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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



Vėlyva motinystė – kiekvienai 
savi pliusai ir minusai

Nuo paauglystės pradėjau keliauti po svečias 
šalis ir sau sakiau: „Nutūpsiu tik tada, kai apskri-
siu visą Žemę.“ Galbūt iš dalies mano pasirin-
kimą paveikė ir ankstyvoje jaunystėje kartojami 
mamos žodžiai: „Dukrele – keliauk, kol esi vie-
na.” Taigi verta gerai apgalvoti, kokiomis minti-
mis dalinamės su savo vaikais!

Žmonėms, kurie dar neturi vaikučių, palinkė-
čiau labai gerai apgalvoti, ar tikrai jūs jau pasi-
ruošę ir norite šeimos – ne tik begalinių džiaugs-
mų, bet ir dar didesnių rūpesčių. Ne naujiena, 
jog tai sunkus, kantrybės, ištvermės ir supra-
timo reikalaujantis darbas, kurio negali mes-
ti, kada tik panorėjus. Nepaisykite kitų žmonių 
spaudimo, kad jau laikas vaikams, anūkams ir 
pan., ar jūsų draugės aplinkui laukiasi, nes vai-
ką teks auginti jums. Kiti ateis tik keletui valan-
dų su juo pažaisti, tačiau naktimis keltis ir pas 
gydytojus su vaikais keliauti teks jums. Išnešioti 
vaikelį ir pagimdyti yra viena medalio pusė, bet 
dar jį reikės užauginti ir paleisti į platųjį pasaulį!

Ar nebijojote, kad nėštumas bus nelengvas, 
nekamavo įkyrios mintys dėl būsimo vaikelio 
sveikatos? 

Pirmąjį sūnų pagimdžiau jau sulaukusi 39 
metų. Vaikelio mudu tuomet neplanavome, ta-
čiau tikrinantis sveikatą man buvo aptikta gim-
dos mioma. Viena gydytoja patarė operuoti, o 
tai reikštų, kad po operacijos reikėtų bent me-
tus ar net daugiau laukti, kol galėčiau pastoti. 
Kita gydytoja patarė gimdyti ir nedaryti jokių 
operacijų. Taigi pasirinkau antrą variantą. Nėštu-
mas buvo lengvas, be jokių komplikacijų, turėjau 
daug energijos ir lydėjo puiki laukimo nuotaika. 

Dėl vaikelio sveikatos, manau, visoms ma-
moms kyla įvairių minčių, tačiau vijau jas šalin ir, 
žinoma, buvo atlikti genetiniai tyrimai, kurie Lie-
tuvoje skiriami moterims nuo 35 metų. 

Medikų teigimu, vyresnės moterys 
gimdo sunkiau ir laikotarpis po gimdymo 
sudėtingesnis, kaip Jums sekėsi?  

Deja, neturiu su kuo palyginti šio periodo – 
vaikelis pirmas. Man buvo diagnozuotas ges-
tacinis diabetas (nėščiųjų cukraligė), o tai laiko-
ma nėštumo komplikacija, nors man asmeniškai 
tas diabetas didelių problemų nesukėlė, tik rei-
kėjo matuoti cukraus kiekį kraujyje ir papildomai 
tikrintis, na ir, žinoma, nevalgyti saldumynų ne-
ribotais kiekiais. Nėštumui pasibaigus, toks dia-
betas taip pat praeina. Per antrą nėštumą šios 
problemos nebėra. 

Gimdant buvo atliktas cezario pjūvis, nes kū-
dikėlis išaugo didesnis, nei prognozuota, o po-
operacinis laikotarpis praėjo sklandžiai. 

Kaip dabar sekasi nešiojant antrąjį vaikelį?
Nėštumas lengvas, kaip ir pirmasis, tik vie-

nintelis blogas dalykas yra miego trūkumas, o 

dėl to didesnis nuovargis. Juk nebėra laiko pa-
gulinėti, kada tik norisi, – reikia rūpintis dvime-
čiu sūneliu. 

Vaikas pakeitė jūsų – aktyvios keliautojos – 
gyvenimą, įpročius. Ar lengvai prisitaikėte 
prie naujos situacijos? 

Susilaukus pirmagimio, gyvenimo ritmas iš 
tiesų pasikeičia, o ypač tada, jei gyvenai akty-
viai, ne sėsliai. Pirmieji mėnesiai man buvo labai 
sunkūs, ypač dėl miego trūkumo. Manau, daug 
mamų sutiks, jog mes iš pradžių tampame lyg 
zombiai: pavargusios, neprivalgiusios, kartais 
piktos. Esu labai dėkinga savo mamai, kuri, kiek 
galėjo, buvo šalia pirmaisiais mėnesiais po vai-
ko gimimo.

Po ilgų klajonių po pasaulį Lietuvoje moteris 
sutiko savo gyvenimo žmogų, su kuriuo augina 
dvejų metukų Martį, o po poros mėnesių gims 
antrasis sūnelis. Pirmagimio Rekvita susilaukė 
jau priartėjusi prie keturiasdešimtmečio. Kokia 
gi ta vėlyva motinystė, dėl kurios daug disku-
tuojama ir sklando įvairių mitų.

Atrodytų, su metais gyvenimas nusistovi 
ir kuo toliau, tuo mažesnis entuziazmas 

auginti vaiką, nes gali numanyti, ką tai 
reiškia. Ar Jums taip nebuvo?

Giliai viduje žinojau, jog kažkada turėsiu 
šeimą ir porą vaikelių, tačiau stabilumas at-
ėjo vėlesniame amžiuje, be to, nebuvau iš 
tų moterų, kurios trokšta vaikelio vos tik 
įkėlusios koją į suaugusiųjų gyvenimą. Juk 
pasaulis toks platus, tiek nematytų vietų, 
nepatirtų įdomybių.

Keliones į svečias šalis Rekvita pamė-
go nuo pat paauglystės – dalyvauda-
ma moksleivių mainų programose. Po 
pirmojo studijų kurso išėjo akademi-
nių atostogų ir išskrido į Ameriką, o 
baigusi mokslus nusprendė, jog nori 
ten, kur šilta, taigi keletui 
metų išvažiavo į Kiprą. Po 
to sekė Anglija, Italija, 
tada atsidūrė Indijo-
je (Mumbajuje), kuria-
me praleido 3 metus. 
Dabartinis Rekvitos 
Balčiūnaitės darbas 
glaudžiai susijęs su 
Indija ir tarptauti-
ne geležies rūdos 
prekyba. Grįžusi 
į Lietuvą ji dir-
ba nuotoliniu 
būdu, kuris 
netrukdo 
džiaugtis 
motinyste. 
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Dėl prisitaikymo prie pasikeitusios gyvenimo 
situacijos galiu pasakyti tik tiek, jog tai sąmonin-
gai pasirinktas kelias. Galbūt sunkesnis, nei ma-
nėme iš pradžių, tačiau tai dar vienas gyvenimo 
etapas, kuriam mes buvome pasiruošę.  Džiau-
giuosi, kad iki vaikelio gimimo gyvenau labai gra-
žų, kupiną kelionių ir įvairių potyrių gyvenimą, 
taigi, atsigręžusi atgal, galiu būti rami ir netu-
riu pagrindo gailėtis, kad kažko nepadariau savo 
jaunystės metais. Be to, vaikai juk taip greitai 
auga: žiūrėk, jau eina į darželį, ir tu turi laiko savo 
mylimam pomėgiui, kelionėms su paūgėjusiais 
mažyliais, kurios taip pat yra labai smagios.

Vienas iš mitų, kad vyresnei mamai fiziškai 
sunkiau auginti, keltis naktimis. Ką apie tai 
galėtumėte pasakyti?

Šio mito nepaneigčiau, manau, tai yra tie-
sa. Miego trūkumas vyresniame amžiuje labiau 
išvargina, ir fizinės jėgos taip pat nebe tokios 
kaip dvidešimties. Na, žinoma, yra išimčių ir šiuo 
atveju, jei žmogus sportiškas, aktyvus, sveikai 
gyvena ne vienerius metus.

Jaunystėje į viską žiūri paprasčiau, o vėliau 
pradedi labiau dėl visko jaudintis, bijoti. Ką 
manote, ar vėliau gimusiam vaikui negresia 
išlepinimas, pernelyg didelė globa, kontrolė?

Visada maniau, jog būsiu griežta mama ir au-
ginsiu vaiką labai disciplinuotai. Deja, ne visada 
taip būna, kaip manome. Mūsų atveju, tėtis yra 
daug griežtesnis ir nurodantis ribas, kas galima, 
o kas ne. Mama daugumą dalykų leidžia, o jei 
iškyla rimtesnių klausimų, laukiame tėčio, kada 
grįš iš darbo, ir tariamės. 

Brandesniame amžiuje, manau, ramiau žiūri-
me į iškylančias sveikatos problemas ir mažiau 
panikuojame. Nes visgi gyvenimiška patirtis pra-
verčia daugelyje situacijų. O ar gresia išlepini-
mas ar pernelyg didelė globa, tai jau labai asme-
ninis reikalas, nepriklausantis nuo tėvų amžiaus. 

Kokie, Jūsų nuomone, vėlyvos motinystės 
pliusai ir minusai?

Pliusai, jog gyvenimas jau stabilesnis ar vi-
siškai nusistovėjęs, tekantis tiesia vaga.  Mote-
ris tikslingai nori kūdikio, tam ruošiasi. Taip pat 
yra svarbu finansinė pusė: brandesnio amžiaus 
žmogus paprastai jau įsitvirtinęs darbe. 

Pagrindiniai minusai, manau, sveikatos ir pa-
stojimo, kūdikio išnešiojimo problemos bei di-
desnė persileidimų ir apsigimimų tikimybė. Nuo-
vargis šiuo atveju lieka antrame plane. 

Sūnelio auginimą derinate su darbu 
namuose, kaip spėjate?

Darbų esu pasilikusi minimaliai, taigi spėju 
juos padaryti vakare ar per mažojo pietų mie-
gą. Kitaip nežinau, ar susitvarkyčiau, nes vos tik 
Martis pamato mano rankose kompiuterį, iškart 
ir jam prireikia būtent mamos kompiuterio, taigi 
susikaupti tiesiog neįmanoma. Žinoma, kai vai-
kas lanko darželį, situacija visai kita, tada gali-
ma ramiai darbuotis namuose. Bet mes tik pra-
dėjome eiti į darželį, tad daugiau laiko, deja, 
praleidžiame namuose: savaitę darželyje, o žiū-
rėk, kitą savaitę jau namuose gydomės slogą 
ar kosulį. 

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė

Nuotraukos iš 
asmeninio albumo ir 
studijos Dūdė Foto
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Drauge su pavasario saule ir šiluma per-
šalimo ligos, deja, nepasitraukia. Puola 
tos pačios kvėpavimo takų infekcijos, ku-
rios gali sukelti ir rimtesnes ligas, pavyz-
džiui, bronchitą, net plaučių uždegimą. 
Dėl sumažėjusio organizmo atsparumo 
vaikai serga ūmiu tonzilitu (angina). Bene 
labiausiai tėvus bauginantis šių ligų požy-
mis – pakilusi temperatūra.

Temperatūrą mažiname 
vadovaudamiesi vaiko savijauta
Karščiavimas, sergant ūmiomis kvėpavimo 

takų infekcijomis, yra apsauginė reakcija ir reiš-
kia, kad organizmas pats stengiasi nugalėti ligą. 
Esant aukštai temperatūrai susidaro antikūnai, 
kurie kovoja su ligų sukėlėjais, todėl nereikėtų 
skubėti jos numušti. Vaikai karščiavimą pakelia 
lengviau nei suaugusieji. Jeigu vaikas neserga ki-
tomis ligomis, jam nėra buvę traukulių dėl tempe-
ratūros, jai šoktelėjus iki 38, 5 laipsnių, paprastai 
vaistų nereikia. Bet tik tada, kai vaiko savijauta 
gera, jis aktyvus, geria daug skysčių.

Duoti karščiavimą mažinančių vaistų būtina tik 
tada, kai temperatūra aukštesnė nei 38,5 ar net 
pasiekia 39 laipsnius. Tačiau jei karščiuojantis vai-
kas prastai jaučiasi, mieguistas, skundžiasi gal-
vos ar raumenų skausmais, prireikia mažinti ir že-
mesnę temperatūrą. Jeigu karščiavimas anksčiau 
sukėlė traukulius, vaikas serga širdies ar kita sun-
kia lėtine liga, mažinama žemesnė nei 38 laips-
nių temperatūra.

Pasveikti padeda ir tinkama priežiūra
Ligoniukas turi gerti daug vandens: tempe-

ratūra krenta prakaituojant, o tam reikia užtek-
tinai skysčių. Vaikui galite duoti ir arbatos, pavyz-
džiui, aviečių, liepžiedžių, čiobrelių. Karščiuojantį 
mamos pienu maitinamą kūdikį reikia kuo dažniau 
žindyti. 

Nedera skatinti prakaitavimo per šiltai užklo-
jus mažylį – temperatūra dar labiau pakils, nes tai 
trukdys šilumai išsiskirti per odą. Šiltai aprenki-
te ar apklokite vaiką tik krečiant šalčiui. Ligoniuką 
renkite laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais, 
dažnai juos keiskite. Sergančio vaiko kambaryje 
neturi būti karšta ir tvanku, taigi dažniau vėdin-
kite. 

Karščiuojant iš organizmo išsiskiria nuodingos 
medžiagos, todėl naudinga ligoniuką maudyti, 
tik ilgai jo nemirkykite, o švarų mažylį greitai nu-
šluostykite. Maudyti vaiką galima, kai jo tempera-
tūra yra iki 38 laipsnių. 

Ką derėtų žinoti apie temperatūrą 
mažinančius vaistus
Namų vaistinėlėje esantys suaugusiųjų vaistai 

nuo temperatūros susirgusiam mažyliui netinka. 
Mažam vaikui negalima duoti aspirino ir analgino, 
nes jie gali sukelti Reye sindromą, kuris pažeidžia 
smegenis ir kepenis. Namų vaistinėlėje būtinai rei-
kia turėti vaikiškų vaistų nuo karščiavimo, kurie 
kartu mažina ir uždegimą, ir skausmą, pagerina sa-
vijautą. Saugūs vaikams vaistai yra paracetamolis 
ir ibuprofenas, kuriuos galima įsigyti be recepto.

