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savo šeimos
istoriją
Tapus tėvais laukia gyvenimo iš-
šūkiai, kuriems nugalėti, vedini 
besąlygiškos meilės, atrandame 
savyje beribių rezervų. Galbūt no-
rėtumėte papasakoti kitiems apie 
šio nuostabaus meto atradimus, 
savo istoriją – nėštumo, gimdymo, 
vaiko auginimo, auklėjimo ar bet 
kokią kitą. Parašykite mums.

Galbūt galynėjatės su ligomis ir jūsų 
patirtis praverstų kitoms panašaus likimo 
šeimoms? O gal jau įveikėte problemas, o 
jūsų sėkmės istorija galėtų paskatinti ir pa-
laikyti kitus tėčius ir mamas?

Jūsų istorijas su nuotraukomis paskelb-
sime portale mamairvaikas.lt arba žurna-
le – dalinkimės mintimis, patirtimi, naudin-
ga informacija ir džiaugsmais. Jūsų laiškų 
laukiame el. paštu info@mamairvaikas.lt.

Geriausi mamos ir visos šeimos 
draugai – žurnalas „Mama ir vai-
kas" ir portalas mamairvaikas.lt



Dantukų istorijos – pagal mamą 
gydytoją ortodontę

Aštuonerių Augustės ir penkerių Auš-
ros mama Ada gydytoja ortodontė. 
Vyresnėlė, kaip ir daug kitų vaikų, 
yra mamos pacientė. Iš savo patirties 
mergaitė galėtų padrąsinti ir bijan-
čius vaikus bei abejojančius tėvelius. 

Ką pataria ortodontė Ada Kamble-
vičienė, kad vaikų dantukai nesu-
keltų problemų. Juk netaisyklingas 
sąkandis, dantų sangrūdos bei atsi-
kišę dantukai ne tik negražu, nors ir 
tai labai svarbu.

Dėl kokių problemų dažniausiai atveda 
vaikus į jūsų kabinetą ir kada mamos 
sunerimsta dėl vaiko dantukų?

Išskirčiau keletą amžiaus tarpsnių, kada tė-
veliai pirmąkart atveda vaikus pas ortodontą. 

Pirmasis – 6,5–7,5 metų, kai priekinius pie-
ninius dantis pradeda keisti nuolatiniai. Tėveliai 
sunerimsta, jeigu šie dygsta kreivai, nors pieni-
niai dantukai buvo gražūs, tiesūs, be tarpelių. 
Paprastai taip nutinka dėl to, kad žandikauliai 
auga per lėtai ar per mažai, nes nuolatiniai prie-
kiniai dantys dygsta platesni, stambesni ir jiems 
reikia vietos. Nerimą tėvams kelia ir tarp prieki-
nių pieninių dantų atsiradę tarpai. Tada nurami-
nu, kad tai labai gerai, nes kai pieniniai dantys 
keisis į nuolatinius, jiems bus užtektinai vietos 
dygti. 

Kreivi dantys gydomi paprastai: gaminamos 
individualios ortodontinės plokštelės, kurios 
formuoja vietą nuolatiniams dantims.

Šaunu, kad tėveliai, pastebėję, jog vaiko apa-
tinis žandikaulis smarkiai atsikišo į priekį, nelauk-
dami atveda mažylį, nes tokio amžiaus vaikus 
gydyti yra gerokai paprasčiau. Naudojami tam 
tikri ortodontiniai aparatai, kurie pakeičia žan-
dikaulių augimą. Pastebėjau, kad šis gydymas 
ypač patinka berniukams. Ortodontinės kaukės 
jiems suteikia pasitikėjimo savimi. 

Be galo svarbus tėvelių požiūris. Gaila, kad 
kai kurie tėveliai, išvydę ortodontinius aparatus, 
kategoriškai atsisako gydymo ir vaikams girdint 
pasako, kad jų vaikas tokių baisių aparatų nene-
šios. Niekada nepamiršiu, kokių įspūdingų rezul-
tatų pasiekė mano pacientas berniukas vos per 
3 mėnesius. Jo tėveliai į ortodontinę kaukę su-
reagavo taip: „Čia tai kietai“. Manau, tokia mo-
tyvacija iš karto lemia sėkmingą gydymą ir pui-
kius rezultatus. 

Šį gydymą taikome ir paaugliams, ir suaugu-
siesiems, tačiau jis gerokai ilgesnis, sudėtinges-
nis, o ir rezultatai ne visada būna tobuli. Jeigu 
viršutinio ir apatinio žandikaulių neatitikimai di-
deli, suaugusiesiems siūlome žandikaulio opera-
ciją kartu su ortodontiniu gydymu breketų sis-
temomis. 

8–10 metų vaikų tėvai skundžiasi, kad ma-
žųjų veidukai lyg pradeda kreivėti. Pagrindi-
nė priežastis (jei nebuvo smilkinkaulio, apatinio 
žandikaulio traumų ar uždegimų)  – vienpusis 
kryžminis sąkandis, kai ne viršutiniai dantys den-
gia apatinius, o apatiniai – viršutinius. Gydymas 
nėra sudėtingas, gaminamos individualios orto-
dontinės plokštelės.

Taip pat šio amžiaus vaikus tėveliai atveda 
dėl atsikišusių priekinių dantų ir dėl to, kad laikui 
bėgant vis labiau didėja tarpai tarp dantų. Daž-
niausiai dantys atsikiša, kai kramtydamas vaikas 
prikanda lūpą, nes tai skatina viršutinį žandikau-
lį augti į priekį ir užblokuoja apatinio žandikaulio 
fiziologinį augimą. Priežastis gali būti ir nykščio, 
pieštukų čiulpimas. Pradėjus gydymą pirmiausiai 
vaikas turi atsikratyti žalingų įpročių, o tam pri-
reikia daug kantrybės ir tėveliams. Reikia dary-
ti lūpų pratimus bei nešioti ortodontinius apa-
ratus, kurie koreguoja žandikaulių augimą bei 
padeda atprasti nuo žalingų įpročių. 

Priekiniai dantys dažnai atsikiša, kai į juos re-
miasi liežuvis ryjant seiles. Tada gydymas, ma-
nau, sudėtingiausias, į pagalbą dažnai pasi-
telkiame logopedus. Taip pat, be ortodontinių 
aparatų, skiriame liežuvio pratimus.

Paaugliukai dažniausiai kreipiasi dėl kreivų 
dantų. Tėvai pastebi, kad vaikai kompleksuoja 
dėl kreivos šypsenos, o slėpdami kreivus dantis 
tempia viršutinę lūpą. Kai kuriems tėvams nera-
mu, kad iškritus priekiniams pieniniams dantims, 
ilgai neišdygsta nuolatiniai. Taip gali nutikti tada, 4 5
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kai dantų lanke yra per mažai vietos, nuolatinis 
dantis gali įstrigti žandikaulio kaule arba tiesiog 
nėra nuolatinio danties užuomazgos (adentija). 
Pastaruoju metu taip nutinka ypač dažnai. Išgir-
dę, kad jų vaikas neturės vieno ar kelių priekinių 
dantų, tėvai susigraudina, tačiau galiu nuramin-
ti, nes šiuolaikinė odontologija tokias problemas 
išsprendžia, tik, žinoma, teks pasitelkti kantry-
bę. Kai kurie vaikai patys atsiveda tėvus norėda-
mi išgirsti ortodonto nuomonę apie dantis bei 
sąkandį. 

Kokias dantukų problemas pastebėję 
tėveliai turėtų sunerimti, į ką atkreipti 
dėmesį? 

Rekomenduočiau stebėti šiuos vaiko dan-
tų pakitimus.

1. Apie šeštuosius metus turėtų formuotis 
tarpeliai tarp priekinių dantų.

2. Stebėkite, ar vaikas neprikanda apatinės 
lūpos priekiniais dantimis.

3. Ar apatiniais priekiniais dantimis nekanda į 
gomurio gleivinę.

4. Pažiūrėkite, ar rydamas vaikas neremia 
liežuvio į priekinius dantis.

5. Būtinai prižiūrėkite, gydykite pieninius 
dantis.

6. Jau nuo 7 metų ateikite pas gydytoją 
odontologą ortodontą.

7. Stebėkite vaiko profilį – jis turi būti beveik 
tiesus.

Kokios dažniausios kreivų dantų ir 
netaisyklingo sąkandžio priežastys? 

Pagrindinės netaisyklingo sąkandžio prie-
žastys  – paveldimumas ir žalingi įpročiai. Daž-
niausiai dantys kreivėja per anksti netekusiems 
pieninių dantukų. Tada šalia jų esantys dantys 
pasislenka į priekį, užimdami dar neišdygusių 
nuolatinių dantų vietą, todėl pastarieji dygsta 
bet kur arba lieka įstrigę žandikaulio kaule.

Ar patartumėte pas gydytoją ortodontą 
apsilankyti profilaktiškai? Kokios gali būti 
netaisyklingo sąkandžio pasekmės vaikui?

Pasikonsultuoti su gydytoju odontologu or-
todontu rekomenduočiau jau nuo 7-erių metų, 
net jei vaikų dantys tėveliams atrodo idealiai tie-
sūs. Dažnai pasitaiko gilus ar net traumuojan-
tis sąkandis, kai vaiko apatiniai kandžiai stringa 
į gomurio gleivinę. Tai ateityje gali sukelti rimtų 
periodonto (audiniai, esantys aplink dantų šak-
nis) problemų, skatinti spartesnį dantų dilimą, 
nors dantys ir atrodo tiesūs.

Netaisyklingas sąkandis ne visada, bet gali 
lemti periodonto problemas ateityje, taip pat 
ne tik spartesnį dantų dilimą, bet ir netaisyklin-
gą veido augimą, ir svarbiausia, dėl kreivų dantų 
mažėja vaikų savivertė bei pasitikėjimas savimi.

Ar netaisyklingo sąkandžio gydymas ir 
kreivų dantukų tiesinimas vaikams skiriasi 
nuo suaugusiųjų gydymo? Kiek laiko 
trunka gydymas?

Vaikai dažniausiai gydomi įvairaus tipo plokš-
telėmis arba funkciniais aparatais, kurie paren-
kami pagal amžių, sąkandžio bėdas, žandikaulių 
augimą. Ortodontinis gydymas vidutiniškai trun-
ka apie pusantrų metų, kartais ir ilgiau. Po to 
dažnai reikalingas palaikomasis gydymas, kurio 
metu stebimas žandikaulių augimas. Vaikų dan-
tys savaime tiesinasi ortodontiniais aparatais 
suformavus vietą žandikauliuose bei esant bur-
nos ir liežuvio raumenų pusiausvyrai. 

Suaugusiųjų gydymas breketų sistemomis 
taip pat trunka apie pusantrų metų, esant di-
desnei dantų ir sąkandžio patologijai, gydymas 
trunka ilgiau. Tais atvejais, kai sąkandis yra ypa-
tingai prastas, reikalinga žandikaulių operacija.

Ortodontinis gydymas, ko gero, sukelia 
didelį diskomfortą, ar sunku susitarti su 
vaikais?

Mano vaikai (pacientai) šaunuoliai – noriai ne-
šioja ortodontines plokšteles, tikrai nėra sudėtin-
ga su jais susitarti. Dažnai, ypač mergaitės, po 
vizitų apsikabina. Tada labai smagu! Sunkiau-
sia vaikams padaryti dantų atspaudus (kartais 
net suaugusiesiems tai būna iššūkis). Pastebė-
jau, kad svarbiausia vaikams nemeluoti. Iš anksto 
paaiškinu, kad nebus malonu, bet tikrai neskau-
dės, kad darant atspaudus pakutens gomuriuką 

ar pašaldys dantukus, paprašau, kad kai dantu-
kams bus šalta, būtinai mane įspėtų pakeldami 
ranką. Kad nukreipčiau jų mintis nuo nemalonių 
pojūčių, paprašau labai rimtai pagalvoti apie būsi-
mos plokštelės spalvas, ar reikės blizgučių, ir ko-
kių norėtų – margų ar vienspalvių, ar norės ant 
plokštelių kokių paveikslėlių, gėlyčių, širdelių, šyp-
senėlių ar tatuiruočių, pavyzdžiui, su krepšinio ka-
muoliu ar futbolininku. Padarytus atspaudus vi-
sada kartu apžiūrim, nepamirštam jų pagirti. O jei 
mažasis pacientas bijo, pirmojo vizito metu jam 
nedarau to, kas galėtų dar labiau išgąsdinti. Svar-

biausia – būti gerais draugais, vaikas neturi bijoti 
gydytojo! Jam svarbu priprasti prie naujos aplin-
kos. Bailiukus įtraukiu į darbus, prašau jų pagal-
bos, o padėdami man net nepajunta, kad atspau-
das plokštelei jau padarytas. Jokios prievartos 
nėra – viskas vyksta žaidimų forma. 

Kaip rūpinatės savo dukrelių dantukais?
Dar būnant labai mažai, man atmintin įstrigo 

viena televizijos laida apie taisyklingą dantų va-
lymą ir priežiūrą. Iki šiol pamenu, kad odontolo-
gas labai vaizdžiai rodė, kaip reikia valyti dantis. 
Todėl pati savo vaikams naudojau daug vaizdi-
nių priemonių. 

Kai tvarkau pacientų nuotraukas, mano mer-
gaitės, pamačiusios tamsesnius dantukus, klau-
sia, kodėl taip atsitiko. Atsakymas visada tas 
pats: „Manau, kad per trumpai valė vakarais 
dantis“. Nesu iš tų mamų, kurios draudžia vai-
kams saldainius, nors iš savo mergaičių gaunu 
pastabų, kad saldainių valgyti negalima, nes su-
ges dantukai, o aš joms atsakau: „Dantukams 
kenkia ne saldainiai, o jų nevalymas“.

Nuo mažens labai atidžiai rinkau joms dan-
tų pastas – pagal fluoro kiekį. Manau, kad vai-

kams bent iki 9 metų reikia padėti išsivalyti dan-
tis, nors ir tėvai pavargę nuo kasdienių darbų, 
spartaus gyvenimo tempo, ar kartais tiesiog tin-
gi. Kai esu labai pavargusi ar tingiu, paprašau, 
kad dukrelės išsivalytų dantis savarankiškai, ir 
tada duodu po pusę apnašas dažančios table-
tės. Tuomet negerai išvalytos dantų vietos nu-
sidažo ryškia violetine spalva, ir mergaitės dar 
sykį valosi dantis, kol ši spalva pranyksta. 

Mano vyresnioji dukra turi ir sąkandžio pro-
blemų, ir dantys susigrūdę, tačiau jau antrus 
metus nešiodama ortodontinę plokštelę šių 
bėdų ji baigia atsikratyti. Nors mergaitė tikrai il-
gai nešioja plokštelę, bet dėl to niekada labai ne-
siskundė. Problema buvo tik pamestos pirmo-
sios 2 plokštelės. Pametusi antrąkart, už naują 
plokštelę turėjo susimokėti pati iš savo santau-
pų (močiučių ir senelio duotų pinigėlių), tai dabar 
labai ją saugo. 

