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kolekcija   

„Maxi-Cosi Pebble“ ir „2wayPearl“ kėdučių pagalba, galite vežti vaiką 

automobilyje prieš važiavimo kryptį net iki 4 metų. Abiejas kėdutes 

labai paprasta naudoti, jos akimirksniu užsifiksuoja ant „2wayFix“ 

bazės. Jums telieka mėgautis savo šeimos kelione.

Ši „2wayPearl“ kėdutė atitinka „i-size“ standartą,
todėl ji bus jūsų saugiausiu pasirinkimu. 

Daugiau apie „i-Size“ standartus skaitykite:
 www.maxi-cosi.com.  

Suteikite savo vaikui geriausią 
apsaugą, vežkite  jį kėdutėje prieš 
važiavimo kryptį iki 4 metų.

naudojama prieš važiavimo

kryptį nuo gimimo iki 12 mėn. 

„Pebble“ „2wayPearl“

„2wayFix“ bazė

naudojama nuo gimimo iki  4metų.

naudojama prieš važiavimo kryptį 

nuo 6 mėn. iki 4 metų.

Naudojama važiavimo kryptimi 

nuo 15mėn. iki 4 metų.

Kartais Jūsų vaikai jaučiasi 

saugesni, kai būna neprižiūrimi!

„AxissFix“
Pirmoji pasukama kėdutė, kurioje vaiką 

galima vežti tiek nugara tiek ir veidu

 į priekį  su „IsoFix“ sistema. 

Tinka vaikams nuo 9 iki 18 kg.

Atitinka „I-Size“ standartus

Apdovanojimai:

Daugiau informacijos rasite: www.maxi-cosi.com



Mėgstamas mamos darbas – 
atrastas iš meilės sūnui

Prieš gimstant sūneliui Renata dir-
bo kosmetikos įmonėje ir nė nenutuo-
kė, kad netrukus ji imsis tokios veiklos, 
apie kurią neturi jokio supratimo. Va-
dybos ir administravimo mokslus bai-
gusi moteris vieną dieną ėmė kurti ir 
siūti vaikiškus drabužėlius. Idėja gimė 
iš begalinio noro puošti sūnelį gražiau-
siais įvairiaspalviais rūbeliais. Renatai 
patikę vaikiški drabužėliai pasirodė 
pernelyg brangūs, tad kodėl gi nepa-

siuvus pačiai, kai vaikelis miega? Nu-
sipirko siuvimo mašiną ir per kiekvieną 
mažylio miegelį vis prie jos sėsdavo. 
Pusės metukų Jorį mama išpuošė nuo-
taikingais kiškučių, peliukų, nykštukų 
kostiumėliais ir kitokiomis grožybėmis. 
Dabar Joriui jau treji, o mama Renata 

Paulauskienė mielai siuva drabužė-
lius net tik sūneliui, bet ir kitiems vai-
kučiams, kurių mamos suranda ją per 
feisbuką.

Kaip sekėsi niekada nesiuvusiai pradėti, 
juk reikia ir lekalus mokėti pasidaryti, ir 
siūlės turi būti lygios? Ištisas mokslas! 
Kaip įgudote, jog siuvate ne tik savo 
vaikui, bet ir kitiems?

Pradžia buvo sunki, nemaniau, kad siūti yra 
taip sudėtinga. Pirmasis drabužėlis buvo kombine-
zoniukas su užtrauktuku. Ilgai vargau su juo, bet 
užsispyriau ir pasiuvau. Labai savim didžiavausi, 
nors siūlės buvo kreivos, užtrauktukas bangavo-
si, bet drabužėlis širdžiai mielas, nes pasiūtas su 
meile sūnui. Tada net nežinojau, kas tie lekalai, 
persibraižydavau pagal kitus rūbelius. Naktimis sė-
dėjau internete ir ieškojau informacijos apie siuvi-
mą, brėžinius, skaičiau knygas. Dažnai klausdavau 
močiutės, buvusios siuvėjos, patarimo. Atidžiai 
studijavau kiekvieną pirktą rūbelį, o tiesios siūlės 
atsirado su praktika. Labai padėjo mokymasis iš 
savo klaidų – mano siuviniai vis tobulėjo, o vaiko 
spintoje mažėjo pirktinių rūbelių.

Draugės, pamačiusios tokius smagius mano 
mažylio rūbelius, pradėjo prašyti, kad ir jų vaiku-
čiams pasiūčiau. Mane labai palaikė sesė, ji ir pa-
skatino siūti kitiems vaikams. Tada prireikė savo 
rūbelius kažkaip pavadinti. Ilgai galvojau, norėjau, 
kad pavadinime atsispindėtų mano įkvėpėjas – sū-
nus. Taip ir gimė MANO MŪZA, nes siūti ėmiau-
si dėl Jorio. Po pirmųjų parduotų rūbelių išgirdau 
daug pagyrų, gražių žodžių, kurie pastūmėjo judėti 
pirmyn. 

Ar dabar drabužėlius siuvate pati? Ar 
turite įsirengusi siuvyklėlę?

Visus rūbelius kuriu ir siuvu pati. Stengiuosi 
nekopijuoti ir sugalvoti kažką savo, kruopščiai ap-
mąstau kiekvieną detalę. Kartais mamytės atsiun-
čia rūbelių nuotraukas, norėdamos, kad pasiūčiau 
tokius pačius, tačiau atsisakau. Kai pradėjau siūti 
kitiems mažyliams, vyras padėjo namuose įsireng-

ti siuvimo kampelį. Darbų vis daugėja, todėl vietos 
jau trūksta. Apie savo siuvyklėlę kol kas tik svajoju, 
o kai tik mažylis paaugs, manau, kad šią svajonę 
įgyvendinsiu.

Ar sunki buvo pradžia, kai ėmėte siūlyti 
drabužėlius kitoms mamytėms, juk reikėjo 
investicijų?

Kitiems vaikučiams siuvu jau pustrečių metų, 
tačiau tai dar tik verslo pradžia. Viską, ką uždirbau 
pirmaisiais metais, investavau į priemones darbui. 
Tik dabar pradedu gauti pelną, bet iš jo nepragy-
venčiau be vyro pagalbos. 
Sūnus dar mažas, todėl 
negaliu darbui skirti tiek 
laiko, kiek norėčiau. Kai 
Joris grįžta iš darželio, visi 
mano darbai baigiasi, net 
su klientėmis neleidžia 
bendrauti – atima telefoną 
arba pradeda isterikuoti, 
reikalaudamas dėmesio. O 
jei sūnelis suserga, darbai 
atsideda savaitei ir ilgiau.

Iš kokių audinių 
siuvate? Bendraujate 
su kitomis mamomis, 
kas joms svarbiausia 
renkantis rūbelius?

Visada sūnų rengiau 
patogiais rūbeliais. Nuo 
gimimo jis labai judrus, 
todėl buvo labai svarbu, 
kad rūbeliai jo nevaržytų. 
Džinsus Joris buvo apsi-
vilkęs gal du kartus. Jam 
taip nepatiko, kad dabar jų 
niekaip neįsiūlysi. Ir prieš 
marškinukus protestuoja. 
Todėl teko pasukti galvą, 
kaip sukurti ne tik patogius, bet ir puošnius rūbe-
lius, kad tiktų ir šventei, ir darželiui. Sūnus pats 
pasirenka, iš kokių audinių rūbelius nori dėvėti, o 
kitokių net ir nesimatuoja. 

Siuvu tik iš trikotažo, kuris leidžia mažyliams 
jaustis laisvai. Labai svarbi ir audinio sudėtis, kad 
jame būtų tik medvilnė ir elastanas. Jorio oda labai 
jautri, turėjome problemų dėl alergijų, o tokių dra-
bužėlių, kuriais negalėčiau aprengti savo sūnaus, 
nesiuvu. Audinius atsirinkau jau prieš dvejus me-
tus, keičiasi tik spalvų paletė. Jie nesiburbuliuoja ir 
spalvytė neišblunka. Siuvu tik iš sertifikuotų audi-
nių, kurie geriausi mažylių rūbeliams. Kitos mamy-
tės taip pat nori praktiškumo ir patogumo. 

Kaip gimsta modelių, detalių idėjos? 
Juk reikia įtikti ir mažiesiems vartotojams. 
Kaip nuspėjate, ar mielai rengsis vienu ar 
kitu drabužėliu berniukai ir mergaitės?

Idėjos ateina savaime. Man vaikystė asocijuo-
jasi su žaismingumu ir ryškiomis spalvomis. Todėl 
kuriu žaismingus, spalvingus rūbelius, skirtingus 
negu suaugusiųjų. Gal todėl ir nesiuvu suaugusie-
siems, nes pritrūkčiau žaismingumo. Sau negaliu 
pasisiūti nė paprastos suknelės. 

Mano drabužėlių kritikas – Joris. Jei kostiumėlis 
patinka jam, drąsiai galiu siūlyti ir kitoms mamy-
tėms. Maniškiui būtinai reikalingos kišenės – savo 
smulkmenoms susidėti, jų turi būti visur – ir kelnė-
se, ir džemperiuose. Mergaitės išrankesnės, labiau 
mėgsta sukneles, kurios būtinai pūstos arba gra-

žiai sukasi.

Pagrindinį 
ekspertą jau turite, 
gal greitai jis bus ir 
pagalbininkas?

Kartą bandžiau siūti su 
mažuoju padėjėju. Jis tuo 
metu sirgo, o man būtinai 
reikėjo pabaigti kostiumėlį. 
Maniau, mažasis užsiims 
savo žaidimais arba ste-
bės, tačiau jis tuojau pat 
ėmėsi padėti  – su žirklė-
mis kelnėse iškirpo didžiu-
lę skylę ir labai didžiavosi 
savo darbu. Nuo tada ne-
bebandau dirbti drauge. 

Gal sūnelis turi 
mėgstamiausią 
drabužėlį?

Joris labai reiklus savo 
aprangai, mėgsta tik ža-
lią spalvą. Jeigu noriu jį 
aprengti kitokios spalvos 
rūbeliu, tenka ilgai derėtis. 
Jam viskas turi būti žalia – 
nuo kojinaičių iki kepurės, 

net Jorio lova žalios spalvos. Todėl beveik visi jo 
rūbeliai bent su žaliomis detalėmis. 

Gal šis verslas – užsiėmimas, kol 
auginate sūnų, ar ketinate grįžti į 
ankstesnę darbovietę? 

Kai sūnui suėjo dveji, teko apsispręsti  – grįžti 
į darbą ar tęsti savo mėgstamą veiklą. Žinoma, 
buvo labai baisu, ar sugebėsiu, tačiau tikėjau, kad 
kai dirbi su meile, būtinai pavyks. Esu be galo lai-
minga visą dieną kurdama ir siūdama. Visada sva-
jojau apie darbą kaip malonų užsiėmimą, todėl 
ilgai nedvejodama pasirinkau siuvimą. Apsispręsti 
padėjo ir vyro palaikymas. Kol sūnus mažas, siuvu 
tik ikimokyklinio amžiaus mažyliams, bet kai jis paū-
gės, planuoju plėstis, susikurti internetinę svetainę. 

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė
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Drauge su subjurusiais rudens 
orais prasideda ir vaikų ligų sezonas, 
o populiariausios mažųjų bėdos – kvė-
pavimo takų infekcijos. Pagrindiniai jų 
kaltininkai – virusai, kuriais pasidalina 
kosėjantys bei čiaudintys draugai mo-
kyklose bei darželiuose. Su mažyčiais 
seilių lašeliais jie pasklinda ore net 
kalbant sergančiam vaikui.

kodėl imunitetas 
neapsaugo nuo virusų?
Kvėpavimo takų gleivinė – mėgstama virusų 

gyvenamoji vieta. Patekę į vaiko organizmą, jie 
ima intensyviai daugintis, pažeidžia kvėpavimo 
takų epitelį, todėl pradeda skaudėti ir parausta 
gerklė, atsiranda sloga ir kosulys, pakyla kūno 
temperatūra. Vaikas jaučiasi nuvargęs, dingsta 
apetitas. Mažylio organizmas lengvai nepasi-
duoda, o ima kovoti su nekviestais įsibrovė-
liais – gamina juos naikinančias medžiagas an-
tikūnus.

Po kurio laiko organizmo, tėvelių bei gydy-
tojų pastangomis virusai nugalimi ir vaikas pa-
sveiksta. Organizme lieka antikūnų, įsimenančių 
šiuos virusus, todėl kitą kartą, bandant jiems 
prasiskverbti, šios medžiagos tuojau pat prade-
da kovoti su pavojingais įsibrovėliais. Taigi, per-
sirgęs vaikas įgyja imunitetą, bet suserga ir vėl. 
Taip nutinka todėl, kad virusų yra apie 200 rūšių, 
o atsparumas įgytas tik vienai iš jų.

Be virusų, ūmias kvėpavimo takų ligas gali 
sukelti ir bakterijos, bet dažniausiai pirmieji pra-
siskverbia virusai, o jų pažeista gleivinė atveria 
kelią bakterijoms.

kokių vaistų vaikui reikia?
Vaikui būtinus vaistus turi skirti gydytojas, 

jis atsižvelgs į ligos pobūdį, mažylio amžių bei 
organizmo ypatumus. Močiučių, draugių ar kai-
mynių patarimais bei patirtimi verčiau nesivado-
vauti.

Ar vaikui reikia antibiotikų, taip pat nuspręsti 
gali tik gydytojas. Dažniausiai kvėpavimo takų 
ligas sukelia virusai, o antibiotikai kovoti su jais 
nepadeda. Virusine liga sergančiam vaikui aukš-
ta temperatūra paprastai laikosi 3 dienas. Jeigu 
karščiavimas užsitęsė, gydytojas nustatys, ar 
vaikas susirgo dar ir bakterine infekcija, prireikus 
skirs tam tikros rūšies antibiotikus.

Karščiuojantis vaikas greitai netenka skysčių, 
o ligoniukui jų reikia daugiau – virusams pašalinti 
iš organizmo. Todėl nuolat siūlykite jam kompo-
to, arbatos arba paprasčiausio vandens.

Kas padeda kovoti su virusais?
kada nedera nerimauti dėl 
pakilusios temperatūros?
Temperatūra sergančiam vaikui gali pakilti ir iki 

39–40 laipsnių. Toks karščiavimas būdingas sunkes-
nei virusinei ligai – gripui. Atsiranda jis staiga, mau-
džia sąnarius, raumenis, skauda galvą. Aukštesnė 
negu 40 laipsnių temperatūra pavojinga, nes gali iš-
tikti traukuliai, todėl būtinai sugirdome temperatūrą 
mažinančių vaikiškų vaistų ir nedelsdami kviečiame 
gydytoją. Gripas pavojingas, nes gali sukelti kompli-
kacijas: plaučių uždegimą, sinusitą, ausų uždegimą.

Vaistų nuo temperatūros vaikui reikia duoti, kai ji 
pakyla daugiau kaip iki 38,5 laipsnių. Mažiau negu iki 
38,5 laipsnių padidėjusi temperatūra naudinga, nes 
didesnio karščio reikia gamintis su infekcija kovojan-
čioms medžiagoms. Bet jeigu vaikui dėl pakilusios 
temperatūros yra buvę traukulių, numušti reikia jau 
38 laipsnių karštį.

Kai vaikui skauda gerklę arba ausis, temperatūrą 
mažinančių vaistų galite duoti ir nestipriai karščiuo-
jančiam mažyliui. Šie vaistai ne tik mažina karštį, bet 
ir malšina skausmą. Namų vaistinėlėje visuomet tu-
rėkite vaikiškų vaistų nuo temperatūros ir skausmo, 
juos dozuokite pagal vaiko svorį ir amžių.