Vaistų kiekiai ir vartojimo dažnumas priklauso 
nuo vaiko svorio ir amžiaus, ši informacija nurody-
ta informaciniame lapelyje. Temperatūrą mažinan-
tys vaistai pradeda veikti maždaug per valandą, 
todėl neskubėkite vaikui duoti jų pakartotinai. Jei 
temperatūra nukrenta itin mažai, dar sykį sugirdy-
ti vaistų geriausia palaukus kelias valandas. Reikia 
turėti omenyje, kad nepageidautinas per greitas ir 
stiprus temperatūros kritimas – pakanka ją suma-
žinti vienu laipsniu. Nedera stengtis numušti tem-
peratūros iki normalios padidinus vaisto dozę  – 
tai skatina šalutinio poveikio riziką. 

Per dažnai vartojami vaistai arba per didelis jų 
kiekis gali lemti komplikacijas, dažniausiai pažei-
džiami inkstai ir kepenys. Todėl neviršykite vien-
kartinės ir paros dozės, kurios nurodomos vaisto 
informaciniame lapelyje. 

Sugirdžius karščiavimą mažinančių vaistų, kol jie 
pradės veikti, vaiką galima aptrinti kambario tem-
peratūros vandeniu suvilgytu rankšluosčiu, padeda 
ant kaktos ir blauzdų uždėtas vėsus kompresas. 
Nerekomenduojami aptrynimai spiritiniais skysčiais 
ar degtine, nes alkoholis per odą patenka į vaiko 
organizmą ir gali pakenkti centrinei nervų sistemai.

Kada būtinas gydytojas?
Jei karščiuojantis vyresnis vaikas neblogai jau-

čiasi, galima porą dienų palaukti, bet naujagimiui ir 
kūdikiui būtina kviesti gydytoją. Karščiavimas daž-
niausiai yra peršalimo požymis, tačiau šį simpto-
mą sukelia ir daug rimtesnės ligos, be to, virusinės 
kvėpavimo takų ligos gali sukelti komplikacijas. 

Būtinai kreipkitės į gydytoją, jeigu geriančiam 
vaistus vaikui kelias dienas laikosi aukšta tempe-
ratūra, kai atsiranda traukulių. Nors ir temperatū-
ra nedidelė, bet vaikas yra vangus arba atvirkš-
čiai  – irzlus, sunkiai kvėpuoja, švokščia, taip pat 
būtinas gydytojas. Ir tada, kai karščiuojantis vai-
kas vemia, viduriuoja, skundžiasi pilvuko skausmu, 
ar atsirado bėrimų. Pasikonsultuokite su gydyto-
ju, jeigu vaikas serga širdies ar kitomis kvėpavimo 
takų ligomis, dėl kurių virusinė liga yra sunkesnė ir 
greičiau vystosi komplikacijos.

Parengė Undinė Gilė

 Kada duoti vaistų 
karščiuojančiam vaikui?

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_V1
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Maži vaikai serga dažnai ir tėvai su tuo 
yra susitaikę. Bet kartais nutinka taip, 
kad ir ramaus būdo suaugusieji gali pasi-
mesti. Vienas iš baimę keliančių negala-
vimų yra laringitas. Vaikas užkimsta, ko-
sėjant sklinda lojimą primenantys garsai, 
darosi sunkiau kvėpuoti. Gydyti ligą rei-
kia pradėti nedelsiant – ji gali sukelti di-
delį pavojų, ypač mažiems vaikams. Ką 
turėtų žinoti tėvai apie šią ligą, kaip padė-
ti vaikui ir kodėl būtina gydytojo apžiūra.

Kvėpuoti ir kalbėti  
trukdantis uždegimas
Laringitą išprovokuoja kvėpavimo takų virusinė 

infekcija. Paprastai dėl to kalti paragripo virusai, ši 
liga gali būti ir adenovirusinės, rinovirusinės infek-
cijos pasekmė. Iš pradžių apipuola sloga, pradeda 
skaudėti gerklę, pakyla temperatūra. Pažeidusi nosį 
ir ryklę infekcija išplinta į gerklas. Rečiau ligą gali su-
kelti ir kitos priežastys: bakterijos, aplinkoje esantys 
alergenai, balso stygų pertempimas.

Laringitas – tai gerklų uždegimas, o gerklų srity-
je yra balso stygos, todėl pagrindinis laringito požy-
mis – užkimimas ar net balso praradimas. Dėl užde-
gimo paburksta ir balso stygos, ir viršutinis trachėjos 
trečdalis, dėl to susiaurėja plyšys, pro kurį oras pa-
tenka į plaučius. Be to, kamuoja sausas, šiurkštus 
kosulys, vaikas gali karščiuoti. Laringito požymiai 
dažnai paūmėja naktį, dėl to labai išgąsdina tėvus.

Paprastai šis negalavimas ištinka vaikus pirmai-
siais penkeriais gyvenimo metais, nes jų kvėpavimo 
takai yra daug siauresni. Uždegimo sukeltas pabur-
kimas tiek juos susiaurina, kad sutrikdo vaiko kvė-
pavimą. Suaugusiųjų ir vyresnių vaikų gerklų spindis 
yra gana platus, todėl jų patinimas balso stygų sri-
tyje nesukelia nei kvėpavimo sutrikimo, nei dusulio, 
kurio taip bijo mažų vaikų mamos. Negalintis nor-
maliai kvėpuoti vaikas išsigąsta, pasidaro neramus, 
verkia, o tada kvėpavimas dar labiau komplikuoja-
si. Stipriai paburkus kvėpavimo takų gleivinei, vai-
kui ypatingai sunku kvėpuoti ir jis gali pradėti dusti. 
Tuomet prireikia skubios gydytojo pagalbos.

Pavojingiausias –  
stenozuojantis laringitas
Ūminis laringitas 6 mėn. – 3 metų vaikams gali 

būti daug sunkesnė liga, tai vadinamasis stenozuo-
jantis laringitas (virusinis krupas). Be to, kad vaikas 
užkimsta arba visiškai praranda balsą ir vargina loja-
mas kosulys, virusiniam krupui būdingas požymis – 

stridoras. Tai yra garsus įkvėpimas, dusulys ir tarp-
šonkaulinių tarpų įtraukimas kvėpuojant. Dar labiau 
pablogėjus, vaikas pamėlsta, gali sutrikti sąmonė. 
Atsiradus pirmiesiems virusinio krupo požymiams 
reikia skubiai kviesti gydytoją, vaikas guldomas į li-
goninę. 

Pirmoji pagalba namuose –  
kvėpavimo takų drėkinimas
Kol atvažiuos gydytojas, pirmoji pagalba steno-

zuojančiu laringitu sergančiam vaikui yra kvėpavimo 
takų drėkinimas – vaikas turi pakvėpuoti garais. Kar-
tu padeda ir šaltas oras, todėl gerai išvėdinkite vai-
ko kambarį.

Iš tikrųjų laringitas ne visada toks baisus, kaip 
gali pasirodyti tėvams, susidūrusiems su tokia si-
tuacija pirmą kartą. Jei žinosite, ką daryti tokiai 
būklei pasikartojus, panika neapims. Namuose ge-
rai turėti inhaliatorių, kuriuo iš pradžių galima atlikti 
procedūras su paprastu vandeniu.  Inhaliacija sudrė-
kina kvėpavimo takus ir greičiau išsivalo juose susi-
kaupęs sekretas. Bet tai tik priemonė padėti vaikui, 
kol jį apžiūrės gydytojas. Patiems tėvams diagno-
zuoti ligos neverta, tai padaryti ir parinkti vaistus 
turi specialistas. Beje, gydytojo skirtus skysčio pavi-
dalo vaistus galėsite naudoti inhaliatoriuje.

Jeigu neturite inhaliatoriaus, vonios kambaryje 
atsukite karštą vandenį ir šiltų garų pripildytoje pa-
talpoje pabūkite su vaiku 10–15 minučių. Bet būti-
na iškviesti gydytoją, nes visos šios priemonės tik 
pagalbinės. Garų įkvėpimas vonioje iš tikrųjų yra tik 
kvėpavimo takų drėkinimas, bet tai padeda mažyliui 
kvėpuoti. Be to, ši procedūra nukreipia vaiko dėme-
sį, nuramina, jis nustos verkti, o tai taip pat svarbu, 
nes jei ligoniukas verkia, kvėpavimo takai dar labiau 
susiaurėja ir būklė pablogėja.

Laringito gydymas
Vaikui į burną purškiama dezinfekuojamojo ir 

skausmą malšinančio preparato arba duodama 
čiulpti tokio preparato pastilių, taip pat  – kosu-
lį minkštinančių, uždegimą mažinančių vaistų. Gy-
dant stenozuojantį laringitą vaikui gali būti skiria-
mos adrenalino inhaliacijos.

Laringitu sergantis vaikas neturėtų kalbėti, svar-
bu jį nuraminti, patariama vengti aktyvių žaidimų ir 
stiprių emocijų. Migdykite vaiką ant aukštesnės pa-
galvės. Dėl ligos ir karščiavimo mažyliui reikia gauti 
daugiau skysčių, todėl jį dažnai girdykite šilta mėly-
nių, aviečių arbata. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Laringitas – mažų 
vaikų didelė problema
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Kodėl 
viduriuojančiam 
vaikui reikia 
probiotikų?  

Viduriavimas yra gana dažna vaikų 
problema, sukelti ją gali netinkama mi-
tyba, kai kurie vaistai, alerginė reakcija 
į tam tikrus maisto produktus, žarnyno 
infekcijos. Labiausiai ir dažniausiai nuo 
viduriavimo kenčia mažyliai iki penke-
rių metų. Kuo mažesnis vaikas, tuo vi-
duriavimas pavojingesnis, nes mažylis 
greičiau netenka skysčių, o dėl to gali 
kilti pavojus gyvybei. 

Problema ta pati – priežasčių daug
Viduriavimu laikomas vaiko tuštinimasis daž-

niau kaip 3 kartus per parą skystomis ir vande-
ningomis išmatomis. Ši taisyklė negalioja kūdi-
kiams, kurie normaliai tuštinasi daugiau kartų, 
todėl pačių mažiausiųjų viduriavimas nustato-
mas pagal pakitusias išmatas. 

Viena iš šio negalavimo priežasčių – maistas. 
Tai gali būti, pavyzdžiui, saldikliai, dedami į gai-
viuosius gėrimus ir saldainius. Jeigu vaikas su-
valgys nemažą pakelį guminukų ar padaugins 
saldaus gazuoto gėrimo, nesistebėkite, kad jam 
teks dažnai lakstyti į tualetą. Infekcinį viduriavi-
mą vaikui sukelia sugedę maisto produktai, ne-
plauti vaisiai ir daržovės.

Viduriuojama ir dėl alergijos maisto produk-
tams, o jeigu tuo metu vaiko neišbers, atpažin-
ti šią priežastį bus nelengva. Dažniausiai alergiją 
sukelia karvės pienas ir jo produktai, grikiai, rie-
šutai, citrusiniai vaisiai, morkos, šokoladas, žu-

vis. Vyresnis vaikas gali netoleruoti karvės pieno 
dėl jame esančius angliavandenius skaldančio 
fermento laktazės stokos. Tada išgėrus pieno 
ima gurguliuoti žarnyne, skauda pilvą ir suskys-
tėja viduriai.

Viduriuoja sergantieji kai kuriomis virškina-
mojo trakto ligomis: celiakija, cistine fibroze, 
Krono liga, opiniu kolitu, nes šios ligos sutrikdo 
maistinių medžiagų pasisavinimą iš žarnyno.

Dar vienas viduriavimo kaltininkas – antibio-
tikai, kuriais gydomos kai kurios infekcinės vai-
kų ligos. Pašalinis šių vaistų poveikis gali pa-
liesti įvairias organizmo sistemas, o dažniausiai 
nukenčia virškinimo traktas. Antibiotikai naikina 
ne tik ligą sukeliančias patogenines bakterijas, 
bet ir organizme esančius naudingus mikroorga-
nizmus. Todėl sutrinka žarnyno mikrofloros pu-
siausvyra, o kartu ir virškinimas.

Viena iš dažniausių vaikų viduriavimo priežas-
čių – žarnyno infekcijos, kurios užima antrą vie-
tą po ūminių kvėpavimo takų ligų. Tai lemia dar 
iki galo nesusiformavusi vaikų imuninė ir virški-
nimo sistema, taip pat prasti higienos įgūdžiai.

Infekciniai viduriavimai –  
didžiausias dehidratacijos pavojus
Vaikams iki 5 metų infekcinius viduriavimus 

dažniausiai sukelia rotavirusai, rečiau – patoge-
ninės žarnyno bakterijos (pavyzdžiui, salmone-
lės, žarnyno lazdelės, šigelės). Atskirti virusinį 
viduriavimą nuo bakterinio nelengva. Jeigu kal-
tininkai yra virusai, vaikas gali nestipriai kosėti, 

sloguoti, parausta ryklės gleivinė. Esant bakteri-
jų sukeltam viduriavimui karščiavimas didesnis – 
temperatūra pakyla iki 40 laipsnių, skauda pilvą, 
išmatose atsiranda kraujo priemaišų, kamuoja 
galvos skausmas, gali atsirasti traukulių.

Užsikrečiama per nešvarias rankas, užterš-
tus daiktus, maistą ir vandenį. Dėl to, kad vai-
kai neįpratę nuolat plautis rankų, jie vienas nuo 
kito lengvai užsikrečia darželyje. Pavojų kelia ne 
tik sergantieji, bet ir jau pasveikusieji, turintys 
žarnyne ligų sukėlėjų. Rotavirusine infekcija ser-
gantys maži vaikai viduriuoja labai stipriai ir ilgai. 
Todėl sukurta vakcina nuo šios infekcijos ir re-
komenduojama skiepytis. Skiepai nuo rotaviru-
sinės infekcijos įtraukti į vaikų profilaktinių skie-
pijimų kalendorių ir yra nemokami. 

