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AFTERBITE KIDS raminamasis 
pieštukas – specialiai sukurtas 
vaikams, todėl tinka ir patiems 
mažiausiems. Pieštuko sudėtyje 
yra alavijų, arbatmedžių aliejaus 
ir sodos. 
AFTERBITE KIDS nedirgina 
odos, veikia švelniai, bet 
veiksmingai: per trumpą laiką 
pašalina įkandimų ar įgėlimų 
sukeltą skausmą, niežėjimą.

BEN‘S su citrinkvapių 
eukaliptų aliejumi – tin-
ka visai šeimai, todėl tiks 
ir vaikams, ir tiems šeimos 
nariams, kurių oda yra ypač 
jautri. Repelentas atbaido erkes, 
uodus, mašalus, muses ir kitus kraują 
siurbiančius vabzdžius 4–6 val. 
BEN‘S tai priemonės, skirtos apsaugai nuo 
uodų ir kitų kraujasiurbių vabzdžių. 
BEN'S repelentai tinka visai šeimai, jie mak-
simaliai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų.

Apsauga nuo 
vabzdžių ir erkių 
įkandimo

Raminamasis kremas 
po įkandimo

Ieškokite vaistinėse 
arba www.vaistas.lt 

Gydytojų 
išleista knyga 

„Nėštumas, gimdymas, 
pirmieji gyvenimo metai“ 

Tai originali lietuvių autorių knyga apie 
nėštumą, gimdymą, laikotarpį po gimdy-
mo ir pirmuosius gyvenimo metus. Kny-
ga parašyta remiantis klinikine praktika ir 
naujausiais moksliniais tyrimais. Rasite at-
sakymus į daugelį klausimų, kurių dažnai 
kyla besilaukiant kūdikio ir artėjant gimdy-
mo terminui. Daug dėmesio skiriama psi-
chologiniams aspektams. Leidinyje pateik-
ta daug aiškios informacijos apie sparčiai 
augančio mažylio maitinimą, priežiūrą, 
protinės ir fizinės brandos lavinimą nuo gi-
mimo iki metukų, nurodomos dažniausiai 
pasitaikančių ligų priežastys, paaiškinama 
jų profilaktika. 

Knygos autoriai gydytojai ir Vilniaus 
universiteto dėstytojai: Greta Balčiūnie-
nė, Dalia Mickevičiūtė, Rūta Praninskie-
nė, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskai-
tė. Leidėjas UAB „Vitae Litera“, 2020 m. 
Įsigyti galima knygos.lt knygynuose bei in-
ternetu.
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Motinystės atradimai, paskatinę  gaminti žindymo karolius
Kokia jūsų žindymo patirtis, gal ji turėjo 
įtakos verslo pasirinkimui?

Deja, mano žindymo patirtis nėra labai sma-
gi ir ilga. Ilgai vengiau šios temos, nes jaučiau 
gėdą ir kaltę, jog nepavyko maitinti vaikučių pa-
čiai, bet vaikams paaugus tai pasimiršo. Atsi-
sakyti žindymo nebuvo mano pačios pasirinki-
mas, tiesiog taip buvo lemta.

Labai palaikau mamas, kurios žindo pačios, 
bet nesmerkiu ir tų, kurios pasirenka kitą ke-
lią. Pastebėjau, kad kai kurios žindančios ma-
mos išreiškia neapykantą ir smerkia maitinan-
čias iš buteliukų. Tai, mano manymu, yra labai 
negražu. Visos mes žinome, kas geriausia bū-
tent mūsų vaikams, atsižvelgiant į mūsų pačių 
gyvenimo būdą ir galimybes.

Gimus dukrelei Dovilė susižavėjo žin-
dymo karoliais, kuriais pati panoro pa-
sipuošti, ir išbandžiusi nusprendė juos 
pasiūlyti ir kitoms mamoms. Taip į Lie-
tuvą atkeliavo naujas produktas ma-
moms, kurį dauguma taip pat pamė-
go. Dovilės Ščebedienės sukurtame 
versle dalyvauja visi: ir vyras, ir vaikai: 
devynerių Justas ir septynerių Milda. 

Dažnai ką tik mamomis tapusios moterys 
susigalvoja naujų veiklų monotoniško 
gyvenimo paįvairinimui arba tiesiog 
paskatina naujos patirtys. Kokia buvo jūsų 
verslo pradžia? Ką veikėte iki jo?

Iki Justo gimimo išbandžiau daug įvairių 
darbų: jau nuo 10 klasės vasaromis dirbau 
pardavėja mamos parduotuvėje, po mokyk-
los kelerius metus gyvenau Vilniuje, ten buvau 
pardavėja, apskaitininke, renginių organizato-
re. Keletui metų išvykau į Londoną ir dirbau 
moteriškų drabužių parduotuvėje. Šiuo metu 
esu labai laiminga atradusi sau mėgstamą 
veiklą ir jos nekeisčiau į jokią kitą.

Viskas prasidėjo gimus sūnui – nuo mezgi-
mo ir nėrimo, net nežinau, kodėl susidomėjau 
šia veikla. Tada pamėgau siuvinėjimą kryželiu, 
iki išnaktų galėdavau sėdėti siuvinėdama ty-
loje.  Manau, atsiradus vaikams, mamoms la-
bai reikia pabūti vienom, su savo mintimis ir 
be pašalinių garsų – tas labai ramina ir paruo-
šia kitai dienai.

Jūsų verslas prasidėjo nuo naujienos 
Lietuvoje – žindymo karolių. Dabar, atrodo, 
juos vadinate mamos karoliais. Kaip ryžotės 
šiam verslui? 

Visuomet mėgau išbandyti naujus dalykus. 
Pirmuosius Justo gyvenimo metus praleidom 
Londone, tad siaubdavom vaikiškų prekių par-
duotuves: norėjosi išbandyti viską, kas nauja ir 
įdomu. Tada buvau girdėjusi apie papuošalus, 
kuriuos gali kramtyti vaikai, bet taip ir neįsigijau. 
Pirmuosius žindymo (mamos) karolius nusipir-
kau gimus Mildai, galbūt turėdama mažą mer-
gaitę panorau ir pati pasipuošti, jau nepame-
nu. Siunčiausi juos iš Amerikos, nes arčiau tuo 
metu neradau, tad ir šovė į galvą tokia min-
tis – gaminti pačiai.

Kaip sekėsi iš pradžių, ar greitai pavyko 
sudominti mamas nauju papuošalu?

Pradžia nebuvo labai sėkminga – to ir nesiti-
kėjau. Pirmieji metai buvo labiau skirti savo ga-
minių tobulinimui, geriausių medžiagų paieškai. 
Naujiena mamas domino ir pirkėjų sulaukdavau 
vis daugiau, tada pradėjau plėsti asortimen-
tą ir pasiūliau kramtukus, čiulptuko laikiklius. 
Šiuo metu prekiauju ne tik savo gaminiais, bet 
ir kitais naudingais kūdikiui daiktais: čiulptukais, 
merliukais, lavinamaisiais stoveliais ir kt.

Papasakokite, kam tie karoliai labiau 
pritaikyti – mamos puošmenai, ar kūdikiui?  
Ir kuo šie papuošalai ypatingi?

Žindymo arba mamos karoliai yra papuoša-
las mamai, kurį vaikas gali kramsnoti, kai juos 
nešioja mama. Žindymo karoliai pagaminti iš 

natūralių medžiagų, ir mamai nereikės baimin-
tis, kad kūdikis įsikiš juos į burnytę. Jokiu būdu 
negalima jų užkabinti vaikučiams ant kaklo, nes 
tai tikrai nėra saugu. Kai mama maitina mažy-
lį, jis dažnai tampo plaukus, žnaibosi, kiša pirš-
tus mamai į burną  – tada ir ateina į pagalbą 
žindymo karoliai. Nors pasiteisina ne visoms 
mamoms (nes kiekvienas vaikas yra unikalus ir 
turi savų pomėgių), bet dauguma tikrai džiau-
giasi įsigijusios.
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Kaip sekėsi derinti verslą ir motinystę?
Nuo pat verslo pradžios dirbau tik vakarais, 

kai vaikai miegodavo. Dažnai mano darbas 
baigdavosi 24 val. ir vėliau. Pradėjus vaikams 
lankyti darželį ir mokyklą, atrodo, palengvėjo, 
bet prekyba augo, užsakymus pakuoti dieno-
mis nebesuspėdavau, tad ir iki šių dienų dažnai 
dirbu naktimis.

Padeda tai, jog dirbu namuose, nes visa-
da esu pasiekiama vaikams: jei reikia pagalbos 
sprendžiant užduotis, atėjo laikas pietauti ar 
tiesiog norisi apsikabinti.

Labai džiaugiuosi, kad vyras visuomet palai-
kė mano veiklą ir noriai padeda. Kartais atsi-
randa vyriškų darbų, pavyzdžiui, reikia pragręž-
ti, sukalti. Prieš porą metų namuose įsirengiau 
atskirą darbo kambarį, kurio be vyro pagalbos 
tikrai šiandien neturėčiau. Dažnai kyla naujų 
idėjų dėl gaminių, kurias jis man padeda įgyven-
dinti.  Paprastai užtenka tik manęs išklausyti, 
padiskutuoti, ir atsakymas ateina savaime. 

Kaip pasikeitė gyvenimas ir veikla paūgėjus 
vaikučiams?

Mano vaikai gana savarankiški, ryte atsikė-
lę patys papusryčiauja, kartais ir mus su vyru 

pusryčiais į lovą palepina. Labai noriai man pa-
deda dirbti, jei reikia kažką pakarpyti, paklijuoti 
ar surūšiuoti. Metų gale visuomet darau inven-
torizaciją, taigi praėjusiais metais vaikai padė-
jo suskaičiuoti visas žaliavas, o jų turiu tikrai 
nemažai.

Vaikai visuomet būdavo pirmieji, kurie iš-
bandydavo naujoves  – ar tai būtų karoliai, ar 
kramtukai. Net ir Justas mielai vaikščiodavo 
su karoliais, kuriuos padarė mama, tik spalvas 
reikėdavo parinkti berniukiškas. Gavusi naujas 
prekes visuomet parodau vaikams, paklausiu, 
ką jie mano. Vaikiškos įžvalgos dažnai atsklei-
džia įdomių dalykų, apie kuriuos suaugusieji net 
nepagalvotų.

Norėčiau paskatinti mamas nebijoti pradėti 
savo veiklos: jei turite viziją ir tikite ja – išdrįski-
te žengti lemtingą žingsnį. Mes, moterys, daž-
nai esam šimtus kartų sumanesnės ir stipres-
nės už vyrus, į viską žvelgiame kitomis akimis, 
suprantam ir jaučiam kitas mamas. Ir visuomet 
užsibrėžkite didesnius tikslus, negu tikite, kad 
galite įvykdyti, – tai skatins tobulėti ir visuomet 
judėti pirmyn. 

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė
Fotografavo Mile.fotografija

Rachitas – 
pavojus 
nuo pirmųjų 
mėnesių

Rachitas – pavojinga liga, atsirandan-
ti dėl vitamino D stokos, kuri sutrik-
do ir fosforo, ir kalcio apykaitą, todėl 
nukenčia daugelis organizmo sistemų. 
Dažniausiai rachitas atsiranda 2 mė-
nesių – 2 metų amžiaus vaikams, nes 
tuo metu jie greitai auga. Nuo šios li-
gos neapsaugoti ir žindomi kūdikiai – 
motinos pienas turi nedaug vitamino 
D. Taigi profilaktines jo dozes gydyto-
jai skiria jau nuo pirmųjų savaičių. 

Kalčiausia dėl vitamino D trūkumo – 
saulės stoka
Vitamino D trūkumą gali sukelti įvairios prie-

žastys, o viena pagrindinių – saulės stoka. Su 
maistu gauname tik 10–15 proc. šio vitamino, 
likusią dalį organizmas turi pagaminti iš odo-
je esančio cholesterolio veikiant saulės spin-
duliams. 

Vitaminas D yra dviejų formų: D3 ir D2. Vei-
kiant saulės spinduliams gaminasi vitaminas 
D3, o su maistu gauname vitaminą D2. Geriau 
organizme įsisavinamas ir veiksmingesnis yra 
vitaminas D3.

Dėl vitamino D trūkumo sergančių rachitu 
vaikų daugėja visame pasaulyje, net ir saulė-
tuose kraštuose. Taip yra todėl, kad daug laiko 
praleidžiama patalpose, ypač – dieną, o lauke 
naudojamos apsaugos nuo saulės priemonės, 
be to, šio vitamino gamybą odoje slopina ir oro 

užterštumas. Lietuvoje saulės mažoka, taigi 
galimybės pasinaudoti jos spinduliais vitamino 
D gamybai ribotos, o ir būti atviroje saulėje kū-
dikiams nerekomenduojama.

Net ir vasarą vaikas negaus užtektinai šio 
vitamino, jeigu nebus tiesioginėje saulėje be 
apsauginių kremų. Be to, kad saulėje gamintųsi 
vitaminas D, reikia tam tikrų sąlygų, pavyzdžiui, 
vidurdienio saulės, ir ji turi būti gana aukštai. 
Saulės padėtį galima nustatyti pagal šešėlį: tin-
kamas metas, kai jis trumpesnis už žmogų. To-
kioje saulėje nuo 11 iki 16 valandos, atidengus 
bent pusę kūno, reikėtų pabūti po 15 minučių 
keletą kartų per savaitę. Vitamino D atsargas 
organizme turime nuolat papildyti – ilgam prisi-
kaupti negalime. 

Su maistu, papildais ar pagamintas veikiant 
saulei vitaminas D patenka į organizmą neakty-
vios formos, o kepenyse ir inkstuose vykstančių 
procesų metu susidaro aktyvi forma – kalcitrio-
lis. Sergantiesiems žarnyno ligomis šio vitami-
no trūkumas gali atsirasti ne tik todėl, kad per 
mažai jo pateko į organizmą, bet ir dėl netin-
kamos absorbcijos virškinimo trakte. Vitamino 
D trūkumas gali būti susijęs su fermentų, da-
lyvaujančių jį įsisavinant, aktyvumo sutrikimais.

Kokie vaikai linkę sirgti rachitu?
Rachitu dažniau serga neišnešioti kūdikiai 

arba atvirkščiai – gimę didelio svorio bei daug 
priaugę per pirmuosius mėnesius. Dažnes-
nis rachitas dvyniams, taip pat vaikams, anks-
ti pradėtiems maitinti nevisaverčiais dirbtiniais 
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mišiniais ar karvės pienu be pridėtinio vitami-
no D. 

Ligai atsirasti turi įtakos mamos mityba ir 
gyvenimo būdas nėštumo metu. Rachitas daž-
niau užklumpa retai būnančius gryname ore ir 
saulėje, nemankštinamus vaikus. Rizikos gru-
pėje yra vaikai, sergantys uždegiminėmis žar-
nyno ligomis, kepenų ir inkstų ligomis. 

Gauti vitamino D prastesnės sąlygos kūdi-
kiams, gimusiems rudens ir žiemos periodu, 
negu pavasario ir vasaros kūdikiams. Vasarą, 
kai gausu saulės spindulių ir vaikas ilgai būna 
lauke, odoje sintezuojama daugiau vitamino D.

