
RŪPINAMĖS 

VAIKO 

SVEIKATA

Priešpienis – 
nepakeičiamas 
imuninės sistemos 
pagalbininkas 

Gydytojas 
V. Morozovas: 
kaip elgtis, jeigu 
vaikas susirgo

Atmintinė tėvams – 
ką daryti pakilus 
temperatūrai?

Probiotikai – apsauga 
nuo žarnyno virusų

Gydytojas K. Vitkauskas 
Žindymo atnaujinimas

Kaip atpažinti šalčio 
dilgėlinę?

Kaip suprasti, kad 
trūksta vitamino D?

20
20

 M
. Ž

IE
M

A
IS

SN
 2

53
8-

92
97Dukreles 

auginantis tėtis:
vaikai nėra 

našta



100 % NATŪRALIOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS
BE DAŽIKLIŲ IR KONSERVANTŲ
SUDĖTYJE NĖRA CUKRAUS, GLITIMO BEI LAKTOZĖS

Ieškokite vaisnėse ir

Viršelio nuotraukoje 
Tomas Žemgulys su dukrele
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

2020 m. Nr. 4 (45) 
Nemokamas sveikatos žurnalas

Leidėjas MB „Mama ir vaikas“ 
info@mamairvaikas.lt

Žurnalą „Mama ir vaikas“ parengė: 
Projekto vadovė Neringa Grabauskienė,
tel. 8 659 58686, 
el. p. neringa@mamairvaikas.lt
Sveikos gyvensenos edukologė Ieva Grabauskienė 
Žurnalistė Undinė Gilė 

Maketavo Petras Petkevičius

Reklamos skyriaus vadovė  
Ieva Tumėnaitė, tel. 8 659 59596 
El. p. ieva@mamairvaikas.lt
Nuotraukos iš www.freepik.com, 
www.dreamstime.com, www.pixabay.com

 ISSN 2538-9297

Dėl vaistų vartojimo geriausia pasitarti su gydytoju ar 
vaistininku. Už reklamos turinį ir kalbą neatsakome.

TĖČIŲ ISTORIJOS

Du kartus vaiko priežiūros atostogose 
buvęs Tomas sako, kad vaikai nėra našta 4

BŪKIME SVEIKUČIAI

Priešpienis – nepakeičiamas  
imuninės sistemos pagalbininkas                           8

Ilgai būnant namie gelbsti judėjimas, 
dienotvarkė ir artimųjų palaikymas 12

Sveikas vaikas – laiminga šeima                                                                                 14
Kokiu oru kvėpuojame – taip ir jaučiamės                                                              16

ŽIEMOS LIGOS

Atmintinė tėvams – 
ką daryti pakilus temperatūrai?                                          18

Gydytojas V. Morozovas: 
kaip elgtis, jeigu vaikas susirgo                                  20

Probiotikai – apsauga nuo žarnyno virusų                                                             22
Kas svarbiausia gydant vaiko bronchitą? 24

Kaip atpažinti šalčio dilgėlinę?                                                                                26
KŪDIKIS

Žindymo atnaujinimas                                                                                               28
Sloga 32

VERTA ŽINOTI

Kaip suprasti, kad trūksta vitamino D?                                                                   34

T
U

R
IN

Y
S

MyLifeForce – naujas lietuviškas 
prekės ženklas papildų rinkoje.
Šie maisto papildai sukurti atsižvelgus į ilgametes tradicijas ir lietuvių sukauptą vais-
tažolininkystės paveldą. Tai natūralūs produktai, kurių komponentai gaunami iš au-
galų, mineralų ir bičių produktų. Be neprivalomų priedų, cukrų ir dažiklių. Siekiant 
visapusės kokybės ir veiksmingumo, papildai gaminami iš aukščiausios kokybės su-
dedamųjų dalių. 

Visi šeimos nariai ras sau tinkamų maisto papildų MyLifeForce! Nuo mažiausių iki se-
nelių! Rasite vaikučiams tinkamų papildų, kurie ne tik veiksmingi, bet ir skanūs. Nėš-
čiosioms ir mamytėms papildyti mineralų bei vitaminų atsargas. Nemiegantiems – 
MySleepForce greitam užmigimui ir kokybiškam miegui. Ir dar daug kitų Lietuvoje 
pagamintų produktų visai šeimai! Taip pat rasite dovanų rinkinių Jūsų artimiesiems! 

Rūpinkitės savo gyvenimo jėga su MyLifeForce!

Su nuolaidos kodu 

„MAMAIRVAIKAS25“, 

gausite net 25% nuolaidą 

VISAM asortimentui 

www.mylifeforce.lt! 



Naujos pramogos Lietuvoje – golfo ta-
kelių – sukūrimas ne vienintelis Tomo 
Žemgulio iššūkis. Jis yra vienas iš tų 
drąsių tėčių, išėjusių vaiko priežiūros 
atostogų ir išleidusių žmoną į darbą. 
Tėčio prižiūrimos augo dvi dukrelės – 
dabar šešerių Urtė ir trejų Eva. Taip 
buvo geriausia jų šeimai ir neverta 
kreipti dėmesio į dar populiarų stere-
otipą, kad vaikus auginti turi moteris.

Anksčiau Tomas dirbo įvairiose verslo srity-
se, buvo krašto apsaugos savanoris, septyne-
rius metus tarnavo Karinėse jūrų pajėgose, o 
palikti karinę tarnybą ir pradėti savo verslą ry-
žosi prižiūrėdamas antrą dukrelę. Tad dabar, kai 
abi mergaitės lanko darželį, Tomas sėkmingai 
vysto nuosavą verslą. 

Ar lengvai ryžotės išeiti iš darbo ir auginti 
dukreles?

Tai buvo mūsų su žmona sprendimas: vaiko 
priežiūros atostogų buvo palankiau išeiti man, 
nes žmona turi nuosavą verslą, atnešantį šei-
mai geras pajamas. Visgi iš kariuomenės išėjau 
su skaudančia širdimi, bet iškėlęs galvą, o vai-
kus ėjau auginti su džiaugsmu – kas gali būti 
maloniau gyvenime negu auginti savo dukreles.

Kas labiausiai dėl to palaikė ir ar daug buvo 
priešingų nuomonių?

Nesuprantu, kodėl kai kurie žmonės mano, 
jog vaikų auginimas yra moters pareiga. 
Mane palaikė kariuomenės kolegos ir net vir-
šininkai, sakė, kad esu pavyzdys šeimoms, ko-
kie turi būti tėvai. Dauguma pažįstamų taip pat 
gyrė tokį mano pasirinkimą.

Buvo ir neigiamų vertinimų, pavyzdžiui, kad 

„kaip boba, sėdžiu namie su vaikais“. Bet į tokį 
pasenusį požiūrį nekreipiu dėmesio.

Kokios buvo pirmosios savaitės su 
pirmagime namuose, ar nesinorėjo verčiau 
grįžti į darbą?

Na, su pirmąja dukrele buvo sunkiau, bet, 
kaip ir minėjau, vaikai negali būti našta, tai yra 
mūsų džiaugsmas, o su antrąja sekėsi kur kas 
lengviau. Svarbiausia yra tėvams gyventi pagal 
vaikų režimą, pavyzdžiui, miegoti tuo metu, kai 
miega vaikai, tada nepavargsim ir auginimas 
nesukels nepatogumų ir sunkumų. Padeda tiks-
liai sudaryta dienotvarkė: valgymai, ėjimas į lau-
ką, pietų miegas.

Auginant vaikus, namuose begalės darbų – 
nuo maisto gaminimo iki priežiūros ir 
užsiėmimų su mažaisiais, kaip sekėsi 
susitvarkyti su jais?

Labai puikiai! Žmona dėl mūsų labai stengė-
si: nors intensyviai dirbo darbovietėje, bet prieš 
išvažiuodama ryte dar spėdavo mums paruošti 
valgį, o ko nesuspėdavo, padarydavau aš. Mes 
su dukromis esame labai dėkingi mamai ir žmo-

nai: ji man pagimdė dvi nuostabias dukras, o 
dukroms yra nuostabi mama. Sutarti su dukro-
mis man sekėsi neįtikėtinai puikiai – labai geros 
mūsų dukrelės. Man vaikai nebuvo kliūtis ir tik-
rai dirbau visus darbus, kurių netrūksta nuosa-
vame name ir jo teritorijoje, tvarkydavausi tada, 
kai dukra miegodavo. Jeigu reikėdavo važiuo-
ti į miestą, parduotuvę, pasiimdavau ir mažy-
lę kartu. 

Gal sugalvojote kokių įdomių veiklų 
dukrelėms?

Stengiausi su dukromis daug užsiimti įvai-
raus pobūdžio darbais. Net ir dabar, kai dukre-
lės paūgėjo, dirbti namo kieme visada einame 
kartu su jomis. Noriu, kad mergaitės matytų, 
kaip reikia atlikti vieną ar kitą darbą. Skiname, 
rauname, žaidžiame – visą laiką veikiame kartu.

Ką mano dukrelės apie tai, kad su jomis 
namuose ne mama, o tėtis?

Dukros labai myli mamą, bet joms be galo 
gera leisti laiką su manim, nes žino, kad aš joms 
leisiu daugiau nei mama.

Du kartus vaiko priežiūros atostogose 
buvęs Tomas sako, kad 
vaikai nėra našta
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Augindamas dukreles ir sumanėte verslą – 
iki šiol nematytų nedidelių modulinių golfo 
takelių gamybą. Kaip kilo ši idėja?

Sumanymas pradėti gaminti golfo takelius 
brendo ilgai. Dirbdamas pardavimų srityje, at-
likdamas karinę tarnybą, vis pagalvodavau, jog 
trūksta kažkokio užsiėmimo, kuris praskaidrintų 
mintis, būtų naudingas kolegoms, gerintų jų ir 
vadovų tarpusavio santykius. Ir štai vieną kartą 
draugai padovanojo miniatiūrinį golfo takelį su 
maža lazdele ir kamuoliuku. Ši dovanėlė ir buvo 
postūmis veikti.

Ėmiau braižyti, pjaustyti metalą, dairytis ki-
liminės dangos, tik suvirinimo darbus teko pa-

tikėti kitiems. Didelė paskata kurti golfo takelį 
buvo ta, kad tiesiog nebenorėjau grįžti į sam-
domas pareigas, be to, turėjau ilgai brandintą 
idėją, kurią rūpėjo įgyvendinti, ir mintys apie tai, 
vis nedavusios ramybės, pastūmėjo mane judė-
ti pirmyn.

Ar lengvai prasiskynė kelią ši Lietuvoje nauja 
pramoga?

Susidomėjimas labai didelis, dabar jau deri-
nu verslui skirtų golfo takelių tiekimą į skandi-
navų šalis. 

Manau, kad golfas puikai padeda užmegzti 
socialinius ryšius, gerus santykius su būsimu ar 
esamu verslo partneriu ir tiesiog atsipalaiduo-
ti darbo metu, taip pat tokie golfo takeliai yra 
įdomi fizinio krūvio forma. Tikiu, jog ši pramoga 
paįvairins sveikatinimo įstaigų, viešbučių, lais-
valaikio centrų paslaugas.  

Golfas lavina mąstymą, koordinaciją, stipri-
na komandinius įgūdžius. Šis žaidimas įdomus 
ir vaikams. Tokį golfo takelį galima sumontuo-
ti name – pramogai ir fiziniam aktyvumui. Ma-
žiausią golfo takelį galima įsirengti net nedide-
lėje erdvėje, iš atskirų detalių jį galima išdėlioti 
įvairių formų.

Ar savo namuose įsirengėte golfo takelį? 
Tikriausiai ir pats žaidžiate golfą, gal šį 
žaidimą mėgsta visa šeima?

Pažaidžiame ir namuose, pats nesu profesi-
onalus golfo žaidėjas, bet manau, kad nuo pa-
vasario tikrai startuosiu kaip pradedantysis ir 
gilinsiu savo žinias dar daugiau. 

Dabar, kai dukrelės paūgėjo, ko gero, darbą 
namuose derinate su tolimesne jų priežiūra?

Taip, visada ir vežu į darželį, ir parsivežu 
namo. Man smagu, kai jos manęs laukia darže-
lyje, atėjus apkabina, kai jauti savo vaikų šilumą 
ir meilę. Vaikai mūsų šeimai nėra našta.

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė
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Priešpienis, susidarantis mamos krū-
tyse tik gimus kūdikiui yra unikalus 
produktas, kuriame gausu imuninių 
medžiagų, apsaugančių nuo virusų ir 
bakterijų. Toks pat naudingas yra ir 
karvių priešpienis – krekenos, naudo-
jamos gaminant imunitetą stiprinan-
čius preparatus. 

Krekenų naudą imuninei sistemai 
įrodo tyrimai
JAV leidžiamame mokslo žurnale „Nutrition 

Research“ 2002 metais rašoma apie tyrimą, 
kurio metu buvo vertinamas priešpienio veiks-
mingumas imuninei sistemai. Karvių krekenos 
buvo naudojamos gydant virškinamojo trakto 
infekcijas ir įrodyta, kad jos palaiko imuninę sis-
temą, skatina raumenų ir kaulų sistemos atkū-
rimą bei augimą. 