Kaip įpratinote dukreles prie dantų higienos?
Manau, kad geriausia vaikus pratinti prie bur-

nos švaros iš pat pradžių, dar neturinčius dan-
tukų, kai atsigeria pieno ar mišinuko. Tinka pa-
prastas būdas: virintą ir išlygintą marlės gabalėlį 
apsukame aplink švarų pirštą ir kruopščiai išva-
lome burnos gleivinę, nepamiršdami liežuvio. 

Jei vaikas priešinasi dantų valymui, nesijau-
diname ir vis tiek valome, o į jo verksmą rea-
guojam kaip į gražiausias dainas, tada ir ausų 
taip nerėžia. Su didesniu vaiku iš pradžių galima 
drauge valyti jo žaislų – gyvūnėlių ar lėlių – dan-
tis. Vaiką patraukia ir tėvų pavyzdys. Parodykite 
vaikams, kaip jūs patys valotės dantis ir daryki-
te tai visi drauge.

Jei vaikui sunkiai sekasi, jokiu būdu nebarkite. 
Galime barti jo meškutį, kuris visai nevalo dantų, 
nes jam skaudės ir pajuoduos dantys. Pakvies-
kite vaiką, kad padėtų įkalbėti meškutį juos išva-
lyti. Galima paprašyti, kad vaikas parodytų meš-
kučiui pavyzdį, kaip reikia valyti dantis, ir tada 
beveik galime švęsti pergalę! 

Mums su vyru dėl dukrelių dantų valymo pa-
sisekė, nes jei neklauso, užtenka pasakyti, kad 
neleisime vakare išsivalyti dantų. Tai joms di-
džiausia bausmė, keista, bet net didesnė, nei 
neduoti planšetės.

Kalbėjosi  
Neringa Grabauskienė
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Drauge su rudeniu prasideda vadinamųjų 
peršalimo ligų sezonas. Maži vaikai serga 
maždaug 6–8 kartus per metus, bet liga 
gali kartotis 10 ir daugiau kartų. Anksty-
voje vaikystėje imunitetas dar nėra stip-
rus, virusų įvairovė didelė, todėl nenuos-
tabu, kad jie vėl palaužia vaiką. 

Dažniausiai sergantys darželinukai nemažai laiko 
praleidžia uždarose patalpose, kurios yra puiki gyve-
namoji terpė virusams. Užsistovėjęs sausas patal-
pų oras išdžiovina gerklės ir nosies gleivinę ir susil-
pnina natūralų barjerą, saugantį nuo infekcijų. Todėl 
į organizmą lengvai patenka virusai, kurie sukelia 
kvėpavimo takų uždegimą.

Lengviau virusai palaužia lauke peršalusį arba 
sukaitusį vaiką. Oras rudenį nenuspėjamas: ryte 
gali merkti lietus, o po kelių valandų užkaitina saulė, 
arba giedrą dieną oras netikėtai subjūra. Tad paren-
kant drabužėlius bei avalynę sunku neapsirikti.

Pakilusi temperatūra gali padėti
Sloga, čiaudulys, kosulys, gerklės skausmas ir 

perštėjimas, šoktelėjusi temperatūra – gerai tėve-
liams pažįstami peršalimo požymiai. Specifinio per-
šalimo ligų gydymo nėra, vartojami vaistai, palen-
gvinantys šiuos simptomus.

Kai kurie tėvai itin bijo pakilusios temperatūros 
ir skuba ją numušti visais įmanomais būdais, bet 
mažinti neaukštos temperatūros pediatrai nere-
komenduoja. Pakilusi temperatūra  – yra apsaugi-
nė organizmo reakcija, ir ji byloja apie prasidėjusią 
kovą su ligas sukeliančiais mikroorganizmais. Esant 
39–39,5 ºC laipsnių temperatūrai geriausiai gami-
nasi baltymas – inferferonas, naikinantis ligų sukė-
lėjus. Jeigu numušime daug žemesnę temperatūrą, 
vaikas sirgs ilgiau. Intensyviausiai interferonas ga-
minasi antrą – trečią ligos dieną, o po to ligos požy-
miai silpnėja ir vaiko savijauta pradeda gerėti.

Gydytojai pataria mažinti didesnę kaip 38,5 
laipsnių vaiko temperatūrą, jeigu vaikas dėl to blo-
gai jaučiasi ir jį vargina skausmas, pavyzdžiui, gerk-
lės. Bet šios ribos reikia laikytis ne visada. Kai ku-
rie vaikai lengvai pakelia ir 39 ºC temperatūrą, todėl 
patariama visada įvertinti vaiko savijautą. Stebėkite 
vaiką: jeigu temperatūra nevargina, jis puikiai jaučia-
si, nėra irzlus ir užsiima įprastine veikla, neskubėki-
te. Bet kuriuo atveju nedera temperatūros numušti 
staiga – iš karto iki normalios, nes tai trukdys ko-
voti su liga. 

Jeigu dėl temperatūros buvo 
traukulių
Šoktelėjusi temperatūra kai kuriems vaikams su-

kelia traukulius. Paprastai jie atsiranda ligos pra-

džioje, staigiai kylant temperatūrai. Tokie traukuliai 
dažniausiai ištinka kūdikius ir mažus vaikus (nuo 3 
mėnesių iki 6 metų).

Jeigu anksčiau karščiavimas vaikui yra sukėlęs 
traukulius, dažniau matuokite temperatūrą ir ligo-
niuką atidžiai stebėkite. Vaistų nuo temperatūros 
pradėkite duoti jai pakilus iki 37,5–38 laipsnių.

Paprastai vaistai pradeda veikti po 20–30 minu-
čių, o iki tol galite aptrinti vaiką drungnu vandeniu 
suvilgytu rankšluosčiu, padeda vandens kompresai 
ant blauzdų, ant kaklo šoninių dalių, kirkšnių bei pa-
žastų srityse.

Vaistai nuo temperatūros  
mažina ir skausmą
Tinkamai vartojami temperatūrą mažinantys 

vaistai ne tik palengvina stipriai karščiuojančio vaiko 
būklę, bet ir padeda numalšinti skausmą. Todėl jei-
gu vaikui ir ne itin aukšta temperatūra, bet jį kamuo-
ja, pavyzdžiui, gerklės, galvos ar ausies skausmas, 
galima duoti vaistukų. 

Vaikams tinka įvairių pavadinimų temperatūrą 
mažinantys vaistai, kurių veiklioji medžiaga, pavyz-
džiui, ibuprofenas. Negalima duoti aspirino, nes gali 
ištikti sunki komplikacija Rejė sindromas, kuris suke-
lia smegenų ir kepenų pažeidimus. Patiems mažiau-
siems lengvai sugirdysite suspensijos ar sirupo pa-
vidalo vaistukus.

Vaistų nuo temperatūros sudėtyje būna įvairios 
veikliosios medžiagos dozės, visada pasidomėkite 
jūsų vaiko amžiui tinkama vienkartine, taip pat pa-
ros doze, ir jos neviršykite, kad išvengtumėte ša-
lutinio poveikio. Namų vaistinėlėje visada turėkite 
vaikiškų vaistų nuo temperatūros, nes nežinia, ku-
rią dieną mažylis grįš namo iš darželio jau susirgęs.

Karščiuojančio vaiko priežiūra
Sergantis vaikas turi būti gydomas namuose, 

bet gulėti lovoje nebūtina. Jis gali žaisti mažiau ju-
drius žaidimus, užsiimti mėgstamais darbeliais.

Karščiuojantis vaikas gausiai prakaituoja ir ne-
tenka skysčių, todėl dažnai jam duokite natūralaus 
negazuoto vandens, arbatos, pavyzdžiui, aviečių, 
bruknių, liepžiedžių. Ligoniukas praranda apetitą, 
bet versti jį valgyti nereikia. Apetitas savaime page-
rės vaikui sveikstant.

Ligoniuko kambaryje neturi būti šilčiau kaip 
18–20 laipsnių, geriausias oro drėgnis  – 60–70 
proc. Vėdinkite kambarius, dažniau plaukite grin-
dis, o įjungus šildymą įsigykite oro drėkintuvą arba 
ant radiatoriaus pakabinkite šlapią rankšluostį. 
Karščiuojančio vaiko per šiltai nerenkite ir neapklo-
kite, nes temperatūra dar labiau pakils.

Parengė Undinė Gilė

Kada peršalusiam vaikui 
duoti vaistų nuo temperatūros?

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163, tel. +370 5 269 19 47, el. p.:  LT@berlin-chemie.com

 Ibustar yra uždegimą slopinantis 
ir skausmą malšinantis vaistinis 
preparatas, pasižymintis karščiavimą 
mažinančiomis savybėmis.

 Tiksliam dozavimui pakuotėje yra 
 geriamasis švirkštas 
 (pažymėtas pusės ml  padalomis iki 5 ml).

vaikamsIbuprofenas

Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg 
ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis 
vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo ma-
žinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 
9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Vartojimo būdas.Tinka var-
toti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. 
Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje buvo alerginių 
reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgštį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė 
ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar 
daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra krau-
javimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug 
skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite 
su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų 
kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas 
ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės 
pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado 
šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu Nepageidauja-
maR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklamos peržiūros data: 2019 m. sausio mėn.  LT_Ibu_01_2019_V18
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Inhaliacijos – greita pagalba kamuojant bronchitui
Užsitęsęs ar kasdien intensyvėjantis 
kosulys turėtų būti pavojaus signalas 
tėvams ir paskatinti apsilankyti pas 
gydytoją. Nedera delsti ir bet kada, 
jeigu kosėjant vaikui girdisi švokšti-
mas ar kiti neįprasti garsai. 

Tai gali reikšti prasidėjusį ūminį bronchitą  – 
bronchus apnikusį uždegimą. Bronchitu daž-
niausiai serga vaikai iki 6 metų. Aktyviau-
si bronchitų sezonai – ruduo ir pavasaris, nes 
tada orai permainingi, drėgna ir vaikai greitai 
persišaldo.

Nors ir mažylis gali ilgai kosėti, tinkamai gy-
domas bronchitas dažniausiai nepavojingas. 
Bet kreiptis į gydytoją ir laikytis jo rekomenda-
cijų būtina, kad bronchitas netaptų lėtinis ir iš-
vengtumėte komplikacijų, tokių kaip bakterinė 
infekcija, bronchinė astma ar plaučių uždegimas.

Ilgiausiai tęsiasi kosulys
Bronchitą vaikui dažniausiai sukelia viru-

sai, rečiau bakterijos, ligą gali sukelti ir kokliu-
šo bakterijos. Dažnai bronchitas atsiranda per-
šalimo liga ar gripu susirgusiam vaikui. Tuomet 
nosiaryklėje prasidėjęs uždegimas nepasitrau-
kia, virusai patenka į bronchus ir sukelia jų glei-
vinės infekciją. Bronchitu vaikas gali užsikrės-
ti per orą, kosint ar čiaudint sergančiajam arba 
nesilaikant higienos – per nešvarias rankas.

Pagrindinis bronchito požymis yra kosulys. 
Iš pradžių jis būna sausas ir labai nukamuoja ne-
galintį atsikosėti vaiką. Po kelių dienų kosulys 
pasidaro drėgnas ir padeda pasveikti, nes kartu 
su gleivėmis iškosėjami infekcijos sukėlėjai. Vai-
kas atkosėja daug skreplių, kurie kaupiasi bron-
chuose. Kosėjant gali skaudėti krūtinę, daro-
si sunkiau kvėpuoti ir atsiranda karkalų. Ūminiu 
bronchitu sergančiam vaikui būdingas gerklės 
perštėjimas, galvos skausmas, silpnumas. Vai-
kas gali beveik nekarščiuoti, bet pakyla ir aukš-
tesnė temperatūra. Karščiavimas paprastai 
praeina per keletą dienų, bet kosulys gali tęstis 
gana ilgai. Bronchitu vaikai serga 1–4 savaites. 

Vaikas gali susirgti ir obstrukciniu bronchi-
tu, atsirandančiu dėl kvėpavimo takų susiaurė-
jimo, kurį išprovokuoja bronchų spazmai, gleivi-
nės paburkimas ir besikaupiantis sekretas. Dėl 
to kvėpuojant girdimas cypimas, švilpimas. 

Ilgai besitęsiantis ūminis bronchitas gali iš-
sivystyti į lėtinę ligą. Tada skrepliai užkemša 
bronchus, todėl ima trūkti oro, gali prasidė-
ti dusulio priepuoliai. Sergant lėtiniu bronchitu 
temperatūra paprastai nepakinta arba šiek tiek 
pakyla paūmėjimų metu.

Kaip padėti ligoniukui?
Svarbu, kad vaikas galėtų laisvai kvėpuo-

ti pro nosį, todėl užsikišus ją reikia praplauti 
specialiu tirpalu. Kartais skiriami kosulį lengvi-
nantys vaistai, kurie skystina sekretą ir pade-
da lengviau atsikosėti. Jeigu atsiranda bronchų 
spazmai, gydytojas skiria juos slopinančių vais-
tų. Vaikui duokite kuo daugiau šiltų gėrimų, drė-
kinkite kambarį, kad kvėpavimo takų sekretas 
nebūtų tirštas ir lengviau pasišalintų. 

Kosulį greitai palengvina inhaliacijos
Kosulys išsekina vaiką, jis pasidaro neramus, 

nervingas, nebenori valgyti. Pagerinti bronchito 
kosulio kamuojamo vaiko savijautą padeda in-
haliacijos, o saugiausia vaikui jas atlikti su spe-
cialiu prietaisu inhaliatoriumi. Jam padedant gy-
dytojo paskirti vaistai greitai pasiekia infekcijos 
pažeistą vietą. Kompresoriniai inhaliatoriai tin-
ka visai šeimai, bet kokio amžiaus žmogui – net 
patiems mažiausiems kūdikiams. Inhaliacijoms 
šiuo prietaisu galima naudoti visus vaistus, ku-
riais gydomos viršutinių ir apatinių kvėpavimo 
takų ligos. O kol gydytojas skirs vaistus, galima 
naudoti negazuotą mineralinį vandenį.

Kompresorinis inhaliatorius suskaido vais-
tą (pavyzdžiui, tirpalą kvėpavimo takams gy-
dyti Tacholiquin) į smulkutes daleles ir jos ae-
rozolinio debesėlio pavidalu iš karto pasiekia ir 
giliausias kvėpavimo takų vietas. Vaistai pra-
deda veikti tuojau pat, drėkinamos kvėpavimo 
takų sienelės, skystinamas sekretas, ir ligoniu-
kui palengvėja. Svarbu ir tai, kad inhaliuojami 
vaistai praktiškai nepatenka į skrandį, inkstus 
ir kitus organus, o veikia tik reikiamoje vietoje.

Naudodami kompresorinį inhaliatorių galime 
suteikti veiksmingą pagalbą obstrukciniu bron-
chitu sergančiam vaikui, kuris dėl užsikimšusių 
bronchų sunkiai kvėpuoja. Šis prietaisas naudo-
jamas įvairioms kvėpavimo takų ligoms gydyti.