Kai kurie ligos požymiai pavojingi ir juos 
pastebėjus reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją:

w aukšta temperatūra laikosi ilgiau negu 3 paras;

w vaikas labai nusilpęs, mieguistas, sulėtėjo judesiai;

w esant aukštai temperatūrai atsirado bėrimų;

w vaikui sunku kvėpuoti, atsirado traukulių.

ką galime padaryti, kad vaikas 
nesusirgtų?
Virusine liga užsikrečiama nuo sergančiųjų, todėl 

epidemijos metu geriau nedalyvaukite masiniuose 
renginiuose. Verčiau neimti vaiko drauge į prekybos 
centrą, užuot važiavus visuomeniniu transportu, pa-
ėjėti pėstute.

Užsikrėsti galima ir per daiktus, kuriuos lietė ser-
gantis žmogus, todėl įpratinkite vaiką dažniau plauti 
rankas. Vienas viruso priešų yra grynas oras, taigi 
dažnai vėdinkite kambarius ir leiskite vaikui ilgiau pa-
būti lauke.

Apsisaugoti nuo pavojingiausio – gripo – viruso 
galima pasiskiepijus. Vakcina suformuoja organizmo 
atsparumą šiam virusui  – susidaro antikūnų, kurie 
vėliau, susidūrus su bandančiais prasiskverbti gripo 
virusais, neleidžia jiems pridaryti didelių bėdų. Pasi-
skiepijusi nėščioji nuo gripo apsaugo ne tik save, bet 
ir kūdikį pirmaisiais 6 gyvenimo mėnesiais, nes ma-
mos antikūnai jam perduodami per placentą.

Parengė sveikos gyvensenos edukologė 
Ieva Grabauskienė
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Kosulys  – vienas dažniausių vaiko 
negalavimų, o rudenį iš jo atpažįstame 
peršalimo ligą. Ne visada vaikai kosė-
ja dėl rimtų priežasčių, nors ir gerkly-
tę draskantis garsas tėvams atrodo 
grėsmingas. Žinoma, kosulys gali būti 
ir sunkesnės ligos požymis. Ką daryti 
vaikui pradėjus kosėti ir kada reikia gy-
dytojo pagalbos?

Ką verta žinoti apie kosulį?

Pirmiausia, kad tai yra apsauginė organizmo re-
akcija – išvalomi kvėpavimo takai. Kosėjant iš plaučių 
staiga išpučiamas oras išmeta ir visa tai, kas trukdo 
kvėpuoti – gleives, dulkes, taip pat – virusus ir bakte-
rijas. Taigi, kosulys saugo nuo ligų, nes neleidžia sve-
timkūniams patekti į apatinius kvėpavimo takus. Ne 
veltui sakoma, kad "kosulys – plaučių sarginis šuo".

Kas sukelia kosulį?

Vaikams kosulį dažniausiai sukelia virusinės infekci-
jos. Virusai gali pažeisti įvairias kvėpavimo takų vietas: 
gerai, jeigu jie nenukeliauja toliau nosiaryklės, prasčiau, 
kai patenka į bronchus, broncheoles ar plaučius. Visais 
šiais atvejais kamuoja tas pats simptomas – kosulys, 
bet skiriasi jo pobūdis. Esant gerklės uždegimui, ko-
sulys dažnai būna sausas. Sloga ir užpakaline ryklės 
sienele bėgančios gleivės sukelia drėgną kosulį.

Jeigu virusas pažeidžia gerklų gleivinę, gali ištikti 
netikras krupas. Dėl ištinusios gerklų gleivinės su-
siaurėja jų spindis, o vaiko kosulys pasidaro lojamas, 
atsiranda šiurkštus garsas ir triukšmas įkvepiant. 

Susirgus bronchitu, bronchiolitu ar plaučių užde-
gimu, gleivės susikaupia bronchuose, bronchiolėse 
arba plaučiuose, gleivinės patinsta, todėl atsiranda 
kosulys ir dusina. Bronchitu sergančio vaiko kosulys 
iš pradžių sausas, vėliau atsiranda tąsūs, sunkiai at-
kosimi skrepliai. Sergant plaučių uždegimu kosulys 
dažnai varginantis, atsikosima sunkiai, kvėpuojant ir 
kosėjant neretai girdimas švokštimas, gargimas. 

Sergant bronchine astma, tirštų gleivių kaupimosi 
bronchuose bei jų spazmų priežastis – alergenai, šiai 
ligai būdingi dusulio ir kosulio priepuoliai. 

Užsitęsęs kosulys perspėja 
apie rimtesnes ligas

Ilgai nepraeinančio kosulio priežastis gali būti 
viena po kitos besikartojančios virusinės infekcijos: 
nesuspėjęs išsigydyti vienos, mažylis jau susigriebia 
kitą ligą. Toks kosulys gali tęstis keletą savaičių. Rim-
tesnės kosulį sukeliančios ligos: alergijos, taip pat 
ir bronchinė astma, kokliušas, viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos komplikacija sinusitas. Todėl ilgai ko-
sėjantį vaiką nuveskite pas gydytoją.

Greitąją pagalbą būtina kviesti 
pastebėjus šiuos požymius: 

w kosėjančiam vaikui sunku kvėpuoti, kalbėti, kūdi-
kis negali dėl to verkti;

w pamėlo vaiko lūpos;

w mažylis neteko sąmonės arba liovėsi kvėpavęs;

w jeigu temperatūra pakilo iki 39–40 laipsnių, nes 
karščiavimo priežastis gali būti plaučių užde-
gimas, o kūdikiui pirmaisiais gyvenimo mėne-
siais – daugiau kaip 38 laipsnių;

w būtinai reikia gydytojo, jeigu vaikas ima dusti;

w kai kosulio priepuolių kamuojamas vaikas vemia, 
nes tai gali būti kokliušo požymis. Ši liga ypač 
pavojinga kūdikiams.

Nors ir minėtų požymių nepastebite, bet vaikas 
vangus, neįmanoma atkreipti jo dėmesio, taip pat 
kvieskite gydytoją.

Kaip gydyti kosulį?

Paprastam peršalimo kosuliui gydyti užteks at-
sikosėjimą lengvinančių preparatų. Nesvarbu, ar jis 
sausas, ar drėgnas, slopinti dažniausiai nepatariama. 
Sausas, paviršutiniškas kosulys, kai vaikas neatkosė-
ja sekreto, labai vargina. Todėl skystiname gleives, 
skatiname jų išsiskyrimą ir pasišalinimą – tuomet ma-
žylis gali lengviau atsikosėti. Drėgną kosulį, kai vaikas 
kvėpavimo takuose susikaupusius skreplius atkosėja 
į nosiaryklę, taip pat reikia skatinti. Tai padaryti pade-
da karštos aviečių, mėlynių arbatos, drėgnesnis kam-
bario oras, o jeigu jis per sausas, drėkiname specialiu 
prietaisu arba buitiniais metodais.

Kvėpavimo takų dirglumą mažina šilti gėrimai, 
ligoniukui tinka vištienos buljonas. Nedera vaiko gir-
dyti gazuotu vandeniu bei citrusinių vaisių sultimis, 
nes šie gėrimai dirgina uždegimo pažeistą kvėpavimo 
takų gleivinę. 

Neskubėkime nuo kosulio vaikui duoti cheminių 
vaistų, jeigu jų neišrašė gydytojas. Veiksmingumu 
jiems nenusileidžia natūralūs augaliniai preparatai. 
Vienas iš galinčių palengvinti kosulį augalų – gebenė, 
kurios lapų gydomosios savybės seniai naudojamos 
liaudies medicinoje. Mūsų promočiutės nuo kosulio 
bei bronchų spazmų gelbėjosi šio vijoklinio augalo, 
puošiančio sodų, namų sienas ar balkonus, lapų ar-
batomis. Iš gebenės lapų ekstrakto šiuolaikinė farma-
cijos pramonė gamina sirupus ir tirpalus, kurie vaikui 
skanūs ir juos paprasta sugirdyti.

Augalo lapuose esančios medžiagos saponinai 
stimuliuoja kosulio refleksą, skystina gleives, todėl 
jos lengviau pasišalina iš kvėpavimo takų ir mažėja 
uždegimas. Vaistai iš gebenės lapų ekstrakto kosulio 
kamuojamam vaikui leis lengviau atsikosėti ir greičiau 
pasveikti.

Parengė Dalia Petrutytė
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Peršalimo ligos dažnai pakerta darže-
linukus ir mokyklinukus, o prasidėjus ru-
deniui tėveliai puikiai žino, kad dažniau 
ar rečiau, kaip pasiseks, teks kažkuriam 
slaugyti namuose ligoniuką. Pirmieji per-
šalimo požymiai – kosulys ir sloga tęsiasi 
ilgiausiai, o netinkamai gydomi gali ne-
palikti ramybėje keletą savaičių. Vaikas 
prastai miega, netenka apetito, išsenka 
jėgos. Liga  – išbandymas ne tik vaikui, 
bet ir tėvams, nes mažasis pasidaro irz-
lus, namuose tvyro įtampa, neramu dėl 
grėsmės susirgti sesutei, broliukui ar ki-
tam šeimos nariui. Užsitęsę negalavimai 
gali komplikuotis, pavyzdžiui, bronchitu 
arba plaučių uždegimu, o tuomet savijau-
ta dar labiau suprastės ir išgyti bus daug 
sunkiau. Todėl didžiausias tėvų noras ir 
užduotis, kad peršalęs vaikas kuo mažiau 
kamuotųsi ir, žinoma, greičiau pasveiktų.

greičiau pasveikti padės inhaliacijos
Pirmiausia būtina, kad vaiką apžiūrėtų gydy-

tojas, kuris paskirs reikiamus vaistus bei patars 
tėveliams, kaip prižiūrėti ligoniuką. Peršalimo ligas 
sukelia kvėpavimo takų infekcijos, o greičiausias ir 
nuo seno žinomas būdas išsigydyti kosulį ar perš-
tinčią gerklę – inhaliacijos. 

Anksčiau tai buvo puodas su verdančiu vande-
niu, virš kurio prisidengę rankšluosčiu palinkdavome 
įkvėpti garų. Liaudies medicinoje toks gydymasis 
buvo populiarus ir nuo slogos, ir nuo kosulio. Da-
bar inhaliacijos taip pat pripažįstamos kaip veiks-
mingiausias kvėpavimo takų ligų gydymo būdas, o 
joms atlikti naudojami specialūs prietaisai.

Inhaliacijos dažnai naudojamos vaikams  – ne 
tik kosuliui, bet ir kitoms kvėpavimo takų ligoms, 
pavyzdžiui, faringitui, tonzilitui, laringitui, gydyti, 
taip pat tai veiksminga pagalba susirgus rimčiau – 
bronchine astma, bronchitu, plaučių uždegimu. 

Šio metodo efektyvumas priklauso ne nuo 
to, kaip giliai vaikas įkvepia, o nuo inhaliatoriaus 
išskaidytų dalelių dydžio, kuris įvairių prietaisų skir-
tingas. Didžiausias daleles įkvepiame su verdančio 
puodo garais, o toliau nosiaryklės jie nukeliauti ne-
gali. Šiuolaikinis verdančio puodo pakaitalas – ga-
riniai inhaliatoriai. Per juos įkvepiami inhaliuojamos 

Kaip greičiau 
išgydyti 
peršalusį vaiką?

medžiagos garai sudrėkina gleives ir palengvina 
atsikosėjimą. Bet gariniai inhaliatoriai veikia tik vir-
šutinius kvėpavimo takus ir ne visus vaistus juose 
galima naudoti. Dar vienas tokio inhaliatoriaus trū-
kumas – nedidelė vaistinės medžiagos koncentra-
cija, dėl kurios nukenčia gydymo veiksmingumas.

Kitu principu veikia aerozoliniai inhaliatoriai, ku-
rių suskaidytos vaistų tirpalo dalelės veikia ir viršu-
tinius kvėpavimo takus, ir prasiskverbia gilyn. Vieni 
iš tokių – kompresoriniai inhaliatoriai.

kodėl mažiems vaikams netinka 
gariniai inhaliatoriai?
Kūdikiams ir mažiems vaikams tinka ne visų 

rūšių inhaliatoriai. Naudoti garinių inhaliatorių kū-
dikiams negalima, o vaikams iki 6 metų jie naudo-
jami labai atsargiai ir tik gydytojui patarus. Toks in-
haliatorius stipriai sudrėkina viršutinių kvėpavimo 
takų gleivinę, todėl suskystėja sudžiūvusios gleivių 
sankaupos ir jų kiekis padidėja kelis kartus. Didesni 
vaikai bei suaugusieji gerai atsikosėja ir išsišnirpš-
čia nosį, todėl jiems iš karto palengvėja.

Mažiems vaikams, labai padaugėjus gleivių, 
kvėpuoti pasidaro dar sunkiau negu prieš pro-
cedūrą, po tokios inhaliacijos vaikas gali pradėti 
springti. Ir verdančio puodo garais, ir gariniu prie-
taisu atliekamos inhaliacijos vaikui iki 6 metų gali 
užkimšti kvėpavimo takus. Kuo vaikas mažesnis, 
tuo didesnis pavojus.

kompresoriniai inhaliatoriai – 
saugūs ir pačiam mažiausiajam
Šiuolaikinė technologijų pažanga sukūrė tokius 

inhaliatorius, kurie vaistus suskaido į smulkiausias 
daleles, galinčias pasiekti giliausias kvėpavimo 
takų vietas. Tokie yra kompresoriniai inhaliatoriai. 
Jie suformuoja aerozolinį debesį, kurio nunešamos 
smulkutės medžiagos dalelės lengvai įsisavina-
mos, be to, vaistai veikia ir viršutiniuose, ir apati-
niuose kvėpavimo takuose. 

Jokia tabletė ar skystas vaistas tiesiai į kvėpa-
vimo takus nekeliauja, o inhaliatoriaus išskaidytos 
mikroskopinės vaistinės medžiagos dalelės toly-
giai pasiskirsto, sudrėkina kvėpavimo takus ir iš 
karto ima veikti uždegimo pažeistą vietą. Todėl 
atliekant inhaliacijas ligos požymiai netrukus su-
silpnėja ir greičiau pasveikstama. Vaistai neveikia 
viso organizmo, beveik nepatenka į kraują, todėl 
nesukelia šalutinių negalavimų, kaip gali nutikti ge-
riant tabletes. Inhaliacijoms galima naudoti visus 
gydytojo išrašytus vaistus. Kol gydytojas jų nepa-
skyrė, šias procedūras galite atlikti su negazuotu 
mineraliniu vandeniu.

Gydymas kompresoriniu inhaliatoriumi saugus 
net mažiausiam kūdikiui, tinka visiems suaugusie-
siems. Šį inhaliatorių patogu naudoti ir horizonta-
lioje, ir vertikalioje padėtyje, tinka gydyti ir miegantį 
ligoniuką. Tokį prietaisą galima įsigyti pritaikytą ma-
žyliams – su vaikiška kauke.

Parengė Undinė Gilė
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Tinklelinė technologija

Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtinėje, 
astma ar tiesiog peršalote...

„Omron“ inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus.

Naudojami namuose profilaktiškai ir bronchų astmai  
(ypač vaikams), laringitui, bronchiniams negalavimams  
ir kitoms kvėpavimo takų ligoms gydyti.

