
RŪPINAMĖS 

VAIKO 

SVEIKATA

Vaikui iš nosies bėga 
kraujas: ką daryti?

Gydytojas A. Vingras 
Alergija ir  
alergija maistui

Miegas automobilinėje 
kėdutėje – mirtinai 
pavojingas

Gydytojas K. Vitkauskas  
Žindomo kūdikio pilvelio bėdos

Dažnas atostogų ir kelionių 
rūpestis – viduriavimas

Gyvenimą gadina  
meteorizmas – ką daryti?

20
21

 M
. V

A
SA

R
A

IS
SN

 2
53

8-
92

97

VIJOLĖ: 
kaip nepavargti 
auginant vaiką 

ir suspėti suktis 
versle



Gydytojų 
išleista knyga 

„Nėštumas, gimdymas, 
pirmieji gyvenimo metai“ 

Tai originali lietuvių autorių knyga apie 
nėštumą, gimdymą, laikotarpį po gimdy-
mo ir pirmuosius gyvenimo metus. Kny-
ga parašyta remiantis klinikine praktika 
ir naujausiais moksliniais tyrimais. Rasite 
atsakymus į daugelį klausimų, kurių daž-
nai kyla besilaukiant kūdikio ir artėjant 
gimdymo terminui. Daug dėmesio skiria-
ma psichologiniams aspektams. Leidiny-
je pateikta daug aiškios informacijos apie 
sparčiai augančio mažylio maitinimą, prie-
žiūrą, protinės ir fizinės brandos lavinimą 
nuo gimimo iki metukų, nurodomos daž-
niausiai pasitaikančių ligų priežastys, pa-
aiškinama jų profilaktika. 

Knygos autoriai gydytojai ir Vilniaus 
universiteto dėstytojai: Greta Balčiūnie-
nė, Dalia Mickevičiūtė, Rūta Praninskie-
nė, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskai-
tė. Leidėjas UAB „Vitae Litera“, 2020 m. 
Įsigyti galima knygos.lt knygynuose bei in-
ternetu.

Viršelio nuotraukoje Vijolė Jočienė su sūneliu
Jolitos Gumbienės nuotrauka
Modestos Akstinės makiažas

2021 m. Nr. 2 (47) 
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 ir partnerio turinį bei kalbą neatsakome.

MAMŲ ISTORIJOS

Vijolė: kaip nepavargti auginant  
vaiką ir suspėti suktis versle 4

VASAROS ATOSTOGOS

Sveikata alsuojančios vasaros atostogos 
drauge su šeima (partnerio turinys) 8

Mažylio atostogų lagaminas:  
kaip neperkrauti 10

BŪKIME SVEIKUČIAI

Vaikui iš nosies bėga kraujas: ką daryti? 12
Miegas automobilinėje  

kėdutėje – mirtinai pavojingas 14

Kaip mūsų sveikata susijusi su rūgštimis 16
VASAROS VAISTINĖLĖ

Kodėl vasaros saulė  
nesuteikia vitamino D? 18

Dažnas atostogų ir kelionių  
rūpestis – viduriavimas 20

KĄ VALGOME

Marinuota mėsa griliui:  
kaip išsirinkti taupant laiką ir sveikatą? 23

KŪDIKIS

Žindomo kūdikio pilvelio bėdos 24
Pilvuko bėdos pritrūkus gerųjų bakterijų 28

VERTA ŽINOTI

Gyvenimą gadina  
meteorizmas – ką daryti? 30

Alergija ir alergija maistui 32

T
U

R
IN

Y
S



Gimus sūneliui toliau tęsiate savo darbus, 
kurių turite nemažai, kaip spėjate suderinti 
juos su šeimos rūpesčiais?

Iš pradžių viskas buvo paprasčiau, nes Os-
karas dažnai miegodavo ir galėdavau daug ką 
nuveikti. Dabar reikia jam skirti daugiau laiko ir 
dėmesio, todėl aplink mane atsirado daugiau 
dirbančių žmonių, o aš daug darbų atsisakau. 

Padeda tai, kad daugumą darbų darau na-
muose nuotoliniu būdu. Kai Oskaras miega, dir-
bu su ausinėmis, kai nubunda, su juo žaisdama 
dar prie kompiuterio atsakinėju į laiškus. Kartais 
jis vienas pažaidžia ir leidžia man užsiimti rūbų 
ar aksesuarų projektais. Per pietus, jeigu turiu 
važiuoti į biurą, miegantį vaiką pažiūri teta, au-
klytė, arba vyras atvažiuoja namo. Visada buvau 
veikli ir man nėra sunku. 

Po pusės metų Oskaras eis į darželį, tada lai-
ko bus daugiau. Gal iš pradžių reikės pratinti po 
pusdienį, bet suprantu, kad vaikui tikrai to rei-
kia. Kai su Oskaru nuvažiuojam į svečius pas ki-
tus vaikus, matau, kad vienas vaikas draugiškes-
nis, o kitas pradeda verkti tik palietus jo daiktą. 
Vaikui reikia išmokti bendrauti, būti draugiškam.

Gali pasirodyti, kad aš visą laiką dirbu, bet va-
kare padedu telefoną. Nors instagramo  istori-
jos įkeliamos, bet viskas yra suplanuota iš anks-
to. Man padeda du asistentai, kurie žino, kurią 
valandą, kokią istoriją įdėti. Kai kurios jų būna fil-
muotos prieš dieną ar savaitę.

Nemažai laiko reikia makiažui, šukuosenai 
ir pačioms fotosesijoms – per valandą 
neapsisuksite, kokią išeitį tada randate?

Viską įmanoma susiderinti. Pavyzdžiui, ma-
kiažą pasidarau, kai vaikas miega, šukuose-
ną – iš pat ryto.  Arba atsikeliu šeštą, kad Oska-
ras užsimanytų po kelių valandų miegoti, o jam 
miegant, per valandą plaukų stilistė padaro šu-
kuoseną. Į fotosesiją važiuoju su vaiku, pasiimu 
kartu draugę arba kolegę, kurios mielai sutinka 
su juo ten pabūti. Mano fotosesijos trumpos – 
trunka apie valandą: moku greitai išgauti reikia-
mą kadrą. Be to, nesu reikli smulkmenoms nuo-
traukose – nesijaudinu dėl kažkokios neidealios 
detalės. 

Instagramas buvo mano hobis, kuris tapo 
darbu ir atneša nemažas pajamas. Tačiau pro-
jektus atsirenku, bet kokios reklamos nesiimu. 
Nereklamuoju daikto, kurio nenaudočiau, pavyz-
džiui, papildų, kurių man daug siūlo, bet ne visus 
galiu dabar vartoti žindydama. Negaliu pasakyti, 
kad juos vartoju, parodyti, kad baigiasi pakuotė. 

Instagrame bendraujate su daug mamų, 
kokią nuomonę susidarėte, ko labiausiai 
trūksta šiuolaikinei mamai?

Stebėdama moteris instagrame supratau, 
kad yra labai mažai veiklių mamų. Mama, pavyz-

džiui, ryte pagamina maistą, išeina su vaiku į lau-
ką, ir jau 4 valandą popiet pasakoja, kokia ji pa-
vargus, kiek daug darbų padarė nuvažiavus į 
parduotuvę vaikui rūbelių nupirkti. O viskas pri-
klauso nuo psichologijos, tačiau trūksta viešų 
asmenų, kurie ragintų mamas tuo domėtis. 

Aš irgi negimiau pasiruošus dirb-
ti 10 darbų. Jei nori turėti verslą 

su 10 mėn. vaiku ant rankų, ne-
būtinai tai duota tau ar ne. Su-
pranti, kad stengiantis tai yra 
įmanoma. Manau, pravartu pa-

sikonsul-
tuoti su 
psicholo-
gais, kaip 
nepavargti, 
kaip neįklimp-
ti į depresiją. Ar 
ne todėl mane ste-
bi tiek daug mamų, 
kurios nesupranta, kaip 
aš viską spėju? 

Nežinau, iš kur tas 
mano noras, pavyz-
džiui, 8 valandą 
skubėti į masažą, 
o tam, kad suspė-
čiau tai padaryti, atsi-
kelti šeštą. Ne kiekvie-
na mama, maitindama 
naktį, atsikels dėl savo 
grožio, ar ne? Svarbiau-
sia, galvoti apie tai, kad 
po šio masažo visą die-
ną jausiesi geriau. Page-
rės tavo kraujotaka, lim-
fotaka, smegenys veiks 
visai kitaip negu pamie-
gojus tiek, kiek vaikas, o ir 
atsikelsi vis tiek pavargus. 

Manau, kad mamoms 
tiesiog trūksta motyvaci-
jos, todėl daugelis jų netiki, 
kad gali pavykti, tik stebisi, 
kaip viena ar kita nusiperka 
brangesnį daiktą, kaip visur 
spėja. Gerai būtų, kad ragintų 
kreiptis daugiau specialistų, ga-
linčių padėti mamoms kūdikys-
tės metu. To labai reikia šiuolai-
kiniam gyvenime, kai yra daug 
kur nukeliaut, pamatyt, daug 
ką nusipirkt. 

Apmaudu matyti, kaip kita 

Vijolė: kaip nepavargti auginant 
vaiką ir suspėti suktis versle

Instagramo erdvėje akty-
viai veikianti nuomonės 
formuotoja Vijolė Jočie-
nė  darbuose sukasi augin-
dama dar vienerių neturin-
tį sūnelį Oskarą. Ir tai nėra 

vienintelis Vijolės verslas: į 
dienotvarkę dar įsiterpia fi-

nansų ekspertės darbas ir „Są-
moningumo renginių“ pro-
jektai. Bet moteris nesamdo 
nuolatinės auklės ir išsiverčia 
savo jėgomis. Dauguma mamų 
paklaustų: „Kaipgi įmanoma 

tiek dirbti auginant mažylį?“ 
Vijolė sako, kad tai nėra 

taip sunku kaip atrodo 
iš pirmo žvilgsnio, ir 
savo įžvalgomis dali-
nasi su kitomis ma-

momis.

Jelenos 
Kurbatovos 
nuotrauka,
Modestos 

Akstinės 
makiažas
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už kelių namų gyvena daug geriau, o tau nepa-
vyksta ir nežinai, kaip tai padaryt. Man parašo 
daug mamų, kurios turi 15–18 tūkst. sekėjų ir 
klausia, kaip aš viską spėju. To galima pasiekti – 
idėjos ir sprendimai gimsta galvoje. 

Kas padeda išvengti streso turint tiek darbų?
Yra dienų, kai jaučiuosi pavargus, tada pa-

deda psichologai. Kiekvieną ketvirtadienį skiriu 
pokalbiams su psichologu apie kai kuriuos įvy-
kius, savijautą dėl tam tikros situacijos, konflik-
tus, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. Būna ir 
taip, kad nėra apie ką šnekėt, tada tiesiog pakal-
bam, kaip praėjo savaitė. Tai padeda nebūti im-
pulsyviai, išlikti ramiai nemaloniose situacijose, 
ir visada pagalvoti į priekį ir apie kitą, priimti tei-
singus sprendimus. 

Pavyzdžiui, supranti, kad nespėji atlikti kokio 
darbo, o vaikas reikalauja dėmesio ir vyras pavė-
lavo grįžti iš darbo. Kai daug dirbi, aplinkiniai gali 
nervinti dėl smulkmenų. Vieną kartą gali nutylėti, 
bet nervus gadina mintis, kad nori greičiau atlik-
ti tą darbą. Tokia situacija nervina, bet nenori su-

kelti konflikto. Kaip elgtis? Dažnai moterys puo-
la į visokias depresijas. Bet, ar kas atsitiktų, jei tą 
darbą padarytum kitą dieną? Tiesiog išmoksti į 
daug dalykų nekreipti dėmesio, tada ir nesinervi-
ni, ir konfliktų išvengi. 

Instagramo paskyroje užsimenate apie 
greitai pasirodysiantį naują projektą – 
„Vijolė15“. Gal papasakotumėte apie jį?

Sekėjai dažnai parašydavo, kad būtų pato-
gu visus mano siūlomus prekių ženklus pamaty-
ti vienoje vietoje. Taigi ir sugalvojau šį projektą, o 
toks bus pirmasis Lietuvoje. Tai internetinė plat-
forma, per kurią galima įsigyti prekes panaudo-
jant nuolaidos kodą. Jame bus ne tik prekių, bet 
ir paslaugų pasiūlymų, pavyzdžiui, restoranų. 
„Vijolė15“ jau mano sekėjams žinomas kodas, 
kurį taiko ir internetinės, ir fizinės parduotuvės. 

Aktyviai dalyvaujate socialiniuose tinkluose, 
dalinatės patarimais. Kas įkvepia, teikia 
džiaugsmo šioje veikloje?

Neturiu nei giminaičio, nei draugės, nei kito 
žmogaus, kuris skatintų. Tiesiog pats gyveni-

mas pastūmėja. Pavyzdžiui, negaliu tylėti, jei-
gu sutinku mamą, kuri sako: „Šiandien neploviau 
galvos, bet tiek to,“ – ir išeina į parką pasivaikš-
čioti. Mano požiūris yra kitoks, ir ne dėl to – ką 
kiti pagalvos. Ar sunku atsikelti anksčiau ir išsi-
plauti galvą? Vyras ateina iš darbo ir tu 
pasitinki jį nesusitvarkiusi, o adminis-
tratorę biure jis mato su šukuose-
na. Po to skundiesi, kad vyras ne-
myli ar dėmesio neskiria ir t. t. 