Kada tėvams derėtų sunerimti  
dėl rachito?
Įtarti rachitą tėveliai galėtų iš kai kurių požy-

mių, o pastebėjus bent vieną iš jų, reikia skubė-
ti pas gydytoją.

Vaikas tampa neramus, vangus, irzlus, dir-
glus, blogiau miega, krūpčioja nuo garso ar 
šviesos. 

Vienas iš pirmųjų prasidedančio rachito 
simptomų yra padidėjęs prakaitavimas ir pa-
kaušio praplikimas. Atkreipkite dėmesį, jeigu 
ne tik aktyviai judant, verkiant ar valgant, bet ir 
normaliai aprengtam ką tik nubudusiam vaikui 
greitai sudrėksta veidukas ar pakaušis. Dėl jau-
čiamo diskomforto kūdikis pradeda trinti galvą 
į pagalvę, o dėl to nuplinka pakaušis.

Vitamino D stoka paveikia raumenis: jie su-
silpnėja ir vėluoja motorinė kūdikio raida. Su-
mažėjus raumenų tonusui, paguldytam ant pil-
vuko mažyliui sunku pakelti ir išlaikyti galvą.

Jei laiku nenustatoma diagnozė, suminkštė-
ja kaulai, todėl suplokštėja pakaušis. Vaikas vė-
liau pradeda sėdėti, stovėti ir vaikščioti.

Vitaminas D svarbus imunitetui, todėl jis su-
silpnėja šio vitamino negaunantiems užtektinai 
vaikams ir jie dažniau serga infekcinėmis ligomis.

Toliau ligai progresuojant, specifiniai rachito 
požymiai  – kaulų audinio tankio pažeidimai  – 
matomi rentgenogramose. Vitaminas D akty-
viai dalyvauja kalcio ir fosforo apykaitoje, pa-
gerina kaulams svarbaus kalcio pasisavinimą, o 

jo trūkstant sumažėja ir kalcio. Tuomet sutrin-
ka kaulų mineralizacijos procesai, suminkštė-
ja kaulai, deformuojasi skeletas, sulėtėja dan-
tų augimas. 

Mažiems vaikams būdinga kojų deformacija 
(o formos kojos). Suminkštėja kaukolės kaulai, 
esantys pakaušio srityje, ar didžiojo momenė-
lio ir kaukolės siūlių kraštai, pasikeičia krūtinės 
forma.

Šonkaulių ir krūtinkaulio jungties vietose at-
siranda sustorėjimai  – vadinamieji rachitiniai 
karoliai, deformuojasi stuburas.

Kaip gydomas rachitas?
Vitamino D kiekis nustatomas pagal kraujo 

tyrimą. Paprastai ir greitai tokį tyrimą galima at-
likti, pavyzdžiui, vitaminų namuose GERVITUM. 
Tereikia kelių lašų kraujo iš piršto ir rezultatai 
gaunami per 15 min. Tai ypač patogu bijantiems 
dūrio į veną vaikams, taip pat – ir mamoms. 

Rachitas gydomas kompleksiškai: vitamino 
D, esančio vaistuose ir maisto papilduose, gy-
dytojo nurodytomis dozėmis, kurios priklauso 
nuo ligos sunkumo, vaiko amžiaus ir svorio, rizi-
kos veiksnių, laboratorinių tyrimų. Taip pat vai-
kas turi kasdien kuo daugiau laiko praleisti gry-
name ore, saulėtą vasaros dieną bent keliolika 
minučių pabūti lauke išrengtas. Gydymas trun-
ka 1–3 mėnesius. 

Rachitu sergantį kūdikį reikia dažniau varty-
ti, kad nesideformuotų kaulai, neskubėti sodin-
ti, gydytojas gali skirti masažą ir mankštą.

Rachito prevencija
Rachito prevencija turėtų prasidėti dar nėš-

tumo metu, nes vitamino D kiekis po gimimo 
priklauso nuo to, kiek jo buvo mamos organiz-
me. Moteriai rekomenduojama vartoti vitaminą 
D planuojant nėštumą ir nėštumo metu, ste-
bėti jo kiekį kraujo serume ir laikytis dozės, ku-
rią paskyrė gydytojas. Būsimai mamai reikia su-
balansuotai maitintis, ji turėtų užtektinai laiko 
praleisti saulėje.

Visiems kūdikiams: ir žindomiems motinos 
pienu, ir maitinamiems adaptuotu mišiniu; vi-
taminą D būtina vartoti jo trūkumo prevenci-
jai. Profilaktinę vitamino D dozę gydytojas pa-
renka kiekvienam vaikui individualiai – pagal jo 
kūno masę, augimo tempą, sveikatos būklę, 
mitybą, buvimą lauke ir sezoną. 

Įvairiose šalyse atlikti tyrimai atskleidė, kad 
šis vitaminas svarbus ne tik kaulams ir dantims 
formuotis, bet dalyvauja daugelyje kitų svarbių 
medžiagų apykaitos procesų. Jis apsaugo nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat autoimuni-
nių ir onkologinių ligų.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

El. parduotuvė www.gervitum.lt
Savanorių pr. 11A, LT -03116 Vilnius,

labas@gervitum.lt, +370 610 60004

PATOGUS 
DOZAVIMAS 
KŪDIKIUI

SLAPTOS SUPER GALIOS JUMS IR JŪSŲ VAIKUI!
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Karšta vasara kupina ne tik įvairių lais-
valaikio ir atostogų džiaugsmų – sau-
lės, lepinimosi paplūdimyje, maudynių 
ežere ar jūroje. Deja, mėgaudamie-
si šiais malonumais neturime pamirš-
ti karščio pavojų, tokių kaip dehidrata-
cija, perkaitimas, saulės smūgis, odos 
nudegimai. Šie negalavimai ypač pa-
vojingi vaikams. Maži vaikai daug sun-
kiau pakelia karštį ir saulė jiems paken-
kia greičiau.

Dehidratacija
Vaikų medžiagų apykaita spartesnė negu su-

augusiųjų, be to, vanduo mažylių organizme su-
daro didesnę kūno masės dalį, todėl jie ypatingai 
greitai netenka skysčių, o kartu su jais organiz-
me mažėja ir būtinų mineralinių medžiagų kiekis. 
Skysčių netekimas ypač pavojingas kūdikiams ir 
vaikams iki 3 metų, nes jie dėl mažos kūno ma-
sės gali prarasti pernelyg daug vandens. 

Esant dehidratacijai, netenkama daugiau 
vandens, negu gaunama geriant, todėl sutrinka 
organizmo skysčių ir elektrolitų pusiausvyra, o 
dėl ypatingai sunkios dehidratacijos gali kilti mir-
ties pavojus. 

Apie dehidrataciją įspėjantys simptomai:
w pirmieji dehidratacijos požymiai – išdžiūvusi 

burna ir troškulys;
w vaikas tampa vangus, suprastėja reakcija į 

aplinką;
w mažylis išblykšta ir mieguistas;
w oda pasidaro vėsi, pilkšvo atspalvio, įdumba 

akys;
w atšąla rankos ir kojos;
w kūdikiams įdumba momenėlis;
w vaikas mažai prakaituoja ir retai šlapinasi, 

verkia be ašarų;
w sunkus požymis – sąmonės pritemimas ar 

net apalpimas.

Karštą dieną vaikas nuolat turi gurkšnoti 
skysčius. Neverskite jo iš karto išgerti daug van-
dens. Troškulį vaikas greičiau numalšins gerda-
mas pamažu – nedideliais gurkšneliais, bet daž-
niau. Geriausiai troškulį numalšins negazuotas 
mineralinis kambario temperatūros vanduo. Va-
sarą nedera duoti šalto vandens, nes dėl dide-
lio temperatūrų skirtumo vaikas gali susirgti per-
šalimo liga.

Pastebėję dehidratacijos požymius, mažyliui 
padėsite nunešę jį į vėsią patalpą, duokite atsi-
gerti vandens. Rekomenduojama gerti specialų 
rehidracijos tirpalą, kuris padeda atkurti netek-
tus mikroelementus ir skysčius. Jeigu tokio tir-
palo neturite, galite duoti mineralinio vandens, 
įmaišę į jį druskos ir cukraus.

Kad vaikas išvengtų dehidratacijos, 
esant karštam orui, laikykitės šių 
patarimų: 
w Renkite mažylį laisvais, šviesiais, orui pralai-

džiais drabužiais iš natūralių audinių, galvą 
apsaugokite kepure.
w Karščių metu su vaiku nebūkite saulėje, laiką 

leiskite šešėlyje ir vėjo prapučiamoje vietoje.
w Jeigu karštis nepakeliamas, ant galvos ir 

pečių uždėkite vėsiu vandeniu sudrėkintą 
rankšluostį, marškinėlius ar kitokį drabužį.
w Apipurkškite vaiką drungnu vandeniu. Visą 

kūną gerai atvėsina dušas.
w Ištisą dieną nuolat girdykite vaiką. Galite jam 

duoti negazuoto ir nevirinto vandens (galima 
šiek tiek sūraus mineralinio vandens), džiovin-
tų vaisių kompoto, šviežių sulčių, praskiestų 
vandeniu, nesaldintos arbatos. Gėrimai turi 
būti vėsūs, bet ne lediniai.

Ar vaikas geria užtektinai, galite patikrinti pa-
gal šlapinimąsi: tai daryti normalu ne rečiau kaip 
6 kartus per parą, o šlapimas neturi būti tam-
sios spalvos.

Perkaitimas ir saulės smūgis
Lepintis saule ir šiluma turime su saiku, kad iš-

vengtume perkaitimo ir saulės (šilumos) smūgio. 
Perkaistama, kai sutrinka šilumos apykaita, t. y. 
kai kūnas gamina daugiau šilumos, nei gali ati-
duoti. Jeigu vaiką pradėjo pykinti, jis vemia, mie-
guistas ir nusilpęs, kamuoja galvos skausmas ir 
svaigimas, raumenų mėšlungis, išblyško oda, gali 
būti, kad jis perkaito.  Šiuo atveju gali padėti vė-
sus dušas (vonia netinka), duokite vaikui vėsaus 
gėrimo, geriausia – mineralinio vandens. 

Daug rimtesnė problema – saulės (šilumos) 
smūgis, nes pažeidžia smegenis. Tai yra sun-
kiausias karščio sukeltas sutrikimas. Kai aplin-
kos oro temperatūra aukštesnė už odos, šilu-
mą atiduodame prakaituodami, t. y. garindami. 
O kai nebegalime prakaituoti, pavyzdžiui, dėl di-
delės oro drėgmės, tvankumo, kai nėra jokio vė-
jelio, prigludusių, oro nepraleidžiančių drabužių, 
gali pakilti temperatūra. Tai lemia šilumos smū-
gį, kuris kelia pavojų gyvybei, gali išsivystyti neu-
rologiniai sutrikimai. 

Vaikus karštis veikia stipriau, jų atsivėsinimo 
mechanizmai prasčiau išsivystę, mažyliai negali 

prisitaikyti prie karščio taip gerai kaip suaugusie-
ji dar todėl, kad jie mažiau prakaituoja, o prakai-
tas natūraliai atvėsina. Todėl vaikai turi didesnę 
riziką perkaisti ir patirti su perkaitimu susijusius 
negalavimus.

Saulės (šilumos) smūgis gali užklupti 
tiek būnant saulėje, tiek praėjus kelioms 
valandoms. Šį sveikatos sutrikimą 
galima įtarti, atsiradus kuriems nors iš 
šių požymių:
w galvos skausmas, svaigimas, zvimbimas 

ausyse, mirgėjimas akyse;
w pykinimas ir vėmimas;
w vangumas, silpnumas; 
w koordinacijos sutrikimas; 
w padažnėjusi širdies veikla ir pasunkėjęs 

kvėpavimas;
w išbalusi oda;
w kūno temperatūros pakilimas iki 40 laipsnių;
w stipriausi šilumos smūgio požymiai – 

sąmonės pritemimas ir praradimas.

Pastebėję šilumos smūgio požymius, kvies-
kite medikus. Pirmoji pagalba perkaitus ar paty-
rus saulės smūgį yra vėsinimas. Greitai perkelki-
te vaiką į vėsią vietą – bent nuveskite į šešėlį, o 
geriausia į kambarį su oro kondicionieriumi, nu-
renkite vaiko drabužius. Jeigu nėra vėsios pa-
talpos, bet kokiu būdu vėsinkite erdvę: vėdinki-
te laikraščiais, sudarykite šešėlį, uždenkite kūną 
vėsiais vystyklais ar rankšluosčiais, duokite vai-
kui atsigerti vandens. Jeigu patyręs saulės smū-
gį vaikas neteko sąmonės, paguldykite jį ant 
šono, vėduokite ir skubiai kvieskite greitąją pa-
galbą.  

  
Patarimai, kaip išvengti perkaitimo ir 
saulės (šilumos) smūgio:
w Kuo aktyviau vaikas juda saulėje ar šilumoje, 

tuo didesnė saulės smūgio tikimybė, todėl 
neikite į paplūdimį pačiomis karščiausiomis 
valandomis.
w Perkaitimo ir šilumos smūgio riziką didina ir 

dehidratacija (skysčių netekimas), nes vaikas 
neturi ko prakaituoti ir negali atsivėsinti. Taigi 
visą laiką duokite jam gerti šiek tiek vandens, 
įsitikinkite, kad vaiko drabužiai laisvi ir nepa-
mirškite galvos apdangalo.
w Nebijokite oro kondicionierių. Jie yra daug nau-

dingesni vaiko sveikatai nei tvankumas ir karš-
tis. Vienintelis dalykas – nepamirškite, kad oro 
kondicionierius išsausina orą, ir būtent tai yra 
pavojinga vaikui. Raskite būdą sudrėkinti kam-
barį, kai veikia oro kondicionierius. 

Vasaros karščio pavojai
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w Niekada nepalikite vaiko automobilyje, net 
trumpam. Nuo kaitros neišgelbės net atida-
rytas langas: karštą dieną net pavėsyje sto-
vinčio automobilio viduje temperatūra greitai 
pakyla.

Nudegimai saulėje
Seniai žinome, kad degintis yra kenksminga, 

bet dauguma atostogautojų, pasiekę jūrą ir pa-
plūdimį, kiekvieną dieną nuo saulėtekio iki sau-
lėlydžio kepinasi saulėje ir dažnai drauge su jais 
būna vaikai, o jų oda yra daug jautresnė. Nuo 10 
iki 16 valandos vaikui nedera būti tiesioginiuose 
saulės spinduliuose. Kūdikiui iki vienerių iš viso 
negalima būti atviroje saulėje, nes nuo ultravio-
letinių spindulių apsaugančio melanino mažylių 
odoje nesigamina užtektinai, be to, kūdikio dar 
nepatariama tepti apsauginiais kremais.

Iki 11 ir po 16 valandos vyresni vaikai gali 
pabūti saulėje, bet būtinai su plačiabryliu švie-
sios spalvos galvos apdangalu, kad ausys 
ir visas veidukas būtų apsaugotas šešėlio. 
Atviras kūno vietas reikia tepti kremu nuo sau-
lės keletą kartų per dieną, nes žaidžiant ir mau-
dantis apsauginė plėvelė nusitrina. Geriausia, jei  
mažylis kapstosi smėlyje po paplūdimio skėčiu. 