 Nešiojamas 

ir praktiškai
begarsis

 
V.V.T. technologija

„Dėl naujos V.V.T. – Virtualių vožtuvų technologijos 

vaistai išskaidomi į mažas daleles, kurios patenka į 

reikiamą kvėpavimo takų vietą. Dalelės didesnės nei 

5 µm pasiekia tik burnos, gerklės ir nosies ertmes. 

Mažesnės nei 5 µm dalelės gali pasiekti apatinius 

kvėpavimo takus. Jos yra būtinos gydant bronchų ir 

plaučių ligas. Galingi Omron inhaliatoriai yra sukurti 

profesionaliam gydymui per trumpą inhaliacijos laiką.“



 Apie imunitetą reikia prisiminti išti-
sus metus, o ne tik prasidėjus ligų se-
zonui arba išleidus vaiką į darželį ar mo-
kyklą. Dauguma mamų guodžiasi, kad 
namuose vaikas beveik nesirgo, o tik 
pradėjus lankyti darželį ligos puola vie-
na po kitos. Nieko stebėtino – juk tarp 
daugelio vaikų vis atsiranda sloguojan-
čių arba kosėjančių. O jų paskleisti viru-
sai tykoja kito šeimininko ir toje pačioje 
erdvėje nesunkiai suranda. Palaužia jie 
tą, kuris nesugeba  pasipriešinti, t.  y. 
kieno silpnesnis imunitetas.

Ikimokyklinio amžiaus mažyliai ir pradinukai 
sparčiai auga, o didelių pokyčių patiriantis organiz-
mas labai pažeidžiamas. Virusų išvengti negalime, 
todėl pagrindinė apsauga nuo ligų – vaiko atsparu-
mas. Kaip jį sustiprinti?

 

Pratinkime vaiką prie 
nepalankesnių sąlygų
Pediatrai pataria neauginti vaiko kaip šiltna-

myje. Žaisti ar pasivaikščioti lauke būtina kasdien 
ir ne tik gražiu oru, lyjant ar spaudžiant šaltukui 
tereikia tinkamai apsirengti. Rudenį dar yra pui-
kių progų vaikui pasilepinti net ir nelabai dosnios 
saulės spinduliuose, kuriuose gaminasi vitaminas 
D. Namuose leiskite mažyliui pabėgioti basomis, 
tegu jis dažniau pažaidžia su bendraamžiais. Tai 
padės vėliau lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų 
darželyje.

Kada sustiprėja 
vaiko 
imunitetas?

Labiausiai mamos bijo, kad vaikas nesušaltų, 
bet pernelyg jį apmuturiavusios, sulaukia priešingo 
efekto – mažylis suprakaituoja, o pūstelėjus men-
kiausiam vėjeliui, suserga. 

  

kuo mažiau stresų
Vaiko imunitetui didelės įtakos turi ramūs ner-

vai. Labiausiai pažeidžiami infekcijų vaikai iki trejų 
metų, nes jų imuninės sistemos atsparumas dar 
silpnas. Kaip tik tokio amžiaus mažyliai dažniausiai 
pirmą kartą susipažįsta su gyvenimą ir įpročius kei-
čiančia naujove – darželiu, o ją su džiaugsmu pa-
sitinka toli gražu ne visi. Dauguma mažylių patiria 
emocinę įtampą.

Būtinai atkreipkite į mažylį dėmesį ir pasisten-
kite nuraminti, jeigu protestuodamas prieš darželį 
jis plūsta ašaromis, trepsi kojytėmis ar kiek įmany-
damas rėkia. Darželiui vaiką turite paruošti, sudo-
minkite mažąjį užsispyrėlį, kad jis nepatirtų streso 
tempiamas už rankos per prievartą. Papasakokite, 
kaip ten smagu, kiek daug žaidimų jo laukia, kokie 
šaunūs nauji draugai. Sudėtingi pirmieji metai ir į 
mokyklą pradėjusiam eiti pradinukui. Tai vėl nauja 
situacija, prie kurios reikia prisitaikyti, o dėl to nera-
mu. Neigiamai imunitetą veikia konfliktai šeimoje, 
dėl kurių vaikas labai pergyvena. Nuolat konfliktuo-
jančių tėvų vaikai dažniau serga, nes jų imunitetas 
nusilpsta dėl užsitęsusio streso.

 

naudingas maistas
Mamos puikiai žino, kad tinkama mityba – ge-

ros sveikatos pagrindas. Vaikui reikia ir augalinių, 
ir gyvūninių baltymų, kasdien mažylis turi valgyti 
įvairius produktus: mėsą, žuvį, riešutus, daržoves 
ir vaisius, kuriuose gausu mikroelementų ir kitų 
reikalingų medžiagų. Puikus energijos suteikiančių 
angliavandenių šaltinis – grūdų košės. Pavyzdžiui, 
iš avižų košės, vaikas gaus polisacharido beta gliu-
kano, kuris svarbus imunitetui stiprinti. Mažyliui 
reikalingas jogurtas, kefyras ir kiti rauginto pieno 
produktai, kuriuose esančios gerosios bakterijos 
padeda susiformuoti tinkamai žarnyno mikroflorai, 
o ji taip pat turi įtakos imunitetui. Puikus vitaminų 
šaltinis rauginti kopūstai, jie naudingesni net už 
šviežius – turi daug vitamino C ir kitų, mineralinių 
medžiagų. 

Nepamirškite ir skysčių – vaikas turi gerti užtek-
tinai vandens. Pakankamas skysčių kiekis padeda 
iš organizmo pašalinti toksinus ir paruošia kovai 
su virusais.

 

grūdinimas ir sportas
Užsigrūdinę vaikai serga rečiau, lengviau nuga-

li įvairias infekcijas, jie aktyvesni, žvalesni, geriau 
miega, atsparesni oro permainoms. Paprasčiausias 
grūdinimo būdas – apipylimai vėsiu vandeniu arba 
kontrastinis dušas. Tik nepersistenkite – vandens 
temperatūrą mažinkite palengva. Namuose neturi 
būti šilčiau kaip 20–22 laipsniai, vaiko kambarį nuo-
lat vėdinkite, naktį praverkite langą arba orlaidę.

Imunitetą stiprina judėjimas gryname ore ir 
sportas. Smagūs užsiėmimai mažyliui  – bėgioji-
mas, važinėjimas dviračiu, plaukiojimas baseine. 
Jeigu vaikas labai daug laiko praleis ruošdamas 
pamokas, o poilsiaus prie kompiuterio, nesistebė-
kite, kad dažnai sirgs.

 

Pastovi dienotvarkė padeda 
nenuvargti
Laiko planavimas svarbus, kad išvengtume 

skubėjimo ir stresų. Organizmas įpranta prie regu-
liarių valgymų, protinio darbo ir fizinio aktyvumo 
valandų, miego ir kėlimosi tuo pačiu metu. Tuomet 
vaikas nepavargsta ir nuotaika nesuprastėja. Vai-

ko dienotvarkė neturi būti perkrauta įvairių būrelių, 
jam reikia laiko pailsėti.

Didelės reikšmės vaiko sveikatai turi miegas. 
Miegant yra aktyvūs augimo hormonai, gaminasi 
kitos medžiagos, kurios yra svarbios vaiko vysty-
muisi ir imunitetui. Net ir nedidelė miego stoka gali 
veikti nuotaiką ir darbingumą.

 

nuo ligų apsaugo higiena
Virusai per nešvarias rankas gali patekti į bur-

ną, todėl vaiką pratinkite dažnai jas plautis. Paaiš-
kinkite, kad negalima gerti iš draugo puodelio ar 
atsikąsti to paties sumuštinio. 

 

vaisiai ir uogos imunitetui
Nepamirškite apie gamtos teikiamas gėrybes, 

padedančias sustiprėti mažylio imunitetui. Viena iš 
jų – medus, kurio vaistinės savybės žinomos nuo 
seno. Erškėtrožių vaisiai turi daug gerai pažįstamo 
antioksidanto – vitamino C, sutrinkite šias uogas 
su cukrumi, duokite vaikui jų arbatos. Apsauginių, 
imunitetą stiprinančių medžiagų turi spanguolės, 
šaltalankiai, juodieji serbentai. Daug šio vitamino 
citrusiniuose vaisiuose (apelsinuose, greipfrutuo-
se, citrinose) ir kiviuose. Greipfrutuose be vitamino 
C yra jo aktyvumą padidinančių bioflavonoidų. 

 

Parengė Dalia Petrutytė
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Apie folio rūgštį turi žinoti kiekviena 
ketinanti pastoti moteris  – ypatingai 
svarbu, kad tik pradėjus vaikelį jos or-
ganizme nepritrūktų šio mikroelemen-
to. Folio rūgštis, kitaip vadinama vita-
minu B9, vaisiaus vystymuisi gyvybiškai 
būtina nuo pirmųjų dienų. Šio vitamino 
stoka gali lemti vaikelio apsigimimus, 
komplikuoti gimdymą ir sutrikdyti mo-
ters sveikatą. Todėl, išgirdusi džiugią ži-
nią, kad laukiasi, moteris teturėtų tęsti 
jau iš anksto pradėtą pasiruošimą. Šio 
mikroelemento reikia daugiau visą nėš-
tumo periodą ir žindant kūdikį.

turi užtekti jau pirmosiomis 
nėštumo dienomis
Folio rūgštis  – viena svarbiausių organizmo 

statybinių medžiagų. Jos reikia ląstelėms dalintis 
ir atsinaujinti, būsimo kūdikio nervų sistemai for-
muotis, visiems jo organams ir audiniams vystytis. 
Ji svarbi paveldimumo informaciją perduodančių 
nukleino rūgščių sintezei, baltymų apykaitai, pade-
da organizmui pasisavinti geležį. 

Jeigu pirmosiomis nėštumo savaitėmis šio mi-
kroelemento pritrūksta, vaisiui gali išsivystyti ner-
vinio vamzdelio, iš kurio vėliau formuojasi galvos 
bei stuburo smegenys, defektai. Nervinis vamz-
delis pradeda formuotis būtent nėštumo pradžio-
je, kai moteris gali nė neįtarti esanti nėščia. Juk 
naujiena apie būsimą vaikelį paprastai sužinoma, 
praėjus keletui savaičių nuo nėštumo pradžios. 
Kaip tik tuo metu, pritrūkus folio rūgšties, gali at-
sirasti stuburo slankstelių vystymosi defektų, dėl 
kurių jų lankai nesuauga ir susidaro plyšys. Taigi, 
susiformuoja įskilas stuburas (lotyniškas pavadini-
mas „spina bifida“). Net trumpalaikis vitamino B9 
trūkumas šiuo nėštumo periodu gali paveikti to-
lesnį vaisiaus nervų sistemos vystymąsi. Be to, tai 
lemia širdies ir kraujagyslių sistemos ydas, tokius 
apsigimimus kaip kiškio lūpa ir vilko gomurys. Sun-
kios šios problemos pasekmės – galvos smegenų 
vandenė (hidrocefalija), smegenų išvaržos.

Nuo įgimtų stuburo ir galvos smegenų defek-
tų, galinčių susiformuoti moteriai nė nenutuokiant, 
kad laukiasi, verta apsidrausti iš anksto. Sužinojus 
apie nėštumą, deja, jau galima nebesuspėti jų iš-
vengti. Todėl papildomai vartoti folio rūgštį reikia 
pradėti dar iki nėštumo, kad bet kuriuo momen-
tu, užsimezgus vaisiui, būtų iš kur jos pasiimti. 
Planuojant susilaukti vaikelio, stipresnei apsaugai 

nuo apsigimimų folio rūgšties preparatus pataria-
ma vartoti ir vyrams. Mat jos pritrūkus suprastėja 
spermos kokybė, todėl didėja vaisiaus apsigimimo 
rizika. Tyrimai parodė, jog, vartojant daugiau nei 
700 mikrogramų folio rūgšties per dieną, sperma-
tozoidų chromosomų mutacijos tikimybė suma-
žėja 30 proc. Tačiau nepastebėta, kad analogišką 
įtaką spermai darytų kiti mikroelementai.

vitamino B9 stoka pavojinga 
nėštumui
Folio rūgštis eikvojama ir vaisiaus ląstelėms 

susidaryti, ir moters ląstelėms atsinaujinti. Jos 
poreikis žymiai padidėja sparčiai augant ląstelėms 
nėštumo periodu. Vitaminas B9 būtinas normaliai 
placentai formuotis. Dėl šios būsimo kūdikio mity-
binės terpės vystymosi sutrikimų gali komplikuotis 
vaisiaus raida, vaikas gali gimti mažo svorio, kyla 
pavojus jo gyvybei, nes gali prasidėti išankstinis 
gimdymas arba įvykti persileidimas. 

Pirmiausia folio rūgštis iš mamos organizmo 
imama vaisiui, todėl pačiai mamai jos gali pritrūkti 
gana greitai. Šis vitaminas reikalingas raudonųjų 
kraujo kūnelių brendimui kaulų čiulpuose. Jo trūks-
tant ir sutrikus eritrocitų susidarymui susergama 
folio rūgšties stokos anemija (mažakraujyste).

Žindančiai mamai – sveikiems 
nervams ir vaiko mitybai
Pagimdžiusiai mamytei folio rūgšties reikia dar 

daugiau, kad galėtų susidoroti su naujo periodo iš-
šūkiais ir neužkluptų pogimdyminė depresija. Folio 
rūgštis dalyvauja biologiškai aktyvių medžiagų se-
rotonino ir adrenalino apykaitoje, o nuo jų priklau-
so ką tik mama tapusios moters nervų sistemos 
būklė, fizinis ir protinis darbingumas. Šis mikroele-
mentas svarbus ir virškinimui: gerina apetitą, ska-
tina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, todėl padeda 
išvengti apsinuodijimo maistu.

Per mažas folio rūgšties kiekis žindymo peri-
odu gali būti jaunos mamos dirglumo, nuovargio, 
apetito stokos bei anemijos priežastis, turi įtakos 
atsirasti ir stiprėti pogimdyminei depresijai. Tuo-
met folio rūgšties bus mažai motinos piene ir jos 
pritrūks kūdikiui. Dėl to jam atsiranda pavojus su-
sirgti anemija. Toks vaikas priaugs per mažai svo-
rio, sulėtės psichomotorinė raida, gali susilpnėti jo 
imunitetas ir sutrikti žarnyno darbas.

kodėl folio rūgšties reikia 
papildomai?
Folio rūgštis nesikaupia organizme, šio vande-

Folio rūgštis – ypatingas vitaminas, 
lemiantis vaiko ir mamos sveikatą

nyje tirpaus vitamino pertek-
lius pasišalina, todėl jokių 
atsargų neturime ir jo reikia 
gauti kasdien. Folio rūgšties 
daugiausia žaliose daržovėse: 
salotose, špinatuose, petražo-
lėse, svogūnuose, brokoliuose,  
avokaduose, ankštinėse daržovė-
se; nemažai jos turi kiaušiniai, viso 
grūdo miltų duona, citrusiniai vaisiai, 
kepenys, varškė, riešutai. Šio mikroele-
mento mums pritrūksta ne tik dėl mitybos 
klaidų. Gaminant maistą folio rūgštį sunaikina 
karštis, mažiau jos gauname sutrikus pasisavinimui 
žarnyne, pavyzdžiui, esant disbakteriozei ar varto-
jant kai kuriuos preparatus.