Bronchito prevencija
Bronchitą skatina nepalankūs aplinkos veiks-

niai: ilgas buvimas drėgnose, dulkėtose patalpo-
se, į kvėpavimo takus patekę tabako dūmai, dul-
kės, alergenai, įkvėptos cheminės medžiagos, 
deguonies trūkumas ore, taip pat dažni stresai, 
peršalimai.

Apsaugoti vaiką nuo šios ligos nėra papras-
ta, svarbiausia – iki galo išgydyti įvairias ūmi-
nes kvėpavimo takų ligas. Pagrindinė bronchito 
prevencija yra imuniteto stiprinimas. Rekomen-
duojama skiepyti vaikus nuo gripo, sveikai mai-
tinti, padeda reguliarūs fiziniai pratimai. Įpra-
tinkite vaiką laikytis asmens higienos taisyklių, 
mokykite kvėpuoti tik per nosį. 

Parengė Undinė Gilė
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10 paprastų imunitetą stiprinančių priemonių
Mamos puikiai žino, kad tam, jog vaikas 
mažiau sirgtų, reikia stiprinti jo imunitetą. 
Deja, nėra universalios tabletės, kurią išgė-
rus pagerėtų vaiko organizmo apsauginės 
funkcijos. Kad imunitetas sustiprėtų ir or-
ganizmas galėtų pasipriešinti infekcijoms, 
reikia pasistengti tėveliams. Padės 10 pa-
prastų taisyklių.

Švara, bet ne sterilumas 
Išmokykite vaiką tinkamos higienos: nusiplauti ran-

kas su muilu prieš valgį, verta įpratinti vaiką negerti 
iš to paties puoduko su draugu, nevalgyti to paties 
sumuštinio. Bet dezinfekuoti mažylio žaislų ar virinti 
drabužėlių nereikia – pernelyg sterili aplinka trukdo or-
ganizmui išmokti kovoti su ligų sukėlėjais. Neverta už-
drausti vaikui žaisti su gyvūnais, tačiau derėtų stebėti, 
kad jo rankos, paglosčius šuniuką ar katytę, nepatek-
tų į burną, o namuose laikomi gyvūnai turėtų būti šva-
rūs ir paskiepyti.

Tinkama mityba ir mažiau saldumynų
Vaikui reikia valgyti daugiau daržovių, vaisių ir 

uogų, kruopų košių, riešutų, gerti užtektinai vandens. 
Būtini maisto produktai mėsa, žuvis, pieno produktai ir 
kiaušiniai. Subalansuotai maitinamas vaikas gauna už-
tektinai ląstelienos, todėl puikiai dirba jo žarnynas. Dėl 
netinkamos mitybos užkietėję viduriai neigiamai pavei-
kia visą organizmą, ypač – imunitetą. 

Greitųjų angliavandenių gausa sukelia daugybę 
problemų ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Vai-
kams saldumynų perteklius yra kur kas pavojingesnis – 
jis padidina nutukimo riziką, lemia būtinų vitaminų ir 
mineralų trūkumą, taip pat sutrikdo medžiagų apykaitą 
ir susilpnina organizmo gynybines galias. Puiki saldu-
mynų alternatyva yra vaisiai, tiek švieži, tiek džiovinti.

Nesistenkite, kad vaikas valgytų daugiau nei rei-
kia organizmui. Mokslininkai įrodė, kad jei vaikas val-
go be apetito, išsiskiria per mažai skrandžio sulčių ir 
pasunkėja virškinimas, o tai neabejotinai neigiamai vei-
kia imunitetą. Todėl neverskite vaiko valgyti, jei jis nėra 
alkanas.

Geras miegas ir dienos režimas
Vaiko sveikatai svarbus tinkamas darbo ir poilsio 

kaitaliojimas – reikia laiku miegoti, keltis, žaisti ar mo-
kytis ir ilsėtis. Miegoti vaikas turi eiti 21.30 val. – ge-
ras miegas reikalingas augimui, vystymuisi ir imunite-
to formavimuisi. 

Vėsus ir drėgnas oras namuose
Sukurdami palankias sąlygas namuose, padedame 

vaikui susidoroti su iššūkiais ir nugalėti infekcijas. Kam-
bario oras turi būti vėsus, drėgnas, su kuo mažesniu 
kiekiu buitinių dulkių, besikaupiančių minkštuose bal-
duose, kilimuose, minkštuose žaisluose. Tokiame ore 
visų rūšių ligų sukėlėjai (virusai, bakterijos, grybeliai) 

žūsta greičiau, o jų koncentracija daug mažesnė. Vaiko 
kambario temperatūra turėtų būti 18–20 laipsnių, san-
tykinė oro drėgmė – 45–60%.

Grynas oras
Grynas oras taip pat didina atsparumą ligoms. Vai-

kas turėtų kasdien pabūti lauke bent 2 valandas, net 
ir esant šaltam orui, – tereikia tinkamos aprangos. Ne-
aprenkite lauke vaiko per šiltai, nes jis greitai suprakai-
tuos ir pūstelėjus vėjeliui peršals. Netinkamos vietos, 
kuriose važinėja daug automobilių, dažniau nusiveski-
te vaiką į parką, mišką, kur oras nėra užterštas.

Grūdinimas
Imunitetą stiprina grūdinimas, o viena iš sėkmės 

sąlygų  – nuolatinės procedūros. Pradėti grūdinti ga-
lima patį mažiausiąjį: migdykite jį lauke, leiskite pa-
būti namuose be drabužėlių. Vandens procedūromis 
grūdinkite pamažu: iš pradžių aptrinkite 35 laipsnių 
temperatūros vandeniu suvilgytu švelniu rankšluosčiu, 
kas keletą dienų mažinkite temperatūrą po vieną laips-
nį iki 27.

Didesnius vaikus galima apipilti vėsesniu vande-
niu, puiki grūdinimo procedūra – kontrastinės kojų vo-
nelės. Bet kurio amžiaus vaiką puikiai grūdina vaikščio-
jimas basomis.

Būtinas fizinis aktyvumas
Aktyvūs judesiai, ypač jei vaikas kvėpuoja švariu, 

vėsiu oru, padidina medžiagų apykaitą ir organizmo at-
sparumą. Nejudrus gyvenimo būdas vaikui visiškai ne-
tinkamas. Tai lemia nutukimą, imuniteto susilpnėjimą, 
dažnas ligas, ir ne tik infekcines.

Vaistai – tik tada, kai neįmanoma 
apsieiti
Jeigu vaikas susirgo, neskubėkite pirkti vaistų savo 

nuožiūra, geriausia pasikonsultuokite su gydytoju, kaip 
ir kuo jį gydyti. Ypač svarbu neduoti vaikui antibiotikų 
be reikalo, nes jie labiausiai silpnina imunitetą. 

Gera nuotaika
Sveikata priklauso ir nuo psichologinės būklės, o 

stresas yra didžiausias imuniteto priešas. Skirkite vai-
kui užtektinai laiko: jam būtini pasivaikščiojimai, žai-
dimai drauge, bendravimas su tėvais ir gera psicho-
loginė atmosfera šeimoje. Tėvų meilė ir dėmesys 
neabejotinai padeda vaikams atlaikyti įvairius iššūkius.

Tėvams derėtų atsikratyti žalingų įpročių
Medikai perspėja, kad rūkančių tėvų vaikai kvėpavi-

mo takų ligomis serga daug dažniau. Kenksmingų me-
džiagų į vaiko organizmą patenka ne tik jam būnant 
prirūkytoje patalpoje, bet ir – šalia rūkančių tėvų, nors 
jie tai daro ir ne namuose. Rūkančių mamų vaikai daž-
niau turi įvairių psichinės sveikatos problemų, blogiau 
valgo ir miega.

Parengė Dalia Petrutytė 
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Kas apsaugo nuo gripo geriau 
už medicininę kaukę?
Gripo sezonas paprastai prasideda nuo 
spalio ir tęsiasi iki balandžio. Tai gana 
ilgas laikotarpis, kai gripo virusai gali 
greitai paguldyti į lovą. Kas geriausiai 
apsaugo nuo šios ligos? Vienas iš popu-
liarių būdų yra dėvėti vienkartinę medi-
cininę kaukę, kurią galima nusipirkti bet 
kurioje vaistinėje. Bet ar kaukė visada 
apsaugo nuo gripo? 

Kaip plinta gripo virusas? 
Visi gerai žinome, kad virusinės kvėpavimo takų 

infekcijos perduodamos per orą. Sergančiajam 
čiaudint, kosėjant, kalbant, virusai patenka į aplin-
ką su seilių ir kvėpavimo takų sekreto lašeliais. 

Taigi, gripo virusus galima pasigauti tik nuo 
kito žmogaus, bet užkrėsti sergantysis gali ne tik 
kosėdamas ir čiaudėdamas. Net kvėpuojant viru-
sai su oro srautu nuo sergančiojo pasklinda iki vie-
no metro atstumu. Lauke virusai nesidaugina, tai-
gi nei šaltis, nei drėgmė įtakos užsikrėsti neturi, 
žinoma, jeigu būdami lauke nekontaktuojate su 
sergančiaisiais.

Didžiausias pavojus užsikrėsti uždaroje patal-
poje, kurioje yra daug žmonių, o gydytojai įspė-

ja, kad virusai, patekę ant įvairių paviršių, gali 
išlikti aktyvūs ir užkrėsti net iki dviejų parų. Čiau-
dint ar kosint seilių lašeliai arba gleivės iš nosies 
ir gerklės patenka ant įvairių aplinkos daiktų: sta-
lų, knygų, žaislų, durų rankenų. Užsikrėsti galime 
prisilietę prie tokio užteršto paviršiaus, o po to ne-
plautomis rankomis palietę savo akis, nosį ar bur-
ną. Virusų knibžda viešose vietose: ant transporto 
priemonių ranktūrių, lifto mygtukų, durų rankenų ir 
kt. Taigi, jei vaikas pasidalins žaislu, knyga ar pieš-
tukais su sergančiu draugu, jis gali užsikrėsti. Gri-
po virusais galima užsikrėsti ir per maistą, pataly-
nę, drabužius ir rankšluosčius.

Medicininės kaukės negarantuoja 
šimtaprocentinės apsaugos
Medicininė kaukė sulaiko kosėjant ar čiaudė-

jant išsiskiriančius seilių ir gleivių lašelius, kuriuose 
virusų koncentracija yra didžiausia, todėl sumaži-
na tikimybę užsikrėsti. Taigi, geriausia medicininę 

         GRIPAS Būdingi simptomai 
ir kita PERŠALIMAS

Didelis (≥ 38° C), trunka 3-4 d. Karščiavimas Nėra ar nežymus (apie 37° C)

Dažnai ir didelis Bendras silpnumas ir 
nuovargis Kartais ir nedidelis

Galimas ir dažnai Šaltkrėtis Retai

Dažnai Galvos skausmas Retai

Stiprus Raumenų skausmas Nebūdingas

Pasireiškia dažnai ir anksti, 
gali būti sausas ir sunkus, 

pikas 2-3 d.
Kosulys Švelnus

Didelis Gerklės skausmas Nuo lengvo iki vidutinio 
sunkumo

Didelis Krūtinės diskomfortas Nedidelis

Kartais Sloga (užgulta nosis) Pasitaiko dažnai

Kartais Čiaudulys Dažnai

Dažnai užsikrečiama gripu 
nuo sergančiųjų, kurie kalba, 

kosėja ir čiaudo
Užsikrėtimo būdas

Užsikrečiama nuo 
sergančiųjų, kurie kalba, 
kosėja ir čiaudo

Staigi pradžia (per 12 val.) Simptomų pradžia Laipsniška

6-7 d. Ligos trukmė 3-4 d.

Dažnos, sunkios Komplikacijos Nebūdingos

            AR 
GRIPAS          PERŠALIMAS?

Daugiau informacijos:
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 www.ulac.lt
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Mitybos specialistė Raminta Bogušie-
nė sako, kad sumuštinis iš kokybiškų 
ir naudingų produktų gali būti sveikas 
užkandis visai šeimai. Tik reikia pasi-
rinkti tinkamą duoną ir kitus maisto 
produktus.

Duona ar batonas?
„Sumuštinį darykite su ekologiška, visagrū-

de duona ar batonu be pridėtinių mielių. Duo-
nos ar batono sudėtyje tokių grūdų kiekis turėtų 
būti didžiausias, atkreipkite dėmesį, kiek procen-
tų visų miltų sudaro ši rūšis. Sveikiausia yra duo-
na, kurios šimte gramų druskos yra iki 1 g, cuk-
rų – iki 5 g, skaidulinių medžiagų – daugiau nei 
6 g“, – sako Raminta Bogušienė. Specialistė pa-
taria pirmenybę teikti ruginei viso grūdo dalių 
miltų duonai. Dar geriau, jeigu ji bus ekologiška, 
tuomet būsite tikri, kad ji pagaminta iš grūdų, 
užaugintų be sintetinių chemikalų. 

Ne visada būtina atsisakyti ir mielinės duo-
nos, jeigu ji nesukelia nemalonių pojūčių – nedi-
dina rūgštingumo, pilvo pūtimo ar nereikia su-
mažinti kūno svorio. Bet jeigu miltinių mielinių 
kepinių valgote daug, tokios duonos venkite.

„Alergiškiems, glitimo netoleruojantiems 
žmonėms nepatariama net ir visagrūdė kvieti-
nių, ruginių ar speltų kviečių duona. Jiems duo-
ną reikėtų keisti į kukurūzų ar grikių trapučius, 
ryžių duoniukus ir pan.“, – pataria R. Bogušienė. 
Bet specialistė įspėja, kad sveikam žmogui tra-
pučiai ar duoniukai įprastos duonos nepakeis. 
Be to, trapučių yra aukštas glikeminis indeksas 
ir jie mažiau sotūs, todėl lengva persivalgyti.

Sveikų sumuštinių idėjos
„Viso grūdo dalių ekologiška duona, bet su 

rūkytos dešros griežinėliais, nebus sveikas už-
kandis“,  – sako R. Bogušienė. Specialistė su-

muštinį pataria gaminti su daržovėmis, pieno 
produktais ir t.t., o pirmenybę teikti ekologiš-
kam maistui.

Sumuštinius galima keisti ir suvožtiniais ar 
viso grūdo tortilijomis, tačiau užtepėlę ar svies-
tą tepkite plonu sluoksniu. „Užtepėlės gali būti 
pagamintos su avinžirniais, avokadais, buro-
kėliais ar keptomis daržovėmis“, – sako R. Bo-
gušienė. Gamindami sumuštinius improvizuo-
kite  – papildykite ar pakeiskite kitais šeimos 
mėgstamais sveikais produktais.

Sumuštiniams su viso grūdo duona arba 
tortilijos suktinukams galite rinktis:
w varškės užtepėlę, pomidorą, salotas;
w žolelių sviestą, ridikėlius, agurkus ir salotas;
w raugintą, pjaustytą agurką;
w sutrintą avokadą, pagardintą pipirais ir 

citrina;
w sūrį, špinatus, pomidorus;
w virtą kiaušinį, daržoves;
w sviestą su varškės sūriu, špinatais;
w sviestą su ridikėliais, svogūnų laiškais;
w varškės sūrį su rukola;
w silkę, sūdytą lašišą arba virtą mėsą su 

daržovėmis.

