
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ IR JOS PREVENCIJA 

 

KODĖL PĖDUTĖS SUPLOKŠTĖJA? 

Dažnai pasitaikanti ikimokyklinio amžiaus vaiko ir mažojo mokinuko problema, 

plokščiapėdystė – pėdos deformacija, kai pėdos skliautas suplonėjęs ir jo vidinis kraštas 

nusileidęs. Ši pėdos deformacija dažnai būna įgimta, gali atsirasti persirgus rachitu, po 

traumos. Kita priežastis – netinkama avalynė – per maži arba pernelyg dideli batai, per 

aukštas kulnas arba  atvirkščiai lygūs padai. 

Plokščiapėdystė gali būti įgimta – ji išsivysto dėl silpno raumenų ir sausgyslių tonuso, turi 

įtakos paveldimumas. Dažniausia yra vadinamoji statinė plokščiapėdystė, kuri atsiranda, kai 

mažam vaikui tenka pernelyg didelis fizinis krūvis, nes jo raumenys ir raiščiai dar silpni. 

Mažylio pėdutėms gali pakenkti, jeigu vaikas mokomas per anksti vaikščioti, greičiau pėdų 

problemos atsiranda per didelį kūno svorį turintiems vaikams. 

 

Vaiko pėdos skliautas pradeda formuotis 3-5 gyvenimo metais, o iki trejų metų visi vaikai būna plokščiapėdžiai – tai vadinamoji 

fiziologinė plokščiapėdystė. Todėl ši pėdų problema paprastai diagnozuojama vėliau. Paūgėjusio vaiko pėdutėje mažėja riebalų, 

stiprėja raumenys ir išryškėja pėdos skliautas. Susirūpinti reikia, jei 6-7 metų vaiko pėda dar vis plokščia – tuomet atsiranda ir įvairūs 

negalavimai. 

Pėdos yra labai svarbios viso kūno judėjimui ir laikysenai.  Plokščiapėdis vaikas susikūprina, atsikiša mentys, nusileidžia pečiai, 

greitai pavargsta kojos. Plokščiapėdystė gali sukelti įvairius negalavimus: kelių, klubų sąnarių, stuburo, pažeisti tarpslankstelinius 

diskus, pėdos ir blauzdos skausmus, net galvos skausmą. Plokščiapėdžio vaiko beveik visas padas liečiasi prie grindų, todėl jo eisena 

tampa nerangi ir netaisyklinga. Plokščiapėdystės pasekmės gali būti įvairios: skausmas, sunkesnis judėjimas, nerangi eisena ir kitos. 



PLOKŠČIAPĖDYSTĖS GYDYMAS 

Plokščiapėdystę gydytojas nustato pagal pėdos atspaudą, rentgenogramas ar kompiuterinę 

plantogramą.  Svarbu, kad įgimtos ar įgytos pėdos deformacijos nedidėtų, todėl reikia kuo anksčiau jas 

nustatyti. Pastebėti pėdučių pokyčius tėveliams nesunku. Jeigu vaiko batukų vidinis kulno kraštas 

nunešiotas daugiau, apžiūrėkite jo pėdutes – galbūt jis plokščiapėdis. Tokios pėdutės vidinis kraštas yra 

nusileidęs, t. y nebelikę pėdos skliauto, todėl vidurinė vidinė pėdos dalis liečia grindis. 

Plokščiapėdystė gydoma mankšta, masažais ir fizioterapija, stiprinamas vaiko organizmas. Į pagalbą 

plokščiapėdėms pėdutėms gydytojai pasitelkia specialius batų įdėklus, kurie pakelia vidinį pėdos kraštą. 

Jie palaiko fiziologinę pėdos padėtį, bet plokščiapėdystės negydo. 

Tėveliai turėtų padėti vaikui išvengti šios pėdų problemos. Mažam vaikui ypač svarbu parinkti tinkamą 

avalynę. Jam nedera kasdien avėti minkštų šlepečių ir kitos minkštos avalynės, sodo batų. Vaikiški 

bateliai turėtų būti su nedidele pakulne, gerai apgaubti čiurnos sąnarį, kad jis būtų stabilus. 

 

10 PRATIMŲ PĖDUTĖMS 

 

1 - DYGLIUOTO KELIO EISENA 

Pirmasis pratimas iš pažiūros itin paprastas – siūloma keliauti dygliuotais kamuoliukais. 

Išdėliokite maždaug 10 kamuoliukų vaiko žingsnio atstumu. Mažajam reikia stengtis nenulipti 

nuo kamuoliukų. Kad pratimas būtų įdomesnis, galite susitarti slaptą koduotę, pavyzdžiui, 

kamuoliukai – tai saugūs akmenys, o grindys – verdanti lava! Pamėginkite užduotį pasunkinti ir 

grįžti atgal atbulomis. Šis pratimas aktyvina pėdos skliautą, mažina pėdos virtimą į vidų. 