Infekciniai viduriavimai dažniausiai prasideda 
staiga. Vaikas ne tik gausiai viduriuoja, bet gali ir 
vemti, jam pučia ir skauda pilvą, vargina karščia-
vimas. Išmatose gali būti gleivių ir kraujo priemai-
šų. Mažylis praranda apetitą, mieguistas ir nusil-
pęs. Dėl prasto apetito, pakilusios temperatūros, 
vėmimo ir viduriavimo vaikas netenka daug skys-
čių, o kartu ir mineralų, ypač – kalio, o per mažas 
jo kiekis gali sukelti širdies komplikacijas. Skysčių 
praradimas lemia ligos sunkumą, nes gali išsivys-
tyti pavojinga gyvybei dehidratacija.

Dažniausiai infekcinis viduriavimas trunka 
apie savaitę. Daugelis viduriavimų praeina ne-
sunkiai, dažniau į ligoninę patenka kūdikiai, nes 
jie labiausiai nukenčia dėl dehidratacijos.

Skysčiai ir probiotikai –  
viduriavimo nualintam žarnynui
Viena iš svarbiausių užduočių gydant viduria-

vimą – atkurti skysčių ir mineralų balansą, kad 
išvengtume dehidratacijos, taigi vaikas turi už-
tektinai gerti. Girdykite jį dažnai ir nedideliais kie-
kiais paprastu vandeniu arba nesaldinta arbata 
(ramunėlių, ąžuolo žievės, mėlynių, gervuogių). 
Jeigu pastebėjote dehidratacijos požymius, ne-
delsdami pradėkite duoti specialų druskų miši-
nių tirpalą, kurį galima įsigyti vaistinėje. Atsira-
dus dehidratacijai, vaikas mažai šlapinasi, verkia 
be ašarų, sumažėja seilių, suskeldėja ir išsausė-
ja lūpos, suglemba oda, padažnėja kvėpavimas.

Bet kuris viduriavimas sutrikdo žarnyno mi-
kroflorą, todėl patariama vartoti ir preparatus 
normaliai mikroflorai atkurti, t. y. probiotikus, ku-
rie padeda sumažinti viduriavimų skaičių ir tru-
kmę, sustiprina organizmą ir pagerina virškinimą. 

Viduriuojant žarnyne sumažėja naudingų-
jų bakterijų ir įsivyrauja patogeninės, todėl or-
ganizmas netenka apsauginės imuninės funkci-
jos. Sutrikusi mikrofloros pusiausvyra pažeidžia 
visą žarnyno veiklą, gali susilpnėti maistinių me-
džiagų įsisavinimas ir organizmui pritrūks vita-
minų, mikroelementų, pablogės savijauta, var-
gins silpnumas. 

Normali mikroflora lemia gerą žarnyno dar-
bą: naudingosios bakterijos gamina apsaugines 
žarnyno gleivinės medžiagas, vitaminus, antiok-
sidantus, neleidžia daugintis patogeninėms bak-
terijoms, skatina toksinų pasišalinimą ir stiprina 
žarnyno imuninę funkciją. 

Nebakterinis probiotikas – 
mieliagrybis
Renkantis probiotikus svarbu atkreipti dė-

mesį į jų kokybę bei patikimumą. Probiotikai yra 
dviejų rūšių – bakteriniai (gerosios bakterijos) ir 
nebakterinis probiotikas – mieliagrybis Saccha-
romyces boulardii. Mieliagrybis yra išskirtinis 
probiotikas: jis 10 kartų didesnis už bakteriją, 
todėl gali pašalinti iš organizmo žymiai dau-
giau patogeninių mikrobų. Sacharomyces bo-
ulardii CNCM I-745® yra vaistas, todėl jo efek-
tyvumas gydant ūminį viduriavimą patvirtintas 
moksliškai.

Didelis mieliagrybio pranašumas, kad jis at-
sparus antibiotikams ir jį galima vartoti kartu su 
šiais vaistais. Išgėrus antibiotikų nereikia laukti 
kelių valandų, kaip vartojant bakterinį preparatą. 

Naudingosios bakterijos, esančios bakte-
riniuose probiotikų preparatuose, nėra atspa-
rios antibiotikų poveikiui, todėl dalis jų sunaiki-
nama. Taip pat dalis bakterijų žūsta rūgščioje 
skrandžio terpėje ir nepatenka į žarnyną. Mie-
liagrybiui Saccharomyces boulardii nekenkia nei 
skrandžio, nei tulžies rūgštys, todėl jis nepaki-
tęs pasiekia visą žarnyną ir veikia maksimaliai. 
Šis mieliagrybis slopina patogeninių mikroorga-
nizmų ir jų toksinų poveikį, padeda atkurti žarny-
no mikrofloros pusiausvyrą, stabdo skysčių ne-
tekimą ir gerina medžiagų pasisavinimą.

Sacharomyces boulardii, kaip ir kitų probioti-
kų, reikia vartoti dar kelias dienas, pasibaigus vi-
duriavimo simptomams. Ne galutinai išgydytas 
viduriavimas gali turėti įtakos virškinamojo trak-
to sutrikimams ateityje.

Ar viduriuojančiam vaikui  
reikia gydytojo?
Vaikui suviduriavus visada verta kreiptis į gy-

dytoją. Nedelskite, jei vandeningomis išmato-
mis vaikas tuštinasi daugiau kaip 8 kartus per 
dieną, nepaliaujamai vemia, serga kita liga, pa-
vyzdžiui, diabetu, inkstų nepakankamumu, jei 
vaikas nesišlapina 8 valandas, kai išmatose 
pastebite daug kraujo.

Tuojau pat būtina kreiptis į gydytoją, jeigu vi-
duriuojantis ir vemiantis vaikas mieguistas, at-
sisako skysčių, stipriai karščiuoja, atsiranda bė-
rimų. Tokius požymius sukelia ypač pavojinga 
meningokokinė infekcija.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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5 svarbiausi vitaminai, 
kurių neturi pritrūkti vaikui
Pakankamas vitaminų kiekis ypatingai svarbus 
mažam vaikui, nes jo organizmas intensyviai vys-
tosi. Svarbiausi vitaminai, kuriuos reikia nuolat 
gauti iš maisto, yra A,B,C,D,E. Į vaikų racioną rei-
kėtų kasdien įtraukti užtektinai šių vitaminų turin-
čių maisto produktų.

Vitaminas A yra laikomas augimo vitaminu, jis būtinas, kad vai-
kas augų sveikas ir stiprus, jo reikia normaliam vystymuisi. Be to, 
nuo vitamino A priklauso odos ir gleivinių būklė, taip pat –  regėji-
mas. Svarbus jo vaidmuo formuojantis imunitetui, o pritrūkus gali 
sulėtėti vaiko augimas, sumažėja atsparumas infekcinėms ligoms.

Daugiausia vitamino A turi žuvų taukai, sviestas, kepenys, 
kiaušinio trynys, sūris. Augaliniuose produktuose yra karoteno, iš 
kurio organizme gaminamas vitaminas A. Karoteno gausu oran-
žinės ir raudonos spalvos daržovėse ir vaisiuose. Daug karoteno 
morkose, pomidoruose, paprikose, špinatuose, rūgštynėse, per-
sikuose, abrikosuose.

B grupės vitaminai būtini medžiagų apykaitai, energijos ga-
mybai organizme, stiprina vaiko nervų sistemą. Nepamirškite, 
kad visi B grupės vitaminai yra tirpūs vandenyje, todėl jų atsar-
gas būtina papildyti kasdien.

Vitaminas B6 dalyvauja fermentiniuose procesuose, hemog-
lobino gamyboje, reikalingas riebalų ir angliavandenių apykai-
tai. B12 taip pat skatina hemoglobino gamybą, dėl to apsaugo 
nuo mažakraujystės. Geri B grupės vitaminų šaltiniai yra mėsa, 
paukštiena, žuvis, riešutai (ypač graikiniai riešutai), kiaušiniai, pie-
nas, sūris, pupelės ir soja.

Vitaminas C yra imuninei sistemai stiprinti būtinas antioksi-
dantas, padeda susidaryti organizmo įgimtam ir įgytam atspa-
rumui infekcinėms ligoms. Šis vitaminas dalyvauja kolageno sin-
tezėje, todėl palaiko jungiamųjų audinių elastingumą, svarbus 
dantims, kremzlėms, kraujagyslėms, odai.

Vitamino C šaltiniai yra citrusiniai vaisiai, juodieji serbentai, 
erškėtuogės, šermukšniai, šaltalankiai, braškės, kiviai, pomidorai, 
žalios lapinės daržovės, brokoliai, žiediniai kopūstai, bulvės, svo-
gūnai.

Vitaminas D organizme atlieka daug funkcijų. Jis būtinas kau-
lams ir dantims, taip pat – raumenims, padeda organizmui pasi-
savinti kalcį ir fosforą, kurių pakankamas kiekis svarbus ląstelėse 
vykstantiems procesams, kaulų mineralizavimui ir nervų sistemai. 
Vitaminas D yra būtinas imuninei sistemai, apsaugančiai nuo in-
fekcijų ir uždegimų. Jis lemia sklandų visų organizmo sistemų dar-
bą, veikia kaip hormonas, susijęs su kiekviena kūno ląstele. 

Šis vitaminas itin svarbus kūdikiams ir mažiems vaikams, pa-
deda išvengti rachito. Didžiausias vitamino D kiekis gaminasi or-
ganizme būnant saulėje, deja, Lietuvoje jos dažnai trūksta. Nedi-
delę dalį šio vitamino (10–20 proc.) galima gauti ir su maistu – iš 
pieno, kiaušinių ir riebių žuvų, pavyzdžiui, lašišos, silkės, skumbrės. 

Vitaminas E svarbus angliavandenių, baltymų ir riebalų apy-
kaitai, stipriai imuninei sistemai. Jis veikia kaip antioksidantas ir 
saugo organizmą nuo žalingo aplinkos poveikio. Vitamino E reikia 
nervų ir raumenų sistemoms.

Šio vitamino yra nerafinuotuose augaliniuose aliejuose, grū-
duose, pupelėse, žirniuose, špinatuose, alyvuogėse, avokaduo-
se, riešutuose, kukurūzuose, grikių kruopose, kiaušinio trynyje, 
mėsoje ir menkės kepenėlėse. 

Iš kur gauti geležies užklupus 
anemijai?
Nuolat jaučiatės pavargusi, dirgli, ka-
muoja dusulys, o širdis dažnai ima 
plakti taip, tarsi ruoštųsi iššokti iš krū-
tinės? Pastebite suprastėjusią išvaiz-
dą: išblyško oda, lūžinėja nagai, slenka 
plaukai? Vertėtų susirūpinti, ar jums 
netrūksta geležies. 

Šio mikroelemento stoka sukelia daugybę 
nepageidaujamų organizmo reakcijų, o sunkiau-
sia forma – geležies stokos anemija (mažakrau-
jystė). Ši liga ypač būdinga reprodukcinio am-
žiaus moterims. Didelis geležies praradimas 
susijęs su gausiomis mėnesinėmis, kai kuriomis 
ginekologinėmis ligomis (pvz., gimdos miomo-
mis), nėštumu. Pasaulinės sveikatos organiza-
cijos (PSO) duomenimis, geležies stokos ane-
mija nustatoma 42% moterų ir 52% nėščiųjų.

Gyvybiškai svarbus mikroelementas
Geležis – vienas būtiniausių organizmui mi-

kroelementų. Ji įeina į raudonuosiuose kraujo 
kūneliuose – eritrocituose esančio baltymo he-
moglobino sudėtį, o šis baltymas tiekia gyvy-
biškai svarbų deguonį visų organizmo audinių 
ląstelėms. Tad trūkstant geležies sumažėja ir 
hemoglobino, ir eritrocitų, todėl sutrinka orga-
nizmo aprūpinimas deguonimi. Geležis reika-
linga raumenų susitraukimams, normaliai ner-
vinės sistemos būklei, naujų kraujo ląstelių 
gamybai kaulų čiulpuose, DNR sintezei. Be 
to, geležis dalyvauja medžiagų apykaitos pro-
cesuose, ji yra daugelio fermentų ir imuninės 
sistemos medžiagų sudedamoji dalis. Šio mi-
kroelemento stoka gali sukelti rimtų sveikatos 
sutrikimų.

Moteris per parą turėtų gauti 1–2 mg gele-
žies su maistu, o nėštumo metu, kraujuojant ir 
žindant šio mikroelemento reikia gerokai dau-
giau – 10–25 mg. 

Kada geležies pritrūksta?
Geležis į organizmą patenka su maistu, tai-

gi viena iš stokos priežasčių, kad per mažai jos 
gaunama netinkamai maitinantis, ši problema 
ypatingai aktuali mėsos, paukštienos ir žuvies 
nevalgantiems veganams ir vegetarams. Dar 
viena geležies stokos priežasčių – dietų laiky-
masis, apribojant maisto kiekį, badavimas. 

Geležies stokos anemijos rizikos grupei pri-
skiriamos reprodukcinio amžiaus moterys, nes 
jos menstruacijų metu netenka dalies kraujo, o 
kartu su juo ir geležies. Gimdymo metu moteris 

taip pat praranda daug kraujo. Padidėjus gele-
žies poreikiui dažnai jos pritrūksta nėščiosioms 
ir žindančioms moterims. Todėl šiais gyvenimo 
periodais itin svarbu tinkamai maitintis ir regu-
liariai tikrintis geležies kiekį.

Geležies gali pritrūkti aktyviai sportuojant, 
nes jos prarandame prakaituodami, vartodami 
kai kuriuos vaistus, daug kofeino turinčius gė-
rimus, taip pat  – dėl kraujo donorystės. Daž-
na priežastis yra lėtinis kraujavimas, liga gali iš-
sivystyti sergant virškinimo trakto ligomis, dėl 
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kurių sutrinka geležies pasisavinimas. Šio mi-
kroelemento stoką lemia įvairios ligos: inkstų, 
cukrinis diabetas, vėžys, širdies ir kraujagyslių 
ligos, gimdos miomos. 