Medicininiame žurnale „European Journal 
of Clinical Nutrition“, leidžiamame Jungtinė-
je Karalystėje, 2002 metais rašyta, kad ne-
maža karvių krekenų dalis išsilaiko virškinimo 
trakte, lieka aktyvi apatinėse žarnose, ir daro 
įtaką žarnynui bei imuninei sistemai. Tai pasi-
rodė saugu daugeliui, išskyrus alergiškus pie-
nui žmones, nes jiems gali kilti alerginė reakcija.

Amerikos fiziologų draugijos Taikomosios 

fiziologijos žurnale 2007 m. aprašytas 8 sa-
vaites trukęs tyrimas, kuriame analizuota kar-
vių priešpienio įtaka aukštos kvalifikacijos dvi-
ratininkų imuninei sistemai. 29 tiriamieji buvo 
suskirstyti į dvi grupes, kurių viena vartojo ne-
dideles krekenų baltymų koncentrato dozes. 
Kita – placebo efekto grupė – gavo išrūgų bal-
tymų koncentratą.

Tyrėjai ėmė kraujo mėginius prieš kiekvieną 
įprastą bei intensyvaus fizinio krūvio treniruo-
tę ir po jų, taip pat buvo atkreipiamas dėmesys 
į tuos abiejų grupių dalyvius, kuriems tyrimo 
laikotarpiu atsirado viršutinių kvėpavimo takų 
ligų simptomų. Tyrimai parodė, kad dviratinin-
kų, vartojusių krekenų preparatą, imuniniai pa-
rametrai pagerėjo ir viršutinių kvėpavimo takų 
simptomai buvo silpnesni.

Visai neseniai, 2018 metais, švedų žurnalas 
„Frontiers in Nutrition“ apžvelgė literatūrą apie 
galvijų imunoglobulinų poveikį žmogaus imuni-
nei sistemai. Straipsnyje apibūdinamas mecha-
nizmas, kaip krekenų imunoglobulinas G (IgG) 
neutralizuoja eksperimentinę infekciją, mažina 
uždegimą ir jungiasi prie patogenų ir alergenų. 
Todėl manoma, kad tai yra būdas palaikyti pa-
žeidžiamiausių grupių imuninę sistemą, įskai-
tant pagyvenusius žmones ir turinčius silpną 
imuninę sistemą. 

Priešpienis – 
nepakeičiamas imuninės 
sistemos pagalbininkas 

NATŪRALU, ĮRODYTO POVEIKIO

Karvių priešpienio kapsulės 
su foline rūgštimi

Colostrum Immun® Dr. Wolz

Colostrum Immun® Dr. Wolz 
gamyboje naudojamas Naujoje 
Zelandijoje  auginamų karvių 
priešpienis. Gamtinės sąlygos 
N. Zelandijoje leidžia galvijus 
visus metus laikyti lauke, 
nenaudojant vaistų.

Įsigyti galima vaistinėse, sveikalastele.lt biure 
Trinapolio 9b, Vilniuje bei internetinėje 
parduotuvėje www.sveikalastele.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 5 2613142

Maisto 
papildas
125 kapsulės
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Priešpienis padidina natūralių 
ląstelių žudikių kiekį
Amerikiečių moksliniame žurnale „Nutrition 

Research“ 2014 m. aprašomas tyrimas, kurio 
rezultatai patvirtina, kad karvių krekenos padi-
dina natūralių žudikių – NK ląstelių procentą or-
ganizme ir pagerina imuninį atsaką į gripo in-
fekciją. Niujorke leidžiamame žurnale „Nature 
Immunology“ 2008 m. rašoma, kad NK ląste-
lės yra tam tikras baltųjų kraujo kūnelių tipas 
ir įgimtos imuninės sistemos dalis, padedanti 
kontroliuoti mikrobų sukeltas infekcijas ir audi-
nių pažeidimus.

Šios ląstelės yra limfocitų rūšis, greitai rea-
guojanti į patogenus organizme. Jos svarbios 
puolant virusus ir kontroliuojant ankstyvąsias 
vėžio ląsteles. NK ląstelės išskiria citokinus, ku-
rie signalizuoja apie kitas imunines ląsteles ir 
galiausiai sustiprina imuninį atsaką. 

Atviros prieigos Europos medicinos žurna-
las 2019 m. skelbtame straipsnyje pateikia 
mokslinės informacijos apie tai, kad šios ląs-
telės gali prisitaikyti ir kurti atminties ląsteles, 
o tai suteikia naujų žinių 
apie jų vaidmenį įgim-
tam imuniniam atsakui, 
kuris apsaugo žmogaus 
sveikatą. Šios ląstelės 
sudaro iki 15 % perife-
rinio kraujo, tačiau dau-
giausia jų yra blužnyje, 
kaulų čiulpuose ir limf-
mazgiuose.

Imunitetą galima 
pastiprinti 
natūraliomis 
priemonėmis
Dėl geros sveikatos 

galime pasistengti pa-
tys, padėdami imuninei 
sistemai, kad daugybę 
kartų nereikėtų griebtis 
vaistų nuo virusinių ligų. 
Tam yra nemažai natū-
ralių priemonių.

Reguliarus fizinis krūvis. Tyrimais nustaty-
ta, kad vidutinio sunkumo fiziniai pratimai pa-
gerina net vėžiu sergančių žmonių NK ląstelių 
funkciją.

Metimas rūkyti. Nors metimas rūkyti nepa-
didina NK ląstelių gamybos, bet sustiprina jų 
funkcijas, kadangi rūkymas slopina šių ląstelių 
pajėgumą. 

Fermentuotos ryžių sėlenos. Šios sėlenos 
gaminamos ryžių sėlenų skaidulas veikiant iš 

šitakių grybų išskirtais fermentais. Vieno tyri-
mo metu sergantieji išsėtine mieloma vartojo 
fermentuotų ryžių sėlenų arabinoksilanų pro-
duktą. Po trijų gydymo mėnesių buvo nusta-
tyta, kad padidėjo šių pacientų NK ląstelių ak-
tyvumas.

Kardamonas ir juodieji pipirai. Ciberžolės 
giminaitis kardamonas yra žinomas dėl imuni-
tetą stiprinančių ypatybių. Kardamonas ir juo-
dieji pipirai pasižymi gebėjimu sustiprinti NK 
ląstelių aktyvumą. 

Priešpienis. Karvių krekenos yra labai pana-
šios į žmogaus priešpienį, o priešpienio produk-
tai paprastai gaminami iš krekenų, kuriose yra 
daugybė imuninių ir augimo faktorių, reikalingų 
palikuonims. Tyrimas su gyvūnais parodė, kad 
vėlesnis nugriebtas bei koncentruotas karvių 
priešpienis suaktyvina imuninę sistemą ir, pa-
didindamas NK ląstelių aktyvumą, padeda ap-
sisaugoti nuo gripo infekcijos.

Grybai.  Beta gliukanai, esantys grybuose, 
tokiuose kaip šitakių, maitakių ir gluosninių 

kreivabudžių grybai, taip 
pat padidina NK ląstelių 
aktyvumą.

Monosacharidų hek-
sozių junginys. Tai yra 
fermentuotų grybų eks-
traktas, palaikantis svei-
ką imuninę funkciją, visų 
pirma, stiprinant NK ląs-
telių aktyvumą. 

Probiotikai. NK ląs-
telių aktyvumą padidina 
ir naudingosios bakteri-
jos, randamos tradiciškai 
fermentuotuose maisto 
produktuose. Tie, kurių 
NK ląstelių lygis yra že-
mas, dažniausiai jaučia 
didesnę probiotikų papil-
dų naudą nei turintys rei-
kiamą NK ląstelių kiekį.

Ženšenis. Kininis žen-
šenis, taip pat žinomas kaip Azijos ženšenis, sti-
muliuoja tiek NK ląsteles, tiek citokinus, kurie 
slopina atsaką į uždegimą. 

Melatoninas. Melatoninas yra mūsų kan-
korėžinės liaukos gaminamas neurohormonas, 
kuris stimuliuoja NK ląstelių gamybą ir citoki-
nų išsiskyrimą.

Parengta pagal amerikiečių  gydytojo Josepho 
Mercolos  analitinį straipsnį portale mercola.com 

„Colostrum More Effective Than Flu Vaccine“

Apranga, su kuria nebaisūs nei lietūs, nei vėjaiFOTOGRAFĖ ASTAPHOTO
Nuotraukose įamžinsiu jūsų 
gražiausias akimirkas! 
Aš, vestuvių, šeimos, 
asmeninių fotosesijų 
fotografė, laukiu jūsų, kad 
praleistume smagų laiką 
fotosesijose kartu!  

Fotostudija: 
Veiverių g. 134, Kaunas
+370 679 32600

astaphoto

astaphoto

www.astaphoto.lt
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venime. Nuotolinis darbas, laikinas nedarbas, vai-
kų mokymas namuose, susitikimų su kitais šeimos 
nariais, draugais ir kolegomis stoka – prisitaikyti 
prie šios naujos realybės nėra lengva. Prisitaiky-
mas prie įprasto gyvenimo būdo pokyčių, baimė 
užsikrėsti koronavirusu ir nerimas dėl artimųjų – 
visa tai sukelia tam tikrų psichologinių sunkumų.

Keletas patarimų, kurie gali padėti išsaugo-
ti psichinę sveikatą. 
w Sekite naujienas, sveikatos apsaugos institucijų 

rekomendacijas ir patarimus. Naudokitės patiki-
mais informacijos šaltiniais, tokiais kaip pagrindi-
niai TV kanalai ir radijo stotys.

w Pabandykite sutrumpinti laiką, kurį praleidžiate 
žiūrėdami, skaitydami ar klausydamiesi jums ne-
rimą ar stresą sukeliančių naujienų. Pasidomė-
ti naujienomis galėtumėte, pavyzdžiui, du kartus 
per dieną tuo pačiu metu.

w Stenkitės kuo tiksliau laikytis savo įprastinės 
dienotvarkės arba susidarykite naują.

w Kelkitės ir eikite miegoti kiekvieną dieną tuo pa-
čiu metu.

w Laikykitės tinkamos asmens higienos.
w Laikykitės sveikos mitybos principų ir valgykite 

reguliariai.
w Būtinas reguliarus fizinis aktyvumas.
w Skirkite laiko darbui ir poilsiui, taip pat – mėgsta-

mai veiklai.
w Svarbu palaikyti socialinius kontaktus. Kai judėji-

mas yra ribotas, bendraukite telefonu ir interne-
tu.

w Venkite alkoholio, nes jis nepadės kovoti su bai-
me, nerimu, nuoboduliu ir nepalengvins socia-
linės izoliacijos. Alkoholiniai 
gėrimai neapsaugo nuo 
virusinių ar kitų infek-
cijų, atvirkščiai, var-
tojant alkoholį daž-
nai pamirštama imtis 

būtinų atsargumo ir prevencinių priemonių, ap-
saugančių nuo infekcijos, pavyzdžiui, rankų hi-
gienos. Be to, piktnaudžiavimas alkoholiu susi-
jęs su didesne infekcinių ligų rizika ir sunkesniu 
gydymu.

w Atkreipkite dėmesį į tai, kiek laiko kasdien pra-
leidžiate prie ekrano. Būtinai darykite reguliarias 
pertraukėles.

w Vaizdo žaidimai gali padėti išsiblaškyti, tačiau 
būnant namuose ilgesnį laiką gali atsirasti pa-
gunda praleisti per daug laiko žaidžiant, o to 
daryti nedera. 

Patarimai tėvams
w Stresinėje situacijoje skirkite daugiau dėmesio 

vaikams.
w Atvirai aptarkite su vaikais koronaviruso infekci-

ją jiems suprantamais žodžiais.
w Padėkite vaikams mokytis namuose, jų kasdie-

nėje dienotvarkėje numatykite laisvo laiko žaidi-
mams ir poilsiui. 

w Paskatinkite vaikus tinkamais būdais išreikšti 
emocijas, tokias kaip liūdesys ar baimė. Gali pa-
dėti bendra kūrybinė veikla, pavyzdžiui, žaidimai 
ar piešimas.

w Skatinkite vaikus palaikyti ryšį su draugais ir šei-
ma telefonu ir internetu.

w Pasistenkite, kad vaikai prie ekrano nepraleistų 
visos dienos ir skirkite laiko užsiėmimams drau-
ge. Užsiimkite kūryba: piešimu, poezija, konstra-
vimu ir kt., iškepkite kartu pyragą, dainuokite, 
šokite ar žaiskite.

w Įsitikinkite, kad prie vaizdo žaidimų vaikai neužsi-
sėdi ilgiau nei paprastai.

Valgykite sveiką maistą
COVID-19 pandemijos metu labai svarbi mity-

ba, kuri gali turėti įtakos organizmo gebėjimui at-
sispirti infekcijai, kovoti su ja ir atsigauti po ligos. 
Žinoma, vien maistas ir maisto papildai neapsau-
gos nuo COVID-19 ir neišgydys ligos, tačiau svei-
ka mityba būtina norint palaikyti stiprią imuninę 

sistemą. 