Pagal mitybos specialistės  
Ramintos Bogušienės informaciją

Sumuštinis – sveika ar ne?kaukę dėvėti sergančiam žmogui, kuris gali apsau-
goti nuo užkrato sveikuosius.

Ypatingai svarbu kaukę nešioti sergančiajam 
gripu, kuris yra priverstas būti tame pačiame kam-
baryje su vaiku. Sveikam žmogui naudoti kaukę 
mažiau prasmės, ypač jei jis nesirengia tiesiogiai 
kontaktuoti su viruso nešiotoju.

Jeigu gripu susirgo žindanti mama arba bet 
kuris kitas žmogus, 
nuolat būnantis su 
kūdikiu, kaukė gali 
sumažinti tikimy-
bę užkrėsti, nors, 
žinoma, sergan-
čiajam geriausia 
vengti kontaktų su 
vaiku.

Visi dėl savo 
darbo pobūdžio ben-
draujantys su daug žmo-
nių epidemijos metu turėtų dėvėti apsaugines 
kaukes.

Tačiau, gydytojai perspėja, kad medicininės 
kaukės negarantuoja šimtaprocentinės apsau-
gos nuo gripo, o tik sumažina tikimybę užsikrėsti. 
Jos gali būti tik dalis visų kitų apsaugos priemonių 
nuo šios infekcijos. Be to, medikai rekomenduoja 
gripo sezono metu medicininę kaukę dėvėti tik už-
darose patalpose, lauke to daryti nėra prasmės, 
nes čia virusai išsisklaido.

Kaip nešioti apsauginę kaukę
Gydytojai perspėja, kad netinkamai dėvima 

kaukė nesumažina infekcijos tikimybės. Pirmiau-
sia, prieš užsidėdami kaukę, rankas kruopščiai nu-
siplaukite su muilu. 

Kad medicininė kaukė apsaugotų nuo virusų, 
ją reikia tinkamai užsidėti – taip, kad ji uždengtų 
nosį, burną ir smakrą. Kaukės kraštai turėtų kuo 
labiau priglusti prie veido, kad neliktų plyšių ties 
nosimi ir skruostais, taip pat ir jos tvirtinimo vie-
tose. Ji turi tvirtai laikytis ir nenusmukti nuo vei-
do, giliai įkvepiant ir iškvepiant oras neturi prasi-
skverbti pro kaukės šonus.

Nelieskite kaukės rankomis – ant jos gali būti 
didelė virusų koncentracija. Palietę kaukę, būtinai 
nusiplaukite rankas su muilu arba nuvalykite jas 
dezinfekuojančiu tirpalu.

Vienkartines medicinines kaukes reikia keisti 
bent kas 2–4 valandas. Jos neturi būti naudoja-
mos pakartotinai. Nusiimdami kaukę, paimkite ją 
už raištelių ar kilpelių. Panaudotą kaukę įdėkite į 
maišelį, kurį sandariai uždarykite, o su juo išmeski-
te į šiukšlių dėžę. Tada būtina nusiplauti rankas su 
muilu. Jeigu kaukė sudrėko, ant jos patekus seilių 
ar gleivių iš nosies, turite nedelsdami ją pakeisti, 
nesvarbu, kiek laiko naudojote.

Apsaugos nuo gripo taisyklės
Kaukė yra tik vienas iš būdų apsaugoti vaiką, 

tačiau toli gražu ne vienintelis ir ne pats veiksmin-

giausias. Kelis kartus sumažinti užsikrėtimo riziką 
galite laikydamiesi paprastų taisyklių. 

Svarbiausia, stenkitės apsaugoti vaiką nuo vi-
rusų – gripo sezoną neveskite vaiko į uždaras pa-
talpas, kuriose yra daug žmonių. Daug dažniau ir 
greičiau virusai plinta vaikų kolektyvuose nei tarp 
suaugusiųjų. Būtent tam mokyklose ir darželiuose 
įvedamas karantinas. 

Kiek įmanoma daugiau 
vaikščiokite su vaiku 

lauke  – gryname ore 
pasigauti virusą, ar-
timai nekontaktuo-
jant su kitais, yra 
daug sunkiau.

Neleiskite vaiko 
prieiti prie sergan-
čio žmogaus arčiau 
negu per metrą. Tai 

yra atstumas, kurį vi-
rusas gali įveikti. Jeigu gripu susirgo namiškis, jis 
turi gydytis atskirame kambaryje, valgyti iš ats-
kirų indų.

Sergantis žmogus kosėdamas ir čiaudėdamas 
turi prisidengti burną ir nosį vienkartine servetė-
le, o visas sergant panaudotas servetėles reikia 
išmesti į uždaras šiukšlių dėžes ir nusiplauti ran-
kas su muilu.

Išmokykite vaiką be reikalo neliesti savo veido, 
ypač jei esate viešoje vietoje, arba namuose, jeigu 
čia yra sergantysis gripu. Pasistenkite, kad vaikas 
dažniau plautų rankas su muilu. Vaiko nosį plauki-
te fiziologiniu jūros vandens tirpalu, nesvarbu, ar 
jis sveikas, ar jau susirgo.

Reguliariai vėdinkite ir kiekvieną dieną plaukite 
vaiko kambarį, periodiškai padarykite skersvėjus. 
Tokiu būdu galima žymiai sumažinti virusų kon-
centraciją ore. Kruopščiai valykite visus paviršius, 
ypač staliukus prie lovos, virtuvės stalus, idealiai 
švaru turi būti vonioje.

Patikimiausiai apsaugo skiepai
Pasaulio sveikatos organizacijos pozicija, kad 

veiksmingiausias būdas išvengti šios ligos yra 
skiepai. Jie suformuoja specifinį imunitetą, labai 
efektyvūs ir gydytojų rekomenduojami suaugusie-
siems bei vaikams. 

Kiekvienais metais gripo virusai kinta, todėl 
vieną kartą persirgus imunitetas neįgyjamas vi-
sam gyvenimui. Geriausia pasiskiepyti prieš prasi-
dedant gripo sezonui, nes antikūnai kovai su gripo 
virusais susidaro maždaug per dvi savaites. To-
dėl neapsiriksite pasiskiepiję rugsėjo arba spalio 
mėnesiais. Jau prasidėjus sezonui skiepai bus ma-
žiau efektyvūs, nes galima susirgti anksčiau, kol 
dar nesusidarė jų suformuotas imunitetas.

 Sezoninio gripo vakcina ypač rekomenduoja-
ma vaikams nuo vienerių metų, taip pat – sergan-
tiems lėtinėmis ligomis, ir tiems, kurių imunitetas 
nusilpęs, skiepytis patariama ir nėščiosioms.

Parengė Undinė Gilė
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Specialiai šviečiamajai iniciatyvai apie 
klastingą meningokoko B sukeliamą 
ligą sukurta lėlė simbolizuoja mirtiną 
infekciją išgyvenusį vaiką, kuris visą 
gyvenimą jaus šios ligos padarinius. 
„Lėlė mus priverčia stabtelti, ji kaip 
nejaukus priminimas, jog taip gali nu-
tikti realybėje“,  – sako Kauno Vaikų 
ligų klinikos vadovas profesorius dr. 
Rimantas Kėvalas.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomeni-
mis, kas penktam persirgusiam meningokoki-
ne B tipo infekcija išlieka sveikatos sutrikimai: 
traukuliai, klausos praradimas, randai, psicho-
loginės, bendravimo problemos, kai kuriems 
tenka amputuoti galūnes. 

Tėvų abejingumas gali  
kainuoti gyvybę
Medikų teigimu, efektyviausia apsaugos 

nuo meningokoko priemonė  – skiepai. Tačiau 
tėvai delsia. Beveik du trečdaliai (62 proc.) jų 
apie šią ligą ir jos keliamą grėsmę žino per ma-
žai. Toks yra bendrovės „Spinter tyrimai“ lie-
pos mėnesį atliktos apklausos rezultatas. Šia-

me tyrime dalyvavo 510 tėvų, auginančių iki 10 
metų amžiaus vaikus.

Profesorių dr. Rimantą Kėvalą stebina tėvų 
abejingumas, kuris gali kainuoti gyvybę. Juk in-
formacijos apie meningokoko B infekciją ne-
sunkiai galima rasti internete, pavyzdžiui, sve-
tainėje meningokokas.lt. Susirgti labiausiai 
rizikuoja kūdikiai ir vaikai iki 5 metų amžiaus. 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duo-
menimis, šiemet per aštuonis mėnesius nuo 
žaibiškai plintančios infekcijos mirė du nesulau-
kę 5 metų vaikai, pernai – keturi. 

Žinomos mamos skiepija  
savo vaikus 
Prie šviečiamosios iniciatyvos prisijungu-

si kūrybininkė ir dviejų dukrų mama Julija Žižė 
apie meningokoko B tipo infekciją perskaitė 
spaudoje, papasakojo ir šeimos gydytoja. 

„Nusprendėme paskiepyti vyresniąją dukrą. 
Nemanau, kad turėtume vadovautis nuojauto-
mis ir abejonėmis dėl skiepų kokybės. Tik šiuo-
laikinė medicina išgydė pasaulį nuo tymų, maro 
ir visų kitų negailestingų epidemijų. Savo vai-
kams noriu padovanoti saugią ir kiek įmano-
ma sveikesnę vaikystę“, – sako J. Žižė, kuri ar-
timiausiu metu ruošiasi skiepyti ir jaunesniąją 
dukrą.  

Kodėl tėvai vis dar abejingi 
meningokoko B 
grėsmei?

 TV3 laidų vedėja Renata Šakalytė-Jakov-
leva apie šią ligą pirmiausia perskaitė žinias-
klaidoje. „Ėmėm su vyru domėtis, ieškoti in-
formacijos internete, kalbėjomės su šeimos 
gydytoja. Sužinojom, kad nuo dažno Lietuvoje 
meningokoko B yra vakcina. Paskiepijus vaiką, 
ryškių šalutinių reiškinių nebuvo. Bet apie jų ga-
limybę mus įspėjo. Antrą dukrytę taip pat skie-
pijom“, – pasakoja R. Šakalytė-Jakovleva.  

Nuo pavojingų ligų apsaugo vakcina
Pasak vaikų gydytojo R. Kėvalo, vakcina 

nuo meningokoko B kurta ir testuota dešimt-
mečius. Deja, iki šiol profesoriui kelis kartus per 
metus tenka susidurti su nuo meningokoko B 
infekcijos mirštančiais kūdikiais ir vaikais, galū-
nių amputacijomis, o tokių skaudžių nelaimių 
galima išvengti.

„Visiškai neseniai, prieš pusmetį, tėvai kaip 
tik ruošėsi skiepyti vaiką, bet nespėjo, ir jis su-
sirgo meningokokine B tipo infekcija. Vaikui pa-
vyko išgyventi, tačiau teko amputuoti galūnes, 
taigi pasekmes ji jaus visą likusį gyvenimą“, – 
sako R. Kėvalas. 

Anot profesoriaus, pavyzdys, kad vakci-
na suvaldo pavojingas ligas, yra Haemophilus 
influanzae B infekcija, buvusi taip pat labai pa-
vojinga mažųjų gyvybei. Tačiau įtraukus vakci-
ną nuo šios infekcijos į profilaktinių skiepijimų 
kalendorių bei paskiepijus 90 proc. ir daugiau 
kūdikių, ši liga Lietuvoje neberegistruojama.

Gydytojas ragina skiepyti vaikus 
Pasak profesoriaus, Lietuvoje yra gerai su-

darytas skiepų kalendorius ir skiepai padeda iš-
vengti žaibiškų infekcijų. „Kai manęs kartą pa-
klausė, kodėl reikalingi skiepai, perklausiau, o 
kam reikalingas vanduo? Du dalykai gelbsti vai-
kus nuo mirčių pasaulyje. Tai švarus vanduo ir 
skiepai. Skiepus tėvai turėtų pasirinkti dėl vai-
kų“, – sako gydytojas.

Kūdikiai nuo 3 mėn. nuo meningokokinės 
B tipo infekcijos Lietuvoje skiepijami nemoka-
mai. Tačiau ypač didelė rizika susirgti išlieka iki 
5 metų amžiaus, todėl tėvams derėtų konsul-
tuotis su savo šeimos gydytoju ir apsvarstyti 
skiepijimą savo lėšomis. 

Šviečiamosios iniciatyvos simbolį – lėlę – tris 
mėnesius kūrė skulptorius Algimantas Kensmi-
nas. „Jeigu pamatę šią lėlę tėvai susimąstys, 
vadinasi, mano tikslas pasiektas. Tai savotiš-
kas testas tėvų sąmoningumui“, – sako kūrėjas.

Apie meningokoką B
Meningokokinė B tipo infekcija progresuoja 

labai sparčiai. Karščiavimu prasidėjusi liga per 
24 valandas gali pasibaigti mirtimi. 

w Rizikuoja kiekviena nepasiskiepijusi 
šeima. Infekcija plinta oro lašeliniu būdu, 
gali būti perduodama kosint, čiaudint, 
bučiuojantis, dalijantis indais ir stalo įran-
kiais. ULAC duomenimis, šios infekcijos 
sukėlėjai yra plačiai paplitę ir 5–10 proc. 
žmonių gali nešioti meningokokus, bet 
nejusti nieko bloga. 
w Nors daugiau nei pusė sergančiųjų yra 

iki 5 metų, meningokokine infekcija gali 
susirgti ir paaugliai bei jauni suaugę, taip 
pat – vyresni žmonės. Šiemet iki liepos 
mėnesio registruoti 5 susirgę 15–29 
metų žmonės ir 8 perkopę 30.
w Pirmieji ligos simptomai dažnai primena 

įprastą peršalimo ligą. Tai – karščiavi-
mas, jautrumas ryškiai šviesai, vėmimas, 
galvos ir raumenų skausmas, šaltos 
rankos ir kojos, hemoraginis bėrimas. 
w Kūdikių tėvai turėtų sunerimti pastebėję 

ir tokius simptomus: vaikas nuolat ver-
kia, dingo apetitas, jis nuolat mieguistas, 
kūnas išglebęs, momenėlis išsipūtęs, 
sustandėjęs. 

Ar odos bėrimai yra meningokokinės in-
fekcijos požymis, nustatyti padeda „stiklinės 
testas“: prie išbertos vietos reikia stipriai pri-
spausti švarią stiklinę. Jeigu oda aplink bėrimą 
pabąla, bet jis vis tiek neišnyksta – tai yra he-
moraginis bėrimas ir delsti negalima.

