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Espumisan L sudėtyje yra simetikono. Jis neabsorbuojamas organizmo, veikia tik savo fizinėmis savybėmis – 
keičia dujų burbuliukų, esančių maiste ir virškinimo trakto gleivinėje, paviršiaus įtampą, dėl to jie subliūkšta. 

• Pagerėjęs miegas.
• Sutrumpėję verksmo periodai.
• Be parabenų ir cukraus.

Espumisan L 40 mg/ml geriamieji lašai (emulsija). Nereceptinis vaistas. 1 ml (25 lašuose) geriamųjų lašų (emulsijos) yra 40 mg simetikono. Indikacijos. Virškinimo trakto sutrikimų, 
kurie pasireiškia meteorizmu, simptominis gydymas. · Pacientų parengimas pilvo ertmės organų tyrimui, pvz., rentgenu, ultragarsu ar gastroskopu. Putojimo mažinimas apsinuodijus pa-
viršiaus įtempimą didinančiomis medžiagomis. Dozavimas ir vartojimo būdas. Virškinimo trakto sutrikimų, kurie pasireiškia meteorizmu, simptominis gydymas. Kūdikiams: geriamieji 
25 lašai (atitinka 1 ml) prieš arba po kiekvieno žindymo; 1–6 m. vaikams 25 geriamieji lašai (tai atitinka 1 ml) 3–5 k. per parą; 6–14 m. vaikams 25–50 geriamųjų lašų (tai atitinka 1–2 
ml) 3–5 k. per parą; vyresniems kaip 14 m. ir suaugusiesiems – 50 geriamųjų lašų (tai atitinka 2 ml) 3–5 k. per parą. Prieš diagnostinius tyrimus rentgenu, ultragarsu ir gastroskopu: 
skiriama po 50 geriamųjų lašų Espumisan L (tai atitinka 2 ml) 3 kartus per parą prieš tyrimus ir 50 geriamųjų lašų Espumisan L tyrimo dienos ryte, vartojant kaip priedą su kontrastiniais 
preparatais: 100–200 geriamųjų lašų (tai atitinka 4–8 ml), jei gydytojas nenurodo kitaip. Priešnuodis apsinuodijus detergentais: vaikams – 65–250 geriamųjų lašų (tai atitinka 2,5–10 
ml) Espumisan L; suaugusiesiems – 250–500 geriamųjų lašų (tai atitinka 10–20 ml) Espumisan L. Espumisan L vartojamas valgant arba po valgio, prireikus ir prieš miegą. Kontrain-
dikacijos. Espumisan negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms. Įspėjimai ir atsargumo 
priemonės. Dujų sankaupa gali atsirasti dėl rimtesnių virškinimo trakto negalavimų. Jų požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurguliavimas, pilvo pūtimas. 
Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. 
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.  Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis 
poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui 
ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto 
svetainėje www.vvkt.lt
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Noras būti pavyzdžiu savo vaikams – 
gera paskata gyventi sveikai 
Asmeninė trenerė Brigita Petrulė su vyru įsitvirtino Ispanijoje ir čia augina du 
vaikučius – ką tik šešerių sulaukusį sūnelį Matėją ir dvejų dukrytę Brianą. Nuo-
toliniu būdu dirbanti Brigita propaguoja sveiką gyvenimo būdą, ji pataria mote-
rims, kaip maitintis ne tik sveikai, bet taip pat skaniai bei sočiai, ir rūpintis savo 
išvaizda. Tokį gyvenimo būdą savo pavyzdžiu Brigitos šeima perduoda ir vai-
kams.

Su vyru gyvenote Norvegijoje, dabar Ispa-
nijoje, kokie siekiai atvedė jus į kitas šalis?