Taigi, norint kiek įmanoma labiau apsaugo-
ti vaiką nuo šilumos smūgio, nudegimo saulėje 
ir dehidratacijos, geriausia, kad jis būtų atokiau 
nuo atvirų saulės spindulių.

Deja, ne visada pavyksta apsaugoti vaiką ir 
saulė nudegina odą. Nudegimo saulėje požymiai 

dažnai išryškėja ne iškart, juos galime pastebė-
ti jau sugrįžę iš lauko. Oda nudegimo vietoje pa-
rausta, dažnai patinsta, skauda, gali būti nusė-
ta pūslelių, gali pašiurpti kūnas, krėsti drebulys.

Jeigu vis dėlto nepavyko išvengti nudegimų, 
greitai palikite paplūdimį ir duokite vaikui gerti 
kambario temperatūros negazuoto mineralinio 
vandens. Ant nedidelių nudegusių odos plote-
lių dedami šalti kompresai, pavyzdžiui, šaltame 
vandenyje suvilgytos audinio skiautės arba nosi-
nės. Tokį kompresą laikykite, kol jis sušils, ir dėki-
te kas 2–3 valandas. 

Jeigu saulė nudegino didesnius odos plo-
tus, uždėkite vėsiame vandenyje suvilgytą 
rankšluostį, drėgną paklodę arba aprenkite vai-
ką drėgnais marškinėliais. Atvėsti padės ir vėsi 
vonia arba dušas. Šlapios odos nesausinkite, o 
leiskite jai nudžiūti: garuodamas vanduo vėsins 
įkaitusį vaiką.

Nudegintą odą patepkite specialiu kremu ar 
losjonu, skirtu naudoti po nudegimo. Tokių pre-
paratų gausu bet kurioje vaistinėje, jie pade-
da nuo saulės nudegimo daug efektyviau nei 
kefyras ar grietinė, dar ir vėsina bei numalšina 
skausmą.

Kol nudegimai neišnyks, saugokite vaiką nuo 
tiesioginių saulės spindulių, renkite jį tik lengvais 
medvilniniais drabužiais, kurie netrins odos.

Prisiminkite, kad būnant ant paplūdimio smė-
lio ir upės, ežero, jūros vandenyje būtinos stip-
rios apsauginės priemonės, nes ultravioletiniai 
spinduliai atsispindi ir yra daug intensyvesni.

Parengė Undinė Gilė

Vasarą dažniau plačiai atveriame lan-
gus, kad į namus įsileistume gaivaus 
oro, bet mažyliui tuo metu geriausia 
pažaisti kitame kambaryje. Turime 
akylai stebėti vaiką, jeigu langas kam-
baryje tik pravertas arba apsaugoti 
langą taip, kad mažylis negalėtų už-
siropšti ant palangės. Mažas vaikas, 
vos spėjus mamai nusisukti, akimirks-
niu gali pribėgti prie lango ir atsidurti 
dideliame pavojuje.

Tėvai turi būti budrūs visada
Dažniausiai pro langus iškrenta vaikai iki 

penkerių metų, smalsiausi berniukai, kuriems 
rūpi pažiūrėti, kas gi vyksta už lango, o pavo-
jaus mažyliai dar neįvertina. Jie lengvai užlipa 
ant palangės, jeigu šalia yra pristumti baldai, o 
ir pačiam prisistumti kėdę mažajam padūkėliui 
nėra sudėtinga.  Dažniau iškrenta pro langus 
daugiabučiuose gyvenantys vaikai ir sunkiai su-
sižaloja: galvą, vidaus organus, lūžta kaulai. Kri-
timas iš didesnio aukščio, deja, gali baigtis dar 
liūdniau – mirtimi.

Neverta pasikliauti įsitikinimu, kad vaikas 
paprastai nelaipioja ant palangių, nes negali-
te būti tikri, kad žaisdamas jis nesugalvos tai 
padaryti. Klaidingą saugumo iliuziją sukuria ant 
lango sumontuotas nuo vabzdžių apsaugantis 
tinklelis: atsirėmęs į jį vaikas gali iškristi kartu 
su visu tinkleliu.

Apsaugokite vaiką nuo nelaimės
w Nepalikite vaikų vienų kambaryje su pravertu 

langu, nors ir užfiksuotu. Vaikas visada 
turėtų būti jūsų matomoje ir pasiekiamoje 
zonoje. Jei plačiai atidarėte langą, neleiskite 
vaiko į šį kambarį.

w Jei paliekate vaiką kambaryje vieną – net 
trumpam, uždarykite langus, nesuteikite gali-
mybės vaikams patekti prie atidarytų langų, į 
balkonus ar lodžijas.

w Šalia lango neturėtų būti baldų, ant kurių vai-
kas galėtų žaisti ir palypėjęs lengvai patektų 
ant palangės.

w Nepasikliaukite tinkleliu nuo vabzdžių – jis 
nėra skirtas vaiko apsaugai nuo kritimo.

w Jeigu įmanoma, langus atverkite viršuje, o ne 
apačioje.

w Sumontuokite specialias langų sistemas, ku-
rios neleis vaikui jų atidaryti: langų atvėrimo 
ribotuvus, fiksuojančius tam tikrą atvėrimo 
tarpą, rakinamas ir išimamas rankenas.

w Jei stovite su vaiku prie lango, būkite pasi-
ruošę staigiems jo judesiams, visada jį tvirtai 
laikykite, ir ne už rankos, o apglėbę aplink 
juosmenį. Nedera laikyti vaiko už drabužių: 
jei mažylis smarkiai timptels, audinys gali 
plyšti.

w Kalbėkitės su vaikais, paaiškinkite jiems, 
kokie pavojai tyko užlipus ant palangės. 
Niekada nešaukite namuose esančiam vaikui 
iš gatvės. 

Atidarytas 
langas – didelis 
pavojus vaikui
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Vasaros atostogos ne tik kupinos be-
galės vaikiškų džiaugsmų, bet ir di-
desnių ar mažesnių nelaimių: nubroz-
dinimų, įbrėžimų, mėlynių ir įpjovimų. 
Padaugėja vasarą ir kąstinių žaizdų, 
nes augintiniai taip pat ilgiau būna lau-
ke. Ką daryti apkandžiojus gyvūnui? 
Kaip gydyti nedidelius odos pažeidi-
mus patiems ir kodėl svarbu tinkamai 
sutvarkyti net mažą žaizdelę?

Vaikas susižeidė: galima padėti 
patiems, ar kreiptis į gydytoją?

Kada reikia važiuoti  
į gydymo įstaigą?
Vargu ar kuriam vaikui pavyksta išvengti ša-

lutinių pramogų lauke padarinių – odos suža-
lojimų. Nedideles žaizdeles paprastai užtenka 
kruopščiai nuplauti su muilu bei vandeniu, nu-
purkšti dezinfekuojamuoju purškalu ir užklijuo-
ti pleistru. 

Susižeidus vaikui, turime įvertinti, ar tai ne-
didelė problema, dėl kurios neturime sunerim-
ti ir skubėti pas gydytoją, o visiškai paprasta 
susitvarkyti patiems. Kai kurių odos sužalojimų 
tikrai neišgydysime patys. Kai sužalojimai sun-
kesni, delsti negalima, nes vėliau gydymas bus 
daug sudėtingesnis. Tai yra:
w plėštinės ir pjautinės žaizdos su išsižioju-

siais kraštais;
w gilios žaizdos arba jeigu žaizdoje yra įstrigu-

sių stiklo, plastiko šukių ar medžio atplaišų 
(patiems jų traukti negalima);
w veido įbrėžimai, nubrozdinimai ir žaizdos;
w žaizda, kurios ilgis didesnis negu pusė cen-

timetro, jeigu ji gilesnė ir stipriai kraujuojan-
ti, nes tada gali prireikti siūti;
w jeigu žaizda kraujuoja ilgiau nei 15 minučių 

ir kraujavimo sustabdyti nepavyksta;
w pūliuojanti žaizda ar įbrėžimas;
w žaizda, aplink kurią oda labai parausta, 

patinsta, jeigu oda toje vietoje karšta;
w gyvūnų, ypač benamių, įkandimai.

Tačiau net mažas įbrėžimas gali sukelti di-
delių bėdų, pavyzdžiui, didesnis pavojus 

kyla, jeigu žaizda užteršta žemėmis, o 
vaikas nėra paskiepytas nuo stabli-

gės, tada be gydytojo tikrai ne-
apsieisite.

Ypač pavojingi 
vaikams – gyvūnų 

įkandimai
Gyvūnų (ypač lau-

kinių ir benamių) 
įkandimai kelia grės-
mę vaikų sveikatai – 
galima užsikrėsti pa-
vojinga infekcine liga 
pasiutlige. Tai ūmi 
mirtina virusinė liga, 

sukelianti galvos ir stuburo smegenų uždegi-
mą. Pasiutlige galima užsikrėsti per seiles, ir ne 
tik gyvūnui įkandus, užkratas gali patekti ir per 
mažytes žaizdeles šiam lyžtelėjus. Todėl pas 
gydytoją reikia skubėti net ir dėl menkų įdrės-
kimų. Įkandimo vietą nuplaukite vandeniu su 
muilu, dezinfekuokite ir kuo greičiau kreipkitės į 
artimiausią medicinos įstaigą.

Būtina pasirūpinti  
ir nedidele žaizdele 
Nugremžtoms alkūnėms, nubrozdintiems 

keliams, taip pat kitiems nedideliems odos pa-
žeidimams paprastai nereikia sudėtingo gydy-
mo. Pirmas ir gana svarbus etapas yra plovi-
mas, nes tuomet pašalinami ne tik nešvarumai, 
bet ir mikroorganizmai.

Geriausia pažeistą vietą nuplauti su muilu 
ir tekančiu vandeniu. Tiks ir vanduo iš butelio, 
kad ir mineralinis, negilią žaizdelę galima pra-
plauti vandenilio peroksidu. Nuplovę žaizdą ar 
įbrėžimą, nusausinkite  – tai padarysite švaria 
nosine, servetėle, rankšluosčiu ar bet kokiu kitu 
audiniu.

Nors ir vaikas menkai nusibrozdino kelius ar 
alkūnes, per žaizdelę į organizmą gali patekti 
infekcija, todėl net ir nedaug pažeistą vietą, nu-
plovus ir nusausinus, būtina dezinfekuoti anti-
septiku, kuris slopina infekciją galinčių sukelti 
mikroorganizmų dauginimąsi. 

Kelionėje ypač patogus purškiamas antisep-
tikas, kuriuo nupurkšite odą aplink žaizdą. Tada 
užklijuosite pleistru arba sutvarstysite. Tai ap-
saugos žaizdą nuo infekcijos ir nešvarumų bei 
leis žaizdelei kvėpuoti. Nedidelėms žaizdelėms 
galite naudoti skystą pleistrą, kuris ant žaizdos 
suformuoja ploną elastinę plėvelę, apsaugan-
čią nuo infekcijos.

Jei nusibrozdinus odą kraujuoja negausiai, 
nėra pavojinga, o kraujas per keletą minučių su-
kreša. Tokią žaizdelę užtenka dezinfekuoti bei 
užklijuoti pleistru. Nedidelio kraujavimo stabdy-
ti nereikia, nes kraujas iš žaizdos išplauna ligas 
sukeliančius virusus ir bakterijas. Jei nubrozdin-

ta vieta nešlapiuoja, geriau jos niekuo netep-
ti. Kraujui sukrešėjus, susiformuoja šašas, kuris 
natūraliai apsaugo žaizdą, o vėliau nukrenta. 
Tada užtenka uždėti sterilų tvarstį.

Nedideles pjautines neužterštas žaizdas 
taip pat galima gydyti namų sąlygomis. Žaiz-
dos kraštus patepkite dezinfekuojamuoju tir-
palu. Pilti tiesiai ant žaizdos antiseptiko ne-
dera, nes jis sudirgins audinius arba sukels 
nudegimą. Kraujavimą sustabdysite suglaudę 
žaizdos kraštus ir užspaudę steriliu tvarsčiu. 
Kelionėse pravers specialūs geliai, padedan-
tys greičiau sugyti odelei, kuriais galima patep-
ti pažeistą odą. 

Kaip išnaikinti mėlynes?
Mėlynė yra mažų kapiliarų plyšimo pasek-

mė, dėl to atsiranda poodinės kraujosrūvos. 
Staigus sumušimas pažeidžia smulkias krauja-
gysles, o iš jų pasklidęs kraujas sukelia lengvą 
minkštųjų audinių patinimą.

Atsiradus mėlynei, pirmiausia ant sumuštos 
vietos uždėkite ledo (tai gali būti specialus ledo 
maišelis, kurį įsigysite vaistinėje, arba užšaldy-
tas maisto produktas iš šaldytuvo). Apvynio-
ję ledą rankšluosčiu ar kitu audiniu, palaikykite 
ne ilgiau kaip 20 minučių, tada po kelių minučių 
pakartokite procedūrą, darykite tai 3–4 kartus. 
Kelis kartus per dieną mėlynę galite tepti speci-
aliu gijimą skatinančiu tepalu ar geliu.

Po 48 valandų mėlynę pradėkite šildyti. Šil-
ti kompresai pagerina pažeistos vietos kraujo-
taką, padeda sumažinti patinimą ir mėlynė grei-
čiau išnyksta. 

Mėlynė turėtų visiškai išnykti po poros sa-
vaičių. Per šį laiką ji pakeis daugybę atspal-
vių: nuo tamsiai mėlynos iki geltonai žalios. Jei 
spalva nesikeičia, reikia nedelsiant kreiptis į gy-
dytoją. Nenykstantis paraudimas ir patinimas, 
taip pat pulsuojantis skausmas gali reikšti, kad 
prasidėjo infekcija, tuomet gydymą turėtų skir-
ti specialistas.

Parengė Undinė Gilė
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Ginamės 
nuo gamtoje 
tykančių 
vabzdžių

Malonų buvimą miške ar paplūdimy-
je neretai aptemdo aplink knibždan-
tys vabzdžiai, kurių įkandimai gali tu-
rėti rimtų pasekmių, ypač alergiškiems 
vaikams ir suaugusiesiems. Kaip apsi-
saugoti nuo šių nenaudėlių ir kaip gel-
bėtis neišvengus susidūrimo su jais?

Uodai: dažniausiai nepavojingi,  
bet geriausia saugotis
Uodai – įprastiniai vasaros palydovai, kurių 

nelaikome itin pavojingais, dauguma uodų įkan-
dimų labai nepakenkia, o niežulys ir patinimai 
praeina per kelias dienas, tačiau taip yra ne vi-
sada. Uodų įkandimai gali sukelti alergines re-
akcijas. Jeigu įkandimo vieta labai ištinsta, kre-
čia šaltis, pila prakaitas, sutrinka kvėpavimas, 
pakyla temperatūra, reikia kreiptis į gydytoją.

Net jei uodų įkandimai ir nesukelia alerginės 
reakcijos, vis tiek atsiranda patinimų ir niežti. To-
dėl patariama sukandžiotą vietą iškart šaldy-
ti, pavyzdžiui, pridėti ledo kubelių ar sušaldytą 
maisto produktą, tinka ir tekantis šaltas vanduo. 
Mat šaltis slopina tinimą ir mažina niežulį. Odos 
sudirginimus susilpnins po vabzdžių įkandimų 
padedantis tepalas, kurį galite nusipirkti vaisti-
nėje. Kai kurie tepalai dar ir dezinfekuoja odą.

