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Nuostabiausias laikas – praleistas  kartu su šeima
Kaip vyras atlaikė dalyvavimą gimdyme, 
ar nesakė po to: „daugiau niekada“? Ar 
jums padėjo jo buvimas šalia?

Stiprus mano vyras. Atlaikytų dar ne vieną 
gimdymą.  Bet jeigu rimtai, jaudinosi jis labiau 
už mane. Kadangi mūsų mažytė gimė ne nusta-
tytą datą, o šiek tiek vėliau, tai streso nemažai 
Juozui buvo. Labiausiai dėl to, kad apsisprendęs 
dalyvauti gimdyme bijojo į jį nespėti, nes tomis 
dienomis vyko nemažai koncertų, o jų neatšauk-
si.  Mes su vyru nuo pat pirmos dienos visur kar-
tu ir jo buvimas šalia man visada yra beprotiškai 
svarbus. O tokia akimirką – ypatingai! 

Dviejų vaikų mamai Gražinai likimas 
lėmė į vyrus grupės „Patruliai“ dai-
nininką Juozą Butnorių. Septynerių 
metų Karolina ir penkerių Matas Juozą 
vadina tėčiu, o prieš porą mėnesių atsi-
rado dar vienas šeimos narys – Agota. 
Mažieji su mama nekantraudami lau-
kia iš koncertų grįžtančio tėčio, ir Gra-
žina Butnorienė sako, kad geriau negu 
šeimoje niekur nėra.

Ar turėdama du vaikus nebijojote į savo 
šeimą įsileisti kito žmogaus? Kaip priėmė 
Jus Juozo šeima ir jūsiškė būsimą vyrą?

Manau, natūralu, kad tos baimės šiek tiek 
buvo. Tik, kol nesutikau Juozo, kol su juo ne-
susipažinome, apie naujus santykius išvis ne-
galvojau, nenorėjau apskritai jokio vyro šalia 
savęs ir tuo labiau – mano vaikų. Net minties 
nebuvo, kad kažkoks vyras galėtų auklėti mano 
vaikus. Tikrai niekada nesusimąsčiau, kad šalia 
manęs atsiras žmogus, kuris taip besąlygiškai 
juos mylės.

Tėveliai visada gerbė mano sprendimus, ko-
kie jie bebūtų. Jie visada pataria ir man svarbi 
jų nuomonė visais klausimais, bet sprendimus 
priimu pati. Ir šiuo atveju nebuvo kitaip. Žino-
ma, tėvams buvo neramu, ar šalia atsiradęs 
vyras yra tikrai patikimas žmogus, kuris my-
lės mus ir mūsų neįskaudins. Bet Juozas ap-
sukrus – greitai ne tik man galvą apsuko, bet ir 
uošvienę apvyniojo aplink pirštą!

O su Juozo tėvais viskas vyko lėčiau. Nebu-
vau iš tų moterų, kurios spaudžia vyrą, kad grei-
čiau vežtų pas tėvukus ir pristatytų kaip būsi-
mą žmoną. Atėjo laikas ir patys pamatė, kad jau 
kelio atgal nėra.  O aš labai ir nesigilinau – tin-
ku jiems, ar netinku. Nei man su jais gyventi, nei 
jiems su manim. Bet labai džiaugiausi, kad Juo-
zas su mano tėveliais palaiko puikius santykius, 
taip pat ir aš – myliu ir gerbiu savo vyro tėvelius. 

Kaip Juozui pavyko susidraugauti su 
vaikais ir kaip sekėsi jiems? Kokie dabar jo 
ir vyresnių vaikų santykiai? 

Santykiai niekuo nesiskiria nuo tėčio ir du-
kros, sūnaus ir tėčio. Nėra daugiau ką ir pridurti. 

Viskas vyko labai natūraliai ir gan greitai – 
nebuvo jokių lūžių ar ilgų pokalbių, aiškinimų. 
Viskas taip gražiai ir savaime susidėliojo, kad 
net patiems sunku patikėti. Juozas juos į savo 
gyvenimą ir širdį įsileido nuo pirmos akimirkos, 
taip pat – ir vaikai. 

Ne viena moteris baiminasi dėl to, kad 
gimdymo metu būdamas šalia vyras 
pamatys ją ne itin patrauklioje situacijoje? 
Ką apie tai manote?

Taip, ir aš sakiau, kad nieko ten romantiško 
nėra. Bet turbūt priežastis buvo ta, jog nenorė-
jau spausti vyro dėl jo apsisprendimo dalyvau-
ti ar ne. Bet tikrai labai džiaugiuosi, kad jis priė-
mė labai pasiteisinusį sprendimą.

Tą akimirką tikrai ne apie save galvoji – pama-
tys ar nepamatys kažko  – šitoje situacijoje yra 
svarbesnių dalykų. Suaugęs, protingas vyras, ma-
nau, puikiai viską supranta ir reaguoja normaliai.

Pokyčiai nėštumo metu, nešiojant trečią 
vaikelį, jums jau buvo pažįstami, o vyrui, 
kuriam Agota pirmas vaikas,– viskas 
nauja, kas jam labiausiai kėlė nerimą? 
Beje, ar pastarasis nėštumas buvo kuo 
nors ypatingas ar kitoks negu ankstesni?

Kiekvienas nėštumas savitas, bet vienodai 
svarbus ir malonus! Nė vienas mano nėštumas 
nebuvo sunkus. Nežinau, ką reiškia, kai pyki-
na nuo kvapų, kai kažkoks maistas neįtinka ir 
pan. Nėštumas praėjo labai ramiai – visada bu-
vau energinga, pilna jėgų – norėjosi kalnus nu-
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versti.  Gal maisto racionas kažkiek pasikeitęs 
buvo, bet labai nežymiai, tai net negaliu kažko 
ypatingo įvardinti. 

Juozas rūpinosi manimi besąlygiškai, nors, 
pagalvojus, jis visada taip elgiasi. Tik tas au-
gantis pilvelis primindavo, kad jau tuoj tuoj… 
Laukdami išgyvenome be galo gražų metą: ne-
tikėtos atostogos karantino metu leido ganė-
tinai ilgą laiką būti visiems kartu.  Ir nerimauti 
nebuvo dėl ko, gal labiausiai jaudinomės prieš 
eidami pas gydytojus – įleis kartu ar ne. 

Kaip vyresnieji vaikai sutiko mažąją 
sesutę? Ko gero, pagrindinis tėvelių 
dėmesys dabar atitenka jai?

Vyresnėliai labai laukė sesers. Matas gal 
šiek tiek mažiau, nes jis norėjo broliuko, o gavo 
dar vieną sesę, bet šią problemą mes taip pat 
sprendėme. Išsiaiškinome, kad jis vienas vie-
nintelis mamos princas ir savo statusu nereiks 
dalintis su niekuo, o Karolinai princesės vieta 
jau teks su sese pasidalinti.

Vaikams dėmesio tikrai netrūksta. Sten-
giamės ne tik Agotėlei jo suteikti  – visur vis-
ką darome kartu. Pirmosiomis dienomis mano 
dėmesys neišvengiamai buvo tik Agotai, bet 
Juozas dėmesį kitiems vaikams kompensavo 
su kaupu. Aš labai juo didžiuojuos! Jis toks to-
bulas tėtis! Tikrai  – kartais žodžių pritrūksta 
viskam apsakyti ir jam padėkoti! 

Gal vyresni vaikai padeda prižiūrėti 
mažąją sesutę?

Esu labai laiminga mama ir žmona, nes pa-
galbos sulaukiu visada iš visų šeimos narių. 
Vaikai ne išimtis – jie tobuli. Matas dažnai se-
sei dainuoja, Karolina taip pat labai padeda – 
visada mamos dešinioji ranka. 

Vyras koncertuoja ir kituose miestuose, 
veikiausiai namuose dažnai jo nebūna? 
Kaip įsigudrinate auklėti vyresniuosius?

Negaliu taip sakyti, bet tyliai džiaugiuosi, 
kad Juozui darbų apmažėjo. Ir jis namie pačio-
mis sunkiausiomis dienomis, kai vyresnėliams 
reikia eiti į darželį ir mokyklą. Nes tokie malonu-
mai kaip vežiojimas rytais į daržiuką ir į mokyk-
lą, pusryčių gaminimas, namų darbai atitenka 
jam! Mes su Agotėle – mėgstančios pamiego-
ti damos, o šeima supratinga – niekada never-
čia iš lovos. 

Savaitgaliais, kai tėtis dirba, mes pramo-
gaujam. Nedaug dar tokių savaitgalių buvo, bet 
tikiu, kad įsivažiuosime į ritmą ir pavyks su vis-
kuo vis geriau susitvarkyti. 

Vienas vaikutis mokykloje, kitas darželyje, 
o trečias ant rankų – visa atsakingo 
darbo diena, ir darbo valandos tikrai 
nenormuotos! O kaip surandate laiko 
sau, kas suteikia atgaivos nuo kasdienės 
rutinos?

Malonumas, o ne darbas! Nėra sunku su 
viskuo susitvarkyti, kai šalia nuostabus vy-
ras, su kuriuo esame viena komanda, žiūrinti 
į vieną pusę ir turinti vieną tikslą. Šis laikotar-
pis, kol mūsų mažiukė paaugs, yra sudėtinges-
nis mano vyrui ir reikalauja daugiau veiklos. La-
bai vertinu, kad jis puikiai su viskuo susitvarko. 
Vertinu tai, kad jis mums su Agotėle leidžia pa-
sidžiaugti ramybe, pasivaikščiojimais pajūriu, 
saldžiu miegeliu – man tai labai svarbu. Mano 
laikas sau – tai malonus laikas su šeima. Nesu 
mėgėja kažkur ištrūkti be šeimos, be vyro. Lai-
kas sau – nuėjimas į grožio saloną, ir man vi-
siškai to pakanka. Laiko sau randu kasdien su 
knyga rankoje ir kavos puodeliu pajūryje, kai 
Agotėlė miega pietų miegelį. Tobulesnio laiko 
kaip su šeima nėra – jis nepakeičiamas ir ne-
apsakomas! 

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė
Fotografavo Asta Bieliauskienė, astafoto.lt
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Išleisdami vaiką į darželį ar mokyklą kas-
kart baiminamės, kad tik nesusirgtų. O 
dar prieš akis žiema, kai įvairios peršali-
mo ligos labiau suaktyvės, be to, gyve-
name koronaviruso grėsmės sąlygomis.  
Kaip sustiprinti vaiko organizmą, kad jis 
būtų pasirengęs atsilaikyti prieš įvairiau-
sius virusus?

Būtina laiku pasiskiepyti
Vaiko sveikatai svarbūs skiepai pagal profilakti-

nių skiepijimų kalendorių, pavyzdžiui, nuo B tipo me-
ningokokinės infekcijos, taip pat – pneumokokinės ir 
rotavirusinės infekcijos. Rekomenduojama nedelsti 
pasiskiepyti nuo gripo: nors šia liga labiausiai serga-
ma žiemą, ji gali užklupti ir ankstyvą spalį. 

Gyvename pagal dienotvarkę, 
sportuojame ir nepamirštame 
higienos
Kiekvienam vaikui turime suplanuoti dienos dar-

bus ir poilsį. Vaikai turėtų užmigti ne vėliau kaip 21 
val., darželinukui reikia miegoti 10–13, o pradinukui 
9–11 valandų. Pakankamas ir kokybiškas miegas 
yra svarbus sveikam augimui. Prieš einant miego-
ti vaikams nepatariama žiūrėti televizorių, užmigti 
trukdys ir žaidimai išmaniaisiais įrenginiais. Verčiau 
pavartyti knygelę, papiešti arba pasivaikščioti gry-
name ore.

Grynas oras ir fizinis aktyvumas padeda išlaikyti 
stiprų imunitetą. Judėjimas suteikia energijos, page-
rina apetitą ir nuotaiką. 

Išmokykite vaiką reguliariai plauti rankas, neliesti 
veido ir nosies, nekramtyti rašiklių ir pieštukų. Tai ak-
tualu saugantis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19.

Valgome naudingus maisto produktus
Vaiko sveikatos pagrindas yra visavertė mityba, 

suteikianti maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų. 
Taip pat – energijos, reikalingos fiziniam ir protiniam 
darbui mokykloje, užsiėmimams darželyje. 

Jeigu vaiko mitybos racione pritrūks maistinių 
medžiagų, gali sulėtėti fizinė, protinė ir emocinė rai-
da, kamuoja nuovargis ir didesnė rizika susirgti įvai-
riomis ligomis. Ilgalaikis tam tikrų maistinių me-
džiagų trūkumas gali sukelti negrįžtamus pokyčius 
organizme. Subalansuota mityba ypatingai svarbi 
vaikystėje ir paauglystėje, nes šiems laikotarpiams 
būdingi intensyvūs augimo ir vystymosi tempai.

Pirmiausia, kiekvienas vaikas neturi praleisti pus-
ryčių. Svarbu, kad jie būtų sotūs ir naudingi: netinka 
greitas maistas, keptas ir riebus maistas, daug an-
gliavandenių turinčios bandelės. Virškinamojo trak-
to ligomis, alergijomis sergantiems vaikams labai 

svarbu laikytis specialios mitybos ir laiko intervalų 
tarp valgymų.