Pagal PSO (Pasaulio sveikatos 
organizacijos) informaciją parengė 

Undinė Gilė

Ilgai būnant namie gelbsti 
judėjimas, dienotvarkė ir artimųjų 
palaikymas

Saugodamiesi koronaviruso esame pri-
versti daugiau laiko praleisti namuose, 
o dėl to susilpnėję socialiniai ryšiai ir su-
mažėjęs fizinis aktyvumas gali sutrikdy-
ti fizinę ir psichinę sveikatą. Ką galime 
padaryti, kad išliktume sveiki ir nepasi-
duotume prastai nuotaikai? 

Fizinis aktyvumas
Ilgai būdami namuose praleidžiame daug dau-

giau laiko sėdėdami – dažnai sunku išlaikyti nor-
malų fizinį aktyvumą, ypač tiems, kurie nėra įpra-
tę prie fizinės veiklos. Tačiau judėjimas dabar yra 
svarbesnis nei bet kada visokio amžiaus žmo-
nėms. Net trumpas apšilimas, pasivaikščiojimas 
ar lengvas mankštinimasis 3–4 minutes padeda 
sumažinti raumenų įtampą ir pagerinti kraujotaką 
bei raumenų darbą.

Reguliari fizinė veikla yra naudinga ne tik kūnui, 
bet ir protui. Judėjimas padeda sumažinti aukštą 
kraujospūdį, kontroliuoti svorį, stiprina raumenis ir 
kaulus, lavina koordinaciją ir pusiausvyrą bei geri-
na bendrą organizmo tonusą. Pusiausvyros prati-
mai padeda išvengti kritimo ir traumų. Fizinė veik-
la pagerina nuotaiką ir bendrą savijautą, padeda 
išvengti depresijos.

Kokie fiziniai užsiėmimai geriausi 
įvairaus amžiaus žmonėms?
PSO rekomendacijos, koks fizinis aktyvumas 

būtinas įvairaus amžiaus žmonių sveikatai ir ge-
rai savijautai.

Kūdikiai iki 1 metų amžiaus
Visiems kūdikiams būtinas fizinis aktyvumas 

kelis kartus per dieną.

Dar negalintys savarankiškai judėti kūdikiai 
įvairiais budrumo periodais dieną turėtų bent 30 
minučių pagulėti ant pilvuko.

Vaikai iki 5 metų
Visiems mažyliams patariama bent 180 minu-

čių per dieną užsiimti įvairia bet kokio intensyvu-
mo fizine veikla.

3–4 metų vaikams rekomenduojama vidutinė 
ar intensyvi fizinė veikla bent 60 minučių nurody-
to laiko.

5–17 metų vaikai ir paaugliai
Visi vaikai ir paaugliai turėtų bent 60 minučių 

per dieną užsiimti vidutinio intensyvumo ar inten-
syvia fizine veikla.

Ji turėtų apimti raumenų ir kaulų vystymuisi 
skirtus pratimus bent 3 dienas per savaitę.

Papildomos naudos sveikatai turi ilgesnis nei 
60 minučių per dieną fizinis aktyvumas.

Suaugusieji nuo 18 metų
Visi suaugusieji turėtų skirti bent 150 minu-

čių per savaitę vidutinio intensyvumo fizinei veik-
lai arba bent 75 minutes per savaitę intensyviai 
veiklai.

Norintiems papildomai sustiprinti sveikatą su-
augusiesiems rekomenduojama vidutinio intensy-
vumo fizinės veiklos trukmę pailginti iki 300 minu-
čių per savaitę. 

Raumenims ir kaulams sustiprinti bent 2 dienas 
per savaitę turėtumėte skirti jėgos pratimams, kai 
mankštinamos pagrindinės raumenų grupės.

Rūpinkitės psichine sveikata
Nuo tada, kai buvo įvestos ribojamosios prie-

monės COVID-19 plitimui sumažinti, daugeliui iš 
mūsų tenka patirti didelių pokyčių kasdieniame gy-
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KOKYBIŠKAS 
LAISVALAIKIS 

Gera savijauta priklauso ne tik nuo sveikatinančių 
procedūrų, didelę įtaką vaiko savijautai daro ir jo 
psichologinė būsena, tad privalu pasirūpinti, kad 
vaikai turėtų, ką veikti, o veikla lavintų vaizduotę, 
padėtų atsipalaiduoti, ugdytų socialinius įgūdžius 
ir, žinoma, būtų smagi.
Kai tėvams numatytos procedūros, vaikai „Eglės 
sanatorijoje“ yra laukiami vaikų žaidimų kambaryje, 
kur juos prižiūri auklė. Čia gausu įvairių žaislų ir 
stalo žaidimų, taip pat „X-box“ kompiuteriai su 
„Kinect“ technologija, skatinančia vaikus ne tik 
žaisti ir smagiai leisti laiką, bet ir aktyviai judėti. 
R. Kulvinskytė džiaugiasi, jog keliaudama į 
procedūras savo dukrą palieka gerose rankose: 
„Vaikų kambaryje jie ne tik žaidžia, bet ir gamina 
rankdarbius, su auklėtoja eina į lauką. Šalia pušynas, 
vaikų žaidimų aikštelė, o tėvams galimybė turėti 
savo laiko be jokio papildomo užmokesčio – tikra 
dovana. Be to, kai personalas skirsto procedūras, 
visuomet atsižvelgia į tai, kad atvykai su mažyliu 
– paskiria jas taip, kad tėvams laikai nesidubliuotų, 
kad kol vienas sveikatinasi, kitas gali „paaukliauti“. 
Tai ypač aktualu atvykstantiems su kūdikiais.“ 

Atraskite sveikatinantį visos šeimos poilsį 
„Eglės sanatorijoje“ ir jūs!

SVEIKATINANČIOS 
PROCEDŪROS

Televizijos, radijo laidų vedėja ir 
žurnalistė Rimantė Kulvinskytė 
su vyru Povilu ir dukrele Luna 
nebe pirmą kartą sveikatą stiprina 
„Eglės sanatorijoje“: „Paprastai 
mes į sanatoriją važiuojame prieš 
ligų sezoną, nes mūsų mažąją 
pastoviai kamuodavo sloga, 
todėl šiuo atveju haloterapija 
(druskų kambarys) labai padeda. 
Apskritai, visa šeima jaučiame, 
kad imunitetas po sveikatinimosi 
sanatorijoje yra tvirtesnis, esame 
atsparesni ligoms, peršalimams.“
Skatinant nuo mažų dienų 
puoselėti sveikatą, procedūros 
skiriamos ne tik atvykstantiems 
tėvams, bet ir jų atžaloms. 
Atvykus su tam tikromis 
programomis su 5–15 metų vaikais, 
jiems dovanojama gydytojo 
konsultacija ir skiriamos 2 
gydomosios procedūros kasdien: 
kineziterapija grupėje vaikams 
„Stipruolių mankšta“ bei aparatinė 
fizioterapijos arba relaksacijos 
procedūra. O atvykstant su 
kitomis programomis (išskyrus 
su nakvyne su pusryčiais) 5–15 
metų vaikams dovanojami 
apsilankymai baseinų ir pirčių 
komplekse kiekvieną vakarą. Jei 
norima maksimaliai sustiprinti 
vaiko organizmą, galima rinktis 
vaikų gydymo programas.
Tokios sveikatinimosi galimybės 
ypač patrauklios tiems, kurie 
ieško didžiausios naudos sveikatai 
ir kokybiško poilsio, tinkančio ir 
suaugusiesiems, ir jų vaikams.

SVEIKAS VAIKAS – 
LAIMINGA ŠEIMA

JUDĖJIMO SVARBA

Pasak „Eglės sanatorijos“ vyr. kineziterapeutės Linos Žukauskienės, 
vaikystėje ir paauglystėje, formuojantis žmogaus laikysenai ir griaučių, 
raumenų sistemai, fizinis aktyvumas – ypač svarbus, todėl tėvai turėtų 
atkreipti dėmesį ir ieškoti būdų, kaip vaikus skatinti ir motyvuoti mankštintis. 
Čia specialistai galėtų padėti išsirinkti tinkamus pratimus bei atrasti 
sveikos gyvensenos malonumą. Kineziterapeutė teigia, kad, pavyzdžiui, 
koreguojanti gimnastika daro ypač teigiamą poveikį vaikų sveikatai. „Tokią 
mankštą vaikams „Eglės sanatorijoje“ vadiname „Stipruolių mankšta“. Ji 
skirta vaikų laikysenos gerinimui, pilvo ir nugaros raumenų stiprinimui“, – 
komentuoja specialistė.
Mankštą L. Žukauskienė įvardina kaip bene svarbiausią ir efektyviausią 
profilaktinę priemonę norint užkirsti kelią įvairioms ligoms, sustiprinti 
imunitetą ir sveikatą. Taisyklinga ir dienos įpročiu tapusi mankšta šaltuoju 
metų laiku padeda vaikams išlikti energingiems, žvaliems, o svarbiausia – 
sveikiems.

Temperatūros stulpeliui krintant žemyn, dienoms trumpėjant, o saulei 
vis rečiau apdovanojant mus savo maloniais spinduliais, žinome – ateina 
šaltasis metų laikas. Tuomet tėvai neretai susimąsto, ką daryti ir ko imtis, 
kad jų mažieji šaltuoju metų laiku būtų tvirti ir atsparūs įvairioms ligoms 
bei peršalimams. 

         
Daugiau informacijos ir 
rezervacija +370 313 60220 
arba sanatorija.lt.

„Eglės sanatorijoje“ veikla organizuojama laikantis visų saugumo reikalavimų ir pagal tuo metu galiojančius 
Vyriausybės nurodymus.



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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Atmintinė tėvams – ką daryti pakilus 
temperatūrai?
Pakilusi temperatūra – dažnai nerimą tėvams 
keliantis vaiko ligos požymis. Tačiau karščia-
vimas yra apsauginė organizmo reakcija, ro-
danti, kad jis kovoja su virusine ar bakterine 
infekcija. Tėveliai turėtų stebėti vaiko būklę ir 
mokėti įvertinti, kada reikia vaistų nuo tem-
peratūros ar skubios medikų pagalbos. Žino-
ma, gydyti vaiką turėtų specialistas (gerai, jei 
gydytojas, tik prasidėjus ligai, apžiūrėjo ligo-
niuką ir išrašė vaistų). O jei karščiavimas trun-
ka ilgiau nei 3 dienas, vaikas turi būti dar kar-
tą parodytas pediatrui.

Kada reikia mažinti temperatūrą?
Pakilus temperatūrai gaminasi daugiau su infek-

cija kovojančių antikūnų, baltųjų kraujo kūnelių – leu-
kocitų, susidaro virusus neutralizuojantis baltymas 
interferonas. Taigi, aukštesnė temperatūra slopina li-
gos sukėlėjų dauginimąsi, mažėja toksinų gamyba, ir 
tai padeda pasveikti. 

Jeigu vaikas žvalus, žaidžia, užtektinai geria, oda 
neišberta, galima gydytis namuose ligos simptomus 
slopinančiomis priemonėmis – vaistais nuo skausmo 
ir temperatūros, slogos. Kreiptis į gydytoją būtina, 
jeigu vaiko oda pabalo, pasidarė marmurinė, padaž-
nėjo kvėpavimas, sumažėjo aktyvumas, šąla rankos 
ir kojos, išsausėjo gleivinės, sumažėjo šlapinimasis.

Kūdikiams iki 3 mėnesių reikia mažinti temperatū-
rą nuo 38 laipsnių, tokia temperatūra jiems yra laiko-
ma aukšta. 3–6 mėn. mažyliams būtina mažinti tem-
peratūrą, kai ji pakyla iki 39 laipsnių. 

Vyresniam vaikui, pakilus temperatūrai iki 39 
laipsnių, jeigu jis gerai jaučiasi, skubėti duoti vaistų 
nereikėtų, tik būtina stebėti, kad ji nepasiektų 40 ir 
daugiau laipsnių.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į išskirtines ypatybes. 
w Padidėjusi temperatūra turi būti numušama 

nuo mažesnių skaičių, jei vaikas ją sunkiai pake-
lia. Tai yra, jei jis pasidaro vangus arba pernelyg 
neramus, jei karščiavimas anksčiau yra sukėlęs 
traukulius.
w Karščiavimas gali būti pavojingesnis sergan-

tiems sunkiomis įgimtomis širdies ir kraujagys-
lių ar nervų sistemos ligomis vaikams. Kada 
tokiam vaikui mažinti temperatūrą, geriausia 
pasitarti su gydytoju.
Pagrindinė taisyklė – pakilusi temperatūra maži-

nama tada, kai vaikas itin prastai jaučiasi arba ji la-
bai didelė. Kitais atvejais leidžiama organizmui pa-
čiam susidoroti su ligos sukėlėjais.

Vaistai nuo temperatūros
Vaikams nuo temperatūros duodama paraceta-

molio arba ibuprofeno. Svarbu vaiko amžių ir svorį 

atitinkanti dozė (jos nepadidinkite ir nesumažinkite). 
Vaikams negalima duoti aspirino, nes jis gali sukelti 
gyvybei pavojingą Rejė sindromą, pažeidžiantį sme-
genis ir kepenis. 

