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Sveikata – gyvojo organizmo būsena, kai jis 

pats ir visi jo organai pilnai atlieka savo 

funkcijas, nesant negalių, ligų ar organizmo 

funkcijų sutrikimų. Remiantis Pasaulio 

sveikatos organizacija, sveikata – tai fizinė, 

dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar 

negalios nebuvimas.

Senovės graikų filosofas Sokratas yra pasakęs, jog sveikata ne viskas, bet be 

sveikatos nėra nieko. Iš tiesų, sveikata yra viena iš žmogaus didžiausių vertybių, 

kurią reikia nuolatos puoselėti ir stiprinti.



Ieškodami atsakymo, kaip pasidovanoti sau pačią vertingiausią dovaną –

sveikatą, mokiai susitiko su Papilio ambulatorijos bendrosios praktikos 

slaugytoja Gailute Vilemiene. Medikė papasakojo, kad svarbiausia jos 

veikla – profilaktinis darbas su pacientais. Ji vaikams paaiškino, kodėl 

svarbu nuolat tikrintis sveikatą ir praktinėmis veiklomis pademonstravo, 

kad nereikia baimintis apsilankymo gydymo įstaigose. Mokiniai noriai 

matavosi kraujospūdį, klausėsi savo širdies plakimo, išbandė pleistrus, 

tvarsčius ir net švirkštė „vaistus“ į kempinėlę. Vaikai drąsiai apžiūrinėjo 

įvairius prietaisus ir priemones, esančius pirmosios pagalbos lagaminėlyje 

ir padarė išvadą, kad medikų bijoti nereikia.



Susitikimo akimirkos



Komandose vaikai grupavo dalykus, kurie padeda saugoti 

sveikatą. Lapelius su užrašais, kuriuose minimi sveikatą 

stiprinantys dalykai, mokiniai sudėjo į dovanų dėžutę, o kitus 

pašalino. Kiekvieną pasirinkimą vaikai paaiškino, o 

bendrosios praktikos slaugytoja pakomentavo.



Dėžutėje su užrašu „Sveikata – geriausia 

dovana“ atsidūrė lapeliai su užrašytais 

pagrindiniais veiksniais, teigiamai 

veikiančiais sveikatą:
 savalaikis visų ligų ir susirgimų gydymas

 profilaktinis sveikatos tikrinimas

 judėjimas 

 visavertė mityba

 fizinis krūvis

 mankšta

 higiena

 poilsis

 dienos režimas

 vitaminai

 bendravimas

 teigiamos emocijos



Sveikatą žalojantys veiksniai, turintys 

įtakos įvairiems susirgimams:

 netinkama mityba

 miego trūkumas

 netinkamos aplinkos sąlygos

 žalingų medžiagų vartojimas

 stresas

 judrumo stoka, pasyvumas

 neigiamos emocijos



Norint išsaugoti sveikatą, reikia vengti to, kas 

kenkia ir saikingai naudoti tai, kas tinka.   

Avicena



Svarbiausia nepamiršti, kad tokią dovaną 

pasidovanoti sau gali tik pats žmogus. Joks 

Kalėdų Senelis pačios vertingiausios dovanos –

sveikatos – po eglute nepadės.