Maistą, kurį vaikui įdėsite į mokyklą, reikia ruoš-
ti kasdien, kartu apgalvojant meniu. Kiek įmanoma 
sumažinkite saldumynų – piktnaudžiavimas jais gali 
sutrikdyti medžiagų apykaitą ir priauginti antsvorį.

Medžiagų apykaitos procesams nepaprastai 
svarbūs vitaminai ir mineralai. Nepakankamas jų kie-
kis sumažina imuninės sistemos aktyvumą, dėl to 
padažnėja infekcinės kvėpavimo takų ligos.

Vienas iš itin svarbių vaikui mikroelementų – kal-
cis, kuris, kaip ir B grupės bei C vitaminai, lemia kau-
lų masę, jo reikia sveikiems dantims. Vitamino D trū-
kumas vaikams gali lemti rachitą, šio vitamino reikia 
nervų sistemai, vitaminas D ir cinkas svarbūs imu-
nitetui. 

Jodas  turi didelės įtakos fizinei ir psichinei būk-
lei, dėl jo trūkumo susergama skydliaukės ligomis, 
gali nukentėti vaiko intelekto raida. 

Jeigu trūksta geležies, gali išsivystyti anemija 
(mažakraujystė), nes sumažėja hemoglobino kiekis. 
Užsitęsusi mažakraujystė gali sąlygoti sulėtėjusią fi-
zinę ir protinę vaiko raidą, sutrikdo širdies ir krauja-
gyslių sistemas, silpnina imuninę sistemą. Sergant 
šia liga gali kamuoti nuolatinis nuovargis, todėl vai-
kas prasčiau mokosi. 

Vaikams augant, padidėja krūvis akims ir jos 
greičiau pavargsta, ypač tai aktualu pradėjus lankyti 
mokyklą. Jei vaikas turi regėjimo problemų, jam itin 
svarbus vitaminas A, kurio gausu morkose, raudo-
nosiose paprikose, abrikosuose. Geram regėjimui, 
smegenims, vaiko augimui būtinos omega-3 rieba-
lų rūgštys, kuriomis racioną papildysite duodami rie-
bios žuvies.

Kai reikia, pasistipriname vitaminais
Prasta mityba, kaip ir pervargimas bei netinka-

mas gyvenimo būdas, dažnai lemia silpnumą, vangu-
mą ir prastą nuotaiką. Pavyzdžiui, dėl magnio stokos 
vaikui sunku sutelkti dėmesį, jis gali pasidaryti dir-
glus. Be to, trūkstant magnio sutrinka kai kurių kitų 
mikroelementų apykaita, ir jų taip pat neužtenka. 

Net sveikai valgantiems vaikams gali pritrūk-
ti vitaminų ir mikroelementų, pavyzdžiui, alergiš-
kam mažyliui, arba turinčiam prastą apetitą. Be to, 
ne visi tėvai suranda kasdien laiko vaikui pagaminti 
šviežią maistą. Todėl prireikia maisto papildų.

Sveika mityba kartu su vitaminų ir mineralų kom-
pleksais padės vaikui rudenį išlikti stipriam, žva-
liam ir darbingam. Stiprios sveikatos vaikas bus 
atsparesnis infekcijoms, lengviau persirgs sezoni-
nėmis ligomis ir gali išvengti sunkių jų komplikacijų. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Vaiko stiprybei – nuo ligų, 
pervargimo ir blogos nuotaikos
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Peršalimas ir COVID-19
Koronavirusinė infekcija, kaip ir peršalimas 

bei gripas, priskiriama ūmioms kvėpavimo takų 
infekcijoms. Bet ši liga gali būti daug sunkesnė, 
dažniau sukelia komplikacijas ir net mirtį. CO-
VID-19 infekcijos inkubacinis laikotarpis yra il-
gesnis – gali tęstis iki 2 savaičių, o peršalus jis 
trunka 2–3 dienas, kol pajuntame pirmuosius 
simptomus. Užkrėsti pavojinga liga gali ir dar ne-
jaučiantis jokių simptomų žmogus, todėl koro-
navirusinę infekciją svarbu atskirti nuo kitų ligų 
ir laiku diagnozuoti. 

Peršalimas paprastai išgydomas per savaitę, 
o nuo COVID-19, Pasaulio sveikatos organiza-
cijos (PSO) duomenimis, visiškai pasveikstama 

maždaug per 2 savaites, bet sunkesniais atve-
jais liga gali labai užsitęsti. Sunkesni simptomai, 
t. y. dusulys ir kvėpavimo nepakankamumas, 
gali atsirasti per 10 dienų nuo ligos pradžios. 

Bendrų peršalimo ligų ir koronaviruso simp-
tomų netrūksta: gerklės perštėjimas ir skaus-
mas, kosulys, galvos skausmas. Kuo skiriasi ko-
ronavirusas ir peršalimas?

w Kosulys, sergant koronavirusine infekcija, daž-
nai būna sausas, kankinantis, prisideda apsun-
kintas kvėpavimas ir krūtinės skausmas, o taip 
nebūna sergant peršalimo liga, nors sausas 
kosulys taip pat atsiranda.

w Sloga retai pasitaiko užsikrėtus COVID-19, tai 
vienas iš pagrindinių peršalimo simptomų.

w Būdingas peršalimui simptomas yra čiaudulys, 
kurio nebūna sergant COVID-19 infekcija.

w Karščiavimas yra dažnas COVID-19 simpto-
mas, o sergant peršalimo liga temperatūra pa-
prastai pakyla nedaug ir retai, arba yra normali.

w Koronavirusas gali sukelti virškinimo sutriki-
mus, viduriavimą, o segant peršalimo liga taip 
nenutinka.

w Sergantį koronavirusine infekcija kamuoja silp-
numas ir nuovargis, bet šie simptomai kai ku-
riems atsiranda ir peršalus.

w Uoslės ir skonio praradimas gali būti ir CO-
VID-19, ir slogos padarinys.

Gripas ar koronavirusinė infekcija?
Prasidėjus gripo sezonui, svarbu žinoti CO-

VID-19 infekcijos ir gripo skirtumus. Atskirti pa-
tiems, kuria iš šių ligų susirgome, dar sunkiau ir 
jas dar lengviau supainioti. Abu virusai perduo-
dami oru ir labai užkrečiami. Panašūs simptomai 
trukdo nuspėti ligą, tad reikėtų įvertinti jų visu-
mą ir, žinoma, kreiptis į gydytoją.

w Ir gripui, ir COVID-19 infekcijai būdingas simp-
tomas yra pakilusi temperatūra ir sausas kosu-
lys. 

w Oro trūkumas, dusulys ir pasunkėjęs kvėpavi-
mas gali būti koronavirusinės infekcijos požy-
miai. Tačiau dusulys gali atsirasti ir dėl gripo 
komplikacijos – plaučių uždegimo.

w Maudžia kūną ir skauda galvą tiek sergant gri-
pu, tiek koronavirusine infekcija.  

w Abiems ligoms galime priskirti silpnumą ir nuo-
vargį.

w Sloga sergant gripu pasitaiko retai, dar rečiau 
užsikrėtus COVID-19. Abiems ligoms nebūdin-
gas čiaudulys.

w COVID-19 infekcijos požymiai vėmimas ir vidu-
riavimas sergant gripu nėra dažni. 
Svarbu, kad gydytojas nustatytų, kuria liga 

susirgome, nes gripu sergančiam žmogui taip 
pat reikia gydymo. Be to, abi ligos gali sukelti 
pavojingų komplikacijų, pavyzdžiui, plaučių už-
degimą. 

Kitos ligos
Taip pat svarbu atskirti koronavirusinę infek-

ciją ir jos komplikacijas nuo kitų ligų. Pavyzdžiui, 
plaučių uždegimas, gali būti ir COVID-19 infek-
cijos, ir gripo komplikacija, ligą gali sukelti kitos 
priežastys. Plaučių uždegimo priežastis gali būti 
peršalimas, ligą sukelia ir virusai, ir bakterinė in-
fekcija. 

Stiprus kosulys, karščiavimas, padažnėjęs 
kvėpavimas, dusulys ir silpnumas – tai plaučių 
uždegimo požymiai, kurie gali atsirasti ir sergant 
koronavirusine infekcija. Spausti ir skaudėti krū-
tinę gali ne tik užsikrėtus COVID-19, bet ir ser-
gant plaučių uždegimu. Nustatyti ligą gali tik gy-
dytojas, apžiūrėjęs ligonį ir atlikęs tyrimus. 

COVID-19 infekcijai būdingas dusulys ir uos-
lės problemos – simptomai, kurie gali atsirasti ir 
dėl alergenų: dulkių, maisto produktų ir kt. Aler-
gijos gydomos antihistamininiais vaistais, kurie 
neefektyvūs esant virusinei infekcijai.

Koronaviruso sukeltas padažnėjęs kvėpavi-
mas, dusulys, sausas kosulys taip pat būdingas 
bronchinei astmai. Dažna astmos priežastis  – 
alergija įkvepiamiesiems alergenams  (žiedadul-
kėms, gyvūnų plaukams, namų dulkių erkutėms, 
pelėsiui ir kt).

Kaip apsisaugoti nuo virusų?
Labiausiai COVID-19 plinta per orą, sklidiną 

kvėpavimo takų sekreto lašelių, kuriuos sergan-
tis žmogus išskiria kosėdamas, čiaudėdamas, 
net kvėpuodamas. Užsikrėsti galima ir palietus 
virusais užterštus daiktus ir po to nešvariomis 
rankomis – akis arba nosį. Užkrėsti kitus gali ir 
nežinantis, kad serga žmogus, todėl apsaugos 
priemonės yra būtinos kiekvienam.

Pagrindinė priemonė, apsauganti nuo koro-
navirusinės infekcijos, kaip ir nuo kitų kvėpavi-
mo takų ligų, medicininės kaukės. Bet ją svar-
bu tinkamai užsidėti, kitaip veiksmingumas bus 
mažesnis. 

w Medicininė kaukė turi gerai priglusti prie veido 
iš visų pusių, uždengti burną ir nosį, surišama 
taip, kad tarp kaukės ir veido būtų kuo mažiau 
tarpų, viršutinė dalis priglaudžiama metaliniu 
nosies spaustuku.

w Dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis, o nu-
siimkite laikydami už raištelių.

w Palietę kaukę, nusiplaukite rankas.
w Jeigu kaukė sudrėko, pakeiskite nauja.
w Vienkartinių kaukių negalima užsidėti dar sykį – 

panaudotas išmeskite.
Kai tokią kaukę dėvi sergantis žmogus, ji su-

laiko kvėpavimo takų sekreto lašelius ir gali ap-
saugoti nuo užkrato šalia esančius žmones. Bet 
yra pavojus užsikrėsti artimai kontaktuojant. 
Saugus kontaktas yra didesniu nei 2 metrų ats-
tumu ir trumpesnis nei 15 minučių pokalbis.

Taigi, vien tik medicininė kaukė nesuteikia 
šimtaprocentinės apsaugos. Efektyviau apsau-
go nuo virusų respiratoriai. Tačiau bet kuriuo 
atveju nedera pamiršti kitų svarbių infekcijos 
prevencijos priemonių – rankų plovimo, kosėjant 
ir čiaudint prisidengti veidą alkūne ar vienkartine 
servetėle, mūvėti pirštines.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Kaip atskirti 
COVID-19 nuo 
peršalimo, gripo 
ir kitų ligų?

Peršalimo, gripo ir koronavirusinės in-
fekcijos dauguma simptomų panašūs 
ir gali būti nelengva suprasti, kuria iš 
jų susirgome. Išsiaiškinti ligą itin svar-
bu, kad neišplistų pavojingiausia infek-
cija COVID-19. Tad pajutus panašius į 
peršalimo simptomus, ir jeigu abejoja-
te, kokia tai liga, geriausia pasikonsul-
tuoti su gydytoju.
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Greičiausias būdas atsikratyti 
peršalimo ligų
Drauge su vis prastėjančiu oru rudenį įsi-
siūbuoja ir begalinių peršalimų bangos. 
Vaikas pradeda kosėti ir čiaudėti, užsi-
kemša nosis. Nors ši liga ir nėra sunki, 
tinkamai ją gydyti ne mažiau svarbu negu 
rimtesnę ligą. Uždelsus ar netinkamai gy-
dant peršalimas gali komplikuotis į sun-
kesnes ligas: vidurinės ausies uždegimą, 
sinusitą, o kartais ir plaučių uždegimą. 

Nemaloni trijulė – sloga,  
kosulys ir gerklės skausmas
Peršalimo požymiai nesunkiai atpažįstami, 

svarbiausia, kad jie neužsitęstų. Sloga, t. y. nosies 
gleivinės uždegimas, trunka apie savaitę. Liga pra-
sideda kutenimo pojūčiu ir sausumu nosyje, po to 
atsiranda čiaudulys. Iš pradžių gausiai teka skys-
tas sekretas, nosies gleivinė patinsta, todėl vai-
kui sunku kvėpuoti. Po kelių dienų išskyros iš no-
sies sutirštėja. Nuo pat peršalimo pradžios svarbu 
plauti ir drėkinti nosį. Sausa nosies gleivinė nega-
li atlikti oro valymo funkcijos. Organizmo apsivaly-
mui ir apsaugai nuo virusų naudingas tik skystas 
nosies sekretas – sausose gleivėse palanku veis-
tis bakterijoms. 

