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TINKA KŪDIKIAMS NUO 4 MĖNESIŲ
BE KONSERVANTŲ
EKOLOGIŠKA
BE CUKRAUS IR SINTETINIŲ VITAMINŲ
BE PIENO Tai, ko reikia jūsų kūdikiui

„Mamuko“ košytės gaminamos tik iš ekologiškų, kūdikiams tinkamų grūdų. Gardžiose „Mamuko“ košytėse nėra 
pieno ir jokių kitų priedų: sintetinių vitaminų, cukraus, druskos, skonio ir kvapo stipriklių. Dėl patentuotos pa-

ruošimo technologijos kruopytėse išsaugomos grūdų vertingosios maistinės medžiagos, vitaminai, mineralai, o 
jų paruošimo laikas panašus į užpilamų košių.

„MAMUKO“ ISTORIJAAtėjimas į šį pasaulį jau savaime yra iššūkis. Viskas aplink – neištyrinėta, nežinoma ir keista. Didelė dalis šių keistenybių yra nuostabi, tačiau nuo kai kurių mažylius reikia apsaugoti. Norime, jog naujagimis patirtų tik pačius nuostabiausius dalykus pasaulyje, – nepaliestus, neapdorotus, tiesiog tokius, kokie jie yra iš tiesų...Mano vardas Šarūnas ir aš esu farmacininkas. Būti medicinos atstovu – tarsi tradicija mūsų šeimoje. Mano mama, tėtis ir sesuo – visi padeda žmonėms rūpintis savo sveikata. Natūraliai ir man susiformavo toks noras.Vieną dieną mano gyvenimas pasikeitė. Gimė mano dukra. Tai buvo tarsi stebuklas, leidęs suprasti: aš privalau būti pats geriausias tėtis ir mano sukaupta patirtis jai turi padėti užaugti kiek įmanoma sveikesnei ir geresnei. No-rėjau ją supažindinti su sveikos mitybos principais kuo anksčiau.Bendradarbiaudami su Lietuvos gastroenterologais sukūrėme pirmąją „Mamuko“ košę – ekologišką ir be jokių priedų, pagamintą pagal patentuotą ir iki šiol tokią vienintelę pasaulyje gamybos technologiją.Praėjo daugelis metų tobulinant „Mamuko“ produktus, ir dabar galime pasidžiaugti plačiu ekologiškų košių bei tyrelių asortimentu kūdikiams ir vaikams.„Mamuko“ produktai pagaminti iš ekologiškų, atidžiai ir itin atsakingai atrinktų žaliavų Europoje. Grūdai pa-ruošiami ir košės gaminamos pagal specialią patentuotą gamybos technologiją – išsaugomos visos naudingosios medžiagos, mineralai ir vitaminai. „Mamuko“ košės kol kas yra vienintelės kūdikių košės pasaulyje, kurias reikia virti. Tačiau košytės virimo procesas ne ką ilgesnis nei užpilamų košių.Galbūt ne visos mamos žino, kad užpilamos košės gaminamos iš grūdų, apdorotų labai aukšta temperatūra ir slėgiu, dėl to žūsta natūralūs vitaminai bei gali susiformuoti pavojingų sveikatai junginių. 



Instagramo erdvėje veikianti nuomonės for-
muotoja pusantrų metų Oskaro mama Vijolė Jo-

čienė sako, kad ypatingai suartėjo su mama bū-

tent tada, kai susilaukė sūnelio.

Nuo vaikystės 
palaikantis 
ryšys su šeima

Po priklausomybės nuo tėvų 
vaikystėje, maištavimo peri-
odo paauglystėje, suaugus 
ateina supratimas, kad jokie 
draugai niekad nepakeis tėvų 
ir tų ypatingų santykių, mez-
gamų nuo pat gimimo. Tai 
tavo šaknys, be kurių nebū-
tum tokia, kokia esi. Tuomet 
visus neišvengiamus skirtu-
mus priimi ramiai ir toleran-
tiškai. Ypatingi santykiai yra 
dukros su mama, ir kai pati 
tampi mama, tie santykiai 
pereina į naują lygmenį.

Ar dažnai susitinkate, ben-
draujate su mama, močiute?

Dabar bendraujam daug, o susitin-

kam maždaug 4 kartus per savaitę, kartu su 
tėvais būname per šventes. Mokykliniais laikais 
mano ryšys su tėvais visada buvo stiprus, santy-

kiai atšalo studijuojant. Mama norėjo kontroliuoti 
mano gyvenimą, o aš tam priešinausi. Tada atro-

dė, kad tėvai blogiausi, geresni yra draugai ir ge-

riau už tėvus išmano įvairiausius dalykus. Vėl su-

artėjome, kai pati tapau mama, supratau, kad 
trūksta mamos dėmesio, patarimų ir norisi bend-

rauti, išklausyti. 
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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 sūnumi Oskaru
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Esame skirtingo amžiaus moterys: mama, mo-

čiutė, teta ir aš, bet susitikusios galime ilgai kalbė-

ti kuria nors tema. Tai gali būti apie vaiką, kelionę 
ar kažkokį įvykį, situaciją Lietuvoje. 

Visos viena kitai sakome „tu“. Nesuprantu, kai 
į tėvus ir senelius kreipiasi „jūs“, tas „jūs“ asocijuo-

jasi su tolimesniu žmogumi, pavyzdžiui, garbaus 
amžiaus mamos drauge, draugės mama. 

Kiek jums svarbus ryšys su mama, močiute?
Jeigu santykiai su mama būtų prasti, jausčiau-

si blogai. Pusę metų su vyru gyvendama užsienyje 
supratau, kad negalėčiau ilgai gyventi svetur be gi-
minių: atrodo, kad iš manęs kažką išplėšia. Man la-

bai svarbu bendrauti su tėvais, nuvažiuoti aplanky-

ti. Niekas manęs neskatino, neįpareigojo tai daryti, 
taip yra savaime – iš meilės tėvams, giminaičiams.

Mama su močiute rečiau susiskambina negu aš 
su jom abiem. Nors ne visada įdomu kalbėti su mo-

čiute arba kartais nėra nuotaikos, bet vis tiek turiu 
išklausyti ir paskambinti. Net užsirašiau kalendo-

riuje priminimą, kad per darbus nepamirščiau. 

Ar svarbus mamos supratimas, palaikymas 
tam tikrais gyvenimo momentais?

Manęs nemotyvuoja niekas, net giminaičiai, 
nors pagyrimas „Koka tu šaunuolė, pasiekus tą ar 
tą“, žinoma, malonus. Auginant vaiką svarbu, kad 
mama būtų šalia, kai reikia padėtų, jos patarimų 
dėl vaiko auginimo pasiklausau, bet nusprendžiu 
pati. 

Tėvai neretai linkę pamokyti. Ar dažnai 
skiriasi jūsų ir mamos ar močiutės požiūris į 
įvairiausius dalykus? Kaip išsprendžiate šią 
problemą?

Tikrai labai skiriasi, aš visada pasiginčiju, išsa-

kau savo nuomonę. Pavyzdžiui, močiutė sako: „Ar 
vaikui ne per šalta, gal jį reikia aprengti, gal nevesk 
jo ten“. Aš linkusi nutylėti, nors anksčiau komen-

tuodavau, o močiutė užsiplieksdavo, priekaištau-

davo: „Kodėl tu nieko nesupranti?“ Dabar verčiau 
patyliu, sutinku, nes žmogaus nepakeisi, o močiu-

tė nelinki blogo.
Pavyzdžiui, močiutė pataria: „Jūs tik neikit, kur 

daug žmonių, nes galima užsikrėsti.“ Tad jeigu 
šiandien buvau prekybos centre, aš jai nesakysiu. 
Ji ramiau miegos. Pritariu: „Teisingai, ir tu pati ne-

važiuok“, – taip ją nuraminu.
Mama ne taip dažnai ginčijasi kaip močiutė, 

jeigu nesutinku su jos nuomone. Ji labiau linkusi 
apsvarstyti mano požiūrį. Bet vis tiek mama la-

bai mėgsta būti teisi, tuo jos abi su močiute pa-

našios. Dėl daugelio dalykų labiau sutariame su 
teta – mamos seserim, mūsų ir amžius artimes-

nis. 

Sakoma, kad vaikai ir tėvai negali būti drau-
gai, nes su jais santykiai kitokie… Ką manote 
apie tai? 

Ne visos draugės sutiks su kiekviena mano 
nuomone, kaip ir mama, bet su mama galėčiau 
kalbėti ne visom temom, kaip su drauge. Pavyz-

džiui, kalbant apie santykius su vyru, mamai galė-

čiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, susipykom, papa-

sakoti dėl ko. Nepasakočiau intymesnių dalykų, 
apie kuriuos galėčiau kalbėti su drauge, kaip ir 
man mama nepasakotų apie santykius su tėčiu.

Pasipasakoju mamai apie verslo reikalus, nau-

jas idėjas. Ne viskas, ką darau, jai patinka, kaip ir 
kiekvienai draugei. Antra vertus, jeigu tiek daug 
laiko bendraučiau su drauge, kiek su mama, tai ne-

sutarimų, ginčų atsirastų daugiau. Manau, mama 
galėtų būti draugė su išlygom.

Tikriausia mano draugė yra teta. Manau, kad 
jei nutiktų kas nors labai blogo mano gyvenime, 
pavyzdžiui, sugriūtų verslas, sužinočiau, kad iš-

davė vyras ar kitą blogą dalyką, tokį, kad pakirs-

tų kojas ir rankas, pirmiausia paskambinčiau tetai. 
Ji labiausiai mane suprastų, nepriekaištautų, ne-

pamokslautų, nepasakytų kažko, kas sunervintų, 
o tik palaikytų. Kaip ir vaikas: nors ir mamą, ir tėtį 
myli vienodai, bet jei kas atsitinka, bėga pas vie-

ną iš jų. 

Kas labiau padeda prižiūrėti sūnelį – mama 
ar močiutė?

Dažniau padeda mama, ji išėjo iš darbo atosto-

gų, kad daugiau laiko galėtų praleisti su anūku. Su 
juo pabūna 1–2 kartus per savaitę, o kitomis die-

nomis visur stengiuosi važiuoti kartu su sūneliu. 
Tik dabar pirmąkart paliksime vaiką mamai ir išva-

žiuosime su vyru, bet neilgam – į 4 nakvynių kelio-

nę. Be mūsų Oskaras dar net nemiegojęs, tad žiū-

rėsime, kaip seksis. 
Močiutė labai jaunatviška, tą pastebėjo ir 

mano instagramo sekėjai, dirba trijuose darbuo-

se, nors jai per 70 metų. Ji yra toks žmogus, ku-

riam, jeigu sveikas, reikia nuolat judėti, ji turi eiti, 
bendrauti, realizuoti save, kasdien skirtingai reng-

tis. Ji tokia ryški persona ir mėgsta išsakyti savo 
nuomonę.

Gal jau ketinate sūnų leisti į darželį?
Kol kas apie tai negalvoju. Noriu, kad vaikas 

būtų su manim kiek įmanoma ilgiau. Darželis bet 
kokiu atveju yra trauma, mažam vaikui daugiau 
kenkia negu turi pliusų. 

Matau, kaip vaikui nuolat reikia mamos: jis at-
bėga prie manęs apsikabinti 5 kartus per valandą.  
Darželyje nebus mamos, tik svetimos moterys, ir 
dar, jeigu tai geras darželis, 4–5 vaikai. O jie skir-
tingo charakterio, dažniausiai vienas iš kito kaž-

ką atima, gali pastumti. Ir ką tuomet išugdysime – 
ne meilę, tik pripratimą, kad yra skirtingi žmonės. 
Manau, kad vaiką galima išleisti į darželį, kai jis su-

pranta, ką reiškia pastumti, atimti, kad yra mama, 
svetima teta.  Vaikas turi suvokti, kur jis išeina, ki-
taip jis supras tik tai, kad jį mama kažkur paliko 
tarp svetimų vaikų ir tetų, ir jam nebus gerai. 

Neseniai buvome teatre  – paskaičiavau, kad 
per tas 40 minučių sūnelis pribėgo prie manęs ap-

sikabinti 6 kartus, nors ten buvo labai įdomu. Prie 
kitų mamų vaikai taip pat nuolat pribėgdavo. 

Ypatingai svarbu vaikui atiduoti kuo daugiau 
meilės pirmuosius 2–3 metus. Tai yra vieninte-

lis gyvenimo etapas, kai gali tiek būti su vaiku, ku-

riam reikia nuolat tave apsikabinti. O darželyje jis 
tegalės prieiti prie tetos, kuri jo tikrai neapkabins. 

Užsidarę mes nesėdime, einame į kavinę, kur 
vaikai gali pažaisti, į vaikų kambarius, ten sūnelis 
bendrauja su kitais vaikais. Namuose irgi turime 
užsiėmimų: lipdome, klijuojame, šokame, klauso-

mės muzikos.

Kalbėjosi Neringa GrabauskienėJu
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Žiema – gripo ir kitų virusinių ligų me-
tas. Sirgti labai nesinori, deja, pasislėp-
ti namuose nuo virusų negalime – reikia 
eiti į darbą, mokyklą ir pan. Kaip apsi-
saugoti nuo sezoninių negalavimų?

Virusai skirtingi, saugotis  
reikia taip pat
Kaip ir bet kuri kvėpavimo takų infekcija, gripas 

ir COVID-19, perduodamos per ore tvyrančius la-

šelius, tačiau šios ligos yra labai užkrečiamos. Vi-
ruso šaltinis – sergantis žmogus, o jam kosint ar 
čiaudint virusų sklidini lašeliai oru nukeliauja pas 
netoliese esančius žmones, kurie juos įkvepia. To-

dėl gripu ir COVID-19 lengva užsikrėsti ten, kur 
yra daug žmonių – mokykloje, darbe, autobuse ir 
pan. Taip pat galima užsikrėsti kontaktiniu būdu, 
pavyzdžiui, palietus durų rankeną, turėklus, pa-

spaudus ranką. Todėl, palietę paviršius prekybos 
centre ar viešajame transporte, nelieskite ranko-

mis veido, akių, nosies, burnos, nes virusai lengvai 
plinta per gleivines.