Kai nuvažiuoju pas draugę, 
kuri pasitinka su apdrabstyto-
mis kelnėmis – ir ne tik mane, 
bet ir savo vyrą, visada pa-
sakau savo nuomonę. Nema-
nau, kad namuose reikia puoš-
nios suknelės, bet tvarkingų, kad 
ir sportinių rūbų, tikrai. Jeigu tokios 
moters paklaustum: „Ar norėtum, kad 
tavo vyras vaikščiotų su purvinom kelnėm 
ar murzina galva“, – manau, kiekviena atsakytų: 
„Aišku, kad – ne.“ Lygiai taip pat ir vyras.

Galbūt ir tos mamos draugės tokios pat, ir 
nėra į ką kreiptis, o jeigu kas ją paskatintų, gal-
būt ir pasikeistų. Internete daug visko parduo-
da  – rūbų, daiktų, bet nėra skatinančių nepa-
miršti moteriškumo, noro tobulėti. Kad visko 
neužgožtų vaiko auginimo rūpesčiai. Tai ir yra 
mano įkvėpimas. Nereikia manyti, kad gali būti 
liekna ir graži, jeigu turi pinigų lankytis sporto 

klube. Aš galiu atiduoti vaiką auklei ir eiti į sporto 
klubą, bet to nedarau – paguldau Oskarą miego-
ti į vežimėlį ir einu pabėgioti į Vingio parką.

Dirbate ir projekte „Sąmoningumo renginiai“, 
papasakokite plačiau apie jį.

Sąmoningumo renginiai tėvams 
padeda įvairiose situacijose, tar-

kim, kaip tėvams ugdyti vaiko 
sąmoningumą 6, 8, 14 metų 
tarpsniais, kai sunku su juo 
susišnekėti, kada keičiasi jo 
charakteris arba turi įtakos 
mokykla, draugai ir t. t. Daly-
vavusieji patenkinti: vyksta 
diskusijos, tėvai gali bendrau-

ti su lektorium. Renginiai vyksta 
nuotoliniu būdu, kartu su kolegėm 

kviečiam patyrusius lektorius ir su bū-
riu savo sekėjų organizuojamės. Rengi-

niai mokami, bet nebrangūs: kainuoja iki 20 eurų. 

Ar vyras nepriekaištauja dėl gausybės 
darbų? Koks jūsų šeimos gyvenimo būdas? 

Vyras priprato, tik sako: „Gal pailsėk, tu tiek 
daug dirbi.“ Nuo pat pradžių jam daug ką patikiu. 
Kai vyras peržengia namų slenkstį, vaikas yra jo: 
ir maitina jį, ir košę verda. Jų abiejų ritualas – kas 
vakarą eiti kartu į vonią, o ten išbūna ištisą va-
landą. Kelis kartus per savaitę vakare išeiname 
pabėgioti arba pasivaikščioti, pakalbėti apie dar-
bus, praėjusią dieną.

Daug laiko susitaupo, nes negaminu mais-
to. Nusprendėm, kad geriau daugiau dirbsim ir 
užsakinėsim subalansuotą maistą į namus. Per 
mano instagramo paskyrą panaudota daug 
nuolaidos kodų šiam maistui, tai turbūt ir kitoms 
moterims patiko jo privalumai. Žinoma, kainuo-
ja nepigiai, bet kiek nusiperki produktų, iš kurių 
nepagamini ir išmeti! O užsisakius patiekalus, 5 
kartus per dieną valgai šviežią, ne vakarykštį, ir 
įvairų maistą. Neįsivaizduoju, kas yra problemos 
dėl nesuvirškinto maisto: skrandžio skausmas, 
rėmuo.

Ir Oskarą pratiname prie kai kurių patiekalų, 
pavyzdžiui, duodam moliūgų sriubos. Gaila, kad 
Lietuvoje nėra siūlančių vaikiško maisto užsaky-
mų į namus. Kol kas Oskaras dažniausiai valgo 
tyreles, nes su savo 4 dantukais tiesiog nenori 
kramtyti. Konsultavausi dėl tyrelių su specialis-
tais, kurie patvirtino šiuolaikinių tyrelių kokybę. 
Auga Oskaras puikiai, kraujo tyrimų rezultatai 
geri. Žinoma, kai ką pagaminu, ko nėra tyrelė-
se, pavyzdžiui, išverdu kiaušinius, padarau bul-
vių košę ir sumaišau su tyrele.

Kai kurios mamos pyksta, kai siūlau tyreles. 
Žinoma, pirkti produktus ir gaminti pigiau, bet 
nemanau, kad turint galimybę būtina atsisakyti.

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė

Gabrielės Gudkovaitės  
nuotraukos,

Modestos Akstinės  
makiažas,

Živilės Klimašauskienės  
šukuosena
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Artėjant ilgai lauktam vasaros poilsiui iki 
būsimų malonumų dar laukia didelis dar-
bas  – sukrauti lagaminą. O svarbiausia  – 
nepamiršti mažiesiems poilsiautojams rei-
kalingų daiktų, kurių kaipmat susikaups 
nemažai. Todėl iš anksto apgalvokite ir su-
darykite sąrašą. Vienos mamos savaitės po-
ilsiui patiems mažiausiems prikrauna kelias 
pakuotes sauskelnių, galybę drabužėlių, ki-
tos neapsikrauna ir vadovaujasi taisykle, 
kad geriau pasiėmus mažiau, negu pusė 
mantos tik pakeliaus lagamine. O jeigu ko 
prireiks, galima nusipirkti vietoje.

Reikalingiausi žaislai 
Nereikia į lagaminą prikrauti daugybę lėlių, ma-

šinėlių ir kitokio mažylio turto. Bet verta įsidėti ke-
lis mėgstamiausius vaiko žaislus, keletą knygelių. 
Kelionė, nauji įspūdžiai, klimato kaita, kitoks mais-
tas – vaikui sukelia stresą, o mėgstamas žaislas jį 
nuramins ir pradžiugins. Taip pat nepamirškite ki-
birėlio, kastuvėlio, formelių, kurie pravers mažyliui 
žaidžiant paplūdimyje. Neprošal ir planšetinis kom-
piuteris, kurį galėsite duoti vaikui kraštutiniu atve-
ju – pažiūrėti filmuką ar pažaisti žaidimą. 

Paplūdimio reikmenys
Prie upės ar ežero reikės paplūdimio rankšluos-

čio, pakloto, o paūgėjusiam mažyliui ir maudymosi 
kostiumėlio ar kelnaičių, paplūdimio šlepečių. Įsidė-
kite 2 komplektus maudymosi drabužių, kad sušla-
pęs vaikas galėtų persirengti sausais. Reikalingas ir 
neperšlampantis maišelis šlapiems drabužėliams.

Apsaugai nuo saulės pasiimkite skrybėlę ar ke-
puraitę, kremą su ne mažesniu filtru nei SPF 30, 
akinukus. Kūdikiui pravers pripučiamas baseinėlis, 
nes pliuškentis vandens telkinyje, ypač jūroje, bus 
per šalta. Paūgėjusiam mažyliui turėkite maudymo-
si liemenę ar rankoves.

Drabužėlių atranka
Kurorte vaiką renkite patogiais drabužiais, 

apaukite lengvais batukais. Suknelę su raukiniais ir 
nėriniais, puošnius batelius, baltus marškinius ir ki-
tas grožybes palikite namuose. Vaikui turi būti pa-
togu žaisti, bėgioti ir kapstytis smėliuke, o tėvai ne-
turėtų jaudintis dėl dėmės ant drabužėlio. 

Paprastai atostogų metu vaikas vilki šortus ir 
marškinėlius, o puošnų kostiumėlį berniukas ar pra-
bangią suknelę mergaitė geriausiu atveju apsirengs 
tik kartą. Vaikui reikės ir marškinėlių ilgomis ranko-
vėmis, ir kelnių, kad nenudegtų saulėje. Vėsesniam 
orui turėkite porą megztinių ilgomis rankovėmis, 
džemperių su gobtuvais, lengvą ir nuo vėjo apsau-
gančią striukytę. Atostogaujant Lietuvos klimato 
sąlygomis gali prireikti ir šiltesnių drabužių. Nepa-
mirškite pižamos, būtinos komfortiškam miegui.

Tiek drabužių komplektų, kiek dienų atostogau-
site, neprireiks, ypač jei poilsiavietėje yra skalbimo 
mašina ar teikiama skalbimo paslauga. Pasiimkite 
neteplius kasdienius drabužius, kuriuos negaila iš-
mesti, jei suplyštų, ir mainais nusipirksite naujus. 

Batų vaikui užteks dviejų porų. Tiesa, jeigu nu-
matomos lietingos dienos, teks į lagaminą įsimes-
ti ir guminius batus.

Apatinių kelnaičių kai kurios mamos paima po 
vieną kiekvienai dienai, tiek pat ir kojinaičių porų, ži-
noma, jeigu ketina ilsėtis ne mėnesį, o 10–14 die-
nų. Skalbiant kurorte, kelnaičių ir kojinių prireiks ma-
žiau.

Geras būdas atrinkti drabužius yra juos išdėlio-
jus ant sofos. Viską, ką norėtumėte įdėti į vaiko la-
gaminą, sukraukite į kupetą. Tada pažvelkite į ją, po 
to – į lagaminą, ir tikrai atrinksite maždaug pusę su-
krauto garderobo. 

Vežimėlis ir nešioklė
Vienas iš tėvų pagalbininkų, poilsiaujant su 

mažu vaiku, vežimėlis. Jis praverčia visur, prade-
dant nuo oro uosto, jeigu keliaujate lėktuvu. Pato-
giausias kelionėje nedidelis, bet tvirtas sulanksto-
mas vežimėlis, kuris puikiai tiks pasivaikščiojimams 
kurorte. Kūdikis jausis saugus ir bus ramesnis me-
džiaginėje nešioklėje, kuri lagamine neužims daug 
vietos, o ir tėvams bus patogu.

Higienos priemonės
Mažyliui, įpratusiam prie savo naktinio puodu-

ko, teks vežtis ir šį daiktą. Reikės drėgnų servetėlių, 
vaikiško kremo, prausiklio, šampūno, dantų pastos 
ir šepetėlio, žirklučių ir šukų. Jeigu sauskelnių gali-
ma nusipirkti poilsio vietoje, neperkraukite jomis la-
gamino.

Kiti būtini daiktai
Pirmiausia – tai kelioninė vaistinėlė, kurioje tu-

rėtų būti pleistrų, tvarsčių, dezinfekuojamųjų prie-
monių, vaistų karščiavimui mažinti, nuo virškinimo 
sutrikimų, termometras, taip pat dažnai prireikia 
priemonių nuo vabzdžių įkandimo.

Būtinas vaiko indas kelionėje ir poilsiavietėje yra 
neišsipilanti gertuvė. Užmigti svetimoje vietoje pa-
dės mėgstamas pledukas ar lengva antklodė.

Svarbiausia išlikti ramiems
Ruošdamiesi atostogauti palikite namuose neri-

mą ir nesijaudinkite dėl to, ar visus reikalingus daik-
tus susikrovėte į lagaminą. Vietoj to patikrinkite, ar 
įsidėjote savo pasą, draudimo dokumentus, vaiko 
gimimo liudijimą ir banko kortelę. Visa kita galima 
nusipirkti. Vaikai jaučia tėvų nuotaiką: jei tėvai jaudi-
nasi, mažieji taip pat ims nervintis. Kai tėvai ramūs 
ir laikosi požiūrio, kad nėra beviltiškų situacijų, vai-
kas taip pat ramus. 

Parengė Undinė Gilė 
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mis ligomis pažeidžiama nosies gleivinė, ji 
sudirgsta, ir menkiausiai sužeidus gali pra-
sidėti kraujavimas. Nosies gleivinė išplonė-
ja ir pasidaro labiau pažeidžiama per ilgai la-
šinant nosies kraujagysles sutraukiančius 
vaistus nuo slogos. 

6. Kraujagyslėms gali pakenkti vitamino C trū-
kumas, dėl kurio jos pasidaro trapios. Taip 
pat kraujas iš nosies ima tekėti persirgus in-
fekcine liga, nes vaikas nusilpsta ir pritrūks-
ta vitaminų.

7. Kraujospūdžio padidėjimas. Manoma, kad 
hipertenzija būdinga tik suaugusiesiems, 
tačiau kraujospūdis gali staiga keistis ir vai-
kui, pavyzdžiui, sergančiam širdies liga. 

8. Kreiva nosies pertvara, dėl kurios sutrinka 
oro cirkuliavimas nosies ertmėje, todėl iš-
džiūsta gleivinė, kaupiasi sausos plutos ir 
atsiranda kraujavimo židiniai.

9. Kraujo krešėjimo sutrikimai. Tuomet krau-
juoja net nežymiai pažeidus nosies gleivinę, 
dažnai susidaro kraujosruvų įvairiose kūno 
vietose.

10. Augliai nosies ertmėje, kurie gali sukel-
ti stiprų kraujavimą. Jie išopėja bei suardo 
sveikus audinius. 

11. Vaistai nuo uždegimo, kai jais piktnaudžiau-
jama, taip pat – slopinantys kraujo krešėji-
mą.

Kada kraujuojama intensyviau
Dažniausiai kraujas teka iš dviejų nosies vie-

tų ir kraujavimas skirs-
tomas į priekinį ir už-
pakalinį. Vienas iš 
šaltinių yra prie-
kinėje nosies 
pertvaros daly-
je esantis krau-

jagyslinis rezginys. Iš jo paprastai kraujas teka 
per šnerves, ir jo nėra daug. Tokį kraujavimą 
lengviau sustabdyti, nes kraujagyslės yra ar-
čiau išorės. Jas pažeidžia nosies gleivinės trau-
mos, sukeltos pirštais, kietais daiktais (pieštu-
ku, žaislu). 