Drėkinimui galima naudoti specialius tirpalus 
(preparatus, kurių pagrindas yra jūros vanduo) arba 
atlikti inhaliacijas. Šios priemonės ir drėkina nosies 
gleivinę, ir skystina sekretą, todėl jis greičiau pasi-
šalina, o kartu išplaunami iš nosies mikrobai. 

Peršalus užklupęs sausas kosulys po 2–3 die-
nų virsta drėgnu, o paskui išnyksta. Vaikas netu-
rėtų kosėti ilgiau kaip 10 dienų. Jeigu kosulys už-
sitęsia, sustiprėja, trukdo kvėpuoti, atsiranda 
švokštimas, mažylį būtina nuvesti pas gydytoją, 
nes tai gali būti apatinių kvėpavimo takų ligos, pa-
vyzdžiui, bronchito, požymiai. Nueiti pas gydytoją 
būtina atsiradus lojamam kosuliui, nes jis gali by-
loti apie pavojingą mažam vaikui ligą – laringitą. 

Kosulys yra ne liga, o refleksinė organizmo re-
akcija, padedanti išvalyti kvėpavimo takuose susi-
kaupusias išskyras, tad slopinti jo nedera. Sausas 
kosulys labai dirgina gerklę, todėl turime jį greičiau 
paversti produktyviu – drėgnu kosuliu, o tada rei-
kia palengvinti skreplių išsiskyrimą. Pagal kosulio 
pobūdį gydytojas skirs vaistus.

Vienas iš pagrindinių peršalimo simptomų  – 
gerklės skausmas. Nuslopinti jį padeda gerklės 
drėkinimas ir dezinfekavimas. Galima skalauti šil-
tais ramunėlių arba medetkų nuovirais, kurie turi 
antiseptinį poveikį, gydytojo paskirtu dezinfekuo-
jamuoju skysčiu. Vaikas turi užtektinai gerti skys-
čių: duokite jo mėgstamų gėrimų (arbatos, kom-
poto, vandens).

Temperatūra peršalus retai kada pakyla dau-
giau kaip iki 38,5 °C, o žemesnės numušti nereikia, 
nes ji yra organizmo ginklas su infekcija. Užtenka 
gerti daug skysčių (arbatos su citrina, avietėmis, 
medumi). Bet jeigu temperatūra perkopė 38,5 °C, 
gali prireikti vaistų.

Inhaliacijos – greita pagalba peršalus
Netinkamai gydomas peršalimas užtrunka il-

giau ir nemalonūs požymiai kamuoja stipriau. Įky-
rus kosulys, užkimšta ir bėganti nosis vaikui daug 
sunkiau pakeliami simptomai negu suaugusiajam. 

Veiksmingas būdas greičiau pagerinti savijau-
tą  – inhaliacijos. Šios procedūros, atliekamos su 
eteriniais aliejais ir vaistažolių nuovirais, žinomos 
seniai. Tik šiuolaikinės inhaliacijos kitokios  – kvė-
puoti karšto vandens garais virš puodo gydytojai 
nepataria. Saugiai atlikti jas namuose galima nau-
dojant specialų prietaisą – inhaliatorių. Jis išpurškia 
vaistinį preparatą kaip rūką, kurį įkvepia ligoniukas.

Kompresorinis inhaliatorius skystus vaistus pa-
verčia smulkučių lašelių aerozoliu, todėl jų veiks-
mingumas itin didelis: vaistinės medžiagos grei-
čiau absorbuojasi ir veikia tiesiogiai uždegimo 
židinį, aplenkdamos kitas organizmo sistemas. In-
haliuojami vaistai iš karto patenka į virusų susi-
kaupimo vietas  – nosies ertmę, gerklės gleivinę. 
Palyginti su injekcijomis ir tabletėmis, tokios pro-
cedūros kompresoriniu inhaliatoriumi praktiškai 
nesukelia šalutinių poveikių ir neturi kontraindika-
cijų, joms galima naudoti visus gydytojo skiriamus 
vaistus.

Inhaliacijos drėkina kvėpavimo takus ir skystina 
juose susikaupusias gleives, todėl vaikas greičiau 
pasveiksta. Iš pradžių kamuojantis sausas kosu-
lys greičiau virsta drėgnu, o esant drėgnam kosu-
liui vaikui lengviau atkosėti suskystėjusias gleives, 
greičiau baigiasi sloga, sumažėja nosies paburki-
mas. Sudrėkinta gerklės gleivinė pasidaro mažiau 
dirgli, susilpnėja perštėjimas ir skausmas, sumažė-
ja uždegimas.

Kompresoriniu inhaliatoriumi atliekamos proce-
dūros yra saugiausias gydymo būdas, tinkantis ir 
patiems mažiausiems kūdikiams, be to, jas galima 
atlikti vaikui patogioje padėtyje – ligoniukas gali ir 
sėdėti, ir gulėti. 

Kompresorinis inhaliatorius pasitarnaus vi-
siems šeimos nariams, jis naudojamas gydant ne 
tik peršalimą, bet ir astmą, bronchitą, bronchioli-
tą, laringitą. Inhaliacijas pradėkite tik pastebėję pir-
muosius peršalimo simptomus, o kol gydytojas 
dar nepaskyrė vaistų, joms tiks paprastas mine-
ralinis vanduo.

Parengė Undinė Gilė
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Kada gerosios bakterijos 
padeda?

Egzistuojame drauge su mikroorganiz-
mais, kurie gyvena visur: žarnyne, burno-
je, kvėpavimo takuose, ausyse, nosyje,   
šlapimo, lytiniuose organuose ir kt. Mi-
kroorganizmų yra įvairių rūšių, o ši visu-
ma vadinama mikrobiota arba mikroflora. 
Subalansuota mikrobiota, t. y. tam tikras 
atskirų rūšių mikroorganizmų kiekis, svar-
bi visoms organizmo sistemoms, ne tik 
žarnynui ir virškinimui. Sutrikus mikroor-
ganizmų pusiausvyrai – vienų sumažėjus, 
kitų padaugėjus, gali užpulti įvairios ligos. 

Disbiozė ir jos keliami pavojai
Didžiausią mikrobiotos (arba mikrofloros) dalį 

sudaro bakterijos, bet joje yra ir virusų, grybelių, 
mielių bei pirmuonių. Įvairių organų ir sistemų mi-
krobiotos sudėtis skirtinga. Žarnyno mikrobiota 
yra neabejotinai didžiausia, joje 100 trilijonų mi-
kroorganizmų.

Sveikatai yra svarbi mikroorganizmų įvairovė 
(įvairių žmogaus organizme gyvenančių rūšių skai-
čius) ir kiekvienos jų kiekis (bendras mikroorganiz-
mų kiekis). Kai esame sveiki, žarnyno mikroflorą 
(arba mikrobiotą) sudaro apie 100 000 milijardų 
bakterijų, kurios tarpusavyje sąveikaudamos veikia 
kaip stabili ekosistema. 

Mikrobiotoje yra naudingųjų (probiotinių) bakte-
rijų, dar vadinamų gerosiomis, ir patogeninių bei 
santykinai patogeninių mikroorganizmų, vadina-
mų blogaisiais. Nusilpus imuninei sistemai, esant 
disbiozei, pastarieji gali sukelti infekcines ligas. Pa-
vojus kyla šių mikroorganizmų patekus į organus, 
kuriuose jų įprastinėmis sąlygomis nebūna. Pa-
vyzdžiui, astma ir alerginis rinitas, susiję su dis-

bioze dėl prastos žarnyno mikrobiotos sudėties ir, 
atvirkščiai, didele bakterijų įvairove ausų, gerklės ir 
nosies mikrobiotoje. 

Mikrobiotos pusiausvyrą gali sutrikdyti tam tikri 
vaistai (ypač antibiotikai), įvairių organų ligos, bak-
terinės, virusinės ar parazitinės infekcijos, stresas, 
alkoholis ir tabakas, staigūs aplinkos ar mitybos 
pokyčiai. Mikroorganizmų pusiausvyros sutriki-
mas gali būti susijęs su įvairiais sveikatos sutri-
kimais, priklausomai nuo paveiktos mikrobiotos 
vietos. Todėl mikrobiotos disbalansas gali turėti 
įtakos įvairioms virškinamojo trakto, lytinės siste-
mos, plaučių, širdies ir kraujagyslių ligoms, depre-
sijai, diabetui, alergijoms ir odos ligoms, tokioms 
kaip egzema. Mikrobiotos sudėtis veikia kaulus ir 
sąnarius bei nervų sistemą, su tam tikrais mikroor-
ganizmais siejama net nutukimo rizika. 

Ko reikia, kad mikrobiota  
būtų normali? 
Žarnyno mikrobiota formuojasi pamažu nuo gi-

mimo. Jos sudėtį veikia įvairūs veiksniai: genai, gy-
venamoji aplinka, kūdikio mityba, t.y. kokių medžia-
gų jis gavo su motinos pienu ar mišiniais. Maisto 
įvairovė ir kokybė labai svarbi suaugusio žmogaus 
mikrobiotai: tiek maisto trūkumas, tiek jo sudėtis 
gali greitai pakeisti bakterijų įvairovę. Mikrobiotos 
pusiausvyrai palaikyti svarbi subalansuota mityba: 
mažai riebalų ir angliavandenių, daug ląstelienos 
turinčių produktų. 

Riebalų perteklius maiste mažina pagrindinių 
naudingųjų bakterijų – laktobakterijų ir bifidobakte-
rijų, kiekį. Reikėtų vengti sočiųjų riebalų rūgščių, to-
kių kaip palmių aliejus, nes dėl jų bakterijų įvairovė 
mažėja. Naudingos mikrobiotos balansui yra ome-
ga-3 polinesočiosios riebalų rūgštys, randamos, 
pavyzdžiui, žuvų taukuose.

Dar viena maistinių medžiagų grupė, veikianti 
medžiagų apykaitos procesus – skaidulos, reikalin-
gos išgyventi ir daugintis gerosioms bakterijoms. 
Tai augaliniuose produktuose esantys angliavan-
deniai (polisacharidai). Maistinių skaidulų yra grū-
duose, šakniavaisiuose, riešutuose, sėklose, vai-
siuose ir daržovėse. 

Mikrobiota lemia žmogaus sveikatą: žarnyno 
bakterijos dalyvauja ląstelėse vykstančiuose che-
miniuose procesuose. Žarnyno mikrobiota daly-
vauja skaidant makroelementus, tokius kaip poli-
sacharidai (cukrūs), taip pat riebalus ir baltymus. 

Bakterijos sintetina trumposios grandinės rie-
balų rūgštis (SCFA), kurios yra mūsų ląstelių ener-
gijos šaltinis. SCFA dalyvauja reguliuojant apetitą, 
žarnyno darbą ir riebalų susidarymą. Šios rūgš-
tys gali turėti įtakos insulino sintezei ir arteriniam 
kraujospūdžiui. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, svies-
to rūgštis, apsaugo žarnyno ląsteles nuo uždegi-
mo ir padeda kovoti su agresyviais mikrobais. Be 
to, bakterijos sintetina vitaminus (K, H ir B) ir skati-
na kalcio, magnio, vitamino D ir geležies absorbci-
ją. Todėl netinkamos mitybos įpročių pokyčiai, jei-
gu jie yra ilgalaikiai, turi didelės reikšmės sveikatai. 

Probiotikai  – naudingos gyvosios bakterijos, 
seniai žinomi kaip svarbi pagalbos priemonė gy-
dant virškinamojo trakto ligas ir apsisaugant nuo 
jų, kaip priemonė sumažinti viduriavimui, kurį su-
kėlė infekcija ar antibiotikai, bet jų nauda gerokai 
didesnė.

Probiotinės bakterijos  
imunitetui – nuo ligų
Nuo pat gimimo žmogaus 

imuninė sistema atlieka apsau-
gines funkcijas kartu su žarnyno 
mikrobiota. Pagrindinis žarnyno 
mikrofloros vaidmuo imuninės 
sistemos funkcionavimui yra vi-
suotinai pripažintas. Tad gydy-
tojai pataria pasirūpinti, kad ne-
pritrūktų probiotinių bakterijų 
ne tik nusilpus imunitetui, bet ir 
profilaktiškai peršalimo ligų se-
zoną.

Bet koks į organizmą pate-
kęs mikrobas  – bakterija, viru-
sas ar grybelis, kaip ir koronavi-
rusas, yra potencialus pavojus. 
Svetimų mikrobų pašalinimui 
suaktyvinamos apsauginės 
funkcijos, kurias kruopščiai re-
guliuoja imuninės ląstelės ir žar-
nyno mikroflora. 