Ar galime atpažinti ligą?
Mažakraujystė vystosi lėtai, iš pradžių ligos 

simptomų galima nejausti ir ligos neįtarti. Be 
to, kai kuriuos geležies stokos anemijos požy-
mius nesunku priskirti paprastam nuovargiui, 
motyvacijos stokai. Nieko nedarant geležies 
trūkumas virsta alinančia liga.

Pagrindiniai anemijos simptomai:
w greitas nuovargis, energijos stoka, nemiga;
w dėmesio koncentracijos sutrikimai;
w raumenų silpnumas;
w galvos skausmas, svaigimas;
w neįprastai didelis širdies susitraukimų 

dažnis, ypač fizinio aktyvumo metu;
w žemas kraujospūdis;
w kvėpavimo nepakankamumas, dusulys; 
w blyški oda, plaukų slinkimas;
w kojų mėšlungis;
w skonio pasikeitimas – potraukis valgyti ne 

maisto produktus, tokius kaip popierius, 
kreida ar smėlis.

Dėl geležies stokos anemijos gali atsirasti 
šalčio netoleravimas, sumažėti atsparumas in-
fekcijoms, paūmėti širdies ir kvėpavimo takų li-
gos, pasidaryti sunku nuryti kietą maistą. 

Geriausiai organizmo  
pasisavinama – hemogeležis 
Su maistu į organizmą patekusios geležies 

atsargų kiekį reguliuoja absorbuojančios plono-

sios žarnos ląstelės. Maiste geležis randama 
hemojunginių ir ne hemogeležies jonų formų. 
Hemogeležies yra mėsoje, daugiausia – jautie-
noje ir avienoje, gyvulių kepenyse, triušienoje, 
žuvyje, ne hemogeležies turi augaliniai maisto 
produktai (daržovės, vaisiai, grūdai). Iš įvairaus 
maisto organizme pasisavinama tik 1–2 proc. 
geležies. Hemogeležį organizmas pasisavina 
greičiau ir lengviau. 

Augalinės kilmės – ne hemogeležies pasisa-
vinimą gerina askorbo rūgštis, baltymai, esan-
tys mėsoje, žuvyje, vištienoje.  Blogina pasi-
savinimą medžiagos, sudarančios netirpias 
druskas  –  fitatai, kurių yra grūduose, ankšti-
nėse daržovėse, fosfatų druskos, kalcis. Taip 
pat – vaisiuose, daržovėse, arbatoje ir kavoje 
esantys polifenoliai. Tačiau šios medžiagos ne-
turi įtakos hemogeležies pasisavinimui.

Teks išsitirti
Nustatant anemiją pirmiausiai išsiaiškina-

ma ligą sukėlusi priežastis. Įvertinami simpto-
mai, žmogaus sveikata, vartojami vaistai, mi-
tybos įpročiai, galimi kraujavimo ar infekcijos 
židiniai. Įtarus geležies stoką atliekami kraujo 
tyrimai. Tačiau bendrojo kraujo tyrimo nustaty-
ti ligai neužtenka, nes šio mikroelemento kie-
kis kraujo serume skirtingu paros metu svyruo-
ja. Jis priklauso, pavyzdžiui, nuo to, ką valgėte 
ar gėrėte. Todėl atliekamas tikslesnis  – gele-
žies atsargų organizme, t. y. baltymo feritino 
kiekio tyrimas. Gali būti tiriamas ir transferi-
nas  – baltymas, pernešantis geležį į audinius 
ir padedantis reguliuoti šio mikroelemento kie-
kį kraujyje. Trūkstant geležies transferino kon-
centracija didėja, nes organizmas stengiasi kuo 
daugiau jos pernešti hemoglobino gamybai.

Taip pat gali būti atliekami papildomi tyrimai 
kraujavimui iš įvairių organų nustatyti: slapto 
kraujavimo išmatose išsiaiškinimui, endoskopi-
nė žarnyno apžiūra (įvertinti, ar nekraujuoja iš 
virškinamojo trakto), šlapimo tyrimas dėl krau-
javimo iš šlapimo sistemos organų bei gineko-
loginė moters išorinių ir vidinių lytinių organų 
apžiūra.

Kaip gydoma geležies stokos 
mažakraujystė?
Nustačius anemiją, rekomenduojama gydy-

ti geležies stoką lėmusią pagrindinę ligą. Ge-
ležies atsargos nesunkiai papildomos tinkamai 
maitinantis ir vartojant geležies papildus. Pa-
tariama valgyti daug geležies turinčių maisto 
produktų: jautienos, vištienos, žuvies, kreve-
čių, austrių, tamsių lapinių salotų, pupelių, įvai-
rių grūdų patiekalų, kiaušinių, riešutų, džiovintų 
ir šviežių vaisių, tamsaus šokolado.

Paprastai rekomenduojama vartoti 100–
200 mg geležies turinčius maisto papildus, ge-
riau vienu kartu, arba išimties atvejais dozę 
dalinant į 2–3 dalis. Nėščiosioms, nustačius 
geležies trūkumą bei esant anemijai būdin-
gų požymių, patariama vartoti mažas 20–80 
mg/d geležies dozes.

Geležies maisto papildai gali būti skirstomi 
į dvi grupes: turintys hemogeležies (gyvulinės 
kilmės) arba ne hemogeležies (augalinės kil-
mės). Ne hemogeležies, esančios maisto papil-
duose, pasisavinama tik iki 10 proc., o likę 90 
proc. nepasisavintos geležies dirgina žarnyną, 
gana dažnai sukelia skrandžio skausmus, pilvo 
pūtimą, pykinimą bei vidurių užkietėjimą. 

Be to, ne hemogeležies pasisavinimą blo-
gina skrandžio rūgštingumą mažinantys vais-

tai, taip pat kai kurie maisto produktai, pavyz-
džiui, kava ir arbata. Augalinės kilmės geležis 
absorbuojama tik dvylikapirštėje žarnoje, o gy-
vulinės – visame žarnyne. Gyvulinės kilmės he-
mogeležis organizme pasisavinama 15–45%. 
Skirtingai negu augalinės kilmės geležies, he-
mogeležies pasisavinimui beveik neturi įtakos 
mityba ir skrandžio rūgštingumas (slopina pa-
sisavinimą tik pienas). Todėl vartojant hemo-
geležies preparatą geležis geriau pasisavina-
ma ir greičiau atkuriamas reikiamas jos kiekis. 
Optimaliam rezultatui pasiekti geležies prepa-
ratą rekomenduojama vartoti ne trumpiau kaip 
3 mėnesius. 

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Mažo vaiko temperatūra: kada nerimauti neverta

Tėvai dažnai sunerimsta dėl menkiau-
sių mažo vaiko, ypač kūdikio, kūno tem-
peratūros svyravimų. Ir tai suprantama, 
nes temperatūros pokyčiai gali byloti 
apie sveikatos sutrikimus. Tačiau vaikų 
kūno temperatūra turi išskirtinių ypaty-
bių, kurias žinodami galėsite išsklaidyti 
daugelį abejonių ir nusiraminti. 

Apie normalią temperatūrą
Kūdikių termoreguliacijos sistema yra netobu-

la ir vystosi ištisus pirmuosius metus. Todėl ma-
žiausieji yra itin jautrūs temperatūros pokyčiams. 
Iki trijų mėnesių kūdikio organizmui ypatingai sun-
ku reguliuoti ir palaikyti kūno temperatūrą. 

Mažo vaiko temperatūra priklauso nuo aplin-
kos sąlygų: ji gali šiek tiek pakilti būnant pernelyg 
prišildytame kambaryje arba karštu oru lauke, iš-
simaudžius vonioje. Kūdikiai perkaista ir peršąla 
gana greitai. Nepamirškite, kad perkaitinti kūdikį 
yra daug lengviau, juo labiau kad sušalęs jis pra-
deda nerimauti, rėkti, ir taip gali sušilti. 

Vaiko temperatūra priklauso dar ir nuo paros 
laiko: aukštesnė ji būna vakare, o žemiausia –nak-
tį ir ryte. Kūdikio ir mažo vaiko temperatūrai turi 
įtakos veikla ir emocinė būklė. Žaidžiant judrius 
žaidimus, mažyliui suirzus, verkiant, temperatūra 
gali pakilti iki 37 laipsnių, o jei pernelyg šiltai ap-
rengtas kūdikis išraudęs rėkia, termometras gali 
rodyti per 37 laipsnius. Dėl tokios mažylio būse-
nos nerimauti neverta – tereikia jį nuraminti ir ap-
rengti lengvesniais drabužėliais.

Skiriasi įvairių kūno dalių temperatūra. Ją ma-
tuoti įprasta pažastyje, burnoje, ausies landoje, 
išangėje ar kirkšnyje. Norint tiksliai įvertinti duo-
menis, reikia atsiminti, kad temperatūra pažas-
tyje ir kirkšnyje visada bus žemesnė nei burnoje 
ir išangėje. Burnoje ji būna 0,3–0,4 laipsnio di-
desnė negu pažastyje, o išangėje šokteli 0,5–0,7 
laipsnio.

Kaip matuoti temperatūrą?
Temperatūrą svarbu tinkamai įvertinti. Norė-

dami išsiaiškinti vaiko būklę, turite tiksliai žino-
ti, kokia temperatūra jam yra normali. Nustaty-
ti tai paprasta: savaitę maždaug tuo pačiu metu, 
du kartus per dieną, matuokite sveiko vaiko tem-
peratūrą. Jos normą apibūdins vidutiniai rodikliai.

Temperatūrą vaikui matuokite tada, kai jis ra-
mus, kitaip nė termometro neišlaikysite.

 Vargu ar mažam vaikui pavyks ją pamatuo-
ti burnoje – jis nemėgsta jokių manipuliacijų čia. 
Prieš matuodami pažastyje ar kirkšnyje, odą sau-
sai iššluostykite, nes jei ji bus drėgna, tikslių duo-
menų nesužinosite. Neigiamą vaiko reakciją gali 
sukelti šaltas termometras, todėl reikia sušildyti jį 

delnuose. Taigi, iš pradžių teks pasiruošti.
Pamatuoti mažam vaikui temperatūrą, ypač 

sunegalavusiam, nėra paprasta. Tai erzina mažylį 
ir jis gali pasipriešinti. Tada teks laukti, kol nuotai-
ka pagerės ir jis leis įdėti termometrą.

Geriausias tėvų pagalbininkas – 
infraraudonųjų spindulių termometras
Jeigu namuose yra mažų vaikų, verta įsigy-

ti infraraudonųjų spindulių termometrą, nes juo 
pamatuoti temperatūrą galima per kelias sekun-
des – net neliečiant vaiko. Prietaisą lengva nau-
doti: tiesiog įjunkite termometrą, nukreipkite į 
kaktą ir skydelyje iškart pamatysite rodmenis.

Kai susirgusio mažylio temperatūra aukšta, 
turite ją tikrinti dažnai, ir gali tekti pažadinti mie-
gantį vaiką. Su infraraudonųjų spindulių termo-
metru nepastebimai pamatuosite temperatūrą ir 
žaidžiančiam, ir miegančiam vaikui. Toks termo-
metras pravers visai šeimai, kadangi jo nereikia 
liesti prie odos, tai yra higieniškas sprendimas 
bet kuriuo atveju.

Šis prietaisas universalus. Juo galima išma-
tuoti įvairių daiktų, paviršių, skysčių temperatū-
rą  – tiesiogiai jų neliečiant. Pavyzdžiui, sužinoti 
pieno ar vandens buteliuke, maisto temperatū-
rą, taip pat – vandens, kuriame maudysite mažy-
lį, įvertinti orą vaiko kambaryje. 

Kada griebtis termometro?
Paprastai bendra vaiko būklė ir savijauta la-

biau priklauso nuo konkrečios priežasties (virusų, 
bakterijų, perkaitimo), kuri sukėlė karščiavimą, o 
ne nuo pačios temperatūros padidėjimo. Į kūno 
temperatūros pokyčius vaikai gali reaguoti skir-
tingai. Tačiau yra bendrų karščiavimo požymių: 
parausta skruostai arba vaikas staiga išbąla, at-
šąla rankos ir kojos, blizga akys, temperatūrą iš-
duoda šaltkrėtis ar prakaitavimas, padažnėjęs šir-
dies ritmas ir kvėpavimas. Karščiuojantis vaikas 
gali būti neramus, dirglesnis nei paprastai, arba 
mieguistas, apatiškas, nebesidomėti aplinka. 

Karščiavimas priklauso ir nuo organizmo sa-
vybių: vieni vaikai stipriai karščiuoja dėl menkiau-
sios priežasties, kitiems temperatūra vos pakyla 
ir sunkiai sergant. Karščiuojančiam vaikui tempe-
ratūrą matuokite dažnai ir užrašykite termome-
tro rodmenis  – tai padės gydytojui įvertinti vai-
ko būklę.

Vieniems vaikams net labiau padidėjusi tem-
peratūra neturi įtakos savijautai, kiti ir nekarščiuo-
dami gali jaustis prastai. Todėl visada verta atsi-
žvelgti į vaiko savijautą ir be reikalo nesigriebti 
vaistų.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Nuolatinis stresas, bėgimas, nesveikas gyvenimo būdas, žalingi įpro-
čiai – tai tik dalis priežasčių, kodėl mūsų organizmas alinamas ir kenčia 
nuo kone nuolatinio vitaminų ir mikroelementų trūkumo. Tačiau ne tik 
tai yra priežastis, kodėl reikėtų vartoti vitaminus papildomai.

Chroniškas vitaminų trūkumas –  XXI amžiaus bėda. 
Mokslininkai siūlo revoliuciją

Naujos kar tos purškiami 
vitaminai visai šeimai

w w w . f o r t i v i t u m . l t

Mokslininkai daugybę metų tiria įvairius pro-
duktus ir nustatė, kad per pastaruosius metus 
maiste smarkiai sumažėjo vitaminų ir mineralų. 
Ar žinojote, kad iš jautienos praktiškai išnyko vi-
taminas A, o per pastaruosius 30 metų paukš-
tienoje jo sumažėjo net iki 80 procentų? Ir tokia 
situacija yra daugelyje produktų.

Kopūstuose net 85 procentais sumažėjo kal-
cio, o iš agurkų praktiškai visai išnyko vitaminas 
C. Sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti.