Vaistai nuo temperatūros vartojami ne tik karščia-
vimui mažinti, jų prireikia nuo skausmo, pavyzdžiui, 
galvos skausmui, kuris dažnai atsiranda karščiuojant, 
malšinti ir savijautai pagerinti.

Poveikio, sugirdžius karščiavimą mažinančių vais-
tų, reikia palaukti iki 60 minučių, kol jie pradės veikti. 
Tačiau nedera stengtis numušti temperatūros iki nor-
malios, svarbu, kad ji sumažėtų. 

Normali šiluma ir skysčiai
Krečiant šalčiui, vaiką aprenkite šiltesniais drabu-

žiais ir užklokite šiltesne antklode, bet tik kol liausis 
šaltkrėtis. Tada drabužius pakeiskite plonesniais, ant-
klodę keiskite lengvu užklotu, nes per šiltai apmutu-
riavus šiluma negalės išsiskirti per odą, todėl vaikas 
neatvės ir temperatūra gali dar labiau pakilti. 

Sumažinti temperatūrą padeda aptrynimai drun-
gname vandenyje suvilgytu rankšluosčiu. Vaiko aptry-
nimams nedera pilti į vandenį degtinės ar praskiesto 
spirito. Mažylių oda yra labai pralaidi ir visos kenks-
mingos medžiagos per ją greitai patenka į kraują. 

Aptrynimai ir vėsinantys kompresai ant kaktos 
ar blauzdų yra tik pagalbinės priemonės ir nepakei-
čia temperatūrą mažinančių vaistų. Be to, jie tinka 
tada, kai vaiko oda šilta, jos spalva nepakitusi, galū-
nės nėra šaltos, t. y. nėra kraujotakos sutrikimo po-
žymių.

Karščiuojantis vaikas prakaituodamas praranda 
daug skysčių, o jų trūkstant blogiau pasišalina tok-
sinės medžiagos. Pakilus temperatūrai vaikui reikia 
duoti užtektinai skysčių, tačiau gerti būtina dažnai, 
po truputį. Tinka praskiestos vaisių ir uogų sultys, ar-
batos (liepžiedžių, čiobrelių, aviečių, ramunėlių). 

Kada reikia greitosios pagalbos?
Kvieskite greitąją medicinos pagalbą:
w karščiuojančiam iki 3 mėnesių amžiaus kūdikiui;
w bet kurio amžiaus vaikui, kai nepavyksta nu-

mušti temperatūros vaistais;
w pakilus aukštesnei kaip 40°C temperatūrai;
w jeigu karščiuojant sutrinka sąmonė ir elgesys – 

staiga atsiranda mieguistumas ir silpnumas;
w kai kartu su temperatūros padidėjimu atsiranda 

traukuliai, haliucinacijos, vaiką išberia, jis vemia;
w sunkiai karščiuojantiems vaikams, sergantiems 

širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ar 
nervų sistemos ligomis (įgimtos ligos, ydos, 
bronchinė astma, epilepsija, cerebrinis paraly-
žius).

Parengė Undinė Gilė

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

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

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

vaikamsIbuprofenas

Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg 
ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis 
vaistas nuo uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: karščiavimo ma-
žinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 
9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Vartojimo būdas.Tinka var-
toti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. 
Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje buvo alerginių 
reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgštį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė 
ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar 
daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra krau-
javimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug 
skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite 
su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų 
kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas 
ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės 
pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado 
šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu Nepageidauja-
maR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklamos peržiūros data: 2019 m. sausio mėn.  LT_Ibu_01_2019_V1
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Gydytojas V. Morozovas: 
kaip elgtis, jeigu vaikas susirgo
„Visiškai nesvarbu, kuo serga vaikas, ir 
jeigu jis karščiuoja, sloguoja, kosėja ar 
viduriuoja, jeigu prastai jaučiasi, turėtų 
likti namuose“, – sako šeimos gydyto-
jas Valerijus Morozovas.

COVID-19 vaikai serga lengviau ir 
virusą perduoda trumpiau
 Anot V. Morozovo, išskirtinis COVID-19 povei-

kis vaikams yra tas, kad jie lengviau serga. Simp-
tomų nejaučiantis sergantysis dažniausiai virusą 
platina gana trumpai, o sunkiai sergantis žmo-
gus, kuris dėl viruso gali atsidurti reanimacijoje ir 
kuriam pasireiškia sunkesni simptomai: plaučių už-
degimas, dusulys ir pan.; užkratą perduos ilgiau. 
Kadangi vaikai serga lengviau, jie ir pasveiksta 
greičiau, ir ligą perduoda trumpiau. Jungtinių Ame-
rikos Valstijų specialistų teigimu, koronavirusas jau 
nebeplatinamas po trijų dienų nuo simptomų pa-
baigos, jeigu sergama savaitę. 

Abejojant dėl vaiko sveikatos verčiau 
bent vieną dieną stebėti jį namuose
Valerijus Morozovas pataria tėvams likti su vai-

ku namuose – kad ir vieną dieną – net dėl slogos, 
jeigu ryte neaišku, ar vaikas susirgo. Pavyzdžiui, 
vaikas sukosėjo, pasiskundė, kad jam skauda ger-
klę, galvą, prastai miegojo, kad yra pavargęs, arba 
galbūt pakilo temperatūra. Tos vienos dienos už-
tenka, kad paaiškėtų, ar vaikas iš tikrųjų susirgo. 
Gydytojas sako, kad nieko baisaus nenutiks dėl 
tos vienos dienos, kurią vaikas nenueis į darželį ar 
mokyklą. Bet ta viena diena gali apsaugoti jį nuo 
sunkesnių komplikacijų, kurios gali atsirasti, jeigu 
pasirodys, kad jis susirgo, taip pat – nebus išpla-
tintas virusas darželyje ar mokykloje.

Jeigu vaikas suslogavo ir nejaučia jokių stiprių 
simptomų, tik šiek tiek kilstelėjo temperatūra, su-
prastėjo savijauta, galima paskambinti šeimos gy-
dytojui. Vaikams iki 14 metų slaugyti išduodamas 
nedarbingumo pažymėjimas.

Jeigu vaikas susirgo, eiti į darželį ir mokyklą ga-
lima tik tada, kai jis pasveiksta. Kai vaiko neprireikė 
vežti į gydymo įstaigą, kamavo tik paprasti simp-
tomai, nereikia jokių gydytojo pažymų, išrašų. „Jei-
gu nereikėjo daryti kokių nors tyrimų, nebuvo nu-
statyta COVID-19 infekcija, apie vaiko pasveikimą 
sprendžia mama su vaiku“, – paaiškina gydytojas.

Kada reikėtų sunerimti, ar vaikas 
nesusirgo COVID-19 ir kreiptis  
dėl tyrimo
Pagrindiniai kriterijai, kada reikia tai daryti, pa-

gal sveikatos apsaugos ministro įsakymą, yra ko-

sulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas ir 
staigus uoslės bei skonio praradimas ar susilpnėji-
mas. „Dėl uoslės ir skonio su mažais vaikais gana 
sudėtinga susišnekėti, bet dažniausiai vaikas pa-
sako, kad maistas jam yra keistas ir neskanus“, – 
paaiškina V. Morozovas. 

Kosulys, dėl kurio derėtų sunerimti – nėra ryti-
nis pakosčiojimas, ypač suslogavus po nakties dėl 
alerginės slogos ar sauso oro, netinkamo vėdini-
mo. Anot gydytojo, susirūpinti, ar vaikas nesusir-
go COVID-19 infekcija, derėtų, jeigu kosulys trunka 
valandą arba kamuoja 3 ilgesni kosulio priepuoliai 
per dieną. Sunerimti tėvai turėtų, jeigu vaikas dar ir 
karščiuoja (temperatūra pakyla per 37,2 laipsnius), 
ima sunkiai kvėpuoti. Mažas vaikas nepasakys, 
kad dūsta, jis tiesiog pasidaro vangesnis, nusto-
ja daug žaisti, pradeda žaisti lėtesnius žaidimus, 
o pajudėjęs greitai pavargsta. Tada reikėtų skam-
binti savo gydytojui arba į Karštąją liniją telefonu 
1808 ir vadovautis specialistų rekomendacijomis. 
Kreiptis dėl to, ar nereikia vaikui atlikti COVID-19 
tyrimo, būtina, jeigu jis kontaktavo su sergančiuo-
ju koronavirusine infekcija ar grįžo iš šalies, kurioje 
nepalanki epideminė situacija.

„Visiškai nesvarbu, kodėl vaikas pakosėjo, 
suslogavo ar pakarščiavo: jeigu jis gerai jaučia-
si, atsigauna pats, jokio ypatingo gydymo nerei-
kia. Bet jeigu jis pasijuto blogiau, pradėjo dusti, pa-
sidarė vangus, atsirado daugiau ligos simptomų, 
arba mama, pavyzdžiui, negali numušti vaikui tem-
peratūros, palengvinti kvėpavimo, bet kuriuo atve-
ju reikėtų kreiptis į gydytojus. Nesvarbu, kas sukė-
lė tuos simptomus – koronavirusas, gripo ar kiti 
virusai“, – pataria gydytojas V. Morozovas.

Priminimas apie apsaugą nuo virusų
Pagrindinės apsaugos priemonės – raginti vai-

kus plauti rankas, nesibastyti ten, kur nebūtina, 
ypač nesivesti vaikų į prekybos centrus, apriboti 
socialinius kontaktus, darželyje ar mokykloje bend-
rauti su kuo mažiau bendraamžių, nečiupinėti pa-
viršių, be reikalo nesidalinti daiktais.

 Moksleiviui nuo penktos klasės būtina dėvėti 
kaukę ir ją užsidėti tinkamai, kad dengtų ir nosį, ir 
burną. Kasdien vaikui reikia duoti naują vienkartinę 
kaukę ar išplautą daugkartinę, nes ji tik tada veiks-
minga, kai yra švari. 

Gydytojas primena, kad nederėtų pamiršti kitų 
virusų, nuo kurių galime apsisaugoti, pavyzdžiui, 
gripo. Gripu vaikai serga sunkiai, skirtingai negu 
COVID-19. V. Morozovas ragina pasiskiepyti visai 
šeimai, nes, esant daugiau pasiskiepijusių aplinkui, 
gripo skiepo aktyvumas išauga nuo 5 iki 10 kartų.

Pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
surengtos nuotolinės konferencijos medžiagą

Gamtos teikiamas pasirinkimas

Klinikinių tyrimų metu įrodyta, kad juoduogio 
šeivamedžio uogos mažina gripo ir peršalimo 
simptomus. Tai iš prisirpusių gamtoje uogų 
pagamintas produktas, neturintis jokio nepa-
geidaujamo poveikio ir, kaip įrodyta klinikiniais 
tyrimais, veikiantis gripo virusą in vitro1-3. 
Juoduogio šeivamedžio uogų ekstrakto sudė-
tyje yra unikalios medžiagos, kuriai net suteik-
tas pavadinimas AntiVirin™. Ši medžiaga pa-
deda nuo virusų apsaugoti sveikas ląsteles ir 
organizmui kovoti su virusais. 

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuni-
nės sistemos veiklą ir taip padidinti atsparumą 
ligoms. Taip pat jis padeda palaikyti normalią 
energijos apykaitą, o tai ypač svarbu vaikams.

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. Galima vartoti bet kuriuo 
metu.

Sambucol sukūrė sirupą, galintį padėti 
stiprinti imuninę sistemą, sirupą su juoduogio 

šeivamedžio sultimis, vitaminu C ir cinku, 
skirtą 3–12 metų vaikams ir suaugusiems

1. Zakay-Rones, Z., Varsano, N., Zlotnik, M., et al. Inhibition of several strains of influenza virus in vitro and reduction of symptoms by an el-
derberry extract (Sambucus nigra L.) during an outbreak of influenza B Panama. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 
1995;1(4):361-369. ); 2. Torabian G, Valtchev P, Adil Q, Dehghani F. Anti-influenza activity of elderberry (Sambucus nigra). Journal of Functi-
onal Foods. 2019;54:353-360. doi:10.1016/ j.jff.2019.01.031; 3. Roschek B, Fink RC, McMichael MD, Li D, Alberte RS. Elderberry flavonoids 
bind to and prevent H1N1 infection in vitro. Phytochemistry. 2009;70:1255-1261.) 4. Balasingam S, etal. In IV International Conference on Influ-
enza, Preventing the Pandemic, Bird Flu Vaccines. London, June 23ā€“24. 2006. 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056848/ 
6. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2013.3418 7. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-011-0227-y Papil-
doma informacija: · Zakay-Rones etal. J Int Med Res.2004;32(2):132-40. · Catchpole A, Balasingam S. Retroscreen Virology. 2010, pp.1-8.

Šaltiniai: 

Įsigyti galima „Gintarinės“, „Norfos“, „Apothekos“, Universiteto vaistinėse.

Sambucol vaikai gali vartoti bet kuriuo metų lai-
ku normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti.
ir atsparumui virusams jiems einant į mokyklą 
ar atostogų metu.