Žarnyno mikrobiota, sinte-
tindama specifines medžiagas, 
sukuria apsauginį barjerą, neleidžiantį patogeni-
nėms bakterijoms įsivyrauti žarnyne. Savo ruožtu 
žarnyno ląstelės iš storo gleivių sluoksnio sudaro 
natūralų fizinį barjerą, kuris neleidžia bakterijoms, 
virusams ir grybeliams prasiskverbti pro virškina-

mąjį traktą ir patekti į kraują. Žarnyno ląstelių ir mi-
krofloros visuma sukuria palankias sąlygas naudin-
gų bakterijų vystymuisi. Priešingai, bet koks šios 
ekosistemos pokytis susilpnina šią apsaugą. Atsi-
randa užburtas ratas: uždegimas skatina patoge-
ninių mikroorganizmų dauginimąsi, o tai savo ruož-
tu stiprina uždegimą. 

Prancūzijos mokslininkai nustatė, kad gripas 
sutrikdo žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, todėl 
susilpnėja plaučių imuninė gynyba ir padidėja bak-
terinės infekcijos tikimybė. Bet dėl to kaltas ne vi-
rusas. Manoma, kad tai lemia sumažėjęs maisto 
kiekis dėl dažno gripo simptomo – prarasto ape-
tito. 

Taigi, probiotikai gali būti viena iš prevencinių 
priemonių imuninei sistemai stiprinti. Šaltuoju se-
zonu sunku nesusirgti peršalimo liga, kuri dažniau-
siai yra virusinė, padaugėja kitų infekcinių kvėpavi-
mo takų ligų: bronchitų, ūminių tonzilitų. Klinikiniai 
tyrimai įrodė, kad probiotikų vartojimas yra efekty-
vus gydant kvėpavimo takų ligas. Kelis mėnesius 
kasdien vartojant probiotikus susirgus mažesnis 
karščiavimas, sloga ir kosulys. Sumažėja ir antibio-
tikų poreikis bei ligos trukmė.

Kodėl vien probiotikų neužtenka?
Probiotikų, naudingų gerai savijautai ir sveika-

tai bakterijų, gauname su maistu: vartodami natū-
ralius fermentuoto pieno produktus (jogurtą, sūrį, 
kefyrą), taip pat raugintas daržoves, pavyzdžiui, 
kopūstus, agurkus, ir daugelį kitų kasdienių mais-
to produktų. 

Bet probiotinėms bakteri-
joms irgi reikia maisto, be kurio 
jos negali išgyventi, o jų mais-
tas yra prebiotikai. Todėl, no-
rint išlaikyti bakterijų pusiausvy-
rą, labai svarbūs daug skaidulų 
turintys maisto produktai: ne-
skaldyti grūdai, švieži vaisiai ir 
daržovės, ypač pomidorai, pu-
pelės, svogūnai, česnakai, ciko-
rijos, artišokai.

Sutrikusiai mikrobiotos pu-
siausvyrai atkurti arba balan-
sui palaikyti vartojami probio-
tikų preparatai, kuriuose yra 
gyvų naudingųjų bakterijų.  Bet 
vartodami vien tik probioti-
kus, galime gero rezultato ne-
pasiekti, nes naudingosioms 
bakterijoms išlikti reikalinga 
mitybinė terpė, kurią suteikia 
prebiotikai. Tai nevirškinami su-
dėtingieji angliavandeniai, kurie 
nukeliauja iki storosios žarnos, 

o ten juos skaido storosios žarnos gerosios bakte-
rijos. Todėl ir vartojant probiotikų preparatą mity-
ba yra labai svarbi.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Atopinis dermatitas (egzema)

Tai lėtinė, linkusi kartotis uždegiminė 
odos liga, kurios pagrindiniai simpto-
mai (požymiai) yra odos bėrimai, sau-
sėjimas, niežėjimas. Ligos eiga yra 
banguojanti: nuo lengvų pasikartojan-
čių simptomų iki sunkiai kontroliuoja-
mos eigos ir ilgalaikio atoslūgio.

Atopiniu dermatitu serga 15–20 proc. vai-
kų ir tik 1–3 proc. suaugusiųjų. Dažniausiai ato-
pinis dermatitas nustatomas 2–4 mėnesių ma-
žyliams. Liga 45 proc. mažylių nustatoma iki 6 
mėnesių, 60 proc. – per pirmus metus. Atopinis 
dermatitas gali išsivystyti ir paūmėti dėl maisto 
ir aplinkos alergenų, cheminių ir fizinių dirgiklių, 
odos infekcijų, streso ir nervinės įtampos.

Atopinio dermatito priežastys nėra tiksliai (iki 
galo) žinomos. Ligos atsiradimui didžiausią įtaką 
turi genetinių ir aplinkos veiksnių sąveika. Įvairių 
tyrimų duomenys rodo, kad jeigu vienas iš tėvų 
serga ar sirgo atopiniu dermatitu, tikimybė, kad 
juo sirgs ir vaikas, yra apie 30 proc. Jeigu šia 
liga sirgo arba serga abu tėvai, atopinio derma-
tito rizika išauga iki 70 proc. Paveldimumas le-
mia imuninės sistemos sutrikimą ir odos barjeri-
nės funkcijos nepakankamumą (...). Sergančiųjų 
atopiniu dermatitu imuninė sistema neadekva-
čiai reaguoja į aplinkos dirgiklius. Ji nėra nusilpu-
si, t.y. jos stiprinimas nesumažina atopinio der-
matito atsiradimo rizikos ir neveikia ligos eigos 
bei jos sunkumo. Dėl sutrikusios odos barjerinės 

funkcijos alergenas lengviau patenka į odą, to-
dėl ji labiau dirginama ir kyla uždegimas. Aplin-
kos veiksniai, pvz., prausimas netinkamu muilu 
ir / ar prausikliais, t.y. kurių pH yra daugiau 5,5, 
odą trinantys ar prakaitavimą skatinantys dra-
bužėliai toliau žeidžia apsauginę odos funkciją.

Vaikams iki vienerių metų liga dažniau-
siai prasideda nuo ryškiai raudonų, „degančių” 
skruostų. Jų oda sausa, skilinėja, niežti. Gali būti 
išbertos ir kitos vietos: kakta, ausų kaušeliai, lie-
muo, rankų, kojų tiesiamieji paviršiai.

Dėl niežulio ligoniukas tampa neramus, irz-
lus, sutrinka miegas. Niežulys gali kamuoti visą 
dieną, tačiau paprastai jis sustiprėja vakare ir 
naktį. Niežėjimo metu kasymasis (trauma) ska-
tina medžiagų, kurios dar labiau skatina niežėji-
mą, gamybą. Taip susidaro ydingas ratas: kaso-
si, nes niežti, o niežti, nes kasosi. Nukasyta oda 
šlapiuoja. Ją pažeidžia įvairūs mikroorganizmai: 
bakterijos, grybeliai, virusai.

Atopinis dermatitas dažnai paūmėja rudenį, 
žiemą, pavasarį. Nuo žvarbos oda greitai sau-
sėja, kietėja, skilinėja. Ji gauna mažiau saulės, ją 
daugiau trina drabužiai, dažniau ir gausiau pra-
kaituojama.

Mokslininkai nuolat tyrinėja atopinį derma-
titą. Yra paskelbta naujų žinių. Anksčiau buvo 
teigiama, kad namų gyvūnas (šuo) ir alergiškas 
vaikas yra nesuderinamas duetas, o dabar tvirti-
nama, kad šuns turėjimas namuose gali apsau-
goti mažylį nuo atopinio dermatito, jei mažylis 
turės kontaktą su šuniu tik gimęs ir pirmuosius 
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Nesvarbu, kad rudenį vėjuota ir žvarboka, 
kiekvieną sezoną – savos pramogos lauke.  
Smagumėlis pabraidyti per balas, pasitaš-
kyti lietaus vandeniu! Taip išdykaudamas 
vaikas nesušlaps ir nesušals, jeigu pasirū-
pinsime tinkamais drabužiais ir batais. 

Tokią aprangą ir avalynę – nepralaidžią drėgmei 
ir vėjui, bet kvėpuojančią ir patogią, mažiesiems 
nenuoramoms kuria Suomijos gamintojas REIMA. 
Jau 75 metus skandinavai rūpinasi vaikų apranga, 
skatindami mažuosius kuo daugiau praleisti laiko 
lauke bet kokiu oru. 

Gera apsauga ne tik  
nuo drėgmės ir šalčio
Atsparūs purvui, vėjui ir drėgmei REIMA drabu-

žiai yra patvarūs, patogūs vilkėti ir saugūs, jiems 
naudojamos medžiagos, neturinčios tokių kenks-
mingų chemikalų kaip fluoro angliavandenilis ir po-
livinilchloridas.

Svarbi drabužių detalė, suteikianti saugumo su-
temus, šviesą atspindintys antsiuvai. Naudojant 
specialią audinių gamybos technologiją sukurtos 
vėjui, vandeniui ir purvui atsparios striukės, kom-
binezonai, lietpalčiai bei kelnės. Šių drabužių siūlės 
yra klijuotos, todėl jie visiškai nepraleidžia vandens. 
Daugelio kelnių apačios ir striukių bei kombinezonų 
rankogaliai elastingi, tad ne tik apsaugo nuo van-
dens, bet ir nenuspaudžia mažų kojyčių bei ranky-
čių. Kai kurių kelnių apačioje prisiūtos pėdučių kil-
pos prilaiko šio drabužio galus, kad žaidžiant bei 
išdykaujant už ko nors neužsikabintų kelnių klešnė.

Su neperšlampamais prekės ženklo REIMA ak-
sesuarais: kepurėmis ir kumštinėmis pirštinėmis, 
vaikas gali žaisti lauke ir pliaupiant lietui, o apsia-
vęs iš tvirtos gumos pagamintus batus pasiruošęs 
drąsiai žygiuoti per balas. Mažylis patogiai jausis 

užsidėjęs vėją ir lietų sulaikančią kepurę su papil-
domą apsaugą suteikiančiu snapeliu. Nebijančios 
vandens tampraus audinio pirštinės dar ir su elas-
tinėmis juostomis, tad tvirtai laikosi ant riešo ir ma-
žos rankytės patikimai apsaugotos nuo drėgmės. 

Praktiški prekės ženklo REIMA 
drabužiai pritaikyti išaugimui
Lietingą rudens dieną nepakeičiami lengvi dra-

bužiai pravers ir žvarbesniu oru: po jais galima vil-
kėti kelis sluoksnius kitų rūbų. Gana erdvūs yra 
neperšlampami apsiaustai, po kuriais telpa net 
kuprinė, todėl daiktai išlieka sausi einant į mokyk-
lą ir grįžtant namo. 

Vaikas lengvai užsimaus kelnes su elastingu 
liemeniu, ir jos išliks prigludusios, kad ir kaip akty-
viai mažylis judėtų. Puikus pasirinkimas – laisvos 
kelnės, nes po jomis gali tilpti pora šiltų tamprių 
ar net džinsų. Šios kelnės gana didelės, todėl vai-
kas greitai jų neišaugs. Visi prekės ženklo REIMA 
drabužiai yra sukurti taip, kad tiktų vaikui paūgėjus 
bent šešis centimetrus.

Avalynė – pagal amžių
Sandalai, sportiniai bateliai ir batai mažes-

niems vaikams gaminami iš patvarių medžiagų. 
Kad pirmieji žingsneliai būtų tvirtesni, pradedančių 
vaikščiotojų batų padai – iš puikų sukibimą turin-
čios termoplastinės gumos. 

Paūgėjusių vaikų batai su orui laidžiu pamuša-
lu, pagamintu iš minkštos medžiagos, lengvai už-
segami reguliuojamomis lipniomis juostomis. Ba-
tai iš „Reimatec“ membraninės medžiagos yra 
nepralaidūs drėgmei ir vėjui, be to, juose laisvai cir-
kuliuoja oras.  Taškytis pliurzoje vaikui niekas ne-
sutrukdys su vulkanizuotais guminiais batais.  

Prekės ženklo REIMA dra-
bužių skandinaviško stiliaus 
raštai ir ryškios spalvos pa-
gyvins niūrią debesuo-
tą dieną. Šio gamintojo 
kelnes ir striukes galime 
rinktis skirtingų mo-
delių bei spalvų ir 
derindami sukur-
ti savo mažyliui sti-
lingą aprangą. Visą 
asortimentą rasite REI-
MA parduotuvėje Vilniaus 
„Akropolyje“ arba internetu 
www.open24.lt, o su kodu: 
MAMAIRVAIKAS gausite 
papildomą 10% nuolaidą.

Apranga, su kuria nebaisūs nei lietūs, nei vėjaimetus. Taigi tėvai neturėtų baimintis, jei augi-
na naminį gyvūną ir pradeda lauktis. Ankstyvas 
naminio gyvūno turėjimas dažniausiai nesuke-
lia įsijautrinimo, o atvirkščiai, gali ir apsaugo-
ti. Jeigu mažylis jau serga atopiniu dermatitu 
ir tik tada bus įsigytas šuo, situacijos tai nepa-
keis. Taip pat paskelbta studijų duomenų, kad 
kai mažylis turi kontaktą su naminiais gyvūnais 
būdamas naujagimiu, mažėja rizika ne tik alergi-
jai gyvūnams, bet ir namų dulkių erkėms bei žie-
dadulkėms.