Įkandimo vietą patariama uždengti drabu-
žiais, kad vaikas, kasydamasis neužterštų odos 
nešvarumais. Priešingu atveju infekcija gali pa-
tekti į žaizdas ir sukelti uždegimą.

Apsisaugoti nuo uodų galime vabzdžius at-
baidančiais purškalais, tepalais ir emulsijomis 
(vadinamaisiais repelentais). Tačiau renkantis 
šias priemones svarbu atidžiai perskaityti ins-
trukciją ir pirkti tik tas, kurias galima naudoti 

tam tikro amžiaus vaikui. Mažiems vaikams tin-
ka toli gražu ne visi repelentai, kai kurie gali tu-
rėti toksinį poveikį.

Kūdikių iki vienerių metų nedera tepti ar 
purkšti jokiais repelentais. Šias priemones gali-
ma naudoti tik ant drabužėlių bei vežimėlio kraš-
tų. Apsaugoti vežimėlyje miegantį kūdikį galima 
uždengus jį tinkleliu arba kitu plonu audiniu.

Vapsvų, bičių, širšių sugėlimų pavojai
Tai agresyvesni vabzdžiai nei uodai, todėl jų 

įgėlimai vaikams gali sukelti stipresnes reakci-
jas. O jei vaikas yra alergiškas vapsvų ar bičių 
nuodams, įgėlus šiems vabzdžiams gali atsi-
rasti stipri alerginė reakcija  – anafilaksinis šo-
kas. Tada sutrinka vaiko kvėpavimas, gali su-
tinti liežuvis ir gerklė, jis gali prarasti sąmonę. 
Pastebėję nerimą keliančius požymius, skubiai 
kvieskite greitąją pagalbą. Didelės įtakos turi ir 
įgėlimų kiekis. Net nelinkusiam į alergijas žmo-
gui daugybiniai vapsvų ar bičių sugėlimai gali 
kelti pavojų. Visada, jeigu sugeltos vietos stip-
riai ištinsta, reikia kreiptis į gydytoją.

Pirmoji pagalba įgėlus bitei, nedelsiant paša-
linti gėluonį. Nedera bitės geluonį traukti pirš-
tais ar pincetu, nes jį suspaudus į organizmą 
pateks daug nuodų. Gėluonį nubraukite peiliu 
ar užkabinę nagu iš apačios. Tada įgėlimo vietą 
gerai būtų nuplauti vandeniu su neutraliu mui-
lu, patariama dezinfekuoti, taip pat šaldyti van-
deniu arba šaltu kompresu. Niežuliui numalšin-
ti ir alerginėms reakcijoms sumažinti turėkite 
vaikams tinkantį antialerginį tepalą, naudojamą 
įkandus vabzdžiui. Alergiškam vapsvų ar bičių 
nuodams vaikui, arba jei įkandimų yra daug, bū-
tinai kvieskite greitąją pagalbą.

Jei atsirado dilgėlinis viso kūno bėrimas, 

ėmė svaigti galva, pasidarė silpna, ištino ger-
klos, veidas, atsirado dusulys, skubiai kreipkitės 
į medikus. Tai gali būti pavojingos anafilaksinės 
reakcijos požymiai.

Reikėtų būti budriems sukandžiojus bet ku-
riam vabzdžiui, taip pat ir skruzdėlėms, upi-
niams mašalams, musėms. Šie gyviai irgi išski-
ria medžiagas, kurios gali sukelti didelį patinimą, 
niežėjimą ir paraudimą. Pagalba įkandus šiems 
vabzdžiams tokia pat, kaip išvardinta aukščiau.

Erkės: svarbiausia – saugotis
Šie vabzdžiai yra itin pavojingi, nes perne-

ša daugybę virusinių ir bakterinių infekcijų. Daž-
niausios iš jų yra Laimo liga ir erkinis encefali-
tas, nuo kurio apsaugo skiepai. Laimo liga gana 
sunki infekcija, pažeidžianti įvairius organus, o 
skiepų nuo šios ligos dar nėra.

Grįžę namo po iškylos, apžiūrėkite vaiką. 
Kai kurias kūno vietas erkės mėgsta labiau-
siai – ten, kur oda plonesnė: kaklą, galvos odą, 
už ausų, vidinius rankų linkius, pakinklius, tar-
pupirščius. Šias vietas apžiūrėkite itin atidžiai. 
Svarbu erkę pašalinti per 24 valandas, tada tiki-
mybė užsikrėsti daug mažesnė.

Pašalinsite erkę pincetu ar specialiu erkių 
traukikliu, kuris parduodamas vaistinėse. Suim-
kite erkę kuo arčiau odos ir ištraukite staigiu ju-

desiu, jos nesukinėdami. Nesibaiminkite, jeigu 
liko erkės galvutė: ją kaip svetimkūnį organiz-
mas pats pašalins. 

Kas turėtų įspėti apie pavojų? Jeigu praėjus 
kelioms dienoms po iškylos vaikui staiga pakyla 
temperatūra, bet nėra kvėpavimo takų ligos po-
žymių (kosulio, gerklės skausmo ir paraudimo) 
ar žarnyno sutrikimų, ieškokite erkės įsisiurbi-
mo vietos. Paprastai Laimo ligos požymiai at-
siranda per pirmąsias savaites. Sergant Laimo 
liga, ant odos aplink įkandimo vietą atsiranda 
raudonas paraudęs plotelis, kuris didėja. Vėliau 
jis tampa žiedo formos, dėmės kraštas ryškėja, 
tampa raudonos ar violetinės spalvos, o vidu-
rys pradeda blykšti. Tai migruojanti Laimo ligos 
eritema. Paskui žiedas išsiplečia, gali pasida-
ryti itin didelis. Jei pastebite nerimą keliančius 
simptomus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Norėdami apsaugoti vaiką nuo erkių, ne-
vaikštinėkite po brūzgynus, nešienautas pie-
vas.  Ruošdamiesi į gamtą aprenkite vaiką švie-
siais drabužėliais, ant kurių lengvai pamatysite 
erkę, uždėkite kepurę, drabužėliai turi uždeng-
ti rankas ir kojas. Kad liktų kuo mažiau nuogo 
kūno, sukiškite kelnes į kojines – taip erkės ne-
galės įsisiurbti.  

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Kad ausų skausmas 
nesugadintų vaikui vasaros 
Atėjus vasarai viliamės, kad šaltojo 
periodo ligos pasitraukė, deja, šilčiau-
sias metų sezonas taip pat palankus 
ir peršalimams, ir ausų uždegimams. 
Ausies skausmas vaiką gali užklupti ir 
po maudynių jūroje, ežere arba skren-
dant lėktuvu. 

Kodėl vasarą nesiliauja  
ausų uždegimai?
Ausų uždegimas (otitas) gali būti dažnai va-

sarą pasitaikančio alerginio rinito komplikaci-
ja. Vasarą ausų ligomis vaikai taip pat serga 
dėl peršalimų, kuriems palankios sąlygos tem-
peratūrų skirtumai lauke ir patalpose su oro 
kondicionieriumi. Liga gali prasidėti, kai saulė-
je įkaitęs vaikas pasimaudo šaltame vandeny-
je, neretai mažieji peršąla pernelyg ilgai būda-
mi vandenyje. Be to, maudantis į ausis patekus 
vandens, uždegimą sukelia jame esančios bak-
terijos.

Ausų negalavimai yra su-
siję ir su slėgio pokyčiais už 
ausies būgnelio esančio-
je ertmėje. Tai gali nutikti, 
pavyzdžiui, nardant. Daž-
nai ši problema užklum-
pa besimaudant dar nuo 
slogos ar kitos peršali-
mo ligos neišgijusiam 
vaikui. 

Ausies skausmą gali išprovokuoti skrydis 
lėktuvu, ypač – staigūs slėgio pokyčiai kylant 
ir leidžiantis lėktuvui, kai oro slėgis ausyse ir 
aplinkoje pasidaro skirtingi. Tuomet ištinka ba-
rotrauma, kuri pajuntama iš ausų skausmo, už-
gulimo, spengimo, kartais ir pykinimo. Baro-
trauma gali pažeisti ausies būgnelį, išorinę ir 
vidurinę ausį, prienosinius ančius. 

Dėl slėgio pokyčių atsiradęs vidurinės au-
sies pažeidimas vadinamas barotrauminiu oti-
tu. Ypatingai jo saugotis derėtų esant net ir 
nedidelei slogai, dėl kurios taip pat paburksta 
nosies gleivinė. Todėl prieš skrydį reikėtų įla-
šinti vaistukų nuo slogos. Pagerinti savijau-
tą skrendant galima ryjant seiles, kramtant 
gumą, vaikui patariama duoti čiulpti ledinuką 
ant pagaliuko. 

Mažų vaikų liga – vidurinės  
ausies uždegimas
Ausies uždegimas gali pažeisti išorinę, vidu-

rinę ir vidinę ausį. Pagrindinės ausies uždegimo 
formos yra išorinės ir vidurinės ausies infek-

cija. Išorinis ausies uždegimas išsivysto iš-
orinėje jos landoje. Jis gali atsirasti vaikui 
sužalojus ausies landą kokiu nors daiktu, 
taip pat maudantis bei plaukiojant į ausį 
patekus bakterinei infekcijai. Tuomet ausį 
niežti, skauda, gali tekėti išskyros.  

Dažniausiai vaikai serga vidurinės au-
sies uždegimu – otitu, kuris apima būgni-

nę ertmę ir klausomąjį vamzdį, liga neretai 
prasideda sloguojančiam mažyliui. Otitas 

yra dažniausia peršalimo komplikacija, kurią 
paspartina ir netinkamas nosies šnypštimas. 

Vidurinės ausies uždegimu sergantys kū-
dikiai ir maži vaikai nuolat verkia, irzlūs, grie-
biasi už ausytės, kartais viduriuoja, vemia, 

gali pakilti kūno temperatūra. Sergant 

otitu dažnai suprastėja vaiko klausa, o kūdikiui 
sunku net valgyti, nes čiulpiant skausmas stip-
rėja.

Dažniausiai otitu serga mažyliai nuo šešių 
mėnesių iki trejų metų. Ūminį vidurinės ausies 
uždegimą vaikams paprastai sukelia bakterijos 
ar virusai, kurie į vidurinę ausį patenka per klau-
somąjį (Eustachijaus) vamzdį, jungiantį vidurinę 
ausį su nosiarykle. Kūdikių ir mažų vaikų klauso-
masis vamzdis yra trumpas, platus ir horizon-
talios padėties, todėl nosyje esantis užkratas 
lengvai patenka į vidurinę ausį. Esant nosies ir 
nosiaryklės uždegimui, adenoidų išvešėjimui ar 
dėl kitų priežasčių užblokuojama oro cirkuliacija 
per Eustachijaus vamzdį. Dėl to vidurinėje au-
syje už būgnelio ima kauptis nebegalintis ište-
kėti skystis arba pūliai. Ausies būgnelis gali pa-
rausti, sustorėti, kartais išsipučia ar pratrūksta. 
Taip nutinka sergant pūliniu otitu. Prieš trūks-
tant būgneliui kamuoja stiprus ausies skaus-
mas, o jam trūkus simptomai susilpnėja ir iš 
ausies teka išskyros. 

Daugumai liga praeina be pasekmių, juo la-
biau, kad pūliniu otitu vaikai serga retai, ta-
čiau pasveikęs mažylis gali laikinai neprigirdė-
ti, nes kurį laiką vidurinėje ausyje išlieka skysčio 
ar gleivių.

Iš kur atsiranda nepakeliamas  
ausų skausmas?
Stiprus skausmas  – pagrindinis ir nemalo-

niausias otito požymis. Sergant vidurinės au-
sies uždegimu, paburkęs ar dėl išvešėjusių 
tonzilių blokuojamas Eustachijaus vamzdis už-
sikemša ir vidurinės ausies ertmėje besikau-
piantis skystis čia padidina slėgį, dėl to ir atsi-
randa stiprus skausmas. Sergant ūminiu otitu, 
vidurinėje ausyje susikaupusiame skystyje dau-
ginasi virusai ar bakterijos, ir jų sukeltas užde-
gimas yra dar viena skausmo priežastis.

Ausų skausmas laikomas vienu stipriausių, 
stipriau skauda tik dantis. Ausies skausmas tė-
vams parodo aiškią negalavimo priežastį. Ser-
gant otitu net nestiprus prisilietimas prie au-
sies kriauklės gali sukelti didelį skausmą, kuris 
plinta į visą galvą. Tokį skausmą pakelti mažam 
vaikui ypatingai sunku ir apie didžiulį diskom-
fortą jis praneša klyksmu ir dirglumu. Pagrindi-
nė pagalba otitu sergančiam vaikui ir yra skaus-
mo malšinimas.

Pagalba ausų skausmą  
kenčiančiam vaikui 
Pirmoji pagalba, kurią gali suteikti tėvai 

skausmo kamuojamam vaikui, yra sugirdyti 
vaistų nuo skausmo ir įlašinti specialių vaikams 
skirtų ausų lašiukų. Tai galima daryti kartu ir 
veiksmingai padeda. Pavyzdžiui, ausų lašai, ku-
rių sudėtyje yra lidokaino ir fenazono, ne tik 

greitai malšina skausmą, bet ir mažina užde-
gimą. Skausmui malšinti galima aplink kauše-
lį uždėti šildomąjį kompresą arba šiltai aprišti 
ausį. Bet šis būdas tinka tik tuomet, kai ausys 
nepūliuoja.

Ausų lašai su lidokainu bei fenazonu padės 
nuslopinti ir skrydžio metu ar nardant barotrau-
mos sukeltą ausies skausmą. 

Jei vidurinės ausies uždegimas nesunkus, 
temperatūra neaukšta, keletą dienų galima gy-
dyti vaiką patiems. Dažniausiai užtenka duo-
ti geriamųjų nuskausminamųjų vaistų ir lašinti 
ausų lašus. Vidurinės ausies uždegimas daž-
niausiai nėra pavojingas ir praeina per 7–14 
dienų.

Jei gydant vaiką vaistais nuo skausmo ir 
ausų lašais po keleto parų otito simptomai ne-
praeina, vaikui negerėja, važiuokite pas gydy-
toją. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei iš 
ausies ėmė tekėti sekretas, sutriko vaiko pu-
siausvyra.

Be pagrindinių rekomendacijų vengti stai-
gaus temperatūros kritimo, peršalimų, maudy-
nių nešvariuose tvenkiniuose, patariama laiku 
išgydyti slogą, nes nosies gleivinės paburkimas 
ir pasunkėjęs kvėpavimas skatina ausų uždegi-
mą. Todėl susirgus ausų uždegimu svarbu kar-
tu gydyti slogą ir nosiaryklės uždegimą. 