Dar greičiau folio rūgšties pritrūksta nėštu-
mo bei žindymo periodais, kai jos reikia daugiau. 
Net jeigu mėgstate daržoves ir valgote jų daug, 
iš maisto reikiamo kiekio negausite, todėl šiais 
gyvenimo periodais ypatingai svarbu vartoti folio 
rūgšties papildomai.

Įprastinė minimali folio rūgšties dozė per die-
ną  – 200 mkg, nėščioji būsimo mažylio ir savo 
sveikatai turėtų gauti 400 mkg, o žindymo periodu 
reikia 600 mkg. Gydytojas gali skirti ir didesnį folio 
rūgšties kiekį, pavyzdžiui, nėščiajai, iki pastojimo 
vartojusiai kontraceptines tabletes. Didesnis šio 
vitamino poreikis ir besiskundžiančioms vėmimu, 

sergančioms diabetu, skrandžio 
ir žarnyno ligomis, kai sutrinka 
jo pasisavinimas.

Kadangi folio rūgštis ypa-
tingai svarbi nuo pat nėštumo 

pradžios, pradėti ją papildomai 
vartoti reikia bent prieš tris mėne-
sius iki pastojant, o geriausiai – tik 

nusprendus susilaukti vaikelio ir nu-
stojus saugotis lytinių santykių metu.

darni pora – su vitaminu d3
Nėštumo metu ypatingai svarbus ir vitaminas 

D3, kurio stoka yra viena iš priešlaikinio gimdymo 
priežasčių, o vaikeliui gali lemti rachitą, nes su-
trinka kalcio apykaita. Jo trūkstant būsima mama 
gali susirgti gestaciniu diabetu, preeklampsija, o 
vaikas – cukriniu diabetu, sąnarių ligomis, išsėtine 
skleroze. Vitamino D3 stoka susilpnina imunitetą, 
gali lemti osteoporozę, širdies bei autoimunines 
ligas, vėžį. Šis vitaminas svarbus ir moterų, ir vyrų 
vaisingumui. Dėl šykščių saulės spindulių sąlygos 
jam gamintis organizme itin prastos ir daugeliui jo 
trūksta. Vitamino D3 stoka nustatoma net trims 
iš keturių moterų. Todėl rekomenduojama su folio 
rūgštimi kartu vartoti ir vitaminą D3.

Sveikos gyvensenos edukologė Ieva 
Grabauskienė
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Nerūpestingą vasarą pakeitus dar-
bingam rudeniui, kad nepritrūktume 
jėgų, susirūpiname organizmo stiprini-
mu. O jas sekina saulės stoka, mažes-
nis judrumas, taip pat sulėtėjusi me-
džiagų apykaita  – organizmas taupo 
energiją, kaupia kalorijas, kad sužvar-
bus orams turėtų iš ko gaminti šilumą. 
Kaip tik šiuo metu organizmas ruošiasi 
drėgmės, vėjų ir šalčio išbandymams, 
darželiuose ir mokyklose reikia atlai-
kyti daugybės virusų puolimus. Todėl 
svarbu, kad nepritrūktų vitaminų ir 
mineralų, suteikiančių stiprybės šio-
mis nelengvomis sąlygomis. Vitaminų 
stoka vaikui trukdo mokytis, silpnina 
imuninę sistemą, gali būti depresijos 
priežastis, sukelti fizinio bei psichinio 
vystymosi sutrikimus.

Įvairi mityba
Vasarą galime mėgautis natūralios gamtos 

gėrybėmis: ką tik nuskintomis uogomis, vaisiais, 
daržovėmis. Lepina šiluma, saulė ir ilgų dienų 
šviesa. Rudenį sąlygos vis prastėja  – 
kasdien šalčiau, nuskintose daržo-
vėse ir kitose gėrybėse vis labiau 
senka naudingųjų medžiagų atsar-
gos, skirtingai nuo pramogų kupinos 
vasaros, vaikams vis mažiau laiko 
lieka žaidimams ir poilsiui – jie skuba į 
darželius, mokyklas, įvairiausius būre-
lius. Užgriuvus pareigų lavinai, dažną 
prislegia nuovargis ir prasta nuotaika, 
o susidūrus su pagausėjusiu virusų bū-
riu ima pulti peršalimo ligos. 

Stokodami laiko ne visada sukontro-
liuojame, ką vaikas valgo visą dieną, ar, 
užuot užkandžiavęs sausainiais, pasiima 
obuolį, kriaušę arba bananą. Derėtų pa-
sirūpinti, kad vaikas kasdien valgytų antiok-
sidantų turinčių maisto produktų: vaisių, daržo-
vių, grūdinių patiekalų. Gaminkite kuo įvairesnių 
salotų – kuo daugiau jose bus ingredientų, tuo 
daugiau naudingųjų medžiagų gaus organiz-
mas.

Imunitetui stiprinti vaikui svarbios ir poline-
sočiųjų riebalų rūgštys, ir baltymai, reikalingi 
imuninės sistemos ląstelių sintezei, ir maistinės 

skaidulos  – 
virškinimui 
gerinti.

N a u d i n -
gas patieka-
las mažyliui  – 
košės, nes iš jų 
galima pasisem-
ti energijos, kurios 
suteikia sudėtingieji 
angliavandeniai. Be to, 
košės turi baltymų, mine-
ralų ir vitaminų, virškinimui pa-
dedančios ląstelienos. Pavyzdžiui, avižų košėje, 
yra vitaminų B ir E, kalcio, magnio, kalio. Grikių, 
avižų ar ryžių košė pusryčiams suteiks ilgam so-
tumo jausmą ir padės pasiruošti žvaliai dienos 
pradžiai.

Maistas imunitetui
Įpratinkite vaiką pamėgti imunitetui nau-

dingus produktus. Vienas iš jų  – saldžiosios 
paprikos, kuriose gausu vitamino C, B grupės 
vitaminų, beta karotino. Šviežios raudonosios 
paprikos juostelėmis galite pagardinti salotas, 
mišraines, iš jos pagaminti atskirus patiekalus.

Skanus vaisius, kuris suteiks nau-
dos imuninei sistemai, apelsinas, 

jame nemažai ne tik puikaus an-
tioksidanto – vitamino C, bet ir A 
bei B grupės vitaminų, mineralų 
kalcio ir kalio. 

Maistine verte nepranoksta-
mas vaisius – avokadas. Jame yra 
nesočiųjų riebalų rūgščių, baltymų, 

vitaminų C, E, D, K, B grupės, karo-
teno. Vaisius turi medžiagų apykai-
tą reguliuojančio lecitino.

Populiari rudens daržovė  – po-
midoras ne tik gražus, spalvingas, 
bet ir naudingas, nes turi nemažai 

vitaminų bei mineralų, taip pat – ypa-
tingo karotinoido likopeno, o jo šioje 

daržovėje daugiau negu kitose. Likopenas yra 
veiksmingas antioksidantas, stiprinantis imuni-
nę sistemą. Pomidoras gali pasigirti vitaminais 
PP, C, karotinu, angliavandeniais, įvairiomis or-
ganinėmis rūgštimis, jame yra pektinų, baltymų, 
krakmolo, ląstelienos, fermentų, taip pat mi-
kroelementų: jodo, kalio, kalcio, magnio, natrio, 
fosforo.

Vitaminai ir mineralai – 
stiprybė prieš ligas

Žalumynai, kuriais pagardiname sa-
lotas ar kitus patiekalus, taip pat nau-

dingi dėl imunitetą stiprinančių kom-
ponentų. Šviežiuose žalumynuose, 
kurių galime nusipirkti visais metų 
periodais, gausu virškinimą geri-
nančių skaidulinių medžiagų. Pa-
vyzdžiui, krapuose, vitamino C yra 
daugiau negu svogūnų laiškuose. 
Petražolės turi vitamino C, PP, cin-
ko, kalcio, fosforo, folio rūgšties 
bei antioksidantų šaltinio  – biofla-

vonoidų.
Kuo daugiau į patiekalus pridėsi-

me įvairiaspalvių daržovių, tuo įvaires-
nių medžiagų, padedančių pasipriešinti 

organizmo kenkėjams, gausime.

Padeda poilsis, sportas ir gera 
nuotaika
Pavargusiam nuo darželio ar mokyklos darbe-

lių vaikui būtinas geras poilsis ir miegas, naudin-
ga ilgiau pabūti lauke. Dalinkitės su artimaisiais 
džiaugsmais ir gera nuotaika, o vaikas elgsis pa-
gal jūsų pavyzdį. Gera nuotaika turi įtakos visam 
organizmui, padeda susidoroti su sunkumais. 
Nuotaiką gerina judėjimas ir sportas. Jis skatina 

medžiagų apykaitą, dėl to gerėja virškinimas ir 
mineralų bei vitaminų pasisavinimas.

Laiku keltis ir eiti miegoti svarbu ir suaugusie-
siems, ir vaikams. Tinkama dienotvarkė padeda 
išvengti nuovargio ir streso dėl nespėtų atlikti dar-
bų. Be to, ji naudinga virškinimui: tuo pačiu metu 
išsiskiriant skrandžio sultims, organizmas geriau 
pasirengęs pasisavinti naudingąsias medžiagas.

Maisto papildai
Gilėjant rudeniui, gauti užtektinai vitaminų ir 

mineralų iš maisto darosi vis sunkiau – net jeigu 
valgome nuosavame darže išaugintas daržo-
ves ir vaisius, o ant mūsų stalo įvairūs ir sveiki 
patiekalai. Vaikui mikroelementų gali trūkti dėl 
alergijos tam tikriems maisto produktams, taip 
pat nemėgstantiems kai kurių patiekalų. Todėl 
šių medžiagų stygių prireikia kompensuoti papil-
dant mitybą mikroelementų preparatais.

Pirmieji požymiai, kad mažyliui trūksta kai ku-
rių vitaminų ar mineralų, skilinėjantys nagai, bur-
nytėje atsiradusios opelės, nuolatinis nuovargis, 
dažnai užpuolančios peršalimo ligos. Vaikams 
reikia duoti specialiai jiems gaminamus maisto 
papildus, kuriuose atitinkamam amžiui pritaikyti 
vitaminų bei mineralų kiekiai.

Undinė Gilė
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Kaina  15,00 €

Kad mažylis augtų sveikas!
ChildLife Essentials®  
Multi Vitamin & Mineral 
237 ml

Internetinėje parduotuvėje www.e-yourlife.eu įsigiję multivitaminus  vaikams ir ežiuolių lašiukus  

gausite DOVANĄ – vitamino C buteliuką. Dovanų kiekis ribotas!

Telefonas  +370 688 02 826.  El. paštas  informacija@e-yourlife.eu

ChildLife Essentials® 
Echinacea 29,6 ml

Kaina  8,00 €

ChildLife Essentials®
Liquid Vitamin C 118,5ml
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Vaiko laikysena tėveliams turėtų rū-
pėti jau nuo pat kūdikystės. Stuburas 
formuosis netinkamai, jeigu skubėsi-
me kūdikį kuo greičiau išmokyti stovė-
ti ar sėdėti, ir tai gali turėti pasekmių 
vėliau. Įvairūs stuburo iškrypimai atsi-
randa ne per vieną dieną. Pradinuko 
stuburas taip pat dar nėra galutinai 
sukaulėjęs, jis sparčiai auga paau-
glystėje, todėl tėvų dėmesys svarbus 
visais vaiko gyvenimo periodais. Nuo-
lat stebėkite vaiką, o kilus įtarimui ne-
delsdami kreipkitės į gydytoją. Anksti 
pastebėjus stuburo problemas ir pra-
dėjus gydyti, galima išvengti daug 
sunkesnių ligų vaikui paaugus.

kaip pastebėti stuburo 
problemas?
Sveiko vaiko stuburas, žiūrint iš nugaros, atro-

do tiesus, o iš šono matosi du jo fiziologiniai linkiai: 
nugaroje stuburas šiek tiek išsigaubęs atgal (fizio-
loginė kifozė), o juosmenyje – į priekį (fiziologinė 
lordozė). Šie stuburo išsigaubimai formuojasi vai-
kui augant. Kai stuburas iškrypsta labiau, jau atsi-
randa ligos – kifozė arba lordozė, kai jis iškrypsta į 
šoną (tai matosi žiūrint iš nugaros) – skoliozė.

Kifozė iš karto krinta į akis – tai stuburo iškry-
pimas į nugaros pusę. Tokių vaikų nugara suapva-
lėja, jie kūprinasi, į priekį palinksta pečiai, įdumba 
krūtinė. Ši stuburo forma turi įtakos organams: 
sumažėja krūtinės ląstos apimtis, plaučių tūris, at-
siranda dusulys, vėliau pakenkiama ir širdis. Kifozė 
gali sukelti galvos ir kaklo skausmus. Šis stuburo 
iškrypimas būna ir įgimtas bei paveldėtas. Iš pra-
džių vaikas gali nejausti jokių nepatogumų, vėliau 
kartais ima skaudėti nugarą, ypač po didesnio fi-
zinio krūvio.

Gali būti įgimtas ir stuburo juosmens dalies iš-
krypimas į priekį (lordozė). Tokia stuburo deformaci-
ja dažnai nustatoma nutukusiems vaikams. Pasikei-
čia vaiko laikysena – viršutinė kūno dalis pasislenka 
atgal, o apatinė atvirkščiai – išsikiša priekį. Kartais 
lordozė atsiranda, kai kompensuojamas pernelyg 
didelis iškrypimas sergant kifoze ar skolioze.

Skoliozės atveju į šoną iškrypsta dažniausiai 
krūtinės ir juosmens dalys, abi – į skirtingas puses 

Kada tėveliams 
susirūpinti dėl 
vaiko stuburo?

(vadinamoji S formos skoliozė). Manoma, kad sko-
liozei turi reikšmės įprotis kreivai stovėti, netinka-
mas vaiko darbo stalas ar kėdė. Įgimta (displazinė) 
skoliozė atsiranda dėl stuburo slankstelių formos 
pokyčių. Stuburas taip pat gali iškrypti esant trum-
pesnei vienai kojai, krūtinės sritis iškrypsta dėl krei-
vakaklystės.

Stuburo iškrypimas gali būti ir menkas, ir labai 
didelis. Įgimta skoliozė pastebima jau kūdikystė-
je – sėdint vaikui matosi, kad jo nugara kreiva. Daž-
niausiai stuburas iškrypsta lankančiam mokyklą 
vaikui (idiopatinė skoliozė). Iš pradžių vaikui stovint 
galima pastebėti pakrypusį stuburą, nevienodame 
aukštyje esančius pečius ir mentes. Pasilenkus į 
priekį, vienoje nugaros pusėje išryškėja raumenų 
volelis, vėliau deformuojasi krūtinės ląsta.

kaip atskirti netaisyklingą 
laikyseną nuo stuburo iškrypimo?
Netaisyklinga laikysena daug menkesnė prob-

lema negu stuburo iškrypimas. Nežymus stuburo 
išlinkimas nelaikomas liga. Paprašykite vaiko atsi-
stoti tiesiai, ištiesinti stuburą, po to – pasilenkti. 
Jeigu nugara simetriška ir stuburas visiškai tiesus, 
greičiausiai, jis ir nėra iškrypęs. Tačiau bet kuriuo 
atveju derėtų kreiptis į gydytoją. Ar tai bus laiky-
senos problema, ar liga, daryti kažką vistiek reikės. 
Tik netaisyklingą laikyseną lengviau pakoreguosi-
te, negu išsigydysite iškrypusį stuburą.

kodėl vaiko stuburas iškrypsta?
Tėveliai tikrai pastebės, kad vaikas prie sta-

lo sėdi palinkęs į vieną pusę, ilgomis valandomis 
susikūprinęs prie planšetinio kompiuterio ar tele-
fono. Ilgai sėdint nusilpsta vaiko raumenys, o tai 
turi įtakos laikysenai ir stuburui. Jeigu toks vaikas 

nemėgsta judrių užsiėmimų, nenori daryti mankš-
tos, purtosi bet kokio sporto, mažai teišeina į lau-
ką, nesistebėkite, kad jo laikysena netaisyklinga ar 
iškrypo stuburas. 