Atopinis dermatitas nėra išgydomas, tačiau 
gali būti kontroliuojamas. Odos bėrimus gali su-
kelti alergija maistui (...). Padėti atskirti padeda 
alergologiniai tyrimai. Tada ligos eiga kontro-
liuojama reguliuojant mitybą. Sergančio vaiko 
priežiūra reikalauja daug kantrybės, todėl:

 atsiradus pirmiems ligos požymiams, pasikon-
sultuokite su vaiko gydytoju ir, jo patarti, su 
vaikų alergologu;

 atidžiai rašykite mažylio ligos dienyną: kada li-
gos požymiai paūmėja, oda parausta, labiau 
pradeda niežėti ir kt. Rašant dienyną daug 
dėmesio skiriama maitinimui: pažymėti mai-
tinimo valandas, duotą maistą, savijautą pa-
valgius, apetitą, miegą. Maitinimo dienynas 
pradedamas rašyti, kai mažylio būklė page-
rėja ir jis negauna jokių vaistų. Dienynas, pa-
rodytas gydytojams, padeda išsiaiškinti ligos 
priežastį ir spręsti, kaip padėti konkrečiam 
mažyliui; 

 trumpai nukirpti nagus, per dieną juos ke-
lis kartus valyti, nakčiai užmauti medvilnines 
pirštines, suvystyti taip, kad rankutės nebū-
tų laisvos. Uždegimo pažeista oda yra plona 
ir sausa, todėl kasymasis ją labai žaloja. Net 
nuo mažo grybštelėjimo atsiranda šašiukų, 
įdrėskimų, šlapiuojančių vietų, gali kilti odos 
infekcinis uždegimas, atsiranda pūlinukų; 

 odą 5–6 kartus per parą tepti tik gydytojo pa-
rinktais odos sausumą mažinančiais kremais, 
tepalais – emolientais. Emolientai parenkami 
individualiai. Jie atkuria sausos odos apsau-
ginę hidrolipidinę plėvelę, pagerina medžiagų 
apykaitą odoje, sumažina odos niežėjimą. Ne 
iš karto pavyksta parinkti kiekvienam mažyliui 
tinkamą emolientą. Jei parinktasis nepadeda 
per 10–14 dienų tinkamai juo naudojantis, į 
gydytoją dera kreiptis pakartotinai;

 kuo mažiau odą liesite, tuo geriau. Kiekvieno 
spuogelio gydyti įvairiais tepalais ar kremais 
nereikia, nes oda praranda įgimtą gebėjimą 
prisitaikyti prie įvairių dirgiklių, be to, ir geriau-
sio tepalo poveikis ilgainiui mažėja; 

 mažylį maudyti 2 kartus per savaitę, nes sau-
sa oda bijo vandens. Vandens temperatūra 
turi būti maloniai šilta. Maudynių trukmė ne il-

gesnė kaip 5 minutės. Po maudymo oda nu-
sausinama rankšluosčiu tik priliečiant ir tuojau 
pat švelniai sutepama emolientu; 

 maudant naudojami tik tie prausikliai, kurie ne-
pažeidžia apsauginio odos barjero ir nepakei-
čia odos bei rūgščių šarmų pusiausvyros, tai 
yra tokie, kurių pH yra 5,5; 

 drabužėliai skalbiami tik su nealergizuojančio-
mis skalbimo priemonėmis;

 apatiniai drabužėliai turi būti švelnūs, pagal 
tėvų galimybes iš bambuko, šilko ar ekologiš-
kos medvilnės; 

 nuolat kruopščiai valykite kambarį: ne rečiau 
kaip kas antrą dieną drėgna šluoste ir dulkių 
siurbliu (geriau tokiu, kuris visas susiurbtas 
medžiagas surenka į vandenį arba turi spe-
cialius filtrus). Kai kambarys valomas, mažylis 
turi būti kitame kambaryje. Bute neturi būti ki-
limų ir medžiaga aptrauktų baldų; 

 patalpose stenkitės palaikyti optimalią tem-
peratūrą ir drėgmę (...); 

 mažylio lovos nestatykite prie radiatoriaus 
arba elektrinių šildytuvų; 

 yra duomenų, kad vasaros saulė teigiamai vei-
kia atopinę odą, tačiau jos spinduliai neturi su-
erzinti mažylio odos (...). 
Vaikui augant, liga retėja, keičiasi jos eiga, ta-

čiau gali išlikti dažna.
Ištrauka iš knygos „Nėštumas, gimdymas, pirmieji gyvenimo 

metai“ (gydytojo pediatro Algimanto Vingro patarimai)

Knygos autoriai gydytojai ir Vilniaus universiteto 
dėstytojai: Greta Balčiūnienė, Dalia Mickevičiūtė, 
Rūta Praninskienė, Algimantas Vingras, Virginija 
Žilinskaitė. Leidėjas UAB „Vitae Litera“, 2020 m. 
Įsigyti galima knygos.lt knygynuose bei internetu.
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Rudenį žvarbus oras varo mus namo, o kam-
baryje slypi pavojai dėl užteršto ir išsausėjusio 
oro. Namus šildantys radiatoriai sukuria malo-
nią aplinką, bet išsausina orą, todėl jame leng-
vai sklando sveikatai grėsmingų dulkių debesys, 
naminių gyvūnų plaukai, kurie dažnam suaugu-
siajam ir vaikui sukelia alergiją. Gerai jaučiamės 
namuose tik tuomet, kai oras neapsunkęs nuo 
daugybės teršalų, šviežias ir užtektinai drėgnas. 
Tuomet ir radiatorių skleidžiama šiluma maloni.

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

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

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

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

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

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

Kokiu oru 
kvėpuojame – 
taip ir jaučiamės

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parengė Dalia Petrutytė

Lakoniškas dizainas, dvi spalvos 
ir maksimaliai patogus valdymas

UAB „Ligajos technika“, Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius, tel.: (85) 2772388, 2772386, info@ligajos-technika.lt, www.drekintuvai.lt

ir maksimaliai patogus valdymas

Paprasta kontroliuoti 
mikroklimatą namuose: 
 Greitai ir lengvai tik vienu mygtuku 

valdomos visos prietaiso funkcijos.

 Patogiai iš viršaus pilamas vanduo.

 Naudojant oro aromatizavimo 
funkciją, su keliais eterinio aliejaus 
lašais galima sukurti nepakartojamą 
atmosferą.

Drėgmės lygį kambaryje galite stebėti 
pagal bakelio apšvietimo spalvą. 
Oranžinė spalva perspėja, kad drėgmės 
lygis itin žemas, violetinė byloja apie 
normalią, o mėlyna apie didelę drėgmę. 
Pageidaujant, bakelio apšvietimą 
galima išjungti.

„Electrolux TopLine“ drėkintuve esantis 
valymo fi ltras sulaiko dideles dulkių ir 
purvo daleles ir valo orą. Filtre esanti 
anglis pašalina nemalonius kvapus.

Ultragarsinis oro drėkintuvas 
ELECTROLUX TOPLINE

EHU-5015D Baltas
EHU-5010D Juodas

Lakoniškas dizainas, dvi spalvos 
ir maksimaliai patogus valdymas
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Kas užkemša kūdikio nosytę?
Dažna mama skundžiasi, kad kūdikiui nuo-
lat užgula nosį ir jis kvėpuoja švogždamas, 
o žįsdamas dažnai išspjauna spenelį ir ver-
kia. Užsikimšusi nosytė kūdikiui – tikra tra-
gedija, nes jam sunku kvėpuoti per burną. 

Dėl kvėpavimo sunkumų  
nebūtinai kalta sloga
Nosis užsikemša ir nesergančiam sloga kūdikiui. 

Mažylio nosies landos yra siauresnės nei suaugu-
sio žmogaus, todėl užsikemša ir dėl nedidelio gleivi-
nės paburkimo ar kiek pagausėjus išskyroms. Nors 
ir nėra slogos, bėganti ir užkimšta nosis labai pa-
blogina kūdikio savijautą. Neprakvėpuodamas kūdi-
kis negali normaliai žįsti, dėl to suirzęs, gali sutrik-
ti mažylio miegas. 

Nosytei kenkia per didelė šiluma. Kai trūksta 
gryno oro, būdamas tvankioje patalpoje, mažylis 
perkaista, dėl to patinsta nosies gleivinė.

Nepageidautinas ir per sausas oras. Paprastai 
nosytėje yra sekreto, kuris apvalo ją nuo įvairių ter-
šalų. Jei oras kambaryje yra sausas ir karštas, no-
sies gleivinės išskiriamas sekretas išdžiūsta ir su-
sidaro luobelės. Tai apsunkina mažylio kvėpavimą. 

Po gimimo kūdikis susiduria su nepažįstamais 
dirgikliais  – dulkių dalelėmis, įvairiausiais kvapais, 
chemikalais, mikroorganizmais, kurie taip pat išpro-
vokuoja gleivinės paburkimą ir gausesnes išskyras. 

Šiltame ir sausame ore išdžiūvus nosies gleivi-
nei mažylis greičiau suserga kvėpavimo organų ligo-
mis. Mat tada nosies gleivinė nebesulaiko oro ter-
šalų, dulkių ir ligų sukėlėjų. Kūdikiai taip pat serga 
sloga, nors ir su mamos pienu gauna nuo ligų sau-
gančių antikūnų. Deja, šis imunitetas apsaugo ne 
nuo visų mikroorganizmų.

Kaip atpažinti kūdikio slogą?
Jei temperatūra ir drėgmė namuose yra optima-

li, didelis gleivių kiekis ir nosies užgulimas gali reikšti 
prasidedančią virusinę ligą. Tokiu atveju turėtumėte 
kreiptis į gydytoją, ypač, jeigu kūdikiui mažiau negu 
trys mėnesiai. Į ką reikėtų atsižvelgti norint papras-
tą nosies užgulimą atskirti nuo ligos?

w Sloga nesergančio mažylio nosies išskyros 
yra skaidrios ir skystos. Ligą galima įtarti, kai 
gausiai ima tekėti gelsvos ar žalsvos glei-
vės, jos gali būti ir su kraujo intarpais. 

w Sloguojančiam vaikui gali atsirasti čiaudulys, 
kosulys, gerklės skausmas, pakilti kūno tem-
peratūra. Be to, mažylis tampa vangus, nu-
silpsta. 

w Jeigu nosytės problemos atsiranda dėl sau-
so patalpų oro, joms išnykti padeda drėkina-
mosios priemonės. Bet ir tada kvėpavimui 
nepalengvėjus galite įtarti slogą. 

Kaip padėti kūdikiui?
w Kūdikio kambario drėgmė turi būti 40–60 %. 

Ją palaikyti padės drėkintuvas, kuriuo nu-
statysite reikiamus parametrus. Neturintys 
šio prietaiso ant radiatoriaus gali pakabinti 
drėgnus rankšluosčius.

w Reguliariai valykite vaiko kambarį šlapia 
šluoste, nuolat vėdinkite namus. Iš vaiko 
kambario išneškite dulkes kaupiančius daik-
tus: vilnones antklodes, minkštus žaislus, 
knygas ir kt. 

w Kad per šiltas oras neišsausintų nosies glei-
vinės, temperatūra vaiko kambaryje neturė-
tų būti aukštesnė kaip 21–22 laipsniai. 

w Jeigu mažylio temperatūra nepakilusi, vežki-
te jį į lauką: gryname ore kvėpavimas palen-
gvėja, nes sumažėja nosies gleivinės pabur-
kimas. Jei savijauta nebloga, kūdikį galima 
maudyti. 

w Nepamirškite, kad kūdikis turėtų gauti užtek-
tinai skysčių, todėl sloguojantį mažylį, mai-
tinamą tik motinos pienu, dažniau žindyki-
te. Motinos pienas svarbus dar ir dėl to, kad 
jame esantys imunoglobulinai padidina orga-
nizmo atsparumą infekcijoms. 

w Sloguojantį kūdikį nešiokite vertikaliai, žin-
dykite taip pat kiek įmanoma vertikalioje pa-
dėtyje, nes mažyliui gulint gleivės teka į no-
siaryklę, o tai nemalonu. Jeigu kūdikis dar 
nesėdi, pakelkite galvūgalį, tada gleivės 
lengviau ištekės išorėn.

Nosies higiena
Jeigu kūdikis nesloguoja, jokių vaistų nereikia, 

bet būtina atsikratyti gleivių pertekliaus, kuris truk-
do kvėpuoti nosimi. Pirmoji pagalba užsikimšus no-
sytei – jos plovimas ir drėkinimas. Nosytę gerai iš-
plauti mažyliams pritaikytu izotoniniu tirpalu su 
jūros vandeniu, kuris ne tik valo nosį, bet ir drėki-
na gleivinę.

Gausesnes gleives išsiurbsite nosies aspirato-
riumi. Prieš šią procedūrą į nosį įlašinami 2–3 lašai 
sterilaus izotoninio tirpalo. Jis padeda suskystinti 
gleives, suminkštinti pluteles, o tada jos lengviau 
pasišalina. Purkšdami jūros vandenį vaiką paguldy-
kite taip, kad viršutinė kūno dalis būtų aukščiau, nes 
gulint horizontaliai skystis gali nutekėti į ausytes ir 
sukelti uždegimą. Paprastai procedūra atliekama 
3–5 kartus per dieną. 