Ką daryti? Atsakymas akivaizdus  – varto-
ti maisto papildus. Šeimos gydytoja Jurga Du-
dienė sako, kad iš tradicinių tablečių ar kapsulių 
žmogaus organizmas pasisavina tik apie treč-
dalį naudingų medžiagų, todėl ji siūlo išbandyti 
naujovišką būdą papildyti organizmą vitaminais.

„Oksfordo mokslininkai prieš gerą dešimt-
metį išrado būdą, kaip pasisavinti naudingas 
medžiagas daug paprasčiau ir efektyviau. Tai 
skystu pavidalu gaminami purškiami maisto pa-
pildai. Juos reikia purkšti į vidinę žando dalį, kur 
jie per kapiliarus iš karto patenka į organizmą. 
Tokiu būdu vitaminų kelias tampa gerokai trum-
pesnis“, – sako J. Dudienė.

Moksliniai tyrimai teigia, kad vitaminų įsisa-
vinimo per gleivinę efektyvumas yra net iki 93–
95 %. Purškiami vitaminai per burnos gleivinę 
patenka tiesiai į kraują, todėl išlieka efektyvūs. 
Kadangi jie nepatenka į skrandį, jie išlieka ne-
paveikti virškinamajame trakte vykstančių pro-
cesų. 

Vieni tokių – nauji purškiami maisto papildai 
„Fortivitum“. Pagaminti pagal unikalią techno-
logiją jie ne tik lengvai pasisavinami. Unikalaus 
purkštuko, sukurto specialiai šiam produktui, 
dėka išsiskiria mikrolašeliai, primenantys dulks-
ną, jie gana maži, kad prasiskverbtų pro gleivi-
nės sienelę.

Unikalu yra ir tai, kad pagaminti šiems vita-
minams nereikia naudoti praktiškai jokių prie-
dų – konservantų, dažiklių, dirbtinių skonių, ce-
liuliozių, krakmolo, talko, GMO ir pan. Todėl juos 
gali vartoti veganai, vegetarai ar skrandžio ligo-
mis sergantys žmonės. „Fotivitum“ itin pamė-
go mamos, kurioms tampa tikra kankyne sugir-
dyti savo mažyliui kartais net po keletą skirtingų 
maisto papildų.

Be to, unikali pakuotė yra kur kas efektyves-
nė dėl sunaudojamo medžiagos kiekio – vienos 
itin mažos pakuotės užtenka net iki 8 mėnesių, 
ją lengva transportuoti. Galų gale ne visiems pa-
tinka tabletės, kurios dažnu atveju, švelniai ta-
riant, nepasižymi labai geru skoniu, o kapsulių 
daugelis nemėgsta dėl to, kad jas sunku praryti.

Skysti vitaminai, tokie kaip „Fortivitum“, iš-
sprendžia šias problemas. Jie tinka paties įvai-
riausio amžiaus žmonėms ir yra turbūt lengviau-
siai pasisavinami maisto papildai rinkoje.



Pavasaris – itin nepalankus metas ser-
gančiam atopiniu dermatitu mažyliui. 
Mat odą dar labiau išsausina tempe-
ratūrų kaita ir vėjas. Todėl vaiką var-
ginantys atopinio dermatito simpto-
mai – odos niežulys ir šerpetojimas dar 
labiau sustiprėja.

Jautri ir pažeidžiama išsausėjusi oda
Atopinis dermatitas – tai lėtinis odos užde-

gimas, kuriam būdingi paūmėjimo ir pagerėji-
mo periodai. Šia liga daugiausiai serga kūdikiai 
ir maži vaikai. Iš pradžių ant skruostų atsiran-
da pleiskanojančių, skilinėjančių, raudonų sausų 
ir niežtinčių įvairaus dydžio plotelių, kurie grei-
tai išplinta. Kūdikiams gali išberti visą kūną ir vei-
dą, gali parausti oda už ausų. Vyresniems vai-
kams beria kaktą, kaklo šonus, sprandą, riešus, 
čiurnas, plaštakas, pėdas, rankų ir kojų linkius. Il-
gainiui pažeistų vietų oda sustorėja ir suskeldė-
ja. Niežtinčią odelę vaikas nukaso, ji pradeda šla-
piuoti, o pro nukasytas vietas gali lengvai patekti 
infekcija: įvairūs virusai, grybeliai, bakterijos. 

Atopinio dermatito apimtos odos hidrolipidi-
nė plėvelė yra plona ir lengvai pažeidžiama, to-
dėl gerai neapsaugo, odelė greičiau išsausėja ir 
tampa itin jautri aplinkos dirgikliams.

Mažylis pasidaro neramus ir irzlus, prastai 
miega, dėl niežulio dažnai prabunda. Dėl šios 
ligos neretai sumažėja imunitetas, vaikas daž-
niau negu kiti bendraamžiai serga kvėpavimo 
takų ligomis, jos užsitęsia ir komplikuojasi.

Atsiradęs kūdikystėje atopinis dermatitas 
dažnai kamuoja iki penkerių metų  – dauguma 
vaikų šią ligą išauga ir vyresni serga rečiau. Su-

brendus ir sustiprėjus odai, susiformuoja tinka-
ma odos mikroflora, paūgėjus sustiprėja ir imu-
ninė sistema. Jeigu oda bus tinkamai prižiūrėta, 
didesnė tikimybė, kad vaikui augant atopinis 
dermatitas išnyks.

Paveldima liga, kuri paūmėja dėl 
daugelio priežasčių
Atopinį dermatitą lemia genetinių, imuninių ir 

aplinkos veiksnių visuma. Didelė tikimybė, kad 
kūdikis paveldės atopinį dermatitą, jeigu vienas 
iš tėvų sirgo šia liga. Liga siejama su astma, aler-
gine sloga (rinitu). Todėl gydytojas pirmiausiai iš-
siaiškina, ar šeimoje yra sergančių tokiomis ligo-
mis žmonių. Vaikas paveldi ne patį uždegimą, o 
organizmo savybes, padedančias ligai atsiras-
ti, pavyzdžiui, sausą ir įvairiems aplinkos dirgi-
kliams – cheminėms medžiagoms, šiurkštiems, 
vilnoniams ir sintetiniams drabužiams, tempera-
tūros svyravimams, prakaitui – itin jautrią odą. 

Atopinio dermatito kamuojamo mažylio ode-
lę dar labiau žaloja įvairūs aplinkos veiksniai: 
karštis ir šaltis, itin sausas oras, tiesioginiai ul-
travioletiniai saulės spinduliai. Dirginti gali kve-
palai, ore sklandančios dulkės, cheminiai vali-
kliai, tabako dūmai, drabužiuose likę skalbimo 
milteliai. 

Ligos paūmėjimą gali sukelti maisto produk-
tai, net stresas ar infekcijos. Atopinio dermati-
to sipmtomus sunkiau sumažinti pervargusiam 
vaikui, nesilaikančiam dienotvarkės, kai namuo-
se nuolatiniai barniai ir t.t. Bet kokia infekcija yra 
nemažas stresas organizmui. Sergant kaupiasi 
įvairiausi toksinai, kovai su infekcija, ypač karš-
čiuojant, organizmas sunaudoja daug skysčių, 
todėl atopinis dermatitas paūmėja.

Kaip nuraminti 
atopinio 
dermatito 
pažeistą 
odelę?

Padeda tinkama priežiūra
Svarbiausia gydant atopinį dermatitą – kiek 

įmanoma vengti provokuojančių veiksnių, kad 
liga nepaūmėtų. Taip pat  – stiprinti odos ap-
sauginę funkciją, sumažinti uždegimą bei niežu-
lį. Tam gydytojai parenka įvairius kremus ir tepa-
lus. Odą kasdien reikia tinkamai prižiūrėti, nuolat 
drėkinti, naudoti raminančias ir mažinančias už-
degimą priežiūros priemones. Drėkinamąją prie-
monę švelniai paskirstykite ir tepkite keletą kar-
tų per dieną, kad išnyktų sausumo jausmas.

Sergančius šia liga mažylius po dušu ar vo-
nioje galima prausti tik vieną kartą per dieną, ne 
per karštame vandenyje ir ne ilgiau kaip 5–10 
minučių. Naudokite odos nedirginančius prausi-
klius. Po maudynių odelę nusausinkite švelniu 
medvilniniu rankšluosčiu, jokiu būdu netrindami, 
ir patepkite specialia drėkinamąja priemone. Ne-
palikite vandens nudžiūti ant odos, nes tai su-
kels niežėjimą. Neleiskite vaikui be reikalo šla-
pinti išsausėjusios veido ir rankų odos.

Rūbų ir patalynės skalbimo priemonės turi 
būti skirtos jautriai odai, ligoniuko patalynė skal-
biama kartą per savaitę 60 laipsnių temperatū-
roje. Skalbinius reikia gerai išskalauti nenaudo-
jant minkštiklio.

Svarbu, kad vaikas kuo mažiau kasytųsi, nes, 

kasymasis didina odos uždegimą. Trumpai nu-
karpykite jo nagučius, kelis kartus per dieną juos 
valykite. Stenkitės, kad mažylis neprakaituotų ir 
nešustų, renkite jį lengvai. Kūdikio nerenkite blo-
gai sugeriančiais prakaitą ir nepraleidžiančiais 
oro drabužėliais, pasiūtais iš sintetinio pluošto 
turinčių medžiagų, tinkamiausi – medvilniniai.

Nors maistas, kaip ir netinkama odos priežiū-
ra, mikroorganizmai, prakaitavimas ar emociniai 
veiksniai, šios ligos nesukelia, bet paskatina jos 
paūmėjimus. Dažniausiai kūdikiams atopinį der-
matitą išprovokuoja karvės pienas, kiaušiniai ir 
kviečiai. Žindanti mama neturėtų vartoti daug 
pieno produktų, kviečių gaminių, grybų, medaus, 
įvairių konservuotų produktų, negerti gėrimų, į 
kurių sudėtį įeina dažikliai, skonio ir kvapo sti-
prikliai.

Namuose atopinį dermatitą gali išprovokuo-
ti daug kas, pavyzdžiui, dulkių erkutės, šuns ar 
katės kailis, plaukai, pleiskanos, grybeliai. Nuo-
lat plaukite vaiko kambarį arba naudokite dul-
kių siurblį su vandens filtru, kruopščiai valyki-
te baldus drėgna šluoste, atsisakykite dulkes 
kaupiančių kilimų ir užuolaidų. Reikėtų palaikyti 
ir tinkamą kambario temperatūrą, pirkti pataly-
nę, kurioje nebūtų alergiją sukeliančių medžiagų.

Parengė Undinė Gilė
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Žindyme aktyviai dalyvauja du žmo-
nės: mama ir kūdikis. Mama pieną pa-
gamina, kūdikis jį pasiima. Tam, kad 
viskas vyktų sklandžiai, abu veikėjai 
savo darbą privalo atlikti gerai.

Svarbiausias darbininkas
Kūdikiui žindant, liežuvis yra pagrindinis, 

pats svarbiausias darbininkas. Būtent liežuvis 
stumia ir traukia pieną iš motinos krūties į bur-
ną. Tarsi ją melžtų. Kad tinkamai atliktų savo 
pareigą, liežuvis turi išsitiesti burnos dugnu to-
lyn į priekį ir, palindęs po apžiotu speneliu ir 
areole, savo raumenų banguojančiais judesiais, 
slenkančiais nuo liežuvio galo link šaknies, lyg 
voleliu stumti pieną iš krūties į burną (1 pav.).

Liežuvio darbas žindant nėra itin lengvas, 
todėl šis organas yra labai raumeningas. Pa-
viršiuje lie žu vį gaubia glei vi nė. Apa čio je iš glei-
vi nės su si da ro pa sai tė lis, jungiantis lie žu vį su 
bur nos dug nu. Nor ma liai pa sai tė lis pra si de da 
maž daug ties lie žu vio vi du riu ir yra pa kan ka mai 
il gas ir elas tin gas, kad leis tų lie žu viui ne tik lais-
vai ju dė ti vi so je bur nos ert mė je, bet ir iš lįs ti ge-
ro kai į prie kį už dan te nų.

Trumpas pasaitėlis
Kartais pa sai tė lis bū na pri ka bin tas per daug 

ar ti lie žu vio ga lo, yra la bai trum pas ar ba sto ras 
ir ne pas lan kus. Su tokiu, vaizdžiai tariant, pri-

segtu, liežuviu gimsta maždaug 3–4 procentai 
visų vaikų ir berniukams jis pasitaiko 1,5 – 2,6 
kartų dažniau negu mergaitėms. 

Per trumpas pasaitėlis lai ko lie žu vio galą 
pri trauk tą prie bur nos dug no. Glaudžiamas prie 
krūties, naujagimis ir prisegtą liežuvį siekia iš-
kišti tolyn, tačiau jam nepavyksta. Pažabotas 
per trumpo pasaitėlio, liežuvis gali tik išsiriesti 
lanku aukštyn, pakildamas burnoje link gomu-
rio. Prisegtą liežuvį galima atpažinti ir pagal bū-
dingą širdies formą, kurią jis įgauna vaikui ban-
dant liežuvio galą pakelti aukštyn.

Prisegtas 
liežuvis

1 pav. Liežuvis – darbininkas

 Abiem atvejais burnoje vietos lieka per 
siaurai, kad kūdikis galėtų apžioti užtektinai 
daug krūties. Paprastai telpa tik spenelis. To 
nepakanka, kad kūdikis galėtų gerai išžįsti pie-
ną, taigi lieka neprivalgęs. Tarp kūdikio dantenų 
patekęs spenelis yra ne tik spaudžiamas, trina-
mas ir maigomas, bet ir tempiamas burnoje su-
sidariusio vakuumo, nes, negalėdamas išmelž-
ti pieno liežuviu, kūdikis stengiasi jo gauti kitu 
būdu – siurbdamas. Nuo to spenelio oda pa-
burksta ir lengvai įplyšta. Spenelis yra jautriau-
sia krūties dalis, todėl ant jo atsiradusios žaiz-
delės būna labai skausmingos. O skausmas 
refleksiškai stabdo pieno tekėjimą latakėliais iš 
krūties gelmės link spenelio. Krūtyje gali susi-
daryti pieno sąstovis, gręsiantis guzais, pabrin-
kimu ar net uždegimu. Pats kūdikis – pieno var-
totojas – dėl nuolatinio maisto stygiaus blogai 
auga ir silpsta, mažėja jo atsparumas ligoms, 
lėtėja judesių ir proto vystymasis.