Nustatyti, kodėl iškrypo vaiko stuburas, pa-
prastai nėra sunku. Jeigu tėveliai būtų dėmesin-
gesni ir laiku suskubtų nuvesti vaiką pas ortopedą, 
stuburo iškrypimas būtų nustatytas anksti ir laiku 
pradėta jį gydyti. 

Neretai susikaupia keletas nepalankių faktorių, 
turinčių įtakos netaisyklingam stuburui formuotis: 
įgimti kaulų bei raumenų vystymosi sutrikimai, ra-
chitas, traumos, per ankstyvas mokymasis vaikš-
čioti, netinkama padėtis sėdint, nejudrus gyveni-
mo būdas, per didelis kūno svoris.

vienas pagrindinių stuburo 
gydymo būdų – kineziterapija
Kiekvienam stuburo problemų turinčiam vaikui 

skiriamas individualus gydymas, kuris priklauso ir 
nuo ligos sunkumo, ir nuo ją sukėlusių priežasčių. 
Bet kuriuo atveju tai turi būti daroma nuosekliai, 
kompleksiškai ir užtrunka ilgai. Jeigu stuburo iškry-
pimas didesnis, vaikui teks nešioti specialų fiksuo-
jantį korsetą, sunkiais ligos atvejais stuburą tenka 
net operuoti.

Pagrindinis netaisyklingos laikysenos koregavi-
mo būdas – raumenų stiprinimas specialia mankš-

ta, padedant kineziterapeutui. Fiziniai pratimai 
gerina raumenų elastingumą bei didina stuburo 
lankstumą. Pagal vaiko būklę specialistas sudaro 
individualią programą. Gydomoji mankšta pade-
da koreguoti netaisyklingą laikyseną, o iškrypus 
stuburui  – pristabdyti ligos progresavimą. Tokia 
mankšta laikoma vienu iš svarbiausių stuburo pro-
blemų turinčių vaikų reabilitacijos būdų. Bet prati-
mus reikia atlikti tiksliai, tik tada pasieksite rezul-
tatą. Teks padirbėti ir namuose. Kineziterapeutas 
išmokys pratimų, kuriuos vaikas atliks savarankiš-
kai arba prižiūrimas tėvelių. Kineziterapija  – toks 
pat sudėtingas gydymo metodas kaip ir kiti, todėl 
pratimus turi parinkti specialistas.

Kartu su specialiais pratimais stuburui padeda 
ir masažas. Gydomasis masažas intensyvesnis už 
paprastą klasikinį arba atpalaiduojantį, koncen-
truojamas probleminėse kūno vietose. Šios prie-
monės reikalauja didelės tėvų ir vaiko kantrybės 
bei darbo, ypač, gydant iškrypusį stuburą. Jeigu 
specialistų patarimų nepaisoma, stuburas vis dau-
giau krypsta.

Iškrypus stuburui, netaisyklingai pasiskirsto 
krūvis slanksteliams, traumuojami tarp jų esantys 
diskai, pakinta raiščių raumenys. Dėl to gali atsi-
rasti nervų galūnes užspaudžiančios išvaržos, su-
trinka vidaus organų veikla, ima varginti nugaros 
skausmai.

Parengė Dalia Petrutytė
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Jau seniai pastebėtas teigiamas van-
dens poveikis ir nauda žmogaus or-
ganizmui. Sveikatinantys užsiėmimai, 
baseinai – tai ne tik smagi, bet ir nau-
dinga veikla, o ypač nėščiosioms ir ma-
žiems kūdikiams.

Kai gimstame, vanduo sudaro daugiau kaip 
90 proc. mūsų kūno. Augant ir bręstant van-
dens organizme mažėja. Vandenyje galima atlikti 
daugelį gydomosios mankštos pratimų, taikomų 
salėje, tačiau kūnas palengvėja maždaug 10 kg, 
todėl daug lengviau judėti ir lavinti judesius, pra-
timai atliekami be skausmo. Mankštos vandeny-
je ypač naudingos besilaukiančioms moterims. 
Tai vienas iš būdų pasirūpinti sveikata nėštumo 
metu. Mankštos vandenyje padeda nėščiosioms 
lengviau išnešioti vaisių ir pasiruošti 
gimdymui. Pasak „Gemma“ 
reabilitacijos centro kinezi-
terapeutės Jolantos Ur-
bonienės, mankštinantis 
vandenyje gerėja placen-
tos kraujotaka, vaisius 
gauna daugiau deguonies, 
gerėja nėščiosios nuotaika, o 
teigiamos emocijos labai svar-
bios būsimo kūdikio nervų siste-
mos formavimuisi.

Mankšta baseine lavina moters rau-
menų jėgą, didina raumenų tonusą, sąnarių 
paslankumą, stiprina mažojo dubens raumenis, 
kurie svarbūs gimdymo metu, mažina įtampą nu-
garos srityje, kojų tinimą ir venų sąstingį, gerina 
medžiagų apykaitą, širdies ir kraujagyslių bei kvė-
pavimo sistemų veiklą, miegą, pakelia nuotaiką, o 
tai labai svarbu besivystančiam kūdikiui. Mankšta 
taip pat mažina gimdymo komplikacijų riziką.

Specialistė sako, kad ruošiantis gimdymui svar-
bu sustiprinti ne tik paviršinius viso kūno raume-
nis, bet ir giliuosius. Sportuojant vandenyje, vie-
nas iš pagrindinių tikslų tampa išlaikyti taisyklingą 
dubens padėtį.

 naudinga ir mažyliui
Vandenyje visi pratimai daromi daug lėčiau 

(maždaug 4 kartus) negu sausumoje. Taip yra dėl 
to, kad vanduo sukuria savotišką pasipriešinimą. 
Dėl tokio lėtumo sportas vandenyje ypač reko-
menduojamas toms moterims, kurios negali spor-
tuoti intensyviai. Pavyzdžiui, turi problemų dėl 
nugaros, sąnarių, raiščių.

„Sportas ne tik apsaugo nėščiąją nuo nugaros 
skausmų, padeda pasiruošti gimdymui, bet ir tei-
giamai veikia būsimą kūdikį. Sportuojančių mamų 
vaikai turi mažesnę tikimybę (apie 30  proc.) nu-
tukti“,  – sako kineziterapeutė. Anot „Gemma“ ki-
neziterapeutės, vanduo padeda dirbti giliesiems 
juosmeninio korseto raumenims, kurie yra atsakin-
gi už mūsų nugaros sveikatą  – kuo jie stipresni, 
tuo menkesnė tikimybė nėštumo ir pogimdyminiu 
laikotarpiu skųstis nugaros skausmais.

Svarbus ir psichologinis aspektas. Nėštumo 
metu būsimos mamos emociškai jautresnės, to-
dėl gali jausti nerimą, nežinios jausmą. Net keli 
tyrimai parodė, kad reguliarus sportas vandenyje 
per 3 mėn. sumažina jaučiamą nerimą, depresines 
nuotaikas. Sportas (raumenų stiprinimas, plaukio-
jimas) ir mitybos reguliavimas padeda sumažinti 
insulino poreikį moterims, sergančioms nėščiųjų 

diabetu. Sportuoti vandenyje galima bet kuriuo 
nėštumo laikotarpiu, tik prieš tai reikia 

pasikonsultuoti su prižiūrinčiu gydy-
toju.

naudinga ir 
mažiausiems

Teigiama, kad devynis 
nėštumo mėnesius išbuvę 

vandenyje kūdikiai ir po gimi-
mo labai gerai jaučiasi vandeny-

je. Medikai pripažįsta, kad vanduo 
teigiamai veikia mažylių emocijas. Plaukio-

dami jie patiria daug džiaugsmo. Po vandens pro-
cedūrų vaikai būna ramesni, pagerėja jų apetitas. 
Be to, vanduo grūdina mažylius. Tokie vaikai rečiau 
serga sloga ir kitomis virusinėmis ligomis. Reabili-
tacijos centro „Gemma“ kineziterapeutai į baseiną 
išsiruošti su mažyliu rekomenduoja nuo 3 mėn. 
amžiaus , o iki tol mėgautis vandens malonumais 
vonioje ir po truputėlį ruoštis baseinui.

Plaukimas stiprina imuninę sistemą. Dėl tem-
peratūros kaitos (oro ir vandens skirtumo) didėja 
organizmo atsparumas ir stiprinamas vaiko imu-
nitetas. Jau seniai pastebėta, kad tokie mažyliai 
rečiau ir lengviau serga virusinėmis ligomis. Be 
to, baseinas atpalaiduoja kūdikio nervų sistemą ir 
ypač rekomenduojamas padidėjusį raumenų tonu-
są turintiems ir jautresniems vaikams. Vanduo ir 
pratimai jame tinka žemą raumenų tonusą turin-
tiems kūdikiams. Dažnai vaikų gydytojai ar neuro-
logai plukdymą rekomenduoja derinti su masažu. 
Reguliarūs apsilankymai baseine padeda normali-
zuoti raumenų tonusą ir nervų sistemą. Nepaisant 
to, kad kūdikis visai mažiukas, grupinėse treniruo-

Į baseiną – pasisemti 
nuotaikos ir sveikatos

tėse jis socializuojasi, mokosi bendrauti ir reaguoti 
į aplinkinius, taip pat stiprinamas ryšys su mama 
ar tėčiu. Medikai teigia, kad reguliarūs pratimai 
vandenyje ypač tinka kūdikių klubo sąnario displa-
zijos profilaktikai.

„Vandenyje kūdikėlių plaučiai turi daugiau dirbti, 
taip didinamas jų tūris ir treniruojami kvėpavimo 
raumenys. Plukdymas gerina smegenų kraujota-
ką ir psichomotorinę raidą, kitaip tariant, ateityje 
vaiko protinė veikla bus efektyvesnė”, – pasakoja 
„Gemma“ reabilitacijos centro kineziterapeutė Jo-
lanta Urbonienė. Užsiėmimų metu vaikai išmoksta 
nebijoti vandens, ugdoma vaiko savisauga ir pasi-
tikėjimas savimi. Vanduo – ideali aplinka stiprinti 
ir lavinti raumenis. Kūdikiai, reguliariai lankantys 
užsiėmimus baseine, yra ramesni, geriau valgo ir 
giliau miega, greičiau nei neplaukiantys draugai 
pradeda stovėti ir vaikščioti. Nepamirškime, kad 
lankymasis baseine  – tai džiugios emocijos visai 
šeimai. Smagaus taškymosi!

reabilitacijos centre 
„gemma“ jums patogiu 
laiku užsiėmimai 
nėščiosioms baseine ir 
kūdikių plukdymas.

www.gemma.lt
Bistryčios g. 13, Vilnius (Antakalnis)
Registruokitės telefonais:
+370 5 219 5905
+370 696 95 077
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Pabjuręs oras, blunkančios gamtos 
spalvos, saulės stoka ir vis didesnę die-
nos dalį atimanti tamsa veikia mūsų 
savijautą. Vis dažniau užvaldo liūdesys 
ir bloga nuotaika, atrodo, nebetenki 
jėgų, nebedomina net tai, kas anksčiau 
teikė didelį malonumą. Pati nejauti, 
kaip be reikalo užsipuoli vyrą, nuolat 
prastai nusiteikusi, nebegali ramiai 
reaguoti į vaiko užgaidas, greitai pa-
vargsti, naktį blogai miegi, o dieną ap-
ninka mieguistumas. Tokios nuotaikos 
vadinamos rudenine depresija, nors tai 
ne ligos apibūdinimas, nes tikroji de-
presija  – rimtesni sutrikimai. Rudenį 
organizme vyksta natūralūs pokyčiai – 
mes prisitaikome prie naujojo sezono. 
Paprastai niūrios nuotaikos ir dirglu-
mas tęsiasi, kol priprantame prie pasi-
keitusio oro ir sutrumpėjusių dienų.

Kaip nepasiduoti 
rudeninei 
depresijai?

iš kur ateina liūdesys?
Tyrimai rodo, kad moterys sezonine depresija 

serga dažniau negu vyrai. Mėnesinių ciklo, nėš-
tumo metu šiam negalavimui turi įtakos ir lytiniai 
hormonai. Sezonine depresija gali susirgti taip 
pat ir vaikai, ir paaugliai.

Manoma, kad pagrindinė rudeninės depresi-
jos priežastis – šviesos stoka, dėl kurios sutrinka 
hormonų serotonino ir melatonino pusiausvyra. 
Serotoninas gaminasi būtent šviesoje. Nuo šio 
hormono priklauso mūsų nuotaika, žvalumas ir 
aktyvumas, o rudenį organizmas jo pagamina 
mažiau. Trumpėjant dienoms padaugėja hormo-
no melatonino, kuris gaminasi tamsoje. Ši me-
džiaga sukelia mieguistumą, apatiją, lėtina me-
džiagų apykaitą. Rudeninė depresija kalta ir dėl 
to, kad mus ima traukti saldumynai ir padidėja 
apetitas. Todėl prasidėjus šaltajam metų perio-
dui pradeda augti svoris.

Rudenį patiriame didesnę psichologinę įtam-
pą, nes padaugėja darbo, rūpesčių dėl vaikų, 
kurie pradeda eiti į darželius ar mokyklas. Tai pa-
pildomas nuovargio ir streso šaltinis. Ilgai besi-
tęsianti sezoninė depresija gali gerokai sugadinti 
sveikatą. Ypatingai ji kenkia širdžiai ir kraujagys-
lėms, gali sutrikti virškinimas, skaudėti nugarą, 
raumenis.

Sušvelninti neigiamas emocijas besikeičiant 
sezonui padeda tinkama mityba, geras miegas 
ir maži moteriški malonumai, kuriems, nepaisant 
pašėlusio šiuolaikinio gyvenimo ritmo, turime at-
rasti laiko įtemptoje dienotvarkėje.

kaip galime sau padėti?
Stenkitės kuo daugiau laiko praleisti natūra-

lioje dienos šviesoje, kuo daugiau šviesos turi 
būti namuose, nes kaip tik ji išsklaido šią niūrią 
nuotaiką. Saulės stoką šiek tiek kompensuos 
šviesių spalvų sienos namuose, dieną atitrauki-
te užuolaidas, vakare įjunkite visus šviestuvus. 
Malonią ir romantišką nuotaiką vakare sukursite 
užsidegę žvakes. Sveikatingumo įstaigos siūlo 
net specialią šviesos terapiją, kuri jau po kelių 
seansų pagerina savijautą.

Puikus sveikatos ir energijos šaltinis – judė-
jimas ir grynas oras. Mankštinkitės rytais, spor-
tuokite salėje, kiek įmanoma dažniau tai darykite 
gryname ore, kuo ilgiau stenkitės būti lauke švie-
siu paros metu. Džiaugsmo ir pasitenkinimo sa-
vimi suteiks pagražėjęs kūnas, didžiuositės savo 
stiprybe ir valia. Nuotaiką rudenį pakels vandens 
procedūros. Bent savaitgalį išsiruoškite su šei-
ma į baseiną, o rytą pradėkite nuo kontrastinio 
dušo, kuris bus puikus žvalumo užtaisas.