Kūdikiams skirtą tirpalą su jūros vandeniu gali-
ma naudoti tiek higienos procedūroms, tiek slogos 
simptomams palengvinti. Lašinti vaistus nuo slo-
gos galima tik tuos, kuriuos paskyrė gydytojas.

Parengė Undinė Gilė

Kvėpuok lengvai.
Saldžių sapnų.

Padeda prižiūrėti mažylių 
nosytes nuo pirmųjų 
gyvenimo dienų:*

 valo ir drėkina
 padeda gydant rinitą
 gali palengvinti kvėpavimą

Patogus 
naudoti 
Mažas lašintuvo 
antgalis yra 
pritaikytas jautrioms 
ir mažoms kūdikių 
nosytėms*

Apsaugotas
Specialus 
apsauginis 
antibakterinis filtras*

Švelnus
Natūralus ir be 
konservantų*

Nuo pirmos gyvenimo dienos!*

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

Medicinos priemonė 
„Quixx baby“negalima vartoti, jei kūdikis turi padidėjusį jautrumą (alergiją) jūros vandeniui*

*Quixx Baby IFU 2014 09
     Reklamos paruošimo data: 2019 m. lapkritis

      LT_Qui_14_2019_V1
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Iš mamos pieno kūdikis gauna vi-
sas augimui ir vystymuisi reikalingas 
maistines medžiagas. Todėl žindan-
čiai mamai ypatingai svarbi tinkama 
mityba. Kokio maisto reikėtų atsisa-
kyti maitinant krūtimi, kas, priešingai, 
turi būti racione, o kas visiškai nede-
ra šiuo periodu, ar galima gerti kavą, 
šiek tiek alkoholio? Ir ar yra speciali 
dieta žindančioms moterims?

Pagrindiniai mitybos principai
Speciali dieta žindant tėra mitas. Papras-

čiausiai mityba turi būti subalansuota ir mais-
tas įvairus, kad visų reikalingų medžiagų už-
tektų ir mamai, ir kūdikiui. Žindančiai mamai 
kasdien reikia papildomų 500 kalorijų  – tiek 
sunaudojama pienui gamintis. Šios kalorijos 
susidaro į įprastą meniu įtraukus dar porą už-
kandžių.

Skurdi mityba žindymo periodu gali sutrik-
dyti pačios moters sveikatą. Valgyti įvairius 
maisto produktus būtina ir tam, kad vaikas su-
sipažintų su jais per motinos pieną. Manoma, 
kad tai gali padėti sumažinti alergijos maistui 
tikimybę. Svarbiausia atkreipti dėmesį į mais-

to kokybę: valgyti šviežius ir kuo natūralesnius 
produktus. 

Žindančiai moteriai beveik nėra draudžia-
mų maisto produktų, tik reikia valgyti nedide-
liais kiekiais, tada maistas nepakenks nei jai, 
nei kūdikiui. Leidžiama valgyti absoliučiai visus 
vaisius, taip pat ir džiovintus, uogas, bet ge-
riau pirmenybę teikti Lietuvoje užaugintiems 
vaisiams ir daržovėms. Svarbiausia, kad pati 
mama nebūtų alergiška šiems produktams. 
Bet kai ką verta riboti.

Jeigu pastebėjote, kad nuo kurio nors pro-
dukto kūdikiui pučia pilvuką, mažiau jo valgykite, 
ir tai gali padėti. Pilvo diegliai gali atsirasti, kai 
mama valgo daug svogūnų, česnakų, kopūstų, 
brokolių, pupelių, ridikėlių, kriaušių, vynuogių.

Negaminkite maisto iš pusfabrikačių, nes 
juose yra daug druskos ar cukraus, įvairiausių 
sintetinių maisto priedų. Atsisakykite rūkytų, 
marinuotų, konservuotų maisto produktų, ven-
kite daug aštrių prieskonių.

Nedera piktnaudžiauti saldumynais, nerei-
kalingi žindant visokiausi spalvoti ir gazuoti gė-
rimai. Žindydama turėtumėte apriboti kofeino 
kiekį, atsisakyti tam tikrų rūšių riebios žuvies, 
alkoholio. Kofeinas patenka į motinos pieną, 
o dėl didelio jo kiekio kūdikis tampa dirglesnis, 
sutrinka miegas. Todėl per dieną leidžiama iš-

gerti ne daugiau kaip 2 puodelius kavos. Beje, 
kofeino turi ir juodoji arbata. 

Žindant kūdikį, kaip ir nėštumo metu, reikė-
tų atsisakyti didelių jūrinių žuvų: skumbrės, ry-
klio, tuno, kardžuvės, jūrinio ešerio, nes jose 
susikaupę daug gyvsidabrio.  

Alkoholis žindančiai mamai nerekomenduo-
jamas  – kūdikio kepenys dar nepasiruošę jo 
skaldyti taip, kaip suaugusiojo. Į kūdikio orga-
nizmą su motinos pienu patekęs alkoholis gali 
mažyliui sukelti mieguistumą ir neigiamai pa-
veikti jo nervų sistemą. 

Koks turėtų būti  
žindančios mamos meniu?

Būtinos maistinės medžiagos:
w baltymai, kurių yra pieno produktuose, mė-

soje, žuvyje, kiaušiniuose, ankštinėse daržo-
vėse, riešutuose, kruopose;
w angliavandeniai, randami kruopose, bulvė-

se, makaronuose, visagrūdėje duonoje, vai-
siuose, daržovėse;
w sveikieji riebalai, kurių gauname iš aliejų, 

avokadų, riešutų, sėklų, riebios žuvies, kiau-
šinių, pieno produktų;
w maistinės skaidulos, būtinos normaliam 

virškinamojo trakto darbui, daug jų yra žalu-
mynuose, įvairiuose grūduose, daržovėse, 
vaisiuose, uogose.

Per dieną žindanti mama turėtų suvalgyti:
w 3–5 porcijas daržovių (1 porcija, pavyzdžiui, 

pomidoras, 200 g brokolių ar kopūstų sa-
lotų);
w 2–4 porcijas vaisių (viena porcija: obuolys, 

2/3 stiklinės uogų);
w 6–10 porcijų per dieną turėtų sudaryti duo-

na, įvairios kruopos, bulvės (porcija –100 g 
košės, viena bulvė, pusė riekės duonos);
w 2–3 porcijas mėsos, paukštienos, žuvies, 

ankštinių augalų, kiaušinių, riešutų arba sė-
klų (viena porcija – 80 g mėsos ar žuvies, 
du kiaušiniai, 150 – 200 g virtų pupelių, 
avinžirnių arba lęšių, 100 g riešutų;
w 2–3 porcijas pieno produktų (1 porcija – sti-

klinė pieno, kefyro ar jogurto, 50 g fermen-
tinio sūrio, 100 gramų varškės).

Žindant reikia daugiau skysčių, nes jie būti-
ni ir pienui gamintis. Maisto produktai, galintys 
pagerinti pieno susidarymą, pavyzdžiui, arbata 
su pienu, tėra mitas. Normaliai pieno gamybai 
turi įtakos poilsis, miegas, dažnas kūdikio glau-
dimas prie krūties ir pakankamas kiekis skysčių, 
o ne kuris nors maisto produktas.

Kokie vitaminai svarbiausi?
Žindymo metu moteriai reikia tų pačių vi-

taminų, kaip ir anksčiau, tačiau kiek didesnio 
kiekio. 

Tiesa, kalcio, folio rūgšties, geležies, cinko 
kiekis motinos piene nepriklauso nuo to, kiek jo 
bus mamos maiste. Bet jeigu šių mikroelemen-
tų per mažai, jų pritrūks pačiai mamai, o dėl to 
gali sutrikti jos sveikata. 

Pritrūkus kalcio, nukentės žindančios ma-
mos dantys ir kaulai, nes iš moters organiz-
mo jo pirmiausiai bus imama kūdikio reikmėms. 
Kalcio šaltiniai yra pieno produktai, žuvys, rie-
šutai, avinžirniai, sojų varškė,  kopūstai. Jeigu 
žindanti mama serga mažakraujyste, gydyto-
jas būtinai patars preparatą su geležimi. Mė-
soje, paukštienoje ir žuvyje yra geriau organiz-
mo pasisavinamos hemogeležies, augaliniai 
produktai turi ne hemogeležies, kurią pasisa-
vinti padeda mėsoje esančios organinės me-
džiagos. Todėl mėsą patariama valgyti kartu 
su šviežiomis daržovėmis. 

Gerai kraujodarai reikia dar ir vitamino B12, 
kurio šaltiniai yra gyvūninės kilmės maisto pro-
duktai. Daugiausia šio vitamino yra galvijų ke-
penyse, inkstuose, taip pat žuvyje. 

B grupės vitaminų, taip pat C, A ir D, seleno, 
jodo kiekis žindančios moters maiste lemia ir jų 
kiekį piene. B grupės vitaminų yra duonoje ir ki-
tuose grūdų produktuose, daržovėse, mėsoje, 
kiaušiniuose. Vitamino C turi brokoliai, žiediniai 
ir baltagūžiai kopūstai, kiviai, apelsinai, citrinos, 
juodieji ir raudonieji serbentai. Kad nepritrūktų 
jodo, maistą sūdykite joduota druska. Papildo-
mai būtina vartoti vitamino D3 (1000–2000 
tarptautinių vienetų per parą), nes su maistu 
gaunamo neužtenka.

Dažnai prireikia maisto papildų
Svarbiausių vitaminų ir mineralų neretai pri-

trūkstame, o žindymo laikotarpiu padidėjus jų 
poreikiui daugeliui būtina vartoti maisto papil-
dus, ypatingai žiemą ir pavasarį.

Vitamino D, folio rūgšties, cinko, geležies, 
vitamino B12 ir daugybės kitų mikroelementų 
papildomas kiekis ypač svarbus vegetarėms. 
Vegetariška mityba žindymo laikotarpiu apskri-
tai nerekomenduojama, o savo ir vaikelio svei-
kata ypatingai rizikuoja veganės. Jei žindanti 
mama nevalgys jokio gyvūninės kilmės mais-
to – nei pieno produktų, nei kiaušinių, nepaten-
kins nei kūdikio, nei savo poreikių. Augaliniuo-
se maisto produktuose trūksta kai kurių amino 
rūgščių, todėl net vartojant maisto papildus ve-
ganės mamos mityba gali būti netobula.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Žindančios 
mamos 
mityba – be 
didelių tabu
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Ruduo – mūšių su virusais ir bakterijo-
mis metas. Kas apgins mažą kūdikėlį? 
Jau mūsų proseneliai sakydavo: „Moti-
nos pienas – ne tik maistas, bet ir vais-
tas.“ Dabar tai patvirtina ir šiuolaikinis 
mokslas bei medicinos praktika.

Žindomi serga rečiau
Gydytojai įvairiose šalyse nustatė, kad per 

pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius vien tik 
žindyti kūdikiai įvairiomis infekcinėmis ligomis 
sirgo rečiau negu nežindyti ar tik iš dalies žindy-
ti. Be to, kuo ilgiau truko žindymas, tuo didesnę 
apsaugą nuo infekcijų jis teikė vaikams.

O mokslininkai, ištyrę motinos pieno sudė-
tį, rado daug įvairių atsparumą stiprinančių me-
džiagų ir net gyvų ląstelių, galinčių sunaikinti už-
puolėjus mikrobus.

Imuninė ir neimuninė apsauga, kurią teikia 
motinos pienas, gerokai sumažina žindomų kū-
dikių sergamumą kvėpavimo organų infekci-
jomis, o jeigu liga ir išsivysto, ji įprastai būna 
lengvesnė. Žindomi kūdikiai daug rečiau suser-
ga plaučių uždegimu, respiracinio sincitinio vi-
ruso sukeliamu obstrukciniu (dusulingu) bron-

chitu, 3–4 kartus rečiau serga vidurinės ausies 
uždegimu, jiems 4–6 kartus retesnės šlapimo 
takų infekcijos, 5 kartus – rotaviruso sukeliamas 
gastroenteritas, o Hemohpilus influenzae sukel-
to meningito  rizika 4–16 kartų mažesnė negu 
maitinamiems dirbtinai. 

Sargybos desantas
Naujagimis dar yra imunologiškai nesubren-

dęs savo jėgomis apsiginti nuo infekcijų. Jį iš da-
lies saugo kraujyje esantys motinos antikūnai, 
kuriuos, dar negimęs, gavo per placentą. Tačiau 
virškinimo trakto ir kvėpavimo takų gleivinės, 
per kurias infekcija gali patekti su maistu ar įkve-
piamu oru, lieka nesaugios. Jų apsaugą kūdikiui 
suteikia motinos pienas.