Į Norvegiją vykome daugiau kaip prieš 10 
metų – norėjome užsidirbti pinigų savo tų laikų 
siekiams, tačiau likome gyventi, išmokau norve-
gų kalbą ir studijavau ten. O į Ispaniją išvykome 
tiesiog vedami smalsumo išbandyti gyvenimą 
šiltuose kraštuose, dažnai pasvajodavome apie 
gyvenimą, kur auga palmės ir lepina saulė išti-
sus metus. Kai tapome tėvais, daug kas pasi-
keitė, atsirado didelis noras gyventi visa širdimi, 
įgyvendinti kuo daugiau svajonių, daryti tai, kas 
patinka, ir daugiau keliauti. Tad išbandyti gyve-
nimą kitoje šalyje buvo viena iš tų svajonių. Gal-
vojome: pabandysime, nepatiks – grįšime į Nor-
vegiją, tačiau negrįžome, jau ketveri metai, kai 
mes čia gyvename. 

Gal galėtumėte papasakoti apie vaikų 
auginimo sąlygas šiose šalyse, kuo skiriasi 
nuo situacijos Lietuvoje? 

Manau, visose šalyse skiriasi tam tikri daly-
kai – tai auklėjimas, priežiūra, mokymo, gydymo 
sistemos ir pan. Lyginant visas tris šalis, man 
labiausiai patinka vaikų auginimas Ispanijoje. 

Sąlygos auginti vaikus, manau, yra puikios. 
Bet taip pat manau, kad sąlygas sukuria patys 
tėvai, o ne tik šalis, kurioje juos auginame. Mes 
galime rinktis skirtingas ugdymo ir gydymo įs-
taigas. Ispanijoje man labiausiai patinka klima-
tas, nes dauguma dienų metuose yra saulėtos, 

tad vaikai leidžia daug laiko lauke, yra labai akty-
vūs, maisto kokybė puiki, ištisus metus galime 
valgyti skanius, šviežius vaisius, uogas ir daržo-
ves. 

Kaip prižiūrimos nėščiosios abiejose šalyse, 
kokie gimdymo ypatumai? 

Priežiūra Norvegijoje man nepaliko gerų pri-
siminimų, nes mane prižiūrinti gydytoja nepada-
rė reikiamų tyrimų, kurie buvo labai svarbūs, jos 
klaida apsunkino taip pat ir mano antrąjį nėštu-
mą. Priežiūra čia, mano nuomone, nėra pakan-
kama. O gimdymas Norvegijoje taip pat nebu-
vo lengvas, truko labai ilgai, nes gimda nesivėrė 
ir niekas nesuleido skatinamųjų vaistų. Gimdy-
mas užtruko daugiau kaip 24 valandas, išsekau. 
Gydytoja jau sakė, kad pati nepagimdysiu, rei-
kės cezario pjūvio. Tada pasikeitė pamaina, o 
atėjusi kita gydytoja suleido reikiamus vaistus, 
ir pagimdžiau per 5 min.

Ispanijoje su antruoju vaikeliu viskas vyko 
sklandžiai, buvau labai patenkinta priežiūra ir 
gimdymu. Tačiau galbūt antrasis nėštumas 
buvo sklandesnis dėl patirties: žinojau, ko lauk-
ti, ko tikėtis, įspėjau gydytoją apie gimdos neat-
sivėrimą pirmojo gimdymo metu ir pan. O prie-
žiūra tikrai labai gera, dažni vizitai pas gydytoją, 
atliekami visi reikiami tyrimai, labai detaliai pa-
aiškinama vaikelio būklė ir vystymasis apžiūros 
echoskopu metu. Tikrai drąsiai gimdyčiau ir 3 
kartą! 
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Kaip jums, aktyviai sportuojančiai mamai, 
pasikeitė gyvenimas būnant nėščiai, vėliau – 
pagimdžius? Kaip suderinote darbą ir 
vaikučių auginimą?

Pasikeitė labai mažai kas, nes sportavau 
visą nėštumą, taip pat ir dirbau. Tiesiog prie vis-
ko prisitaikiau. Man sportas teikia gerą savijau-
tą, tad nėštumo metu sportuoti taip pat patiko. 