Didelės rizikos žmonėms gripas ir COVID-19 
gali sukelti sunkią ligą arba mirtį. Šioms grupėms 
priklauso pagyvenę žmonės, nėščios moterys, ser-
gantieji tam tikromis lėtinėmis ligomis (širdies ir 
kraujagyslių, plaučių ligomis, cukriniu diabetu ir kt.).

Stipri apsaugos priemonė nuo sunkiausių se-

zono ligų – gripo ir COVID-19 – skiepai. Gripo vak-

cinos sudėtis kasmet keičiama pagal Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijas, atsižvel-
giant į cirkuliuojančių viruso padermių prognozę. 
Žinoma, šimtaprocentinės apsaugos šios vakci-
nos nesuteikia, bet susirgus paskiepytam žmogui 
jos gali apsaugoti nuo sunkių ligos formų ir suma-

žina komplikacijų bei mirties tikimybę.
Saugodamiesi virusinių ligų turime naudoti 

daugybę kitų priemonių, kuriomis neleisime viru-

sams mūsų pasiekti.

Laikomės higienos taisyklių
Virusai išlieka ant daiktų ir perduodami bendrai 

juos naudojant, taip pat – per nešvarias rankas. 
Sergančio žmogaus rankos yra ne mažiau svar-
bus viruso šaltinis nei burna ir nosis. Palietus vei-
dą, virusas patenka ant rankų, o nuo jų ant aplin-

kos daiktų, kuriuos palietęs gali užsikrėsti sveikas 
žmogus. Todėl po apsilankymo viešose vietose, 
taip pat grįžę namo iš gatvės, kruopščiai nusiplau-

kite rankas. Jeigu sergate sloga, audinio nosinę 
pakeiskite popierinėmis servetėlėmis, kad kišenė-

je nesinešiotumėte mikrobų.
Laikykitės higienos taisyklių ir mokykite jų vai-

kus: paaiškinkite, kad būtina plauti rankas su muilu 
ir vandeniu apsilankius tualete, paglosčius gyvū-

ną, pažaidus su kitais vaikais ir pan. Kuo dažniau 
plausite rankas, tuo mažesnė tikimybė, kad užsi-
krėsite virusu. Jeigu rankų nusiplauti negalite, tu-

rėkite specialų valomąjį skystį ar servetėlių.

Nesuteikime 
virusams 
šanso 

Vėdiname namus
Tikimybė pasigauti virusą gerokai padidėja 

prastai vėdinamose patalpose. Sausame, šiltame 
ir nejudančiame ore virusai išlieka ilgai, tačiau vė-

siame ir cirkuliuojančiame ore jų sumažėja. Todėl 
patalpas būtina vėdinti bent tris kartus per dieną, 
dažniau atlikti drėgną valymą.

Atsargiau bendraujame
Epidemijos metu venkite vietų, kuriose daug 

žmonių, visur laikykitės saugaus atstumo. Kuo 
mažiau kontaktuosite su kitais, tuo mažesnė ti-
kimybė užsikrėsti. Užsidaryti namuose nereikia, 
tačiau virusinių ligų epidemijos laikotarpiu geriau 
rinktis ne prekybos centrą, o atokesnę vietą pasi-
vaikščiojimui gamtoje. 

Jeigu namuose yra kūdikis, virusų siautėjimo 
sezoną geriau rečiau susitikti su šeimos draugais 
ir giminaičiais, nesiveskite vaiko į parduotuvę ir 
pan.

Tinkamai dėvime medicinines kaukes
Labai svarbios ir efektyvios COVID-19 ligos, 

taip pat ir gripo prevencijos priemonės yra medici-
ninės kaukės ir respiratoriai. Pagal Europos stan-

dartus pagamintos veido apsaugos priemonės 
mažina užsikrėtimo riziką, nes geriausiai sulaiko 
žmogaus į aplinką iškvepiamus seilių lašelius.

Nepamirškite, kad veiksmingą apsaugą sutei-
kia tik tinkamai dėvima kaukė: vienkartinę kau-

kę galima dėvėti tik vieną kartą, ji turi dengti nosį, 
burną bei smakrą, turi būti keičiama kas 3–4 va-

landas arba kai sudrėksta. Nepamirškite, kad ap-

saugines kaukes reikia keisti kas dvi valandas, ki-
taip apsauga nuo virusų gerokai susilpnės. 

Stipriname organizmą
Stiprinkite imuninę sistemą: laikykitės svei-

kos mitybos taisyklių, valgykite daugiau šviežių ir 
termiškai apdorotų daržovių ir vaisių. 80 % mūsų 
imuniteto sukuria žarnynas, t. y. žarnyno mikroflo-

ra. Kad galėtų gyventi naudingos bakterijos, ku-

rios rūpinasi mumis ir mūsų imunitetu, reikia var-
toti pakankamai maistinių skaidulų ir skysčių. 
Virusinių infekcinių ligų piko metu nebadaukite ir 
atsisakykite griežtų dietų. Nepamirškite, kad dau-

gelio kvėpavimo takų infekcijų rizikos veiksniu yra 
laikomas rūkymas.

Vienas iš svarbiausių ligų prevencijos veiks-

nių, stiprinančių apsaugines organizmo savybes, 
sveikas gyvenimo būdas. Žinoma, sveika gyven-

sena, kaip ir daugybė apsaugos nuo gripo, CO-

VID-19 ir kitų virusinių ligų priemonių, nėra garan-

tija, kad nesusirgsite. Tačiau sveikam ir stipriam 
organizmui lengviau susidoroti su virusu ir išveng-

ti komplikacijų. O nuolat neišsimiegantys ir pras-

tai besimaitinantys arba besilaikantys organizmą 
silpninančių dietų – ilgiau ir dažniau serga. 

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Žarnynas – ne tik virškinimo, bet ir imu-
ninės sistemos organas. Čia yra be-
veik 80 % visų imuninių ląstelių. Bet šis 
svarbus organas labai pažeidžiamas  – 
jis nuolat kontaktuoja su išorine aplin-
ka, visų pirma, per maisto produktus. 
Bet kuriuo metu į jį gali patekti pato-
geniniai ligas sukeliantys mikrobai, bet 
apginti nuo jų gali sveika žarnyno mi-
krobiota.
Žarnyno mikrobiota moduliuoja imuninį atsaką, 
sintetina antikūnus, reaguodama į infekcijas ir ki-
tas priešiškas medžiagas. Jei jos balansas su-

trinka, susilpnėja ir gynyba. Tai reiškia, kad mūsų 
sveikata labai priklauso nuo žarnyno mikrobiotos. 
Kaipgi ją apsaugoti? 

Žarnyno draugai ir priešai
Žarnyne gyvena daug mikroorganizmų – apie 

100 trilijonų įvairių bakterijų. Tai yra vadinama mi-
krobiota, kurios sutrikimas gali paveikti visą orga-

nizmą.  Žarnyno mikrobiota sudaryta iš naudingų-

jų ir tam tikromis sąlygomis galinčių sukelti ligas 
sąlyginai patogeninių bei patogeninių bakterijų. 

Naudingosios bakterijos virškina maistą, ga-

mina virškinimo fermentus, kurie skaido krakmo-

lą, riebalus, baltymus, sintetina kai kuriuos vita-

minus. Šios bakterijos reguliuoja žarnyno veiklą, 
neutralizuoja įvairius toksinus, apsaugo žarnyną 
nuo patogeninių ir sąlyginai patogeninių bakteri-
jų įsigalėjimo.

Šalia naudingųjų mikroorganizmų žarnyne gy-

venančios sąlyginai patogeninės ir patogeninės 
bakterijos laukia tinkamo momento, kad galėtų 
veikti. Jos gali suaktyvėti susilpnėjus imuninei sis-

temai, valgant nesveiką maistą, dažnai patiriant 
stresą ar paūmėjus virškinamojo trakto ligoms. 
Tuomet padaugėja priešiškų mikroorganizmų ir 
sutrinka bakterijų pusiausvyra, t. y. atsiranda dis-

biozė. 

Žarnyno mikrobiota  
apsaugo nuo ligų
Žarnyno mikroorganizmai suteikia apsauginį 

barjerą. Kuo daugiau naudingųjų bakterijų yra ant 
žarnyno sienelių, tuo mažiau vietos lieka įsiterpti 
ligas sukeliantiems mikroorganizmams. Naudin-

gieji mikroorganizmai konkuruoja su patogeninė-

mis bakterijomis, taip pat patys gamina medžia-

gas, pasižyminčias antimikrobinėmis savybėmis 
ir apsaugo nuo uždegimo. 

Žarnyno imuninės apsaugos funkcija pagrįsta 
žarnų sienelėse esančių imuninių ląstelių ir nau-

dingųjų žarnyno bakterijų sąveika. Uždegimas 

įveikiamas prie imuninių ląstelių receptorių pri-
sikabinus naudingosioms žarnyno bakterijoms. 
Jeigu prie receptorių prikimba patogeninės bak-

terijos, kyla uždegimas ir sumažėja atsparumas 
infekcijai. Taip atsitinka sumažėjus naudingųjų 
bakterijų.

Kovai su į organizmą patenkančiomis pavojin-

gomis medžiagomis žarnyno mikrobiota gamina 
baltymus imunoglobulinus (antikūnus). Žarnyne 
yra daugiausia limfinio audinio, kuris labai svar-
bus imuninei sistemai. Kai tik mus užpuola in-

fekcija, suaktyvėja žarnyno limfiniame audinyje 
esantys limfocitai, kurie ir pradeda sintetinti an-

tikūnus. Tai yra apsauginis barjeras nuo infekcijų.
Disbiozė yra palanki ligoms, ji susijusi su funk-

ciniais žarnyno sutrikimais, uždegiminėmis žarny-

no ligomis (Krono liga, opiniu kolitu), alergijomis, 
širdies ligomis, vėžiu, cukriniu diabetu ir nutuki-
mu. Sveika mikrobiota stiprina imuninę sistemą, 
todėl sumažėja rizika užsikrėsti įvairiomis infekci-
nėmis ligomis, taip pat ir virusinėmis. 

Kodėl naudingųjų  
bakterijų sumažėja?
Sutrikdyti žarnyno mikrobiotos balansą gali 

netinkama mityba, kai organizmas negauna visų 
reikalingų maistinių medžiagų, tarp jų ir skaidu-

linių medžiagų. Taip pat perdirbtas, riebus, ge-

netiškai modifikuotas, užterštas chemikalais 
maistas, įvairūs konservantai maiste, dietų lai-
kymasis, alergijos tam tikriems maisto produk-

tams. Dažna naudingųjų bakterijų sumažėjimo 
priežastis yra vaistų vartojimas, pavyz-

džiui, antibiotikų, kurie naikina ne tik 
patogenines, bet ir naudingąsias 
žarnyno bakterijas.

Mikrobiotos disbalansą gali 
sukelti žarnyno motorikos su-

trikimai, žarnyno ir kitokios 
infekcijos, lėtinės virškina-

mojo trakto ligos (gastritas, 
enteritas, kolitas ir kt.), en-

dokrininės ligos, stresas ir 
depresija, piktnaudžiavimas 
alkoholiu, rūkymas, turi įtakos 
ir mažas fizinis aktyvumas.

Pažeidus žarnyno mikrobio-

tą, gali atsirasti anksčiau nepatirtos 
alerginės reakcijos į tam tikrus maisto 
produktus, dėl kurių ne tik viduriuojama, bet 
ir kamuoja pykinimas, vėmimas. Kai kuriais atve-

jais sutrinka maistinių medžiagų pasisavinimas, 
atsiranda geležies, vitaminų ir kitų medžiagų trū-

kumas. Žmogus gali skųstis silpnumu, galvos 
skausmais, nuovargiu.

Sumažėjus naudingųjų bakterijų ir įsivyravus 
patogeninėms susilpnėja imunitetas, todėl daž-

niau susergame kvėpavimo sistemos ligomis, 
taip pat gripu, ir sunkiau sveikstame. Toliau – pra-

deda suktis užburtas ratas: ligos sutrikdo bakte-

rijų pusiausvyrą, o disbiozė skatina negalavimus. 
Kuo prastesnė žarnyno mikrobiotos būklė, tuo 
silpnesnis imunitetas. 

Pasikeitus žarnyne esančių bakterijų sudėčiai, 
sutrinka virškinimas, todėl kamuoja tokie nema-

lonūs simptomai kaip viduriavimas, kartais – vi-
durių užkietėjimas, pilvo pūtimas, žarnyną raižan-

tis skausmas. Minėtų simptomų disbiozė gali ir 
nesukelti, bet šis sutrikimas turės neigiamų pa-

sekmių imunitetui, todėl žarnyno sveikata būtina 
rūpintis nuolat.

Kaip pagerinti mikrobiotą  
ir sustiprinti imunitetą? 
Tinkamai funkcionuojanti žarnyno mikrobiota 

labai svarbi saugantis nuo infekcinių ir lėtinių ligų, 
todėl turime pasirūpinti, kad nepritrūktų naudin-

gųjų bakterijų. Jų yra kai kuriuose maisto pro-

duktuose: kefyre, jogurte, brandintame sūryje ir 
kituose fermentuotuose pieno produktuose, rau-

gintuose agurkuose ir kopūstuose, giroje. Deja, 
šiuolaikiniame perdirbtame maiste, kuris vyrauja 
daugelio mityboje, naudingųjų bakterijų kiekis su-

mažėjęs. 
Palaikyti sveiką mikrobiotą, taip pat esant 

disbiozei, gali padėti specialūs probiotikų pre-

paratai. Šiuose preparatuose yra gyvų naudin-

gųjų bakterijų, esančių kiekvieno žmogaus žar-
nyne ir dalyvaujančių daugelyje organizme 
vykstančių procesų. Pagrindiniai naudingieji žar-
nyno mikroorganizmai yra laktobakterijos ir bi-
fidobakterijos.  Jos ilgą laiką naudojamos gami-

nant bakterinius probiotikų preparatus. 
Šie preparatai skiriami atkurti norma-

lią mikrobiotą, kolonizuojant žarny-

ną naudingomis bakterijomis ir 
stabdant patogeninių bakteri-
jų augimą.   