Žmo gui su sir gus ko kia nors už kre čia mąja li-
ga, tai yra kai jį puo la an ti ge nai  – pa to ge niš ki 
mik roor ga niz mai, už kra to įsi ver ži mo vie to je ky-
la „mū šis“ – už de gi mas. Taip sie kia ma su lai ky-
ti įsi ver žė lius ir juos su nai kin ti. Už de gi mui pa si-
bai gus, žmo gaus or ga niz me lie ka „pri si mi ni mas“ 
apie už puo lė jus ir ku ria mos at sar gu mo prie mo-
nės prieš juos atei čiai – ga mi na mi an ti kū nai. Tai 
ir yra imu ni te tas. Žin dan ti mo ti na an ti kū nais ap-
rū pi na ir sa vo vai ke lį, nes jos krau jy je „bu din tys“ 

ir krū ty se spe cia liai pa pil do mai ga mi na mi antikū-
nai pa ten ka ir į pie ną. 

Imunoglobulinai 
Mo ti nos pie ne ran da ma vi sų pen kių ti pų ap-

sauginių antikūnų – imu nog lo bu li nų. Ypač daug 
ten su si kau pia sek re ci nio imu nog lo bu li no A (sI-
gA), ku ris yra pa ts svar biau sias vi sų or ga niz mo 
glei vi nių sar gas. Kū di kis ir jo mama, bū da mi to-
je pačioje ap lin ko je, pa pras tai yra puo la mi to-
kių pa čių li gų su kė lė jų. Tai gi, kai ma ma įkve pia 
ar ba nu ry ja bak te ri jų ar vi ru sų, pra de da ma jos 
priešin fek ci nių an ti kū nų ga my ba. Iš ki tų mamos 
kū no vie tų į krū tis su krau ju at ke lia vę lim fo ci tai 
čia at si ne ša ne tik in for ma ci ją, ko kių imu nog lo-
bu li nų rei kia kū di kiui ap gin ti nuo ga li mos in fek ci-
jos, bet ir pa tys, įsi kū rę pie no liau ko se ir pa vir tę 
plaz mi nė mis ląs te lė mis, dar pa pil do mai gau siai 
iš ski ria sIgA į pie ną. Šių antikūnų virš ki ni mo fer-
men tai ne suar do. Jie pa den gia kū di kio žar nos 
glei vi nę ir neprileidžia li gas su ke liančių mik ro bų.

 Sek re ci niai imunoglobulinai pa ties vai ko lim-
fi nia me au di ny je pa ma žu pradedami ga min ti tik 
nuo 4–6 sa vai tės. To dėl mo ti nos tei kia ma imu-
no lo gi nė ap sau ga ypač svar bi nau ja gi miui. Di-
džiau sia sI gA kon cent ra ci ja yra prieš pie ny je, 
siek da ma ten 5–10 mg/ml, o pa skui ma žė ja iki 
1 mg/ml subrendu sia me pie ne. Ta čiau, pie nui 
gau siau ga mi nan tis, bend ras kū di kio gau na mų 
sI gA kie kis ne su ma žė ja. Be to, mo ti nos pie nas 
ska ti na sI gA ga my bą ir pa ties kū di kio or ga niz-
me. Imu nog lo bu li nus ga mi nan čių ląs te lių sis te-
ma vi siš kai su bręs ta ant rų jų gy ve ni mo me tų pa-
baigoje.

Kiti ginklai
Mo ti nos pie ne gau su ypatingo baltymo lak-

to fe ri no, ku ris, kū di kio žar ny ne pri si jung da mas 
ge le žies mo le ku les, padaro jas ne priei na mas 
ge le ži mi min tan čioms pa to ge ni nėms bak te ri-
joms ir taip stab do jų au gi mą ir dau gi ni mą si. Tas 
pats nu tin ka ir pienligę suke-
liantiems gry be liams. Kaip ir 
sek re ci nis imu nog lo bu li nas 
A, lak to fe ri nas at spa rus virš-
ki ni mo fer men tams.

Dėmesio vertas sudėtin-
gų ang lia van de nių oli go sa-
cha ri dų prie šin fek ci nis vei ki-
mas. Tam, kad ga lė tų su kel ti 
li gą, mik ro bams pir miau sia 
rei kia pri si tvir tin ti prie žmo-
gaus or ga niz mo au di nių ląs-
te lių. Dau ge lio li gų su kė lė-
jų pri si tvir ti ni mui bū ti nos 
vie tos su da ry tos iš ang-
lia van de nių, į ku riuos savo 
struk tū ra pa na šūs mo ti nos 
pie ne esan tys oli go sa cha ri-

dai. Taip bak te ri jos pri kim ba prie šių oli go sa cha-
ri dų mo le ku lių ir, dar ne pa sie ku sios glei vi nės ląs-
te lių, tam pa ne be pa vo jin gos žin do mam kū di kiui. 

Motinos pieno epitelio augimo faktoriai ska-
tina epitelinio barjero subrendimą taip pat ne-
leisdami svetimiems agentams prasiskverbti į 
gleivinę. Priešuždegiminės medžiagos sušvelni-
na per daug energingas ir kartais net patį vaiką 
žalojančias jo organizmo reakcijas į mikrobus ir 
maisto antigenus.

„Baltasis kraujas“
Mūsų visų – žmonių ir kitų gyvūnų – gyslomis 

tekantis kraujas ne tik palaiko savo šeimininko 
gyvybę, išnešiodamas po visą kūną kiekvienai 
ląstelei reikalingas maisto medžiagas, vandenį 
ir deguonį, bet ir saugo jį nuo ligų. Šią apsaugą, 
savo ruožtu, atlieka ne tik jau anksčiau paminė-
tos apsauginės medžiagos antikūnai, bet ir gy-
vos ląstelės leukocitai, dar vadinami baltaisiais 
kraujo kūneliais. Leukocitai  yra įprasti motinos 
pieno „kareiviai“. Bendra jų koncentracija pana-
ši kaip ir kraujyje. Skiriasi tik ląstelių kontingen-
tas: kraujyje dominuoja neutrofilai, o piene dau-
giausia makrofagų ir limfocitų.  Makrofagai  yra 
dideli leukocitai, naikinantys mikroorganizmus 
juos fagocituodami  – prarydami. Motinos pie-
no  limfocitai  yra dviejų rūšių: vieni gamina an-
tikūnus, daugiausia sIgA, o kiti ir patys naikina 
pavojingas bakterijas ir virusus. Taigi visiškai pel-
nytai motinos pienas kartais vadinamas baltuo-
ju krauju, o baltas jis tik todėl, kad jame nėra 
raudonųjų kraujo kūnelių – deguonį nešančių eri-
trocitų.

Verta žinoti, jog kaitinant, taigi ir pasterizuo-
jant pieną, ląstelės žūsta. Taip pat suyra ir ko-
vines savybes praranda daugelis kitų imuninių 
medžiagų. Todėl apsirinka mamos, kurios pačios 
susirgusios ar karščiuodamos ištraukia pieną ir jį 
virina (nėra prasmės, nes bakterijos į pieną ne-
patenka) prieš sugirdydamos kūdikiui. Kvėpa-

Motinos pieno 
kariuomenėK
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vimo organų infekcinių ligų sukėlėjai paprastai 
plinta oro lašiniu būdu, ligoniui čiaudint, šnypš-
čiant, kosint ir kalbant, o žarnyno bakterijos – 
per jomis užterštą maistą. Taigi labiau padėtų 
marlinė kaukė, rankų švara ir kitos higienos prie-
monės.

Gerosios bakterijos
Žarnyno ligas sukeliantys mikrobai savo blo-

gą darbą gali padaryti tik prikibę prie žarnos sie-
nelės gleivinės ir pažeisdami jos vientisumą bei 
sutrikdydami normalią veiklą. O motinos pienas 
turi savybių, padedančių kūdikio žarnyne įsiga-
lėti gerosioms bakterijoms, kurias gausiausiai 
atstovauja laktobakterijos ir bifidobakterijos. 
Išsidėsčiusios ant žarnų sienelės, jos tarsi sar-
gybiniai neleidžia prie gleivinės ląstelių prisitvir-
tinti ligų sukėlėjams. Gerosios bakterijos sustip-
rina apsauginį barjerą ir skatina gleivių gamybą, 
taip sumažindamos žarnos sienelės pralaidumą. 
Laktobacilos taip pat aktyvuoja kūdikio žarnoje 
gamybą funkcinių metabolitų, tokių kaip butira-
tai, kurie yra pagrindinis žarnyno ląstelių energi-
jos šaltinis. Todėl energingiau vyksta ir maistin-
gųjų medžiagų įsiurbimas bei visos žarnos turinį 
stumiantys judesiai – peristaltika.

Priešams nesvetinga aplinka
Daugeliui ligas sukeliančių mikrobų ypač ge-

ros sąlygos tarpti ir daugintis būna nešvaroje, 
kur yra pūvančių maisto medžiagų. Pūdami žar-
nyne genda nesuvirškinti ir neįsisavinti baltymai 
ir riebalai. Taip dažniau atsitinka karvės pieno 
pagrindu pagamintais mišiniais maitinamiems 
kūdikiams. Lyginant su moters pienu, kuriame 
vyrauja labai lengvai kūdikio žarnyne įsisavinami 
vandenyje tirpūs baltymai albuminai, karvės pie-
ne didumą baltymų sudaro netirpus varškės bal-
tymas kazeinas. Karvės pieno riebalai taip pat 
sunkiau suvirškinami ir įsisavinami negu moti-
nos pieno, kurio mikroskopiniai lašeliai smulkes-
ni. Be to, su motinos pienu kūdikis netgi gau-
na papildomai šiuos riebalus žarnyne skaldančio 
fermento lipazės.

Mo ti nos pie no cukraus laktozės liekanos ir 
sudėtingesni nesuvirškinami motinos pieno an-
gliavandeniai oligosacharidai sukuria kūdikio žar-
nyne rūgš čią ter pę, ne pa lan kią iš gy ven ti dauge-
liui ligas sukeliančių mik roor ga niz mų. Taigi prie 
žindomo kūdikio žarnos sienelės gleivinės pri-
sitvirtinti ligos sukėlėjams mikrobams neleidžia 
ten gausiai įsikūrusi sargyba – gerosios bakteri-
jos, o žarnos spindyje ligų sukėlėjam taip pat – 
ne gyvenimas, ir tenka keliauti su išmatomis 
lauk, kūdikiui nieko blogo nepadarius.

Apsauga pagal poreikį
Priešinfekcinių veiksnių ypač daug priešpie-

nyje, subrendusiame piene jų koncentracija su-

mažėja. Tačiau dėl didėjančio viso pieno kiekio 
bendras poveikis išlieka, kol vaikas žindomas. 
Nujunkymo laikotarpiu imuninių medžiagų kon-
centracija motinos piene vėl padidėja. Motinos 
pieno priešinfekcinių faktorių įvairovė priklauso 
nuo kiekvienos mamos imunologinės istorijos ir 
yra pritaikyta būtent jos kūdikio poreikiams.

 Motinos pienas stimuliuoja ir aktyvųjį kūdi-
kio imunitetą. Žindomų kūdikių atsakas į dau-
gelį skiepų yra geresnis negu nežindomų. 
Pagrindinis vaiko imunitetą reguliuojantis orga-
nas – čiobrialiaukė – 4 mėnesių amžiaus žindo-
mų kūdikių būna dvigubai didesnis negu dirbtinai 
maitinamų. Apsauginis motinos pieno poveikis 
nuo infekcijų tęsiasi daugelį metų ir po to, kai 
žindyti nustojama.

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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Duona – kas 
svarbiausia 
renkantis?  

Kokią duoną sveikiausia valgyti? Ru-
ginę, bemielę, tamsią, geriausia  – vi-
sagrūdę, be cukraus, be glitimo? Kurie 
kriterijai pagrindiniai? 

Iš ko gaminama įvairių  
rūšių duona ir batonas?
Duona yra kepinys iš ruginių, kvietinių miltų, 

jų mišinių, kitų grūdų tešlos, kuri maišoma, for-
muojama ir (ar) kildinama mielėmis ir (ar) pieno 
rūgšties bakterijomis. Batonas  – apibrėžiamas 
kaip pailgas ovalus pyrago kepinys, kuriame kvie-
tiniai miltai sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų 
jame esančių grūdų. Avižų, grikių, ryžių, kukurū-
zų ir pan. duonos gaminiuose nurodyti grūdai su-
daro ne mažiau kaip 20 proc. sudėties, kita da-
lis gali būti kvietiniai aukščiausios rūšies miltai. 

Pagrindinė vertingos duonos 
ypatybė – simbolis „Rakto skylutė“ 
Maisto produktų ženklinimo simboliu „Rak-

to skylutė“ pažymėtuose produktuose turi 
būti mažiau cukraus, druskos, sočiųjų riebalų, 
transriebalų, nėra maisto saldiklių, o grūdų ga-
miniuose  – daugiau maistinių skaidulų. Taigi, 
duoną, paženklintą simboliu „Rakto skylutė“, 
rinktis verta.

„Pirkite duoną, kurios sudedamųjų dalių są-
rašas trumpiausias, kuo mažiau cukraus, drus-
kos, kuo daugiau skaidulinių medžiagų ir geriau-
sia, jei ji ekologiška, – palanku ne tik gamtai, bet 
ir žmogui“, – pataria maisto technologė Ramin-
ta Bogušienė.