Parengta pagal pranešimo spaudai informaciją
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Ortopedo patarimai 
renkantis batus 
darželinukams ir 
pradinukams

Kiekvieną sezoną tėveliai dairosi vai-
kui naujų batų, o pirkti tenka ne vie-
ną porą, nes ir orai nevienodi, ir mažų-
jų kojytės greitai auga. Labai svarbu, 
kad su naujais batukais vaikas jaustų-
si komfortiškai, todėl avalynės prekės 
ženklo „Crocs“ atstovai kartu su gy-
dytoju traumatologu ortopedu Tomu 
Sveikata pataria, kokius batus rinktis 
mažiesiems.

Kas svarbiau, patogumas ar 
grožis? 
Anot T. Sveikatos, renkant batus 

vaikams negalima išskirti vieno pagrin-
dinio kriterijaus – jie turi būti ir patogūs, 
ir gražūs. Gydytojui pritaria ir „Crocs“ 
atstovė Baltijos šalyse Ieva Turlai-
tė: „Klientams svarbūs abu aspektai. 
Rinkdamiesi patogią avalynę pirkėjai 
nemažai dėmesio skiria ir batų išvaiz-
dai  – derina juos prie aprangos, ieško 
išskirtinumo, spalvų. Atsižvelgdami į kintančius 
klientų lūkesčius, koreguojame ir savo pasiū-
lą – nors „Crocs“ išgarsėjo savo klumpių dėka, 
šiuo metu vaikų segmente tarp populiariausių 
modelių karaliauja spalvingi žieminiai aulinukai ir 

vaikiški sandalai. Klientų patogumui stengiamės 
vis plėsti pasiūlą: šiuo metu „Crocs“ asortimen-
te galima rasti daugiau nei 600 skirtingų spal-
vų ir modelių, skirtų tiek vaikams, tiek suaugu-
siesiems.“

Į ką būtina atkreipti dėmesį 
renkantis avalynę vaikams?
Visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad ba-
tai gali lemti pėdos skliauto formavimąsi. To-

dėl tėvai, norėdami, kad jų mažylių pė-
dutės būtų sveikos, neretai ieško būtent 
ortopedinių batų. Gydytojo teigimu, pė-
dos vystymasis nesusijęs su tuo, kokius 
batus vaikas avi, juk anksčiau ortopedi-
nių batų nebuvo, o pėdos vis tiek susi-

formuodavo taisyklingai. Moksliniais ty-
rimais įrodyta, kad avalynė negali 

išgydyti pėdos ar suformuo-
ti jos skliauto, todėl svarbiau-
sia, kad batai būtų patogūs, 
lankstūs, lengvi ir nevaržy-

tų judėjimo. Batų padas turėtų 
būti minkštas, dar geriau, jeigu jis amor-

tizuojasi – prisitaiko prie vaiko pėdos. Taip pat 
svarbu kiek kietesnė užkulnė ir minkšta pirštų 
bei pėdos dalis.

Kaip parinkti tinkamą dydį?
Medikas pastebi, kad, norėdami sutaupyti, 

tėvai dažnai stengiasi pirkti didesnius batus, 
kad šie vaiko kojai tiktų ilgiau, arba mažuosius 
apauna vyresnių brolių ar sesių išaugta avaly-
ne. Per dideli batai tvirtai nesilaiko ant 
kojos, smukčioja ir trukdo vaikui 
laisvai judėti. Perleisti vyresnė-
lių batus mažiesiems gydyto-
jas taip pat nerekomenduoja, 
nes avėtas batas jau būna pri-
sitaikęs prie vyresnio vaiko kojos 
ir gali turėti įtakos mažylio pėdos 
formavimuisi. 

Standartiniai avalynės dydžiai 
nebūtinai atitiks jūsų vaiko pėdos 
dydį ir formą, todėl į batų parduo-
tuvę rekomenduojama kartu ves-
tis ir vaiką. Ortopedas rudens ir 
žiemos sezonui pataria vaikams pirkti 
puse dydžio didesnius batus. Taip būsite 
tikri, kad batukai nespaus, pėdai bus patogu, 
vaikas nevaržomai judės ir galės užsimauti 
storesnę kojinę.

Kadangi mažylių pėda auga labai sparčiai, 
svarbu nuolat tikrinti, ar avalynė nėra per ankš-
ta. 1–3 metų vaikų pėda per metus gali išaugti 
2–3 dydžiais (1 dydis – 6,6 mm), todėl pataria-
ma pėdą matuoti kas 2-3 mėnesius ir pritaiky-
ti tinkamą batų dydį. Paprasčiausias būdas ją 
išmatuoti: paimti popieriaus lapą, ant jo pasta-

tyti vaiką basomis, pažymėti pirštų ir kulno pa-
baigos taškus, o tada išmatuoti ilgį nuo vieno 
taško iki kito.

Batukai turi būti patogūs ne tik 
vaikui, bet ir tėvams

I. Turlaitė pastebi tendenciją, 
kad yra ir praktinių aspektų, kurie 
svarbūs tėvams renkant vaikiš-
ką avalynę. Vienas tokių – lengva 

priežiūra. „Crocs“ batai gaminami iš 
patentuotos medžiagos Croslite™, 
kuri yra atspari vandeniui ir lengvai 
nuvaloma. Guminis batų padas ne-

slysta, todėl vaikai galės ne-
varžomai judėti ir išvengti 
traumų paslydę ar nugriuvę. 
Taip pat svarbu, kad vaikas 

galėtų lengvai bei greitai pats 
apsiauti batus.

Kaip alternatyva klasikiniams „Crocs“ ba-
tams šį sezoną asortimente atsirado ir 
vaikiškų batų, pagamintų iš medžiagos, 
sukurtos pagal technologiją LiteRide™. 
Ši medžiaga yra 25% lengvesnė ir 40% 
minkštesnė nei Croslite™, todėl su tokiais 
batais jūsų vaikas jausis dar komfortiškiau.

Tiek medikas, tiek I. Turlaitė sutinka, jog 
svarbiausia, kad batai patiktų pačiam vaikui. 
Todėl rinkdami avalynę savo mažyliams at-
sižvelkite ne tik į jų išvaizdą, patogumą ar 

medikų rekomendacijas, bet 
atkreipkite dėmesį ir į tai, ar 
jūsų vaikas gerai jaučiasi su 
šiuo apavu. Vaikystės ma-

lonumais džiaugtis 
daug smagiau su 

gražiais ir pato-
giais batais.

10% papildoma 
nuolaida visiems 

„Crocs“ modeliams 
su nuolaidos kodu: 

vaikas10.
Nuolaida taikoma 

visose „Crocs“ 
parduotuvėse bei 
www.open24.lt



Mažyliai mėgsta trinti akytes prieš 
užmigdami, dauguma vaikų pirštukais 
trina ir nosytę bei ausytes. Kiti tai daro 
dėl to, kad besikalant dantukams mau-
džia dantenas. Nuo pirštukų į akytes 
patekę nešvarumai ir dulkės gali sukelti 
įvairius negalavimus.

Akių negalavimai sukelia nemalonius pojū-
čius: vokų sunkumą, svetimkūnio pojūtį, perš-
tėjimą arba niežulį. Norėdamas atsikratyti šių 
nemalonumų, vaikas taip pat trina akis 
rankytėmis, kurios ne visada būna 
idealiai švarios. Infekcija patenka 
į akytes ir gali sukelti įvairias li-
gas, pavyzdžiui, konjunkty-
vitą – akies obuolio ir vokų 
junginės uždegimą, akių 
vokų ligą  – miežį. Sten-
kitės įpratinti vaiką niež-
tinčias akytes masažuo-
ti švaria nosinaite. Jei tai 
nepadeda, jas galima pro-
filaktiškai išplauti, geriau-
sia – specialiu akių plovimo 
skysčiu.

Nustatyti akyčių ligą ir skirti 
tinkamą gydymą, žinoma, turi gydy-
tojas. Taip pat gerai, kai patys tėvai su-
geba atpažinti akių negalavimo pobūdį ir su-
teikti mažyliui pirmąją pagalbą.

Jeigu į vaiko akytes pateko žemės ar kitų smul-
kių svetimkūnių, pirmiausia nuprauskite vaiką ir 
išplaukite akytes švariu vandentiekio arba virin-
tu vandeniu (žinoma, geriausia tai daryti specialiu 
vaistinėje įsigytu skysčiu akims). Pavyzdžiui, gali-
ma gausiai plauti OCUflash tirpalu, nes jis saugus 
kūdikiams, vaikams, nėščiosioms ir žindyvėms. 
Vaiką paguldykite ant nugaros, į vidinį akies kam-
putį įlašinkite akių plovimo skysčio, po to pasuki-
te mažylio galvytę taip, kad skystis ištekėtų per iš-
orinį akies kraštą. Šią procedūrą pakartokite kitai 
akytei. Po procedūrų keliolika minučių vaikas turė-
tų pagulėti užmerktomis akytėmis. 

Jeigu akytėje aiškiai matote smėlio ar žemių da-
lelių, pasistenkite jas pašalinti vandeniu suvilgytu 
vatos tamponėliu. Ant skaidrios ragenos pateku-
sių teršalų savarankiškai šalinti nerekomenduojama, 
nes galima pažeisti rageną ir lengvai pateks infekcija.

Jeigu akytės negalavimas nėra rimtas ir leng-
vai praeina (smulkus svetimkūnis, lengvas sudir-
ginimas), pakanka vaikiškų akių lašų, pavyzdžiui, 
OCUflash. Jei akyčių skausmą sukelia rimtesnis in-
fekcinis susirgimas, gydymą turi paskirti oftalmo-
logas.

Pirmoji pagalba vaiko akytėms
Patekus į akis bet kuriai cheminei medžia-

gai, reikia skubiai nuprausti vaiko veiduką ir ge-
rai išplauti akytes specialiu akių skysčiu. Jei namų 
vaistinėlėje jo neturite, tiks švarus vanduo. Plau-
nant akytes, vokai turi būti išskleisti. Lengvai 
prieinamus cheminės medžiagos likučius paša-
linsite sudrėkintu vatos tamponėliu. Suteikus šią 
pirmąją pagalbą, vaiką būtina skubiai nuvežti pas 
oftalmologą.

Susižeidusiam akytę vaikui (kai nepažeisti audi-
niai), uždėkite vėsų kompresą: vandenyje arba akių 
lašų skystyje suvilgytą vatos tamponą arba nosi-
nę, ir skubiai kreipkitės į gydytoją.

Aštriu daiktu, pavyzdžiui, peiliu, šaku-
te, stiklo šuke, akytę susižeidusiam 

vaikui jokiu būdu nesistenkite pa-
tys suteikti pirmąją pagalbą. 

Šiuo atveju reikia skubios gy-
dytojo pagalbos. Skaudamą 
akytę tegalima aprišti steri-
liu tvarsčiu arba švariu au-
diniu.

Persišaldžiusiam arba 
sloguojančiam vaikui gali 
prasidėti ir akies gleivinės 

uždegimas  – konjunktyvi-
tas. Ypatingai vertėtų susirū-

pinti, jeigu ši akių liga prasidė-
jo ne dėl peršalimo ir raudonuoja 

akies baltymas bei susidaro pūlių. 
Dėl konjunktyvito bet kuriuo atveju rei-

kia kreiptis į gydytoją.
 

Vaiko akytėms padės 
OCUflash
OCUflash puikiai tinka ir vaikams, ir suaugu-

siesiems akims plauti esant visoms nekomplikuo-
toms jų būklėms (užsikrėtus, patekus šiukšlių ir 
t.t.), taip pat naujagimiams, sergantiems dakrio-
cistitu.

Šių lašų sudėtyje yra pievinės akišveitės 
(Euphrasia rostkoviana) ištraukos, slopinančios 
akies uždegimą ir veikiančios sutraukiamai (su-
traukiamasis preparatas, adstringentas). Euphra-
sia rostkoviana nuo seno vartojama akių negalavi-
mams gydyti ir kaip palaikomoji neužkrečiamo akių 
vokų bei junginės uždegimo gydymo priemonė.

OCUflash vaistinėje įsigysite be recepto. Tai 
idealus plaunamasis tirpalas, kuriuo pašalinsite iš 
akies svetimkūnius. Juo galima trumpą laiką plauti 
akis, lašinti jo į akis arba vartoti kaip vokų kompre-
są. Šis preparatas tinka esant įvairiems akių ne-
galavimams (deginimui, dilgsėjimui, niežuliui, sve-
timkūnio pojūčiui).

OCUflash saugus vartoti nėščiosioms ir žindy-
vėms, naujagimiams ir kūdikiams.
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Nėštumas paskatina labiau rūpintis 
savo sveikata  – juk būsimos mamy-
tės gyvenimo būdas, savijauta turi įta-
kos ir gimsiančio vaikelio sveikatai. 
Šiuo laikotarpiu svarbu atsisakyti ža-
lingų įpročių, gerai pailsėti, abiems – 
ir moteriai, ir būsimam vaikeliui – rei-
kalingos teigiamos emocijos. Vienas 
pagrindinių sveikatą lemiančių veiks-
nių – mityba. Nuo to, kokių medžiagų 
su maistu patenka į mamos organiz-
mą, priklauso vaisiaus audinių ir or-
ganų formavimasis. O ir pačiai būsi-
mai mamytei svarbu gerai jaustis, būti 
energingai, turi užtekti jėgų sėkmin-
gai išnešioti ir pagimdyti vaikelį. Ko-
kių maisto produktų reikia nėščiajai, 
kiek valgyti, kad ir jos pačios savijauta 
nenuviltų, ir kad vaikas gimtų sveikas. 

Kiek priaugti svorio normalu? 
Nėščiosios energijos poreikiai padidėja ne-

daug, todėl valgyti už du tikrai nereikia. Nuo ke-
tvirtojo mėnesio papildomai tereikia 200–300 
kcal per dieną. Nėštumo metu labai svarbu pa-
laikyti normalų svorį, o kiek kilogramų mote-
ris turėtų priaugti nešiodama vaikelį, priklau-
so nuo jos svorio prieš pastojant. Normalaus 
svorio moteriai būnant nėščiai turėtų prisidėti 
maždaug 11–15 kg. Jei moteriai anksčiau trū-
ko svorio, ji gali priaugti ir daugiau. Turėjusioms 
antsvorio, per nėštumą normalu priaugti maž-
daug 7 kilogramus. Bet priaugus per daug, gali 
sutrikti sveikata: padidėti kraujospūdis, atsiran-
da diabeto rizika, be to, naujagimis gali gimti 
pernelyg didelis. Ir gerokas antsvoris, ir per ma-
žas svoris gali būti nepalankus gimdymui ir tu-
rėti įtakos įvairioms komplikacijoms. 

Bendri mitybos patarimai
Nėštumo metu patariama laikytis genetiš-

kai susiformavusių mitybos tradicijų. Geriau 
neeksperimentuokite su egzotiškais ar bet ko-
kiais kitais neįprastais maisto produktais. Pir-
menybę vertėtų teikti vietiniams, o ne atvežti-
niams produktams.

Rinktis maisto produktus nėštumo metu rei-
kia itin kruopščiai. Gydytojai rekomenduoja at-
sižvelgti ir į sezoniškumą, valgyti kokybiškus, 
šviežius, natūralius ir lengvai virškinamus mais-
to produktus. Maistas turėtų būti įvairus, kad 
moteris gautų visų jai ir būsimam kūdikiui reika-

lingų medžiagų: baltymų, riebalų, angliavande-
nių, skysčių, vitaminų bei mineralų. 