Tačiau probiotinės bakte-

rijos veiksmingos tada, kai 
išlieka gyvybingos. Tam, kad 
jos pasiektų reikiamą vietą – 
žarnyną, ir pradėtų veikti, 
probiotikai turi būti atsparūs 

virškinimo fermentams. Todėl 
gaminamos laktobakterijų ir bi-

fidobakterijų kapsulės, kuriose 
esantys probiotikai saugiai pasiekia 

žarnyną ir jame rezorbuojami.
Mikrobiotai atkurti reikalingi ne tik probio-

tikai, bet ir prebiotikai. Kad išlaikytume naudingą-

sias bakterijas, kartu su maistu turime gauti pa-

kankamai prebiotikų turinčių produktų. Tai yra 
naudingųjų bakterijų maistas, be kurio jos negali 
išgyventi. Prebiotikų gausu nesmulkintuose grū-

duose, kuriuose yra daug skaidulų, ankštinėse ir 
kitose daržovėse, vaisiuose, sėlenose. 

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Folio rūgštis – gyvybės, sveikatos ir geros 
nuotaikos  
vitaminas

Folio rūgštis (vitaminas B9) yra vienas iš 
svarbiausių mikroelementų, būtina imu-
nitetui, širdžiai ir kraujagyslėms, taip 
pat emocinei sveikatai. Šio vitamino trū-
kumas paveikia bet kurio žmogaus svei-
katą ir ypač pavojingas nėštumo metu – 
moteriai ir vaisiui. Deja, šios svarbios 
medžiagos dažnai pritrūksta, ir ne tik 
dėlto, kad per mažai gauname su maistu. 

Folio rūgšties stokos pasekmės –  
nuo anemijos iki depresijos
Folio rūgštis reikalinga daugeliui organizmo gy-

vybinių funkcijų. Ši medžiaga yra svarbi ląstelių au-

gimui ir dalijimuisi, baltymų apykaitai, dalyvauja 
palaikant normalų kepenų darbą. Ji reikalinga nu-

kleino rūgščių (DNR) sintezei, o DNR pakitimai le-

mia itin rimtas ligas, tokias kaip vėžys. Be to, ji bū-

tina tinkamai imuninės sistemos veiklai, širdies ir 
kraujagyslių darbui. Folio rūgštis mažina homo-

cisteino, kuris skatina cholesterolio nusėdimą ant 
kraujagyslių sienelių, kiekį. Taigi, padeda apsisau-

goti nuo širdies bei kraujagyslių ligų ir dažnai skiria-

ma gresiant miokardo infarktui. 
Folio rūgštis teigiamai veikia nervų sistemą, tai-

gi ir mūsų nuotaiką bei darbingumą. Ji būtina krau-

jodarai, t. y. eritrocitų (raudonųjų kraujo kūnelių) ga-

mybai – o jos trūkumas gali sukelti mažakraujystę. 
Dėl Folio rūgšties stokos gali išsivystyti mega-

loblastinė anemija. Tai anemijos rūšis, kai sumažėja 
raudonųjų kraujo kūnelių eritrocitų skaičius ir sutrin-

ka normalus jų funkcionavimas. Dėl folio rūgšties 

trūkumo susidaro dideli, nesubrendę eritrocitai  – 
megaloblastai, kurie negali atlikti deguonies per-
nešimo funkcijos. Todėl pamažu didėja audinių 
deguonies badas. Atsiranda silpnumas, dusulys, 
krūtinės skausmas, nuovargis, širdies ritmo sutriki-
mai, odos blyškumas.

Folio rūgšties stokos pasekmė – bloga nuotai-
ka, kuri laikui bėgant gali išsivystyti į klinikinę depre-

siją. Ilgą laiką trūkstant šio vitamino gali susilpnė-

ti atmintis, kamuoti nemiga, nuolatinis nuovargis, 
nervingumas, nepagrįstas nerimas.

Pritrūksta dažnam
Šio vitamino stoką lemia netinkama mityba, al-

koholis, disbiozė, įvairios žarnyno ligos, kuriomis 
sergant jis neįsisavinamas, onkologinės, kepenų li-
gos. Suprastėja šio vitamino įsisavinimas vartojant 
traukulius slopinančius vaistus, geriamuosius kon-

traceptikus. 
Folio rūgšties stoka yra viena iš labiausiai papli-

tusių avitaminozių rūšių. Pirmieji požymiai – nuo-

vargis, apetito stoka, irzlumas – yra nespecifiniai, 
todėl dauguma tiesiog nekreipia į juos dėmesio. 
Norint palaikyti normalią vitamino B9 koncentraci-
ją kraujyje, reikia užtektinai jo gauti kasdien. 

Folio rūgšties poreikis didėja sveikstant po trau-

mų ir operacijų, aktyviai sportuojant. Daugiau jos 
reikia linkusiems į anoreksiją, griežtai besilaikan-

tiems veganinės mitybos, t. y. tiems, kurie atsisako 
gyvūninės kilmės produktų.

Gausus vitamino B9 šaltinis žalios spalvos dar-
žovės: špinatai, brokoliai, salotos, žiediniai ir briu-

selio kopūstai, taip pat jo yra burokuose, avižiniuo-

ECOSH BIOAKTYVI FOLIO 

RŪGŠTIS (FOLIATAS) 
Nėštumą planuojančioms, nėščioms ir 

žindančioms moterims

Bioaktyvi folio rūgštis (foliatai) padeda palaikyti normalią ami-
norūgščių sintezę, normalią kraujodarą ir normalią homocistei-
no apykaitą. Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą 
nėštumo metu, normalią psichologinę funkciją ir normalią imu-
ninės sistemos veiklą. Foliatai padeda mažinti pavargimo jaus-
mą ir nuovargį.

ECOSH maisto papildo sudėtyje – bioaktyvi folio rūgštis (kal-
cio-L-metilfolatas), net 800µg vienoje kapsulėje. 

90 kapsulių – 3 mėnesių kursui.

ECOSH – Estijos maisto papildų gamintojas, gaminantis ypač 
kokybiškus, kuo natūralesnius maisto papildus. 

 Maisto papildai yra be konservantų, be GMO. 
 Naudojamos vegetarinės, augalinės kilmės kapsulės (be už-

pildų, kietiklių ir kitų nereikalingų cheminių priedų), dauguma 
maisto papildų tinkami vegetarams, kai kurie ir veganams.

ECOSH – VEDAMI GAMTOS
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir 

subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Atraskite e-parduotuvėje www.ecosh.lt ir EUROVAISTINĖSE, 
GINTARINĖS, APOTHEKA PHARMA vaistinėse 

ir e-parduotuvėse.

www.ecosh.lt |  @ecosh.lietuva |  Ecosh.Lietuva

se dribsniuose, mielėse. Vitamino B9 nemažai 
svogūnuose, graikiniuose riešutuose, žemės rie-

šutuose, pomidoruose, citrusiniuose vaisiuose, gri-
kiuose, kepenyse, kiaušinių tryniuose. 

Tačiau folio rūgštis nėra patvari, ji suyra veikiant 
aukštai temperatūrai. Daug šio vitamino praranda 
šviesoje laikomi produktai. Be to, mažiau jo yra šil-
tnamyje užaugintuose vaisiuose ir daržovėse.

Nuolat vartoti reikia vaisingo  
amžiaus ir nėščioms moterims
Folio rūgštis ypač svarbi nėštumo periodu, jos 

reikia placentos augimui. Trūkstant šio mikroele-

mento, padidėja persileidimo ir priešlaikinio gimdy-

mo, depresijos po gimdymo rizika.
Pakankamas folio rūgšties kiekis būtinas be-

sivystančiam vaisiui. Ji svarbi nugaros smegenų ir 
nervų sistemos formavimuisi. Folio rūgštis pade-

da išvengti labai sunkių smegenų ir nervų sistemos 
apsigimimų, įgimtų širdies ydų. Esant šio vitamino 
trūkumui dažniausiai pasitaiko tokie stuburo pato-

logijos defektai kaip įskilas stuburas (su plyšiu, kai 
yra nesuaugę slankstelių lankai) ir anencefalija (ne-

išsivysčiusios smegenys).
Vaisiaus nervinis vamzdelis, iš kurio vystosi gal-

vos ir stuburo smegenys, stuburas ir kaukolė, pra-

deda formuotis ankstyvuoju nėštumo laikotar-
piu. Todėl pradėti vartoti folio rūgštį patariama jau 
bent prieš 2–3 mėnesius iki planuojamo nėštumo, 
ir tęsti toliau. Dar geriau, jeigu šį vitaminą papildo-

mai vartos kiekviena vaisingo amžiaus moteris.
Nėštumo planavimo laikotarpiu folio rūgšties 

neturi pamiršti ir vyrai, ji turi įtakos vaisingumui, rei-
kalinga stipriems spermatozoidams, o jos trūks-

tant sumažėja ir jų kokybė, ir kiekis. 

Geriausiai organizmo  
įsisavinama forma
Natūrali vitamino B9 forma, esanti maisto pro-

duktuose, yra folatai. Folio rūgštis – dirbtinai su-

sintetinta medžiaga, kuri yra maisto papilduose ir 
vaistuose.

Tiek natūralūs folatai, tiek sintetinė folio rūgš-

tis nėra metaboliškai aktyvūs junginiai, t.y. nega-

li dalyvauti organizmo biocheminėse reakcijose. 
Kad pradėtų efektyviai veikti, organizme pirmiausia 
turi įvykti daug cheminių reakcijų, kurių rezultatas 
yra L-metilfolato susidarymas. Būtent L-metilfola-

tas yra biologiškai aktyvus folatas, kuris apsaugo 
nuo folio rūgšties trūkumo pasekmių. Bėda ta, kad 
dėl specifinio genetinio fermento trūkumo minėtos 
cheminės reakcijos ne kiekvieno žmogaus organiz-

me vyksta sklandžiai, todėl vitaminas B9 gali nebū-

ti įsisavintas.
Štai kodėl geriausia yra lengvai pasisavinama 

biologiškai aktyvi vitamino B9 forma – L-metilfola-

tas. Tai jau paruoštas vitaminas B9: apeinant ilgą 
transformacijos stadiją, L-metilfolatas iš karto ab-

sorbuojamas organizme.

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
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Rudenį žvarbus oras varo mus namo, o kam-
baryje slypi pavojai dėl užteršto ir išsausėjusio 
oro. Namus šildantys radiatoriai sukuria malo-
nią aplinką, bet išsausina orą, todėl jame lengvai 
sklando sveikatai grėsmingų dulkių debesys, na-
minių 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

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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tis augalinį preparatą, ypač mažam vaikui. Pra-

dėkite nuo natūralių preparatų – sirupų, čiulpia-

mųjų pastilių, gaminamų iš augalinių medžiagų. 
Bet jeigu, nepaisant tokios priemonės, kosulys 
nepraėjo, reikia kreiptis į gydytoją.

Namuose galima gydyti tik ūmų kosulį, ka-

muojant užsitęsusiam, lėtiniam kosuliui reikia 
papildomų tyrimų ir specialisto paskirto gydy-

mo. Ūminis kosulys trunka keletą savaičių, o lė-

tinis gali tęstis gerokai ilgiau.

Kada kosėjančiam vaikui  
būtinas gydytojas? 
Kosulys gali atsirasti ir dėl kitų, su ligomis ne-

susijusių priežasčių. Sveikas vaikas gali stipriai 
kosėti, pavyzdžiui, užspringęs į kvėpavimo ta-

kus patekusiu svetimkūniu, tuomet jis atkosė-

ja kraujingų ar kitokios spalvos skreplių. Šią prie-

žastį galima įtarti, jei stiprus kosulys atsiranda 
staiga, ir be gydytojo neapsieisite.

Kosulį gali sukelti rimtesnė už paprastą per-
šalimą liga, pavyzdžiui, gripas ar bronchitas. To-

dėl, prieš pradėdami gydytis, turite pabandyti 
išsiaiškinti jo priežastį: kosulys nėra atskira liga, 
o jos požymis.

Rimtesnių ligų sukelto kosulio nedera sava-

rankiškai gydyti, nepasitarus su mediku. Pavyz-

džiui, tirštos gleivės gali byloti apie pažeistus 
apatinius kvėpavimo takus – bronchus ir plau-

čius, gali prisidėti ir dusulys, smarkus karščia-

vimas, vangumas. Tuomet reikėtų kuo skubiau 
kreiptis į gydytoją.

Sausas kosulys pirmosiomis ligos dieno-

mis gali atsirasti ne tik dėl peršalimo, bet ir gri-
po. Mažiems vaikams toks kosulys gali trukdy-

ti miegoti arba sukelti vėmimą. Vėliau kosulys 
tampa drėgnas (tai yra, vaikas pradeda atkosėti 
skreplių). Bet kuriuo atveju, jei vaiko kosulys yra 
labai stiprus, sunku kvėpuoti, kamuoja dusulys, 
mažylis vemia, išblyškęs, pakyla aukšta tempe-

ratūra, būtina kreiptis į gydytoją. Tokį kosulį gy-

dyti namuose pavojinga.
Intensyvus, erzinantis kosulys, dėl kurio vai-

kas negali užmigti, pasunkėjęs kvėpavimas gali 
byloti apie bronchitą. Stiprūs kosulio priepuoliai, 
sukeliantys vėmimą, įspėja, kad vaikas susirgo 
kokliušu. Toks kosulys dažniausiai apninka nak-

tį. Prikimęs balsas, sausas, šiurkštus, lojimą pri-
menantis kosulys būdingas virusiniam laringitui. 
Laringitą išduoda gerklės kutenimas, deginimas 
ar skausmas. Ūminis laringitas gali sukelti pavo-

jingą būklę, vadinamą virusiniu krupu: paburkus 
gerklų gleivinei pasunkėja vaiko kvėpavimas ir 
jis pradeda dusti. Sergantį astma vaiką kamuoja 
spazminis kosulys, kuris sukelia dusulį, ligoniu-

kui sunku iškvėpti. Visais šiais atvejais skubiai 
kreipkitės į gydytoją.  