Bėda ne visada didelė 
Kai kuriems trumpą liežuvio pasaitėlį turin-

tiems kūdikiams pavyksta visai neblogai žįsti. 
Daug priklauso nuo liežuvio pasaitėlio prisitvir-
tinimo prie burnos dugno vietos ir jo paties il-
gio, elastingumo  – gebėjimo išsitempti. Taip 
pat ir nuo mamos krūties ypatybių. Jeigu spe-
nelis yra nedidelis, o krūtis už spenelio ganėti-
nai minkšta, kūdikis gali pajėgti jį gerai apžioti 
net ir su prisegtu liežuviu. Ir atvirkščiai, stan-
grią krūtį su dideliu speneliu gali nepavykti tin-
kamai apžioti net ir patį laisviausią liežuvio pa-
saitėlį turinčiam kūdikiui. Lengvais atvejais 
liežuvio pasaitėlis per pirmuosius gyvenimo 
metus tiek prasitampo, jog vėliau nebekelia jo-
kių problemų. Tačiau žindomas naujagimis turi 
gauti maistą jau dabar, iškart po gimimo.

Gydymas
Jei gu kū di kiui dėl trum po lie žu vio pa sai tė-

lio sun ku žįs ti, pirmiausia pa mė gin ki te pa dė ti 
jam patogiau prisiglausti ir apžioti bur na dau-
giau krū ties. Dažniausiai to pakanka. Ta čiau jei 
pa sai tė lis la bai trum pas ir pro ble mų ne ma žė ja, 
gali prireikti liežuvį išlaisvinti chirurginiu būdu. 
Gydytojas paprasčiausiai įkerpa pasaitėlį, kad 
atpalaiduotų liežuvį ir leistų jam laisvai judė-
ti. Nors ope ra ci ja yra pa pras ta, pjū vis tu ri bū-
ti at lik tas tiks liai, kad ne bū tų pa žeis ta liežuvio 
vena, ner vas ar ki ti ana to mi niai da ri niai. To-
dėl pasaitėlio pakirpimui paprastai naudojama-
si žirklėmis su bukais ar užapvalintais galais. Ir 
geriau, jeigu tuo užsiima specialistai.

Operacija trunka 1–2 sekundes. Kadangi pa-
saitėlyje beveik nėra kraujagyslių, paprastai ne-
būna jokio kraujavimo arba pasirodo tik lašelis 
ar du. Žaizdos siūti nereikia. Neprireikia ir nu-
skausminimo. Kūdikiai dažniausiai rėkia ne dėl 

skausmo pjūvio vietoje, o todėl, kad nepaten-
kinti priverstiniu laikymu pražiodžius. 

Pagerėja greitai
Prie krūties mažąjį galima glausti ir leisti jam 

žįs ti iškar t po liežuvio pasaitėlio pakirpimo ope-
racijos. Taip pat kūdikis greitai nusiramina po 
patirto nesmagumo. Daugumos kūdikių priglu-
dimas prie krūties ir žindymo technika pasitai-
so ir pagerėjimą mamos pastebi labai greitai. 
Nelieka spenelių skausmingumo žindant kūdikį, 
o ir pats kūdikis veiksmingiau žinda ir geriau pa-
valgo. Aišku, tais atvejais, kai liežuvį išlaisvin-
ti uždelsiama, ir mamai ant spenelių jau būna 
žaizdų, visiškas komfortas žindant ateina pa-
mažu ir spenelių skausmai nurimsta vėliau. Kar-
tais prireikia laiko ir kol kūdikis įpranta norma-
liai žįsti. 

Atidėlioti neverta
Paprastai kuo greičiau, išaiškinus problemą, 

ji išsprendžiama, t.y. išlaisvinamas prisegtas 
liežuvis, tuo mažiau užtrunka, kol kūdikis įgun-
da gerai priglusti ir veiksmingai žįsti po proce-
dūros. Jeigu tai padaroma, kai kūdikis jau būna 
kelių savaičių ar mėnesių amžiaus, tada prirei-
kia ir daugiau laiko, kol jis atpranta nuo ydingo 
elgesio prie krūties ir įgunda gerai žįsti. 

Trumpas liežuvio pasaitėlis gali pridaryti 
problemų ir vyresniems vaikams bei suaugu-
siesiems: apsunkina kramtomo maisto stum-
dymą burnoje, dantų valymą, žmogus negali 
net liežuviu iškrapštyti į nišą tarp dantų ir žan-
do valgant patekusio maisto. Trikdomas ir kal-
bos vystymasis – nepavyksta ištarti kai kurių 
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garsų, ypač č, r, š, ž. Be to, vaikui būna sunku 
laižyti, valgyti mėsą, o suaugus – ir bučiuotis. 
Trumpas pasaitėlis gali lemti netaisyklingą dan-
tų vystymąsi. Pavyzdžiui, dėl liežuvio nuolati-
nio spaudimo į apatinius priekinius dantis gali 
formuotis jų atsikišimas ir blogas sąkandis.

Atidėlioti liežuvio išlaisvinimo ateičiai never-
ta ir todėl, kad naujagimiams ir mažiems kū-
dikiams liežuvio pasaitėlio pakirpimo operacija 
labai paprasta ir lengva (nes pasaitėlio plėve-
lė dar plona ir beveik neturi kraujagyslių), o vy-
resniems vaikams šios procedūros metu gali 
prireikti ir skausmą malšinančių vaistų suleis-
ti, žaizdą susiūti, o kartais susidaro nepatogūs 
randai po liežuviu.

Be to, daugeliui vyresnių vaikų, ir ypač su-
augusiųjų, pagerėjimas po vėlai atlikto liežuvio 
pasaitėlio pakirpimo būna tik dalinis ir pasie-
kiamas didelėmis papildomomis pastangomis. 
Ypač nelengvai ištaisomos kalbos artikuliacijos 
ydos. Kad išmoktų tinkamai valdyti išlaisvintą 
liežuvį, jiems po to dar reikia tęstinės logopedi-
nės pagalbos, daugelio savaičių ar mėnesių pa-
mokų ir treniruočių. 

Pagalbos tenka paieškoti
Nors pasaitėlio pakirpimas dar naujagimys-

tėje yra paprasta, saugi ir komplikacijų nesuke-
lianti procedūra, kartais tenka paieškoti gydy-
tojo, kuris sutiktų ir noriai imtųsi ją atlikti. Iki 
19-ojo amžiaus, kūdikių pasaitėlių pakirpimas 
būdavo įprastas dalykas. Akušerės laikydavo 
vieną nagą ilgesnį ir specialiai paaštrintą, kad, 
pakišus pirštą naujagimiui po liežuviu, greitu ju-
desiu pasaitėlį įpjautų ir išlaisvintų liežuvį. 

Deja, ne visada, matyt, tai buvo atliekama 
labai higieniškai ir ne visada atidžiai apžiūrėjus, 
kartais visai be reikalo. Pasitaikydavo atvejų, 
kai aštriu nagu būdavo įbrėžiama per giliai ir iš 
sužeistos poliežuvinės venos stiprokai pakrau-
juodavo. Gąsdinančių gandų apie tai būta dau-
giau negu tikrų atsitikimų, tačiau daugelį gydy-
tojų jie atbaidė nuo ryžto imtis tų procedūrų. 
Jie išsisukinėdavo, sakydami, jog nebus jokių 
problemų, kol nesueis 2–4 me tai, kai pri seg tas 

lie žu vis pra dės truk dy ti kalbai vystytis ar vai kui 
mo ky tis gro ti flei ta. 

Be to, tai su ta po su mai ti ni mo iš bu te liu ko 
eros pi ku, kai žin dy mas im tas lai ky ti praei ties 
at gy ve na. Čiulp tu kui nie ka da ne skau da ir mi ši-
nių trū ku mo ne bū na, o čiul piant iš bu te liu ko kū-
dikiui lie žu vio iš bur nos iš kiš ti ne rei kia. Dabar, 
kai vėl vis daugiau kūdikių žindomi, naujagimių 
liežuvio pasaitėlio pakirpimas darosi taip pat 
aktualesnis. Iš tie sų šią ope ra ci ją pri va lu at lik ti 
kuo anks čiau, vos tik pa ste bė jus, kad prisegtas 
liežuvis trukdo nau ja gi miui gerai žįsti. Mo ti nos 
pie nas ir žin dy mo tei kia mi pri va lu mai kū di kiui ir 
mo ti nai rei ka lin gi jau nuo pir mų jų vai ko gy ve ni-
mo va lan dų, o ne kažkada, kai jam su kaks ket-
ve ri me tai.

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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Užkimšta kūdikio nosytė – 
didelė bėda
Bėganti nosis kūdikiui ne visada reiš-
kia slogą, kurią sukelia infekcija,– 
priežasčių gali būti gerokai daugiau. 
Todėl, pastebėjus iš nosies tekantį se-
kretą, ne visada prireikia gydytis. Ta-
čiau bet kuriuo atveju nosies užgu-
limas ir išskyrų sankaupos neleidžia 
kūdikiui kvėpuoti ir žįsti, o jis nemo-
ka išsipūsti nosytės. Todėl išvalyti jam 
nosį turėtų tėvai. Kaip tai padaryti ir 
kaip padėti sloguojančiam kūdikiui?

Bėganti nosis gali būti  
komplikacijų priežastis
Kūdikio nosies landos siauros, net susi-

kaupus nedaug gleivių jos užsikemša ir mažy-
lis negali prakvėpuoti. Kadangi kūdikis nemoka 
išsišnirpšti, sloga (rinitas) jam yra rimtas nega-
lavimas, dėl kurio neįmanoma normaliai paval-
gyti. Mažylis kvėpuoja sunkiai, per burną, pa-
sidaro neramus, sutrinka miegas. Kvėpuojant 
per burną, džiovinama jos gleivinė, todėl atsi-
randa troškulys.

Kūdikio nosies gleivinė yra labai švelni, tan-
kiai išraizgyta kraujagyslių, ji lengvai pažeidžia-
ma, greitai perdžiūsta, o sudžiūvus gleivėms 
susidaro plutelės, kurios dar labiau apsunkina 
kvėpavimą. Žįsdamas neprakvėpuojantis ma-
žylis su motinos pienu praryja ir oro, todėl gau-
siai atpila, jam pučia pilvuką ir kamuoja diegliai. 
Kūdikis tampa kaprizingas, dirglus, dažnai ver-
kia, blogai miega. 

Kvėpuodamas per nosį, vaikas įkvepia sušil-
dytą ir išvalytą orą, o per burną – šaltą ir nešva-
rų, todėl tampa imlesnis įvairioms infekcijoms. 
Sloga gali komplikuotis į apatinių kvėpavimo 
takų uždegimą: laringitą, bronchitą, net plau-
čių uždegimą.

Kūdikių Eustachijaus vamzdis, jungiantis no-
siaryklę su vidurine ausimi, yra platus ir trum-
pas. Todėl didžiausią laiko dalį gulinčiam ma-
žyliui gleivės iš nosies, o kartu ir jose esančios 
bakterijos, lengvai patenka į ausis. Taigi sloga 
kūdikiams gali lengvai komplikuotis į vidurinės 
ausies uždegimą. 

Pirmaisiais gyvenimo metais prie vaiko slo-
gos gali prisijungti ir konjunktyvitas (akių jungi-
nės uždegimas), nes infekcija iš nosies pro aša-
rų lataką greitai išplinta į akių junginę.

Sloga ar natūrali  
fiziologinė reakcija?
Kūdikio nosies gleivinė fiziologiškai išskiria 

šiek tiek sekreto, kuris pašalina su įkvepiamu 
oru patenkančias dulkes ir kitus teršalus. Taip 
gleivinė apsaugo organizmą nuo išorinio povei-
kio. Bet dėl sauso ir karšto oro kambaryje no-
sies sekretas pridžiūsta ir trukdo kūdikiui kvė-
puoti. Be to, kūdikio nosies gleivinė, paveikta 
dulkių, cheminių medžiagų ir kitų dirgiklių, grei-
tai paburksta. 

Šiuo atveju nosies išskyros atsiranda ne dėl 
patogeninių mikroorganizmų. Todėl nėra jokių 
peršalimo požymių, išskyrus tai, kad kūdikiui 
diskomfortą sukelia apsunkintas kvėpavimas. 
Tokios bėgančios nosies nereikia gydyti vais-
tais ir negalavimas praeina savaime, palaikant 
optimalią temperatūrą ir drėgmę kambaryje.

Taip pat nosis gali tekėti kūdikiui labai ver-
kiant – dėl į jos kanalus patekusių ašarų. Se-
kretui ištekėti gali trukdyti svetimkūniai, pa-
vyzdžiui, žaisliukų dalys, sagos, kuriuos vaikas 
pats susikiša į nosį. Kūdikiui atsirūgstant, į 
nosį patenka dalis skrandžio turinio ir ima iš 
jos tekėti. 

Infekcinę slogą sukelia bakterijos ir virusai, 
apnikę, pavyzdžiui, peršalus. Kūdikis gali su-
sirgti alerginiu rinitu, kurį sukelia maisto aler-

genai, įvairios aplinkoje esančios dulkės, dūmai 
bei kvapai.

Tėvai gali nesunkiai patys nuspėti, kokia slo-
ga užpuolė mažylį, pagal nosies išskyrų spalvą, 
konsistenciją ir kitus požymius. Sergant virusi-
ne infekcija iš pradžių pradeda tekėti skystos, 
skaidrios ir gausios išskyros, vėliau jos sutirš-
tėja. Jei slogą sukėlė alergija, iš nosies teka 
vandeningas bespalvis sekretas, apninka čiau-
dulys, gali ašaroti akys. Jei nosies sekretas 
tirštas, geltonos ar žalios spalvos, didelė tiki-
mybė, kad slogą sukėlė bakterijos. Infekcinį ri-
nitą galima atpažinti ir pagal kitus simptomus: 
iš pradžių dažniausiai pradeda skaudėti gerklę, 
vėliau užgula nosį, vaikas karščiuoja, kosėja, at-
siranda čiaudulys.