Otitas užklumpa staiga, o padėti vaikui rei-
kia tuojau pat, atsiradus ausies skausmui. 
Todėl namų vaistinėlėje turėkite ir nuskaus-
minamųjų vaistų, ir skausmą bei uždegimą ma-
žinančių ausų lašų, atostogaudami su vaikais, 
tokių preparatų nepamirškite įsidėti į kelioninę 
vaistinėlę.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Didžiausi vasarinio  
peršalimo kaltininkai
Vasara nuostabus, bet trumpas metas 
pasinaudoti šilumos teikiamomis pra-
mogomis. Taigi, vaikai skuba kiek įma-
noma ilgiau pasimėgauti žaidimais 
saulėje, maudynėmis upėje ar jūroje, 
pasmaguriauti įvairių skonių ledų. Bet 
karštas oras savaime neapsaugo nuo 
peršalimų, todėl vaikas gali susirgti 
ir vasarą, o sėdėti namuose kamuoja-
mam pakilusios temperatūros ir ger-
ti vaistus, kai kiti mėgaujasi vasaros 
malonumais, labai apmaudu. 

Šaltuoju metų laiku peršąlame dėl šalto oro, 
o vasarą susergame dėl per didelių tempera-
tūros kontrastų. Karštą dieną lauke jaučiamės 
kaip saunoje, o natūralus troškimas greičiau at-
vėsti dažnai susargdina. Todėl ir kaitinant sau-
lei nedera pamiršti apie pavojus, dėl kurių už-
puola ligos.

Kondicionieriai
Šiandien tai nėra prabanga, o gana įprastas 

daiktas namuose, bet pernelyg pažeminę oro 
temperatūrą ir mes, ir vaikai rizikuojame per-
šalti ar susirgti net plaučių uždegimu. Norint iš-
vengti peršalimo ligų, reikia atsiminti, kad tem-
peratūra kambaryje neturėtų būti daugiau kaip 
6–8 laipsniais žemesnė negu lauke. Nedera 
būti prie pat oro kondicionieriaus, kad oro sro-
vė pūstų tiesiai į nugarą ar veidą. Neturėtume 
pamiršti ir apie paties įrenginio priežiūrą, jį rei-
kia valyti, esant reikalui pakeisti filtrus, kitaip jis 
gali būti alerginių ir infekcinių ligų kaltininkas.

Kondicionierius gelbsti nuo kaitros taip pat 
ir saulės įkaitintame automobilyje, bet reikia 
vengti labai žemos temperatūros ir šaltas oras 
neturi pūsti stipriai ir tiesiai į veidą.

Ledai ir šaltas vanduo
Kamuojamiems karščio norisi kuo greičiau at-

sivėsinti, ir daugelis vaikų neapsikentę tai daro 
pernelyg drastiškai. Puola gaivintis vandeniu iš 
šaldytuvo arba godžiai valgyti ledus didžiuliais 
kąsniais. O tada pradeda skaudėti gerklę, at-
siranda nemalonūs pojūčiai nosiaryklėje, paky-
la temperatūra. Kad taip neatsitiktų, rekomen-
duojama gerti kambario temperatūros vandenį. 
Karštu oru vaikui nepatariama duoti stipriai sal-
dintų ar gazuotų gėrimų. Pagrindinis gėrimas 
turėtų būti mineralinis ar geriamasis vanduo.

Karščio lauke ir kondicionuojamų patalpų tem-
peratūrų skirtumai, per ilgos maudynės ar ledi-
nio vandens stiklinė gali sugadinti vaikui vasarą 
ir atostogas tėvams. Kad taip nenutiktų, laiky-
kitės paprastų rekomendacijų.

w Karštomis vasaros dienomis palaikykite ne 
žemesnę kaip 21–22 laipsniai kambario 
temperatūrą.

w Neduokite vaikui per šaltų gėrimų.
w Venkite skersvėjų ir staigių temperatūros 

svyravimų.
w Neleiskite saulėje įkaitusiam vaikui šokti į 

šaltą jūros ar ežero vandenį, pirmiausia jis 
turi atvėsti pavėsyje.

w Mažylis neturi ištisai mirkti vandenyje ir būti 
su šlapiais drabužiais.

w Nešiokitės skėtį ir papildomus drabužius 
šaltesniam orui.

w Duokite vaikui daugiau skysčių, racionaliai 
maitinkite, tegu jis valgo daugiau vaisių, 
uogų ir daržovių, turinčių imunitetą stiprinan-
čių vitaminų ir mineralų.

Vasarinio peršalimo gydymas
Vasariniai peršalimai pavojingi dar ir tuo, 

kad, nepaisant palankių oro sąlygų, jie sukelia 
komplikacijas, tokias kaip pneumonija, sinusi-
tas, vidurinės ausies uždegimas.

Žinoma, vasarą vaikui apmaudu leisti laiką 
kambaryje, tačiau kvėpavimo takų ligas suke-
liantys virusai, deja, nepaiso mūsų norų, o nesi-
laikant tinkamo režimo sparčiau vystosi infekci-
jos. Todėl gydantis vasarinį peršalimą svarbus 
mažesnis fizinis aktyvumas ir namų režimas.

Kita problema, su kuria susiduria vasarą su-
sirgęs vaikas, yra būtinybė gerti daug šiltų gė-
rimų. Karščiuojantis vaikas netenka nemažai 
vandens, o skystis padeda pašalinti iš orga-
nizmo virusų ir bakterijų išskiriamus toksinus. 
Bet šaltuoju metų laiku geriamus šiltus skys-
čius vasarą galima pakeisti kambario tempera-
tūros gėrimais.

Sergančiam vaikui reikalingas grynas oras, 
todėl vėdinkite kambarį, bet jeigu sudarote 
skersvėjį, vaiko tuo metu ten neturi būti. Ne-
karščiuojančiam ligoniukui naudinga pasivaikš-
čioti lauke – tik ne per didžiausius karščius, o 
ryte arba vakare.

Kad vaiko peršalimas neužkluptų jūsų ne-
pasirengusių, vykdami savaitgaliui į sodybą ar 
atostogauti, nepamirškite į kelionės vaistinėlę 
įsidėti vaikiškų preparatų nuo slogos, gerklės 
skausmo ir temperatūros.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Ledus reikia valgyti pamažu, juos laižant. 
Neduokite vaikui ledų, kai jis sukaitęs ir supra-
kaitavęs, juo labiau, kad troškulio ledai nenu-
malšins, o jų suvalgęs sušilęs vaikas gali su-
sirgti, pavyzdžiui, ūminiu tonzilitu (angina).

Maudynės
Pliuškendamiesi jūroje ar upėje vaikai daž-

nai praranda laiko pojūtį ir patys neišlipa iš van-
dens net ir tada, kai ima drebėti nuo šalčio. Ne-
paisant norų, mažas vaikas neturėtų maudytis 
ilgiau kaip 10 minučių, o po maudynių jį reikia 
nusausinti ir perrengti sausais drabužiais. Vai-
kams patariama maudytis ne žemesnėje nei 
20 laipsnių vandens temperatūroje.

Netinkama apranga
Puiki apranga dienos karštyje marškinėliai, 

puskelnės, lengvutė suknelė. Deja, vasaros 
oras dažnai keičiasi: vakare gali atslinkti debe-
sys, atnešdami gūsingą vėją ir stiprų lietų. Kad 
vaikas nesušlaptų ir apsaugotumėte jį nuo per-
šalimo, nešiokitės lengvą striukę arba kompak-
tišką lietpaltį.

Kaip nesusirgti?
Drastiški temperatūrų skirtumai organiz-

mą veikia kaip stresas ir jis nespėja prisitaikyti. 
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Gamtos paskirtas
Žin dy mas dar va di na mas na tū ra liu mai ti ni-

mu, nes bū tent to kį bū dą ap rū pin ti kū di kį vi sa-
da švie žiu, šil tu ir šva riu mais tu su kū rė ir milijo-
nus metų tobulino pati gamta. 

Mo ti nos pie nas yra tobulas mais tas, tu-
rin tis tin ka mu san ty kiu vi sų me džia gų, rei ka-
lin gų kū di kiui ge rai aug ti ir nor ma liai vys ty tis. 
Jos gau na mos iš mo ti nos krau jo, ati te kan čio 
į krū tų liau kas, kur virs ta pie nu, o pa skui ga-
lop tam pa vai ko krau jo ir kū no da le lė mis. Tai gi 
jų be veik ne rei kia per dirb ti, to dėl mo ti nos pie-
nas nuo sta biai leng vai virš ki na mas ir la bai ge-
rai įsi sa vi na mas kū di kio or ga niz me: iš jo kuria-
mos ir ener gi ją gauna visos ma žo jo žmo gaus 
kū no ląs te lės.

Motinos pieno sudėtis
Produktą  įpras ta ver tin ti pa gal ja me esan-

čias mais tin gą sias me džia gas: bal ty mus, rie-
ba lus, ang lia van de nius. Tačiau pati svarbiau-
sia ir gausiausia mo ters pie no sudėtinė dalis 
yra vanduo: juk be jo net gyvybė būtų neįmano-
ma. Van dens reikia, kad kraujas būtų skystas ir 
tekėtų kūno gyslomis, kad ląstelių citoplazmo-
je vyktų medžiagų apykaita ir kad su šlapimu 
pasišalintų atliekos. Piene su da ry da mas apie 

88–90 pro cen tų vi so tū rio, vanduo nu mal šina 
kū di kio troš ku lį net ir karš čiau sią die ną. Taigi 
mo ti nos pie nas dar tik  žin do mam mažyliui tei-
kia vis ką, ko jam rei kia: ir ge riau sią mais tą, ir 
pui kiau sią gė ri mą.

Bal ty mai
Skirtingai nuo karvės pieno, kuriame vyrau-

ja sunkiai virškinamas ir lėtai įsisavinamas varš-
kės baltymas kazeinas, moters piene daugiau 
yra van de ny je tir pių bal ty mų al bu mi nų, ku rie la-
bai leng vai įsi sa vi na mi iš žar ny no į krau ją. Tad 
ne nuos ta bu, kad žin do mas kū di kė lis no ri val gy-
ti daž nai, nes grei tai su virš ki na ir vėl gu vus, o 
vaikelio, pa gir dy to kar vės pie no mi ši niu, skran-
dis il gam ap krau na mas dar bu, sme ge nų veik-
la pri slops ta, nes ener gi ja su tel kia ma sun kiam 
virš ki ni mui. Be to, da lį mo ti nos pie no bal ty mų 
su da ro prie šin fek ci niai bal ty mai, ku rie iš virš ki-
ni mo trak to be veik ne re zor buo ja mi.

Rie ba lai
Mo ti nos pie no rie bu mas pir miau sia pri klau-

so nuo kū di kio po rei kių. Nau ja gi miui skir ta me 
prieš pie ny je rie ba lų yra tik 2 procentai, o jau 
su bren du sia me pie ne, pa vyz džiui, pen kio lik tą-
ją die ną – vi du ti niš kai 4 – 4,5 procentų. Nak-

Motinos pienas – 
tobulas kūdikio 
maistas

tį, kai kū di kis dau giau lai ko pra lei džia mie go-
da mas  – ir ma mos pie nas bū na lie ses nis, o 
die ną – rie bes nis. Žin dy mo pra džio je, kai vai kui 
gy vy biš kai svar biau pir ma at si ger ti, pie nas lie-
ses nis, o bai giant, dėl so tu mo – rie bes nis, net 
iki 4–5 kar tų. To dėl ne tei sūs, kurie pra var džiuo-
ja mo ters pie ną skys tu mels vu van de nė liu, nes, 
ban dy da mi jį pa tik rin ti iš trauk dami ran ko mis ar 
pientraukiu, bū tent ir pa ma to tą lie ses nį jį pra di-
nį pie ną. Ki taip yra kū di kiui žin dant, kai jis „pri si-
šau kia“ ir ga li nį, ke lis kart rie bes nį pie ną.

Mo ters pie no rie ba lai ypa tin gi. Dėl jų žin do-
mų kū di kių poodis yra tvir tes nis ir stang res nis 
ne gu mi ši niais mai tin tųjų. Motinos piene gausu 
il gos gran di nės po li ne so čiųjų rie balinių rūgš čių, 
labai svar bių sme ge nų ir akių tink lai nės vys ty-
mui si bei ner vi nių ląs te lių mie li ni za ci jai – ap val-
ka lė lių, den gian čių ner vi nes skai du las, su si for-
ma vi mui.

Angliavandeniai
Pa grin di nis mo ters pie no ang lia van de nis 

yra pie no cuk ru mi va di na ma lak to zė. Tai yra di-
sa cha ri das, su da ry tas iš dvie jų mo no sa cha ri-
dų – ga lak to zės ir gliu ko zės. Ga lak to zė rei ka lin-
ga sintezei ga lak to li pi dų, ku rie bū ti ni centrinės 
nervų sistemos vys ty mui si. Bet pir miau sia lak-
to zė yra leng vai ir grei tai pa nau do ja mos ener-
gi jos šal ti nis, ypač tin kama sme ge nų veik lai. 
Dės nin ga, kad kuo di des nės yra žin duo lių rū-
šies sme ge nys, tuo dau giau lak to zės yra pie-
ne. Mo ters pie ne jos daugiausia, pu sant ro kar-
to dau giau ne gu kar vės pie ne. 

Lak to zė taip pat  ge ri na kai ku rių or ga niz mui 
rei ka lin gų mi ne ra lų įsi sa vi ni mą, tarp kurių yra  
kal cis ir ge le žis, bei sti mu liuo ja au gi mą ,,gerų-
jų“  bakterijų, kurios  žar ny ne ne lei džia veis tis 
li gas su ke lian čioms bak te ri joms, gry be liams ir 
pa ra zi tams.

Mi ne ra lai ir vi ta mi nai
Jei iš gir si te ką nors po strin gau jant, kad mo-

ti nos pie ne yra ne daug kai ku rių vi ta mi nų ir mi-
ne ra lų, to dėl esą kū di kiui rei kia mais to pa pil dų, 
ne sku bė ki te jų pirk ti ir duoti vai ke liui. Dau giau 
ne bū ti nai reiš kia ge riau. Or ga niz mui rei ka lin ga 
įvai rių me džia gų pu siaus vy ra. Kaip tik toks fi-
zio lo gi nis, t. y. nor ma lus, jų de ri nys yra mo ti-
nos pie ne. Štai, pa vyz džiui, ge le žies, ku ri bū-
ti na krau jo he mog lo bi nui su si da ry ti, mo ti nos 
pie ne iš ties nė ra daug  – tik 40 mcg/100 ml 
pie no. Ta čiau iš mo ti nos pie no ge le žis la bai ge-
rai įsi sa vi na ma (ge riau siai iš vi sų ži no mų mais-
to pro duk tų) – iki 50 pro cen tų, o iš kar vės pie-
no (ten ge le žies yra 20 mcg/100 ml) – tik 10 
pro cen tų.

Kal cio dau giau yra kar vės pie ne, bet žmo-
gaus kū di kio or ga niz me jis blo gai įsi sa vi na-
mas – tik 25 pro cen tai, o iš mo ti nos pie no kū di-

kio žar ny ne ab sor buo ja mi 67 pro cen tai kal cio. 
Kal cis svar bus kau lų ir dan tų tvir tu mui. Ta čiau 
kal ciui patekti į tas struk tū ras rei ka lin gas ir vi-
ta mi nas D. Šis vi ta mi nas pa si ga mi na kū di kio 
ode lė je, jei  sau lė tą die ną jis pa bū na lau ke. Ne-
sau lė tu me tu ir mamai, ir kūdikiui ver tė tų var to-
ti vi ta mi no D pre pa ra tus.