Parengė Undinė Gilė

Vaikas kosėja: 
gydyti patiems 
ar kreiptis į 
gydytoją?

1+

Kosulys yra dažnas įvairių kvėpavimo 
takų ligų simptomas. Tai yra reflek-
sas, kurį sukelia gerklose, trachėjoje ar 
bronchuose esančių jautrių receptorių 
dirginimas. Pats kosulys yra apsaugi-
nė organizmo reakcija, kuriai padedant 
išvalomi kvėpavimo takai: pašalina-
mi susikaupę skrepliai ir mikrobai. Tad 
blokuoti šį naudingą mechanizmą, pa-
dedantį greičiau pasveikti, dažniausiai 
neverta. 

Pasveikti padedantis kosulys
Kosulys yra dviejų rūšių. Jeigu jis sausas, nie-

ko neatkosėjama. Toks kosulys atsiranda vi-
rusinės kvėpavimo takų infekcijos pradžioje. 
Naudingas organizmui yra drėgnas kosulys, kai 
atkosėjami skrepliai, o su jais iš kvėpavimo takų 
pašalinami ir ligos sukėlėjai. 

Kosulio funkcija panaši į pakilusios tempera-

tūros. Pakilusi temperatūra, kaip žinoma, yra ir 
apsauginis mechanizmas, padedantis kovoti su 
ligomis, todėl numušti neaukštą ir nekenkiančią 
temperatūrą ne tik nėra būtina, bet ir žalinga. Tą 
patį galima pasakyti ir apie kosulį. Dažniausiai jį 
reikia ne slopinti, o skatinti, lengvinti atsikosė-

jimą, skystinant skreplius, nes turime atkosė-

ti visa tai, kas nereikalinga. Taip pat dažniausiai 
nepatariama slopinti ir sausą kosulį, o reikėtų 

vartoti jį lengvinančias, skreplius skystinančias, 
bronchų liaukų sekreciją skatinančias priemones. 

Slopinti kosulį prireikia tik tuo atveju, jeigu jis 
rimtai sutrikdo bendrą būklę ir iš apsauginio re-

flekso virsta pakenkti organizmui galinčiu veiks-

niu. Laimei, tokie vaikų kosulio atvejai yra gana 
reti. Todėl svarbiausia užduotis padaryti taip, 
kad kosulys būtų kuo efektyvesnis ir vaikas grei-
čiau pasveiktų. 

Paprastos priemonės nuo  
peršalimo ligų sukelto kosulio
Kosulys yra vienas iš įvairių ūminių kvėpa-

vimo takų infekcijų (peršalimo ligų) požymių. 
Be kosulio, dažniausiai atsiranda ir kiti peršali-
mo simptomai: sloga, karščiavimas, viso kūno 
skausmas, silpnumas. Jeigu vargina paprastos 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos sukeltas ko-

sulys, sloga, temperatūra pakyla nedaug, vai-
kas žvalus, galime pasigydyti namuose.

Gydant kosulį svarbūs skysčiai. Geriant daug 
skysčių galima ne tik išvengti dehidratacijos 
karščiuojant, bet ir paspartėja skreplių išsisky-

rimas iš bronchų. Kosėjančiam vaikui patariama 
duoti kuo daugiau gerti: vandens, sulčių, arba-

tų, pavyzdžiui, čiobrelių arbatos, kuri padeda at-
sikosėti. 

Preparatų nuo kosulio pasirinkimas gana pla-

tus, todėl lengvo kosulio gydymui neskubėkite 
griebtis cheminių vaistų. Rekomenduojama rink-
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Vaikystė – svarbus gyvenimo tarpsnis, 
kai vystosi įvairūs vaiko gebėjimai. Tai 
išskirtinis, nepakartojamas įsitraukimo 
į įvairias veiklas metas. Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų mokymo specifikos ypa-
tybė yra ta, kad jų mokymasis yra glau-
džiai susijęs su žaidimu, nes žaidimas 
yra pagrindinė veikla ikimokykliniame 
amžiuje.

Mokymasis – kaip žaidimas
Žaidimai ikimokyklinukui yra jo gy-

venimo būdas, nulemiantis psichi-
kos raidą, sukuriantis sąlygas 
vystytis asmenybei. Žaidžian-

čio vaiko dėmesį galima natū-

raliai koncentruoti į ugdomą-

ją veiklą.
Ikimokykliniame amžiuje 

žinių vaikai dažniausiai įgyja 
nevalingai, užsiimdami įpras-

tine įdomia pramogine veik-

la. Pažinimo elementas yra 
bet kurioje vaiko veikloje: ma-

žylis nuolat sužino kažką naujo 
apie objektus, kuriuos stebi ar nau-

doja. O suaugusysis nukreipia šį proce-

są, kad supažindintų mažylį su žmonių, gam-

tos ir daiktų pasauliu, perduotų jam kartų patirtį. 
Žaidimas yra nepaprastai svarbus formuojant 

asmenybę. Jame atsispindi vaiko įspūdžiai apie 
jį supantį pasaulį, santykiai su kitais ir bendravi-
mas. Bendraujant su kitais vaikais ugdomi socia-

liniai įgūdžiai. Žaidžiant ugdoma vaiko dvasinė ir 
fizinė ištvermė, drausmė, vikrumas. Žaidimas yra 
motorinių įgūdžių formavimosi, intelektualinio ir 
emocinio vystymosi pagrindas. 

Žaidimas padeda vaikui suprasti, kaip sutvar-
kytas pasaulis, ir įprasminti savo patirtį. Ši veik-

la ne tik džiugina vaikus, bet ir yra nepaprastai 
svarbi jų smegenų vystymuisi, mokymosi gebėji-
mams ir gebėjimui elgtis pagal visuomenės elge-

sio normas. 
Žaisdami vaikai gali lavinti ne tik skaitymo, ra-

šymo ir skaičiavimo įgūdžius, bet ir tokius svar-
bius įgūdžius kaip sprendimų priėmimas, bendra-

darbiavimas, empatija ir daugelis kitų. Žaisdamas 
vaikas pats kuria situacijas, lavinamos pagrindi-
nės psichikos funkcijos: vaizduotė, mąstymas, su-

vokimas, atmintis, dėmesys, kalba ir kt. Lavina-

mas gebėjimas apibendrinti, skatinamas siekis 
įgyvendinti savo sumanymus. 

Pasitelkdami įvairius žaidimus, kuriuos žais-

dami vaikai mokosi lyginti, gretinti, apibendrinti, 

sieti bendrąsias sąvokas su konkrečiais daiktais, 
pagrįsti savo nuomonę ir pan., tėvai visapusiškai 
lavina vaiką. 

Kaip mokyti žaidžiant? 
1. Mokymasis turėtų būti įdomus ir patrauklus 

tiek vaikui, tiek tėvams, kad neatgrasytume vaiko 
nuo noro išmokti naujų dalykų ir apskritai nuo mo-

kymosi. Skatinkite vaiką žaisti, siūlykite žaidimus 
pagal jo individualumą, patirtį ir polinkius.

2. Mokomosios medžiagos įsisavinimas vyks-

ta aktyvių vaiko veiksmų procese. Tai 
praktinės manipuliacijos daiktais, įvai-

rūs žaidimai, piešimas, konstravi-
mas, dainavimas, ritmiški jude-

siai pagal muziką, kitų veiklos 
mėgdžiojimas, bendraujant su 
suaugusiaisiais. Svarbu atsi-
minti, kad vaikas neturi spe-

cialios užduoties pažinti daik-

tų savybes ir veiklos su jais 
būdus, vaiko užduotis nupieš-

ti konkretų objektą ar pastaty-

ti namą iš kubelių, nulipdyti iš 
plastilino gyvūno figūrėlę ir pan., 

tai yra, gautos žinios yra šalutinis 
jo veiklos produktas.

3. Žaidimas kaip gyvenimo įgūdžių mo-

kymosi procesas apima naujos informacijos ap-

tarimą ir vertinimą, padedant suaugusiesiems. 
Skatindamas vaiko pažinimą suaugęs žmogus 
naudoja įvairias metodikas: užduoda klausimus, 
suteikia galimybę palyginti, skatina ieškoti atsa-

kymų: „Kodėl manai, kad šiame paveikslėlyje vaiz-

duojamas ruduo?“, „Kaip atspėjai, kad ši mįslė yra 
apie vaivorykštę“?“, „Kas atsitiks su sniegu, jei jį 
įneši į patalpą? “  

4. Maži vaikai mąsto vaizdiniais. Todėl moky-

masis vyksta tiesioginio reiškinių suvokimo metu: 
stebint įvairius objektus lauke ar patalpoje, apžiū-

rint išardomuosius arba sudedamuosius žaislus, 
įvairius daiktus ir jų modelius, vaizdus. Svarbi kal-
bos, mąstymo, vaizduotės ir atminties ugdymo 
priemonė yra paveikslėliai.

Žaidimas yra universali veikla, kuri vienu metu 
gali lavinti, mokyti ir teikti malonumą bei džiaugs-

mą. Žaiskite su vaiku įvairius žaidimus, skaitykite 
vaikiškas knygas, pieškite ir kurkite kartu! Stenki-
tės, kad ikimokyklinukas patirtų daugiau įspūdžių. 
Tai padeda vystyti intelektą ir pasireikšti įvairiems 
gebėjimams.

Parengė Undinė Gilė

Žaidimas – ne tik pramoga, 
bet ir vaiko ugdymo būdas

Montessori lavinamosios kortelės vaikams –  skirtos lavinti vaiko mąs-
tyseną, vaizduotę, tobulinti skaitymo, rašymo įgūdžius bei pažinti naujus 
objektus per praktines užduotis. Kortelės sukurtos pagal Montessori pe-
dagogikos metodą. Kartu su kortelėmis leiskitės į nepamirštamą kelionę – 
mokykitės įvairius daiktų, objektų pavadinimus. 

Mus rasite:

www.montessorikorteles.lt

 montessorikorteles.lt

 montessorikorteles.lt

 info@montessorikorteles.lt
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Žindymas: jeigu pieno per daug Paklausos ir pasiūlos dėsnis
Pieno gamyba žindančių motinų krūtyse pa-

prastai priklauso nuo pieno poreikio. Natūralus 
pieno prašytojas/užsakovas yra žindantis kū-

dikis arba mažas vaikas. Žindymo metu vaiko 
burnai dirginant spenelį, signalai apie naujo pie-

no poreikį jutiminiais nervais perduodami į ma-

mos smegenis ir toliau į posmegeninę endokrini-
nę liauką hipofizį, kuris į kraują išskiria hormonus 
prolaktiną ir oksitociną. Su kraujo tėkme jie at-
nešami į krūtis. Prolaktinas ragina dirbti pieną 
gaminančias ląsteles alveolėse, o oksitocinas 
verčia susitraukinėti alveoles supančias raume-

nines ląsteles ir stumti pieną latakėliais link spe-

nelio. Taigi pieno gamyba mamos krūtyse vyks-

ta pagal paklausos–pasiūlos dėsnį. Kuo ilgiau ir 
energingiau kūdikis žinda, tuo daugiau pieno pa-

skatinamos pagaminti mamos krūtys.
Kad pieno gamyba tęstųsi, vien užsakymų 

spenelio dirginimu neužtenka. Dar reikia „įrody-

ti“, kad užsakytasis pienas buvo tikrai reikalin-

gas. Taigi reikia ir jį pasiimti – pašalinti iš krūtų. 
Natūraliai tai padaro kūdikis žįsdamas. Tačiau 
yra dar vienas būdas: pieno paprašyti galima ir 
dirbtinai – traukiant rankomis arba pientraukiu. 

Įvairios priežastys
Ganėtinai retai per stiprią pieno gamybą gali 

lemti nuo mamos valios nepriklausomi gene-

tiniai ir hormoniniai sutrikimai. Pavyzdžiui, per 
stipriai veikia hipofizis ir į normalų užsakymą re-

aguoja nenormaliai gausiu pieno gamybą ir te-

kėjimą skatinančių hormonų išskyrimu. Arba la-

bai jautrūs spenelių odos nerviniai receptoriai 
siunčia daugiau impulsų į smegenis ir hipofizį. 
Hormonų perteklinį išsiskyrimą gali skatin-

ti ir tarp maitinimų krūtų spenelius dirginantys 
šiurkštūs drabužiai. Dar būna, ypač pirmosiomis 
dienomis ir savaitėmis, jog per daug entuzias-

tingai net į normalų, kūdikio poreikius atitinkantį 
hormonų kiekį, reaguoja pieną gaminančios krū-

tų ląstelės. Vis dėlto daug dažniau už kartu su-

dėtas visas jau paminėtas priežastis perteklinę 
pieno gamybą sukelia gamtiškųjų žindymo ir lak-

tacijos (pieno gamybos ir tekėjimo) dėsnių neiš-

manymo sąlygotas neteisingas mamų elgesys.

 Neprašykite, ko nereikia 
Dažniausiai pieno per daug gaminama, kai jo 

per daug užsakoma. Pavyzdžiui, anksčiau ma-

mos buvo mokomos: jeigu norite, kad pieno 
nepritrūktų, ištraukite iš krūties po kūdikio pa-

žindymo likusį pieną.  Tačiau taip darant, pieno 
liaukoms pasiunčiama klaidinanti žinia, jog krū-

tyje buvusio pieno kūdikiui per mažai ir todėl ki-
tam kartui jo reikia pagaminti daugiau. Taip kar-
tojant nuolat, pieno krūtys ir gamins nuolat per 
daug.