Pastebėjus nerimą keliančius simptomus, 
derėtų pasikonsultuoti su pediatru, nes tinka-
mai nesigydant infekcijos sukėlėjai gali patekti į 
ausis, sinusus, bronchus.

Kaip išvalyti kūdikio nosį?
Kadangi kūdikis nemoka išsipūsti nosies, 

reikia nuolat stebėti, ar jis gali kvėpuoti, ir kas-
kart išvalyti nosies ertmėje susikaupusias sau-
sas pluteles ir gleives.

Pirmiausia pluteles reikia suminkštinti. Tai 
padarysite išplovę nosį specialiai vaikams skir-
tu jūros vandens tirpalu, kuris padės atkimš-
ti nosytę, kartu pašalins ir infekcijos sukėlėjus 
bei alergenus, sudrėkins gleivinę. Tada nosytę 
išvalysite specialiu siurbtuku. Lengviau nosies 
landas valyti po maudynių: šilto vandens vo-
nia palengvina gleivių išsiskyrimą ir suminkšti-
na pluteles.

Plaudami vaikui nosytę laikykite jį pusiau gu-
lomis, kad vanduo nenutekėtų į ausis, antraip 
gali sukelti jų uždegimą. Gydytojo skirtus lašiu-
kus lašinkite tik į išvalytą nosytę. Jei vaikui ne-
palengvėja ir nosis yra užsikimšusi ilgiau nei 
6–7 dienas, būtina dar sykį nueiti pas gydyto-
ją, kad išvengtumėte komplikacijų.

Bet kokius vaistus, ypač sutraukiančius no-
sies gleivinės kraujagysles, reikia vartoti tik pa-
skyrus gydytojui, kuris nustatys slogos prie-
žastis, infekcijos tipą ir galimus šalutinius 
poveikius.

Padeda vėsesnis oras
Sloguojantį kūdikį laikykite kuo vertikaliau, 

kad gleivės lengviau ištekėtų iš nosies, nemai-
tinkite gulinčio. Jei oras namuose sausas, drė-
kinkite. Dažnai vėdinkite kambarius, nes vėsus 
oras padeda sumažinti nosies gleivinės pabur-
kimą. Nekarščiuojantį kūdikį dažniau išvežkite 
į lauką.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Nėštumo metu išauga poreikis tam tikroms 
maisto medžiagoms  – vitaminams, baltymams, 
mikroelementams (magniui, geležiai, cinkui, folio 
rūgščiai, kalciui ir kt.). Moters organizmas nėštu-
mo metu sugeba adaptuotis prie tam tikrų mikro-
elementų trūkumo, tačiau tokiu atveju nesugeba 
aprūpinti vaisiaus vystymosi svarbiomis medžia-
gomis. Pati svarbiausia rekomendacija  – svei-
ka, subalansuota mityba iki nėštumo, nėštumo 
metu ir po gimdymo. Tačiau net ir laikantis suba-
lansuotos mitybos rekomendacijų, ne visada įma-
noma gauti su maistu pakankamą kiekį visų reikia-
mų mikroelementų ir vitaminų. Įtariant tam tikrų 
medžiagų trūkumą, svarbiausia atskirti ir diagno-
zuoti, kokio vitamino ar mikroelemento trūksta, ir 
mitybą papildyti papildais, kuriuose yra trūkstamų 
medžiagų. Vieno idealaus preparato visoms būsi-
moms mamoms nėra. Kiekvienos moters organiz-
mas nėštumo metu turi savų ypatybių ir individua-
lių poreikių. Dėl to, prieš skubant pirkti vitaminus, 
būtina pasitarti su nėštumą prižiūrinčiu specialistu.

Folio rūgštis. Folio rūgštis vienas svarbiausių 
mikroelementų, kurį gydytojai rekomenduoja var-
toti papildomai prieš pastojimą ir pirmąjį nėštumo 
trimestrą. Folio rūgšties vartojimo nėštumo metu 
indikacija  – vaisiaus nervinio vamzdelio sklaidos 
defektų profilaktika. Norint jos atsargas papildyti 
su maistu, būtina valgyti kepenėles, pupeles, ža-
liuosius žirnelius, kopūstus ir kitas daržoves. Re-
komenduojama folio rūgšties dozė – 400 µg per 
parą, tačiau, esant padidintos rizikos nėštumui, re-
komenduojama paros dozė 5 mg. Padidintos rizi-
kos nėštumui priskiriamos nėščiosios, vartojančios 
vaistus nuo traukulių, sergančios cukriniu diabetu, 

gestaciniu diabetu, jei kūno masės indeksas dides-
nis nei 30 kg/m2 ar anksčiau gimusiam vaikui dia-
gnozuota patologija, susijusi su nervinio vamzde-
lio defektu.

B grupės vitaminai. Šie vitaminai svarbūs vai-
siaus ir kūdikio neurologinei raidai, sumažina nutu-
kimo, insulinui rezistentiško diabeto ir gestacinio 
diabeto riziką. Vitamino B12 trūkumas naujagi-
mystės laikotarpiu yra susijęs su vystymosi regre-
sija, hipotonija ir cerebrine atrofija.

Todėl besilaukiančioms vegetarėms ar vega-
nėms moterims rekomenduojama racioną nėštu-
mo ir laktacijos metu papildyti vitaminu B12.

Vitaminas D. Vitaminas D padeda organizmui 
pasisavinti kalcį, fosforą ir magnį. Vitaminas D rei-
kalingas vaisiaus skeleto vystymuisi bei kaip rachi-
to ir osteoporozės profilaktika po gimimo, svarbus 
nervų sistemai ir imunitetui. Natūralūs vitamino D 
šaltiniai yra žuvų taukai, jautienos ir menkės kepe-
nys, ikrai, sviestas, pienas, sūris, kiaušinio trynys, 
mėsa, silkė, lašiša, ungurys. Žmogaus organizme 
vitaminas D susidaro veikiant ultravioletiniams 
spinduliams.

Dažniausiai vitamino D trūksta mažai saulėje 
būnančioms, tamsesnio gymio moterims, sergant 
rachitu ar kai kūno masės indeksas didesnis nei 
30 kg/m2. Profilaktiškai vitamino D papildus reko-
menduojama vartoti tik nustačius bendrojo vitami-
no D-25 (OH) trūkumą kraujyje.

Vitaminas A. Šios grupės vitaminai svarbūs 
tokiems organizmo fiziologiniams procesams, kaip 
augimas, reprodukcinė funkcija, imunitetas, epiteli-
nio audinio barjerinė funkcija.

Pagrindiniai natūralūs vitamino A šaltiniai yra 

Vitaminai ir papildai nėštumo metu žuvų taukai, kepenys, pieno produktai, kiaušinio 
tryniai, morkos, moliūgai, pomidorai, kopūstai, špi-
natai, brokoliai, salotos. Per didelis gaunamas vi-
tamino A kiekis pirmuoju nėštumo trečdaliu veikia 
teratogeniškai – didina centrinės nervų sistemos, 
širdies ir kraujagyslių sistemos, skydliaukės vysty-
mosi defektų riziką, tačiau papildomas vitamino 
A skyrimas antruoju ir trečiuoju nėštumo trečda-
liu yra saugus ir rekomenduotinas moterims, turin-
čioms vitamino A trūkumą. 

Geležies preparatai. Nėščiųjų anemija  – vie-
na dažniausių akušerinių patologijų, diagnozuoja-
ma net 38 proc. nėščiųjų, iš kurių daugiau nei 50 
proc. susijusios su geležies stoka. Nėščiųjų anemi-
ja susijusi su padidėjusia nėštumo rizika vaisiui ir 
motinai. Anemija lemia padidėjusią vaisiaus augi-
mo sulėtėjimo, hipoksijos, priešlaikinio gimdymo, 
infekcijų riziką. Moteriai galimos tokios komplika-
cijos, kaip susilpnėjusi imuninė sistema, bendras 
silpnumas, greitas nuovargis, polinkis į depresi-
ją, padažnėjęs kvėpavimas ir širdies susitraukimų 
dažnis bei padidėjęs kraujo transfuzijos poreikis 
po gimdymo. Todėl visoms pacientėms, kurioms 
diagnozuota nėščiųjų anemija, būtina skirti papil-
domų geležies preparatų.

Omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys. Minėtos 
rūgštys yra polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios 
būtinos mūsų organizmui, gaminant įvairius biolo-
giškai aktyvius junginius. Omega 3 riebalų rūgštys 
svarbios gebėjimui mokytis, atminčiai, koncentra-
cijai, vaisiaus smegenų ir tinklainės formavimui-
si. Žmogaus organizmas nesugeba pats pasiga-
minti omega riebalų rūgščių – jas svarbu gauti su 
maistu. Omega 6 riebalų rūgščių per parą suvar-
tojamas pakankamas kiekis. Jų yra sojose, kuku-

rūzų aliejuje, kai kuriose saulėgrąžų aliejaus rūšy-
se. Omega 3 riebalų rūgščių, gaunamų su maistu, 
dažniausiai nepakanka. Jų gausu šaltųjų jūrų žuvy-
se, ypač skumbrėje, lašišoje, tune, Atlanto silkėje, 
upėtakyje. Kad su maistu būtų gaunamas pakan-
kamas šių riebalų rūgščių kiekis, nėščioji į savo ra-
cioną jūros gėrybes turėtų įtraukti 2–3 kartus per 
savaitę. Moterims, nesuvartojančioms minėto kie-
kio jūros gėrybių, rekomenduojama papildyti die-
tą žuvies taukais ar nėščiosioms skirtais papildais, 
kurių sudėtyje yra omega 3 riebalų rūgščių.

Magnio preparatai. Šie mikroelementai nėš-
tumo metu skiriami, jei vargina mėšlungis ar vi-
durių užkietėjimas. Naujausių tyrimų duomenimis, 
magnio preparatai neturi įtakos gimdos tonusui, 
nemažina priešlaikinio gimdymo rizikos. Magnio 
preparatus papildomai turėtų skirti nėštumą pri-
žiūrintis specialistas. Norint papildyti magnio at-
sargas su natūraliais produktais, į maisto racio-
ną vertėtų įtraukti riešutus, jūros gėrybes, kakavą, 
įvairias kruopas, žalias lapines daržoves, moliūgų 
sėklas.

Kalcio preparatai. Kalcis sudaro kaulų pagrin-
dą. Nėštumo metu per dieną kalcio reikia 1000–
1200 mg. Kalcio atsargas galima papildyti var-
tojant pieno produktus: pieną, kefyrą, grietinę, 
rūgpienį, varškę, sūrį, taip pat jo yra lapinėse ir ža-
liose daržovėse, žuvyje.

Cinkas. Šis mikroelementas padeda formuo-
tis imuninei sistemai, skonio, regos ir uoslės po-
jūčiams, nuo jo priklauso kraujo krešėjimas ir 
vaisingumas. Dėl jo trūkumo sutrinka ląstelių dau-
ginimasis, taigi ir vystymosi procesai. Cinko atsar-
gas galima papildyti dažniau valgant vynuoges, 
pupeles, brokolius. Nepakeičiamas cinko šaltinis 
šilauogės.

Ištrauka iš naujos knygos „Nėštumas, gimdymas, 
pirmieji gyvenimo metai“ (gydytojos akušerės gi-
nekologės Gretos Balčiūnienės informacija).

Knygos autoriai gydytojai ir Vilniaus uni-
versiteto dėstytojai: Greta Balčiūnienė, Da-
lia Mickevičiūtė, Rūta Praninskienė, Algiman-
tas Vingras, Virginija Žilinskaitė. Leidėjas UAB 
„Vitae Litera“, 2020 m. Įsigyti galima knygos.
lt knygynuose bei internetu.

Tai originali lietuvių autorių knyga apie 
nėštumą, gimdymą, laikotarpį po gimdymo 
ir pirmuosius gyvenimo metus. Knyga para-
šyta remiantis klinikine praktika ir naujausiais 
moksliniais tyrimais. Rasite atsakymus į dau-
gelį klausimų, kurių dažnai kyla besilaukiant 
kūdikio ir artėjant gimdymo terminui. Daug 
dėmesio skiriama psichologiniams aspek-
tams. Leidinyje pateikta daug aiškios infor-
macijos apie sparčiai augančio mažylio mai-
tinimą, priežiūrą, protinės ir fizinės brandos 
lavinimą nuo gimimo iki metukų, nurodomos 
dažniausiai pasitaikančių ligų priežastys, pa-
aiškinama jų profilaktika. 
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Jautrios odos priežiūros taisyklės
Šildymo ir žiemos temperatūrų kontras-
tų išvargintą odą pavasarį pasitinka nau-
ji iššūkiai: ryški saulė, vitaminų stoka ir 
prasidedantis alergijų sezonas. Nualinta 
šiuo laikotarpiu yra bet kokia oda, o ypa-
tingai – jautri, kurią reikia itin kruopščiai 
prižiūrėti ir apsaugoti. Tai padaryti pade-
da specialiai jautriai odai skirtos kosme-
tikos priemonės.

Kodėl oda pasidaro jautri?
Daugeliui pažįstami jautrios odos požymiai: 

tempimo jausmas, paraudimas, pleiskanojimas, 
bėrimai. Iš tikrųjų jautri oda – nėra vieno iš odos 
tipų, tokių kaip riebi ar sausa, apibūdinimas. Tai 
bet kurio odos tipo būklė, kuriai būdingi nema-
žą diskomfortą sukeliantys požymiai. Jautri gali 
būti ir riebi, ir mišri oda, greičiausiai tokia pasida-
ro sausa oda, kuri veikiama tam tikrų dirgiklių su-
kelia nemalonius pojūčius. 