AntiVirin™ – patentuota antivirusinė priemonė 
Virusai negali daugintis savarankiškai – jiems 
būtinos sveikos ląstelės, kurių viduje ir vyksta 
dauginimosi procesas. Juoduogio šeivamedžio 
ekstraktas gali padėti neutralizuoti šį poveikį ir 
neleisti virusams daugintis.
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Probiotikai – apsauga nuo 
žarnyno virusų 

Žiemą suaktyvėja visokiausi virusai, 
taip pat ir tie, kurie sukelia viduriavi-
mus, itin dažnai jie atakuoja vaikus. 
Žarnyno infekcijomis susargdinan-
tiems virusams plisti yra palankios už-
daros patalpos, kuriose šaltuoju se-
zonu vaikai praleidžia didžiąją laiko 
dalį ir artimai bendrauja. Todėl užkra-
tas sparčiai perduodamas mokyklose 
ir darželiuose. Vaikai lengvai pasida-
lina virusais žaisdami su tais pačiais 
žaislais, valgydami neplautomis ran-
komis. Grįžęs iš mokyklos ar darželio 
vaikas žarnyno ligą sukeliančių virusų 
gali parsinešti į namus ir užkrėsti kitus 
šeimos narius.

Viduriavimas gali būti pavojingas
Virusine žarnyno infekcija gali susirgti bet 

kokio amžiaus žmogus, tačiau dažniausia ši 
liga iki 5 metų vaikams. Susergama virusui pa-
tekus į burnos ertmę ir beveik visada dėl to py-
kina, vemiama ir viduriuojama. Virusai plinta 
per išmatas, per užkrėstą vandenį, maistą, ir 
patekę į organizmą sukelia virškinamojo trak-
to  gleivinės uždegimą. Užsikrėsti galima per 
namų apyvokos daiktus, įvairius paviršius ir ne-
švarias rankas.

Infekcijos šaltinis yra sergantis žmogus, ta-
čiau paveikęs jis gali išskirti virusų dar keletą 

dienų. Jei tomis dienomis pasinaudojęs tualetu 
jis nenusiplaus rankų, lengvai perduos infekciją. 

Žarnyno infekcijas sukelia įvairūs virusai: ro-
tavirusai, norovirusai, astrovirusai, adenoviru-
sai ir kiti. Laikas, per kurį pasireiškia pirmieji li-
gos požymiai, dažniausiai 1–5 dienos. Virusinio 
viduriavimo simptomai:

w	pykinimas;
w	vėmimas;
w	gausus vandeningas viduriavimas;
w	pilvo pūtimas ir skausmas;
w	gali būti kvėpavimo takų infekcijos požy-

mių: sloga, nestiprus kosulys, paraudusi 
ryklės gleivinė;
w	intoksikacijos simptomai: bendras negala-

vimas, silpnumas, galvos skausmai;
w	pakilusi kūno temperatūra.

Viduriavimas paprastai tęsiasi iki 7 dienų, 
tačiau dėl skysčių trūkumo nulemtos dehidra-
tacijos vaiką gali tekti paguldyti į ligoninę. Vi-
duriuodamas ir vemdamas jis greitai netenka 
daug skysčių ir elektrolitų (kalio, natrio, gliuko-
zės), kuriuos būtina greitai atkurti. Todėl svar-
bu pastebėti dehidratacijos požymius ir iš karto 
pradėti vaiką girdyti specialiais tirpalais, kurių 
galima įsigyti vaistinėje. Netekęs daug skys-
čių vaikas verkia be ašarų, suretėja šlapinima-
sis, sumažėja seilių, liežuvis pasidaro sausas ir 

su apnašom, išsausėja ir suskeldėja lūpos, su-
glemba oda. Atsiradus šiems požymiams reikia 
kreiptis į gydytoją.

Pavojingiausia yra rotavirusinė infekcija, nes 
ji sukelia ilgiausiai trunkantį viduriavimą ir karš-
čiavimą, netenkama daugiausiai elektrolitų. Ro-
tavirusine infekcija nuo 6 mėnesių iki 3 metų 
perserga dauguma vaikų. Išvengti šios infekcijos 
galima pasiskiepijus. Tai vienintelė virusinė žar-
nyno infekcija, nuo kurios yra sukurta vakcina.

Pagrindinė pagalba viduriuojant – 
skysčiai ir probiotikai
Jeigu viduriuojantis vaikas nevemia, tem-

peratūra nėra aukšta, gali užtekti skysčių ir 
probiotikų, kuriuos reikia pradėti duoti kuo 
greičiau. Kad išvengtumėte dehidratacijos, vi-
duriuojantį vaiką girdykite vandeniu ir arbato-
mis (tinka mėlynių, kmynų, ramunėlių arbatos), 
gerti jis turi dažnai ir po truputį. Nuo pat vidu-
riavimo pradžios vaikui patariama duoti probio-
tikų. Įrodyta, kad probiotikai pasižymi uždegi-
mą slopinančiu poveikiu.

Infekcijos sukeltas žarnyno gleivinės uždegi-
mas sutrikdo virškinimą, nes viduriuojant visa-
da pažeidžiama bakterijų pusiausvyra ir svarbu 
atkurti normalią žarnyno mikrobiotą. Tai pada-
ryti padeda probiotikai. 
Jie sumažina viduriavi-
mų skaičių, o veiksmin-
gumas didesnis pradė-
jus vartoti viduriavimo 
pradžioje. Probiotikai 
ne tik suretina viduria-
vimus, bet ir pagerina 
virškinimą, sustiprina 
imunitetą. Įrodyta, kad 
jie ne tik padeda grei-
čiau susidoroti su vi-
duriavimu, bet ir jo iš-
vengti.

Išskirtinis 
probiotikas – 
mieliagrybis 
Saccharomyces 
boulardii
Probiotikai yra ne tik sveikatai naudingos 

gerosios bakterijos. Vienas iš nebakterinių pro-
biotikų yra mieliagrybis Saccharomyces bou-
lardii. Išskirtinės šio mieliagrybio savybės, kad 
jis yra 10 kartų didesnis už bakteriją, todėl gali 
pašalinti iš žarnyno daugiau patogeninių mikro-
organizmų. Šis mieliagrybis atsparus skandžio 
rūgštims, todėl nepažeistas ir gyvybingas pa-
siekia žarnyną, net storąją žarną, ir išlieka mak-
simaliai veiksmingas. 

Saccharomyces Boulardii sudaro palankias 
sąlygas žarnyne daugintis gerosioms bakteri-

joms, išskiria fermentus, kurie neleidžia pato-
genams prisitvirtinti prie žarnyno gleivinės. Šio 
mieliagrybio nauda žarnynui ir pagalba gydant 
daugelį žarnyno ligų patvirtinta klinikiniais ty-
rimais.

Vartojant šio mieliagrybio preparatą viduria-
vimo metu ne tik atkuriama žarnyno mikrobio-
ta, bet ir mažiau netenkama skysčių, pagerėja 
maistinių medžiagų pasisavinimas ir imunite-
tas. Šio mieliagrybio preparatą rekomenduoja-
ma pradėti vartoti ne tik viduriuojant, bet ir tęs-
ti dar keletą dienų, jau pasveikus.

Siaučiant virusinėms žarnyno infekcijoms, 
šio mieliagrybio preparatą patariama varto-
ti profilaktiškai, ypač tai svarbu mažiems vai-
kams ir kam nors susirgus kolektyve.

Kad neužsikrėstų kiti 
Pradėjusio viduriuoti vaiko neleiskite į dar-

želį ar mokyklą ir kreipkitės į gydytoją. Kadangi 
virusai išsiskiria ne tik sergant, bet ir kelias die-
nas po to, vaikas turėtų pabūti namuose dar ir 
pasveikęs. 

Ligoniukui skirkite atskirą kambarį, kurį daž-
nai vėdinkite ir valykite. Žarnyno infekcijas su-
keliantys virusai yra atsparūs ir jiems sunaikinti 
neužtenka paprastų buitinių valiklių. Todėl grin-

dų plovimui naudoki-
te dezinfekuojančias 
priemones su chloru, 
paviršius bei įrengi-
nius valykite buitiniais 
dezinfekantais. Ypač 
kruopščiai valomas ir 
dezinfekuojamas vo-
nios kambarys, kloze-
tas, durų rankenos, 
laiptų turėklai.  Aplin-
kos dezinfekcija svar-
bi vaikų ugdymo įstai-
gose. 

Sergantis vaikas 
turi valgyti iš atski-
rų indų, jo patalynė 
ir rankšluosčiai taip 

pat turi būti individualūs. Ligonio indai ir sta-
lo įrankiai plaunami karštu vandeniu ir dezin-
fekuojančiu indų plovikliu. Drabužiai ir pataly-
nė skalbiami ne žemesnėje nei 60 °C vandens 
temperatūroje. 

Kad neužsikrėstumėte, būtina laikytis higie-
nos patiems ir išmokyti vaikus, kad jie gerai nu-
siplautų rankas su muilu po tualeto, grįžę iš 
lauko ar eidami valgyti, verta nusiplauti rankas 
pakeitus sauskelnes.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Kas svarbiausia gydant vaiko bronchitą?
Kai siautėja peršalimo ligos ir gripas, 
didžiausias pavojus susirgti taip pat ir 
bronchitu, kuris dažnai kamuoja mažus 
vaikus. Tai bronchų gleivinės uždegi-
mas, o jam geras sąlygas sudaro siauri 
mažylio kvėpavimo takai ir puri jų glei-
vinė. Ūminiu bronchitu vaikams dažnai 
baigiasi peršalimas ar kita kvėpavimo 
takų infekcija. 

Ūminis ir obstrukcinis bronchitas
Bronchitas – užkrečiama liga, perduodama ko-

sint, čiaudint, per užkratu užterštas rankas. Vai-
kai dažniausiai serga virusiniu bronchitu, bet jo 
priežastis gali būti ir bakterijos, ligą gali lemti dul-
kės, dūmai, cheminės medžiagos.

Paprastai bronchitas vaikui prasideda nuo slo-
gos. Paskui atsiranda kosulys, kuris yra pagrindi-
nis ligos požymis. Iš pradžių kosulys sausas ir vai-
kas negali atkosėti sekreto, pablogėja savijauta, 
atsiranda silpnumas ir mieguistumas, gali skaudė-
ti krūtinę, pakyla kūno temperatūra. Po kelių dienų 
kosulys tampa drėgnas ir vaikas atkosėja gleivių.  

Vaikas gali susirgti ne tik ūminiu, bet ir obs-
trukciniu bronchitu, kai dėl bronchų spazmų, glei-
vinės paburkimo ir gausių jos išskyrų labai susiau-
rėja kvėpavimo takai. Tada oras pro juos sunkiai 
praeina ir vaikui kvėpuojant girdisi švilpimas, kar-
kalai, atsiranda dusulys.

Svarbu tinkamai gydyti 
Pasikartojantis vaiko bronchitas dažnai tampa 

lėtinis, o tuomet padidėja astmos tikimybė atei-
tyje. Lėtinis bronchitas yra labai rimta vaiko liga, 
kuri sukelia mažyliui kvėpavimo problemų, nes dėl 
infekcijos patinus bronchų gleivinei jų spindis dar 
labiau susiaurėja. 

Svarbiausia, ką būtina padaryti, gydant bron-
chitu susirgusį vaiką:
w sumažinti kvėpavimo takų patinimą;
w suskystinti skreplius, kad jie greičiau pasišalintų;
w neefektyvų alinantį sausą kosulį paversti drėgnu 

ir palengvinti atsikosėjimą (drėgnas kosulys yra 
naudingas ligoniukui – kosint iš kvėpavimo takų 
pašalinamas susikaupęs infekuotas sekretas).
Dažniausiai bronchitas gydomas malšinant 

simptomus. Net ir lengva ligos forma sergančio 
vaiko gydymą turi skirti gydytojas, jis gali išrašy-
ti atsikosėjimą lengvinančių ir sekretą skystinan-
čių vaistų. Antibiotikų gali prireikti tik bakteriniam 
bronchitui gydyti, nes virusų šie vaistai neveikia. 
Antibiotikus gali paskirti tiktai gydytojas, nusta-
tęs bakterinę bronchito kilmę. 

Sunkesne ligos forma – obstrukciniu bronchi-
tu – ypač dažnai suserga vaikai iki trejų metų, ser-

gantys ūmine virusine liga. Manoma, kad oro tar-
ša ir įvairūs cheminiai dirgikliai skatina obstrukcinį 
bronchitą tapti lėtiniu. Negydoma ar blogai gydo-
ma liga gali komplikuotis plaučių uždegimu, bak-
terine infekcija. Todėl svarbu nedelsiant pradėti 
gydymą ir jį tęsti, kol liga visiškai praeis. 

Sergančiam bronchitu vaikui reikia duoti užtek-
tinai skysčių, nes kosint ir karščiuojant jų netenka-
ma daugiau. O skysčiai būtini tam, kad suskystėtų 
skrepliai ir vaikas lengviau atsikosėtų. Maitinamas 
ligoniukas dažnai ir mažomis porcijomis. 

Tinkamai gydomas bronchitas paprastai tęsiasi 
iki 4 savaičių. Vaikai iki metų bronchitu serga sun-
kiau, nes kūdikiams nelengva atsikratyti skreplių.