Nėščioji per dieną turėtų suvalgyti:

w 6–9 porcijas krakmolingų produktų 
(bulvės, moliūgai, ankštiniai, ryžiai, 
avižos, kviečiai, rugiai), vadovaudamasi 
sveikos mitybos piramide;
w	2–3 porcijas vaisių;
w	3–5 porcijas mėsos produktų;
w	mažiausiai 3 porcijas pieno produktų;
w	išgerti ne mažiau kaip 1,5 litro skysčių 

per dieną.

Nėščiajai labai svarbu valgyti reguliariai – ir 
pagrindinius valgius, ir užkandžius. Dažną šiuo 
laikotarpiu kamuoja rėmuo ir deginimas stem-
plėje. Šiuos nemalonumus galite susilpninti, 
jeigu valgysite tuo pačiu metu, dažnai, tačiau 
mažesnėmis porcijomis, gerai kramtydamos 
maistą. Labai svarbu nepersivalgyti, ypač prieš 
naktį.

Svarbiausi maisto produktai 
nėščiajai
Pieno produktai. Gerai žinome, kad pieno 

produktai turi daug kalcio, o dėl jo trūkumo ima 
gesti dantys. Be to, šis mineralas reikalingas 
vaisiaus skeletui formuotis. Nėščios moters ra-
cione turi būti sūris, kefyras, rūgpienis, pienas, 
grietinė, varškė. Kalcio yra ir lapinėse, ir kitose 
daržovėse, žuvyje. Pienas, kaip ir mėsa, žuvis 
bei kiaušiniai, yra vienas pagrindinių baltymų, 
atsakingų už vaisiaus audinių ir organų forma-
vimąsi, šaltinių.

Žuvis. Nėštumo metu jos patariama suval-
gyti apie 400 g per savaitę. Tik verčiau vengti 
didelės jūrinės žuvies, nes joje būna gyvsidabrio 
ir kitų sunkiųjų metalų sankaupų. Nėščiosioms 
patariama vengti kardžuvės, ryklienos, kara-
liškosios skumbrės, galima suvalgyti lašišos, 
šamo, menkės. Svarbios ne tik žuvų rūšys, bet 
ir tinkamas paruošimas (žuvį gaminkite garuo-
se, troškinkite). Nėščiajai nedera valgyti rūkytą 
ir termiškai neapdorotą sūdytą žuvį.

Žuvis vertinga dėl vitamino D, kuris būti-
nas formuojantis vaisiaus kauliniam audiniui, 
jo reikia ląstelių dauginimuisi, taip pat mamos 
kaulams ir imunitetui. Daugiausia vitamino D 
riebiose žuvyse (lašišoje, skumbrėje, tune). Rie-
bios žuvys yra ir pagrindinis omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinis, o jos būtinos vaisiaus smege-
nų, nervinės sistemos vystymuisi.

Grūdai ir sėklos. Grūduose yra B grupės vi-
taminų, magnio, geležies ir kitų mikroelementų, 
taip pat jie naudingi dėl maistinių skaidulų. Sau-
lėgrąžos, grikių ir sorų kruopos suteikia vitami-
no E. Šis vitaminas svarbus ląstelių apykaitai, 
audinių atsinaujinimui, stiprina imuninę siste-
mą. Įvairios košės ir visagrūdė tamsi duona su-
teikia geram virškinimui reikalingos ląstelienos.

Aliejai. Vitamino E gauname ir vartodamos 
augalinį aliejų, jis turi ir riebalų, kurie yra puikus 
nėščiosios energijos šaltinis. Didžiąją dalį mi-
tyboje turėtų sudaryti augaliniai riebalai. Rap-
sų, linų sėmenų, graikinių riešutų aliejai turi ir 
omega-3 riebalų rūgščių. Tačiau į maisto racio-
ną derėtų įtraukti ir gyvulinės kilmės riebalų – 
sviesto, mėsos.

Mėsa. Kad vaikas augtų ir vystytųsi sveikas, 
būsima mama turi gauti užtektinai baltymų, ku-
rie yra labai svarbūs audinių ir organų formavi-
muisi. Todėl nėštumo metu reikia valgyti mėsą, 
ypač svarbi jautiena. Žinoma, kokybiška paukš-
tiena: vištiena, kalakutiena; taip pat triušiena 
turėtų būti nėščiosios racione. Kitų rūšių mė-
sos, pavyzdžiui, kiaulienos, taip pat galima val-
gyti, tačiau negaminkite iš jos šašlyko. Svei-
kiausia gaminti garuose, orkaitėje arba virti.

Mėsoje yra audinių atsinaujinimui ir sveikam 
augimui svarbaus cinko, o jo stokojant gresia 
priešlaikinis gimdymas. Iš jautienos ir triušie-
nos gauname geležies, kurios pritrūksta daž-
nai nėščiajai.

Nėštumo metu labai svarbus mėsoje, kaip 
ir žuvyse, kiaušiniuose bei pieno produktuose, 
esantis vitaminas B12, kurio reikia raudonųjų 
kraujo kūnelių gamybai ir ląstelių dalijimuisi.

Šviežios daržovės ir vaisiai. Nėštumo lai-
kotarpiu būsimai mamai rekomenduojama val-
gyti kuo daugiau įvairių daržovių. Pavyzdžiui, 
morkose, brokoliuose, yra vitamino A, svar-
baus skeleto raumenims, placentos formavi-
muisi ir mamos bei kūdikio regėjimui. Tik 
prisiminkite, kad per didelis šio 
vitamino kiekis pavojin-
gas nėštumui ir gali 
sutrikdyti vaisiaus 
vystymąsi. Ne-
pamirškite žalios 
spalvos lapinių 
daržovių, pupe-
lių, bulvių, špina-
tų, brokolių, avo-
kadų – dėl juose 
esančios folio 
rūgšties, kuri būtina krau-
jodarai ir vaiko smegenų 
vystymuisi.

Vaisiai turi daug frukto-
zės, būtinos padidėjusiems 
būsimos mamytės 

energijos poreikiams, tačiau juos valgykite sai-
kingai. Geriausia valgyti šviežius nesaldžius 
vaisius: kivius, obuolius, slyvas; vyšnias, ši-
lauoges ir kitus vaisius bei uogas. Derėtų atsi-
žvelgti į sezoniškumą, o alergiškoms moterims 
vaisius vartoti atsargiai. Pavyzdžiui, braškės ir 
citrusiniai, yra klasikiniai alergenai.

Riešutai. Riešutai turi magnio, kuris reika-
lingas normaliam gimdos raumenų tonusui ir 
apsaugo nuo nėštumo komplikacijų. Gausu rie-
šutuose ir kitų mineralų, vitaminų, taip pat bal-
tymų, jie puikiai tinka sveikiems užkandžiams 
ir padeda greitai numalšinti alkį. Todėl tai taip 
pat svarbus maisto produktas nėštumo metu, 
bet riešutai yra gana maistingi ir kaloringi, to-
dėl apsiribokite ne didesniu kiekiu kaip 30–50 
g per dieną. 

Vitaminai nėštumo metu
Šiuolaikiniuose maisto produktuose dažnai 

trūksta maistingųjų medžiagų, taigi ne visada 
esame tikros, kad mityba yra visavertė. Todėl 
nėščiosioms neretai gydytojai pataria varto-
ti vitaminų ir mineralų maisto papildus. Papil-
dyti mitybą vitaminais ir mineralais ypatingai 
svarbu, jei nėštumo metu tinkamai nesimaiti-
nate, nevalgote kai kurių maisto produktų, jei-
gu esate vegetarė. Pritrūksta mikroelementų ir 
turinčioms sveikatos problemų, dėl kurių blo-
gai pasisavinamas maistas, taip pat – kamuo-
jamoms sunkios toksikozės nėščiosioms. Besi-
laukiančioms dvynių moterims taip pat prireikia 
papildomų vitaminų ir mineralų. Svarbiausi mi-
kroelementai, būtini ir moteriai, ir besivystan-
čiam vaikeliui, yra subalansuoti specialiai nėš-
čiosioms skirtuose maisto papilduose.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Ką valgyti nėščiajai būtina?
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Žiemą žvarbus oras varo mus namo, o kambaryje 
slypi pavojai dėl užteršto ir išsausėjusio oro. Na-
mus šildantys radiatoriai sukuria malonią aplin-
ką, bet išsausina orą, todėl jame lengvai sklando 
sveikatai grėsmingų dulkių debesys, naminių gy-
vūnų plaukai, kurie dažnam suaugusiajam ir vai-
kui sukelia alergiją. Gerai jaučiamės namuose tik 
tuomet, kai oras neapsunkęs nuo daugybės ter-
šalų, šviežias ir užtektinai drėgnas. Tuomet ir ra-
diatorių skleidžiama šiluma maloni.

Namuose kvėpuojame alergenais
Oro teršalų bute daug, pirmiausia tai  – dulkės, 

kurios susideda iš mikroskopinių tekstilės dale-
lių, grybelių ir pelėsio sporų, negyvų odos ląstelių, 
bakterijų, erkučių ir jų išskyrų. Namų ore taip pat 
sklando apdailos medžiagų, baldų, sintetinių kilimų, 
buitinės chemijos skleidžiami teršalai, kurių koncen-
tracija mažai vėdinamose patalpose žalinga. Jeigu 
kambaryje rūkoma, orą užteršia dar ir tabako dūmai.

Dauguma šių namų dulkių komponentų yra aler-
genai ir gali sukelti slogą (alerginį rinitą), kosulį, net 
astmą. Galingų alergenų – dulkių erkučių – knibžda 
visur: jos gyvena antklodėse, čiužiniuose ir pagal-
vėse, sofose, užuolaidose, kilimuose, minkštuose 
žaisluose. 

Prastai vėdinamuose namuose oras apsunks-
ta nuo mūsų iškvepiamo anglies dioksido, todėl 
kamuoja galvos skausmai, neįmanoma susikaupti, 
prastai sekasi bet kuris darbas. Toks oras dar už-
terštas neišvengiamai šalia mūsų egzistuojančiomis 
ligas sukeliančiomis bakterijomis, kurioms daugintis 
ypač patogi išsausėjusio oro terpė. Mikrobai kartu 
su anglies dioksidu, dulkių erkutėmis ir kitais terša-
lais sudaro pavojingą mišinį, silpninantį mūsų imu-
nitetą. Todėl greičiau atsiranda alergijos ir prikimba 
infekcijos. Jeigu mikroklimatas namuose nepagerės, 
gyvenimo sąlygos ir prabangiausioje bei geriausiai 
sutvarkytoje aplinkoje bus prastos, o bet kokią ligą 
gydysitės ilgai ir neveiksmingai.

Kodėl sausas oras pavojingas 
sveikatai?
Daugiau kaip pusmetį trunkantį šildymo sezoną 

santykinis oro drėgnis bute gali būti sumažėjęs iki 
20-30 proc. Oro pokyčius pajuntame, kai išsausėja 
oda, kartkartėmis užsikemša nosis, ima perštėti ger-
klę. Sausas oras sukelia akių alergijas  – atsiranda 
nemalonūs pojūčiai, akys ašaroja, pasidaro jautrios 
šviesai. Išdžiūvusi oda šerpetoja, ypač pablogėja į 
alergijas linkusios odos būklė.

Kokiu oru 
kvėpuojame – 
taip ir jaučiamės

Toks oras išsausina ir nosies gleivinę – svarbią 
imuninės sistemos dalį, neleidžiančią į organizmą 
patekti bakterijoms ir virusams. Todėl gyvendami to-
kiame ore esame imlesni įvairioms kvėpavimo takų 
infekcijoms.

Sausame ore lengvutės mikroskopinės dulkių da-
lelės gali tvyroti ilgai. Patekusios į kvėpavimo takus, 
jos sudirgina gleivinę. Jeigu oras užtektinai drėgnas, 
sušlapusios dulkės nusėda ant grindų ir baldų, nuo 
kurių jas nesunku pašalinti drėgna šluoste ar dulkių 
siurbliu.

Sausas oras ypač greitai 
susargdina vaikus
Mažiems vaikams, ypač kūdikiams, sausas oras 

labai greitai išsausina ir odą, ir kvėpavimo takų glei-
vinę. Jos sekretas išdžiūna ir susidaro luobelių, ku-
rios trukdo mažyliui kvėpuoti. Kūdikis dėl to negali 
žįsti, o mama suka galvą, kas gi nutiko. Šią proble-
mą galima išspręsti paprasčiausiai sudrėkinus orą.

Sausas oras sudaro puikias sąlygas virusams ir 
bakterijoms prasiskverbti į organizmą, nes išsausė-
jusi kvėpavimo takų gleivinė praranda apsaugines 
funkcijas ir nebesudaro barjero infekcijai. Tai yra vie-
na iš priežasčių, kodėl ūmios kvėpavimo takų ligos, 
taip pat ir gripas, greitai plinta darželiuose ir mo-
kyklose. Kai suserga kuris iš šeimos narių, nesame 
apsaugoti nuo ligos ir namuose, kur oras užterštas 
sergančiojo paskleistais mikrobais ir virusais, o imu-
nitetas nusilpęs. 

Sausu ir užterštu oru namuose kvėpuojantis 
vaikas ima dažnai sirgti, nosytė nuolat užsikimšusi, 
kamuoja sausas kosulys, sunku kvėpuoti, o uždegi-
mui pažeidus balso stygas, gerklų gleivinę, vaikas 
gali pradėti dusti dėl stenozuojančio (gerklų spindį 
mažinančio) laringito. Sausas oras ne tik greičiau 
susargdina įvairiomis infekcijomis ir alergijomis, bet 
ir trukdo greičiau pasveikti, o dažnai besikartojan-
čios ligos tampa lėtinės. Pernelyg didelis dirglumas, 
prastas miegas, apetito stoka, niežtintys odos bė-
rimai – visa tai prasto oro, kuriame vaikas žaidžia ir 
miega, pasekmės. 

Kaip pagerinti namų orą?
Reguliariai vėdinkite kambarius, kad išvaikytumė-

te jų ore susikaupusias nuodingas medžiagas bei 
mikrobus. Drėgna šluoste plaukite grindis, valykite 
baldus ir kitus daiktus. Dulkų erkučių sumažės, jeigu 
patalynę apvilksite sintetiniais užvalkalais, atsisa-
kysite pūkinių antklodžių ir pagalvių, kilimų, dažnai 
išskalbsite minkštus žaislus. 

Geriausiai jausitės, kai namuose bus 20–22 
laipsniai šilumos ir 40–60 proc. santykinis drėgnis. 
Norintiems turėti tikrus pagalbininkus namuose ir 
nesukti galvos dėl oro švaros ir drėgmės, pravartu 
įsigyti oro valymo bei drėkinimo prietaisus. Švarus ir 
sudrėkintas oras ypatingai svarbus dažnai sergan-
tiems kvėpavimo takų ligomis, alergiškiems žmo-
nėms bei vaikams.