Jautrią odą galime paveldėti iš tėvų ar senelių. 
Dar odą veikia daugybė vidinių ir išorinių faktorių, 
o kasdien susiduriant su jais silpnėja odos imuni-
tetas, plonėja sluoksniai ir ji tampa vis labiau pa-
žeidžiama. Silpną imunitetą turinti bet kurio tipo 
oda negali apsisaugoti nuo išorinių dirgiklių, joje 
greitai atsiranda raudonų, pleiskanojančių plotų, 
pradeda kamuoti niežulys, tempimas, deginimas 
ar dilgčiojimas.

Gyvename permainingo oro sąlygomis: vėjas, 
temperatūros svyravimai, šaltis, karštis; tai, atro-
dytų, turėtų užgrūdinti. Nuo gimimo pamažu pri-
sitaikome prie tokios oro įvairovės, bet kai kurių 
oda vis tiek tampa jautri. 

Nuo žalingų aplinkos veiksnių odą saugo išori-
nis sluoksnis – epidermis, jame esantys lipidai su-
laiko ir vandenį joje. Pažeidus šį apsauginį barje-
rą, oda praranda ir vandenį, ir atsparumą aplinkai, 
todėl šį barjerą turime atkurti.

Drėgme epidermį aprūpina kitame odos 
sluoksnyje – dermoje esančios kraujagyslės ir lim-
fagyslės. Nuo drėgmės praradimo taip pat saugo 
dar vieno odos dangalo  – hipodermos riebalinis 
sluoksnis. Sulėtėjus limfotakai, kraujotakai, yrant 
lipidų struktūrai, mažėjant riebaliniam sluoksniui 
epidermis gauna mažiau drėgmės ir oda nukenčia. 

Labiausiai odą nualina:
w užterštas, sausas oras, dulkės, oro 

kondicionieriai;
w stiprus vėjas, ultravioletiniai spinduliai, 

soliariumas;
w chloruotas, užterštas, kietas vanduo;
w netinkamai parinkta odos priežiūros 

kosmetika;
w odos pažeidimai: žaizdelės, uždegimo 

židiniai;

w pagrindinis sveikatos, taip pat ir odos, 
priešas – stresas;
w vaistai, sukeliantys neigiamas odos 

reakcijas;
w hormoniniai pokyčiai;
w nesveikas gyvenimo būdas: riebūs, aštrūs, 

kepti patiekalai, konditerijos gaminiai, 
greitas maistas, rūkymas, alkoholis.

Jautrioje odoje greičiau susidaro raukšlės, pig-
mentinės dėmės, atsiranda alergijos. Bet tinka-
mai ją prižiūrėdamos galime išvengti nemalonių, 
gyvenimą gadinančių, sudirginimo požymių.

Jautrios odos priežiūra
Prižiūrėti jautrią odą reikia nuosekliai ir nau-

doti specialią kosmetiką. Jos sudėtyje neturi būti 
dirginančių medžiagų, pavyzdžiui, konservantų, 
kvapiklių, dažiklių, alkoholio. Jautriai odai netinka 
priemonės, kuriose yra naftos produktų. Jie suda-
ro sluoksnį, neleidžiantį odai kvėpuoti ir trukdantį 
prasiskverbti drėgmei. Turėtumėte laikytis pagrin-
dinių jautrios odos priežiūros taisyklių.

Odą būtina valyti kasdien ryte ir vakare, nes 
susikaupę teršalai: dulkės, nešvarumai, prakai-
tas, negyvos odos ląstelės, trukdo odai kvėpuoti.  
Valyti patariama priemone be muilo ir rinktis to-
kią, kuriai sunaudojama mažiau vandens, nes jis 
taip pat gali dirginti, pavyzdžiui, micelinį vandenį. 
Šią procedūrą svarbu atlikti ypatingai atsargiai ir 
švelniai, kad nepažeistumėte sudirgusios odos ir 
dar labiau nesuprastintumėte jos būklės. Kadangi 
vienas iš odą dirginančių veiksnių yra temperatū-
rų skirtumai, praustis reikia ne karštu ir ne šaltu, 
o drungnu vandeniu.

Turinčioms jautrią odą derėtų pamiršti apie to-
kias procedūras kaip šveitimas valomąja priemo-
ne su kietomis dalelėmis, kurios žaloja ir dirgina. 
Geriausia rinktis švelnios sudėties priemonę, tin-
kančią konkrečiam odos tipui.  

Rinkitės veido priežiūros kremus, skirtus jaut-
riai odai, kuriose yra natūralių ingredientų. Tokie 
produktai skirti jautrios odos problemoms spręsti 
ir paprastai pagrindiniai juose yra raminamieji kom-
ponentai. Jautriai odai skirta kosmetika padeda at-
kurti natūralią odos drėgmę ir apsauginę funkciją.

Turinčioms jautrią odą reikia saugoti ją nuo 
karščio, saulės, vėjo. Dieną, ne tik vasarą, bet ir 
ištisus metus, būtina naudoti kremą, apsaugan-
tį nuo ultravioletinių spindulių. Būnant patalpoje, 
kurioje veikia kondicionierius, drėkinamuoju kre-
mu patariama tepti veidą kelis kartus per dieną.

Kosmetikos priemonių stenkitės naudoti kuo 
mažiau ir rinkitės tokias, kuriose nedaug sudeda-
mųjų dalių.
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Lėtinio nuovargio sindromas: 
kaip atpažinti ligą?
Jaučiatės kaip išsunkta citrina? Darbas at-
rodo lyg nepakeliama našta, o namų ruo-
šai visiškai nebeturite jėgų? Neskubėkite 
visko nurašyti paprastam nuovargiui – jis 
praeina pailsėjus ir jėgos sugrįžta. Bet jei-
gu kamuoja lėtinio nuovargio sindromas, 
nepailsėsite net atostogų kelionėje. Tai 
rimta liga, kuri ne tik apkartina gyvenimą, 
bet ir gali sutrikdyti sveikatą.

Kodėl pavargę nebepailsime?
Lėtinio nuovargio sindromą skatina šiandieni-

nis pašėlęs gyvenimo ritmas ir informacijos gausa, 
kuri mus vejasi visur. Internete informacija patei-
kiama dinamiškai ir smegenys nuolatos įsitempu-
sios, kad galėtų ją apdoroti. 

Siekdami materialinės gerovės, imamės įvai-
riausių darbų, prisideda namų ruoša ir kiti asmeni-
niai rūpesčiai. Dėl to patiriame nuolatinę emocinę 
įtampą, o tada gali nutikti taip, kad nuvargins net 
menkas darbelis. 

Tarp veiksnių, turinčių įtakos lėtiniam nuovar-
gio sindromui, yra mikroelementų, pavyzdžiui, ma-
gnio, kalio, trūkumas, B grupės vitaminų stoka. Šis 
sindromas gali atsirasti kaip kitų ligų pasekmė, pa-
vyzdžiui, po infekcijų, tokių kaip pneumonija, gri-
pas. Manoma, kad lėtiniam nuovargiui didelės įta-
kos turi herpeso virusas. 

Ligą gali paskatinti persirgtos nervų sistemos 
ligos, nepalankios aplinkos sąlygos, stresas, pavel-
dimumas, tai pat – imuninės, endokrininės ir nervų 
sistemos sutrikimai. Nuovargis silpnina imuniteto 
gebėjimą apsiginti nuo infekcijų, o sutrikus imuni-
nei sistemai gali atsirasti alerginės reakcijos.

Jei užklupo nuovargis, pabandykite racionaliai 
įvertinti savo gyvenimo būdą. Pagalvokite, kada 
šie nemalonumai prasidėjo? Objektyviai įvertinkite 
savo galimybes: gal jūs prisiėmėte per didelį krū-
vį ir dėl to nuleidote rankas? Jei suprantate, kad jo 
nebeįveikiate, sulėtinkite tempą.

Kaip atpažinti lėtinio  
nuovargio sindromą?
Atpažinti šį negalavimą nėra paprasta, nes ak-

tyviai gyvenantis žmogus gali nuvargti dažnai. 
Ligą galima įtarti, kai alinantis nuovargis, kuris ne-
praeina net po ilgo poilsio, trunka ilgiau kaip 6 mė-
nesius.

Lėtinio nuovargio simptomai gana įvairūs – gali 
kamuoti silpnumas, dirglumas, nuotaikų kaita ir už-
sitęsusi prasta nuotaika, nesinori eiti į darbą, už-
siimti buities darbais, sutrinka miegas  – tiesiog 
dingsta gyvenimo džiaugsmas. Tokia būsena, kai 

neužtenka jėgų niekam. Tuomet svarbiausia yra 
pripažinti problemą, o ne kaltinti tinginystę ir iš pa-
skutinių jėgų stengtis save nugalėti. Juk gyveni-
mas pasidaro nebepakeliamas: sunku sutelkti dė-
mesį, suprastėja atmintis, greitai nuvargstama, 
žmogus tampa neatidus, užmaršus.

Kamuojant lėtinio nuovargio sindromui, daž-
niau sergama virusinėmis ligomis, peršti gerklę, 
padidėja ir pasidaro skausmingi limfmazgiai, paky-
la kūno temperatūra (iki 37,5 °C), užsitęsia galvos 
skausmai, kamuoja nepaaiškinamas raumenų silp-
numas. Kiti ligos požymiai: naujai atsiradęs jaut-
rumas vaistams, kvapams, maistui, prakaitavimas, 
galvos svaigimas, širdies permušimai, pasunkėjęs 
kvėpavimas.

Dažniausiai pakerta  
25 – 45 metų moteris
Moteris yra priklausoma nuo hormonų. Mens-

truacinis ciklas daro didelę įtaką išvaizdai, nervų 
sistemai, taigi ir emocinei būklei. Jėgų antplūdžio 
ir darbingumo, ramybės ir atsipalaidavimo periodai 
kaitaliojasi su padidėjusio dirglumo, irzlumo laiko-
tarpiais. Labiausiai nuotaika suprastėja ir moteris 
tampa itin jautri dėl vadinamojo priešmenstruaci-
nio sindromo. Moteriai tenka didelis darbų krūvis: 
ji yra darbuotoja, namų šeimininkė ir mama. Taigi, 
moterys yra apkrautos emociškai, fiziškai ir fizio-
logiškai, todėl 2–3 kartus dažniau nei vyrai kenčia 
nuo lėtinio nuovargio sindromo.

Ligos gydymas
Daugelis dėl lėtinio nuovargio sindromo net 

nesikreipia į gydytojus, todėl neretai liga lieka ne-
gydoma. Lėtinis nuovargis sunkiai nustatomas, 
gydymas taip pat nėra paprastas ir greitai nepa-
sveikstama. Panašius simptomus sukelia nemažai 
ligų ir reikia išsiaiškinti, ar kuria nors žmogus neser-
ga. Nustatyti nuovargio priežastis padeda duome-
nys apie simptomus ir gydytojo skiriami tyrimai pa-
gal individualų poreikį.

Gydytojas paskiria bendrąjį kraujo tyrimą, taip 
pat – skydliaukės hormonų, biocheminius, uždegi-
minius kraujo rodiklių, geležies atsargų (feritino) ir 
kitus tyrimus.

Liga gydoma kompleksiškai. Stengiamasi pa-
šalinti ją skatinančius veiksnius, patariama laikytis 
dienotvarkės, padeda tinkama aktyvumo ir poilsio, 
mitybos programa, pakankamas miegas, pataria-
ma apriboti darbo krūvį, skatinamas fizinis akty-
vumas, gali būti skiriamas ir medikamentinis gy-
dymas. Stengiantis įveikti lėtinį nuovargį taip pat 
svarbi stabili psichologinė pusiausvyra. 
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GYDANT ŪMINĮ VIDURIAVIM
Ą

 Vaisto vartoti 
dar kelias paras, 

pasibaigus viduriavimo
 simptomams
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Enterol® 250 mg milteliai geriamajai suspensijai  /  Enterol® 250 mg kietosios kapsulės
Farmacinė forma. Milteliai geriamajai suspensijai. Kietoji kapsulė. Sudėtis. Veiklioji medžiaga yra Saccharomyces boulardii CNCM I-745®. Kiekviename paketėlyje ir kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 250 mg liofi lizuotų mielių Sac-
charomyces boulardii CNCM I-745® ląstelių. Terapinės indikacijos. Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui. Enterol vartojamas kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. Jeigu per 2 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo 
arba net pablogėjo (išmatose būna kraujo pėdsakų ar pakyla temperatūra), kreipkitės į gydytoją. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į 
gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis arba 1 kapsulė, vartojama vieną arba du kartus per parą. Paros dozė yra 1-2 paketėliai arba 1-2 kapsulės.  Paketėlio 
turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo arba 
į maistą. Mažiems (iki 6 metų) vaikams kapsulių negirdyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidarius turinį supilti į gėrimą ar maistą. Vaisto vartoti dar kelias dienas, pasibaigus viduriavimo simptomams. Kontraindikacijos. Enterol 
vartoti negalima: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema (dėl ŽIV infekcijos, chemoterapijos, 
po organų persodinimo, sergant leukemija, piktybiniais navikais, gydant švitinimu radioaktyviaisiais spinduliais, ilgalaikis gydymas didelėmis kortikosteroidų dozėmis) ar esate gydomas ligoninėje (dėl sunkios ligos arba imuninės sistemos 
pažeidimo ar nusilpimo); jeigui įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745® yra gyvi mikroorganizmai, kurie gali būti susiję su sistemine grybeline infekcija: pavienių sisteminės grybelinės infekcijos atvejų pasitaikė tarp pacientų, kuriems buvo įstatytas į centrinę veną kateteris. 
Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Rehidracijos būdas (skysčių girdymas, lašinimas į veną) ir skysčių kiekis nustatomas atsižvelgiant į viduriavimo sunkumą, ligonio 
amžių ir sveikatos būklę. Teksto peržiūros data. 2019-05-16. Pakuotė. Kartoninėje dėžutėje yra 10 arba 20 paketėlių arba 10, 20, 30 arba 50 kietųjų kapsulių, supakuotų į buteliuką arba 5 lizdinės plokštelės po 6 kietąsias kapsules (30 
kietųjų kapsulių). Nereceptinis vaistas. Biocodex UAB, Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 408681. El.paštas info@biocodex.lt. 
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 arba Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba 
kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

* Vidiniai IQVIA duomenų bazės skaičiavimai: IQVIA, Midas database, ATC3:A7F market scope, Q1 2019
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