Inhaliacijos – greitai padedantis 
bronchito gydymo būdas
Saugi ir veiksminga pagalba bronchitu sergan-

čiam vaikui  – inhaliacijos, naudojant joms skirtą 
prietaisą – inhaliatorių. Šios procedūros susilpni-
na bronchų dirginimą, sudrėkina gleivinę, gerai su-
skystina tirštą sekretą, padėdamos greičiau jo at-
sikratyti. Kol atvyks gydytojas, inhaliacijas galima 
atlikti su negazuotu mineraliniu vandeniu.

Inhaliacijos laikomos viena geriausių terapinių 
ir profilaktinių priemonių nuo įvairių kvėpavimo 
takų ligų. Tai procedūra, leidžianti vaistą nukreip-
ti tiesiai į kvėpavimo sistemos organus ir būtent į 
ligos židinio vietą.

Vieni populiariausių  – kompresoriniai inhalia-
toriai. Skystą vaistinį tirpalą toks prietaisas su-
skaido į aerozolio lašelių mikrodaleles. Vaisto da-
lelės yra tokios mažos, kad gali giliai prasiskverbti 
į kvėpavimo sistemą ir efektyviai veikia.

Naujos kartos kompresoriniai inhaliatoriai turi 
reguliuojamą purškimo sistemą, kuria galima nu-
statyti išpurškiamų aerozolio dalelių dydį. Dides-
nės aerozolio dalelės tinka viršutinių kvėpavimo 
takų ligoms gydyti, o mažesnės pasiekia giliau-
sius apatinius kvėpavimo takus. Tokius kompre-
sorinius inhaliatorius  galima naudoti ir užpuolus 
paprasčiausiai slogai, ir gydantis laringitą, bron-
chitą, bronchinę astmą ar plaučių ligą. Per kom-
presorinį inhaliatorių įkvepiamos aerozolio pa-
vidalo vaisto dalelės tiesiogiai veikia uždegimo 
pažeistą vietą, todėl greitai palengvina ligoniu-
ko būklę. Inhaliuoti galima visus gydytojo skiria-
mus vaistus. Vienas iš jų yra Tacholiquin tirpalas,  
kuris dėl jame esančios drėkinančios medžiagos 
suskystina tirštą sekretą ir fiziškai jį atskiria, su-
mažina kvėpavimo takų gleivinės paviršiaus pa-
burkimą.

Kompresorinį inhaliatorių galima saugiai nau-
doti net mažam kūdikiui, jis puikiai pasitarnaus 
kiekvienam susirgusiam šeimos nariui.   

Parengė Undinė Gilė
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Žiemą oda dėl sauso patalpų oro išsau-
sėja, o nuo šalčio ji gali parausti, niežė-
ti ir paburkti. Šiuos į alergiją panašius 
simptomus šalčiui jautriems žmonėms 
sukelia žema temperatūra, bet tokia re-
akcija į šaltį laikoma pseudoalergija, nes 
šaltis nėra alergenas. Dažniausiai pasi-
taikančios reakcijos į šaltį: stiprus odos 
niežėjimas ir bėrimai pūkšlėmis, lyg nu-
sidilginus; panašios į alergenų sukeltos 
dilgėlinės požymius. Tokia reakcija į šaltį 
ir vadinama šalčio dilgėline. Ūmi liga, ku-
ria dažnai serga vaikai ir paaugliai, trun-
ka iki 6 savaičių, lėtinė gali užsitęsti ge-
rokai ilgiau – net keletą metų.

Šalčio dilgėlinės priežastis ne tik 
minusinė temperatūra
Išsiaiškinti šios pseudoalergijos priežastis 

ne visada paprasta, o kartais jos lieka neži-
nomos. Genetiniais tyrimais nustatyta, kad, 
kaip ir visų alerginių reakcijų, viena iš šal-
čio dilgėlinės priežasčių yra genetinis po-
linkis. Ligą vaikui gali išprovokuoti įvairios 
virusinės infekcijos, virškinimo sistemos 
ligos, autoimuninės priežastys, kai or-
ganizme pradeda gamintis antikū-
nai. Šalčio dilgėlinė dažnesnė žmo-
nėms, kamuojamiems alerginių 
ligų, pavyzdžiui, maisto alergijos, 
alerginės astmos. 

Ligos sezoniškumą lemia tik tai, kad 
žiemą atšąla oras, bet šalčio dilgėlinę 
išprovokuoja ne tik šaltis. Todėl sau-
gantis būtina atsižvelgti ne tik į oro 
temperatūrą, bet ir į drėgmę, vėjo 

stiprumą. Iš tikrųjų šalčio dilgėlinė gali atsirasti ir 
esant aukštesnei temperatūrai – rudenį ar pavasa-
rį, taip pat dėl šalto lietaus ir vėjo. Liga gali užklup-
ti ir vasarą, pavyzdžiui, išsimaudžius vėsiame van-
denyje, palietus šaltą daiktą, išgėrus šalto gėrimo 
arba suvalgius ledų.

Alergijos ir šalčio dilgėlinės mechanizmai pa-
našūs  – šalčio, kaip ir alergeno, veikiamas orga-
nizmas išskiria histaminą  – hormoną, padedantį 
imuninei sistemai kovoti su grėsme. Tai ir suke-
lia nemalonius odos pokyčius. Histaminas išplečia 
kraujagyslių sieneles ir veikia nervų ląstelių recep-
torius, todėl oda parausta ir niežti. 

Odos pažeidimų atsiranda ant atvirų kūno vietų 
(rankų, veido), kurios tiesiogiai liečiasi su šaltu oru, 
skysčiu ar daiktu, arba ten, kur yra mažai riebalų ir 
prakaito liaukų  – blauzdų, kelių, dilbių, sunkesniu 
atveju bėrimai gali išplisti visame kūne. Reakcija į 

šaltį tampa pavojinga, jeigu atsiranda dusulys, 
drebulys, nukrenta kraujospūdis, gali ištik-

ti net anafilaksinis šokas. Taip dažniausiai 
nutinka tuomet, kai sušąla visas kūnas, 
pavyzdžiui, maudantis. 

Šaltis gali paveikti ne tik odą – kai ku-
riems paburksta gerklos, liežuvis ir bur-
nos gleivinė. Tuomet prireikia skubiai 
kviesti medicininę pagalbą, nes tokie pa-

burkimai užblokuoja kvėpavimo takus.  

Požymiai gali būti panašūs  
kaip ir kitų ligų

Pleiskanojanti ir paraudusi 
oda gali būti ne šalčio dilgėli-
nės, o jautrios odos požymis. 
Šalčio dilgėlinė panaši į nuša-
limą, nes abiem atvejais oda 

pabąla, o sušilus parausta, pa-
tinsta ir niežti. 

Kaip atpažinti šalčio dilgėlinę?

Bet šalčio sukelti odos paraudimai ir bėrimai 
praeina sušilus patalpoje. 

Liga pridaro didelių rūpesčių ir tėvai nerimauja 
kaskart išleisdami vaiką į lauką. Didelį diskomfor-
tą sukeliantis šalčio dilgėlinės požymis – bronchų 
obstrukcija – laimei vaikams pasitaiko rečiau. Atsi-
radus šiam negalavimui, dėl bronchų spindžio su-
siaurėjimo šaltame ore (bronchų obstrukcija) daro-
si sunku kvėpuoti. 

Kiti šalčio pseudoalergijos simptomai yra sloga 
ir čiaudulys, primenantys kvėpavimo takų infekciją 
arba alerginį rinitą. Todėl, kai vaikas grįžta iš lauko 
bėgančia nosimi, šalčio dilgėlinę lengva supainioti 
su peršalimu. Šios dilgėlinės simptomai skiriasi tuo, 
kad išnyksta šiltoje patalpoje ir vėl pasirodo šaltyje.

Rečiau dėl reakcijos į šaltį pasitaiko konjunkty-
vitas. Tokiu atveju vaikas skundžiasi deginimu ir 
skausmu akyse, padidėja jautrumas ryškiai šviesai, 
ašaroja akys. Šie simptomai gali atsirasti ne tik išė-
jus į lauką, bet ir grįžus namo.

Paprastas būdas šalčio alergijai nustatyti yra 
ledo mėginys. Mažas ledo gabalėlis uždedamas 
ant vidinės dilbio dalies ir palaikomas 3 minutes. 
Testas laikomas teigiamu, jei toje vietoje, kur buvo 
uždėtas ledas, iškyla rožinė pūkšlė, oda parausta 
ir ima niežėti. Tuomet būtina kreiptis į gydytoją, 
nes dilgėlinė gali atsirasti nebūtinai dėl šalčio. Dia-
gnozę patvirtina kraujo tyrimai ir kiti metodai.

Svarbiausia – apsisaugoti nuo šalčio
Sergant šalčio dilgėline iš pradžių geriami an-

tihistamininiai vaistai, alergologas gali skirti kitus 
gydymo būdus, bet išsigydyti ligą nėra paprasta. 
Tačiau patys galime palengvinti jos simptomus – 
svarbu kiek įmanoma vengti šalčio ir tinkamai pri-
žiūrėti pažeistą odą.

w	Prieš eidami į lauką, ypač jei termometras 
rodo mažiau kaip nulį, pasistenkite šilčiau ap-
sirengti, kuo labiau apsaugoti atviras kūno 
vietas  – rankas ir veidą. Šaltu oru derėtų 
trumpiau būti lauke.

w	Būtinai mūvėkite pirštines ir kepurę. Šaltis 
kenkia ne tik veido ir rankų odai, bet ir plaukų 
svogūnėliams. 

w	Likus maždaug pusvalandžiui ar valandai 
prieš išeinant iš namų, veidą ir rankas patep-
kite apsauginiu maitinamuoju kremu.

w	Valgykite šiltą maistą, atsisakykite ledų ir ne-
gerkite šaltų gėrimų.

w	Prauskitės tik šiltu vandeniu, nesigrūdinkite 
kontrastiniu dušu.

w	Šaltyje stenkitės kvėpuoti ne burna, o nosimi.
w Pažeistą odą kuo mažiau lieskite. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Tai tikrai įmanoma. Moteris, kuri jau buvo nu-
stojusi žindyti, gali atnaujinti savo pieno ga-
mybą savam ar įvaikintam kūdikiui maitinti. 
Moksliškai tai vadinama relaktacija. Poreikis at-
naujinti žindymą gali atsirasti daugeliu atvejų, 
pavyzdžiui, jeigu sergantis ar neišnešiotas nau-
jagimis kurį laiką negalėjo žįsti krūties, arba kai 
vaikas buvo per anksti nujunkytas mamai susir-
gus. Žindymo atnaujinimas būtų ir geriausias 
gydymas dirbtinai maitinamam kūdikiui, jeigu 
kitoks maistas jam sukėlė alergiją ar virškinimo 
sutrikimus. Pritarimo bei paramos verta ir kiek-
viena mama, tiesiog pakeitusi savo nuomonę ir 
pasiryžusi kūdikį vėl maitinti ne dirbtinai, o krū-
timi. Svarbiausia sėkmės sąlyga – pačios ma-
mos noras tai padaryti.

Niekas nedirba be reikalo
Jau nėštumo metu mama ruošiasi gim-

siančio vaikelio maitinimui. Krūtyse intensyviai 
auga ir vystosi liaukinis audinys (latakėliai ir al-
veolės), o pagimdžius pienas randasi pagal pa-
klausos ir pasiūlos dėsnį. Jeigu kūdikis sveikas 
ir aktyviai žinda kada nori – pieno bus tiek, kiek 
jam reikia. Tačiau moterų „pieno fabrikėliai“ ne-

dirba be reikalo ir stabdo gamybą, jeigu anks-
čiau pagamintas pienas nepanaudojamas – ne-
pašalinamas iš krūtų. Retinant ir trumpinant 
žindymus, pieno krūtyse rasis vis mažiau, o ga-
lop visai nustojus žindyti – užges ir naujo pieno 
gamyba. Pamažu pieno liaukų alveolės ir lata-
kėliai subliūkš ir susitrauks – „išeis atostogų“.

Jeigu tas poilsis pelnytas – kūdikis žindytas 
pakankamai ilgai ir gali toliau sveikas augti be 
motinos pieno – viskas gerai. Pasaulio sveika-
tos organizacija, remdamasi žmonijos patirtimi 
ir mokslininkų išmintimi, rekomenduoja pirmuo-
sius šešis gyvenimo mėnesius kūdikius maitin-
ti vien tik motinos pienu, o vėliau žindymą tęsti 
(iki dvejų metų ir ilgiau), duodant tinkamą pa-
pildomą maistą. Tačiau daugelis mamų nusto-
ja žindyti savo vaikelius jau pirmaisiais mėne-
siais, savaitėmis ar net dienomis. Ne visiems 
kūdikiams ir ne visoms mamytėms tai baigia-
si laimingai.