Parengė Dalia Petrutytė

ORO DRĖKINTUVAS BALLU UHB-400

 Drėkintuvas yra stilingo, patogaus  Drėkintuvas yra stilingo, patogaus 
dizaino ir  lengvai valdomas.dizaino ir  lengvai valdomas.

 Naudojamas su fi ltru vandens valymui. Naudojamas su fi ltru vandens valymui.

 Turi  kapsulę kvapams, tad ne tik  Turi  kapsulę kvapams, tad ne tik 
drėkina aplinką, bet ir skleidžia jūsų drėkina aplinką, bet ir skleidžia jūsų drėkina aplinką, bet ir skleidžia jūsų 
pageidaujamą kvapą. pageidaujamą kvapą. pageidaujamą kvapą. 

 Medžio imitacijos  apatinė drėkintuvo  Medžio imitacijos  apatinė drėkintuvo  Medžio imitacijos  apatinė drėkintuvo 
dalis leidžia jam harmoningai įsilieti į 
namų interjerą.

ORO DRĖKINTUVASORO DRĖKINTUVAS

 Net 10 skirtingų veikimo režimų, tarp kurių:  Net 10 skirtingų veikimo režimų, tarp kurių:  Net 10 skirtingų veikimo režimų, tarp kurių: 
imunitetą stiprinantis, skirtas kvėpavimo imunitetą stiprinantis, skirtas kvėpavimo imunitetą stiprinantis, skirtas kvėpavimo 
treniruotei, jogai, sportui, vaikiškas, naktinis ir kt.

 Net du garų išpūtimo krypties reguliatoriai.

 UV lempa ir jonizacijos funkcija.

 Garų sterilizavimo funkcija.

 Filtras–kasetė vandens valymui.

 Žadintuvas bei laikmatis.

 Kvapų kapsulė.

 Jutiklinė skalė, kurioje vienu piršto brūkštelėjimu 
galima pakeisti nustatymus.

 Galima naudoti su nuotolinio valdymo pulteliu–
meteorologine stotele.

Geriausias sprendimas
norint išvengti užteršto ir sauso oro

UAB „Ligajos technika“, Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius, tel.: 8-5 2772388, 2772386, info@ligajos-technika.lt, www.drekintuvai.lt
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Skalbti mažo vaiko drabužėlius tenka daž-
nai. Mažasis nenuorama įsigudrina juos su-
purvinti ne tik lauke, bet ir namuose bei 
darželyje – valgydamas, žaisdamas, piešda-
mas ir užsiimdamas kitais darbeliais. Kaip 
geriausiai ir saugiausiai išskalbti vaiko dra-
bužėlius? 

Jautriausi – kūdikiai
Nuo to, ar mama parinks saugius drabužėlių plo-

viklius, priklausys ir mažylio sveikata. Kūdikio ir mažo 
vaiko oda jautresnė įvairiems išoriniams dirgikliams – 
sintetiniams rūbams, dulkėms, buitinėje chemijoje 
esančioms medžiagoms. Ypatingai silpnas apsaugi-
nis kūdikių odos barjeras, per jį lengvai prasiskverbia 
įvairios medžiagos, galinčios sukelti alergiją. Sudirgin-
ta oda parausta, niežti, pleiskanoja, atsiranda bėrimų. 
Nuolat kontaktuojant su alergenu, odos bėrimai ple-
čiasi, nemalonūs simptomai stiprėja. Gali išsivysty-
ti atopinis, kontaktinis dermatitas ar kitos odos ligos.

Skalbimo priemonėse esančios cheminės medžia-
gos gali sudirginti odą, kvėpavimo takus ir susilpnin-
ti imunitetą. Todėl rinkdamiesi skalbiklį atkreipkite dė-
mesį į jo sudėtį.

Kokios medžiagos skalbikliuose 
nepageidautinos?
Kūdikių ir mažų vaikų drabužėlius geriausia skalb-

ti specialiais skalbikliais, skirtais mažųjų daiktams, bet 
patariama skaityti užrašus etiketėje. Skalbimo priemo-
nėje, kuria ruošiatės skalbti vaikiškus drabužėlius, ne-
turi būti sveikatai pakenkti galinčių agresyvių chemi-
nių medžiagų: chloro junginių, optinių baliklių, kvapiųjų 
medžiagų, dažų. 

Chloro junginiai, vandenilio peroksidas, įvairūs kar-
bonatai, balinantys audinį, – yra alergenai, jie dirgina 
kvėpavimo takus, akis, silpnina imunitetą, sausina odą 
ir sukelia niežulį. Į aplinką patekę chloro junginiai su 
kitomis medžiagomis sudaro ilgai nesuskylančius jun-
ginius, kurie užteršia vandenį, orą ir dirvožemį, o su 
maistu patenka į žmogaus organizmą.

Optiniai balikliai, paryškinantys šviesių audinių 
spalvas, taip pat gali sukelti alergijas, nes ir išskalavus 
jų dalelių išlieka audinio paviršiuje.

Sukelia alergiją ir vandeniui minkštinti į skalbimo 
priemones dedami fosfatų, fosforo junginių priedai, 
polikarboksilatai, be to, su nuotekomis patekę į van-
dens telkinius, jie teršia aplinką. Fosfatų kiekis ES ga-
minamuose skalbikliuose yra ribojamas – jų neturi būti 
daugiau kaip 5 proc. 

Skalbimo priemonėse esantys spalvą suteikiantys 
pigmentai, kvapiosios medžiagos, konservantai taip 
pat yra alergenai ir toksinės medžiagos. Pavojingos 

medžiagos skalbiklių 
sudėtyje yra ir audinius minkštinan-

tys kondicionieriai, galintys sukelti įvairias ligas, todėl 
vaikiškų drabužėlių su tokiomis priemonėmis neskalb-
kite. Pirkite bekvapes skalbimo priemones, kuriose 
konservantai yra natūralūs.

Verta rinktis ekologiškus  
ir skystus skalbiklius
Pagrindinė skalbimo priemonės sudėtinė dalis  – 

paviršiaus aktyviosios medžiagos. Jos mažina van-
dens paviršiaus įtempimą, todėl įvairūs nešvarumai 
atsiskiria nuo audinio. Svarbu, kad šios medžiagos 
būtų lengvai skylančios aplinkoje. 

Rinkdamiesi ekologiškas skalbimo priemones, pa-
žymėtas specialiais ženklais, būsite tikri, kad jose yra 
mažiau priedų ir nėra toksinių medžiagų, tokių skal-
biklių gamybai naudojamos aplinkoje lengvai suyran-
čios medžiagos.

Miltelių idealiai išskalauti praktiškai neįmanoma, o 
išlikusios audinyje skalbiklio dalelės liečiasi su mažylio 
odele, todėl ją dirgina, sausina, sukelia niežulį ir ardo 
apsauginį odos sluoksnį. Skystų skalbiklių privalumas 
yra tas, kad jie lengviau išskalaujami.

Kodėl reikia skalbti naujus drabužius?
Skalbiame nešvarius drabužius, kad išnyktų dė-

mės, nemalonus kvapas, mikrobai ir rūbeliai vėl būtų 
patrauklios išvaizdos. Bet iš parduotuvės parsineš-
ti drabužėliai taip pat nėra idealiai švarūs. Nežinote, 
kokiomis sąlygomis jie buvo laikomi: galbūt sandėlyje 
knibždėjo graužikai, bujojo pelėsiai. Taip pat niekas ne-
garantuos, kad naujus rūbelius lietė tik švarios rankos.

Mažo vaiko imuninė sistema dar dirba ne visu pa-
jėgumu, todėl geriau jai nesusidurti su mikroorganiz-
mais, kurių gali būti iš parduotuvės parsineštuose dra-
bužėliuose ar vystykluose.

Skalbimo taisyklės
Kūdikių drabužėlius bei patalynę būtina skalbti ats-

kirai nuo suaugusiųjų daiktų, neskalbkite kartu baltų ir 
spalvotų audinių. Prieš skalbdamos tekančiu vandeniu 
nuplaukite maisto likučius ar kitus teršalus. 

Išskalbtus drabužėlius kruopščiai išskalaukite, 
naudodamos specialią intensyvaus skalavimo skalby-
klės programą, kad audinyje neliktų skalbiklio dalelių. 
Nenaudokite skalbimo priemonės per daug, nes bus 
sunkiau išskalauti, nereikia į skalbyklę pilti kondicionie-
rių. Džiovinti geriausia lauke arba balkone, svarbu, kad 
oras nebūtų drėgnas, antraip gali įsimesti pelėsiai. 

Parengė Dalia Petrutytė

Kaip ir kada reikia 
skalbti vaikiškus 
drabužėlius?
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Kaip padėti kūdikio odelei?
Oda kūdikystėje gali sukelti nemažai pro-
blemų – ji ypatingai jautri, greitai sudir-
ginama. Dėl to kūdikį gali kamuoti ne tik 
diskomfortas, skausmas, bet ir odos in-
fekcijos, nuo kurių apsaugo sveika oda. 
Išsausėjimas, niežulys ir bėrimai dažnai 
mamai pažįstamos gležnos odelės bėdos. 
Todėl pačių mažiausiųjų odelės priežiūrai 
keliami ypatingi reikalavimai. 

Ypatinga ir pažeidžiama
Naujagimio oda pamažu prisitaiko prie naujos 

aplinkos, toliau vystosi jos struktūra, o tai užtrunka 
iki vienerių metų. Apsauginė odos funkcija, kuri yra 
viena svarbiausių, šiuo laikotarpiu dar silpna. Paly-
ginti su suaugusiųjų, naujagimio ir kūdikio odos ra-
ginis sluoksnis, kuris ir atlieka šią funkciją, daug plo-
nesnis. Todėl oda yra lengvai pažeidžiama. 

Mažylio odelę dirgina šlapimo ir išmatų fermen-
tai, šiluma ir drėgmė, trina sauskelnės ir drabužėliai. 
Labiausiai nukenčia kirkšnių ir sėdmenų sritys, todėl 
šiose vietose greitai atsiranda paraudimų ir bėrimų. 
Be to, šilumoje ir drėgmėje dauginasi bakterijos ir 
grybeliai, kurie gali sukelti odos uždegimą, pavyz-
džiui, vystyklų dermatitą. Iššusti gali ir pažastų bei 
šlaunų raukšlių oda. Taigi, kad išvengtume odelės 
problemų, turime ją tinkamai prižiūrėti. 

Kūdikio drabužėliai turi būti natūralaus audinio, 
o sauskelnės kiek įmanoma minkštesnės, laidžios 
orui. Sauskelnės turėtų būti keičiamos nedelsiant, 
kai tik vaikas pasituština, ir ne rečiau kaip kas 3–4 
valandas. Naujagimio ir kūdikių odą labai svarbu tin-
kamai valyti, drėkinti ir apsaugoti.

Rūpinamės švara ir leidžiame  
odelei atsikvėpti
Viena iš dažniausių kūdikio higienos procedū-

rų – užpakaliuko apiprausimai. Galite prausti kūdikį 
po čiaupu, nepamiršdamos, kad mergaitės prausia-
mos nuo priekio išangės link. Kruopščiai nuprauski-
te ir nusausinkite odos raukšles. Jose kaupiasi ši-
luma ir drėgmė, o trinantis pažeidžiama odelė. Kai 
esate tokioje vietoje, kurioje negalite apiprausti vai-
ko vandeniu, odą valykite kūdikiams skirtomis drė-
gnosiomis servetėlėmis. 

Svarbi higienos procedūra – maudynės, bet daž-
nai maudant kūdikį oda netenka apsauginio rūgščių 
sluoksnio ir tampa dar labiau pažeidžiama. Užtenka 
2–3 maudynių per savaitę, dažniau galima maudy-
ti, jeigu atsiranda prakaitinis bėrimas. Vandens tem-
peratūra turi būti maždaug 37 laipsniai. Kad mažy-
lio odelė neišsausėtų, prausiklį naudokite tik 1–2 
kartus per savaitę, rinkitės pagamintą specialiai kū-
dikiams, kurio pH yra neutralus.

Nupraustą mažylio odą kruopščiai nusausinki-
te minkštu rankšluosčiu. Po maudynių ar apiprau-

susios, neskubėkite užmauti sauskelnių – trumpam 
palikite mažylį nuogą – kad odelė pakvėpuotų. Oro 
vonios yra svarbi prevencinė procedūra nuo bėrimų. 

Drėkiname ir apsaugome  
specialiais kremais
Nors kūdikio odoje ir gausu vandens, plona ir 

mažai riebalinių liaukų turinti odelė greitai praranda 
drėgmę ir išsausėja. Naujagimių oda 2–3 savaites 
po gimimo būna sausa ir pleiskanoja, todėl po mau-
dynių ją derėtų patepti drėkinamuoju kremu. 

Po sauskelnėmis vargstančiai odelei padės ap-
sauginis kremas, kuris sukurs ploną barjerą, sau-
gantį nuo drėgmės, erzinančio išskyrų dirginimo 
ir neleis išsausėti. Ant švarios sėdmenų ir kirkšnių 
klosčių odos tepkite specialų vaikišką kremą ar te-
palą, tolygiai paskirstykite jį plonu sluoksniu ir pa-
laukite, kol gerai įsigers. 

Jeigu odelę išbėrė, keisdamos sauskelnes kiek-
vieną kartą patepkite specialiu uždegimą slopinan-
čiu bei gijimą skatinančiu kremu ar tepalu, kuris 
nuramins ir apsaugos išsausėjusią, niežtinčią ar su-
dirgusią odą.

Naudojame tinkamas odos  
priežiūros priemones 
Odą taip pat sausina netinkamos kosmetikos 

priemonės. Dėl plono epidermio sluoksnio ir arti 
odos paviršiaus esančio tankaus kraujagyslių tink-
lo kūdikių oda lengvai sugeria iš išorės ant jos pa-
tenkančias įvairias medžiagas – taip pat ir žalingas, 
kurios ją sudirgina ir pažeidžia. Todėl jos priežiūrai 
svarbu naudoti tik alergijos nesukeliančias priemo-
nes, kuriose yra natūralių komponentų. Nenaudo-
kite kosmetikos su parabenais, dažikliais, minera-
liniais aliejais ir konservantais. Kosmetika turi būti 
sukurta specialiai kūdikiams ir turėti atitinkamus 
sertifikatus.

Kūdikių odos priežiūrai patariama naudoti bekva-
pes, bespalves priemones, nes kvapą ir spalvą su-
teikia cheminės medžiagos, kurios sukelia alergiją 
ir dirgina odą.

Neleidžiame perkaisti
Plonytės odelės šilumos reguliavimo funkcija 

silpna, todėl ji nesugeba tinkamai reaguoti į tem-
peratūros pokyčius ir kūdikiai greitai perkaista bei 
peršąla. Tai irgi dirgina odą ir joje greičiau plinta in-
fekcija. Per šiltai laikomam kūdikiui gali atsirasti pra-
kaitinis bėrimas. Tai rausvi mazgeliai ant krūtinės, 
kaklo ar veiduko.