 

2 - KELIAVIMAS LAZDA 

Jei dygliuotų kamuoliukų po ranka neturite – pasitarnaus ir paprastas šluotkotis. 

Padėkite jį ant žemės ar jogos kilimėlio ir paprašykite vaiko jį pereiti kryžiuojant 

kojas. Pratimo paįvairinimui galite su vaiku susitarti, jog dabar jis – lyno 

akrobatas, o lazda – jo lynas! Ar pavyko pereiti visą lazdą nenukritus? O 

atbulomis?  

 

 

3 - BALANSINĖS PAGALVĖLĖS IŠŠŪKIAI  

Jei vaikščioti mažajam nusibodo – pabandykite balansinės pagalvėlės pratimus. 

Ši pagalvėlė tinka ne tik sėdėjimui, bet ir įvairiems pratimams. Paprašykite 

vaiko ant jos pastovėti ant vienos kojos, o po to – kitos.  

Atrodo per lengva? Taip tik atrodo! Šis pratimas aktyvina pėdos skliautą, 

lavina čiurnos judesius.  

 

4 - Į PAGALBĄ – KASDIENIAI DAIKTAI  

Labai dažnai, kai iš mados ir domės išeina visi turimi daiktai, gelbsti patys paprasčiausi buities 

daiktai. Pavyzdžiui – rankšluostis. Paprašykite vaiko susukti rankšluostį į ritinuką. Svarbi sąlyga – 

kojų pirštukais! Itin smagu rungtyniauti su broliu ar sese – vienas iš vieno galo, kitas iš kito, ir 

kuris nugalės? Šis pratimas aktyvina pėdos skliautą, lavina čiurnos judesius.  



5 - ATSIKRATYKITE SENOS MAKULATŪROS  

Jei turite senų laikraščių – prieš išmetant ar sudeginant panaudokite juos vaikų 

pėdučių pratimams. Išskleiskite didelį lapą ir paprašykite vaiko jį sugniaužyti į 

kamuoliuką. Be abejo, jog rankų naudoti nevalia – tik kojų pirštukus! Šis pratimas 

lavina mažylio koordinaciją, judesius ir aktyvina raumenis.  

 

6 - NENAUDOK KULNŲ  

Pamėginkite pakartoti 4 ir 5 pratimus, tik vienas svarbus pakeitimas – kulnai it 

prikalti prie žemės – jų pajudinti nevalia! Tokie pratimai stiprina pėdos skliautą, 

mažina ir padeda išvengti pilnapėdystės ir šleivapėdystės.  

 

7 - KREPŠINIS KITAIP  

Jei jūsų vaikas didelis krepšinio fanas, pakvieskite išmėginti kiek kitokią šio žaidimo 

formą – pėdutėmis. Tegul mažylis pamėgina paimti nedidelį guminį kamuoliuką kojų 

pirštukais ir įmesti į šalia stovintį krepšį. Kad būtų šiek tiek lengviau, galite naudoti 

nepilnai pripūstą kamuoliuką.  

 

 

 

 

 



8 - SPALVOTI PIEŠINIAI  

Visiems (na, beveik visiems) vaikams patinka piešti! Tad kodėl 

neišbandžius piešimo kojų pirštukais? Tereikės kelių flomasterių ar 

kreidučių ir popieriaus lapo – paprašykite vaiko užrašyti savo vardą, 

nupiešti gėlę, nuspalvinti mėgiamiausią personažą.  

 

 

9 - MANKŠTOS ARKLIUKAS – NEJUČIA LAVINANTIS ŽAISLAS  

Geriausia mankšta tokia, kur jautiesi žaidžiantis, o geriausias žaislas tas, kur nejučia dar ir 

pasimankštini! Štai todėl vaikai taip mėgsta įvairius šokuojančius žaislus – balansinį arkliuką ar 

mankštos kamuolį. Sėdint ant tokio žaislo galima įsivaizduoti, jog esi pats tikriausias Teksaso 

kaubojus, o toks žaidimas koreguoja mažylio laikyseną, eiseną ir yra itin naudingas vaikams, 

turintiems klubų displaziją.  

 

10 - VAIKŲ DŽIAUGSMAS – BATUTAS  

Jei gyvenate dideliame kieme – Jūsų mažasis, ko gero, jau ne pirma vasara jūsų maldauja didelio batuto, ant 

kurio galėtų dūkti ir šokinėti. Toks žaidimas ne tik sukelia daug džiaugsmo, tačiau taip pat ir stiprina kojas, 

kitus kūno raumenis. Jei neturite vietos dideliam batutui – puikiai tiks ir mažytis, kambaryje telpantis batutas. 

Svarbus aspektas – niekada nepalikite vaiko šokinėti vieno, o idealiu atveju – prieš leidžiant į šias pramogas, 

pasirūpinkite tinkamomis apsaugomis!  

Šie pratimai – smagus, sveikas ir įdomus būdas užimti  mažuosius ir tuo pačiu pasirūpinti jų sveikata. 

Parengė VSPS Gabija Paulina Magaznieks 