Kraujuojant iš užpakalinės pertvaros dalies, 
situacija sudėtingesnė, nes čia esantis krauja-
gyslinis rezginys sunkiau prieinamas, dalį krau-
jo vaikas nuryja, todėl nelengva nustatyti, kiek 
jo neteko. Be to, kraujavimas iš šios vietos gali 
būti intensyvus ir kraujo gali patekti į kvėpavi-
mo takus.

Pirmoji pagalba  
kraujuojant iš nosies
Prasidėjus kraujavimui iš nosies, jį reikia ne-

delsiant sustabdyti. Kaip tai padaryti?
Pirmiausiai vaiką nuraminkite, nukreipkite 

dėmesį, pavyzdžiui, į žaislą. Susijaudinus širdis 
plaka intensyviau, o kartu stipriau bėga ir krau-
jas. 

Stengiantis sustabdyti kraujavimą, reikėtų 
atsargiai išpūsti nosį, kad joje būtų kuo mažiau 
kraujo. 

Vaiką pasodinkite arba įtaisykite pusiau sė-
dimoje padėtyje, šiek tiek palinkusį į priekį, o 
galvą jis turi laikyti tiesiai. Žiūrėkite, kad vaikas 
neatloštų galvos, nes kraujas pradės tekėti ne 
į išorę, o į vidų, todėl gali juo užspringti. Jeigu 
vaikas nuris daug kraujo, jį gali pykinti, net su-
kelti vėmimą.

Vaikui reikia gryno oro, todėl, jeigu esate pa-
talpoje, atidarykite langą, prasekite apykaklę, 
atlaisvinkite drabužius. Skatinkite mažylį kvė-
puoti tolygiai ir giliai. 

Prispauskite nosies sparnelius prie pertva-
ros. Laikykite nosį užspaustą 15 minučių. Ant 
nosies uždėkite šaltą kompresą ar ledo paketė-

lį, o ant kojų – šildyklę, kad susi-
trauktų nosies gleivinės krau-
jagyslės. Jeigu kraujuojant 
stipriau kraujo patenka į bur-
ną, jį reikia išspjauti pasilen-

kus į priekį. 
Jei tai nepadeda, 

kreipkitės į gydymo įs-
taigą. Ten kraujavimas 
gali būti stabdomas 
adrenalinu sumirkytais 

tamponais, kurie dedami 
į nosies ertmę. Tačiau pa-

tiems stabdyti kraujavimo 
adrenalinu nedera, nes gali-

te dar labiau pakenkti. Tinka-
mai tai padarys tik gydytojas.

Parengė sveikos gyvensenos 
edukologė Ieva Grabauskienė

Vaikui iš 
nosies bėga 
kraujas: ką 
daryti?

Jei vaikui iš nosies pasirodo kraujas, 
išsigąsta visi  – ir mažylis, ir jo tėvai. 
Priežasčių daug, ir nustatyti jas ne vi-
sada paprasta, bet dažniausiai krau-
javimas nebūna intensyvus, neke-
lia grėsmės ir nesunkiai sustabdomas 
arba liaujasi savaime. 

Kodėl kraujuoja iš nosies? 
Bet koks kraujavimas iš nosies atsiranda 

dėl kraujagyslių pažeidimų, kuriuos sukelia ne 
tik įvairios traumos, bet ir ligos. Todėl jei vaikui 
kraujas iš nosies bėga dažnai ar stipriai, būtina 
kreiptis į gydytoją. Kraujavimas iš nosies būdin-
gas vaikams iki 10 metų. Mat mažylių nosies 
gleivinė, dengianti kraujagyslių tinklą, yra plona, 
todėl kraujas pasipila net nestipriai pažeidus ar 
nedaug išsiplėtus kraujagyslėms.

 11 dažniausių priežasčių:
1. Traumos sukeltas nosies gleivinės pažeidi-

mas. Nosies gleivinė yra plona, todėl krauja-
gyslės lengvai pažeidžiamos. Jos gali trūkti 
stipriai pučiant nosį, krapštant, taip pat – 

čiaudint. Dažna mažų vaikų problema yra 
svetimkūniai, kuriuos jie įsikiša į nosį. Len-
gvai nosytėje įstringa smulkesnė žaislo de-
talė, žirnis, karoliukas ar akmenukas. Sve-
timkūnį galima įtarti, jeigu iš vienos šnervės 
teka nemalonaus kvapo išskyros.  

2. Sausas oras. Problemų gali kilti išsausėjus 
gleivinei, pavyzdžiui, karštu oru, taip pat šil-
dymo sezono metu. Sausa gleivinė dar la-
biau suplonėja, pasidaro jautresnė ir labiau 
pažeidžiama, todėl dėl menkiausio pakrapš-
tymo gali sukraujuoti. 

3. Karštis ir temperatūrų kaita. Nuo šalčio su-
sitraukiant nosies kraujagyslėms, o nuo 
karščio išsiplečiant, jos gali prakiurti. Taip 
nutinka vasarą iš kondicionieriais vėsina-
mos patalpos ar automobilio išėjus į karštą 
orą. Kraujavimas iš nosies gali prasidėti per-
kaitus saulėje.

4. Nosies sužalojimas krentant, nuo smūgio, 
pavyzdžiui, sportuojant, kamuoliu ar ranka. 

5. Viršutinių kvėpavimo takų infekcija, aler-
ginis rinitas, sinusitas, nes sergant šio-
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Miegas automobilinėje kėdutėje – 
mirtinai pavojingas

Automobilinė kėdutė – vienas iš būti-
niausių kūdikio daiktų, bet naudoti jį 
reikia atsakingai. Šis daiktas išgelbs-
ti gyvybes, tačiau gali ir pražudyti. Pe-
diatrai perspėja, kad miegojimas auto-
mobilinėje kėdutėje gali baigtis didele 
nelaime. Ši kėdutė turi būti naudo-
jama griežtai pagal paskirtį, o grįžus 
namo joje užmigusį kūdikį reikia per-
kelti į lovelę.

Netinkamas daiktas  
naudojimui namuose
JAV medikai atlikto tyrimą, kuris buvo pa-

skelbtas žurnale „Pediatrics“ 2019 metų liepos 
mėnesį. Tyrėjai išanalizavo JAV Nacionalinio 
mirtingumo kontrolės ir prevencijos centro (Na-
tional Center for Fatality Review and Preventi-
on (NCFRP) duomenis apie kūdikių mirtingumą 
miegant 2004–2014 metais. Jie domėjosi, kur 
vaikas buvo mirties metu ir kas iš suaugusiųjų 
tuo metu buvo šalia. Šio tyrimo duomenimis, iš 

11 779 kūdikių mirčių miegant 348 įvyko sėdė-
jimui pritaikytuose įrenginiuose. 62% atvejų tai 
buvo automobilinės kėdutės, kurias prižiūrintie-
ji vaikus naudojo ne pagal paskirtį.

Sėdėjimo ir nešiojimo įtaisai (tokie kaip au-
tomobilinės kėdutės, kitos kūdikių kėdutės, sė-
dimi vežimėliai, sūpynės) sukurti kūdikiams ir 
mažiems vaikams gabenti, maitinti ir žaisti. Ne-
paisant numatytos šių daiktų paskirties, kūdi-
kiai juose praleidžia per daug laiko. Šiame žur-
nalo „Pediatrics“ straipsnyje rašoma, kad vieno 
tyrimo, kuriame dalyvavo 187 kūdikiai, metu 
nustatyta, kad vidutinis kūdikio laikas, praleis-
tas sėdimoje priemonėje, buvo 5,7 valandos 
per dieną. Kai kuriais atvejais šie daiktai naudo-
jami kaip miegojimo vietos alternatyva kūdikio 
lovelei ar lopšiui. 

Kodėl automobilinė kėdutė  
tampa pavojinga?
Žurnale „Pediatrics“ aprašy-

tame tyrime dalyvavusių spe-
cialistų duomenimis, sėdėdami 
automobilinėse kėdutėse vaikai 
mirė būdami namuose, o daž-
niausiai šalia jų buvo globėjai ar 
auklės. „Automobilinių kėdučių 
naudojimas ne pagal paskirtį gali 
būti pavojingas vaikui“,  – per-
spėja šio tyrimo autoriai.

Anot tyrėjų, mirtys, susiju-
sios su automobilinėmis kėdu-
tėmis, ištiko tada, kai jos buvo 
naudojamos ne kūdikiui vežti, o 
kaip lopšys ar vaiko lovelė. Nu-
statyta, kad dauguma mirčių 
dėl šios priežasties ištiko jau-
nesnius nei 2 mėnesių mažy-
lius. Tėvams nederėtų pamiršti, 
kad automobilinės kėdutės nėra tokios saugios 
miegoti kaip lovelė ar lopšys. 

Tikimybė uždusti mažyliui atsiranda tokio-
je kūno padėtyje, kurioje jis negali tinkamai kvė-
puoti. Kai vaikas miega sėdėdamas, apsunku-
si jo galva gali nusvirti į priekį, dėl to jam sunku 
kvėpuoti ir tokioje padėtyje gali būti užspausti 
kvėpavimo takai. „Kūdikių kaklo raumenys yra 
silpni, todėl galvos pakreipimas per daug į prie-
kį gali būti pražūtingas, ypač miegančiam kūdi-
kiui“, – aiškina mokslininkai. 

Be to, ne automobilyje, o ant lygaus pavir-
šiaus esanti kėdutė gali apvirsti, ir jos saugos 
diržai gali pasmaugti vaiką. Automobilyje kėdė 
pritvirtinama prie sėdynės ir palenkiama kam-
pu, todėl vaikui joje yra saugu.

Vaiką automobilyje reikia stebėti
Važiuodami automobiliu vaikai visada turėtų 

sėdėti automobilinėse kėdutėse, ir nesijaudin-

kite, jei vaikas kelionės metu užmiega joje, jei-
gu jį stebite ir jis ten miega neilgai. Tačiau turite 
atsiminti, kad automobilinės kėdutės yra skir-
tos vaikui vežti, ir jei kelionės pabaigoje mažy-
lis vis dar miega, namuose perkelkite jį į lopšį 
ar lovelę.

Palikti vaiką automobilinėje kėdutėje reko-
menduojama ne ilgiau kaip dviem valandoms ir 
kelionės metu stebėti jo būklę. Jeigu vaikas pa-
keičia padėtį ir smarkiai nusvyra į priekį, tėvai 
turėtų nedelsdami sustoti ir išlaisvinti jį. Taip 
pat nesaugu ištisai užkloti automobilinę kėdu-
tę antklode.

Šiuolaikiniai tėvai keliauja automobiliu net su 
kelių mėnesių kūdikiais. Automobilinė kėdutė, 
pritaikyta pagal kūdikio svorį, ūgį ir amžių, tin-
kamai įtvirtinta transporto priemonėje, suteikia 
ir saugumą, ir patogumą. Tačiau jei išsiruošėte į 
ilgą kelionę, susiplanuokite sustojimų laiką, kai 

paimsite kūdikį iš kėdutės, 
panešiosite jį, suteiksite gali-
mybę pasimankštinti.

Saugaus miego 
rekomendacijos

Su miegu susijusi kūdi-
kio mirtis yra terminas, api-
mantis staigios kūdikio mir-
ties sindromą, atsitiktinį 
uždusimą, pasismaugimą lo-
voje ir kitas neaiškias mir-
ties priežastis. Tai yra pag-
rindinė kūdikių nuo 28 dienų  
iki vienerių metų mirtingumo 
priežastis.

Ekspertai nustatė, kad 
lovos taip pat ne visada yra 
saugios kūdikiams  – 69% 
mirčių miegant įvyksta dėl 

netinkamos patalynės. Pagalvės, čiužiniai ir 
antklodės yra labiausiai paplitę kvėpavimo ta-
kus blokuojantys daiktai.

Siekdama sumažinti su miegu susijusių mir-
čių skaičių, Amerikos pediatrijos akademija pa-
skelbė saugaus kūdikio miego aplinkos reko-
mendacijas. Rekomenduojama kūdikį guldyti 
ant miegojimui skirtos vietos, kurios paviršius 
yra lygus ir tvirtas, vengti minkštos patalynės 
ir perkaitimo. Kūdikiai turėtų miegoti tėvų kam-
baryje, bet ne tėvų lovoje. Vaikų nedera mig-
dyti specialiuose sėdėjimo įtaisuose, tokiuose 
kaip automobilinės kėdutės ar sėdimi vežimė-
liai. Amerikos pediatrijos akademija primygtinai 
rekomenduoja kūdikius guldyti miegoti tik ant 
nugaros, ant tvirto čiužinio, be pagalvės, lovo-
je neturi būti žaislų ir kitų daiktų, jokių minkštų 
apsaugų. 

Parengė Undinė Gilė
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Kaip mūsų sveikata susijusi  
su rūgštimis 
Mūsų savijauta priklauso nuo įvairių or-
ganizme vykstančių procesų. Vienas iš 
svarbių sveikatą lemiančių veiksnių yra 
rūgščių ir šarmų pusiausvyra kraujyje ir 
audiniuose. Šią pusiausvyrą veikia mi-
tyba, poilsis ir judėjimas. Apie padidė-
jusį rūgštingumą, vadinamą acidoze, 
gali įspėti jėgų stoka, greitas nuovar-
gis, sumažėjęs darbingumas, dirglu-
mas, nugaros ir sąnarių skausmai.