Santykinai per daug pieno krūtyse gali susi-
kaupti per labai ilgus intervalus tarp maitinimų. 
Taip labai dažnai atsitikdavo, kai mamoms buvo 
rekomenduojama kūdikius maitinti retai, tik kas 
keturias valandas. O patys drastiškiausi pieno 
antplūdžiai, neretai susikomplikuodavę pieno 
sąstovių sąlygotais krūtų guzais ar net uždegi-
mu, ištikdavo bandančias iškęsti nežindžius per 
visą naktį.

Kova su „fontanais“
Dažnai pieno pertekliaus palydovas yra ir ne-

įprastai energingas pieno tekėjimo iš krūties re-

fleksas. Jei kūdikis atsitraukia, ypač maitini-
mo pradžioje, galima pamatyti, kaip stipriai, lyg 
fontanas, pienas trykšta iš spenelio. Vaikui gali 
būti sunku suvaldyti stiprią pieno srovę iš per-
pildytos krūties. Jis gali springti, dusti, purslotis 
ar kosėti žindymo metu. Kūdikis gali kąsti ar su-

spausti spenelį maitinimo metu. Dar jis gali ban-

dyti prisitaikyti prie per daug veržlios srovės žįs-

damas su dažnais pertrūkiais. Maitinimas gali 
atrodyti kaip kūdikio kova su motinos krūtimi, 
kai žindomas jis daug kartų atsitraukia nuo krū-

ties ir vėl priglunda. 
Mamos įvairiai prisitaiko prie pieno fontanų. 

Pavyzdžiui, žindo gulėdamos ant nugaros, o kū-

dikį paguldo ant savęs. Tikimasi, kad pienas lė-

čiau bėgs, jeigu kūdikio burna bus ne žemiau krū-

ties, o virš jos. Daugelis pieno perteklių turinčių 
mamų pastebi, kad lengviau žindyti gulint ant 
šono, kadangi pienas iš krūties teka horizonta-

liai ir kūdikio nespėjamas ryti pieno perteklius iš-

varva iš burnos žemyn (tam tikslui galima pasi-
dėti sulankstytą rankšluostį ar vystykliuką). Kai 
kurios mamos priglaudžia kūdikį prie krūties sė-

dėdamos, o paskui lėtai nusileidžia į gulimą pa-

dėtį švelniai, bet tvirtai laikydamos jau prie krū-

ties priglaustą kūdikį. 

Žindymo biomechanika
Pastudijuokime pačios gamtos sukurtą ir per 

tūkstantmečius ištobulintą žindymo schemą. 
Paveiksle matome, kaip pagrindinis žindančio 
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kūdikio „darbininkas“ liežuvis savo raumenine 
banga stumia iš krūties į burną pieno gurkšnį. 
Vieną! Tokį, kurį tikrai nebus sunku nuryti. Tuo 
pačiu metu ta slenkanti raumeninė liežuvio ban-

ga spaudžia viršuje prie gomurio prigludusį spe-

nelį ir uždaro kelią iš paskos tekančiam pienui. 
Paskui liežuvis kita savo raumenine banga, ky-

lančia jo gale ir slenkančia link šaknies, atstums 
nurijimui kitą normalų pieno gurkšnį. Paskui tre-

čią... Štai ir visas gamtos stebuklas: kokia didelė 
bebūtų krūtis, kiek daug joje būtų pieno ir koks 
stiprus būtų pieno tekėjimo refleksas, svarbiau-

sia, kad kūdikis gerai priglustų prie krūties, ap-

žiotų ją plačiai ir į burną įtrauktų ne tik spenelį, 
bet ir aplinkinį tamsesnįjį laukelį. Ir nebus jokio 
nesutramdomo pieno fontano. Tai – gera bio-

mechanika!
Jeigu kūdikis prie krūties priglunda ar priglau-

džiamas nepakankamai gerai, t.y., jeigu jis apžio-

ja nepakankamai plačiai ir nepakankamai daug 
krūties, jo burnoje lieka daug tuščios vietos, ku-

rioje yra oro.  Liežuvis taip pat lieka atsitraukęs 
atgal, taigi nepalindęs po krūtimi ir nereguliuo-

ja pieno tekėjimo. Iš spenelio nestabdomai be-

siveržiančio pieno fontanas maišosi su oru. Tas 
pieno–oro mišinys purslojasi pro blogai priglu-

dusios burnos kraštus ir tokį pieno–oro mišinį 
sunkiau nuryti nespringstant. Tai – bloga biome-

chanika. 

Gedimus reikia taisyti!
Labai svarbu pasirūpinti geru kūdikio prigludi-

mu. Dar ir todėl, kad gerai prigludęs kūdikis žin-

da efektyviau (geriau pasiima pieno, greičiau 
pavalgo), o netinkamai prigludęs čiulpia ne-

efektyviai – ilgiau valgo ir blogiau ištuština krū-

tį. Tačiau prie nuo pieno pertekliaus kietai pri-
tvinkusios krūties kūdikiui gali būti sunku ar net 
neįmanoma iškart gerai priglusti ir į burną įtrauk-

ti pakankamą krūties dalį (spenelį plius aplinkinį 
laukelį). Turėtume vaikui padėti: krūtį paminkš-

tinti galima ištrėškus truputį pieno. Tik tiek, kad 
ją „pasmailinus“ kūdikis galėtų gerai priglusti – 
apžioti spenelį ir laukelį. Nereikėtų ištraukti daug 
pieno, nes tai skatintų dar gausesnę gamybą ki-
tam kartui. Taip pat nepatariu rankomis ar pien-

traukiu išmelžti po žindymo krūtyje likusį pieną. 
Praktiškai tai yra dažniausiai pasitaikanti perte-

klinės pieno gamybos priežastis. Kūdikiui pasi-
sotinus likęs neišžįstas pienas yra signalas toje 
krūtyje pieno gamybą lėtinti ir prisitaikyti prie 
vaikelio poreikių.

Žindymo strategija
Pagal gamtą žindymas turėtų vykti taip, kad 

būtų geriausias rezultatas – didžiausia mitybinė 
nauda žindomam kūdikiui. Motinos pienas yra 
viskas kartu – ir gėrimas, ir maistas. Atsigėrimo 
tikslas yra aprūpinti organizmą gyvybės išlaiky-

mui svarbiausiąja medžiaga – vandeniu. Santy-

kinai daugiau vandens yra pradiniame piene, kurį 
kūdikis gauna pradėjęs žįsti. Žindymo metu kū-

dikis, liesdamas burna spenelį, dirgina jo odoje 
esančius nervinius receptorius, o tai refleksiškai, 
per hormonus, skatina ne tik naujo pieno gamy-

bą krūtyse, bet ir jau pagaminto pieno išstūmi-
mą. Tuo būdu, ilgai, iki visiško pavalgymo, žįs-

damas vieną krūtį, kūdikis iš jos gauna visą jam 
reikalingą pieną  – ir pradinį liesesnįjį (atsigėri-
mui), ir galinį riebesnįjį (sotumui). Tai yra gera 
strategija.

Geriau nesiblaškyti
Bloga žindymo strategija būtų blaškymasis 

nuo vienos krūties prie kitos vieno maitinimo 
metu. Tuomet kūdikis iš abiejų krūtų prisigeria 
daug pradinio pieno.

Išties, pradinis pienas nėra vien vanduo. 
Jame yra ir kitų naudingų medžiagų – baltymų, 
šiek tiek riebalų, mineralų, vitaminų ir santykinai 
gerokai daugiau, negu galiniame piene, čia yra 
pieno cukraus laktozės. Laktozė savo saldumu 
privilioja kūdikį pasilikti prie krūties ir žįsti toliau. 
Be to, pieno cukrus yra labai greitai ir lengvai įsi-
savinama energetinė medžiaga, suteikianti išal-
kusiam ir gal net nusilpusiam kūdikiui jėgų žindy-

mą tęsti.
Taigi išgyventi ir augti gali net vien tik pradi-

niu pienu maitinamas kūdikis. Tačiau tokio pie-

no – vandeningesnio ir nors saldesnio, bet ge-

rokai liesesnio – kūdikis turi suvartoti (o mama 
pagaminti) gerokai didesnį kiekį, negu tuo atve-

ju, jeigu žįsdamas jis pasiimtų visą mamos jam 
vienoje krūtyje paruoštą pieno (pradinio + gali-
nio) porciją. Dėl šitokio savotiško persivalgymo 
liesojo pieno ne tik ištempimo (tai, kartu su oro 
prisirijimu, provokuoja atpylinėjimus po maitini-
mo) varginamas kūdikio skrandukas, bet ir žar-
nyne dedasi nelabai malonūs dalykai. Nesuvirš-

kintas laktozės perteklius gali dirginti žarnos 
sienelių gleivinę, sukeldamas laikiną antrinį lak-

tozės netoleravimą, pasireiškiantį viduriavimu, 
pilvo pūtimu ir diegliais.

Kaip įveikti perteklių 
Per daug pieno turinčios mamos įprastai kiek-

vienoje iš krūtų gamina vienam visiškam pasi-
sotinimui užtenkamą pieno kiekį. Todėl viena iš 
sėkmingų strategijų galėtų būti kūdikio pamaiti-
nimas tik iš vienos krūties. Jeigu dviejų valandų 
laikotarpiu kūdikis vėl prašosi valgyti, mama galė-

tų jam pasiūlyti tęsti maitinimą iš tos pačios krū-

ties. Per vėlesnes dvi valandas kūdikį maitinimui 
glauskite tik prie antrosios krūties. Krūtys turėtų 
laipsniškai lėtinti pieno gamybą jose, kadangi pie-

nas kiekvienoje iš jų būtų pašalinamas rečiau. Tai 
padėtų reguliuoti pieno gamybos intensyvumą, 
pritaikant jį prie tikrųjų kūdikio poreikių.

 Jeigu per tą laiką, kol žindo tik iš vienos krū-

ties, mama jaučia nepatogumą antrojoje krūty-

je, tegu rankomis ar pientraukiu ištraukia šiek 
tiek/truputį pieno – tik tiek, kad sumažintų dis-

komfortą. Ištraukiant tik nedaug pieno, kad 
jaustųsi gerai, bet išlaikant krūtį artipilnę, kad 
būtų stabdoma naujo pieno gamyba, mama gali 
sumažinti pieno gamybą be latakėlių užsikimši-
mo ir krūtų uždegimo pavojaus. 

Pirmaisiais mėnesiais pieno gamyba krūtyse 
būna labiau priklausoma nuo mamos hormonų 
(užsakymų), o vėliau ji labiau derinasi prie varto-

jimo – pieno pašalinimas skatina, o pieno pasi-
likimas krūtyje stabdo. Todėl pradžioje net ir la-

bai atkakli buvusi perteklinė pieno gamyba iki 
maždaug trečiojo mėnesio pabaigos daugeliui 
mamų natūraliai atslūgsta ir prisitaiko prie kūdi-
kio poreikių.

Pagal 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

Gamintojas: 
Medela AG, 
Šveicarija

http://mediq24.lt

MEDELA SOLO™ 
dvifazis elektrinis 
pientraukis

Tai dvifazis elektrinis pien-
traukis, kuris yra kompaktiš-
kas, lengvai naudojamas, su 
įkraunama įmontuota ba-
terija, 2 fazių „Expression®“ 
technologija ir „Personal-
Fit Flex™“ krūtinės gaubte-
liu. Idealiai tinka aktyvioms 
mamoms. Patirtis pagrįsta 
mokslu, kliniškai, ištirta.

� Solo™ pientraukis su įdiegta  „2-Phase Expression®“ 
technologija, kuri imituoja natūralų kūdikio žindymo 
ritmą.

� „PersonalFit Flex™“ technologija: krūties 
gaubteliai padidina pieno ištraukimo efektyvumą, 
suteikia daugiau komforto mamai.

� Paprasta naudoti: 4 mygtukai, 9 iš anksto 
užprogramuoti nustatymai.

�  Nedaug dalių: lengva surinkti ir išvalyti.
� Lengvas ir kompaktiškas dizainas.

� Įmontuota įkraunama baterija, iki 6 traukimo seansų 
vienu įkrovimu.

� Greitesnis įkrovimas naudojant C tipo USB jungtį.
� Pastebimai tylesnis veikimas, palyginti su ankstesne 

karta.

� Uždara sistema neleidžia motinos pienui patekti į 
žarnelę.

� Turi tekstilės kilpą: paprasta 
nešiotis.

� Patogu – krūties gaubtelis  
gali būti pasuktas 360 ° 
kampu.

� Šveicariška 
kokybė užtikrina 
nepriekaištingą 
veikimą.
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Kokios švaros 
reikia kūdikiui?

Pirmaisiais gyvenimo mėnesiais ypa-
tingai svarbi švari kūdikio aplinka, ta-
čiau reikia turėti ir saiką. Kalbame bū-
tent apie švarą, o ne sterilumą. Sukūrus 
sterilią aplinką, vaikai nebekontaktuo-
ja su daugeliu mikrobų. Tuomet besifor-
muojantis imunitetas įgyja mažiau prak-
tikos kovojant su išoriniais patogenais.  
Žinoma, nereikia gyventi purve, siekiant 
užsitikrinti kontaktą su naudingomis 
bakterijomis, ir turime stengtis, kad iš-
vengtume kenksmingų mikrobų.

Ypatinga švara  
naujagimystės laikotarpiu 
Didžiausi pavojai tyko naujagimystės laiko-

tarpiu, kuris trunka pirmąsias 4 kūdikio gyvenimo 
savaites. Gimdoje vaisius gyvena steriliomis są-

lygomis, o iš karto po gimimo patenka į pasaulį, 
kuriame yra daug įvairių mikroorganizmų. Vaikas 
pradeda prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Dėl nesusiformavusios imuninės sistemos ir silp-

nos odos bei gleivinių apsauginės funkcijos nauja-

gimis yra labai jautrus bakterijų ir virusų poveikiui. 
Kartu su neužgijusia bambutės žaizda ir burnos 
ertme tai yra pagrindiniai vartai infekcijai šiuo lai-
kotarpiu. Todėl didžiausias dėmesys turėtų būti 
skiriamas daiktų, kurie liečiasi su šiomis kūdikio 
kūno dalimis, švarai.