O po gimdymų pradėjau sportuoti praėjus 4 
savaitėms, apsilankydavau pas specialistą ap-
žiūrai, kad man uždegtų žalios šviesos signalą 
intensyviam sportui, ir – pirmyn. Labai svarbu 
pasitikrinti, nes jaučiausi gerai jau ir po savaitės, 
tačiau organams reikia laiko sugyti ir sugrįžti į 
prieš nėštumą buvusias vietas. 

Suderinti viską tikrai nebuvo lengva, eidavau 
sportuoti anksti ryte, kada vaikučiai dar miega. 
Nukentėdavo mano poilsio laikas, bet tai laiki-
nas etapas, kartais sportuodavau kartu su kūdi-
kiu ant rankų. Kai norime, mes viską galime, mo-
terims nėra nieko neįmanomo. 

Kas jus pačią motyvuoja sportuoti, iš kur 
semiatės valios? Kiek laiko per dieną skiriate 
sportui?

Mane motyvuoja sporto teikiama nauda, no-
ras būti sveikai ir stipriai. Žinau, kas svarbiausia 

žmogui: gerai jaustis, būti laimingam ir sveikam. 
Tai suteikia pastovus fizinis aktyvumas, sveikas 
reguliarus maitinimasis ir geras poilsis. Tai yra 
dalykai, kurie padeda jaustis puikiai. Aš noriu 
jaustis visada taip gerai kaip dabar, o kad taip 
būtų, turiu pastoviai tai daryti. Tiek tos motyva-
cijos: jeigu nori gauti atlygį, turi įdėti pastangas. 
Valios nereikia, tik disciplinos. 

Jeigu tam tikrus veiksmus atliekame daž-
nai ir pastoviai, jie tampa mūsų įpročiais, tada 
mums viską atlikti paprasčiau. Jeigu jūs valotės 
dantis kiekvieną rytą ir vakarą, esate žmogus, 
kuris irgi gali laikytis disciplinos sporte! 

Kiekvieną dieną stengiuosi palaikyti pakan-
kamai didelį fizinį aktyvumą – 10 000 žingsnių 
per dieną. Jėgos treniruotes atlieku 3–4 kartus 
per savaitę po 1 val. Rekomenduočiau tokį ak-
tyvumą visiems. 

Ar priaugote daug svorio per nėštumus, 
kaip sekėsi jo atsikratyti ir susigrąžinti 
ankstesnes kūno formas?

Nežinau, pagal ką vertinti daug ar mažai, 
kaip nėščia moteris, tikrai atrodžiau puikiai, jau-
čiausi gerai ir buvau sveika. Tačiau priaugtas ki-
logramų skaičius buvo didelis, abu vaikučiai taip 
pat gimė dideli  – svėrė per 4 kilogramus. Po 

nėštumo grįžti į buvusias kūno formas sekėsi 
puikiai, nes turėjau planą, kaip to pasieksiu. Pa-
gimdžius, jau po 3 mėnesių mano kūnas atga-
vo buvusias formas ir raumenų masė netgi pa-
didėjo.

Kas paskatino domėtis sveiku gyvenimo 
būdu, tapti jo propaguotoja?

Pirmiausia – sveikatos problemos, su kurio-
mis susidurdavau dar nuo paauglystės: virškini-
mo problemos, prasta savijauta, energijos trū-
kumas, stuburo išvarža. Norėjau jaustis gerai, 
gyventi be skausmo, būti energinga. Tai buvo 
kelio į sveiką gyvenseną pradžia ir priežastis, 
kodėl mokiausi šioje srityje. Vėliau, prieš pla-
nuojant vaikučius, metus laiko stengiausi gy-
venti labai sveikai. Manau, tai buvo didysis po-
kytis, nes pasikeitė viskas, atsirado labai daug 
taisyklių ir disciplinos.

Žinojau, koks pavyzdys savo vaikams noriu 
būti. Visa tai paskatino mane keisti savo gyveni-
mo būdą ir įpročius nuo pačių pamatų. Jau dau-
giau kaip 8 metus visiškai nevartoju alkoholio, 
neturiu jokių žalingų įpročių, stengiuosi visada 
maitintis sveikai ir palaikau pastovų fizinį akty-
vumą. 