Rūgščių perteklius gali lemti ligas
Rūgščių ir šarmų kiekis charakterizuojamas 

pH rodikliu, tai yra vandenilio jonų koncentraci-
ja, parodanti rūgštingumą ar šarmingumą. Svar-
biausias yra kraujo pH, kuris normalus, kai svy-
ruoja tarp 7,35–7,45. Tuomet jis yra silpnai 
šarminis ir gerai jaučiamės, esame energingi ir 
puikios nuotaikos. Mažesnis negu 7 pH reiškia, 
kad rūgščių ir šarmų pusiausvyra sutriko ir orga-
nizmas rūgštėja. Net ir nedideli nukrypimai nuo 
normos sukelia medžiagų apykaitos sutrikimus.

Jeigu maitinamės ir gyvename sveikai, orga-
nizmas gali palaikyti optimalų kraujo pH. Deja, 
šiandien daugelis valgo rafinuotus produktus, 
kurie rūgština organizmą, patiria nuolatinį stre-
są ir dirbdami sėdimą darbą mažai juda. Kurį lai-
ką šarmų ir rūgščių balanso pokyčio galima ne-
jausti, bet vėliau tai sukelia sveikatos sutrikimus, 
gali užklupti įvairios ligos. 

Susikaupus dideliam rūgščių kiekiui, organiz-
mas negali jo neutralizuoti, o trūkstamas šarmi-
nes medžiagas jis paima iš kitų organų. Pavyz-
džiui, iš kaulų pradeda imti kalcį, magnį, fosforą, 
dėl to kaulai retėja. Stengdamasis išlaikyti nor-
malų kraujo pH, susikaupusiam rūgščių pertekliui 
neutralizuoti organizmas gamina cholesterolį. O 
cholesterolis blogina kraujotaką kaupdamasis 
arterijų sienelėse ir formuodamas aterosklerozi-
nes plokšteles. Taip vystosi įvairios kraujagyslių 
ir širdies ligos.

Acidozė gali būti vėžio, diabeto, inkstų 
akmenligės, depresijos priežastis. Taip pat ji le-
mia dažnesnes užkrečiamas ligas. Sąnariuose 
susikaupus šlapimo rūgšties druskoms, išsivys-
to artritas, podagra. Rūgščių sankaupos orga-
nizme gali būti padidėjusio skrandžio rūgštingu-
mo priežastis. 

Acidozė atsispindi ir išvaizdoje: sausėja oda, 
ima slinkti plaukai, plonėja ir lūžinėja nagai.

Susikaupusių rūgščių organizmas stengiasi 
atsikratyti su šlapimu, prakaitu ir anglies dvide-
giniu. Svarbūs organai reguliuojant rūgščių ir šar-

mų pusiausvyrą yra inkstai ir plaučiai, pro kuriuos 
organizmas šalina rūgščių perteklių. Todėl šių or-
ganų ligos yra viena iš acidozės priežasčių. 

Kalti netinkami maisto produktai, 
stresas ir nejudrumas
Daugelio mitybos įpročiai yra tikra rūgščių di-

eta: gausybė baltymų – mėsos, kiaušinių, pieno 
produktų, kuriems skylant susidaro rūgštys. O 
šarminio maisto – daržovių ir vaisių šioje dieto-
je labai mažai.

Organizmą rūgštinančių produktų sąrašas 
gana ilgas, o valgyti juos reikia sakingai.

Tai yra duona ir baltų miltų gaminiai, makaro-
nai, kviečiai, avižos, ryžiai, kiaušiniai, mėsa, žu-
vis ir jūros produktai. Rūgština organizmą ga-
zuoti gėrimai su dirbtiniais dažikliais ir saldikliais, 
kava, alkoholis, tabakas, taip pat – antibiotikai ir 
kiti vaistai.

Didelę įtaką organizmo rūgštėjimui turi įvai-
rūs maisto produktuose esantys stabilizatoriai, 
kvapiosios medžiagos ir kiti cheminiai priedai. 
Rūgščių ir šarmų pusiausvyrą sutrikdo dietos, 
dėl kurių pakinta medžiagų apykaita. Mat, spar-
čiai skaidantis susikaupusiems riebalams, orga-
nizmas nespėja neutralizuoti tuomet susidaran-
čių rūgščių medžiagų apykaitos produktų.

Kaip išvengti rūgščių pertekliaus?
Kad rūgščių perteklius galėtų pasišalinti, būti-

na su maistu ir skysčiais gauti reikiamą šarminių 
mineralų kiekį, iš kurių svarbiausi – kalis, natris, 
kalcis ir magnis. Šarminiai produktai yra švieži vai-
siai, daržovės, tarp kurių ir bulvės, uogos, lazdy-
nų riešutai, negazuotas mineralinis vanduo ir kt. 

Mityba turėtų būti sveika ir įvairi, suteikti or-
ganizmui visų reikalingų medžiagų. Tada jis pats 
sugebės išlaikyti sveikatai naudingą pH. 

Pašalinti nereikalingas medžiagas iš organiz-
mo puikiai padeda vanduo. Jo reikia gerti nelau-
kiant, kol pajusite troškulį. 

Bet problemą lemia ne vien maistas. Organiz-
mą rūgština ir stresas bei neigiamos emocijos, o 
padeda poilsis, grynas oras, atsipalaidavimas. 

Labai svarbus veiksnys, padedantis atkurti 
rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, yra judėjimas. Bū-
tina mankštintis apie 30 minučių per dieną, tinka 
bet koks mėgstamas fizinis aktyvumas: greitas 
ėjimas, važiavimas dviračiu, plaukimas, irstyma-
sis valtimi,  aerobika, pramoginiai šokiai. Tik ne-
pamirškite, kad intensyvus sportas gali paska-
tinti acidozę, nes organizme ima kauptis pieno 
rūgštis.

Parengė Undinė Gilė
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Kodėl vasaros saulė 
nesuteikia vitamino D?
Puikiai žinome, kad vitaminas D pasiga-
mina organizme šviečiant saulei. Jis ir va-
dinamas saulės vitaminu, nes 90 proc. jo 
suteikia būtent saulė ir tik 10 procentų 
gauname su maistu. Todėl įprasta manyti, 
kad šio vitamino papildomai vaikui reikia 
duoti tik rudens ir žiemos sezonais, o vasa-
rą jo užtenka. Bet ar tikrai taip? 

Kam reikalingas vitaminas D?
Vitaminas D veikia kaip hormonas, todėl jis 

toks svarbus daugeliui organizmo funkcijų.  Šis 
vitaminas būtinas augančio vaiko organizmo sis-
temų formavimuisi. Jis vaidina svarbų vaidmenį 
fosforo ir kalcio apykaitoje, o tai yra svarbu kaulų 
formavimuisi, rachito prevencijai. Kartu su kalciu ir 
fosforu vitaminas D reikalingas normaliam dantų 
formavimuisi, taip pat – raumenims. 

Vitaminas D svarbus nervų sistemai, o jo stoka 
veikia vaiko savijautą, nuotaiką ir elgesį: mažylis 
dažnai jaučiasi pavargęs, irzlus, prastai nusiteikęs. 

Šio vitamino reikia stipriai imuninei sistemai, jis 
padeda palaikyti normalų jos vystymąsi. 

Jo pritrūkus padidėja imlumas bakterinėms ir 
virusinėms infekcijoms, dėl to vaikas gali dažniau 
sirgti viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų ligomis. 
Trūkstant šio vitamino padidėja autoimuninių ligų 
rizika, vitamino D stoka siejama su įvairių ligų išsi-
vystymu: astmos, nutukimo, cukrinio diabeto, de-
presijos.

Vitaminas D labai svarbus bet kurio amžiaus 
vaikui. Papildomai pediatrai jo skiria nuo pirmųjų 
savaičių. Šis vitaminas būtinas ir žindomiems kū-
dikiams, nes jo kiekis geriausiame mažylio mais-
te  – motinos piene yra nepakankamas. Net ir 
esant užtektinai vitamino D žindančios moters or-
ganizme, į motinos pieną jo patenka mažai.

Kokios saulės reikia vitaminui D?
Vitaminas D gaminasi vidurdienio saulėje, t. 

y. nuo 12 iki 15 val. Kad odoje jo pasigamintų už-
tektinai, tokioje saulėje reikėtų pabūti nors 10–
15 minučių per dieną, atidengus bent pusę kūno 
ir neišsitepus apsauginiu kremu. Paprastas būdas 
nustatyti, ar saulė vis dar naudinga – pagal šešėlį. 
Jeigu jis mažesnis už žmogų, saulė yra gana aukš-
tai ir vitaminas D gaminasi, bet jei šešėlis yra di-
desnis nei ūgis, vitaminas D nebegaminamas. 

Saugodamiesi saulės,  
negauname ir vitamino D
Dažniausiai karštomis vasaros dienomis sau-

godamiesi saulės ir šilumos smūgio pridengiame 

galvą, aprengiame vaiką kūną paslepiančiais dra-
bužėliais, liepiame jam žaisti pavėsyje. Tada, kai 
ultravioletiniai spinduliai yra aktyviausi (12–15 
val.), karštomis vasaros dienomis patariama vai-
kų iš viso nevesti į lauką. Vengti vidurdienio sau-
lės, teptis apsauginiais kremais, dėvėti kūną den-
giančius rūbus pataria ir dermatologai. Tačiau dėl 
to negali užtektinai pasigaminti taip reikalingo vi-
tamino D.

Be dienos laiko, kremų nuo saulės ir kitokios 
apsaugos, vitamino D sintezę veikia ir kiti veiks-
niai. Yra žinoma, kad debesuotumas, rūkas ir oro 
taršos sukeltas miesto smogas perpus sumaži-
na ultravioletinių spindulių (UV) poveikį. Blogiau 
gaminasi vitaminas D įdegusių žmonių organiz-
me. Mat patamsėjusioje odoje susidaręs pigmen-
tas melaninas veikia kaip UV filtras, kuris apsunki-
na šio vitamino gamybą. Taigi, būti saulėje reikia 
tam tikromis valandomis, be apsauginio kremo ir 
neįdegti! Deja, nepaisant saulės svarbos vitamino 
D sintezei, mažiau mėgautis jos spinduliais be ap-
saugos priemonių patartina dar ir dėl to, kad UV 
spinduliuotė turi kancerogeninį poveikį ir kelia rizi-
ką susirgti vėžiu.

Beje, ilgam vitamino D atsargų neprikaupsime: 
organizme jos išsilaiko iki savaitės, o tada reikia 
papildyti. Todėl ir per atostogas, kad ir mėgauda-
miesi karšta pietų kurorto saule, ilgam neapsirū-
pinsime vitamino D atsargomis. Be to, atostogos, 
per kurias tikimės kartu su vaikais pakankamai pa-
sikaitinti saulėje, netrunka ištisus mėnesius, o Lie-
tuvoje saulėtos toli gražu ne visos vasaros die-
nos.

Saulė ypač pavojinga  
kūdikiams ir mažiems vaikams
Intensyvūs ultravioletiniai spinduliai ypač ne-

rekomenduojami vaikams.  Kūdikiams ir labai ma-
žiems vaikams saulė gali sukelti ne tik odos prob-
lemų, bet ir karščiavimą, dehidrataciją, silpnumą. 
Naujagimiams iki 6 mėn. amžiaus visiškai negali-
ma būti saulėje, juo labiau kad jautrios ir plonos 
odelės nepatariama tepti kremais nuo saulės, o 
vyresni mažyliai turėtų žaisti šešėlyje ir būtinai su 
apsaugos priemonėmis. 

Saugiausia vaikams gauti vitamino D ne bū-
nant saulėje, o vartojant šio vitamino preparatus 
ištisus metus.

Parengė Undinė Gilė
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ją vietovę, paprastai atsiranda per 2–4 dienas 
arba ne vėliau kaip per dvi savaites. Viduriuo-
jantis žmogus tuštinasi daugiau nei tris kartus 
per dieną. Be to, be viduriavimo ir vėmimo gali 
atsirasti pilvo spazmai, pakilti temperatūra. 

Per didelis smaguriavimas  
vaisiais ir uogomis
Nuo viduriavimo nesame labiau apsidraudę 

ir vasarodami namuose. Sodyboje ar močiutės 
darže nuskinta ir čia pat į burną nukeliavusi gra-
žuolė braškė, iškyloje nenuplautomis rankomis 
paimtas šašlyko gabalėlis ar sumuštinis, gali 
būti žarnyno problemų priežastis. 

Dėl užklupusio infekcinio viduriavimo ne vi-
sada kalta prasta higiena – net ir uoliausi šva-
ruoliai, kurie nesiskiria su antibakteriniu rankų 
geliu, nėra apsaugoti nuo šios bėdos. Karštuo-
ju metų laiku maistas labai greitai genda. Be to, 
ne visada įmanoma tai nustatyti pagal 
išvaizdą ar kvapą.

Suviduriuoti galima ir gau-
siai prisivalgius šviežių vai-
sių bei uogų. Mat juose 
yra aktyvių komponen-
tų, kurie turi vidurius 
laisvinantį poveikį. Sai-
kingai vartojami vai-
siai ir daržovės teigia-
mai veikia virškinimą, 
minkština išmatas, ta-
čiau per didelis jų kie-
kis gali pažeisti skran-
džio gleivinę ir sukelti 
viduriavimą. Taip atsi-
tinka dėl didelio organi-
nių vaisių rūgščių kiekio: jos 
dirgina žarnyno sieneles, ak-
tyvindamos peristaltiką. Dažnai 
suviduriuojama prisivalgius slyvų, 
abrikosų, rūgščių obuolių, vynuogių, kriaušių, 
melionų.