Kūdikių drabužiai visada  
turi būti švarūs
Skalbdami vaikiškus drabužius laikykitės pa-

grindinių taisyklių:

w kūdikių drabužius visada skalbkite atskirai nuo 
suaugusiųjų drabužių; 

w naudokite kūdikiams skirtą muilą arba specia-

lius skalbiklius kūdikių drabužėliams; 
w skalbdami naujagimio drabužius skalbimo ma-

šinoje nustatykite 90 °C temperatūrą, kuri pa-

keičia virimą; 
w skalbimo mašinoje nustatykite papildomo ska-

lavimo funkciją; 
w visada išskalbkite iš parduotuvės atsineštus 

kūdikių drabužius.
Pirmąjį vaiko gyvenimo mėnesį drabužius pa-

tartina lyginti. Tai ypač pasakytina apie apatinius 
(glaustinukes, apatinius marškinius), nes jie liečia-

si su neužgijusia bambos žaizda, per kurią lengvai 
gali patekti infekcija. Lyginti apatinius būtina, jei-
gu kūdikis turi odos problemų.

Viskas, kas patenka į kūdikio  
burną, turi būti švaru 
Mikrobai patenka į vaiko burną prastai išplovus 

indus, čiulptuką. Todėl visus kūdikio maitinimui 
naudojamus reikmenis reikia sterilizuoti. Jei kūdi-
kis maitinamas iš buteliuko, pamaitinus visi bute-

liukai ir žindukai turi būti kruopščiai išplauti ir steri-
lizuoti. Sterilizuoti galima virinant vandenyje, taip 
pat naudojant specialius sterilizavimo prietaisus. 
Naujas buteliukas ir žindukas taip pat turi būti ste-

rilizuojamas.
Kitas daiktas, kuris nuolat patenka į kūdikio 

burną ir turi būti nepriekaištingai švarus, yra čiulp-

tukas. Naują čiulptuką prieš naudojimą reikia pavi-
rinti keletą minučių. Geriausia jį laikyti specialiame 
dėkle arba uždengtame inde. Jei čiulptukas nu-

krenta ant grindų, užtenka jį nuplauti su vandeniu 

 AQUAINT BABY – 100 % natūralus, vandens ir hipochloro 

rūgšties pagrindu pagamintas skystis, skirtas rankų, odos, bur-

nos bei kitų paviršių, kurie turi sąlytį su oda, valymui ir prie-

žiūrai.

AQUAINT BABY sudėtyje yra vanduo ir natūrali hipochloro 

rūgštis. Papurškus nereikia laukti, nušluostyti ar nuplauti, lie-

ka tik vanduo. Saugu naudoti ant kūno (nuo gimimo), ant įvai-

rių paviršių, ant daiktų, kurie turi kontaktą su burna. Idealiai 

tinka buteliukams, čiulptukams, dantų šepetukams. Nereikia 

praskiesti. Sudėtyje nėra alkoholio, kenksmingų cheminių me-

džiagų, konservantų bei kvapiųjų medžiagų.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, tamsioje, vai-

kams nepasiekiamoje vietoje. Nemaišyti su kitais produktais / 

cheminėmis medžiagomis. AQUAINT BABY negali atstoti ge-

riamojo vandens. Aliuminio bei aliuminio lydinio paviršiai po 

kontakto su AQUAINT BABY gali rūdyti. Negalima naudoti 

kaip vaisto.

SUNAIKINA 99,9 % 
BAKTERIJŲ PER 
KELIAS SEKUNDES!

 Antibakterinis 

 Dermatologiškai bei kliniškai 

 patikrintas 

 Tinka jautriai odai 

 Saugus prarijus 

 Nereikia nuplauti 

 Tinka nėščiosioms bei 

 kūdikiams nuo gimimo

AQUAINT „Happy Planet“ 
drėgnosios servetėlės
 100 proc. biologiškai suyrančios. 
 Tinkamos jautriai odai. 
 Tinka nuo pat gimimo.

100 % NATŪRALUS
HIGIENINIS SKYSTIS

500 ml arba 50 ml

www.facebook.com/Aquaint

www.facebook.com/vaistas.lt

www.vaistas.lt

Gamintojas 

OPUS INNOVATIONS LTD, 

RH10 9FZ, Jungtinė Karalystė

iš čiaupo. Negalima aplaižyti kūdikio čiulptuko, nes 
iš mamos burnos gali patekti kariesą sukeliančios 
bakterijos. Geriausia visada turėti švarų atsarginį 
čiulptuką, į kurį galėtumėte pakeisti nešvarų.

Palaikykite švarą  
vaiko kambaryje 
Vaiko kambarį reikia reguliariai vėdinti ir plau-

ti. Kad būtų lengviau palaikyti švarą, pašalinkite ki-
limus ir palikite kuo mažiau minkštų baldų, nes ant 
jų kaupiasi dulkės. Vaikui reikia švaraus oro, todėl 
jo kambarys bent tris kartus per dieną vėdinamas. 
Tai geriau daryti skersvėju 10–15 min. Vėdinant 
vaikas turi palaukti kitame kambaryje. 

Kūdikio kambaryje dažnai turėtų būti atlieka-

mas drėgnas valymas. Grindys šluostomos drėg-

nu skuduru, nenaudojant jokių ploviklių, nes jie gali 
pakenkti mažyliui. Kai plovikliu apdoroti paviršiai 
išdžiūsta, kartu su garais į vaiko plaučius gali pa-

tekti toksinių medžiagų, kurios sukelia alergijas. 
Dulkės nuo visų atvirų paviršių valomos švaria, 
drėgna šluoste.

Kai vaikas pradeda šliaužioti, pagrindinė tėvų 
užduotis  – švarios grindys ir daiktai, kuriuos jis 
gali įsikišti į burną. 

Kūdikio žaislus  
būtina plauti
Kūdikiams geriau rinktis žaislus iš plaunamų 

medžiagų: plastikinius ir guminius. Kadangi ma-

žylis žaislus kiš į burną, juos reikia nuolat plauti. 
Plastikinius ir guminius žaislus rekomenduojama 
plauti karštu vandeniu ir kūdikių muilu, gerai nu-

skalauti tekančiu vandeniu. 
Visi nauji plastikiniai ir guminiai žaislai turi būti 

gerai išplauti prieš duodant vaikui. Minkštų žais-

lų geriau nepirkti, nes jie surenka daug dulkių. Ge-

riau rinkitės nepūkuotus medžiaginius žaislus, ku-

rie lengvai skalbiasi. Juos galite skalbti skalbimo 
mašinoje arba rankomis. Ne tik plaukite, bet ir de-

zinfekuokite susirgusio vaiko žaislus, nes likus ant 
jų bakterijų mažylis vėliau gali vėl užsikrėsti.

Kūdikio daiktams saugios  
valymo priemonės
Būna situacijų, kai nuplauti ar išvirinti vaiko 

čiulptuko, žinduko, išplauti žaisliuko, negalime. 
Pavyzdžiui, lauke arba kelionėje. Tuomet pravar-
tu turėti saugią mažyliui švelnią valomąją ir bak-

terijas naikinančią priemonę – skystį arba serve-

tėles. Tokioje priemonėje neturi būti kenksmingų 
medžiagų, ji neturi dirginti odelės, sukelti alergi-
jos. Ja galima nuvalyti ir mažylio rankytes, pačiai 
mamai nusivalyti rankas, kad saugiai liestų kūdikį. 

Saugios valymo priemonės tinka ir maisto ruo-

šimo paviršiams valyti. Toks valiklis pravers na-

muose, jeigu yra sergančių žmonių, juo galima nu-

valyti ir paviršius, kad mažylis nuo jų neužsikrėstų. 

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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Norint imtis papildomo maitinimo, kū-
dikis turi būti tam „subrendęs“ – pasi-
ruošęs pasiimti, nuryti, virškinti ir pa-
sisavinti papildomą maistą (žr. 6.3 
lentelę).

Kaip ir žindant, taip ir maitinant pieno miši-
niais papildomo maisto ir skysčių (vandens) siū-

loma ne anksčiau kaip 17 ir ne vėliau kaip 26 
vaiko gyvenimo savaitę.

Papildomo maisto įtraukimas į racioną yra 
Iaipsniškas procesas: 

 4–6 mėnesių amžiaus atsiranda įgūdis 
imti maistą lūpomis nuo šaukšto. Duoda-

mas trintas vienalytis maistas, tyrė, skysta 
košė (žr. 6.3 lentelę);

 7–8 mėnesių dantimis kramto maistą. 
Viską, kas domina, deda į burną, kandžioja, 
pats deda maistą į burną, padedamas kitų 
geria iš puodelio. Duodama tyrė su mažais 
maisto gabaliukais ir košė. Maistą galima 

trinti šakute; 
 9–10 mėnesių kanda maistą, ima maistą 

pirštais, pats laiko puodelį ir geria iš jo. Duo-

dama tyrė su maisto gabaliukais;
 10–12 mėnesių bando pats valgy-

ti šaukšteliu, pats geria iš puoduko. Duo-

damas smulkiai supjaustytas maistas. Pa-

laipsniui didinama skonio įvairovė, leidžiama 
pačiam valgyti. Vienerių metų vaikas turi su-

gebėti pats valgyti šeimos maistą, pvz., ru-

piai pertrintą, supjaustytą, nesūdytą, nesal-
dintą.
Duodant papildomo maisto, kūdikis prati-

namas prie vandens gėrimo. Iki 6 mėnesių po 
valgio pasiūloma virinto atvėsinto vandens, 
o vyresniems nevirinto. Nors vanduo iš čiau-

po dažniausiai būna geros kokybės, tačiau at-
sargos dėlei jo sudėtį ir kokybę yra geriau 
patikrinti. Šulinio vanduo kūdikiams tinka tik pa-

tikrintas. Vanduo duodamas iš šaukštelio arba 
puoduko.

Gydytojas pediatras Algimantas Vingras
Kada ir koks papildomas maistas!

6.3 lentelė. Amžiui tinkamų patiekalų davimo laikas*

Amžius
(mėn.)

Refleksai / įgūdžiai Maisto rūšis Maistas (patiekalas)

0–4 Žindymas (čiulpimas) ir
rijimas

Skystas Tik motinos pienas

4–7 Čepsėjimas (žiaumojimas), 
sustiprėjęs čiulpimas, maisto 
stūmimas nuo liežuvio viduri-
nio trečdalio prie šaknies 
(paskutinio trečdalio)

Smulkiai pertrintas (tik tuomet, 
kai yra atsiradęs papildomo 
maisto poreikis) 

Motinos pienas. Virta pertrinta mėsa (veršie-

na, kalakutiena, aviena, jautiena, triušiena, 
vištiena), daržovės (pvz., bulvės, morkos, bro-

koliai, žiediniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai)  
arba vaisiai (pvz., obuoliai, kriaušės). Grūdų 
košės (pvz., grikių, avižų). Šalto spaudimo 
aliejai, sviestas, kiaušinis.

7–12 Šaukšto „nuvalymas” 
lūpomis. Kandimas ir kram-

tymas. Liežuvio judesiai į 
šonus. Maisto stūmimas prie 
dantenų.
Savarankiško maitinimosi 
įgūdžių atsiradimas

Įvairiai pertrintas / sukapotas 
maistas.
Rankomis ir šaukštu paima-

mas šeimos maistas. Tirštas 
ar kietas maistas duodamas 
tris kartus per dieną. Du 
užkandžiai tarp maitinimų.

Motinos pienas. Virta smulkinta mėsa, kiauši-
nis, žuvis. Sutrintos / grūstos virtos daržovės, 
ankštinės daržovės (pupos, pupelės, žirniai), 
vaisiai, uogos. Supjaustyti žali vaisiai ir daržo-

vės (pvz., obuoliai, melionai, pomidorai). Grūdų 
košės (pvz., grikių, avižų, miežių, rugių, kviečių) 
ir duona. Šalto spaudimo aliejai, sviestas.

12–24 Žiediniai kramtomieji judesiai. 
Žandikaulių sutvirtėjimas, 
stabilumas

Šeimos maistas Motinos pienas. Bet koks sveikas, įvairus, 
gerai subalansuotas šeimos maistas.

*Nėra privaloma išvardintų produktų duoti lentelėje nurodytame amžiuje. Lentelėje pateiktas amžius, kuriame kūdikiai 
yra pajėgūs sėkmingai valgyti ir pasisavinti tam tikrą maistą.

Sveikos moters išnešioto kūdikio organizmo 
visus maisto ir skysčių poreikius patenkina jos 
pienas iki 4–6 mėnesių amžiaus, išskyrus vita-

mino D ir cinko. Apie 4–5 gyvenimo mėnesį kū-

dikiui gali pritrūkti geležies, vitaminų A, B12 ir 
B2. Minėtų vitaminų ir mikroelementų kūdikis 
turi gauti su papildomu maistu.

Nėra griežtų rekomendacijų, nuo kokio pa-

tiekalo geriausia pradėti papildomą maitinimą.
Svarbiausia, kad kūdikis gautų visų jam tuo 

metu reikalingų maisto medžiagų, ypač geležies.