Jeigu jaučiatės prislėgta nerimo, baimės, 
stenkitės daugiau bendrauti su optimistais, ku-
rie pasidalins su jumis teigiamomis emocijomis.

Nepamirškite draugų: dažniau išsiruoškite su 
šeima į svečius, surenkite šventę savo namuose. 
Paplepėkite su drauge jaukioje kavinukėje. Su ar-
tima drauge galėsite pasidalinti savo bėdomis, 
pasitarti. Net jei nesulauksite tinkamo patarimo, 
išsipasakojusi pažvelgsite kitaip į problemą ir 
galbūt pati rasite išeitį. Šie paprasti būdai išbai-
dys niūrias mintis ir pagerins nuotaiką.

Jums būtinos 8 valandos miego. Neaukokite 
šio laiko darbams, juo labiau kad gerai nepailsė-
jusi nuveiksite mažiau. Stenkitės negerti daug 
stiprios arbatos, kavos ir kitų kofeino turinčių gė-
rimų. Maloniai sušildys ir energijos suteiks vais-
tažolių arbatos, pasilepinkite juodojo šokolado 
gabalėliu. 

 Vis labiau dienas trumpinant tamsai pataria-
ma rengtis ryškių spalvų drabužiais. Mus, mote-
ris, maloniai nuteikia išvaizdos pokyčiai. Galbūt 
laikas apsilankyti pas kosmetologę, nusidažyti 
plaukus ir nustebinti vyrą bei draugus? Žinoma, 
dar lieka tradicinis moteriškas atsipalaidavimo 
būdas – apsipirkimas. Nauja šukuosena, makia-
žas, suknelė ar bateliai – kartais tiek tereikia, kad 
jūs vėl švytėtumėte džiaugsmu ir nepaisant niū-
raus rudens nepasiduotumėte blogai nuotaikai. 

Depresija dažniausiai užvaldo užsiėmimų sto-
kojančius žmones. Todėl nuolat ką nors veikite: 
paskaitykite knygą, sutvarkykite namus, išeikite 
pasivaikščioti, išsiruoškite į teatrą ar kiną, pa-
siklausykite mėgstamos muzikos. O gal verta 
šiam niūriam metui pasilikti dalį atostogų ir pra-
skaidrinti nuotaiką saulėtame krašte?

Parengė Dalia Petrutytė
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Pasitinkant Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmetį šalies žmonės ska-
tinami atšvęsti tai kuriant įvairias 
iniciatyvas. Todėl lietuviškų drabužių 
prekinis ženklas „Elfai“ su pasididžia-
vimu pristato naują vaikiškų drabužių 
kolekciją „MOKSLIUKAI ir NE TIK...“, 
skirtą valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Neatsitiktinai drabužių fotosesijai pasirinkta 
ir pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Sme-
tonos įkurta mokykla, jo gimtinėje, Užugiryje 
(Ukmergės r.). „Esame iš to paties krašto – ir pir-
masis Lietuvos Prezidentas, ir „Elfų“ drabužiai 
gimsta Ukmergėje, todėl negalime tuo nepasi-
džiaugti ir nesididžiuoti“ – teigė drabužių kūrėja 
Dovilė Puišienė. Būtent Prezidento mokykla ir 
įkvėpė sukurti naują kolekciją, šiandien moder-
niai atspindinčią tų laikų dvasią.

Rugsėjis – sugrįžtuvių į mokyklas, darželius 
laikas, kai norisi pasipuošti, tačiau būti praktiš-
kiems. Nors šių dienų vaikiška mada diktuoja itin 
modernius laisvalaikio drabužius, „Elfų“ rudens 
kolekcijoje atsispindi nemažai klasikinių detalių. 
Lietuvos mokyklos grįžta prie uniformų, todėl 
rudens kolekcijoje joms skiriamas pagrindinis 
dėmesys. Elfuose jos neįsivaizduojamos be ber-
niukiško švarko ar sarafano mergaitėms. Prieš-
kario mokykloje berniukų švarkas buvo neatsie-
jama uniformos dalis. Šiandienos berniukams 
siūlomas vyriško modelio švarkas išlaisvėjęs, 
modernus, praktiškas bei patogus, tačiau su-
kurtas neatsisakant prieškario švarkui būdin-
gų detalių. Mergaitėms – patogus klasikinis to 
laikmečio sarafanas puoštas modernių detalių 
prieskoniu.

Tačiau rugsėjis ne tik mokykla ar darželis. 
Laisvalaikio ar užklasinės veiklos drabužiai taip 
pat neatsiejama šios kolekcijos dalis. Vaikai ga-
lės drąsiai važinėtis dviračiu, žaisti kamuoliu, 
lankyti šokių pamokas. Tam siūlomi patogūs, 
stilingi darbužių deriniai – nuo klasika tapusių 
džinsų iki trikotažinių gaminių bei mergaičių die-
vinamų tiulio sijonukų. Kolekcija įvairiaspalvė – 
nuo švelnių pastelinių iki ryškiai burgundiškų. 
Štai toks spalvotas, pilietiškai atsakingas ir kū-
rybingas Elfų ruduo.

Kūrybos prasmė – nesvarbu kurioje srityje 
kuriame – yra labai didelė ir galinga. Svarbiausia, 

kad ji būtų paremta nuoširdžiais ir teigiamais 
įsitikinimais. Skatintų pilietiškumą, bendruo-
meniškumą bei tapatumą. Kaip teigė Algirdas 
Kaušpėdas: „Mes, Lietuviai, turime ieškoti Tau-
tos sambūvio visose mūsų veiklos srityse: poli-
tikoje, versle, moksle, mene, sporte – visur siek-
ti kokybės ir išskirtinumo. Turime atrasti vienas 
kitam ir kartu – pasauliui nepakartojamą save. 
Tada būsime orūs, stiprūs ir reikalingi.“ (Citata iš 
misisjalietuva100.lt).

Inga Kaselienė
„Erikamaja" nuotraukos

„ELFAI“ pristato naują 
vaikiškų drabužių rudens kolekciją



mažiau deguonies. Dėl to vystosi megaloblas-
tinė anemija, kurios neįmanoma išgydyti vien 
geležies preparatais. Jos požymiai yra greitas 
nuovargis, vangumas, dusulys, odos blyškumas 
ir susilpnėjęs atsparumas infekcijoms. Kūdikiai ir 
vaikai nukenčia labiausiai dar ir todėl, kad labai 
sumažėja jų apetitas ir sulėtėja augimas.

Vitaminas B12 dar yra labai svarbus normaliai 
nervų veiklai. Nervus gaubia juos vieną nuo kito 
ir nuo aplinkinių audinių izoliuojantis apvalkalas, 
sudarytas iš sudėtingo baltymo, vadinamo mie-
linu. Trūkstant vitamino B12, sutrinka tam tikrų 
riebiųjų rūgščių apykaita mielino struktūrose ir 
dėl to vystosi nervinių skaidulų degeneracija. O 
vitamino B12 deficitui ilgai užsitęsus, atsiranda 
negrįžtamų nervų sistemos pakenkimų. Gali su-
lėtėti ar net regresuoti kūdikio judesių ir protinis 
vystymasis, o nervinis dirglumas būna nenor-
maliai didelis. 

labiausiai pažeidžiami – 
mažiausieji
Kūdikiai labiau neapsaugoti nuo neu-

rologinių pažeidimų ir liga jiems išsi-
vysto greičiau negu suaugusiesiems, 
įprastai pasireikšdama 4–8 mėnesių 
amžiuje. Žindomiems kūdikiams, 
kurių motinos laikosi griežtų vege-
tariškų dietų ir turi labai ribotus 
vitamino B12 rezervus organiz-
me, jo deficito sukelti pakenki-
mai gali išsivystyti jau pirmai-
siais gyvenimo mėnesiais ar 
net 2 savaičių amžiuje, jeigu 
motinai vitamino B12 trūksta 
jau per nėštumą. Vitaminas 
B12 nėštumo metu aktyviai 
transportuojamas per pla-
centą į vaisių. Tai gali suma-
žinti motinos atsargas, jei-
gu ji negauna šio vitamino 
su maistu.

Statistiškai B12 defici-
tas, pasireiškiantis kaip 
liga, diagnozuojamas retai 
net veganams, ypač jeigu 
jie nėra vien tik užvaldyti 
idėjos visiškai nevalgyti 
gyvulinės kilmės produktų, 
bet ir žino, kaip kompen-
suoti organizmui būtinų 
medžiagų trūkumą vegeta-
riškame maiste. Dažniau jis 
pasitaiko dviejų veganų grupių 
atstovams: (1) tiems, kurie ilgą 
laiką nevartoja jokių vitamino 
B12 turinčių maisto produktų 
ar jo vaistinių preparatų, ir (2) 

Jei žindanti mama – vegetarė
Anot gražios legendos, pirmieji žmo-

nės Adomas ir Ieva mėgavosi rojaus 
sodo vaisiais, triauškė riešutus, skabė 
uogeles ir žoleles. Taigi jie buvo tik-
ri veganai  – griežtieji vegetarai, kurie 
valgo tik augalinės kilmės maistą ir 
puikiai sugyvena su visais gyvūnėliais, 
jų absoliučiai neskriausdami. Visai ne 
taip, kaip jų žiaurūs palikuonys, kurie 
ne tik priverčia vištytes dėti daugiau 
kiaušinių, negu jos norėtų išperėti viš-
čiukų, karvytes duoti daugiau pieno, 
negu reikėtų jų veršiukams. Ir tik tam, 
kad patys tuos kiaušinius suvalgytų, o 
pieną išgertų. Tačiau tai – tik pusė bė-
dos. Šitų bent viena koja dar verta ro-
jaus ir jie gali vadintis ovolaktovegeta-
rais. Bet juk daugiausia yra visavalgių, 
kuriems, girdi, reikia ir mėsos! O iš kur 
ji atsiranda?

Taigi jeigu esate vegetarė  – šlovė Jums! 
Svarbu tik, kad užtektų žinių, kaip tinkamai mai-
tintis ir išlaikyti gerą sveikatą nevartojant gy-
vulinės kilmės maisto. Tikriausiai Jūsų nereikia 
mokyti, kad augalinio maisto produktai, ypač 
baltyminiai, turi būti kuo įvairesni ir vienas kitą 
proporcingai papildyti tam, kad organizmas 
reikiamu santykiu gautų visų būtinų medžiagų. 
Rimti vegetarai ne tik improvizuoja, pasitelk-
dami savo fantaziją, bet ir studijuoja tam tikrą 
literatūrą, konsultuojasi su specialistais. Nei Jūs 

pati, nei Jūsų žindomas kūdikis neturėtumėte 
tapti aklo bandymo aukomis.

Pliusai ir minusai
Nors neretai girdime perspėjimų apie vege-

tarių mamų žindomiems kūdikiams gresiančius 
pavojus, tačiau yra ir pliusų. Moksliniais tyrimais 
nustatyta, kad vegetarių motinų piene, palygi-
nus su gyvulinės kilmės maistą valgiusių moterų 
pienu, būna mažiau į organizmą iš aplinkos pa-
tekusių teršalų, tokių kaip, pavyzdžiui, pesticidai. 
Riebalų ir riebiųjų rūgščių sudėtis nelabai skiria-
si, o ir dokozaheksaeno rūgšties, kuri itin svarbi 
smegenims ir regėjimui, koncentracija vegetarių 
piene būna tokia pat ar net didesnė negu visa-
valgių piene. Kalcio ovolaktovegetarės gauna 
pakankamai iš pieno produktų, o jeigu veganių 
moterų maiste ir būna mažesnis kalcio kiekis, tai 
stimuliuoja 1,25-dihidroksivitamino D (organiz-
me aktyvaus vitamino D) koncentracijos kraujyje 
padidėjimą. Šis savo ruožtu sustiprina kalcio įsi-
savinimą, kad jo užtektų pieno gamybai.

Tačiau ir perspėjimai verti dėmesio. Vegeta-
riškame maiste neretai trūksta kai kurių svarbių 
mikroelementų, ypač cinko ir geležies, kuri bū-
tina kraujo hemoglobino sintezei. Gydytojams 
labai rūpi, kad vegetarai gautų pakankamai bal-
tymų, nes augaliniame maiste jų yra santykinai 
mažiau. Be to, veganų mityba dažnai lieka nesu-
balansuota, nes augalinės kilmės produktuose 
trūksta kai kurių aminorūgščių, o dėl to gali nu-
kentėti ir žindomo kūdikio sveikata. Didžiausia 
griežtojo vegetarizmo rizika kyla dėl B grupės 
vitaminų stygiaus augaliniame maiste. Tik gyvu-
linės kilmės baltymuose natūraliai būna kūdikio 
vystymuisi labai svarbaus vitamino B12.

labai svarbus vitaminas
Vitaminas B12 yra reikšmingas kiekvienai 

žmogaus ląstelei. Jų visų normaliai veiklai rei-
kalingas deguonis, o deguonį iš plaučių po visą 
organizmą išnešioja raudonieji kraujo kūneliai – 
eritrocitai. Pačių kraujo ląstelių gyvenimo truk-
mė yra santykinai neilga – eritrocitas gyvuoja tik 
apie tris mėnesius. Pasenusius eritrocitus krau-
jyje turi pakeisti nauji. Vitaminas B12 yra būtinas 
greitai DNR sintezei ląstelių dalijimosi metu. 
Tai ypač svarbu kaulų čiulpuose, kur iš greitai 
augančių pirminių ląstelių formuojasi eritroci-
tai. Jeigu trūksta vitamino B12, baltymų DNR 
produkcija sutrinka ir į kraują vietoje normalių 
eritrocitų patenka daug didelių, megaloblastais 
vadinamų, nesubrendusių ląstelių, panešančių 
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Ši knyga būtų puiki dovana kiekvienai vaikelio gi-
mimo laukiančiai mamai ir šeimai. Joje rasite naujau-
sių mokslo žinių apie naujagimio ir kūdikio maitinimą 
bei daug naudingų patarimų mamai ir šeimai. Verčiau 
mokėti negu spėlioti. Juk žindyti pradedama vos pa-
gimdžius!

Daugiau apie knygą ir autorių 
www.zindyk.lt

moterų veganių, gaunančių per mažai vitamino 
B12, žindomiems kūdikiams. Dauguma medicinos 
literatūroje aprašytų vitamino B12 deficito atve-
jų išsivystė būtent žindomiems kūdikiams, kurių 
motinos laikėsi griežtos vegetariškos dietos.

kas gamina vitaminą?
Ovolaktovegetarai, valgantys kiaušinius ir pie-

no produktus, paprastai gauna pakankamai vita-
mino B12 su šiuo maistu. Vitaminą B12 gamina 
tam tikros žarnyno bakterijos, todėl jo yra gausu 
ne tik produktuose iš mėsos, bet ir piene, kiau-
šiniuose. Ir žmonių storojoje žarnoje randama 
bakterijų, pajėgių sintetinti vitaminą B12. Tačiau 
būtent žmogaus žarnyne tos bakterijos vitaminą 
B12 produkuoja per daug toli, kad jis galėtų būti 
įsiurbtas į kraują ir panaudotas. O žmogaus išma-
tose gali būti didelis vitamino B12 kiekis.