Viduriavimas gali būti pavojingas
Neinfekcinis viduriavimas, kai tuštinimasis 

padažnėja iki 3–4 kartų per parą, stiprių nega-
lavimų nesukelia, ilgai netrunka ir susidoroti su 
juo galima patiems. Tačiau jeigu vargina daž-
nas viduriavimas ir jis tęsiasi ilgiau nei 4 dienas, 
atsiranda kitų simptomų, reikia skubiai kreiptis į 
gydymo įstaigą.

Pykinimas, vėmimas, viduriavimas ir karš-
čiavimas  – ir bakterinei, ir virusinei infekcijai 
būdingi požymiai. Bakterinėmis infekcijomis 
paprastai sergama sunkiau: pakyla aukštes-
nė temperatūra, krečia šaltis, kamuoja kūno 
skausmai, būdingi stipresni pilvo skausmai, su-
prastėja savijauta, išmatose gali būti kraujo 
priemaišų. 

Žarnyno infekcija užsikrečiama nuo sergan-
čio žmogaus: per užterštomis rankomis paga-
mintą maistą, per vandenį, užkratas gali plis-
ti per įvairius daiktus, kuriuos lietė sergantis 
žmogus. Žarnyno infekcijų sukėlėjai gali išlikti 
ilgą laiką gyvybingi aplinkoje.

Išsiaiškinti, kas sukėlė viduriavimą kelionė-
je, nėra lengva, todėl kelioniniame pirmosios 
pagalbos rinkinyje turėtų būti universali prie-
monė, kuri padėtų esant bet kokios kilmės vi-
duriavimui. Tai labai svarbu, nes viduriavimas ir 
vėmimas pavojingi: prarandama daug skysčių ir 
gali išsivystyti dehidratacija (druskų ir skysčių 
netekimas). Be to, viduriuojant nukenčia absor-
bcijos procesai. 

Kaip gelbėtis?
Net ir viduriavimui pasibaigus žarnynui rei-

kia laiko sureguliuoti virškinimo ir absorbcijos 
procesus. Todėl kovojant su viduriavimu 

svarbu ne tik atsikratyti šio nega-
lavimo ir vėmimo, bet ir atkurti 

normalų virškinimą. 
Kovodami su vidu-

riavimu, turime atkur-
ti prarastus skysčius, 
pašalinti toksinus ir su-
naikinti ligas sukelian-
čius mikrobus ar viru-
sus, tai pat  – atkurti 
pažeistą mikrofloros 
pusiausvyrą. Viena iš 
pagalbos priemonių  – 
sorbentai, kurie suriša 

ir pašalina toksinus bei 
patogeninius mikroorga-

nizmus.
Jeigu viduriuojant neten-

kama daug skysčių, būtina ger-
ti rehidracijos tirpalus, padedančius 

atkurti prarastus skysčius ir svarbius elek-
trolitus (natrį, kalį, magnį, kalcį). Tokį tirpalą gali-
ma įsigyti vaistinėje. Jo neradus, nesunku pasi-
gaminti ir patiems. Litre vandens reikia ištirpinti 
1 valgomąjį šaukštą cukraus, 2 arbatinius 
šaukštelius druskos ir pusę arbatinio šaukštelio 
sodos. Tirpalą reikia gurkšnoti dažnai (kas 15 
minučių), bet po truputį ir mažais gurkšneliais

Bet kokios kilmės viduriavimas sutrikdo žar-
nyno mikroflorą ir joje padaugėja ligas sukelian-
čių bakterijų, todėl reikalingi probiotikai – pre-
paratai, kuriuose yra naudingųjų bakterijų arba 
mieliagrybių Saccharomyces boulardii.

Kuo padeda probiotikai?
Probiotikai padeda ne tik sumažinti žarny-

no disbiozę viduriuojant, bet ir apsaugoti or-
ganizmą nuo viduriavimą sukeliančių virusų ir 
bakterijų.

Mėgautis vasaros teikiamais malonu-
mais dažnai sutrukdo virškinimo sutri-
kimai, kuriuos lydi itin nemalonus reiš-
kinys  – viduriavimas. Tai nutinka dėl 
daugelio priežasčių. Viena iš jų, kad 
keičiasi mūsų mityba: valgome dau-
giau vaisių ir daržovių. Vasaros poil-
sio neįsivaizduojame be išvykos prie 
jūros, į sodybą ar kelionės į kitą šalį, 
kur keičiasi mūsų gyvenimo sąlygos. 
Dažniau bendraujame su draugais, gi-
minėmis, būdami ilgiau lauke aktyviai 
kontaktuoja tarpusavyje vaikai. Todėl 
nereta viduriavimo vasarą priežastis 
yra žarnyno infekcijos, kurias sukelia 
patogeninės bakterijos. 

Pavojai kelionėje
Kelionėje suviduriuojama dėl pasikeitusio 

maisto arba su maistu, vandeniu ir iš jo sušaldy-
tų ledukų įvairiuose gėrimuose į organizmą pa-

tekusios infekcijos. Be to, keliaudami dažniau 
pamirštame apie higieną.

 Dažniausia infekcinė keliautojų viduriavimo 
priežastis yra patogeninės žarnyno lazdelės 
(E. coli), rečiau – salmonelės, šigelės, jersinijos. 
Taip pat – virusai (rotavirusai, noravirusai) ir pir-
muonys (amebos, lamblijos).

Viduriavimas kelionėje toli gražu ne visa-
da yra infekcinė liga. Su šia problema susidu-
ria gana dažnas keliautojas. Lankantis kitoje 
šalyje, nesusijusi su infekcija viduriavimo prie-
žastis – žarnyno bakterinės floros pasikeitimas, 
kurį gali išprovokuoti daugelis su kelionėmis su-
sijusių veiksnių: 
w stresas, susijęs su tolimomis kelionėmis; 
w klimato ir laiko juostos kaita; 
w skirtinga vandens sudėtis; 
w įvairūs neįprasti vietinės virtuvės patiekalai, 

egzotiški vaisiai, kurių norisi paragauti;
w susiduriame su mums neįprastais mikrobais, 

kurie patenka į organizmą.
Neinfekcinis viduriavimas, atvykus į nau-

Dažnas atostogų ir kelionių 
rūpestis – viduriavimas
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Marinuota mėsa griliui: 
kaip išsirinkti taupant laiką ir sveikatą?

Bakteriniuose probiotikų preparatuose daž-
niausiai yra dviejų grupių gerųjų bakterijų – lak-
tobakterijų ir bifidobakterijų. Atskira probiotikų 
grupė yra mieliagrybis Saccharomyces boular-
dii, kuris nekeičia normalios žarnyno mikroflo-
ros, bet, slinkdamas virškinamuoju traktu, iš-
skiria antibakterines medžiagas, tokiu būdu 
slopindamas patogeninių ir sąlyginai patogeni-
nių bakterijų augimą.

Šis mieliagrybis yra atsparus skrandžio ir tul-
žies rūgštims, todėl virškinamajame trakte be-
veik nepakinta. Saccharomyces boulardii pa-
viršiaus plotas 10 kartų didesnis nei bakterijų, 
taigi jis geriau apsaugo žarnų sieneles nuo pa-
togenų ir didesnis patogenų sukibimo plotas. 
Todėl šis mieliagrybis padeda sumažinti viduria-
vimą, taip pat – išvengti pakartotinės infekcijos. 

Dieta viduriuojant
Viduriuojant svarbi tinkama mityba. Naudin-

gos vandenyje virtos košės be sviesto, ypač ry-
žių košė, kisieliai, džiūvėsiai. Nedera pamiršti 
skysčių: tinka negazuotas mineralinis vanduo, 
džiovintų vaisių kompotai, įvairios vaistažolių 
arbatos, pavyzdžiui, ramunėlių. Arbatą reikia 
gerti stiprią, be cukraus.

Viduriuojant reikia gaminti virtus arba troš-
kintus patiekalus. Galima valgyti vištieną, kala-
kutieną, liesą jautieną, neriebią žuvį, tik netinka 
mėsos sultiniai. Troškinkite cukinijas, baklaža-
nus, morkas. Šviežių daržovių, vaisių ir daržovių 
sulčių reikėtų atsisakyti. Iš vaisių galima valgy-

ti tik keptą obuolį. Netinkami maisto produktai: 
pienas, kopūstai, ankštiniai augalai, burokėliai.

Ką galima padaryti, siekiant  
išvengti viduriavimo
w Nepatingėkite dažniau nusiplauti rankas, visa-

da su muilu ir karštu vandeniu, ypač kruopščiai 
plaukite tarpupirščius. 
w Nevalgykite pusiau keptų patiekalų (pavyz-

džiui, kepsnių su krauju). 
w Vaisius ir daržoves geriausia nuplauti virintu 

vandeniu. 
w Į kelionę pasiimkite vandens buteliuose.
w Negerkite šaltinių ir šulinių vandens. Dauge-

lyje šalių nerekomenduojama gerti vandenį iš 
čiaupo, nes cheminėmis medžiagomis apdoro-
tas ar bakterijomis užterštas vanduo gali būti 
ligų šaltinis.
w Ilgai nepalikite iš šaldytuvo išimtų greitai gen-

dančių maisto produktų (pieno produktų, žu-
vies, mėsos, padažų). 
w Atsisakykite pyragų ir kitų skanumynų su kre-

mu – būtent tokiame maiste patogenai grei-
tai dauginasi. 
w Jei ruošiatės į iškylą, būtinai pasiimkite šalt-

krepšį, be jo karštu oru maistas automobilyje 
sugenda vos per valandą. 

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė

Grilio sezonu dažnai renkamasi preky-
bos centruose siūloma marinuota mėsa. 
Kaip išsirinkti, kad būtų ne tik skanu, bet 
ir sveika, taip pat – nepriaugtumėte pa-
pildomų kilogramų? 

Maisto technologė Raminta Bogušienė sako, 
kad geriausia pirkti ekologišką mėsą, marinuotą su 
prieskoninėmis žolelėmis (rozmarinu, čiobreliu ir ki-
tais prieskoniais, turinčiais daug eterinių aliejų, ku-
rie kepant neleidžia susidaryti kancerogeninėms 
medžiagoms), su ne per dideliu kiekiu druskos ir rie-
balų, sauso marinavimo. Raminta Bogušienė pata-
ria vadovautis keletu kriterijų.  

Pirmenybę teikite liesesnei mėsai (vištienai, 
kalakutienai) arba liesesnėms mėsos dalims (kiau-
lienos nugarinei, išpjovai ir kt.) ir venkite rafinuotų 
palmių riebalų. Marinuotoje kiaulienos sprandinėje 
riebalų gali būti daugiau nei 15 proc., šoninėje – net 
iki 35 proc., o vištienos blauzdelėse bus iki 10 proc. 
Marinuotus mėsos gaminius rinkitės pagal sveika-
tai palankesnių maisto produktų ženklinimo simbo-
lio „Rakto skylutė” kriterijus, t. y. tuos, kurių šimta-
me gramų yra: druskos iki 1 g, riebalų iki 10 g, cukrų 
ne daugiau kaip 3 g. 

Jei perkate marinuotą mėsą su oda, iškepę ją 
pašalinkite, nes tai yra pertekliniai riebalai, kurie dar 
neretai apskrunda ir apdega. Nevalgykite degėsių, 
nes tai yra kancerogeninės medžiagos – heteroci-
kliniai aminai. Būtinai turėkite termometrą ir tikrin-
kite mėsos temperatūrą storiausioje vietoje, ties 
kaulu, kad įsitikintumėte, kad ją jau saugu valgyti. 
Mėsos neperkepkite, ypač jautienos: ji neturi būti 
sausa, lyg guminė.

Ekologiška ir sausai marinuota mėsa – visada 
geriausias pasirinkimas, tik rasti tokią nėra papras-
ta. Sausai marinuojant mėsą, kai marinatas nėra įš-
virkštas, mėsos būna daugiau ir ji naudingesnė, ta-
čiau dauguma rinkoje esančių gaminių tokie nėra. 

Kuo mažiau sudėtinių dalių. Atkreipkite dėme-
sį į sudedamųjų dalių kiekį, ar jų nėra daugiau nei 7. 
Pirkdami sveriamus marinuotos mėsos gaminius, 
sudedamųjų dalių sąrašo galite paprašyti pardavė-
jo. Kone pats blogiausias pasirinkimas – marinuota 
riebi kiauliena su BBQ padažais, nes toks produk-
tas turi daug druskos ir itin daug cukraus. Šie pada-
žai parduodami ir atskirai, o jų sudedamosios dalys 
prasideda nuo vandens arba kukurūzų ar gliukozės 
sirupų, tikrai ne nuo pomidorų pastos, be to, juose 
gausu įvairių maisto priedų. 

Venkite maisto priedų: konservantų, dažiklių, 
saldiklių, skonio ir kvapo stipriklių, geriau, kad nebū-
tų ir kitų priedų (stabilizatorių, emulsiklių ir pan.). Jų 
kiekis saugus tik neperdozavus rekomenduojamos 
maisto priedų suvartojimo normos per dieną. Svar-
bu paminėti, kad gamintojai maisto priedus gali žy-
mėti ne vien E raidėmis, bet parašyti maisto prie-
do grupę ir pavadinimą (pvz., konservantas natrio 
nitritas) arba maisto priedo grupę ir E numerį (pvz., 
konservantas E250). Kepimui aukštesnėje kaip 
100 laipsnių temperatūroje atsisakykite marinuo-
tos mėsos ir dešrelių su konservantu natrio nitri-
tu (E250). Kepant jo likučiai reaguoja su aminais bei 
amino rūgštimis ir sudaro sveikatai žalingus kance-
rogeninius junginius – nitrozaminus. Atkreipkite dė-
mesį, kad produkte gali būti skonio stipriklių, tokių 
priedų kaip pieno filtrato permeatas – gaunamas iš 
pieno, nugriebto pieno ar jo dalies pašalinus pieno 
riebalus ir baltymus. Nepageidautinas angliavan-
denių mišinys maltodekstrinas, gerinantis gaminių 
tekstūrą, surišantis drėgmę ir prailginantis varto-
jimo terminą. Patys marinuodami jo tikrai neįdėsi-
me. O kur dar gliukozė, fruktozė, dekstrozė – cuk-
raus šaltiniai mėsos gaminiuose. 