Todėl pirmieji patiekalai turi turėti daug gele-

žies ir būti lengvai pasisavinami.
Jeigu yra šviežių daržovių sezonas, tuomet 

bulvių, morkų ir mėsos tyrės patiekalai yra tin-

kamiausi. Kai daržovės jau tapo įprastu mais-

tu, duodama vietinės kilmės vaisių ir uogų, pvz., 
obuolių, kriaušių, slyvų ir miško bei sodo uogų, 
ir tik paskui galima duoti bananų ir kitų atvežti-
nių vaisių. Bananas neturi tapti vieninteliu vai-
siumi. Vasarą ir rudenį derėtų prisišaldyti uogų, 
brokolių, žiedinių kopūstų žiemai.
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Jeigu papildomo maisto tenka pradėti duo-

ti žiemą, kai nebėra šviežių daržovių, vertinges-

nis pasirinkimas yra grikių, avižų ir mėsos tyrė 
su viena kita daržove. Po mėnesio galima pa-

siūlyti miežių, rugių, kviečių košių. Taip pat tin-

ka nesaldžios ir mūsų krašte neaugančių daržo-

vių neprisotintos pramoniniu būdu pagamintos 
daržovių košės.

Sparčiai augančio kūdikio energinių ir kitų 
medžiagų poreikis užtikrinamas tik tuomet, 
kai:

 papildomo maisto duodamas pakanka-

mas kiekis ir tinkamu dažniu (žr. 6.4 lentelę); 
 duodami įvairūs didelės maistinės vertės 

patiekalai.

Dauguma papildomai maitinamų kūdikių val-
go 6 kartus per parą.

Skonį suvokti kūdikis išmoksta tik tuomet, 
kai jį dažnai jaučia, t.y. maitinamas įvairiais pa-

tiekalais. Saldaus skonio, kaip malonaus, po-

jūtis yra įgimtas, todėl naujagimiai ir kūdikiai 
mielai valgo saldžius patiekalus. Jokie patieka-

lai nesaldinami, neprisotinami įvairių priesko-

nių, nes kūdikis turi išmokti pajusti ir skirti įvairių 
patiekalų, ypač daržovių ir vaisių, kvapą, skonį. 
Kuo daugiau skonių per pirmuosius savo gyve-

nimo metus vaikas pažins, tuo geriau jis priims 
tuos skonius ateityje. Iki metų dera tik didin-

ti patiekalų įvairovę, o nuo metų nepataikauti, 
jeigu kažko atsisako, nepulti gaminti tik tai, ką 
mėgsta ir valgo. Nieko gero, jei mažylis kasdien 
valgys manų košę...

Devintą–dešimtą mėnesį kūdikiui kartą per 
parą galima duoti fermentuotų pieno produk-

tų – priedų: pagaminto jogurto, kefyro, rūgpie-

nio, o sukakus vieneriems metams ir 20–30 g 
varškės.

Kūdikiui netinka įvairios dietos, liesi mais-

to produktai. Iki dvejų metų riebalai yra neribo-

jami. Vegetarų, ypač veganų, dietos taip pat 
netinka, nes neužtikrina sparčiai augančio or-
ganizmo energinio, geležies, cinko, kalcio, vita-

minų B2, B12, D, folio rūgšties, omega 3 rieba-

lų rūgščių poreikio.
Iki dvejų metų neduotini įvairiai kepti, skru-

dinti, rūkyti mėsos, paukštienos, žuvies patie-

kalai, produktai su maisto priedais, įvairūs sal-
dumynai, saldinti ir gazuoti gėrimai, arbata, 
kava.

Sergančio vaiko apetitas sumažėja. Pakilus 
temperatūrai ir / ar mažyliui suviduriavus, skys-

čių poreikis didėja – tiks krūties pienas ar pieno 
mišinys, o jei nori – ir skystesnė mažylio mėgs-

tama tyrė / košė. Sunegalavusiam joks naujas 
maistas ar jo komponentas neduodamas.

Ištrauka iš knygos  
„Nėštumas, gimdymas,  

pirmieji gyvenimo metai“

Nosies krapštymas – tėvus itin erzinan-
tis įprotis. Tai vienas iš tų įpročių, į ku-
riuos nereikėtų numoti ranka ir laukti, 
kol vaikas paaugs ir liausis tai daryti sa-
vaime. Krapštyti nosį ne tik negražu, bet 
ir pavojinga, nes galima pažeisti gleivinę. 

Kiekvienas iš tėvų bent kartą gyvenime timpte-

lėjo vaiką: „Ištrauk pirštą iš nosies! Nekrapštyk!“ 
Bet ar kada susimąstėte, kodėl tai nėra gerai? Iš-

skyrus tai, kad nemalonu kitiems. Pediatrai įspėja: 
šis blogas įprotis gali turėti žalingų pasekmių.

Visų pirma, nagai gali subraižyti vaiko nosies 
gleivinę. Įbrėžimai, žinoma, sugis, tačiau nuo ne-

švarių rankų į nosį patekę virusai ir bakterijos nie-

kur nedings. Ir tada nesistebėkite, kodėl vaikas 
susirgo bakterine infekcija ar kuria nors virusine 
kvėpavimo takų liga. Taip į organizmą gali patek-

ti net koronavirusas. Dėl pažeistos gleivinės gali 
kraujuoti iš nosies.

Kodėl vaikai krapšto nosį –  
4 pagrindinės priežastys 

1. Vaikas tyrinėja savo kūną. Tai būdinga daugu-

mai mažylių, kurie būtinai susidomės staiga at-
rastomis skylutėmis.

2. Diskomfortą vaikui kelia gleivės. Jos kaupiasi 
nosyje, o jei nesilaikoma nosies higienos, išdžiū-

na ir susidaro plutelės. Vaikui atrodo, kad nosis 

užsikimšusi, kažkas joje trukdo, ir jis bando iš-

krapštyti tas pluteles. Tiesa, dėl to gleivinė dir-
ginama ir gleivių gaminasi dar daugiau. 

3. Nosį niežti. Gali būti, kad vaikui kas nors sukėlė 
alerginę reakciją. 

4. Mažylis nervingas: šiuo atveju nosies krapšty-

mas yra nesąmoningas mechaninis veiksmas, 
panašus į plaukų sruogelės sukimą ant piršto ir 
pan.

Tėvai sunerimę: ką daryti? Akivaizdu, kad pa-

prasto drausminimo neužtenka. Gali šimtą kartų 
sakyti „nekrapštyk“, pabarti, bet tai nieko gero ne-

duos. Tai tik privers vaiką jūsų bijoti ir slėpti šiuos 
savo veiksmus, taip pat jis gali dar dažniau tai da-

ryti. Pediatrai aiškina, kad maži vaikai nesuvokia, 
kad tai yra netinkamas, nehigieniškas ir žalingas 
įprotis. Todėl reikia kantrybės ir gudrybių. Jokiu 
būdu neturėtumėte gėdinti ir peikti vaiko. Geriau 
pagirkite, kai vaikas naudojasi nosine. O jei įtaria-

te, kad mažylis per dažnai jaudinasi ir dėl to krapš-

to nosį, kreipkitės į neurologą ar psichologą.
Jei tikrai reikia įkišti pirštukus į nosį, bent jau iš-

mokykite vaiką tai daryti su servetėle.  Paaiškinki-
te, kad pakrapščius nosį reikia nusiplauti rankas. O 
geriausia, jei gleivinė išsausėja, nosį skalauti speci-
aliu purškikliu ar skysčiu. Be to, nuo 2 – 3 metų vai-
kai gali būti mokomi nosies higienos, taisyklingai 
išsipūsti nosį, paaiškinkite, kodėl tai būtina.

6.4 lentelė. Papildomai maitinamų kūdikių kasdieninis maistas*

Amžius
(mėn.)

Motinos pieno ar pieno 
mišinio, ml

Papildomo maisto 
kiekis, g

Papildomas maistas, 
kartai per dieną

Apytikslis vieno valgymo 
maisto kiekis, g

4–5 900 5–50 1–2 200
6 900–1000 50–100 1–2 200
7 850–900 100–150 2 200
8 800 200 2–3 200
9 750 250 3 200
10 700 300 3–4 200
11 600–650 350–400 4 200
12 500–600 400–500 4 200

*Nurodyti maisto kiekiai yra apytiksliai. Kūdikis kiekvienąkart valgydamas pasirenka jam tinkamą maisto kiekį. Svarbu 
įvertinti jo siunčiamus signalus – alkanas ar sotus.

Vaikas krapšto 
nosį: kaip jį 
atpratinti? V
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Kai nėščiajai pritrūksta geležies
Anemija yra labiausiai paplitęs negala-
vimas nėštumo metu. Mažakraujystė 
(anemija) atsiranda dėl organizme su-
mažėjusio hemoglobino ir eritrocitų kie-
kio. Hemoglobinas  – deguonį į ląste-
les pernešantis eritrocitų baltymas, o jo 
trūkstant organizmas prasčiau aprūpi-
namas deguonimi. Nėštumo laikotarpiu 
mažakraujystė susijusi su fiziologija: vai-
siaus ir placentos augimu ir padidėjusiu 
cirkuliuojančio kraujo kiekiu. Dažniausia 
anemijos priežastis nėštumo metu yra 
geležies stoka. 

Svarbios organizme esančios  
geležies atsargos
Geležies poreikis nėštumo metu padidėja. An-

trąjį ir trečiąjį nėštumo trimestrą geležis ypatingai 
svarbi augančiam vaisiui ir placentai. Šio cheminio 
elemento stoka nėštumo metu turi įtakos būsimo 
vaiko sveikatai, gali lemti lėtesnį vaisiaus vysty-

mąsi, didina tikimybę susirgti anemija pirmuosius 
tris gyvenimo mėnesius. Ši liga lėtina vaiko psicho-

motorinę ir protinę raidą. Esant sunkiai anemijai 
nėščiajai gresia priešlaikinis gimdymas.

Nėštumo metu moters organizme padidėja 
skysčių kiekis, taigi ir cirkuliuojančio kraujo tūris. 
Dėl to kraujas suskystėja ir sumažėja hemoglobi-
no koncentracija. Tai laikoma normaliu fiziologiniu 
reiškiniu, todėl apatinė hemoglobino kiekio riba 
pirmąjį ir trečiąjį nėštumo trečdalį yra 110 g/l, o 
antrąjį trečdalį hemoglobino koncentracija neturi 
būti mažesnė nei 105 g/l. Jeigu šie skaičiai mažes-

ni, nustatoma mažakraujystė.
Anemija gali būti lengvos formos (kai hemog-

lobino koncentracija 90–109 g/l pirmąjį ir trečiąjį 
nėštumo trečdalį ir 90–104 antrąjį trečdalį), vidu-

tinės (hemoglobino koncentracija mažesnė nei 90 
g/l), sunkios, kai hemoglobino mažiau nei 70 g/l. 
Įtarus mažakraujystę, atliekamas papildomas – fe-

ritino tyrimas, kurio reikia geležies atsargoms or-
ganizme nustatyti. Mat, nors ir bendras kraujo ty-

rimas rodo normalų hemoglobino kiekį, organizme 
gali neužtekti geležies atsargų, o jos paaiškėja tik 
atlikus feritino tyrimą.

Nėščiųjų anemijos priežastys 
Anemija nėštumo metu atsiranda greičiau, jei-

gu prieš pastojimą moters organizme jau trūksta 
geležies arba yra nedaug jos atsargų. Šios ligos 
priežastis gali būti prieš nėštumą varginusios gau-

sios mėnesinės, trumpas intervalas tarp nėštumų, 
daugiavaisis nėštumas, dažnas vėmimas šio peri-
odo pradžioje, kraujavimas nėštumo metu.

Geležies stokos anemija gali išsivystyti dėl ge-

ležies trūkumo maiste, dažniausia – nepakanka-

mai valgant mėsos. Taip pat trūkstant vitaminų 
B9 (folio rūgšties), B12 ir C, kurie padeda pasisa-

vinti geležį. 
Geležies stokos anemijos simptomų galima 

ir nejausti, kol neišnaudojamos šio elemento at-
sargos. Ypač esant lengvai anemijai ankstyvuo-

ju nėštumo laikotarpiu, nes deguonies trūkumą 
organizmas iš pradžių gali kompensuoti. Be to, į 
kai kuriuos anemijos požymius, tokius kaip plaukų 
slinkimas, nagų struktūros pokyčiai, odos sausėji-
mas dažniausiai moterys nekreipia dėmesio, ma-

nydamos, kad jų priežastis – pats nėštumas. 
Kiti anemijos simptomai: odos ir gleivinių blyš-

kumas, padažnėjęs širdies plakimas, galvos svai-
gimas, greitas nuovargis, silpnumas, dusulys, krū-

tinės skausmas, skonio pokyčiai (noras valgyti 
tokius nevalgomus dalykus kaip molis, kreida, dan-

tų pasta, ledas).
Geležies trūkumą gali lemti sutrikęs jos pasi-

savinimas organizme sergant virškinamojo trakto 
liga, vartojant kai kuriuos vaistus. Anemiją skatina 
taip pat ir depresija.

Kaip papildyti geležies atsargas?
Nėščiajai svarbu tinkamai maitintis. Daug gele-

žies turi raudona mėsa, kepenys, liežuvis, inkstai, 
krabai, ikrai, kiaušinių tryniai, ankštiniai augalai, ru-

ginė duona, brokoliai, bolivinės balandos, smidrai, 
špinatai, kopūstai, moliūgų sėklos, žemės riešutai, 
datulės, petražolės. 

Bet su maistu gautą geležį organizmas suge-

ba pasisavinti ne daugiau kaip 30 proc. Iš daržovių 
ir vaisių ji pasisavinama daug blogiau nei iš gyvūni-
nės kilmės produktų. Mėsoje esanti hemogeležis 
pasisavinama 20–30 %, ir tam neturi įtakos kitas 
maistas. O augaliniuose produktuose esančios ne 
hemogeležies organizmas gali pasisavinti tik 3–5 
%. Be to, kiek šio elemento gausime iš augalinių 
produktų, priklauso ir nuo kartu valgomo maisto.

Geležies pasisavinimas iš augalinių produk-

tų pagerėja kartu su jais valgant mėsą. Gerina šio 
elemento pasisavinimą vitaminas C, bet jo mažė-

ja verdant ar kepant. Taigi, valgant termiškai ap-

dorotas daržoves ar vaisius, geležis prasčiau pa-

sisavinama. 
Mažina šio elemento pasisavinimą kavoje ir ar-

batoje esantys polifenoliai, fitatai, kurių yra sojų 
produktuose, pieno produktuose esantis kalcis. 