Bėdos dėl skubos
Per anksti pradėjus dirbtinį maitinimą kūdi-

kiui gresia alergija, virškinimo sutrikimai. Ne-
gaudamas motinos pieno, mažylis praranda jo 

Žindymo 
atnaujinimas

teikiamą imuninę apsaugą ir atsparumą infek-
cijoms. Žindymo sąlygojamo glaudaus ryšio su 
motina netektis pakerta mažojo žmogaus sau-
gumo jausmą ir pasitikėjimą savimi, trikdo jo 
emocinį ir psichinį vystymąsi, gebėjimą harmo-
ningai bendrauti su artimiausiais žmonėmis ir 
pasauliu. Kuo anksčiau kūdikis nujunkomas nuo 
krūties, tuo skaudesnės pasekmės jo ir mamos 
sveikatai. Ypač kenčia nebežindomi naujagimiai 
ir neseniai pagimdžiusios moterys. Jas dažniau 
kamuoja pogimdyminė depresija, vangiai su-
sitraukdama ilgiau ir gausiau kraujuoja bei vė-
liau į pirmykštę būseną grįžta gimda. Nežindan-
čiai mamai greičiau atsiranda mėnesinės (vėlgi 
kraujavimai) ir naujo nėštumo tikimybė tuomet, 
kai dar labai reikalingas poilsis ir organizmo su-
stiprėjimas po buvusio nėštumo. Trumpai žin-
džiusios moterys labiau rizikuoja susirgti krūtų 
vėžiu ir osteoporoze vyresniame amžiuje.

Kelias atgal
Nustojus žindyti, moters pieno liaukų invo-

liucija trunka vidutiniškai 40 dienų. Šiuo laiko-
tarpiu dar santykinai lengva atkurti laktaciją, 
jeigu atnaujinamas dažnas kūdikio žindymas. 
Nežindymo atostogoms užsitęsus ilgiau, mo-
tinos pieno gamybos atnaujinimas taptų sun-
kiau įvykdoma užduotimi, nes dėl involiucijos 
susitraukusias pieno liaukų ląsteles  – laktoci-
tus – tektų vėl užauginti. Tačiau ir tai įmano-
ma. Hormonas prolaktinas, kurį išskiria hipofi-
zė, reaguodama į krūties spenelio dirginimą, ne 
tik skatina pieno gamybą jau veikiančiuose lak-
tocituose, bet taip pat gali stimuliuoti šių pieną 
gaminančių ląstelių augimą ir vystymąsi. Relak-
tacija iš esmės įvykdo dvi užduotis: atnaujina-
ma pieno gamyba moters krūtyse ir kūdikis vėl 
išmokomas žįsti. 

Dviejų reikalas
Abu laktacijos procesai  – pieno gamyba ir 

jo tekėjimas iš krūties – natūraliai vyksta vienu 
metu. Pieno gamybą kūdikis skatina žįsdamas 
motinos krūtį, o žinda jis todėl, kad taip daryda-
mas atranda krūtyje jau esantį pieną. Taigi, kad 
ir kaip svarbus yra mamos noras, relaktacijos 
sėkmei vien tik to neužteks. Antrasis veiksmo 
dalyvis taip pat turėtų būti suinteresuotas. Ne-
retai šitaip ir atsitinka: jau kurį laiką nebežindy-
tas mažylis burna prie krūties iškart priglunda 
taip meistriškai, lyg jokios pertraukos nė nebu-
vę. Motinos pieno gamyba atsinaujina greičiau, 
jei pertrauka buvo trumpesnė, bet tai dar pri-
klauso ir nuo vaiko amžiaus. Pirmosiomis sa-
vaitėmis naujagimiai gerai žįsti vėl išmoksta 
greičiau negu kelių mėnesių kūdikiai.

 Tačiau relaktacija įmanoma ir tuomet, kai 
kūdikis gerokai vyresnis, ypač jei jis žinda no-
riai ir energingai. Deja, daugelis iš buteliuko per 

čiulptuką gerti įpratusių kūdikių nebenori imti 
krūties, net jeigu joje jau atsirado pieno. Jie ne-
bežino, ką reikia daryti prie krūties, ir sugrie-
bę tik spenelį bando siurbti pieną lyg iš gumi-
nio čiulptuko, taip sužalodami švelnią spenelio 
odą, arba jo išvis neima burnon kaip atprasto ir 
nebepažįstamo daikto.

Žingsneliai į sėkmę 
Pasiryžusiai atnaujinti žindymą mamai pri-

reiks kantrybės, išmanymo ir... artimųjų para-
mos – ne tik pritarimu bei moraliniu palaikymu, 
bet ir išvadavimu nuo daugelio buitinių rūpes-
čių. Pradedant relaktaciją, pirmiausia svarbus 
glaudus mamos ir kūdikio sąlytis  – nešiojant 
vaikelį ant rankų ir miegant kartu su juo naktį. 
Nešiojimui palengvinti pravartu turėti nešioklę. 
Kūdikiui taip pat reikia padėti priprasti prie pa-
sikeitimų – juk mama, pratindama mažylį prie 
krūties, griauna jo įprastą pasaulį, kur nurami-
nama tuštuku ir valgoma per guminį pakaita-
lą. Dabar visa tai išnyks iš mažylio gyvenimo 
ir turi atsirasti tiktai krūtis – ir nusiraminimui, 
ir pavalgymui. 

Link pergalės gali tekti paėjėti ir kompromi-
sų takeliu. Pavyzdžiui, kad mažylis kategoriškai 
nenusisuktų nuo mamos spenelio, pabandykite 
jį patepti kūdikiui priprastu mišiniu. Greičiausiai 
girdymo mišiniu, bent kaip dalies kūdikio gau-
namo maisto, nebus galima išvengti relaktaci-
jos pradžioje, kol pieno gamyba mamos krūty-
se dar nepakankama. Pieno mamos krūtyse vėl 
pradės rastis, jeigu jo bus prašoma. Tai galima 
padaryti dviem būdais: kūdikiui dažnai žindant 
krūtį arba pačiai mamai dirginant spenelius ma-
sažu ir ištraukiant pieną iš krūtų dirbtinai (ran-
komis arba pientraukiu). Bet kol pieno ims ga-
mintis tiek, kad vaikeliui užtektų, papildomai, 
vis mažinant porciją, dar kažkiek laiko (savaitę 
ar dvi) teks duoti ir mišinėlio, tačiau geriau ne 
per čiulptuką, bet šaukšteliu arba iš puodelio, o 
dar geriau – pasinaudojant žindymo papildikliu. 
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Geras prietaisas
Alkanas kūdikis keletą kartų pažindęs tuš-

čią krūtį, bet mažai ką arba nieko neištraukęs, 
gali nusivilti ir atsisakyti ilgiau prie jos likti  – 
ypač jeigu jau yra pripratęs čiulpti iš buteliuko. 
Specialus prietaisas – žindymo papildiklis – su-
teikia unikalią galimybę žindyti kūdikį iš nepa-
kankamai gausiai pieną tiekiančios krūties. Jis 
užtikrina, kad kūdikis gautų papildomo maisto 
tuomet, kai, prigludęs prie krūties, mokosi žįs-
ti. Kartu kūdikis savo burna liesdamas spene-
lį stimuliuoja nervinius receptorius pakankamai 
ilgą laiką, kad paskatintų naujo pieno gamybą.

Papildiklis (arba papildoma maitinimo siste-
ma) susideda iš rezervuaro (maišelio, buteliu-
ko ar puodelio) ir nuo jo link krūties einančio 
elastingo vamzdelio, kuriuo maistas atiteka į 
kūdikio burną. Tas vamzdelis turėtų būti gana 
plonas, kad netrukdytų žindymui ir kad šalia jo 
neliktų tarpelio orui praeiti. Be to, kad neslan-
kiotų, šį vamzdelį prie krūties odos galima pri-
tvirtinti pleistro juostele. Vamzdelio galas turė-
tų būti greta spenelio viršūnės.

Kaip papildas geriausiai tinka dirbtinai iš-
trauktas moters pienas ar mišinukas. Jo kiekis 
reguliuojamas taip, kad krūtis būtų pakankamai 
stimuliuojama, kol kūdikis pasisotins ir bus pa-
tenkintas. Pradžioje papildo į rezervuarą įpila-
ma tiek, kiek maisto kūdikis iki šiol buvo įpratęs 
suvalgyti. Vėliau, kai motinos pieno atsiranda ir 
ima gausėti, kūdikis pamažu atpratinamas nuo 
papildo, vis mažiau jo įpilant į rezervuarą. Per 
papildiklį kūdikis turėtų gauti maisto pakanka-
mai, kad nebadautų ir kad būtų skatinamas il-
giau, aktyviau ir dažniau žįsti.

Padės ir prigimtis
Žindymas yra natūralus procesas, užprogra-

muotas žmogaus genuose. Kiekvienas kūdikis 
jau įsčiose pasąmoningai laukia, kada jis galės 
priglusti prie motinos krūties. Ir net jeigu po gi-
mimo viskas įvyksta ne taip, kaip turėtų būti, ir 
mažylis maitinamas iš buteliuko, tas galimybės 
žįsti laukimas vis tiek pasilieka ir rusena jo pa-
sąmonėje kaip dar neįgyvendintas. Taigi priglau-
džiant kūdikį prie krūties nesąmoningoje (mie-
guistoje) būsenoje, galima pažadinti jo prigimtą 
norą žįsti mamos krūtį. Todėl daugeliui mamų 
pavyksta atnaujinti žindymą naktį, kai vaikelis 
dar ne visai pabudęs. Galima bandyti speneliu 
liesti ir miegančio kūdikio burną. Galbūt motinos 
kvapas išprovokuos įgimtą žindymo poreikį pri-
menantį sapną. Beje, galima pabandyti mažy-
lį glausti prie krūties ir dienos miegelių metu.

Kai pienas „sugrįžta“
Pradžioje, kol krūtyse pieno pasigamina dar 

nedaug, kūdikį glausti prie krūties žindymui rei-
kėtų kuo dažniau, maždaug kas pusantros va-

landos ir paeiliui prie abiejų krūtų vieno maiti-
nimo metu, kad laktacijos stimuliavimas būtų 
veiksmingesnis. O pieno gerokai pagausėjus, 
kuo ilgiau žindyti iš vienos krūties, kad kūdi-
kis iš jos gautų visą pieną – ir pradinį liesesnįjį, 
ir riebesnįjį galinį. Laktacijai įsisiūbavus, žindo-
mas kūdikis vis geriau pasisotina ir jo maitini-
mai pagal poreikį darosi retesni.

Pasitaiko, kad atnaujinus žindymą nepa-
vyksta pasiekti kūdikį visiškai patenkinančio 
motinos pieno kiekio. Tokiu atveju mažylis bus 
maitinamas mišriai. Tai reiškia, jog iki šešių 
mėnesių amžiaus kūdikis gaus ir mišinio. Pas-
kui mišinį pamažu išstums kitoks papildomas 
maistas – daržovių ir kruopų košės, mėsa ir kiti 
produktai, o žindymai bus tęsiami tol, kol to 
norės mama ir vaikas.

Pagal gydytojo Kazimiero Vitkausko  
knygą „Kūdikio žindymas“

Ši knyga būtų puiki dovana kiekvienai vaike-
lio gimimo laukiančiai mamai ir šeimai. Joje rasi-
te naujausių mokslo žinių apie naujagimio ir kūdi-
kio maitinimą bei daug naudingų patarimų mamai 
ir šeimai. Verčiau mokėti, negu spėlioti. Juk žindy-
ti pradedama vos pagimdžius!

Naujausioji  – šeštoji knygos laida (2019 m.) 
papildyta dviem skyriais: „Reino fenomenas spe-
nelyje“ ir „Pieną gausinantys vaistai“.

Daugiau apie knygą ir autorių:  
www.zindyk.lt
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Sloga

Dažniausiai tai ūminis nosies gleivinės už-
degimas. Susergama įkvėpus oro, kuria-
me yra ligos sukėlėjų (įvairių virusų) arba 
jų į nosį patenka per nešvarias rankas. Ma-
žyliai neįpratę prie temperatūros pokyčių, 
tad užtenka, kad sušaltų jų rankos ar ko-
jos, būtų peršalęs, netinkamai aprengia-
mas ar maudomas  – ir iš nosies gali pra-
dėti tekėti gausios išskyros. Mažyliai gali 
užsikrėsti sloga ir tuomet, kai suaugusie-
ji, pvz., nepaiso asmens higienos taisyklių, 
nusišnypštę nosį ir nenusiplovę rankų ima 
mažylį ir pan. Jei žindanti mama ar mažy-
lį maitinantis asmuo negaluoja, žindoma ir 
maitinama turi būti tik užsidėjus kaukę, jos 
įsigyjamos vaistinėse.

Sloga yra rimta mažylio liga. Užsikimšus nosy-
tei, jis negali gerai kvėpuoti ir jo gyvenimas pasikei-
čia – jis nevalgo ir blogai miega. Mažylio organizmas 
nesugeba apriboti uždegimo plitimo. Jis išplinta į no-
siaryklę ir kitus kvėpavimo takus. Susikaupusios iš-
skyros čiaudint, kosint greitai per platų klausomąjį 
vamzdį patenka į vidurinę ausį ir prasideda jos už-
degimas (...).