Žinoma, geriausia gaminti ir marinuoti patiems, 
renkantis kokybiškus ekologiškus produktus.

Pagal sveikataipalankus.lt įkūrėjos, maisto technologės 
Ramintos Bogušienės informaciją
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Žindomo kūdikio pilvelio bėdos Jaunos mamos dažnai išgirsta: būti-
nai po maitinimo palaikyk kūdikį sta-
čią, antraip jis atpils... žinok, žindo-
mi naujagimiai viduriuoja... nevalgyk 
obuolių – mažajam skaudės pilvuką...  
Kodėl tiek daug gąsdinimų? Juk, pasi-
kliaujant gamta, žindymas turėtų būti 
natūralus, taigi labai paprastas ir bėdų 
nekeliantis dalykas.

Kas tie atpylimai?
Atpylimas įvyksta dėl to, jog kūdikio skran-

dyje laisvai nebesutelpančio skysčio dalis iš-
teka lauk pro burną. Kartais taip atsitinka nuo 
persivalgymo, tačiau daug dažniau todėl, kad 
valgydamas ar gerdamas kūdikis į skrandį nury-
ja ne tik pieno, bet ir oro. Dėmesio, prašau pa-
stebėti, aš čia neparašiau „žįsdamas“. Nes bū-
dinga, jog oro kūdikis prisiryja „čiulpdamas“. 
Kūdikio maitinimo iš krūties reikale šie du žo-
džiai nėra tą pačią, vienodą, reikšmę turintys si-
nonimai. Apie jų didelius ir esminius skirtumus 
galima daug kalbėti, tačiau dar geriau – pama-
tyti (1 pav.).

Žiūrėkite: gerai prie krūties prigludusio – žin-
dančio – kūdikio burną beveik visą užpildo ne tik 
mamos spenelis, bet ir už jo esanti krūties da-
lis. O blogai prigludusio – čiulpiančio – kūdikio 
burnoje lieka daug laisvos vietos, kurioje yra... 
oras. Su kiekvienu pieno gurkšniu čiulpiantis 
(čiulpti išmokomas atkakliai kišant čiulptuką) kū-
dikis nuryja ir didesnį ar mažesnį gurkšnelį oro, 
kuris kaupiasi jo skrandyje. Kas, kūdikiui baigus 
valgyti, išeis iš skrandžio – oras ar pienas – ir 
nulems tai, ar vaikelis atsirūgs ar atpils. Verti-
kaliai arba artimiau šiai padėčiai laikomi kūdikiai 

paprastai tik atsirūgsta, o gulintis visai ar be-
veik horizontaliai – ir atpila. Jeigu atpila vertika-
liai laikomas kūdikis – tikriausiai jis ir pieno išgė-
rė daugiau negu tą kartą vertėjo.

Gamtos išmintis
 Galimybė atpylinėti suprogramuota naujagi-

mio anatomijoje: jungtis tarp stemplės ir skran-
džio yra daugiau ar mažiau pravira. Ar tai yra 
gamtos klaida? Ne, tai jos gudrybė! Nors, kaip 
jau žinome, geriausia kūdikio taktika prie krūties 
yra žindimas ją plačiai apžiojus, tačiau visko gali 
atsitikti. Tas pravirumas gal ir yra tam, kad per-
teklinis pienas ar oras iš kūdikio skrandžio ga-
lėtų pasišalinti be mažojo žmogaus sąmoningų 
pastangų.

Atpylimai paprastai dažniausiai atsitinka gu-
linčiam kūdikiui. Laukinėje gamtoje visiškai hori-
zontalus gulėjimas nėra įprasta natūrali kūdikio 
padėtis. Didumą laiko „laukinis“ kūdikis pralei-
džia ant savo „laukinės“ mamytės rankų arba 
juosta parištas kabo jai prie krūtinės arba ant 
nugaros. Net ir šiuolaikinėse nešioklėse kūdikis 
niekada nelaikomas visiškai horizontaliai guls-
čias, t.y, mažylio galva nebūna jo pilvelio lygyje.

Tačiau mes – ne laukiniai...
Civilizacijos kūdikiams, kuriuos savo patogu-

mo dėlei mamos nori palikti gulinčius, padėti iš-
vengti atpylinėjimų galėtų keli kompromisiniai 
sprendimai: (1) geru priglaudimu prie krūties (ap-
žiojant ne tik spenelį, bet ir aplinkinį tamsesnįjį 
laukelį) užtikrinti, kad žįsdamas kūdikis kartu su 
pienu neprisirytų ir oro, arba nurytų jo kuo ma-
žiau; (2) nesistengti ištempti kuo ilgesnius tar-
pus tarp maitinimų. Juk žinome, kaip godžiai, 
skubėdami ir nesaikingai valgome, kai būname 
peralkę. Beje, dažnesnis maitinimas geriau ne 
tik kūdikiui, kad jis neatpylinėtų ir gerai suvirš-
kintų, bet ir mamai, nenorinčiai kad išsitampytų 
jos krūtų oda; (3) linkusį atpylinėti kūdikį po žin-
dymo palaikyti ar, dar geriau, panešioti stačią, 
kad atrūgtų orą; (4) linkusį atpylinėti kūdikį gul-
dyti ne į visiškai horizontalų guolį, bet pakreip-
tą (bet ne sulenktą!) taip, jog galvūgalis būtų ge-
rokai aukščiau – tam, kad jau gulinčiam mažyliui 
atsirūgstant, oras išeitų iš skrandžio, o skystis –  
pienas pasiliktų; (5) guldyti kūdikį ne aukštielnin-
ką, bet ant šono – kad atpiltas pienas galėtų iš 
burnos ištekėti, o ne pasiliktų pripildęs ją ir ne-
sukeltų vaikeliui užspringimo pavojaus.

Prievarčio spazmai ir stenozė
Paprastasis, su oro susikaupimu skrandy-

je dėl kūdikio netikusio prigludimo prie krūties, 
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t.y., su čiulpimu susijęs atpylinėjimas paprastai 
atsitinka netrukus po maitinimo ir kūdikis atpila 
dar neapvirškintą (nesutrauktą) pieną. Vėlyvų, 
jau apvirškinto pieno atpylimų, kuriuos teisin-
giau būtų vadinti vėmimu, priežastis dažniau-
siai būna prievarčio (išėjimo iš skrandžio 
į žarnyną) spazmas arba susiaurėji-
mas – stenozė.

Prievarčio spazmą suke-
lia skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos jungtį supan-
čio raumeninio žiedo per 
didelis tonusas. Tuo-
met, kai apvirškintam 
maistui jau reikėtų ište-
kėti iš skrandžio tolyn, 
skrandis savo siene-
lių peristaltine banga jo 
neišstumia pro tą susi-
traukusią jungtį į žarnyną, 
ir skystis tada teka atvirkš-
čia kryptimi  – pro stemplę į 
burną – kūdikis vemia. Ši bėda 
gydoma atpalaiduojant prievar-
čio raumenų spazmą. Švelniais atvejais 
gali pakakti šilumos pilveliui ir kūdikio guldymo 
nehorizontalioje (galvūgaliu aukščiau) padėtyje. 
Atkaklaus spazmo atvejais gydytojai skiria ly-
giuosius raumenis atpalaiduojančių vaistų. Prie-
varčio stenozė – įgimtas skrandžio ir žarnyno 
jungties susiaurėjimas, gydomas chirurginiu tos 
jungties praplatinimu. Ypač, jeigu kūdikis, neįsi-
savindamas pakankamai maisto, blogai auga.

Dvi svarbios pieno savybės
Moters pienas yra pats saldžiausias iš visų 

Žemėje gyvenančių žinduolių rūšių. Tą lemia di-
džiausia pieno cukraus – laktozės koncentraci-
ja jame. Laktozės molekulės traukia prie savęs 
vandens molekules. Pirmiausia dėl tos savybės 
žindomų kūdikių viduriai niekada neužkietėja – 
jie tuštinasi daugiau ar mažiau minkštai. Tai pri-
klauso nuo to, kiek neįsisavintos laktozės lieka 
kūdikio išmatose. Kita reikšminga motinos pie-
no ypatybė yra kintantis jo riebumas. Žindymo 
pradžioje iš krūties bėga gerokai liesesnis „pra-
dinis“ pienas (atsigėrimui, nes turi ir santyki-
nai daugiau laktozės, ir vandens), o „galiniame“ 
piene riebalų koncentracija būna net kelis kar-
tus didesnė (sotumui). Todėl geriausia kūdikiui 
pavalgyti iš vienos krūties ir taip gauti visą joje 
buvusį pieną.

„Viduriuojantys“ kūdikiai
 Jeigu atsitinka, jog vieno maitinimo metu, 

nebaigęs žįsti vienos (pirmosios) krūties, kūdi-
kis perkeliamas prie kitos (antrosios) ir žindymą 
iki pasisotinimo tęsia iš jos, tuomet vaikas ir iš 
pirmosios ir iš antrosios krūties gauna tik „pra-
dinį“ liesesnį –  saldesnį pieną, o riebusis „gali-

nis“ pasilieka. Iki kito maitinimo tas likęs 
pienas, stumiamas naujai pasiga-

minusio pieno, atkeliauja ar-
čiau spenelio ir laukdamas 

kito žindymo virsta „pra-
diniu“ liesesniuoju. Taip 
kūdikis nuolat gauna 
liesesnįjį „pradinį“ pie-
ną. Šitas „pradinis“ lie-
sesnis pienas žarny-
nu keliauja greičiau, 
negu visos krūties „vi-
suminis“  riebesnis 

(„pradinis“ liesesnis + 
„galinis“ riebesnis = rie-

besnis negu vien „pradi-
nis”) pienas, kuris yra stab-

domas dvylikapirštėje žarnoje 
riebalų virškinimui. Iš greičiau žar-

nynu keliaujančio „pradinio“ liesesnio-
jo pieno spėjama įsisavinti santykinai mažiau 
laktozės, negu iš lėčiau žarnynu keliaujančio 
„pradinio“ + „galinio“ pieno. Taigi daugiau pieno 
cukraus laktozės patenka į galinę storąją žarną. 
Kadangi laktozė, kaip minėjome, traukia prie 
savęs vandenį, taip maitinamo kūdikio išmatos 
gali būti netgi ganėtinai skystos ir gali atrodyti, 
jog jis viduriuoja.

Ir pilvo diegliai – neprivalomi
 Be to, likusi neįsisavinta laktozė, veikiama 

žarnyno fermentų ir bakterijų, rūgsta ir dėl to 
gaminasi daug dujų – kūdikiui pučia pilvą. Besi-
kaupiančių dujų didėjantys burbulai spaudžia ir 
tempia žarnos sieneles, dirgindami jas ir sukel-
dami kūdikiui skausmą – dieglius. 

Daug rečiau pasitaiko nuo mamos mitybos 
priklausomos žindomo kūdikio pilvelio bėdos. 
Kai ku rie žin do mi kū di kiai ken čia dėl pil vo dieg-
lių, jei gu jų mamos ge ria daug kar vės pie no, 
ku rio po ten cia liai aler ge niš kas bal ty mas pa-
ten ka į kū di kio or ga niz mą su mo ti nos pie nu. Ir 
kitokios mais to me džia gos, su ke lian čios aler-
gi nes žar ny no reak ci jas mo ti nai, pa te ku sios į 
jos pie ną, pa na šiai ga li veik ti ir žin do mą kū di-
kį. Ka dan gi kū di kis yra ne tik mamos, bet ir tė-
vo vai kas, jis ga li jaut riai rea guo ti į to kį ma mos 
val go mą mais tą, ku riam jaut rus ar aler giš kas 
yra tė tis. Kar tais toks jaut ru mas ge ne tiš kai pa-
vel dimas iš se ne lio ar mo čiu tės. Įta rus, jog kū-

di kis ga li bū ti jaut rus kaž ku riam jū sų val go mam 
mais tui, nebevalgykite to pro duk to bent sa vai-
tę ir ste bė ki te, ar kū di kio aler gi jos simp to mai 
išnyks, ir ar paskui atsinaujins tokio maisto vėl 
paragavus.

Atsiminkite!
Jeigu norite, kad Jūsų mažylis išvengtų visų 

pilvelio bėdų: 
1) maitinkite kūdikį tada, kai jis pats to nori, 
2) leiskite jam pavalgyti iš vienos krūties, kad 

kūdikis gautų visą – ir „pradinį“, ir „galinį“ – 
pieną, 

3) pasistenkite gerai priglausti kūdikį prie krū-
ties, kad jis ne čiulptų (1 pav.). 

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 žindyti 
pradedama vos pagimdžius!

Naujausioji – šeštoji knygos laida (2019 m.) pa-
pildyta dviem skyriais: „Reino fenomenas spenely-
je“ ir „Pieną gausinantys vaistai“.