„100 g duonos turėtų būti ne daugiau nei 5 g 
cukraus. Kuo daugiau cukraus, tuo blogesnis po-
veikis žarnyno mikroorganizmams. Labai svar-
bus ir skaidulų kiekis – 100 g produkto jų turėtų 
būti ne mažiau nei 6 g. Skaidulos labai svarbios 
virškinimui, didina sotumo jausmą, palaiko gliu-
kozės koncentraciją kraujyje, mažina cholestero-
lio koncentraciją. Druskos 100 g duonos turė-
tų būti iki 1 g. Vengtini konservantai, emulsikliai 
ir kiti maisto priedai“,  – pataria biomedicinos 
mokslų daktarė Sandrija Čapkauskienė.

Kokie miltai sveikesni –  
visų grūdo dalių, ar ruginiai?
Rinkdamiesi duoną pirmiausia atkreipiame 

dėmesį į miltus. Ruginėje duonoje rugių grūdai 
turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. visų grū-
dų. Visagrūdėje duonoje tokie grūdai turi suda-
ryti ne mažiau kaip 50 proc. 

Pasak biomedicinos mokslų daktarės San-
drijos Čapkauskienės, dažnai ant pakuotės su-
tinkamas užrašas „visų grūdo dalių“ ar „100 % 
kviečiai“ nebūtinai reiškia, kad tai visagrūdis 
produktas. Klaidinga nuomonė, kad geresnė 
yra tamsi duona: spalva nebūtinai lemia koky-
bę, nes produktui nuspalvinti gali būti naudoja-
mas, pavyzdžiui, razinų sulčių koncentratas ar 
salyklas.

„Mieliniai gaminiai, taip pat ir duona, kepama 
iš kvietinių miltų, turinčių daugiau glitimo, kad 
kepinys būtų porėtas ir minkštas. Ne visų grū-
do dalių miltai yra baltesni ir turi mažiau skai-
dulų bei mineralinių medžiagų. Todėl teikite pir-

menybę visagrūdei ruginei duonai, rečiau pirkite 
kvietinę, bet jei renkatės tokią – pirkite visagrū-
dę ekologišką duoną”, – pataria maisto techno-
logė Raminta Bogušienė.

Biomedicinos mokslų daktarė Sandrija Čap-
kauskienė paaiškina, kad visagrūdė duona turi 
daugiau skaidulinių medžiagų, vitaminų, įvairių 
mikroelementų. Ruginė duona gali būti rūgšti 
sergantiesiems skrandžio ligomis, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opomis, turintiems padi-
dėjusį rūgštingumą. Tad jiems reikėtų vengti ru-
ginės duonos. 

Ar mielės tikrai blogis?
Tešlos kildinimas  – vienas pagrindinių duo-

nos kepimo procesų, kuriam reikia pridėtinių 
mielių arba raugo. Raugas  yra skystas ar tirš-
tas pusgaminis, kuriame esantys mikroorganiz-
mai (pvz., pieno rūgšties bakterijos, mielės) yra 
aktyvūs arba gali būti suaktyvinti. Dalis raugo 
naudojama tešlai ruošti, o likęs raugas, kad ne-
nutrūktų rūgimas, atnaujinamas pridedant mai-
tinamojo plakinio (maišinio).

Mielės anaerobinės fermentacijos metu ga-
mina anglies dioksidą (CO2) ir kildina tešlą. Fer-
mentacija labai svarbi ne tik duonos tešlos išpu-
renimui: nuo rūgimo procesų priklauso duonos 
tekstūra, forma, tūris, skonis ir aromatas. Todėl 
tešlos užmaišymui reikia naudoti natūralų raugą 
arba įprastas kepimo mieles. 

Ilgos ir lėtos fermentacijos metu mielės iš-
skiria ir šalutinius produktus – sukuria skonių ir 
aromatų puokštę.  Pasak biomedicinos moks-
lų daktarės Sandrijos Čapkauskienės, natūralus 
raugas teigiamai veikia žarnyno mikrobiotą (mi-
kroorganizmus), pagerina tešlos savybes, pa-
didina duonos maistinę vertę, suteikia sotumo 
jausmą, duona ilgiau išlieka šviežia. Tad, duona 
su natūraliu raugu – labai vertinga.

Mielės – nėra didelis blogis, jų natūraliai yra 
grūduose bei miltuose! Kepant duoną jos pra-
randa aktyvumą, tačiau tešlą iškildina. Žinoma, 
iškepti duoną su raugu reikia daugiau laiko ir pa-
stangų, ir tai natūralesnis procesas.

Mielės duonoje esančius sudėtinius anglia-
vandenius suskaido iki paprastųjų ir greitai pa-
sisavinamų, todėl tokia duona mažiau soti, dau-
giau jos suvalgome ir greičiau išalkstame. Bet 
turintiems virškinimo sutrikimų žmonėms mie-
lės gali būti net naudingos, nes palengvina virš-
kinimą. 

Kepiniams mielės suteikia purumo  – švie-
žia mielinė duona minkšta ir puri, tačiau grei-
čiau genda, ją geriausia suvalgyti tą pačią dieną. 
Kildinant tešlą susidaręs CO2 kai kuriems žmo-
nėms gali sukelti pilvo pūtimą, padidinti rūgštin-
gumą“, – sako maisto technologė Raminta Bo-
gušienė.

Be glitimo – ar tikrai sveikiau?
Nemalonūs pojūčiai valgant duoną atsiranda 

ne dėl glitimo ar mielių, o todėl, kad daug valgo-
me rafinuotų, sintetinių cheminių medžiagų turin-
čių miltinių gaminių. Pasak biomedicinos mokslų 
daktarės, produkte „be glitimo“ gali būti papildo-
mų maisto priedų: pridėtinio cukraus, ksantano 
dervos, ryžių krakmolo, ryžių miltų ir rudųjų ry-
žių sirupo, kukurūzų ir sojų, tapijokos krakmolo. 

Be glitimo – mada, už kurią mokami dideli pi-
nigai – ir grūdų augintojams, ir produktai bran-
gesni, bet tokius produktus turėtume rinktis tik 
gydytojui rekomendavus, nes jie labiau perdirbti. 
Jei visgi manote, kad glitimas jums sukelia nega-
lavimus, rinkitės tuos produktus, kuriuose nėra 
glitimo: grikius, ryžius, kukurūzus, burnočius, bo-
livinę balandą ir kt.

Glitimas yra baltymas, ir sveiki žmonės pro-
duktus, kuriuose natūraliai yra glitimo, gali val-
gyti! 

Tyrimai rodo, kad  glitimui jautrūs, alergiški 
yra tik 2–3 proc. žmonių, tačiau, be abejonės, 
turėtume vartoti mažiau miltinių gaminių, dau-
giau vertingų grūdinių kultūrų bei laikytis suba-
lansuotos, įvairios, reguliarios ir saikingos mity-
bos principų”, – pataria Raminta Bogušienė. 

Pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ maisto technologės 
Ramintos Bogušienės parengtą informaciją 

Raminta Bogušienė Sandrija Čapkauskienė
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Streso padariniai – rimčiausios ligos
Posakis „visos ligos nuo nervų“ nėra 
iš piršto laužtas. Stresas veikia ne tik 
emocinę, bet ir fizinę savijautą. Jo pa-
sekmės – daugybė negalavimų: ir virš-
kinamojo trakto ligos, ir širdies priepuo-
liai. Ypatingai jautriai į stresą reaguoja 
moterys.

Moterims stresas pavojingesnis
Moterų smegenys veikia kitaip negu vyrų  – 

dailiosios lyties atstovės emocingesnės, į stresą 
reaguoja stipriau ir ilgiau dėl jo sielojasi.

Natūralus su stresu kovojantis hormonas oksi-
tocinas, vadinamas meilės hormonu, gaminamas 
moters organizme gimdymo metu, žindymo peri-
odu, taip pat abiejų lyčių organizmuose lytinio su-
artėjimo metu. Šis hormonas išsiskiria ir po nema-
žo sukrėtimo, turi raminamąjį, laimės suteikiantį 
poveikį. Emocinei sveikatai palaikyti moterims rei-
kia daugiau oksitocino nei vyrams, todėl įvairiose 
gyvenimo situacijose, taip pat ir tarpusavio santy-
kiuose, jos patiria didesnį stresą nei vyrai.

Stresas yra natūralus savisaugos instinktas, 
skatinantis atsiradus pavojui priimti sprendimus, 
bet pernelyg dažnas ir užsitęsęs stresas pavojin-
gas sveikatai.

Organizmo signalai,  
perspėjantys apie stresą
Kiekvienam žmogui streso pasekmės gali būti 

skirtingos, nes pirmiausia nukenčia silpniausia or-
ganizmo sistema. Streso poveikis gali pasireikš-
ti įvairiai: ir galvos skausmu, ir dirgliosios žarnos 
sindromu.

Stresą galima patirti dėl įvairių gyvenimo si-
tuacijų, tačiau jei tuo pačiu metu nerimaujate dėl 
darbo, vaikų, kaimynų ir savo santuokos, tai la-
bai rimta. Moterims stiprus stresas gali sukel-
ti menstruacijų sutrikimus. Streso pasekmė gali 
būti plaukų slinkimas, nuovargis, aukštas kraujo-
spūdis, virškinimo ir tuštinimosi sutrikimai.

Štai keletas organizmo reakcijų į stresą.
w Valgymo sutrikimai. Anoreksija ir bulimija 

moterims yra 10 kartų dažnesnė nei vyrams, ir 
yra siejama su stresu. Kaip ir depresija, šie sutri-
kimai atsiranda dėl serotonino trūkumo ir dažnai 
gydomi antidepresantais, kurie padidina šio hor-
mono gamybą.

• Žarnyno problemos. Stresas verčia valgy-
ti nesveiką, lengvai paruošiamą maistą, kuriame 
yra daug kalorijų. Gali būti taip, kad dėl streso vi-
siškai negalite valgyti. Pagrindiniai su stresu su-
siję sutrikimai yra pilvo pūtimas, rėmuo, skran-
džio skausmas, šleikštulys. Priklausomai nuo to, 
ar persivalgote, ar, priešingai, badaujate, priauga-
te arba numetate svorio.

w Odos reakcijos. Stresas gali sukelti niež-
tinčius bėrimus ar spuogus, pabloginti esamas 
odos ligas.

 w Emociniai sutrikimai. Patiriant stresą gali 
apnikti bloga nuotaika, dirglumas ar rimtesnės 
psichinės problemos, tokios kaip depresija. Sme-
genų struktūros skirtumai lemia tai, kad moterys 
geriau slepia pyktį nei vyrai, tačiau dailiosios lyties 
atstovės yra dvigubai labiau linkusios į depresiją. 
w Miego problemos. Patiriančios stresą mo-

terys sunkiai užmiega ir naktį dažnai nubunda. 
Tai pablogina savijautą, o sveikas gilus miegas, 
atvirkščiai, padeda sumažinti neigiamą streso po-
veikį.
w Dėmesio koncentracijos problema. Stre-

sas trukdo susikaupti ir veiksmingai susidoroti 
su darbu ir namų ruoša. Jei stresą sukelia prob-
lemos darbe ir jis trukdo dirbti, atsiranda užbur-
tas ratas.
w Susilpnėjęs imunitetas. Viena iš sunkiausių 

streso padarinių yra sumažėjęs organizmo gebė-
jimas kovoti su ligomis, nesvarbu, ar tai būtų per-
šalimas, ar lėtinės ligos.

Nuolatinė įtampa skatina oksidacinį stresą – 
laisvųjų radikalų susidarymą. Tai gali lemti širdies 
ir kraujagyslių ligas, padidinti kraujospūdį, sukel-
ti infarktą ir insultą. Tyrimai parodė, kad yra ryšys 
tarp streso ir krūties bei kiaušidžių vėžio. Nusta-
tyta, kad krūties vėžio rizika buvo 62 % didesnė 
moterims, kurios patyrė daugiau nei vieną svar-
bų įvykį, tokį kaip skyrybos ar sutuoktinio mirtis.

Kaip sumažinti stresą?
Svarbiausia numatyti, kas jus gali sutrikdyti, ir 

pasitelkti stresą malšinančius metodus. O jie yra 
gana paprasti.

w Tinkama mityba. Venkite nesveiko maisto, 
maitinkitės subalansuotai. Taip pagerinsite 
savo fizinę būklę, o vėliau ir emocinę. 
w Raskite laiko fiziniams pratimams. Sportas 

yra vienas paprasčiausių būdų įveikti stresą. 
Tyrimai rodo, kad mankšta gerina nuotaiką ir 
skatina gaminti endorfinus – natūralias me-
džiagas, gerinančias emocinę būklę.
w Raskite atsipalaidavimo būdus. Susitiki-

te su šeima ir draugais, su kuriais malonu 
bendrauti. Prisiminkite ankstesnius savo po-
mėgius. Atsikratyti streso gali padėti, pa-
vyzdžiui, mezgimas ir nėrimas, joga ir medi-
tacija.

Jei nuolat patiriate stresą, būtinai išmokite jį 
valdyti. Mokykitės slopinti savo reakcijas į stresą, 
pasitarkite su gydytoju, nepalikite visko likimo va-
liai, kol nuolatiniai išgyvenimai per stipriai nesu-
trikdė sveikatos.

Parengė Undinė Gilė
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