Kaip pratinate vaikus prie aktyvaus, 
gyvenimo, ką dažniausiai veikiate?

Vaikai kartoja tai, ką daro jų tėvai. Pratin-
ti nereikia, kai pačių įpročiai geri. Mano vaikai 
mato, kaip sportuoju sporto salėje arba namuo-

se, kaip tėtis žaidžia krepšinį. Jiems tai visiškai 
įprasta, taip pat, kaip matyti maistą gaminančią 
mamą.

Būdami metukų vaikai jau bandė daryti pra-
timus kartu su manim, ir tai daro iki dabar, jie 
tobulėja ir stiprėja, nes nuolatos sportuoja. Jie 
mėgdžioja tėvus.

Sūnus lanko krepšinio ir kovos menų būrelius, 
iš viso 5 treniruotes per savaitę, lankome basei-
ną, kartais sportuoja kartu su manim, kartais su 
tėčiu žaidžia krepšinį po mokyklos. Briana daž-
niausiai sportuoja su manim, bando kartoti visus 
judesius. Judėjimas ir sportas jau yra jų gyveni-
mo dalis. Aktyvus laisvalaikis yra geriausias poil-
sis: savaitgaliais būname prie jūros, plaukiojame 
vandenlente kartu su vaikais, keliaujame į kitus 
miestus ir šalis po nematytas vietas. 

Papasakokite apie jūsų šeimos mitybą, 
ar pasiseka atsisakyti visų nesveikų 
skanumynų: saldumynų, gazuotų gėrimų?

Maitintis sveikai pavyksta, nes gaminu įvai-
rų sveiką ir skanų maistą, kuris mano šeimai pa-
tinka. Gaminu naminius desertus, ledus, sal-
dainius, tortus ir pyragus, taip pat burgerius, 
lazanijas ir kebabus. Mityba vėlgi priklauso nuo 
mūsų įpročių: jeigu vaikų neįpratinsime kažko 
valgyti ar gerti, jie to ir nedarys. Saikingai sal-
dumynų tikrai kartais galima, nieko blogo dėl 
to nenutiks, bet ir patys tėvai maitinasi ne itin 
sveikai, perka produktus su daug cukraus. 

Manau, lengviausias būdas atsisakyti – pa-
keičiant kažkuo kitu, tad geras būdas – sveikų 
patiekalų alternatyva. Mano išleista knyga apie 
tai ir yra. 

Kalbant apie neseniai išleistą jūsų knygą 
„Geros savijautos virtuvė“, kokia ta mityba, 
kuri padeda gerai jaustis?

Tai mityba, kurioje yra pakankamas kiekis 
baltymų, kai renkamės sveikesnius produktus, 
alternatyvos, daug naudingų maistinių medžia-
gų. Taip pat gerai savijautai reikalinga mitybos 
rutina: bent 3 pagrindiniai valgymai per dieną. 
Tad knygoje galite rasti receptus, kurie patogiai 
suskirstyti į pusryčius, pietus, vakarienę ir svei-
kus desertus. Receptai tinka visai šeimai, yra 
greitai ir paprastai paruošiami, o svarbiausia – 
skanu ir sveika! 

Dėl kokių problemų dažniausiai į jus kreipiasi 
moterys ar mamos? Kas joms labiausiai 
trukdo jas išspręsti?

Dažniausios problemos tai antsvoris, nutuki-
mas, kūno skausmai, energijos trūkumas, pras-
ta nuotaika. Priežastys, kodėl negali to sava-
rankiškai išspręsti – žinių, laiko trūkumas, noro, 
motyvacijos ir palaikymo stoka.