Daugiau apie knygą ir autorių:  
www.zindyk.lt

Spenelių kremas „Purelan“ – tai vienos sudeda-
mosios dalies kremas, gaminamas tik iš 100 % na-
tūralaus lanolino. Jis greitai nuramina pažeistus 
ir sutrūkinėjusius spenelius nėštumo laikotarpiu ir 
maitinant krūtimi. Be to, jį galima naudoti šerpe-
tojančioms vaikų ir suaugusiųjų lūpoms bei sausai 
ar jautriai odai. „Purelan“ gaminamas iš itin gry-
no medicininės paskirties lanolino, kuris padeda 
atkurti natūralų odos drėgmės balansą. „Pure-
lan“ yra saugus mamoms ir kūdikiams. Tai hipo-
alerginė, dermatologų patikrinta priemonė be 
priedų ir konservantų. Todėl prieš maitinant krūti-
mi, kremo likučių pašalinti nereikia. „Purelan“ ga-
mybai naudojamas lanolinas, išgautas iš sertifi-
kuotų ūkių, kuriuose užtikrinama gyvūnų gerovė.

Spenelių kremas 
PURELAN 

Įpakavimas: 
7 g  ir 37 g

 
Gamintojas: 

Medela AG, Šveicarija

 Greitai ir efektyviai 
įsisavinamas.

 Sumažina jautrumą ir 
skausmą.

 Saugus kūdikiui – prieš 
maitinimą nereikia 
pašalinti.

 Minkšta ir turtinga tekstūra 
atkuria odos drėgmę ir 
sukuria apsauginį odos 
paviršiaus sluoksnį

 100 % natūralus lanolinas, 
be konservantų ir kvapiklių.

 Itin grynas medicininės 
paskirties lanolinas, atitinkantis 
aukščiausius Europos ir JAV 
farmakopėjų saugumo 
standartus.

 Dermatologiškai patikrintas, 
hipoalergiškas, tinka ir itin 
jautriai odai.

http://mediq24.lt
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Ne tik pilvuko negalavimų, bet ir rim-
tesnių bėdų gali atsirasti tada, kai pa-
kinta žarnyne esančių bakterijų sudėtis, 
t. y. atsiranda disbiozė. Tai yra įvairių 
priežasčių pasekmė, kuriai būdingas 
žarnyno mikrofloros pažeidimas, kai 
sumažėja naudingųjų bakterijų. Šis ne-
galavimas gali atsirasti kūdikiams nuo 
gimimo ir bet kuriame amžiuje. Mažylio 
bakterijų pusiausvyrą reikia laiku sure-
guliuoti, nes žarnyno mikroflora atlieka 
daug svarbių funkcijų. 

Kūdikių disbiozės priežastys 
Naujagimių žarnynas nėra sterilus, jie gau-

na mikroorganizmų dar būdami mamos įsčiose. 
Taigi, vaisiaus žarnyno mikrobiotą lemia ir ma-
mos sveikata. Per pirmąsias vaiko gyvenimo va-
landas į jo žarnyną patenka mamos žarnyno ir 
makšties flora (natūralaus gimdymo metu). Mi-
krofloros formavimąsi skatina glaudimas prie 
mamos ir maitinimas krūtimi. Vaiko mikrobiota 
formuojasi maždaug iki 3 metų, tuomet žarnyno 
mikroorganizmų sudėtis pasidaro panaši į suau-
gusiųjų.

Naujagimio žarnyno ekosistemos vystymasis 
yra sudėtingas procesas, kurį gali paveikti dau-
gybė veiksnių. Bakterijų disbalansas gali atsiras-
ti dėl daugelio priežasčių. Natūraliu būdu gimusių 
naujagimių žarnyno mikrobiotoje vyrauja naudin-
gosios bakterijos. Prasčiau yra gimdant operaci-
jos būdu, kai į naujagimio žarnyną patenka ligo-
ninės aplinkos ir medicinos personalo mikroflora.

Neišnešiotų kūdikių mikrobiota formuojasi 

vėliau, joje daugiau sąlyginai patogeninių bakte-
rijų, kurios nekenkia tik tada, kai imunitetas yra 
stiprus. Todėl neišnešiotiems naujagimiams nuo 
pat pirmųjų gyvenimo dienų ypatingai svarbus 
motinos pienas, kuris suteikia sveikatai naudin-
gų bakterijų.

Mikrobiotos formavimąsi neigiamai veikia 
motinos ir vaiko atskyrimas, taip pat – ilgas nau-
jagimio buvimas ligoninėje, dirbtinis maitinimas.

Sveikas vaikas, gimęs natūraliai, maitinamas 
motinos pienu ir laiku išleistas namo su mama, 
turi nedidelę disbiozės tikimybę. Tačiau ateity-
je dėl įvairių priežasčių bakterijų pusiausvyra gali 
pasikeisti ir įsivyrauti ligas sukeliančios bakteri-
jos. Tai dažnai nutinka dėl antibiotikų vartojimo, 
streso. Disbiozė atsiranda dėl vidurių užkietėji-
mo, žarnyno infekcijų, alergijų. 

Kaip atpažinti mažyliui  
atsiradusią disbiozę?
Apie bakterijų pusiausvyros sutrikimą gali by-

loti šie simptomai: 
 pakitusios spalvos, konsistencijos ir nebū-
dingo kvapo, putotos išmatos;
 pilvo pūtimas, diegliai, skausmas, pirmai-
siais mėnesiais žarnyno disbiozės kamuo-
jamiems kūdikiams būdingi spazminiai pil-
vo skausmai;
 dažnas verksmas, nerimas (vaikas rėkia, rie-
čia kojytes prie pilvo);
 dažnas atsirūginėjimas; 
 vidurių užkietėjimas, viduriavimas.
Jeigu pastebėsite kelis išvardytus simpto-

mus, kreipkitės į savo pediatrą. Disbiozė yra daž-
na pirmaisiais gyvenimo metais. 

Pilvuko bėdos pritrūkus gerųjų 
bakterijų

Svarbu laiku atkurti  
bakterijų pusiausvyrą
Žarnyno mikroflora atlieka daug funkcijų: ji 

yra svarbi stipriam imunitetui, sintezuoja kai ku-
riuos vitaminus, neleidžia daugintis sveikatai 
žalingiems mikroorganizmams, padeda šalin-
ti toksinus, dalyvauja virškinimo procese, skaido 
nesuvirškintas maisto liekanas. Sumažėjus gerų-
jų bakterijų, silpsta organizmo barjeras, saugan-
tis nuo žalingų mikroorganizmų.

Todėl svarbu atkreipti dėmesį į mikroorganiz-
mų disbalanso simptomus ir laiku imtis veiksmų. 
Nesirūpinant bakterijų pusiausvyros atkūrimu, 
disbiozė gali sukelti hipovitaminozę (vitaminų 
stoką), organizmas nepasisavina daug medžia-
gų, kaupiasi kenksmingos medžiagos. 

Gelbėja probiotikai ir tinkama mityba 
Disbiozė nėra atskira liga, o kitų patologinių 

procesų organizme pasekmė. Todėl bakterijų pu-
siausvyros atkūrimas pagrįstas ne tik normalios 
mikrofloros atkūrimu, taip pat atsižvelgiama į šio 
negalavimo atsiradimą paskatinusias priežastis, 
kurias svarbu pašalinti.

Bakterijų disbalansui nustatyti gydytojas gali 
paskirti mikrobiologinį išmatų tyrimą, pagal kurį 
nustatomas gerųjų ir ligas sukeliančių bakterijų 
kiekis. 

Mikroflorai atkurti skiriami probiotikų prepa-
ratai, kurių sudėtyje yra naudingųjų bakterijų, 
skirtų kompensuoti jų trūkumą organizme. Tai 
yra laktobakterijos ir bifidobakterijos. Gydytojas 
patars probiotikų preparatą, atsižvelgdamas į 
mažojo paciento amžių.

Naudingosioms bakterijoms daugintis reika-
linga mitybinė terpė. Todėl būtini ir prebiotikai. 
Tai oligosacharidai, inulinas, pektinas, laktozė, 
skaidulos ir kitos medžiagos. Daug šių medžia-
gų turi ruginė duona, daržovės, vaisiai, ankštiniai 
augalai. Prebiotikai nėra absorbuojami plonojoje 
žarnoje ir į storąją žarną patenka nepakitę, o čia 
tampa probiotinių bakterijų maisto šaltiniu. 

Svarbus disbiozės prevencijos ir bakterijų pu-
siausvyros atkūrimo veiksnys yra tinkama mityba. 
Bakterijų pusiausvyros sutrikimo priežastis žindo-
mam kūdikiui gali būti mamos mityba. Dar negau-
nančiam papildomo maisto mažyliui itin svarbūs 
mamos vartojami maisto produktai, o dirbtinai 
maitinamam kūdikiui – tinkamas mišinukas.

Disbiozės kamuojamiems vyresniems vai-
kams patariama neduoti aštraus, riebaus, rūky-
to maisto, rinktis kuo natūralesnius produktus 
be daugybės įvairių maisto priedų, jiems reikė-
tų vengti saldumynų, rafinuotų maisto produktų. 
Patariama daugiau vartoti fermentuotų produk-
tų, tokių kaip rauginti kopūstai, agurkai ir kefyras.

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Gyvenimą gadina 
meteorizmas – 
ką daryti?

Dujų kaupimasis žarnyne (meteorizmas) 
yra normalus reiškinys, bet kai tai vyks-
ta itin intensyviai, ima pūsti, raižyti ir 
skaudėti pilvą. Tai yra vieni nemaloniau-
sių pojūčių, kurie gali užklupti tiek suau-
gusiuosius, tiek vaikus. Atsikratyti šių 
nemalonumų dažnai padeda mitybos 
korekcijos. Tačiau kartais prireikia ir gy-
dytojo, nes meteorizmą gali sukelti virš-
kinimo sistemos ligos.

Maisto produktai ir į žarnyną  
patekęs oras
Žarnyne besikaupiančios dujos, nespėjančios 

natūraliai pasišalinti iš virškinamojo trakto, yra ne 
liga, o simptomas, kurį sukelia nemažai priežas-
čių. Viena iš dažniausių yra dujų susidarymą skati-
nantis maistas – tai beveik visi ankštiniai augalai, 
kopūstai, obuoliai (ypač saldūs), gazuoti gėrimai 
(įskaitant ir mineralinį vandenį). 

Šį nemalonų reiškinį lemia maisto produktai, 
kurie sukelia rūgimą žarnyne: vaisiai, uogos, me-
dus, kai kurios daržovės (česnakai, svogūnai, po-
rai, pupelės, lęšiai, soja), saldikliai. Tačiau termiš-
kai apdorojant maistą pilvo pūtimas sumažėja. 
Meteorizmo priežastis gali būti pieno produktai, 
kai organizmas nesugeba pasisavinti laktozės, jei-
gu trūksta ją skaidančių fermentų. Tuomet prasi-
deda rūgimo procesas ir susidaro dujos. 

Kviečiuose, miežiuose, rugiuose yra glitimo, 
kurio organizmas gali netoleruoti, ir dėl to tokius 

žmones kamuoja meteorizmas.
Didelę įtaką daro ir valgymo dažnumas, valgy-

mas paskubomis, kai maistas gerai nesukramto-
mas, jeigu persivalgoma, per mažai geriama van-
dens.

Dujos pradeda kauptis dėl į žarnyną pateku-
sio oro. Taip nutinka kramtomosios gumos mėgė-
jams, taip pat – rūkaliams. Prisivalgoma oro ir ge-
riant per šiaudelį, dėl įpročio daug kalbėti valgant. 

Ligos ir nėštumas
Meteorizmas gali atsirasti dėl mechaninių kliū-

čių, kurios trukdo slinkti žarnų turiniui ir pasišalin-
ti dujoms, tokių kaip žarnyno nepraeinamumas 
(obstrukcija). Tai gali būti, pavyzdžiui, žarnų sąau-
gos, navikai. Viena iš dujų kaupimosi priežasčių 
yra funkcinis žarnyno motorikos sutrikimas – dir-
gliosios žarnos sindromas.  

Vidurių pūtimo priežastys gali būti įvairios žar-
nyno infekcijos, ūmios ir lėtinės   virškinamojo trak-
to ligos: Krono liga, kolitas, kasos ligos, pavyz-
džiui, lėtinis pankreatitas. Meteorizmui turi įtakos 
disbiozė – žarnyno mikrobiotos pusiausvyros su-
trikimas.

Besikaupiančios dujos  dažniau vargina tuos, 
kuriems dėl įvairių priežasčių užkietėja viduriai. 
Pavyzdžiui, per mažai vartojantiems skysčių, 
trūkstant skaidulų maiste, sutrikus žarnyno mi-
kroflorai. 

Vidurių pūtimas yra dažna problema nėštumo 
metu, mat vaisiui augant padidėjusi gimda spau-
džia žarnyną, be to, susilpnėja žarnyno peristal-
tika. Meteorizmą paskatina ir negalavimai, kurie 

nėra tiesiogiai susiję su virškinamuoju traktu: tai 
gali būti neurozės simptomas. Dujų sankaupas 
žarnyne gali lemti stresas, nes jis sutrikdo virški-
nimą.

Pagrindiniai simptomai 
Dėl žarnose susikaupusių dujų išsipučia pilvas, 

padidėja jo apimtis, atsiranda tempimas, spazmi-
niai pilvo skausmai, gurguliavimas, pilnumo po-
jūtis, raugėjimas, susilaiko dujos. Padidėjus dujų 
sankaupoms virškinamajame trakte, gali pablogė-
ti bendra savijauta, kamuoti nuovargis, skaudėti 
galvą. Dujoms pasišalinus, meteorizmo sukeltas 
diskomfortas laikinai išnyksta. 