Jei mama nor ma liai mai ti na si, jos pie ne 
yra už ten ktinai B gru pės vi ta mi nų ir vi ta mi no 
C. Ver ta ži no ti, kad šis svar bus vi ta mi nas nė-
ra kau pia mas mo ti nos kū ne, tai gi jo rei kia gau-
ti kar tu su mais tu ar pa pil dais kiek vie ną die ną. 
Pa čiam kū di kiui jo duo ti ne pa tar ti na, vi ta mi nas 
C ge riau įsi sa vi na mas iš mo ti nos pie no.

Žindymo reikšmė kūno augimui...
Spar čiau siai au ga nau ja gi mis. Pir mai siais 

tri mis gy ve ni mo mė ne siais žin do mų kū di kių 
svoris auga grei čiau ne gu tokį pat mišinių kie-
kį išgeriančių dirb ti nai mai ti na mų bend raam žių 
kūno masė. Ne nuos ta bu, juk mo ti nos pie nas 
yra leng viau virš ki na mas ir ge riau įsi sa vi na mas 
nei mi ši niai. Vė liau, kū di kio virš ki ni mo sis te mai 
bręs tant, jau ir iš mi ši nių jis ge ba pa si sa vin-
ti dau giau mais to me džia gų. O mai ti namiems 
iš bu te liu ko kū di kiams daž niau siai su gir do ma 
dau giau, ne gu rei kia jų al kiui nu mal šin ti. 

Žin do mus kū di kius nuo per si val gy mo (ir nuo 
įpročio tai daryti visą gyvenimą) bei nutukimo 
sau go pats motinos pienas: žįs da mas kū di-
kis iš pra džių gau na lie ses nį ir sal des nį pra di nį 
pie ną, o ga li nis rie bes nis pie nas, ku ris ir su tei-
kia so tu mo jaus mą, yra ir mažiau saldus, to dėl 
ir kū di kis žin da vis lė čiau ir ne taip ener gin gai. 
Iš buteliuko maitinamas vaikas to kios ape ti to 
kont ro lės ne tu ri, nes mi ši nio su dė tis mai ti ni mo 
me tu ne si kei čia, o mai tin to jai pa pras tai de ga 
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no ru, kad bū tų su val gy ta vi sa po rci ja iki ga lo, ir 
ne re tai sku ba tai at lik ti kuo grei čiau.

... ir proto vystymuisi
Pir mie ji apie ty ri nė ji mus, by lo jan čius, kad 

kū di kys tė je žin dy ti vai kai ge riau vys to si pro tiš
kai ne gu mai tin ti dirb ti nai, Jung ti nių Ame ri kos 
Vals ti jų mokslininkai pa skel bė 1929 m. Vė les
nės stu di jos įvai rio se šalyse pa tvir ti no, jog kū
di kys tė je ilgiau žin dy tų vai kų ir paaug lių pro ti
nio vys ty mo si ro dik liai bū na aukš tes ni. 

Dau ge lis ap lin ky bių le mia vai ko vys ty mą
si ir in te lek tą. Tai su dė tin gos bio lo gi niųge ne
ti nių, šei mos ap lin kos ir so cia li niųeko no mi nių 
fak to rių są vei kos re zul ta tas. Ge res nės gy ve ni
mo są ly gos su tei kia mo ti nai dau giau lai ko ir ga
li my bių bend rau ti su vai ku, o aukš tes nis pa čios 
mo ti nos in te lek tas ir iš si la vi ni mas tą bend ra vi
mą da ro įvai res nį, tu ri nin ges nį. Bran džios as
me ny bės mo te rys ke lis kart daž niau ren ka si kū
di kio mai ti ni mą krū ti mi, o ne iš bu te liu ko. Tai 
liu di ja re zul ta tai ty ri mų, at lik tų ne tik Amerikoje 
ar Ang li jo je, bet ir Lie tu vo je. Eg lės Mar kū nie nės 
moks li nės di ser ta ci jos „Me di ci ni niai, psi cho lo
gi niai ir so cia li niai kū di kių žin dy mo veiks niai“ 
(2003 m.) duo me ni mis, aukš tąjį iš si la vi ni mą tu
rinčių mo ti nų, kurios sa vo kū di kius žin dė 4 mė
ne sius ir il giau, bu vo san ty ki nai 4,9 kar to dau
giau ne gu mo ti nų, turinčių vi du ri nį ar že mes nį 
iš si moks li ni mą.

Kū di kio žin dy mas su ku ria abipusę paskatų 
sis te mą: bran džios as me ny bės ren ka si žin dy
mą, o žin dy mas sa vo ruož tu jau ne tik psi cho
lo gi niu, bet ir bio lo gi niu ke liu (per mo ti nys tės 
hor mo nus, pa gau sė jan čius mo ti nos krau jy
je žin dant) stimuliuoja mo ti niš ką, vaiką ugdyti 
skatinančią, elg se ną.

Ang li jos ir Nau jo sios Ze lan di jos moks li nin
kai, ty rę mai ti ni mo įta ką neiš ne šio tų la bai ma
žo gi mi mo svo rio vai kų pro ti niam vys ty mui si, 
nustatė, kad aš tuo ne rių me tų am žiu je in te lek
to koe fi cien tas bu vo vidutiniškai de šim čia ba
lų aukš tes nis tų, ku rie nau ja gi mys tė je mai tin ti 
mo ti nos pie nu. Tai, jog pir mo sio mis gy ve ni mo 
sa vai tė mis jie bu vo lai ko mi in ku ba to riu je ir mai
ti na mi per zon dą, lei džia ma ny ti, kad vys ty mo
si pra na šu mą są ly gojo taip pat ir bio lo gi niai 
paties mo ti nos pie no fak to riai. Tam tik ros rie
balinės rūgš tys  – tarp jų svar biau sia do ko sa
hek sae no rūgš tis – ku rių gau su mo ters pie ne, 
o kar vės pie ne trūks ta, yra bū ti nos nor ma liam 
žmo gaus akių tink lai nės ir sme ge nų vys ty mui si.

Motinos pieno konkurentai
Naš lai čiams, ne gaunan tiems mo ti nos pie

no, ir kūdikiams, kurių mamytės žindyti nega
li ar (daug dažniau) nenori, mais tas paprastai 
ga mi na mas iš lengviausiai prieinamos ir pigiau
sios žaliavos – kito žinduolio, tačiau biologiškai 

žmogui labai tolimo – kar vės – pie no. Šio gy
vu lio pie ną rei kia la bai per dirb ti, kad bent kiek 
tik tų žmo gaus kū di kiui mai tin ti. Ga mi nant mi
ši nius, jis ge ro kai pra skie džia mas (kad ne bū
tų per daug bal ty mų  – per tek lius kenks min
gas), pi la ma daug cuk raus (nes kar vės pie ne, 
net ir ne pras kies ta me, ang lia van de nių ge ro kai 
ma žiau ne gu mo ters pie ne), augaliniais aliejais 
kompensuojamas riebalų stygius ir dar pri de
da ma įvai rių pa pil dų, ku rių iš ties tik men ką da lį 
kū di kiui pa vyks ta įsi sa vin ti, ir dar ne ži nia, ar tik
rai be ne pa gei dau ja mų pa sek mių. Be to, joks 
komercinis maistelis neturi ir niekada, nes net ir 
teoriškai neįmanoma, neturės tų nuostabių da
lykų, kuriuos aptarsime kitą kartą – tai kūdikio 
sveikatą saugančios motinos pieno savybės!

Pagal gydytojo 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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Pirmieji dantukai
Jie dažniausiai pradeda dygti 6–7-ą gyvenimo 

mėnesį. Tačiau nėra taisyklės be išimties: su dan-
tuku mažylis gali gimti arba pradėti dygti 3–4-tą, 
o kartais ir 11–12-ą mėnesį. Visa tai yra normalu.
Jeigu metinukas neturi dantuko, pasikonsultuoki-
te su vaikų odontologu. Nėra tikslaus grafiko, koks 
dantukas po kurio turi išdygti. Dantukas gali išdyg-
ti per kelias dienas, o kartais tai užtrunka 7–10 die-
nų. Krūminiai dantys dygsta lėčiau nei priekiniai.

Dažniausiai pieniniai dantukai dygsta, kaip pa-
rodyta schemoje apačioje.

Dygstant dantukams gali pakisti mažylio savi-
jauta ir elgesys: jis tampa irzlesnis, blogiau valgo ir 
miega, dažniau tuštinasi, keliomis laipsnio dalimis 
gali kilstelti temperatūra. Pažvelgus į burną aptin-
kamos paburkusios, paraudusios dantenos, iški-
limas ten, kur pasirodys dantukas. Niežtinčioms 
dantenoms pakasyti duodami kramtukai, riestai-
nis, obuolio be sėklų skiltelė. Dantenas nuskaus-
minančios priemonės mažai gelbsti, nes jas labai 
greitai seilės nuplauna.

Jokie nuskausminantys vaistai neduodami. 
Gausiau išsiskiriančios seilės nuvalomos vienkarti-
ne servetėle, o apie lūpas sudirgusi, paraudusi oda 
patepama odos atsinaujinimą (regeneraciją) skati-
nančiu kremu. Jeigu dygstant dantims temperatū-
ra pakilo per 37,5 °C ir atsirado kosulys, sloga, pa-
dažnėjo tuštinimasis daugiau kaip du kartus, nei 

mažyliui įprasta, būtina įtarti ūminę ligą ir pasikon-
sultuoti su mažylio gydytoju.

Odontologai vieningai sutaria, kad prie burnos 
priežiūros procedūrų mažylį derėtų įpratinti, kol 
dar neišdygo dantukai. Dažnam mažyliui jo dante-
nų pamasažavimas švariu sudrėkintos marlės ga-
balėliu (skiautele) atrodo kaip žaidimas. Dygstan-
tys dantukai turi būti itin kruopščiai valomi, nes 
apnašos, užsilaikiusios ant paburkusių dantenų, 
gali sukelti jų uždegimą ir dėl to sustiprėti nema-
lonūs jutimai bei skausmas. Dygstantis dantukas 
ir dantenos valomos labai švelniai. Idealu, kad tai 
būtų padaryta po kiekvieno maitinimo.

Pirmąjį dantuką ir kitus tik ką išdygusius dan-
tis būtina valyti, nes jie yra ėduonies lengvai pa-
žeidžiami. Jie gali būti valomi sudrėkintos marlės 
gabalėliu arba ant piršto užmaunamu silikoniniu 
šepetėliu. Būtina dantukus valyti prieš kiekvieną 
dienos, juolab nakties, miegą, nes dėl sulėtėjusio 
seilėtekio suintensyvėja ėduonies susidarymo pro-
cesas. Dantukai valomi švelniais šluojančiais ar su-
kamaisiais judesiais. Valomi visi dantų paviršiai. 
Kitaip tariant, su sudrėkinta marle ar minkštu sili-
koniniu šepetėliu apsisukama apie visą dantuką ir/
ar dantukus. Sudrėkintos marlės skiautele (gabalė-
liu) galima valyti pirmus išdygusius dantukus, kol jų 
paviršius yra lygus.

Pradedant valyti išdygusius dantukus, nebūti-
na ir nerekomenduojama naudoti jokios dantų pas-
tos, nes jos skonis, putojimas gali būti nemalonus 
mažyliui, be to, jis gali praryti nemažą pastos dalį.

Pieniniai dantukai yra labai svarbūs, nes: 
w padeda mažyliui gerai maitintis; 
w lemia normalų žandikaulių augimą, veido kaulų 

ir raumenų vystymąsi; 
w padeda taisyklingai kalbėti; 
w užlaiko vietą nuolatiniams dantims. 

Įvykus pieninio dantuko traumai, bet kuriuo 
atveju nedelsiant dera kreiptis į odontologą, nes tik 
jis gali pasakyti, kokia gydymo taktika yra geriau-
sia. Pirmą kartą pas odontologą derėtų apsilankyti 
iki mažyliui sukaks vieneri metai. Odontologai įver-
tina ėduonies riziką, duoda individualių patarimų.

Ištrauka iš naujos knygos  
„Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo metai“  
(gydytojo pediatro Algimanto Vingro patarimai).

Pieniniai dantys

Viršutinis žandikaulis  Išdygsta Iškrenta
Centrinis kandis 8–12 mėn. 6–7 m. 
Šoninis kandis 9–13 mėn. 7–8 m.
Iltis 16–22 mėn. 10–12 m.
Pirmas krūminis dantis 13–19 mėn. 9–11 m.
Antras krūminis dantis 25–33 mėn. 10–12 m.

Apatinis žandikaulis Išdygsta Iškrenta
Antras krūminis dantis 23–32 mėn. 10–12 m.
Pirmas krūminis dantis 14–19 mėn. 9–11 m.
Iltis 16–23 mėn. 9–12 m.
Šoninis kandis 9–13 mėn. 7–8 m.
Centrinis kandis 6–10 mėn. 6–7 m.

gelis dygstant dantukams 

Gelis dygstant dantukams

Natūralios sudėtyje esančios medžiagos pažeistose dantenų 
vietose padeda malšinti skausmą ir paraudimą.
Sudėtyje nėra vietiškai veikiančių anestetikų, vaistų, alkoholio 
ar cukraus.
Nesukelia deginimo pojūčio ir yra malonaus bananų skonio.

LT_Ana_07_2019_V1 

Medicinos priemonė

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai.

Medžiagos paruošimo data 2019 m. balandžio mėn. 

Ant pažeistos vietos užtepkite pakankamai gelio ir 
aplikatoriumi švelniai masažuokite dantenas. 

Vartokite taip dažnai, kiek reikia. 

Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
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Kūdikio oda, nuo pirmųjų gyvenimo die-
nų pradedanti prisitaikyti prie išorinės 
aplinkos, yra svarbi apsauga nuo žalin-
go jos poveikio. Bet švelni ir plona odelė 
dar lengvai pažeidžiama ir sunkiai pasi-
priešina mikrobams, pralaidi toksiškoms 
medžiagoms. Be to, ji lengvai praranda 
daug vandens, todėl greitai išsausėja. 
Pavojų kūdikiui kelia bet koks odos pa-
žeidimas, o kad taip nenutiktų, reikalin-
ga rūpestinga priežiūra. 

Kas kenkia kūdikio odelei?
Pagrindiniai neigiami veiksniai, kurie turi didelės 

įtakos kūdikio odai.
w Perkaitimas, kurį sukelia per aukšta oro tempe-

ratūra ar per karštas vanduo maudant, pernelyg 
šilta apranga. Kūdikio prakaito liaukos nėra ga-
lutinai išsivysčiusios, todėl perkaisti jis gali itin 
greitai. Temperatūra vaiko kambaryje turėtų būti 
maždaug 20 laipsnių.
w Sausas oras – dėl šildymo ar oro kondicionavi-

mo (santykinis oro drėgnis kambaryje, kuriame 
vaikas praleidžia daugiausiai laiko, turėtų būti 
40–60 %).
w Mechaninis odos pažeidimas – drabužių nutry-

nimai, odos pažeidimai šliaužiojant ant grindų, 
neatsargumas atliekant higienos procedūras ir 
pan.
w Odą gali pažeisti cheminės medžiagos, kurių 

yra dezinfekavimo priemonių sudėtyje, skalbi-
mo milteliuose, taip pat chloruotas vanduo, dra-
bužių dažai, sintetiniai audiniai, prastos kokybės 
odos priežiūros priemonės.
w Muilas, jeigu jis per dažnai naudojamas, nes sau-

sina odą (paprastai jo reikia nešvarumams paša-
linti, kurių neįmanoma nuplauti vandeniu).
w Ant odos patekęs šlapimas ir išmatos: juose 

esantys azoto junginiai (pavyzdžiui, amoniakas) 
ir bakterijos gali sudirginti ir sukelti uždegimą.
w Nepageidautina kūdikiui tiesioginė saulė. Mažy-

lių odoje dar nesigamina užtektinai melanino, to-
dėl ji neapsaugota nuo ultravioletinių spindulių. 