Todėl mama visada turėtų stebėti kambario 
temperatūrą ir tinkamai aprengti bei užkloti lovelėje 
gulintį kūdikį. Kambaryje neturi būti šilčiau kaip 18–
20 laipsnių, mažyliui reikalingas grynas oras, taigi 
kuo dažniau vėdinkite patalpas. 

Parengė Undinė Gilė
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Gamtos dovanotas signalas
Kai jūsų vaikas bus vienerių, jis ištars vieną 

kitą žodį, dvejų metų jau atsimins jų keliolika ar 
net kelias dešimtis, trimetis džiugins nesudė-
tingais sakiniais, septynerių pradės lankyti mo-
kyklą, o ją baigęs ne tik šnekės, bet ir rašys 
dviem ar net trimis kalbomis. Tačiau mažas be-
jėgis kūdikėlis moka tik rėkti. Naujagimis nega-
li kitaip pasakyti, ko jis nori ar ką jaučia. Rėkia 
prašydamas, rėkia pykdamas, rėkia guosdama-
sis. Rėksmas arba verksmas yra pagrindinė kū-
dikio bendravimo su kitais žmonėmis priemo-
nė, svarbiausias pranešimo apie savo poreikius 
būdas. Tai yra puikus gamtos išradimas, sukur-
tas jaunikliams išgyventi, tobulas signalas  – 
pakankamai skvarbus ir trikdantis, jog patrauk-
tų kitų žmonių dėmesį ir priverstų daryti kažką, 
kad jį sustabdytų.

Du keliai 
Išgirdę verkiantį vaiką, turime dvi pasirinki-

mo galimybes: ignoruoti arba reaguoti, t.y., at-
siliepti. Anksčiau buvo įprasta sakyti, jog nerei-
kia skubėti imti pravirkusį kūdikį ant rankų, ypač 
jeigu dar neatėjusi maitinimo valanda. Neva 
taip jis lepinamas, augs kaprizingas ir nesava-
rankiškas. Buvo sugalvota netgi tokia „kūdikių 
sugadinimo teorija“: tėvus įtikinėjo, kad guo-
džiamas vaikas niekada neišmoks nusiraminti 
pats ir taps vis reiklesnis ir įkyresnis.

Rėkimas yra kūdikio kalba, bendravimo prie-
monė. Jeigu niekas nesiklauso, vaikas supras 
vieną dalyką – su juo nenorite bendrauti. Vai-
kas darysis užsisklendęs savyje ir gali nustoti 

pranešti apie savo poreikius, o jo tėvai neteks 
galimybės pažinti savo kūdikį. Taigi pralaimėsi-
me visi. Ir tai gali būti ilgam. Vaikai, kurie yra 
„ištreniruoti“ nereikšti savo poreikių, gali atro-
dyti paklusnūs, supratingi, gerai išauklėti. Deja, 
nuolat užgniauždami savo norus, jie liks pris-
lėgti ir nusiminę, bus nedrąsūs ir nekalbūs, ir 
galiausiai užaugs pernelyg droviais ir nepasiti-
kinčiais savimi arba bejėgiškai nervingais žmo-
nėmis. Ar apie tai svajoja jų tėvai? 

Kas sugadina vaikus?
Kūdikis su atkaklesnės asmenybės pradais – 

tokie yra dauguma didelių poreikių vaikų – taip 
lengvai nepasiduoda. Reikalaudamas dėmesio 
jis rėks dar garsiau, taip sustiprindamas savo 
signalą ir darydamas jį vis labiau trikdančiu. Kas 
atsitiktų, jeigu šį atkaklų signalą ignoruotumė-
te, norėdami vaiką išmokyti suprasti, jog Jūs 
valdote padėtį ir nesiruošiate paklusti užgai-
doms? Taigi kad jis negalvotų, jog mamos ar 
tėčio dėmesio nusipelnė būtent savo riksmu. 
Tačiau kito būdo pareikšti apie save mažasis 
žmogus dar neturi. Jo didesni poreikiai papras-
tai kyla ne dėl piktybiškų ir nepagrįstų kapri-
zų. Dažniau tai reiškia, jog tokie vaikai turi jau-
tresnę, dirglesnę ir lengviau pažeidžiamą nervų 
sistemą. Nenuolankus vaikas nesutinka, jog 
poreikiai netenkinami, ir jo aktyvusis pradas, 
nekantriai ieškodamas išeities, neretai išsiver-
žia per isteriją, agresiją ir neurozes. Suaugusių-
jų „principingumas“ dar labiau trikdo tėvų ben-
dravimą su vaiku ir ryšys tarp jų trūkinėja. Jie 
darosi atsiskyrę ir vaikas į gyvenimą gali išeiti 
emociškai vienišas, bet dėl nerimstančio būdo 

linkęs laimės ieškoti „kad ir nežmoniškai, bet ki-
toniškai“. Vėlgi, ar kas nors laimėjo?

Motinai mylėti nesunku
Pati gamta tuo pasirūpino. Motina dėl fizi-

ologinių pokyčių, įvykstančių jos kūne, į savo 
naujagimio riksmą reaguoja globojamai. Girdint 
kūdikio verksmą, sustiprėja motinos krūtų krau-
jotaka, lydima biologinio raginimo „paimk ir pri-
glausk“. Žindymas, savo ruožtu, sukelia krau-
jyje bangą prolaktino, hormono, kuris ne tik 
skatina pieno gamybą, bet ir formuoja moti-
niškos intuicijos fiziologinį pagrindą. Antrasis 
žindymo metu pagausėjantis hormonas – ok-
sitocinas, kuris skatina pieno tekėjimą krūty-
se, taip pat suteikia ir malonų apsipalaidavimą 
nuo kūdikio verksmo sukeltos įtampos. Nevel-
tui prolaktinas ir oksitocinas yra pelnę meilės 
hormonų vardą. Štai kodėl žindančios mamos 
mažiausiai skundžiasi savo vaikais ir nelinku-
sios klausyti patarimų  – nekreipti dėmesio į 
verkiantį kūdikį. 

Neik prieš gamtą!
Pavyzdžiui, kai mama siekia įgyvendinti iš 

anksto nusistatytą kūdikio maitinimų pagal va-
landas tvarkaraštį, ji turi užslopinti savo ins-
tinktyvų polinkį atsiliepti į ne laiku atsiradusį 
kūdikio verksmą. Eidama prieš gamtą, motina 
tarsi nujautrina save jos kūdikio signalams, da-
rosi abejinga jo primityviai kalbai, ir jo verksmas 
pradeda jos nebejaudinti. Didėja ne tik emoci-
nė praraja tarp motinos ir jos vaiko. Šis nejau-
trumas persiduoda ir į kitas šeimyninių santy-
kių sritis. Taigi kūdikio palikimas išsirėkti kenkia 
visai šeimai, o kartais ją ir sugriauna. 

Maitinimo tvarkaraščiai, draudimas miego-
ti su kūdikiu ir imti jį ant rankų be reikalo at-
ėmė nuoširdaus bendravimo su savo tėvais 
laimę iš daugumos dvidešimtojo amžiaus ci-
vilizuoto pasaulio kūdikių. Artimųjų nemylėtas 
žmogus jau ankstyviausioje vaikystėje pradė-
tą kaupti nepasitikėjimą ir apmaudą vėliau gy-

venime gali nukreipti į kitą artimiausią žmogų. 
Gal ir dėl to šiuolaikinėje Vakarų (ir mūsų, lietu-
vių) literatūroje dominuoja liūdnos psichologi-
nės dvasiškai vienišų žmonių dramos su nesu-
rastos, nesuprastos, neišsaugotos ir tragiškos 
meilės istorijomis.

Pažinkite savo vaiką
Jeigu mama iš pat pradžių kūdikio verksmą 

laikys signalu, į kurį reikia atsiliepti, o ne nelem-
tu įpročiu, kurį turi palaužti, ji netrukus taps tik-
ra savo vaiko reikalų žinove. Jeigu norite, kad 
kūdikis verktų mažiau, mokykitės pastebėti jo 
būdingą elgesį dar prieš verkimą: nerimastin-
gas veido išraiškas, mosikavimą rankomis, su-
žadintą kvėpavimą. Palaipsniui jūs išmoksite 
skaityti kūdikio kūno kalbą ir atsakyti į jo sig-
nalus iki verkimo taip, jog jūsų vaikas vis rečiau 
turės rėkti, kad praneštų apie savo poreikius. 
Augdamas jis palaipsniui išmoks kitų bendra-
vimo su savo tėvais būdų ir tai mažins riksmo 
arba verksmo, kaip signalų perdavimo priemo-
nės, naudojimo poreikį. 

Kai motina jautriai atsiliepia į savo naujagi-
mio verksmą, kai ji šį signalo-atsako įgūdį prak-
tikuoja daug kartų ankstyvaisiais mėnesiais, 
tuomet ir kūdikis išmoksta kalbėti aiškiau. Jo 
riksmas darosi mažiau trikdantis ir labiau infor-
matyvus, nes ir jam nereikia jaudintis iki streso, 
nes jis iš savo patirties jau žino, jog mama tik-
rai atsilieps.

Būkite ir veikite kartu!
 Laikui bėgant kūdikio miegas dieną pa-

laipsniui trumpėja, o būdravimo periodai ilgė-
ja. Kad jų neužpildytų vien tik verkimas, tėvai 
turi išmokti pastebėti ir skatinti gerą savo kū-
dikio elgesį. Nuramintas, bet nemiegantis kūdi-
kis, paliktas vienas, netrukus vėl imsis vieninte-
lės savo aktyvios veiklos – verkimo. Situacijai 
kartojantis tai virsta įpročiu. Tačiau, jeigu vaiko 
nusiraminimą seks įdomi aktyvi veikla kartu su 
tėvais (tai galėtų būti masažas, mankštelė, pa-
kutenimai, koks nesudėtingas žaidimėlis...), jis 
visada pasistengs pats greičiau nurimti jums 
atėjus. Aišku kam – kad galėtų džiaugtis ta jam 
malonia veikla. Taip, tėveliai, ir jūs džiaukitės 
tomis bendravimo su kūdikiu valandėlėmis, nes 
tikriausiai norite, kad jūsų vaikas augtų guvus 
ir protingas. Toks jis taps aktyviai veikdamas, 
o ne vien tik ramiai gulėdamas savo lovytėje ir 
niekam netrukdydamas.

Aktyvią veiklą kūdikio smegenims galima su-
teikti ir nešiojantis jį su savimi. Stebėdamas ir 
girdėdamas žmones bei visą supantį pasaulį, 
vaikas nenuobodžiaus. O gal ir jį patį dar kaž-
kas pakalbins, jam nusišypsos... Be to, nepalik-
tas vienas, vaikas jausis saugus. Nešioti ma-
žus kūdikius reikia! Taip turi būti pagal gamtą.

Vaikas verkia – 
ką daryti?K
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Kaip nuraminti?
Atsiliepti į kūdikio verksmą geriau anksčiau 

negu vėliau dar ir todėl, kad kūdikiai neturi lai-
ko pojūčio. Kas suaugusiajam atrodo trumpai, 
naujagimiui gal būt yra amžinybė. Mes galim 
vienas kitam pasakyti: „aš dabar negaliu, netu-
riu laiko – tu palauk, pakentėk“. O mažo vaiko 
poreikiai turi būti tenkinami nedelsiant.

Kad nurimtų, kūdikis pirmiausia turi pasijus-
ti saugus. Suteikite mažuliui kuo daugiau sig-
nalų, kad esate kartu: glauskite prie savęs taip, 
kad užuostų jūsų kvapą ir girdėtų pažįstamą 
širdies plakimą, kalbinkite ramiu švelniu balsu 
ar niūniuokite kūdikiui jau girdėtą melodiją, ne-
šiodama jį arba supdama. Apglėbus rankomis 
ir priglaudus prie krūtinės netoli veido, kūdikiui 
suteikiama labiausiai raminanti aplinka. Vaikš-
tant verkiantį kūdikį ramina ir judesiai, nes pri-
mena tą ritmą, kurį jis juto dar būdamas įsčio-
se. O nejudri būsena, atvirkščiai, yra neįprasta, 
todėl mažus kūdikius baugina.

Dažniausiai kūdikiai rėkia, kai nori valgy-
ti. Tačiau alkis yra toli gražu ne vienintelė gali-
ma verksmo priežastis. Kūdikis gali protestuoti 
jausdamas karštį, šaltį, nepatogumą dėl sušla-
pusių arba suteptų vystyklų ar sauskelnių, ver-
žiančių per ankštų drabužėlių. Dar kūdikiai rė-
kia, kai jiems skauda, išsigandę vienumos, arba 
tiesiog nuobodžiaudami. Labai jautrūs ilgokai 
lieka sunkaus gimimo išgąsdinti vaikai. Be abe-
jonės, alkaną kūdikį reikia pamaitinti. Žindymo 
atidėlioti neverta, nes šio poreikio netenkinant, 
prie alkio jutimo prisideda stresas dėl išgąsčio, 
kuriam užtrukus ir tapus dominuojančiu dirgi-
kliu, kūdikis kartais net pamiršta pirminę verks-
mo priežastį.

Eidama nuraminti verkiančiojo, pirmiausia 
nusiraminkite pati. Visada prisiminkite, jog vai-
kui labiausiai reikia laimingos ir besišypsančios 
mamos. Būtent gera nuotaika ir optimizmas 
padės jums ir jūsų kūdikį išmokyti neverkti.

Tikroji pergalė
Neabejoju, jog visi tėvai, nori, kad jų vaikas 

nebūtų prastesnis už kitus. Todėl nuo pat jo gi-
mimo ir nelaikykite jo žemesniu, savojo balso 

neturinčiu pavaldiniu, nepratinkite tokiu būti. 
Žinokite, kaip auginsite – tą ir užauginsite. Ver-
čiau eikite tikrojo laimėjimo keliu.

Greitas ir jautrus atsiliepimas į kūdikio verks-
mą nėra vaiko gadinimas. Atvirkščiai, tai skati-
na jo vystymąsi. Kūdikiai ir vaikai, kurie jaučia 
rūpestingą globą, būna sveikesni ir geriau auga 
(augimu čia vadinu ne tik kūno svorio ir ūgio di-
dėjimą, bet ir žmogaus fizinių, protinių bei emo-
cinių galių potencialo plėtrą). Jautri globa pade-
da vaikui pajusti ir suprasti, kad jis yra mylimas, 
jo aplinka yra saugi, ir kad jis gali būti pasiti-
kintis savimi, drąsus ir aktyvus pažindamas pa-
saulį ir jame veikdamas. Kūdikio poreikių su-
pratimas ir savalaikis tenkinimas yra ir pirmas 
žingsnis kelyje į stiprius ir draugiškus tėvų ry-
šius su vaiku. 

Pagal Kazimiero Vitkausko  
knygą „Kūdikio žindymas“

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!

Naujausioji – šeštoji knygos laida (2019 m.) papil-
dyta dviem skyriais: „Reino fenomenas spenelyje“ ir 
„Pieną gausinantys vaistai“.

Daugiau apie knygą ir autorių: 
www.zindyk.lt
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