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė

6 7

M
A

M
Ų

 IS
TO

R
IJO

S

M
A

M
Ų

 IS
TO

R
IJO

S



Išpūstas pilvukas gali kamuoti ir kūdi-
kius, ir paūgėjusius vaikus. Dujų susida-
rymas žarnyne – natūralus fiziologinis 
procesas. Tačiau atsiradus didelėms jų 
sankaupoms vargina nemalonūs pojū-
čiai: pilnumo jausmas, pilvo raižymas, 
gurgimas, diegliai ir besiveržiančių lauk 
dujų keliamas diskomfortas. Taip gali 
nutikti paprasčiausiai nurijus oro, taip 
pat dėl įvairių priežasčių sutrikus virški-
nimui.

Kodėl kenčia kūdikio pilvukas?
Vidurių pūtimas (meteorizmas) itin kamuoja 

kūdikius, nes ne visada sklandžiai jų virškinama-
sis traktas persitvarko funkcionavimui naujomis 
sąlygomis. Virškinamajame trakte susikaupu-
sios dujos sukelia spazmus ir dėl to kamuoja pil-
vuko diegliai. Ši problema gali atsirasti pradėjus 
maitinti mišiniais arba perėjus prie mišraus maiti-
nimo, ji dažnai kamuoja neišnešiotus, mažai sve-
riančius kūdikius, taip pat – permaitinamus ma-
žylius. Dažna dujų kaupimosi priežastis – kartu 
su išgertu pienuku į organizmą patenkantis oras.  

Dėl nebrandžios ir jautrios kūdikių nervų sis-
temos dieglius gali paskatinti stiprios mažylio 
emocijos. Tai paspartina lygiųjų žarnyno raume-
nų tonusą, todėl atsiranda žarnyno spazmai ir 
skauda pilvuką.

Didelės reikšmės turi maistas
Bet kokio amžiaus vaikui gali pūsti pilvą gau-

siai prisivalgius saldaus maisto, pavyzdžiui, sal-
džių vaisių, uogų, taip pat išgėrus daugiau sulčių. 
Taip pat ši problema vargina valgančius daug rie-
bių patiekalų mažylius. Dujų išsiskyrimą padidi-
na kai kurių maisto produktų virškinimas. Vieni iš 
tokių pupelės, lęšiai, kopūstai, brokoliai, ridikai, 
svogūnai, obuoliai, kriaušės, vynuogės.

Pilvo pūtimą sukeliantis oras į žarnyną pa-
tenka kalbantis valgio metu, taip pat  – vaikui 
verkiant ar rėkiant. Daug oro žarnyne atsiranda 
iš gazuotų gėrimų, geriant per šiaudelį, net ilgai 
čiulpiant ledinukus, kramtant gumą.

Virškinimo sutrikimai gali atsirasti dėl fermen-
tų stokos. Dujos žarnyne susidaro pūvant ne-
suvirškinto maisto dalelėms. Pavyzdžiui, jeigu 
trūksta ar neužtenka laktazės – pieno baltymą 
laktozę skaldančio fermento, meteorizmą suke-
lia pieno produktai. Tuomet gera išeitis rinktis 
šiuos produktus be laktozės. 

Virškinimas sutrinka dėl alergijos maistui. To-
kių maisto produktų žarnyno bakterijos nega-
li gerai suvirškinti ir jie žarnyno mikroorganizmų 
fermentuojami į dujas.  

Pilvo pūtimo priežastis gali būti disbakterio-
zė – gerųjų ir blogųjų žarnyno bakterijų pusiaus-
vyros sutrikimas, pavyzdžiui, gydantis antibioti-
kais. Tuomet suaktyvėja puvimas ir rūgimas, dėl 
kurio susidaro daugiau dujų. 

Vidurių pūtimą gali sukelti susilpnėjusi mo-
torinė virškinamojo trakto funkcija. Tada mais-
tui virškinti prireikia daugiau laiko, jis ilgiau išlieka 
žarnyne ir lėčiau pasišalina dujos. Dėl šios prie-
žasties meteorizmas gali kamuoti žarnyno vys-
tymosi sutrikimų turinčius vaikus.