Daugelis žolėdžių žinduolių, įskaitant melžia-
mus galvijus ir avis, geba įsisavinti savo virškini-
mo sistemoje jų pačių žarnyno bakterijų paga-
mintą vitaminą B12, todėl šio vitamino ganėtinai 
daug yra jų piene. B12 vitamino randama ir dir-
vožemyje, ant nenuplautų augalų. Tai sužinoję, 
kai kurie veganai buvo nusprendę, kad vitaminui 
B12 nebūtina skirti ypatingo dėmesio, ir kalbas 
apie jo deficitą ėmė laikyti tik prasimanymais. 
Išties pasaulyje yra žmonių, kurie gali taip sakyti 
visiškai pagrįstai. Vienoje mokslinėje studijoje 
pranešta, kad grupė veganų iraniečių, nelaikan-
čių jokių gyvulių, gaudavo pakankamai vitamino 
B12 su nenuplautomis daržovėmis, kurios buvo 
tręšiamos žmonių mėšlu. Išmatomis (ne tik 
žmogaus, bet ir gyvulių) užterštos daržovės ar 
kitoks augalinis maistas gali aprūpinti žmogų 
vitaminu B12 tose vietovėse, kur nesilaikoma 
higienos standartų. Galbūt todėl besivystančių 
kraštų veganų bendruomenėse vitamino B12 
mažakraujystė nebūdinga.

Žmonėms, kurie plauna prieš valgį rankas ir 
nuplauna daržoves, vienintelis natūralus vitami-
no B12 šaltinis yra gyvulinės kilmės produktai: 
mėsa, pienas, kiaušiniai.

iš kur gauti?
Jeigu esate griežtoji vegetarė – veganė, ne-

pamirškite, kad Jūsų maiste gali trūkti vitamino 
B12. Jei tapote mama (esate nėščia ar žindote 
kūdikį), bet nesiruošiate keisti mitybos įpročių, 
Jums taip pat reikalingi specialūs maisto papil-
dai. Jūsų kūdikis kasdien turėtų gauti 0,4 mi-
krogramo vitamino B12. Kad tokį šio vitamino 
kiekį suteiktumėte žindomam kūdikiui, Jūs pati 
turite kasdien gauti 2,8 mikrogramo vitamino 
B12. Suprantama, geriausia pasitarti su savo šei-
mos gydytoju dėl tinkamos mitybos ir geriausio 
trūkstamų vitaminų papildymo būdo.

Švariuose augaluose vitamino B12 nėra, bet 
augaliniai maisto produktai gali būti dirbtinai 
papildomi šiuo vitaminu: kai kurie javainiai, ga-
miniai iš sojos ir ryžių, saulėgrąžų ir kitoks au-
galinis margarinas, įvairūs gėrimai, valgomosios 
mielės. Į maisto produktus papildomai dedamos 
medžiagos išvardijamos etiketėse. Jų sąraše 
ieškokite vitamino B12 arba kobalamino. Mat 
vitaminas B12 dar vadinamas kobalaminu, nes 
savo sudėtyje turi metalo kobalto. Gali būti pa-
rašyta ir Cyanocobalamin – tai yra šio vitamino 
cheminis pavadinimas. Vitamino B12 preparatų 
atskirai arba kartu su kitais vitaminais ir jų turin-
čių maisto papildų galima nusipirkti vaistinėse.

Didžiojoje Britanijoje gydytojai stebėjo 37 
motinų veganių žindomų vaikų vystymąsi. Visos 
buvo konsultuojamos specialistų, kaip pasirinkti 
tinkamą vegetarišką maistą, kuriame netrūktų 
įvairių baltymų ir mineralų, ir taip pat vartojo 
vitamino B12 turinčius papildus. Dauguma iš tų 
vaikų augo ir vystėsi visiškai normaliai.

Geriausios sėkmės ir Jums!

Pagal Kazimiero Vitkausko knygą „Kūdikio žindymas“

Dažna tėvelių klaida, padaroma iš didelės meilės, 
taip pat ir baimės peršaldyti mažylį, kad jis per šiltai 
auginamas. 

Užgrūdintas vaikas atsparesnis įvairioms nepa-
lankioms sąlygoms  – skersvėjui, drėgmei, šalčiui ir 
t.t. Grūdinimo procedūros stiprina visą organizmą ir 
imunitetą. Pradėti jas reikia nuo pat kūdikystės ir bet 
kokiu metų laiku. Žinoma, nedera aplieti vaiko lediniu 
vandeniu, tinkamas grūdinimas atliekamas po truputį 
mažinant oro ar vandens temperatūrą, ilginant buvi-
mo nepalankiomis sąlygomis laiką. Be to, vaikui tai 
turi būti ne prievarta, o malonumas, suteikiantis tik 
teigiamas emocijas.

oro vonios, mankšta ir apranga
Pirmąjį gyvenimo mėnesį grūdinimo procedūra 

naujagimiui – oro vonios. Perrengdamos mažylį pa-
likite jį keletui minučių nuogą. Po drabužėliais yra 
šilčiau negu aplinkoje, o jeigu per šiltai aprengsite 
mažylį, susidarys didelis kūno ir aplinkos temperatūrų 
skirtumas ir gali atsirasti tokių odos pažeidimų kaip 
iššutimas ar prakaitinė.

Nuo pirmųjų savaičių kūdikį būtina mankštinti. 
Pratimai atliekami išvėdintame kambaryje, esant ne 
žemesnei kaip 20 laipsnių temperatūrai. Kūdikiui nau-
dinga ištiesti ir sulenkti, praskėsti ir suglausti kojytes, 

pakelti ir nuleisti rankutes, paguldyti kniūbsčią.

vandens procedūros
Pradedame nuo aptrynimų. Kūdikį galite aptrinti 

drėgnu minkštu rankšluosčiu arba pirštine. Iš pradžių 
juos suvilgome 35 laipsnių vandeniu ir kas savaitę 
mažiname jo temperatūrą po vieną laipsnį (iki 27 ri-
bos). Procedūros atliekamos kelis kartus per dieną, 
po jų kūdikio oda nusausinama. 

Vėliau prie vėsesnio vandens galima pratinti kojy-
tes. Apipilkite jas vandeniu, retsykiais sumažindami 
temperatūrą po vieną laipsnį, pradėdami nuo 36 – iki 
28. Stipresnė vandens procedūra  – kojų vonios. 
Pirmiausia panardiname kojytes į 37 laipsnių tem-
peratūros vandenį, po to – į 3–4 laipsniais šaltesnį. 
Vanduo turi jas apsemti iki pusės blauzdų. Šiltame 
vandenuke kojytes palaikome 1–2 minutes, o vėses-
niame – 5–10 sekundžių. Tokios kontrastinės vonelės 
kartojamos keletą kartų per dieną. Vėsesnio vandens 
temperatūra kas savaitę mažinama po laipsnį  – iki 
18, o buvimas jame ilginamas iki 20 sekundžių.

Po maudynių visą kūdikį galite apipilti truputį vė-
sesniu vandeniu. Iš pradžių vandens temperatūra 
turi būti 36 laipsniai, kas keletą dienų ji mažinama po 
vieną – iki 28 ribos. Po procedūros kūdikis nušluosto-
mas, kad paraustų odelė.

grūdinamės nuo pirmųjų savaičių
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Tai padaryti Jums padės 

Lietuvoje pagamintas unikalus 

„Mėtinio gyvenimo“ ekstraktų 

mišinys kūdikio vonelėms, su 

kuriuo maudynės taps ne tik 

pramoga, bet ir nepakeičiama 

apsaugine priemone. 

Ekologiškų beržų lapų ir 

pumpurų ekstraktai, praturtinti  

natūraliais eteriniais levandų 

ir bergamočių aliejais, 

nuramina, atgaivina, stangrina 

ir tonizuoja kūdikio odą, 

glotnina plaukus, stiprina jų 

šaknis, naikina pleiskanas 

bei pasižymi antiseptiniu, 

antibakteriniu poveikiu. 

Ekstraktas taip pat puikiai 

tinka odai nuraminti po uodų 

įkandimo ar kitų sudirginimų.

Ekstraktų mišinio kūdikių 

vonelėms kokybė jau įvertinta ir 

Didžiojoje Britanijoje – šiemet  

gaminys pelnė sidabro medalį 

prestižiniuose „The Green 

Parent Beauty Awards 2017“ 

apdovanojimuose. Reguliariai 

naudokite šį veiksmingą 

vaistinių ekstraktų mišinį, kad 

puoselėtumėte mažylio odelę 

ir plaukus bei leistumėte jam 

pajausti visą Jūsų meilę.

DovAnokiTE BEsąLyGišką MEiLę sAvo 

MAžyLiui, nATūRALiAis BūDAis užTikRinDAMi 

Jo Puikią kAsDiEnę sAviJAuTą.



 Oda  – sudėtingas organas, atlie-
kantis įvairias funkcijas, o kūdikio 
odelė labai gležna ir jautri. Sveika vai-
ko oda – pirmasis barjeras, trukdan-
tis į organizmą patekti bakterijoms ir 
toksinams, reguliuoja šilumą ir van-
dens kiekį. Lyginant su suaugusiųjų, 
kūdikių oda daug plonesnė, ją gali 
lengvai pažeisti įvairios infekcijos. To-
dėl nuo pat pirmųjų dienų odelę reikia 
tinkamai prižiūrėti.

Maudynės
Rūpinkitės, kad kūdikio odelė visuomet būtų 

švari. Naujagimį galima maudyti pirmą ar antrą 
dieną grįžus iš gimdymo namų. Tam tinkamiau-
sia tik jam skirta plastmasinė vonelė. Kūdikiai 
maudomi 2–3 kartus per savaitę, dažniau ne-
reikia, nes išsausės odelė. Skystą prausiklį, bū-
tinai vaikišką, užtenka naudoti vieną kartą per 
savaitę. Galvytės su šampūnu dažniau prausti 
taip pat nereikia. Geriausiai tinka iš natūralių 
žaliavų pagaminti prausikliai ir šampūnai, kurių 
PH 5 arba 5,5. Naujagimį ar kūdikį išmuiluokite 
švelnia kempinėle, veiduką muilinkite mažyte, 
tik šiai kūno daliai skirta plaušine. Kruopščiai 
išprauskite odos raukšles kaklo srityje, pažas-
tyse, kirkšnyse, nes šios vietos labiausiai pra-
kaituoja. Maudykite šiltame 36–37 laipsnių 
vandenyje, o patalpos temperatūra turėtų būti 
21–23 laipsniai. 

Saugokite dar nesugijusią bambutę, mau-
dant ji neturi mirkti vandenyje. Kol nenukrito 
virkštelės liekana, geriausia naujagimį maudyti 

Gležnai kūdikio odelei – 
ypatingas rūpestis

virintame vandenyje. Bambutė turi būti sausa, 
žiūrėkite, kad šios vietos nedirgintų sauskelnės 
arba drabužėliai.

Rankšluosčiu netrinkite vaiko odelės, o švel-
niai nusausinkite. Ausies landų nelieskite, po 
maudynių tamponu išvalykite tik ausyčių kriauk-
les. Išmaudytą kūdikį keletą minučių palaikykite 
nuogą  – tegu odelė pakvėpuoja. Oro vonios 
padeda išvengti iššutimo. Jeigu odelė sausa, ją 
patepkite vaikišku kremu ar losjonu. Geriausia 
kūdikį maudyti prieš paskutinį maitinimą. 

Nagučius lengviausia nukarpyti miegančiam 
kūdikiui. Tai darykite mažytėmis žirklutėmis bu-
kais galais, jas dezinfekuokite spiritu. Rankų na-
gus apkirpkite apvaliai, o kojyčių – tiesiai. Nesi-
stenkite kirpti labai trumpai, nes jie gali įaugti į 
odą.

kasdienė higiena
Ryte nuprauskite veiduką kambario tempe-

ratūros vandeniu suvilgytu vatos tamponėliu, 
akytes valykite virintame vandenyje suvilgytu 
vatos tamponėliu nuo išorinio krašto vidinio link. 
Drėgnu vatos gumuliuku nušluostykite aplink 
ausis ir kaklą, drėgna marline servetėle nuvaly-
kite delnukus.

Kūdikio užpakaliuką derėtų prausti keletą 
kartų per dieną, pirmiausia – nubudusiam ryte 
mažyliui. Po kiekvieno pasišlapinimo užtenka 
nuprausti šiltu tekančiu vandeniu, pasituštinusio 
vaiko užpakaliuką išmuilinkite kilpine servetėle ir 
apiplaukite. Apiprausdamos mergaitę laikykite 
taip, kad nešvarus vanduo nepatektų į išorinius 
lytinius organus, srovę nukreipkite iš priekio iš-
angės link. Jeigu nuprausti mažylio negalite, už-
pakaliuką nušluostykite kūdikių priežiūrai skirta 
drėgna servetėle. Nupraustą užpakaliuką kas-
kart reikia patepti specialiu kremu.

sauskelnės – odelei be problemų
Svarbi kūdikio kraitelės dalis  – sauskelnės, 

nuo kurių priklauso ir odelės būklė. Geriausios 
jų savybės: minkštos, patogios apmauti ir pa-
tikimai apsaugančios odelę nuo dirginimo bei 
neleidžiančios pratekėti šlapimui. Sauskelnių 
pasirinkimas milžiniškas  – nuo įvairių gaminto-
jų vienkartinių iki daugkartinių. Vienkartinės, ži-
noma, taupo mamos laiką, nepakeičiamos tam 
tikrais gyvenimo atvejais. Šias sauskelnes reikia 
keisti ne rečiau kaip kas 2–3 valandas, būtinai – 
po kiekvieno pasituštinimo, o prieš užmaunant 

švarias, kūdikiui leiskite nuogam šiek tiek pasi-
mėgauti laisve ir oro voniomis.

Viena iš kūdikio odelės problemų  – vystyklų 
dermatitas (rausvas susiliejantis bėrimas), kurį su-
kelia odą dirginančios medžiagos, esančios išsky-
rose, o išvengti jo padeda tinkama higiena ir, žino-
ma, kokybiškos sauskelnės. Tokios gaminamos 
iš orui laidžių medžiagų, jos apsaugo odelę nuo 
perkaitimo. Labai svarbi absorbuojamojo sluoks-
nio kokybė, sauskelnės turi gerai sugerti šlapimą, 
taip pat – skystas išmatas, nes jose esantys en-
zimai ypač dirgina. Iš laidžių orui natūralių medžia-
gų pagamintos vienkartinės sauskelnės su koky-
bišku absorbentu neleidžia odai iššusti.

 Iššutimai  – netinkamos odelės priežiūros 
pasekmė, kuri atsiranda sėdmenų, kirkšnių arba 
kaklo klosčių odoje. Iš pradžių tos vietos paraus-
ta, pradeda šlapiuoti, gali atsirasti mažyčių ope-
lių. Dėl to gali išsivystyti infekcinės odos ligos. 
Pagrindinė užpakaliuko odelės iššutimų priežas-
tis – per retai keičiamos sauskelnės. 

Pirkdami sauskelnes, atkreipkite dėmesį, ar 
jos neturi kokių nors priedų – kvapų ar losjono, 
nes kiekvieno mažylio oda jautri skirtingiems dir-
gikliams. 

Sudėtingiausia mamoms, auginančioms aler-
gišką kūdikį. Išbertas vietas kelis kartus per dieną 
reikia tepti kūdikiams skirtais tepalais – emolien-

tais, drabužėlius ir patalynę skalbti nealergizuo-
jančiais skalbikliais, nenaudoti jokių minkštiklių. 
Tokiam kūdikiui ieškokite sauskelnių, ant kurių 
pakuotės pažymėta, kad jos nesukelia alergijos. 