Netinkamu momentu atsiradęs meteorizmas 
ir pastangos sulaikyti dujas gali lemti itin nemalo-
nią situaciją, kuri apsunkina gyvenimą. Neatsitikti-
nai vienas iš dažniausiai gastroenterologui užduo-
damų klausimų, kaip išvengti tokio diskomforto.

Gali padėti tinkama mityba ir masažas
Pirmiausia reikėtų pašalinti priežastis, dėl ku-

rių žarnyne ėmė kauptis dujos. Kadangi vidurių pū-
timas dažnai yra susijęs su dujų gamybą organiz-
me skatinančiais produktais, jų reikėtų atsisakyti. 
Bent jau kol meteorizmo simptomai praeis, o kar-
tais tenka ir visam laikui.

Lėtai valgykite visavertį maistą mažomis por-
cijomis maždaug 5 kartus per dieną, gerkite pa-
kankamai vandens. Nepersivalgykite ir nevakarie-

niaukite vėlai, venkite sunkiai virškinamo riebaus 
ir saldaus maisto. Žarnyno peristaltiką stimuliuo-
ja judėjimas. Todėl daugiau vaikščiokite, bėgioki-
te, reguliariai mankštinkitės.

Sunerimti derėtų, jeigu prie pilvo pūtimo prisi-
deda didelės tuštinimosi problemos, išmatose at-
siranda kraujo, labai stipriai skauda pilvą. Kreiptis 
į medikus reikia ir tuomet, kai nepadeda aukščiau 
išvardintos priemonės.

Jeigu meteorizmas tėra fiziologinis reiškinys, 
dažniausiai nereikia jokio gydymo, o vaistinėje ga-
lite įsigyti nemalonius reiškinius slopinančių pre-
paratų. Bet juos vartojant taip pat nedera valgyti 
maisto produktų, kurie sukelia vidurių pūtimą. Ta-
čiau, jei dujų sankaupų priežastis yra ligos, prepa-
ratai nuo vidurių pūtimo jų neišgydys, taigi reikia 
kreiptis į medikus. 

Norint pagerinti virškinimą ir užkirsti kelią rū-
gimo procesui žarnyne, naudojami virškinimo fer-
mentų preparatai. Padėti gali paprasčiausias pil-
vo masažas – pagal laikrodžio rodyklę.

Ši paprasta priemonė nuo vidurių pūtimo daž-
nai padeda kūdikiams. Jiems taip pat galima nau-
doti specialų dujų šalinimo vamzdelį, kuriuo nura-
minsite išpūstą pilvuką. Primaitinamam kūdikiui 
vidurių pūtimas dažnai liaujasi atsisakius kai kurių 
maisto produktų. Preparatą nuo vidurių pūtimo 
kūdikiui turėtų skirti tik gydytojas.

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Alergija  – tai iškreiptas ir padidėjęs 
žmogaus imuninės sistemos atsakas į 
tam tikras medžiagas, kurių yra įpras-
toje aplinkoje. Daugybė žmonių į jas 
visai nereaguoja, nes jos nėra pavojin-
gos sveikatai. Medžiagos, kurios suke-
lia alergiją, vadinamos alergenais. Jos, 
pakliuvusios į organizmą, sukelia imu-
ninį atsaką, t.y. organizmas pradeda 
gaminti antikūnus – „ginklus“ kovai su 
alergenais. Pakartotinai į organizmą 
patekus alergenui, įvyksta alerginė 
reakcija – antikūnai stengiasi neutra-
lizuoti alergenus. Kovos padarinys  – 
atsiradę įvairūs alerginės reakcijos po-
žymiai, pvz., bėrimai, sloga, dusulys 
ir daugelis kitų. Alergenai gali patek-
ti į organizmą per odą, kvėpavimo ta-
kus, injekcijas arba nuryjant maisto 
produktus. Norint palengvinti alergi-
jos simptomus, reikia vengti alergenų, 
maisto produktų, kurių sudėtyje yra 
alergenų ar jų pėdsakų.

gleivės, kraujingos priemaišos išmatose, raudo-
nas žiedas apie išangę, blogai augantis svoris);

w retesni kvėpavimo sistemos simptomai (slo-
ga, čiaudulys, kosulys, švokštimas, padažnėjęs 
kvėpavimas, apsunkintas kvėpavimas per nosį); 

w kartais nervų sistemos simptomai (dirglumas, 
irzlumas, sutrikęs miegas, stipraus verksmo 
priepuoliai ar nuolatinis verkimas).

Aptikus alergijos simptomų, dera: 
w kreiptis į vaiko gydytoją, su juo aptarti mažy-

lio maitinimą ir priežiūrą namuose bei paklausy-
ti jo patarimų. Gydytojas, įvertinęs konkretaus 
mažylio būklę, sprendžia, kokia pagalba būtina, 
ar reikalinga vaikų alergologo konsultacija; 

w jeigu po gydytojo konsultacijos mažylio būklė 
nepagerėja per 7–10 dienų, dera kreiptis pakar-
totinai; 

w neužsiimti mažylio gydymu jokiais vaistais, te-
palais pagal draugių, močiutės ar ,,Google“ pa-
tarimus; 

w vaikų alergologui išsamiai (nepagražinant ir ne-
sumenkinant situacijos) papasakoti, kokiais po-
žymiais ir kada prasidėjo mažylio liga, jei ji kin-
ta, tai kokios galimos jos kitimo priežastys, ar 
buvo taikytas koks nors gydymas; jei taip, koks 
jo efektas, kokiomis ligomis sirgo / serga arti-

miausi giminaičiai;
w ateiti į vaikų alergologo konsultaciją su jokiais 

tepalais neišteptu mažyliu, nes gydytojas turi 
pamatyti niekuo ir niekaip nepaveiktus ligos 
simptomus.

Vaikų alergologas, įvertinęs mamos pasa-
kojimą apie mažylio ligą ir jo būklę, sprendžia, 
kokius alergologinius tyrimus atlikti norint pa-
tvirtinti arba paneigti alerginės ligos, taip pat ir 
maisto alergijos, diagnozę. Alergologiniai tyri-
mai nėra tikslūs 100 procentų, nes kiekvienas 
organizmas į alergenus gali sureaguoti skirtin-
gai. Jei alerginės ligos diagnozė patvirtinama, 
konkrečiam mažyliui, priklausomai nuo jo būk-
lės, duodami patarimai, kaip jį maitinti, prižiūrė-
ti, kuo tepti odą ir pan. Jei diagnozuojama aler-
gija maistui, žindančiai motinai atsisakius tam 
tikrų maisto produktų, mažylio bėrimai dažniau-
siai išnyksta. Derėtų visą savaitę valgyti vieną 
produktą ir stebėti mažylio būklę. Jei būklė blo-
gėja, to produkto būtina atsisakyti.

Vienas dažniausių mamų klausimų  – „Ką 
daryti, kad mažylis nesusirgtų alergine liga?” 
Mitybos rekomendacijos alergijos prevencijai 
skirstomos į tris periodus: nėštumo, žindymo ir 
kūdikystės (t.y. kol vaikui sukaks vieneri metai), 
kai pradedami duoti papildomi maisto produktai.

Alergija ir 
alergija maistui

Alergija yra fiziologijos klaida. Tikimybė, 
kad vaikas susirgs alergija, yra: 

w 10–15 proc., jei abu tėvai yra sveiki; 
w iki 30 proc., jei abu tėvai sveiki, bet alergine liga 

serga kiti giminės; 
w iki 40 proc., jei vienas iš tėvų serga alergine 

liga; 
w 60–80 proc., jei abu tėvai serga alergine liga.

Polinkį susirgti alergine liga lemia pakitę ge-
nai. Jau atrasta apie 20 pakitusių genų, kurie 
yra alerginės ligos atsiradimo priežastis. Pavel-
dima ne alergija konkrečiam alergenui, o bend-
ras polinkis susirgti alergine liga.

Alergija maistui  – padidėjęs imuninis or-
ganizmo atsakas į tam tikrą maisto produktą. 
Dažniausi alergizuojantys produktai yra pie-
nas, kiaušiniai, kviečiai, žuvys, riešutai ir sojos. 
Alergija maistui gali pasireikšti anksti – net ke-
lių mėnesių mažyliams. Alergija pienui pasireiš-
kia apie 2 proc. vaikų. Alergijos maistui požy-
miai yra įvairūs: 
w apie 50 proc. – odos simptomai (pasikartojan-

tys bėrimai, paraudimas, odos sausumas ar 
šlapiavimas, tinimas (paburkimas), niežulys); 

w apie 20 proc. – virškinimo sistemos simptomai 
(atpylinėjimas, vėmimas, lūpų ir gomurio tini-
mas, diegliai, vidurių užkietėjimas arba gausios 
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Speciali dieta nėščioms moterims nereko-
menduojama, nes trūksta įrodymų, patvirtinan-
čių mitybos apribojimo naudą mažylių mais-
to alergijai ir atopinio dermatito prevencijai 
(...). MoksIiniais tyrimais neįrodyta, kad įpras-
tų maisto alergenų vengimas nėštumo metu 
maisto alergijos prevencijai buvo naudingas.

Žindymas naudingas tiek motinai, tiek ma-
žyliui, todėl rekomenduojamas visiems mažy-
liams, nepriklausomai nuo to, ar jo giminėje yra 
ar buvo sergančiųjų alergine liga. Dabar visuo-
tinai sutariama, kad žindymas yra pirmo pa-
sirinkimo alerginių ligų prevencijos priemonė. 
Įrodymų, kad žindančioms moterims reikėtų lai-
kytis specialios šalintinės dietos alerginių ligų 
prevencijai, nepakanka, todėl mitybos apribo-
ti nerekomenduojama. Mama turi valgyti svei-
ką visavertį maistą, įvairius produktus. Mamos 
pienas nealergizuoja, bet alergizuoti gali tai, ką 
mamytė suvalgo, nes alergenai patenka į jos 
pieną, o su juo – į mažylio organizmą, taip žin-
dantis mažylis gali tapti alergiškas tam tikriems 
produktams. Tik apie 0,5 proc. žindomų mažy-
lių yra alergiški dėl su mamos pienu gaunamų 
alergenų. Alergija dažniausiai pasireiškia pradė-
jus maitinti pieno mišiniais, pagamintais karvės 
pieno pagrindu. Jei dėl kokių nors priežasčių žin-
dymas neįmanomas ar trūksta mamos pieno, 
alergijos karvės pienui profilaktikai (prevencijai), 
didelę alerginių ligų riziką turinčius mažylius re-
komenduojama pirmus 4 gyvenimo mėnesius 
maitinti hidrolizuotais karvės pieno arba amino 
rūgščių mišiniais. Mišinį parenka vaikų alergolo-
gas. Didelės alerginės rizikos mažyliai – tai ma-
žyliai, kurių pirmos eilės giminaičiai (vienas ar 
abu tėvai, broliai / seserys) serga alergine liga – 
alergija maistui, atopiniu dermatitu, alergine 
sloga (rinitu), astma.

Remiantis 2015–2016 m. publikuotų tyri-
mų duomenimis, ankstyvas davimas galimai 
alergizuojančio maisto, kol dar mažylis gau-
na savo motinos pieno, didelės rizikos mažy-

liams gali turėti apsauginį poveikį, t. y. suma-
žinti alerginės ligos riziką. Minėtuose tyrimuose 
pateiktos ir šios alergijos maistui pirminės pre-
vencijos rekomendacijos: 
w žindyti visus mažylius pirmuosius 4–6 gyveni-

mo mėnesius, o vėliau tiek ilgai, kiek mama gali 
ir mažylis nori;

w iki 4 mėnesių neduoti jokio papildomo maisto; 
w didelės rizikos mažyliams pirmus 4 gyvenimo 

mėnesius turėtų būti skiriami hidrolizuoti kar-
vės pieno arba amino rūgščių mišiniai; 

w mažyliams nuo 4 mėnesių, turintiems didelę 
alerginių ligų riziką, nerekomenduojama specia-
li dieta; 

w duodant papildomo maisto, nereikia atidėlioti 
atskirų produktų, galinčių alergizuoti (pvz., kvie-
čių, kiaušinio, riešutų, žuvies), į dietą įtraukimo 
laiko. Kol kas nėra nustatytas optimalus laikas, 
kada pradėti duoti kiekvieno iš paminėtų pro-
duktų; 

w nujunkant mažylį nuo motinos pieno, neatidė-
liojamas papildomo maisto, galimai turinčio 
alergenų, įtraukimas į jo dietą (racioną);

w gerosios bakterijos (probiotikai) ir / ar prebioti-
kai (maistinės skaidulos) nerekomenduojamos, 
nes nepakanka įrodymų, kuri gerųjų bakterijų 
rūšis ar dozė gali atitolinti alerginės ligos atsi-
radimą ar daryti įtaką jos eigai.

Vienintelis efektyvus maisto alergijos gy-
dymas – alergeno pašalinimas iš dietos. Nors 
ir atliekami alergologiniai tyrimai, alergeną nu-
statyti ne visuomet lengva, nes alergiją vienu ir 
tuo pačiu metu gali sukelti keli alergenai, kurie 
gali patekti į organizmą įvairiais keliais, todėl jų 
išvengti gana sunku.

Yra žinoma, kad dauguma vaikų alergiją pie-
no produktams išauga vidutiniškai iki trejų 
metų, kiaušiniams – iki septynerių. Žuviai, vė-
žiagyviams, riešutams dauguma vaikų lieka 
alergiški visą gyvenimą.

Ištrauka iš knygos „Nėštumas, gimdymas, pirmieji 
gyvenimo metai“ (gydytojo pediatro Algimanto 

Vingro patarimai)
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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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Galima maišyti su maistu