Odos priežiūros taisyklės
1. Svarbi higienos procedūra  – maudymasis, ku-

ris dar ir drėkina odą. Maudykite kūdikį 15–20 
minučių šiltame (ne karštame) vandenyje, kurio 
temperatūra 36–37 laipsniai, vonios patalpos 
oras turėtų būti 24–25. Nedera naudoti vonios 
putų, nes jos, kaip ir šarminis muilas, sausina 
odelę ir gali ją pažeisti.

2. Prausdami kūdikį naudokite vaikams skirtas 
priemones, kurios nedirgina odos bei akių ir ne-
pažeidžia apsauginio odos barjero. Tinkamiausi 

skysti, bemuiliai prausikliai, kurių pH yra 5,5, t.y. 
rūgštinis. Reikėtų vengti įprasto muilo, nes daž-
niausiai tokio prausiklio pH yra šarminis. 

3. Po maudynių kūdikio odą nusausinkite rankšluos-
čiu – tik visiškai sausai nenušluostykite, o dar ne-
spėjusią išdžiūti odelę patepkite drėkinamuoju 
kremu ar losjonu, itin kruopščiai – labai išsausė-
jusias vietas.

4. Kokybiškas drėkinamąsias ir minkštinamąsias 
priemones naudokite tiek kartų per dieną, kiek 
reikia (ypač vaikams, kurių oda linkusi į sausu-
mą). Į tokios kosmetikos sudėtį įeina vitaminai, 
augaliniai ekstraktai, aliejai ir kitos naudingos 
medžiagos, stiprinančios apsaugines odelės 
funkcijas.

5. Venkite šiurkščių drabužių, neperkaitinkite ir per 
daug neatvėsinkite kūdikio.

6. Pasirūpinkite, kad oras vaiko kambaryje nebūtų 
per sausas, kambarius kasdien valykite drėgna 
šluoste ir nuolat vėdinkite. Vėdinti galima suda-
rant skersvėjį, bet vaikas tuo metu turi būti ki-
toje patalpoje. 

Kūdikiui – tik speciali  
vaikiška kosmetika
Pagrindinės užduotys prižiūrint kūdikio odą  – 

prausimas ir drėkinimas. Vaiko veidas, kaklas, kūno 
raukšlės ir užpakaliukas visada turi būti švarūs. 
Maudyti mažylį užtenka 2–3 kartus per savaitę.

Kūdikių odos priežiūros priemonės turėtų ne 
tik padėti išvengti problemų (bėrimų, pleiskanoji-
mų, paraudimų) arba jas sumažinti, bet ir būti švel-
nios, nepažeisti gležnos kūdikio odos. Kosmetiko-
je esančios medžiagos gali lengvai prasiskverbti į 
organizmą, todėl patariama rinktis pagamintą tik 
iš kokybiškų žaliavų, natūralių ingredientų. Kūdi-
kių kosmetikoje neturėtų būti putojimą skatinan-
čių komponentų, kurie gali išsausinti ir sudirginti 
odelę.

Kokybiška vaikiška kosmetika sukurta atsižvel-
giant į mažųjų odos ypatybes: parinkti komponen-
tai, kurie nežaloja apsauginio odos sluoksnio ir ne-
trukdo formuotis naujoms ląstelėms. 

Įsitikinkite, kad kosmetikoje yra natūralių ingre-
dientų: augalų ekstraktų (pavyzdžiui, medetkų, ra-
munėlių, alavijų, levandų), aliejų (alyvuogių, alyv-
medžių) ir vitaminų (A, D, E). Vaikiškos kosmetikos 
priemonėse nepageidautini alkoholis, parabenai, 
sulfatai ir dažikliai. 

Visi odos priežiūros priemonių ingredientai turi 
būti dermatologų ir pediatrų patvirtinti naudoti kū-
dikiams ir mažiems vaikams. Užrašuose ant pa-
kuotės turi būti nurodytas gamintojas, išvardintos 
visos sudėtinės dalys. Rinkdamiesi atkreipkite dė-
mesį į sertifikuotus kosmetikos gaminius, pažymė-
tus kokybę patvirtinančiu ženklu.

Parengė Undinė Gilė

Kaip apsaugoti gležną kūdikio odelę

P A G A M I N T A  P R A N C Ū Z I J O J E

Vaikų kosmetikos linija 

jautriai odai

TAIP PAT ŠVELNU KAIP KŪDIKIO PRISILIETIMAS!

Dr. Valleteau de Moulliac 
Pediatras

Nėra jautresnio dalyko už naujagimio odą. Veikiama 
temperatūros pokyčių bei sąlyčio su audiniais ji tampa itin 
pažeidžiama. Gležna vaiko oda gali išsausėti, parausti, patirti 
kitokių nemalonių pasekmių. Rinkdamiesi atsakingai 
pagamintus produktus be sulfatų, apsaugosite mažylio odą 
nuo bet kokio neigiamo poveikio.

Kodėl tai tinka kūdikiui
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Eteriniai aliejai kūdikiams – 
kokius ir kaip naudoti

Nuo pat gimimo mus supa įvairiausi 
kvapai. Malonūs aromatai gerina nuo-
taiką, padeda atsipalaiduoti, ramina. 
Aromatiniai aliejai, išgauti iš natūra-
lių augalų: žolelių, medžių ir gėlių; turi 
dar daugiau naudingų savybių. Kai ku-
rie eteriniai aliejai tinka ir kūdikiams – 
šie augaliniai ekstraktai įeina į kremų 
ir aliejų mišinių, skirtų odelei prižiūrė-
ti, sudėtį. Tinkamai naudojami eteri-
niai aliejai puiki pagalbinė priemonė 
sergant kvėpavimo takų ir kitomis li-
gomis, užpuolus pilvuko diegliams, ka-
muojant nemigai.

Eterinius aliejus mažyliams  
naudokite atsargiai
Eteriniai aliejai turi dezinfekuojamųjų savy-

bių, todėl padeda naikinti bakterijas, išvalyti 
kambario orą, taip pat mažina nervinę įtampą. 
Priešingai nei chemikalai, tinkamai naudojami jie 
praktiškai neturi šalutinio poveikio organizmui, o 
tai svarbu mažiems vaikams. Bet nepamirškite, 
kad ne visus eterinius aliejus rekomenduojama 
naudoti patiems mažiausiems.

Kūdikių oda plonesnė ir jautresnė, todėl eteri-
niuose aliejuose esančios veikliosios medžiagos 
gali greičiau ją suerzinti. Aštraus kvapo ir dide-
lės koncentracijos medžiagos dirgina kvėpavimo 
takus – toks eterinis aliejus gali sukelti nosies 
paburkimą ir apsunkinti kvėpavimą. Dar kruopš-
čiau rinkitės eterinius aliejus į alergines reakci-
jas linkusiam mažyliui. Jei garinant aromatinėje 
lempoje vaikas pradėjo čiaudėti, kasytis ar ėmė 

ašaroti akys, pasirinktas eterinis aliejus jūsų ma-
žyliui netinka.

Švelniausi eteriniai aliejai kūdikiams
Geriausi aliejai kūdikiams iki vienerių metų yra 

levandų, pušų, čiobrelių, ramunėlių, mandarinų, 
arbatmedžio. Bet gležnos vaiko odos nedera 
tepti jais tiesiogiai, naudojami mišiniai arba kre-
mai. Kūdikio kvėpavimo takai labai jautrūs, todėl 
aromatas turi būti vos juntamas. Galima garin-
ti  aromatinėje lempoje ar elektriniame garintu-
ve, vieną lašelį užlašinti ant pagalvės apatinės 
pusės, servetėlės arba drabužio krašto. Išmau-
dykite mažylį vonioje su lašeliu aromatingo alie-
jaus, įlašinkite jo į vandenį ir išplaukite grindis.

Levandų eterinį aliejų vaikui saugu naudoti 
nuo pat gimimo. Jis pasižymi antiseptinėmis ir 
raminamosiomis savybėmis. Tai gali būti pagal-
binė priemonė sergant įvairiomis infekcijomis. 
Jei šeimoje yra sergančiųjų peršalimo ar kita vi-
rusine liga, šį aliejų galima naudoti patalpoms 
dezinfekuoti: plaunant grindis, valant kitus kam-
barių paviršius. Tai padės atsilaikyti prieš virusus 
ir infekcijas. Levandų aliejus puiki natūrali vabz-
džių atbaidymo priemonė. Levandų aromatas 
padės mažyliui nurimti prieš miegą ir pasiruoš-
ti nakties poilsiui, todėl vaikas greičiau užmigs ir 
geriau miegos. Šis eterinis aliejus padės numal-
šinti vidurių skausmą, dieglius. 

Čiobrelių eterinis aliejus palengvina kvėpa-
vimą peršalus, naudingas imuninei sistemai. 
Dėl antiseptinių savybių šis aliejus naudojamas 
esant žaizdoms, odos susirgimams. Čiobrelių 
eterinį aliejų galima garinti kambaryje, jis tinka 
vonioms ir įtrynimams. Maloniai nuteikia vasara 
dvelkiantis saldus čiobrelių kvapas. 

Pušų eterinis aliejus paprastai tinka ir aler-
giškiems žmonėms, ir mažiems vaikams, kovo-
jant su įvairiomis odos problemomis. Šis eterinis 
aliejus mažina nervinę įtampą ir pakelia nuotai-
ką, dėl antiseptinių savybių padeda po nudegi-
mų, įpjovimų. 

Ypatingai švelnus mandarinų eterinis aliejus 
paskleidžia šiltą, saldų citrusinių vaisių kvapą. 
Be antiseptinių savybių jis pasižymi pilvo pūti-
mo ir dieglių mažinimo poveikiu, padeda nusira-
minti, pagerinti nuotaiką.

Eterinį aliejų būtinai reikia praskiesti
Bet kokių eterinių aliejų kiekis vaikams iki še-

šių mėnesių yra 1 lašelis į vonią. Jei norite įlašin-
ti eterinio aliejaus į kremą ar bazinį aliejų (pavyz-
džiui, avokadų ar abrikosų), užtenka ne daugiau 
kaip 1–2 lašų į 30 ml bazinės priemonės. Po še-
šių mėnesių aliejaus kiekį vonioje galima padidin-
ti iki 2, o nuo dvejų metų – iki 3 lašų. Lašinant 
į bazinį aliejų, verta apsiriboti 3 lašais vaikui iki 
metų, o nuo vienerių iki dvejų 4–5 lašais.

Eterinių aliejų negalima lašinti tiesiai į vo-
nią, nes jie netirpsta vandenyje, todėl pirmiau-
sia reikia ištirpinti emulsiklyje. Tai gali būti sauja 
druskos, šaukštas medaus, jei vaikas jam nėra 
alergiškas, stiklinė pieno ar grietinėlės. Eterinis 
aliejus kruopščiai sumaišomas su emulsikliu ir tik 
po to pilamas į vandenį. Jei šios taisyklės nepai-
soma, aliejus pasklinda vandens paviršiuje ir gali 
patekti tiesiogiai ant odos. Nepraskiestas ete-
rinis aliejus neturi liestis su oda, nes gali ją nu-
deginti. 

Prieš naudojant bet kokį eterinį aliejų geriau-
sia jį išbandyti. Norėdami tai padaryti, praskies-
tu mišiniu patepkite alkūnės linkį. Jei toje vietoje 
oda paraudo, atsirado niežėjimas, atsisakykite 
šio aliejaus.

Masažo ir eterinių aliejų derinys
Puikus derinys kūdikiams – eterinių aliejų mi-

šiniai ir masažas. Taip aromaterapija mažylį vei-
kia per odą ir kvėpavimo takus. Masažams tinka 
kremai ar mišiniai, kuriuose yra kūdikiams reko-
menduojamų aliejų. Švelnūs mamos rankų prisi-
lietimai kartu su maloniais eterinių aliejų aroma-
tais veikia dvejopai. Masažuojant eterinių aliejų 
veikliosios medžiagos įsigeria į odą ir ją puose-
lėja, o švelnios mamos rankos atpalaiduoja ar 
stiprina raumenis. Tuo pačiu metu įkvepiami aro-
matai ramina nervų sistemą ir gerina nuotaiką.

Šiltų mamos rankų lengvi prisilietimai, švel-
nūs glostomieji judesiai yra malonūs kūdikiui, 
masažuodama mama stiprina ryšį su vaiku, pa-
deda įveikti tokias mažylio problemas kaip pil-
vuko diegliai.

Parengė Undinė Gilė

Eterinių aliejų kremas 
kūdikiams ir vaikams

Be parabenų, dažiklių, silikono priedų. 

Tinka kūdikiams nuo 0 mėn.

Aroma
balm

Aroma balm

•  Levanda
•  Čiobreliai
•  Pušis

www.aromabalm.ltIeškokite vaistinėse
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Ar sveika valgyti glaistytus 
varškės sūrelius?

Parduotuvių lentynos lūžta nuo varš-
kės sūrelių, kurie dažnuose namuose 
yra kasdienis desertas. Ar varškės sū-
relius verta pirkti vaikams? Ar jų ga-
mintojai atsižvelgia į sveikatos specia-
listų rekomendacijas? 

Maisto technologė Raminta Bogušienė iša-
nalizavo populiariausių Lietuvoje gaminamų sū-
relių sudėtį. Iš 27 tiriamų sūrelių, specialistė pa-
lankiai įvertino tik 6 rūšių gaminius, kitus pataria 
valgyti rečiau, o kai kurių – iš viso nepirkti. 

Glaistytas varškės sūrelis – 
draudžiamas vaikų ugdymo 
įstaigose
Pagal mokyklose ir darželiuose galiojančio 

vaikų maitinimo aprašo pakeitimus, nuo š.m. ge-
gužės 1 d. vaikams galima duoti jogurto ir varš-
kės be pridėtinio cukraus, gali būti tik natūralių 
cukrų – šimtame gramų produkto iki 10 g. Ret-
karčiais kaip desertą pirkdami vaikams glaisty-
tus varškės sūrelius vadovaukitės šiuo patarimu. 
„Rinkitės sūrelius, kuriuose yra daugiausiai varš-
kės, t.y. ne mažiau kaip 65 proc., ir kuo daugiau 
baltymų  – šimtame gramų ne mažiau kaip 10 
g. Sudedamųjų dalių turi būti kuo mažiau, cuk-
rų – iki 16 g, riebalų – iki 20 proc. šimtame gra-
mų (riebalai turi būti tik pieno ir kakavos). Svarbu 
rinktis produktą be pridėtinės druskos“, – pataria 
maisto technologė Raminta Bogušienė. 