Sauskelnės turi gerai priglusti prie kūno, bet 
nespausti, kad mažylis patogiai jaustųsi, nesi-
trintų odelė. Todėl labai svarbu pasirinkti tinka-
mą dydį – ne tik pagal vaiko amžių ir svorį, bet 
ir pilvuko bei užpakaliuko apimtis. To paties am-
žiaus ir tiek pat sveriančių vaikučių ūgis ir kūno 
proporcijos gali labai skirtis.

drabužėliai ir patalynė
Sintetiniai drabužėliai ir patalynė kūdikiui ne-

tinka – jis greitai suprakaituos ir ims šusti. Vilno-
niai, medvilniniai ar kitų natūralių audinių šliauž-
tinukai, marškinėliai, kepurėlės turi būti minkšti, 
švelnūs, laisvesni, netrukdyti mažyliui judėti, jų 
siūlės neturi trinti odelės. Patikrinkite, ar pato-
gu drabužėlį aprengti, nes dažniausiai mažyliai 
nemėgsta persirenginėti. Natūralių audinių dra-
bužėliai gerai praleidžia orą ir nedirgina odelės. 
Kūdikio drabužėlius ir patalynę skalbkite atskirai 
ir tik specialiu vaikiškiems rūbeliams pritaikytu 
skalbikliu, gerai išskalaukite.

Sveikos gyvensenos edukologė
Ieva Grabauskienė
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gimdymas atveria kelius 
infekcijoms 
Neseniai pagimdžiusios moters organizmas 

nualintas ir pažeidžiamas. Atsiskyrus placentai, 
buvusios jos prisitvirtinimo vietos gimdos ertmėje 
pažeistos – tai gana didelis plotas. Mikrobai, pa-
tekę į šias žaizdas, kaip ir bet kurias kitas, greitai 
sukelia uždegimą. Puiki terpė jiems daugintis  – 
gimdai traukiantis atsirandančios išskyros – lochi-
jos. Tai placentos prisitvirtinimo audinių liekanos, 
kraujo, gleivių išskyros. Pirmosiomis dienomis po 
gimdymo jos būna su kraujo priemaiša, po to pa-
sidaro šviesiai gelsvos ir vis šviesėja bei mažėja. 
Lochijos išnyksta po 5–6 savaičių.

Gimdos kaklelis, kūdikiui buvęs vartais į pasaulį, 
pirmosiomis savaitėmis dar lieka praviras, todėl 
tarp gimdos ir makšties nėra apsauginio barjero. 
Visiškai gimdos kaklelis užsidaro praėjus trims 
savaitėms po gimdymo. Be to, gimdos kaklelio 
gleivių kamštis, užkertantis kelią mikrobams, taip 
pat dar nesusiformavęs, taigi pasiekti jiems žaiz-
das gimdoje nėra jokių kliūčių. Net ir lengviausio 
gimdymo metu, tempiantis audiniams, atsiranda 
mikroįtrūkių bei mikrotraumų, pro kurias gali pra-

intymioji higiena 
po gimdymo – 
apsauga nuo 
infekcijų 

siskverbti mikrobai. Dar atviresni keliai per siūles, 
kurios atsirado plyšus tarpvietės, makšties ar gim-
dos kaklelio audiniams. 

Makštyje yra daugybė bakterijų, įprastinėmis 
sąlygomis apie 95 proc. jų – laktobakterijos, išski-
riančios pieno rūgštį. Todėl makšties terpė įprastai 
yra rūgštinė, ji neleidžia mikrobams patekti į gimdą 
bei išlaikomas minimalus, nesukeliantis uždegimų, 
natūraliai čia esančių patogeninių mikrobų kiekis. 
Dėl organizme vykstančių pokyčių po gimdymo 
makšties terpė tampa šarminė ir nebeatlieka ap-
sauginės funkcijos. Tuomet pasidaro pavojingi ne 
tik iš išorės patenkantys mikrobai, bet ir savi, nuo-
lat gyvenantys gleivinėse.

Visas nepalankias aplinkybes sustiprina tai, kad 
nėštumo bei gimdymo išsekintos moters apsaugi-
nės reakcijos per silpnos atsilaikyti savo jėgomis. 
Gimdymas – didelis stresas organizmui, dar labiau 
susilpninantis nėštumo metu sumenkusį imunite-
tą. Moteris nusilpusi dar ir dėl to, kad gimdydama 
ji neteko kraujo, pasikeitė hormonų pusiausvyra, 
alina po gimdymo užklumpantis stresas. 

Akivaizdu, kad pirmaisiais mėnesiais po gim-
dymo moters lytiniai organai nėra natūraliai ap-
saugoti, kaip anksčiau, todėl tai padaryti reikia 
pačiai. Ar lengvai pavyks atsigauti, ar neužklups 
ginekologinės ligos, kaip sugis pažeisti audiniai, 
daug priklauso nuo intymių vietų švaros ir tinkamų 
higienos priemonių. 

nepriekaištinga švara – 
pagrindinis ginklas prieš 
infekcijas
Intymių vietų švara padeda greičiau sugyti 

žaizdoms ir siūlėms, o dauguma ginekologinių 
komplikacijų po gimdymo atsiranda būtent dėl ne-
tinkamos higienos. Įvairiems lytinių organų užde-
gimams moteris ypatingai imli pirmąjį mėnesį po 
gimdymo.

Kraujas, išsiskiriantis drauge su lochijomis, yra 
geras maistas mikrobams, padeda jiems sparčiai 
augti ir daugintis. Todėl pagrindinė jaunos mamos 
užduotis, kad lochijos nesikauptų išoriniuose lyti-
niuose organuose. Taigi reikia dažnai apsiprausti. 
Tai patariama daryti ne rečiau kaip kartą per 2–3 
valandas, taigi ne mažiau kaip 6–8 kartus per parą. 
Kol dar nesugijo audinių įtrūkiai ir žaizdelės, svarbu 
apsiprausti pasinaudojus tualetu, prieš miegą bei 
atsikėlus ryte. Pirmosiomis dienomis, kai išskyros 
itin gausios, reikia dažnai keisti higieninius įklotus 
(ne rečiau kaip kas 2–3 valandas) ir kiekvieną kartą 
po to apsiprausti. Po gimdymo nepatariama nau-
doti tamponų, nes per atvirą gimdos kaklelį į jos 
ertmę gali patekti makšties turinys.

Gausiau lochijos išsiskiria maitinant kūdikį krū-
timi, nes vaikui žindant susidaro daugiau hormo-
no oksitocino, kuris skatina gimdos susitraukimą. 
Todėl apsiprausti derėtų taip pat ir po kiekvieno 
žindymo.

Apsiprausiama nestipria srove tekančiu šiltu 

Po gimdymo prasideda naujas ir la-
bai svarbus moters gyvenimo etapas – 
jauna mama turi pasirūpinti ne tik vai-
keliu, bet ir savo sveikata. Vadinamasis 
pogimdyminis periodas trunka 6–8 sa-
vaites, kuriomis organizme vyksta dau-
gybė pokyčių – visos jo sistemos pama-
žu atsikuria ir tampa tokios, kaip prieš 
nėštumą. Tam reikia daugiau jėgų, o 
lyg tyčia kaip tik šiuo periodu moteris 
išsekusi. Intensyviausi procesai vyksta 
atsikuriant gimdai bei gimdymo takų 
audiniams. Neseniai pagimdžiusios 
moters lytiniai organai yra lyg didžiulė 
žaizda, kurią lengvai gali apnikti infek-
cijos. Apsisaugoti nuo jų padeda daž-
nesnės ir tinkamos intymios higienos 
procedūros.

vandeniu, taip, kad į lytinius organus nepatektų 
tiesiosios žarnos mikrofloros. Todėl vandens srovė 
nukreipiama nuo tarpvietės išangės link, be to, van-
dens neturi patekti giliau į makštį, nes jis išplaus 
naudingą mikroflorą. Apsiprausiame nuosekliai: 
pradedame nuo tarpvietės, o paskui pereiname 
prie išangės srities. Nenaudokite jokių kempinių, 
nes jomis galite pažeisti audinius, o per smulkučius 
įtrūkius lengvai patenka infekcija. Nusiprausus, in-
tymios vietos atsargiai nusausinamos tik šiai kūno 
daliai skirtu rankšluosčiu, kuris kasdien išskalbia-
mas. Jeigu gimdant plyšo ar buvo prakirpta tar-
pvietė, lytinės lūpos, praustis reikia ypač atsargiai. 
Svarbu neliesti siūlių ir netrinti lytinių organų.

Visą pogimdyminį periodą derėtų vengti mau-
dynių vonioje, atvirame vandens telkinyje arba ba-
seine, nes mikrobai į lytinius organus gali patekti 
per vandenį. Nepamirštame ir apie susilpnėjusį 
imunitetą, todėl nepersišaldome.

kodėl po gimdymo reikia 
specialaus prausiklio?
Intymių vietų oda ir gleivinė po gimdymo ypa-

tingai jautrios ir anksčiau naudotos higienos prie-
monės gali sukelti alergijas. Netinkamos higienos 
priemonės gali apsunkinti audinių gijimą ir jis užsi-
tęs. Šiuo periodu reikia specialių prausiklių, kurie 
ne tik gerai pašalina nešvarumus, bet ir turi natū-
raliai mikroflorai atsikurti padedančių medžiagų. 
Prausikliai, skirti pogimdyminiam periodui, labai 
švelnūs, be galinčių sudirginti medžiagų – net daž-
nai juos naudojant. 

Dar viena iš svarbiausių intymiosios higienos 
priemonių savybių yra palaikyti rūgštinę moters 
intymių sričių terpę, kurios pH 4,0. Šiam periodui 
skirti prausikliai turi turėti komponentų, apsaugan-
čių nuo patogeninių bakterijų augimo, o tai labai 
svarbu gimdymo metu pažeistų intymių vietų prie-
žiūrai. Ypač naudingi prausikliai su pieno rūgštimi, 
kuri reikalinga normaliai makšties aplinkai atkurti.

Parengė Undinė Gilė
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w Vienoje propolio kapsulėje yra 290 mg propo-
lio ekstrakto. Šiame bičių produkte esančios 
medžiagos turi imunitetą stiprinančių savybių. 
Patariama vartoti po 2 kapsules ryte ir vakare, 
valgio metu ar iškart po jo, užgeriant stikline 
vandens.

w Pagaminta tik iš Lietuvoje surinkto propolio.

w Be konservantų ir dažiklių.

Pradėję kosėti, užklupus gerklės 
perštėjimui, slogai dažniausiai prisi-
mename močiučių pamėgtą natūralų 
produktą – medų. Bet yra ir kitas nau-
dingas bičių produktas – propolis (bi-
čių pikis). Jo sudėtyje gausu biologiškai 
veiklių medžiagų.

 
Viena iš jų – stiprus antioksidantas oksideceno 

rūgštis. Propolyje yra medžiagų, naikinančių viru-
sus ir bakterijas, mažinančių uždegimą, slopinan-
čių skausmą. 

Propolis turi nemažai mikroelementų, ypač cin-
ko ir magnio, kurie yra itin svarbūs ląstelių augi-
mo, diferenciacijos procesams, imunitetui stiprinti. 
Jame randami nedideli beveik visų vitaminų ir 17 
aminorūgščių kiekiai.

Propolio preparatus galima vartoti ir ilgesnį lai-
ką, nes šis produktas nesukelia nepageidaujamo 
šalutinio poveikio. Propolį tikslinga vartoti nusil-
pus imunitetui, žmonėms, turintiems polinkį daž-
nai sirgti. Naudingas jis šaltuoju sezonu ir sveikam 
žmogui.

Padėkime imunitetui, 
pasitelkdami gamtos sukurtas 
natūralias medžiagas. 
Ruduo – tinkamas laikas pasirūpinti gera savo 

ir šeimos savijauta. Atšalus orams, padidėja perša-
limų, kvėpavimo takų ir kitų infekcinių ligų tikimybė. 
Propolio (bičių pikio) kapsulės gali puikiai papildyti 
dažnai peršąlančių arba po ligų nusilpusių žmonių 
maisto racioną, bet tinka ir sveikiems. Propolis – 
natūralus bičių produktas. Juo bitės aptepa korius, 
užklijuoja avilio plyšelius. Taip bitės apsisaugo nuo 
bakterijų bei virusų ir sukuria tinkamą avilio mikro-
klimatą.

stipri imuninė sistema – 
mažesnė rizika susirgti

Ką reikia žinoti apie vaikiškus 
maisto produktus

Kai kurių maisto produktų etiketė-
se puikuojasi spalvoti piešinukai, net 
ir užrašai „skirta vaikams“. Ar tikrai jie 
geresni už suaugusiųjų maistą ir svei-
kesni? Maisto technologė Raminta 
Bogušienė pataria, kad, renkantis pro-
duktus vaikams, reikia ieškoti ne spal-
votų etikečių, o jas skaityti. Svarbu, 
kad išsirinktas maistas būtų saugus ir 
kokybiškas.

vaikiški produktai nėra 
išskirtiniai
Anot R. Bogušienės, prekybos centruose 

besipuikuojantiems vaikiškiems maisto produk-
tams išskirtiniai reikalavimai netaikomi. Į juos 
galima dėti neribojamą kiekį cukraus, druskos, 
riebalų, net iš dalies hidrintų, neuždrausti ir 
dažikliai, saldikliai, skonio ir kvapo stiprikliai, 
traukiantys grožiu ir skatinantys pirkti. Jie gali 
būti perdirbti iki menkaverčių maisto produktų, 
kuriuose mažai vitaminų ir skaidulinių medžiagų. 
Tereikia laikytis bendrų maisto saugos ir koky-
bės reikalavimų, o vaikams nuo 3 metų perkami 
maisto produktai visiškai nesiskiria nuo suau-
gusiųjų. Tiesa, kai kurie gamintojai atsižvelgia 
į vaikų mitybos reikalavimus, bet jų nėra daug. 

Svarbiausia tėveliams skaityti etiketėse nuro-
dytą informaciją ir žinoti, kokios sudedamosios 
dalys nepageidautinos.

kaip išsirinkti?
„Pirmiausia, rinkitės grynus maisto produk-

tus: vaisius, daržoves, uogas, grūdines kultūras, 
nesaldintus pieno gaminius, šviežią žuvį, mėsą, 
o pirkdami perdirbtus skaitykite etiketes: sude-
damųjų dalių sąrašą ir maistingumo deklaraciją. 
Išsirinkite produktą, kuriame sudedamųjų dalių 
mažiausia: kuo mažiau druskos (100 gramų – 
iki 1 g), cukraus (100 gramų – iki 10 g), atmeski-
te produktus su hidrintais ar iš dalies hidrintais 
riebalais. Vaikų maiste neturi būti dažiklių, kon-
servantų, saldiklių, skonio ir kvapo stipriklių“, – 
pataria mitybos specialistė R. Bogušienė. 

Sveiki avižiniai sausainiai

Jums reikės: 

w 200 g avižinių dribsnių, 
w 200 g smulkiai tarkuotų 
 morkų, 
w 2 bananų, 
w 2 kiaušinių, 
w 20 g nerafinuoto cukraus, 
w cinamono / ciberžolės.

Sausus ingredientus sumaišykite su morko-
mis, o bananus ir kiaušinius išplakite. Tada viską 
išmaišykite ir dėkite šaukštu ant kepimo popie-
riaus, kepkite 170 laipsnių temperatūroje apie 
20 minučių, kol lengvai apskrus.

Pagal mitybos specialistės 
Ramintos Bogušienės informaciją
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