Nėščiosios paros geležies poreikis yra 25 mg, 
o trečiąjį trimestrą  – 30 mg. Tokį geležies kiekį 
gauti vien iš maisto yra sudėtinga. Ir juo labiau ap-

siriboti vien tinkama mityba neįmanoma, jei ane-

mija jau atsirado. Ligai gydyti skiriami geležies 
maisto papildai.

Parengė Undinė Gilė
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Kaip atpažinti 
depresiją po gimdymo?
Vaiko gimimas – didžiulis įvykis kiekvienos 
moters gyvenime. Tačiau jis gali sukelti ne-
rimą, nuovargį ir neviltį. Paprastai tokie ne-
malonumai trunka neilgai, bet jeigu užsitę-
sia, gali tekti kreiptis į specialistą. 

Ką turime žinoti apie depresiją?
Liūdesys po gimdymo yra dažnas reiškinys. Ta-

čiau jeigu slogi nuotaika užsitęsia ilgiau negu dvi sa-

vaites, ir darosi vis blogiau, tai gali būti liga. Depresija 
dažniausiai atsiranda per pirmas keturias savaites po 
gimdymo, tačiau gali užklupti ir bet kuriuo kitu metu 
per pirmuosius metus.

Pradeda kamuoti nuolatinė nevilties būsena, ne-

beįdomi įprastinė mėgstama veikla, nesugebama už-

siimti kasdieniais darbais. Be to, dažnai kamuoja ener-
gijos trūkumas, mieguistumas arba nemiga, būdingas 
nerimas, neryžtingumas, savęs nuvertinimas, kaltės 
jausmas.

Po gimdymo užklumpančios depresijos simpto-

mai: bejėgiškumo jausmas, dažnos ašaros be aiškios 
priežasties, teigiamų emocijų vaikui, meilės vaikui sto-

ka, abejonės dėl gebėjimo pasirūpinti savimi ir vaiku, 
dirglumas, pyktis ir neapykanta. Žinoma, galima atlikti 
namų ruošos darbus, prižiūrėti kūdikį, tačiau tik iš neiš-

vengiamos pareigos, nejaučiant jokio malonumo.
Depresija po gimdymo gali būti susijusi su hormo-

niniais pokyčiais moters organizme, psichologiniais 
veiksniais, lemiančiais reakciją į pasikeitusias gyveni-
mo sąlygas gimus kūdikiui. Ligą gali paskatinti pavel-
dimumas, cezario pjūvis ar sunkus gimdymas, kom-

plikacijos po gimdymo, nemalonūs kūno pokyčiai po 
gimdymo, stresinės situacijos, susijusios su įvairiomis 
gyvenimo problemomis, vaiko ar mamos liga, kūdikio 
miego režimo pažeidimas ir kt.

Ką daryti pajutus, kad motinystė 
neteikia džiaugsmo?

w Pasidalinkite savo jausmais su artimaisiais ir kreip-

kitės į juos pagalbos. Jie gali padėti rūpintis vaiku 
tais momentais, kai reikia skirti laiko sau arba pail-
sėti.

w Jei trūksta miego, išsimiegokite. Miegas yra svar-
bus gerai nuotaikai. Jeigu kamuoja nuovargis – ati-
dėkite nebūtinus darbus.

w Pasikalbėkite su kitomis mamomis: jos gali pasi-
dalinti savo patirtimi ir patarti. 

w Kiek įmanoma daugiau laiko leiskite gryname ore. 
Pasivaikščiojimai naudingi tiek jums, tiek vaikui.

w Po gimdymo atsiradusi depresija ne tik labai su-

prastina moters savijautą, santykius su vyru, bet 
ir  kenkia kūdikio emociniam bei fiziniam vystymui-
si. Jeigu jokios priemonės nepadeda, kreipkitės į 
gydytoją. Padėti esant tokiai būsenai gali psicho-

logo konsultacijos, vaistų terapija.

1. Vietoj rafinuotų miltų kepinių – 
visagrūdžiai produktai 
Miltiniai gaminiai neturi būti kasdienis produk-

tas. Geriausia rinktis kruopas, dribsnius, iš kurių 
galima pasigaminti košes, apkepus ir pan. Vietoj 
rafinuotų baltų miltų bandelių, batonų, blynelių, 
pyragėlių, baltos duonos ir t.t. rinkitės visagrū-

džius produktus be mielių, su mažiau cukraus, 
druskos ir sočiųjų riebalų. Visagrūdžiuose pro-

duktuose daugiau skaidulinių medžiagų, vitami-
nų, jie ilgiau suteikia sotumo jausmą. 

2. Vietoj saldintų gėrimų –  
vanduo ar arbata
Blogis yra ne cukrus, o jo perteklius. Net ne-

pajuntame, kaip „išgeriame“ visą tortą. Cukraus 
perteklius organizme virsta sočiaisiais rieba-

lais, kurie žaloja sveikatą ir augina papildomus 
kilogramus. Nieko gero ir gėrimai be cukraus, 
be kalorijų, bet su sintetiniais saldikliais. Tyrimai 
patvirtina, kad tokie produktai skatina persival-
gymą, taigi – ir svorio augimą. Kai kurie sinteti-
niai saldikliai turi kancerogeninių savybių. Jei var-
tojame daug produktų su saldikliais, nesunkiai 
net kelis kartus viršijame leistiną jų kiekį. Tad vie-

toj saldintų gėrimų rinkitės vandenį ir nesaldintą 
arbatą. 

3. Bulvės neturi būti  
pagrindinės daržovės
Jei bulves valgote kasdien ir be kitų daržo-

vių, o mėgstamiausi patiekalai cepelinai, bulvių 
plokštainis ir žemaičių blynai, nesistebėkite pa-

pildomais kilogramais, sunkumo jausmu, mie-

guistumu, sutrikusiu virškinimu. Bulves virkite, 
bet ne skrudinkite ar gruzdinkite. Netinka ir bul-
vių košė, ji greičiau pasisavinama ir sotumo su-

teikia trumpam. Bulves visada valgykite su kito-

mis daržovėmis, ir su baltyminiu maistu (mėsa ar 
žuvimi) ne dažniau kaip 2–3 kartus per savaitę. 
Trintų bulvių patiekaluose dalį šių daržovių keiski-
te kitomis: cukinijomis, moliūgais, pastarnokais, 
salierais, morkomis. 

4. Pirktinius padažus  
keiskite naminiais
Pirktiniai padažai yra visiškai bevertis, tuščių 

kalorijų pagardas. Be to, juose daug cukraus, rie-

balų, o tai beregint virsta papildomais kilogra-

mais. O kur dar krakmolas, skonio stiprikliai, da-

žikliai... Padažą galite pasigaminti patys  – iš 
naminių pomidorų, avokadų, graikiško jogurto, 
nerafinuoto ypač tyro alyvuogių aliejaus, citrinų 
sulčių, įvairių šviežių ar džiovintų žolelių – čiobre-

lių, rozmarinų, bazilikų, petražolių, krapų... Jis bus 
ne tik skanesnis, bet ir sveikesnis, o svarbiausia – 
žinosite, ką valgote.  

5. Nepasikliaukite dietiniais 
baltyminiais produktais
Baltymai yra pagrindinė statybinė organizmo 

medžiaga, raumenų maistas. Tačiau naivu tikė-

tis, kad batonėlis, užpilama sriuba ar iki molekulių 
sutrintas kokteilis padės išsaugoti sveikatą ir lie-

kną kūną. Visų pirma, tokiuose „liekninamuosiuo-

se“ produktuose daug cukraus. Jeigu batonėlyje 
jo yra 27 g/100 g, suvalgę vos vieną, galite vir-
šyti visą pridėtinio cukraus dienos normą. Drus-

kos saldžiame produkte yra daugiau nei 1 g/100 
g. Negana to, pridedama tiek kvapiųjų medžiagų, 
dažiklių, konservantų, kad beveik visa sudėtis at-
rodo kaip cheminių elementų lentelė! Sriubose 
puikuojasi ir garsusis maisto priedas E 621, kuris 
mažina saiko jausmą ir skatina persivalgyti. Ge-

riau rinkitės natūralią mėsą, žuvį, kiaušinius.

Pagal sveiko maisto technologės  
Ramintos Bogušienės parengtą medžiagą

5 mitybos pokyčiai figūrai
Išbandykime šiuos nesunkius sveiko maisto technologės 
Ramintos Bogušienės siūlomus žingsnius, padedančius iš-
saugoti normalų kūno svorį.
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Vitaminas D kartu su kai kuriais kitais 
stiprina organizmo gynybines galias 
puolat virusams,  o tai ypač svarbu da-
bartinėmis COVID-19 ir gripo grėsmės 
sąlygomis. Medikai įsitikinę, kad vitami-
nas D yra susijęs su mažesniu COVID-19 
infekcijos dažniu, palengvina ligos eigą. 
Šis vitaminas yra viena iš priemonių 
imunitetui stiprinti, tačiau daugumai jo 
pritrūksta.

Kodėl vitamino D neužtenka?
Vitaminas D vadinamas saulės vitaminu, nes 

pagrindinį jo kiekį galime gauti saulėtą dieną leis-

dami laiką lauke, kai atviras odos vietas veikia 
saulės spinduliai. Deja, saulė ir vasarą lepina ne 
kasdien, o šaltuoju metų periodu tokios galimy-

bės visiškai neturime.
Šio vitamino gauname su maistu. Jo yra dau-

gelyje gyvūninės kilmės produktų – kiaušinio try-

nyje, kepenyse, mėsoje, riebioje žuvyje (skum-

brėje, silkėje, lašišoje), žuvų taukuose. Taip pat 
grūdinėse kultūrose, grybuose, svieste, margari-
ne. Tačiau paprastai iš maisto užtektinai jo negau-

sime. Be to, šio vitamino įsisavinimas organizme 
priklauso nuo individualių savybių. 

Vitaminas D yra riebaluose tirpi medžiaga. Jo 
apdorojimo procesas organizme sudėtingas: jis 
yra aktyvinamas kepenyse bei inkstuose, ir tik 
tada tampa organizme veikiančiu hormonu. Todėl 
žmonėms, sergantiems inkstų ir kepenų ligomis, 
gali kilti problemų dėl jo įsisavinimo.

Trūkstant vitamino D rizikuojame 
susirgti įvairiomis ligomis
Kauno Klinikų Šeimos medicinos klinikų medi-

cinos mokslų daktarė Asta Aukštakalnienė teigia, 
kad su vitamino D stoka susiduria didžioji dalis vi-
suomenės, nepriklausomai nuo amžiaus.

Vitaminas D dalyvauja daugelyje medžiagų 
apykaitos procesų. Jis reguliuoja kalcio, magnio, 
fosforo apykaitą, padeda išlaikyti sveikus kaulus, 
dantenas, dantis, raumenis, reikalingas širdies ir 
kraujagyslių sistemai ir kt. 

Svarbus vitaminas 
siautėjant virusams 

Didelis jo trūkumas gali sukelti rimtas sveika-

tos problemas – tai yra lėtinių neinfekcinių ligų ri-
zikos veiksnys. Tik viena iš jų – atsparumo insu-

linui formavimasis, kuris padidina nutukimo, 
cukrinio diabeto riziką. Vitamino D stoka siejama 
su širdies ir kraujagyslių ligų rizika.

Padeda apsisaugoti nuo sunkesnės 
COVID-19 formos
Ekspertai mano, kad COVID-19 pandemijos 

metu šis vitaminas yra itin naudingas. Daugelis 
specialistų vitamino D trūkumą organizme sieja 
su sunkesne ligos eiga užsikrėtus koronavirusu.

Santaros klinikų Vidaus ligų centro vadovo, 
VU Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos me-

dicinos ir onkologijos klinikos vadovo prof. Virgini-
jaus Šapokos teigimu, pastaraisiais metais atlie-

kamais tyrimais nustatyta, kad, esant normaliam 
vitamino D kiekiui, mažesnė mirštamumo nuo ko-

ronaviruso tikimybė bei trumpesnė gydymo ligo-

ninėje trukmė. 

D2 ar D3? 
Vaistinėse galima įsigyti vitamino D tablečių, 

kapsulių, taip pat šis vitaminas gali būti skystos 
formos, yra maisto papildų, kuriuose jis viena iš 
sudėtinių dalių. Organizmui svarbios dvi vitamino 
D formos: D2 ir D3. Vitamino D2 (ergokalciferolio) 
yra augalinės kilmės maisto produktuose, o D3 
(cholekalciferolio) – gyvūniniuose, jis sintetinamas 
veikiant ultravioletiniams spinduliams. Tyrimais 
nustatyta, kad D3 forma yra kur kas efektyvesnė.

Kodėl verta išsitirti vitamino D  
kiekį organizme?
Šio vitamino trūkumo problema ypatingai ak-

tuali šaltuoju metų laiku, ir kone visiems pata-

riama jį vartoti papildomai. Tačiau profilaktinių 
vitamino D dozių gali neužtekti. Todėl prieš prade-

dant vartoti svarbu žinoti jo kiekį organizme, kad 
gydytojas galėtų nustatyti tinkamą dozę.  

Vitamino D galima gauti ir per daug. Pavyz-

džiui, neatsižvelgus, kad skirtingų gamintojų do-

zės skiriasi. Taip pat taip gali nutikti kartu varto-

jant kompleksinius vitaminus, kuriuose jau yra 
vitamino D, neatkreipus į tai dėmesio.

Per didelis vitamino D kiekis taip pat kenks-

mingas, dėlto gali nukristi svoris, sutrikti širdies 
ritmas. Vitamino D perteklius gali sukelti širdies, 
kraujagyslių ir inkstų pažeidimus, didina inkstų 
akmenligės riziką.

Parengė sveikos gyvensenos edukologė  
Ieva Grabauskienė
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