Būdinga:
w nosies gleivinė paburksta, atsiranda įvairaus 

tirštumo gleivių (dažniausiai skystų, vandenin-
gų), nosytė „varva“, vėliau gleivės tirštėja; 
w mažyliui sunku kvėpuoti pro nosį, jis tampa irz-

lus, neramus; 
w atsiranda čiaudulys – taip organizmas mėgina 

atsikratyti gleivių, kuriose yra ligos sukėlėjų; 
w mažylis neramiai miega, blogai valgo; 
w gali karščiuoti; 
w sloga tęsiasi 7–10 dienų.

Mažyliams vienintelis būdas nosiai išvalyti yra 
gleivių ištraukimas nosies gleivių aspiratoriais. Aspi-
ratoriais išskyros pašalinamos greitai, saugiai ir hi-
gieniškai. Mamai tereikia antgalio galą pridėti prie 

mažylio nosies šnervės ir įtraukti pridėjus burną prie 
siurbiamosios angos. Aspiratoriaus antgalis sulaiko 
ir absorbuoja gleives. Panaudojus antgalį rekomen-
duojama pakeisti kitu. Gleivės atsiurbinėjamos daž-
nai, kai tik pamatoma, kad jų atsirado, ir būtinai prieš 
žindymą, maitinimą, miegą, vaistų lašinimą į nosį.

Vienas iš efektyviausių slogos simptomų len-
gvinimo būdų – tai nuolatinis nosies skalavimas 
ir drėkinimas. Tai suskystina gleives ir jas lengviau 
išsiurbti. Skalauti tinka izotoninis jūros vanduo (...).  

Mažyliams iki vienerių–trejų metų į nosį galima la-
šinti tik jiems skirtus vaistus. Kitaip tariant, negali-
ma lašinti vyresniems vaikams ir suaugusiems skir-
tų lašų. Nosies lašus, mažinančius nosies užgulimą, 
galima lašinti tik gerai išvalius susikaupusias išsky-
ras. Lašiukus lašinkite gulinčiam mažyliui iš pradžių į 
vieną šnervę, o paskui į kitą. Į kiekvieną šnervę įlaši-
nami 2–3 lašai. Jokių lašų į nosį negalima lašinti daž-
niau kaip 5–6 kartus per parą. Lašindamos vaistus į 
nosį, stenkitės jų buteliuko (pipetės) antgalio neįkišti 
į šnervę, nes, pajudinęs galvą, mažylis gali susižeisti. 
Po kiekvieno lašinimo buteliuko galas nuplaunamas 
šilto tekančio vandens srove.

Sloguojančiam mažyliui padėkite pagalvėlę, kad 
gleivės lengviau ištekėtų iš nosies į išorę. Kai sloguo-
jant gleivės teka į nosiaryklę, mažylis kosi, o tai vėl 
sukelia nemalonius pojūčius ir mažylį erzina, jis tam-
pa neramus, verkia.

Sloguojančio mažylio kambarį dažnai, jei įmano-
ma, vėdinkite skersvėju, palaikykite jame tempera-
tūrą, ne aukštesnę kaip 18 °C. Vėsiame ore vaikas 
geriau jaučiasi. Mažylį migdykite gerai išvėdinto-
je patalpoje, balkone (kai lauke ne žemesnė negu 
+5–7 °C temperatūra). Vėsus oras mažina nosies 
gleivinės paburkimą, palengvėja kvėpavimas, ma-
žylis geriau pailsi. Be to, žemesnėje temperatūroje 
gleivės ne taip greitai sudžiūsta į plutą.

Jeigu mažylis neturi temperatūros, eikite į lauką. 
Žinoma, būnant gryname ore, reikia nuolat stebėti, 
ar mažylis kvėpuoja pro nosį. Jeigu nosis užkimšta 
ir mažylis kvėpuoja išsižiojęs, grįžkite į namus. Prieš 
nešdamos mažylį į lauką, išvalykite nosį.

Sloguojančiam mažyliui žįsti krūtį sunku, nes, 
apžiojęs spenelį, likusiu vieninteliu kvėpavimo 

šaltiniu – nosimi – jis negali arba beveik nega-
li kvėpuoti. Tuomet jis dažnai išspjauna spenelį, 
pyksta, verkia, kartais iš viso atsisako žįsti. Todėl 
prieš kiekvieną žindymą ir maitinimą nosis išvalo-
ma jūros vandeniu ir išsiurbiamos gleivės. Krūtis 
pasiūloma dažniau, nes kai sunku kvėpuoti, ma-
žylis greitai pavargsta ir ištraukia mažiau pieno. 
Reikia stengtis, kad žindantis sloguojantis mažy-
lis būtų kuo vertikalesnėje padėtyje. Sloguojan-
tį mažylį geriau žindyti sėdint, kiek pakėlus galvu-
tę, krūtinėlę. Galima žindyti priglaudus mažylį prie 
krūties vertikaliai. Maitinant pieno mišiniu taip pat 
būtina imti jį ant rankų, maitinti kuo vertikalesnė-
je padėtyje.

Į gydytoją nedelsiant dera kreiptis, kai: 
w pradėjo sloguoti jaunesnis nei 3 mėnesių 

mažylis; 
w pakilo temperatūra iki 38 °C; 
w išskyros pagelto, tapo pūlingos, tirštos, atsi-

rado nemalonus kvapas; 
w staiga tapo neramus, irzlus, pablogėjo apeti-

tas, griebiasi už ausų;
w atsirado kosulys; 
w sloga užtruko ilgiau nei 10 dienų.

Svarbu mažinti užsikrėtimo nuo sloguojan-
čių asmenų riziką. Dera: 
w peršalusiems, sloguojantiems naudoti vien-

kartines nosinaites, popierinius rankšluos-
čius. Panaudotas minėtas priemones iš karto 
išmesti į uždarą talpyklą; 
w nečiaudėti, nekosėti neužsidengus burnos ir 

nosies; 
w plauti rankas. Nesiliesti prie mažylio neplau-

tomis rankomis; 
w mamai dėvėti kaukę, dengiančią burną ir nosį; 
w valyti virtuvės stalo ir spintelių paviršius, 

durų rankenas, jei serga bet kuris iš šeimos 
narių.
Mažyliams, ypač pirmomis savaitėmis po gimi-

mo, nosis būna užsikimšusi ir be slogos. Kai ku-
rie mažyliai net kelis mėnesius pro nosį kvėpuoja 
švilpdami. Taip yra dėl to, kad mažylių nosies lan-
dos gana siauros – jas greitai užkemša nedidelis 
gleivių kiekis. Mažylis šnopuoja ir dėl to, kad, at-
siradus įvairiems dirgikliams (dulkėms, lakiosioms 
cheminėms medžiagoms, bakterijoms, virusams), 
jo nosies gleivinė greitai paburksta ir išskiria dau-
giau sekreto. Švogždimą skatina ir sausas patal-
pų oras, todėl būtina patalpas gerai vėdinti, sekti, 
kad jose nebūtų per sausa ir mažylio nosytę prirei-
kus išplauti jūros vandeniu (...). Jei šnopavimas su-
mažėja, išvalius nosies angas vatos suktukais, iš 
jos nebėga išskyros, nėra mažylio elgesio pokyčių, 
kosčiojimo, vadinasi, tai ne sloga.

Ištrauka iš knygos „Nėštumas,  
gimdymas, pirmieji gyvenimo metai“  

(gydytojo pediatro Algimanto Vingro patarimai)
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Kaip suprasti, kad trūksta 
vitamino D?
Vitamino D trūkumo keliamas rachito pa-
vojus – augančio vaiko liga, kuri gali už-
klupti nuo 2–3 mėnesių iki 3 metų, ne 
vienintelė bėda. Šio vitamino poveikis 
sveikatai yra didelis, o jo stoka gali lem-
ti daugybę ligų. Vitamino D receptorių yra 
beveik visose kūno ląstelėse, ir šio vita-
mino turi užtekti, kad jos galėtų tinkamai 
funkcionuoti. Taigi, vitaminas D yra svar-
bus geram visų organizmo sistemų darbui 
visiems be išimties – ir vaikams, ir suau-
gusiesiems.

Nukenčia kaulai ir raumenys
Jau seniai žinoma, kad vitaminas D reikalingas 

kaulams formuotis. Jo trūkumas, be rachito vai-
kams, paaugliams gali sukelti osteopeniją  – ligą, 
kuriai būdingas mažas kaulų mineralinis tankis ir 
jų trapumas. Suaugusieji rizikuoja susirgti tokio-
mis sunkiomis ligomis kaip osteoporozė (sumažė-
jęs kaulų tankis ir kaulinio audinio struktūros pažei-
dimas), osteomaliacija (kaulų suminkštėjimas).

Svarbi vitamino D funkcija yra kalcio ir fosfo-
ro įsisavinimo organizme reguliavimas, jis pade-
da šioms medžiagoms išsilaikyti kauluose ir dan-
tyse.  Vitaminas D itin svarbus bet kokio amžiaus 
vaikui, būtinas augimui ir brendimui, normaliam kau-
lų ir dantų vystymuisi, jo trūkstant gali sutrikti dan-
tų augimas.

Vienas iš vitamino D stokos požymių yra rau-
menų silpnumas, stiprus jų skausmas, gali sumažė-
ti raumenų masė. Žinoma, kad vitaminas D svarbus 
sportininkams – raumenų jėgai sustiprinti, raumenų 
atsikūrimo procesams po treniruotės, padeda jiems 
išvengti traumų. 

Susilpnėjusi imuninė sistema  
lemia dažnas ligas
Vitaminas D reguliuoja imuninę sistemą, kurios 

kiekvienoje ląstelėje yra jo receptorių. Jis reikalin-
gas organizmui kovojant su infekcijomis, slopinant 
uždegiminius procesus.  Esant nemažam jo trūku-
mui, susilpnėja imuninė sistema, todėl dažnai puo-
la kvėpavimo takų infekcijos, didesnė rizika susirgti 
gripu, bronchine astma, įvairiomis alerginėmis ligo-
mis, atopiniu dermatitu, uždegiminėmis žarnyno li-
gomis, net diabetu ir daugeliu kitų ligų. Mokslinių ty-
rimų duomenimis, esant pakankamam vitamino D 
kiekiui organizme, sumažėja rizika susirgti vėžiu. Šis 
vitaminas veikia susijęs ir su hormonais, kurie daly-

vauja reguliuojant nutukimą. 
Vitamino D stoką vaikui galime įtarti, kai su-

mažėja apetitas, atsiranda gausus prakaitavimas, 
džiūsta burna, taip pat gali sutrikti širdies ritmas, 
pykinti. Kad vaikui trūksta šio vitamino, gali parody-
ti dažni peršalimai.

Vienas vitamino D stokos požymių – 
prasta nuotaika 
Nustatyta, kad šis vitaminas didina laimės hor-

monu vadinamo serotonino kiekį kraujyje, kurio rei-
kiama koncentracija turi nemažos reikšmės geres-
nei savijautai ir nuotaikai.

Vitaminas D veikia nervų sistemą, o jo pristigus 
kamuoja prasta nuotaika ir dažnas nuovargis, ener-
gijos stoka, su šio vitamino trūkumu siejama depre-
sija. Vienas iš jo stokos požymių, ypač moterims, 
yra plaukų slinkimas.

Kodėl vitamino D daugeliui pritrūksta?
Tyrimais nustatyta, kad vitamino D trūksta dau-

gumai žmonių. Ir tai būdinga net pietiečiams. Tyri-
muose užfiksuotas didelis jo trūkumas šiuose regio-
nuose, nors ten užtenka saulės spindulių, kuriems 
veikiant organizme susidaro pagrindinis vitamino D 
kiekis. Taip yra todėl, kad šiuolaikiniai žmonės labai 
mažai laiko praleidžia saulėje, vaikai iškart po mo-
kyklos parvežami namo, kur jie iš rankų nepaleidžia 
telefono ar kito išmaniojo įrenginio. 

Be to, vien pasivaikščiojimas lauke nėra būdas 
papildyti šio vitamino atsargas. Tikimybė, kad vai-
kas negaus užtektinai vitamino D, yra labai didelė, 
nes saulės, kurios reikia pagrindiniam jo kiekiui susi-
daryti, Lietuvoje nepakanka, o šaltuoju metų perio-
du ji itin retai kada palepina savo spinduliais. Be to, 
ji neprasiskverbia per drabužius ir apsauginių kre-
mų sluoksnį.

Tam tikras vitamino D kiekis į organizmą paten-
ka su maistu, tačiau jo nepakanka. Gana daug šio 
vitamino yra riebiose žuvyse (skumbrėse, lašišose, 
sardinėse), nemažai jo turi menkės kepenėlės, jūros 
gėrybės, tokios kaip krevetės ir moliuskai, yra šio vi-
tamino kiaušinio trynyje, avokaduose, svieste, grū-
duose. Bet iš maisto galime gauti tik apie 10–15 
proc. reikiamo vitamino D kiekio per dieną.

Papildomai vitamino D skiriama ir žindomiems 
kūdikiams, nes motinos piene jo yra nedaug. Daž-
niau vitamino D stokoja vyresnio amžiaus žmonės, 
taip pat sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, tu-
rintys antsvorio, nėščios ir žindančios moterys.

Parengė Undinė Gilė
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GYDANT ŪMINĮ VIDURIAVIM
Ą

 Vaisto vartoti 
dar kelias paras, 

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

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