Pagal tyrimo rezultatus, geriausias glais-
tytas varškės sūrelis „Graikiškas“ su kokosais 
(varškės 66 proc., pieno ir kakavos riebalų 18 
g, cukrų kiekis 15,1 g, baltymų 15,8 g, be ra-
finuotų riebalų ir pridėtinės druskos). Prasčiau-
sios sudėties varškės sūrelis – „Magija“ su želė 
gabaliukais, nes jame mažiausiai varškės ir dau-
giausiai cukraus (pieno ir kakavos riebalų 23,9 g, 
cukraus 32,9 g, baltymų 10,2 g, o liesos varš-
kės – 39%). 

Veganiški desertai – vanduo su soja 
Veganizmas nėra savaime sveika mityba, 

o veganiški maisto produktai nebūtinai sveiki. 
Dažnai stipriai perdirbti, su daug cukraus, mais-
to priedų, rafinuotais ir dezodoruotais riebalais, 
daug sudedamųjų dalių ir pan. 

Maisto technologė atkreipia dėmesį, kad len-
tynose veganiški desertai rikiuojami prie varš-
kės sūrelių, tačiau jie pagaminti ne iš pieno, jų 
pagrindas  – tofu, o daugiausia juose ne sojų 
pupelių, o vandens. Šimtame gramų produkto 
esantis cukraus kiekis svyruoja nuo 13 iki 28 g, 
baltymų – nuo 6,5 g iki 11 g. Visuose sūreliuose 
yra riebalų – ne tik pieno, bet ir rafinuotų, dezo-
doruotų, pavyzdžiui, kokosų, palmių. Skoniu šie 
produktai negali prilygti tikriems sūreliams – ski-
riasi jų konsistencija ir struktūra. 

Be laktozės – sveikiau? 
Pienas ir jo produktai naudingi, tačiau kas-

dien vartoti ir persivalgyti nedera. Taip pat svar-

bu atkreipti dėmesį ne tik į pieno cukraus – lak-
tozės toleravimą, bet ir į tai, ar alerginių reakcijų 
nesukelia pieno baltymas – kazeinas. Pieno bal-
tymui alergiškam žmogui produktai be laktozės 
nepadės. 

„Sūrelius be laktozės patariama rinktis tik ne-
toleruojantiems šio cukraus, nes šimtame gra-
mų tokio produkto yra beveik 20 g pridėtinio 
cukraus. Į sūrelių be laktozės sudėtį taip pat įei-
na rafinuoti ir dezodoruoti riebalai, tad akivaiz-
du, kad, norėdami išvengti vienos blogybės, su-
siduriame su kitomis – svarbiausia atsižvelgti į 
visumą“, – pataria Raminta Bogušienė. 

Ar proteininiai sūreliai  
geresni už kitus?
Populiarėja proteininiai sūreliai, kuriuose ma-

žiau cukraus, didelis baltymų kiekis. Bet daugiau 
baltymų reiškia, kad baltymai sudaro per 12 
proc. produkto energinės vertės. Maisto tech-
nologė R. Bogušienė tvirtina, jog iš tiesų sūrelių 
privalumas yra daug varškės ir baltymų. Šiuose 
produktuose daugiau baltymų, bet dalis cukraus 
juose yra pakeista saldikliais, sudedamųjų dalių 
sąrašas ilgas. Taip pat juose yra rafinuotų ir de-
zodoruotų riebalų, nemažai pridėtinės druskos, 
tirštiklių. 

Produkte su prierašu „mažiau cukraus 40 
proc.“ cukrų kiekis atitinka vaikų maitinimo apra-
šą (šimtame gramų iki 16 g), varškės net 84,8 
g, tačiau jame nedidelis kiekis baltymų, yra rafi-
nuotų kokoso riebalų ir druskos – šimtame gra-
mų beveik 0,5 g. Tad valgai saldžiai ir dar gauni 
nemažai druskos. Šimtame gramų sūraus sko-
nio produkto turėtų būti iki 1 g druskos.

Sveikiausi – neglaistyti  
varškės sūreliai 
Renkantis varškės sūrelį be glaisto, R. Bo-

gušienė pataria pirmenybę teikti ekologiškiems, 
kuriuose kuo daugiau varškės – ne mažiau kaip 
80 proc., taip pat baltymų – ne mažiau kaip 10 
g, o cukrų iki 16 g, riebalų iki 10 proc. (šimta-
me gramų). 

Geriausiai specialistės įvertintas toks varš-
kės sūrelis – „Rytas“ su vanile. Jame mažiausiai 
cukraus, daug varškės – 86 %, cukrų 14,6 g, rie-
balų 7,5 g, baltymų 13 g. Beglaisčių kategorijo-
je palankiausia sveikatai ekologiška varškytė su 
vanile „Miau“, joje 89 % varškės, baltymų 10,4 
g, pieno riebalų 6 g, cukraus 11,5 g. 

Nepaisant pakuotės spalvingumo ar šūkių, 
bylojančių apie puikią produkto sudėtį, patariama 
žvelgti į gaminio visumą ir rinktis kokybišką pro-
duktą, kurio sudėtis aiški ir mažiau sudedamųjų 
dalių. Kuo daugiau varškės, baltymų, mažiau rie-
balų, pridėtinio cukraus, be pridėtinės druskos ir 
rafinuotų riebalų (palmių, kokosų ir pan.). 

Dažnai sūrelių sudėtyje aptinkama pakeis-
tų savybių medžiagų, kurių bijoti nereikia. Pa-
vyzdžiui, modifikuotas krakmolas, yra toks pat 
produktas kaip ir krakmolas. Tai nėra genetiš-
kai modifikuotas produktas, o pramoniniu būdu 
susintetintas krakmolas, maisto gamybai pa-
tvaresnė jo forma, o savybės kaip ir įprasto 
krakmolo. Bet kokybiškuose ir sveikatai palan-
kiuose maisto produktuose jo nebūna. 

Pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ projektų  
koordinatorės Justinos Bilinskienės  

parengtą informaciją 
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Šienligę vėjas gali atpūsti iš toli
Jei ėmėte čiaudėti, užgulė nosį, ašaroja 
akys, tai gali būti ne tik paprasto peršali-
mo simptomai. Kai šie nemalonumai ima 
kamuoti pavasarį ar vasarą, didelė tiki-
mybė, kad susirgote šienlige – sezonine 
alergija augalų žiedadulkėms. Prasidėjęs 
ankstyvą pavasarį alergijų žiedadulkėms 
sezonas tęsiasi iki pat vėlyvo rudens.

Kodėl žiedadulkės sukelia ligą?
Pagrindinė šienligės priežastis yra imuninė re-

akcija. Mūsų imuninė sistema reaguoja į žiedadul-
kes ir kitų rūšių alergenus kaip į svetimą medžiagą. 
Todėl organizmas pradeda gaminti antikūnus  – 
baltymus imunoglobulinus E, o jų ir alergenų sąvei-
ka sukelia alerginį uždegimą.

Alergija gali atsirasti bet kuriame amžiuje, ne-
retai nulemta genetiškai. Dažnai šia liga suserga 
maži vaikai. Specifinę imuninės sistemos reakciją 
gali išprovokuoti didelė oro tarša (miestiečiai ser-
ga dažniau negu kaimo gyventojai), infekcinių ligų 
ar kitų priežasčių susilpninta imuninė sistema.

Žmonėms, kenčiantiems nuo sezoninės alergi-
jos, ligą sukelia tam tikri augalai. Vasarą dėl alergi-
jos gali būti kaltos pievose žydinčios žolės ir pikt-
žolės: motiejukai, miglės, šunažolės, pelynai ir kiti 
varpiniai augalai. Alergiją gali sukelti ir kelios au-
galų rūšys.

Daugumą žiedadulkėms jautrių žmonių kamuoja 
ir alergijos daržovėms bei vaisiams. Pavyzdžiui, nuo 
beržo žiedadulkių kenčiantys žmonės gali būti aler-
giški ir obuoliams, kriaušėms, slyvoms ar vyšnioms. 
Tai yra kryžminės žiedadulkių ir maisto alergijos.

Pagrindiniai simptomai – alerginė 
sloga ir konjunktyvitas
Alergijos dažniausiai užklumpa staiga, atrody-

tų, be jokios aiškios priežasties. Sezoninė alergi-
ja gali apsiriboti nežymiu savijautos pablogėjimu 
arba kamuoti stiprūs negalavimai. 

Šienligė pažeidžia kvėpavimo organus, akis ir 
odą. Kai žiedadulkės patenka į nosiaryklės glei-
vinę, kamuoja alerginis rinitas (sloga). Paburksta 
kvėpavimo takų gleivinė, užgula nosį, todėl sunku 
kvėpuoti, nosies landų niežėjimas sukelia čiaudulį, 
gausiai teka bespalvės vandeningos išskyros, atsi-
randa kosulys. Nesigydant tokia būklė gali trikdyti 
visą šiltąjį sezoną, kaitaliojantis paūmėjimo ir susil-
pnėjimo periodams. 

Vienas iš šienligės simptomų – konjunktyvitas: 
parausta, ašaroja, niežti akys, kurios lyg pripiltos 
smėlio. Žiedadulkių  alergija gali sukelti ir dilgėlinį 
bėrimą, išbertą odą niežti. 

Sergant sezonine alergija kartais atsiranda ne-
didelis karščiavimas, dėl kurio sunku diagnozuoti 
ligą. Temperatūra paprastai nukrenta susilpnėjus 
ligos požymiams.

Jeigu nosis užgulta ilgai, per ją nekvėpuojama, 
padidėja tikimybė susirgti bronchine astma. Tai 
yra sunki šienligės sukelta liga su dusulio ir kosulio 
priepuoliais. Suprastėja ir bendra savijauta – atsi-
randa nemiga, dirglumas, sumažėja darbingumas.

Savijauta priklauso nuo oro
Oro sąlygos daro didelę įtaką sergančiųjų šien-

lige savijautai. Sezoninės alergijos simptomai pri-
klauso nuo žiedadulkių koncentracijos ore. Lie-
tingu oru žiedadulkės nusėda ant žemės, ore jų 
skraido mažiau ir savijauta pagerėja. Vėjuotomis ir 
karštomis dienomis oro pernešamos žiedadulkės 
lengvai patenka į patalpas ir jų sukeliami simpto-
mai sustiprėja.

Kai kurių augalų žiedadulkės tokios smulkios 
ir lengvos, kad jas vėjas gali nešioti šimtus ir net 
tūkstančius kilometrų, taigi jos gali atsirasti vieto-
vėje, kurioje tas augalas nežydi.

Bet kokią šienligę būtina gydyti, nes lengva li-
gos forma greitai virsta sunkia, todėl gydymą svar-
bu pradėti laiku. 

Šienligės sukeltus negalavimus 
galime sumažinti
Be specialisto paskirto gydymo neturėtume 

pamiršti gana paprastų priemonių, kurios padės 
sumažinti alergijos simptomus.

w Augalų žydėjimo laikotarpiu sandariai užda-
rykite langus ir duris, naudokite oro valymo 
įrenginius.
w Vietoje užuolaidų rinkitės žaliuzes, kurias ga-

lėsite valyti drėgna šluoste.
w Daugiausiai žiedadulkių anksti ryte, todėl 

kambarius vėdinkite antroje dienos pusėje 
arba po lietaus. 
w Reguliariai drėkinkite kambario orą, ant at-

vertų langų galite pakabinti sudrėkintą marlę, 
kasdien valykite namus drėgna šluoste. 
w Grįžę iš lauko namo, vėsiu vandeniu kruopščiai 

nuplaukite veidą, akis, jūros vandeniu išplau-
kite nosį. Kiekvieną vakarą nusiprauskite po 
dušu ir būtinai išsiplaukite plaukus. 
w Lauke rekomenduojama nešioti akinius nuo 

saulės, kad žiedadulkės nepatektų į akis. 
w Kontaktiniai lęšiai kaupia alergenus, todėl pa-

tariama juos keisti į akinius.
w Drabužius reikia skalbti po kiekvieno pasi-

vaikščiojimo.
w Važiuodami automobiliu neatidarinėkite jo 

langų.

Įtarus sezoninę alergiją, būtina apsilankyti pas 
gydytoją alergologą. Konkrečiam alergenui nusta-
tyti atliekami specialūs tyrimai. 

Parengė Undinė Gilė
34

VA
SA

RO
S 

PA
VO

JA
I



 Abrakadabra,
ir ausu skausmo kaip nebuta!

OTIPAX 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas)
Nereceptinis vaistinis preparatas. Sudėtis. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Farmacinė forma. Ausų lašai (tirpalas). 
Terapinės indikacijos. Simptominis vidurinės ausies uždegimo gydymas esant neperforuotam būgneliui, kai yra: ūminis vidurinės ausies uždegimas; flikteninis 
virusinis otitas; vidurinės ausies barotrauma. Dozavimas ir vartojimo metodas. OTIPAX vartojamas vietiškai, todėl sisteminis poveikis neturėtų pasireikšti. Dėl šios 
priežasties dozavimo pritaikyti specialioms pacientų grupėms nereikia. Lašinti 4 ausų lašus į skaudančios ausies landą 2 ar 3 kartus per dieną. Maksimali paros dozė 
yra 12 ausų lašų į skaudančios ausies landą. Suaugusieji. Jei per 48 - 72 val. simptomai (ausies skausmas ir su tuo susijęs arba nesusijęs karščiavimas) nepalengvėja, 
rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija. Vyresni nei 2 metų vaikai. Jei per 48 - 72 val. simptomai (ausies skausmas ir su tuo susijęs arba nesusijęs 
karščiavimas) nepalengvėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Jaunesni nei 2 metų vaikai. Jei per 24 - 48 val. simptomai (ausies skausmas ir su tuo susijęs arba ne-
susijęs karščiavimas) nepalengvėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Vartoti į ausis. OTIPAX turi būti vartojamas į ausies landą. Kad būtų išvengta nemalonaus šalto 
tirpalo sukeliamo pojūčio, prieš lašinant lašus, buteliuką galima pašildyti tarp rankų. Kontraindikacijos. Trauminės ar infekcinės kilmės ausies būgnelio perforacija. 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartojant ausų lašus, įsitikinkite, ar nėra 
pažeistas ausies būgnelis. Jei būgnelis pažeistas, vartojant bet kuriuos ausų lašus galima jų sąveika su vidurinės ausies struktūromis ir šalutinio poveikio pavojus. Šio 
vaistinio preparato negalima nuryti ar įkvėpti. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis ar ant gleivinių. Gydymo trukmė yra 10 dienų. Praėjus šiam laikui 
ir simptomams nepagerėjus, gydymą reikėtų peržiūrėti. Sąveikia su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Iki šiol nestebėta jokios OTIPAX sąveikos su 
kitais vaistiniais preparatais. Nepageidaujamas poveikis. Dažnis nežinomas. Alerginės reakcijos, sudirginimas, paraudimas. Talpyklės pobūdis ir jos turinys. 
Buteliuke yra 16 g (15 ml) ausų lašų. Registruotojas. Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija. Vietinis registruotojo atstovas. Biocodex UAB, 
Savanorių pr. 349, Kaunas LT–51480, Tel. +370 37 408681, El. paštas info@biocodex.lt. Teksto peržiūros data. 2017-10-16.
Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Čia pateikta sutrumpinta informacija apie vaistą. Visą 
informaciją rasite http://extranet.vvkt.lt/paieska/. 
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Fenazonas, lidokaino hydrochloridas