Pūsti pilvą gali užkietėjus viduriams, nes du-
jos sunkiai pasišalina iš žarnyno. Tuomet pata-
riama valgyti daugiau augalinio maisto.

Virškinimui turi įtakos ir emocinė savijau-
ta. Dujų kaupimąsi gali paskatinti psichologinės 
priežastys: nerimas, stresas, depresijos. 

Kas padeda pilvukui?
Dažna vidurių pūtimo priežastis paūgėjusiam 

mažyliui – netinkamas maistas, saldumynai, ga-
zuotas vanduo ir nesubalansuota mityba. Tėve-
liai turėtų stebėti, kokių produktų suvalgius vai-
kui pradeda pūsti pilvą. Tinkama mityba yra labai 
svarbi priemonė, padedanti išvengti virškinimo 
sutrikimų.
 y Vaikas turėtų valgyti naudingą maistą ir regu-

liariai, gerti užtektinai vandens. Lengviau virš-

kinama liesa mėsa, ne kepti, o troškinti patie-
kalai, sriubos. Vaikui mažiau duokite riebaus 
maisto, kramtomosios gumos, gazuotų gėri-
mų ir daug cukraus turinčių maisto produktų. 

 y Valgyti reikia lėtai, gerai sukramtyti. Tada iš-
siskiria daugiau seilių ir maistas geriau virški-
namas.

 y Kad oras nepatektų į virškinamąjį traktą, prie 
stalo nereikėtų kalbėtis.

 y Vaikas turi daugiau judėti, mankštintis, tai ge-
rina virškinamojo trakto peristaltiką.

Skubi pagalba išpūstam pilveliui
Esant vienai ar kitai virškinimo problemai, žar-

nyne su skysčiu susimaišiusios dujos tampa pu-
tomis. O jas sudaro daugybė burbuliukų, iš kurių 
dujos negali pasišalinti ir tempia žarnų sieneles. 
Todėl pučia ir skauda pilvą.

Kai pilvuko problemas sukelia tam tikri mais-
to produktai, galima mažinti jų kiekį. Tačiau, jeigu 
pilvą pučia nuolat ar atsiranda kitų nerimą kelian-
čių simptomų, geriausia kreiptis į gydytoją, kuris 
nustatys priežastį ir skirs vaistus.

Jeigu daugiau prisivalgius vieno ar kito pro-
dukto vaikui retkarčiais pučia pilvą, galbūt užteks 
padaryti pilvuko masažą pagal laikrodžio rodyk-
lę. Taip paskatinsime maistą greičiau slinkti žar-
nynu ir sumažės puvimo ir rūgimo procesai.

Vaistinėje galima įsigyti preparatą, skatinan-
tį dujų pertekliaus pasišalinimą. Vieni tokių pre-
paratų yra pagaminti su veikliąja medžiaga sime-
tikonu. Ši medžiaga suardo dujų burbulus ir tada 
jie lengvai pasišalina. Simetikonas nepatenka į 
kraują ir pašalinamas iš organizmo, todėl su juo 
pagamintas preparatas yra saugus vartoti ir ma-
žiems vaikams. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Kaip iš pilvuko 
išvaryti dujas?
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Prof. V. Urbonas apie 
dažniausias vaikų 
virškinimo ligas ir 
naujausius jų gydymo 
būdus
Pasak gydytojo profesoriaus dr. Vaidoto 
Urbono, gastroezofaginio refliukso liga 
(GERL) ir vidurių užkietėjimas (obstipaci-
ja) yra vieni iš dažniausių virškinimo sis-
temos susirgimų, būdingų vaikams. Kaip 
šios vaikų ligos pasireiškia ir kokios efek-
tyviausios priemonės gydant jas?

Kaip atpažinti GERL?
Dažniausi GERL simptomai yra rėmuo, dažnai 

pasireiškiantys atsirūgimai rūgščiu ar karčiu turiniu, 
skausmas už krūtinkaulio, skausmas viršutinėje pil-
vo srityje, „po duobute“, seilėtekis, sumažėjęs ape-
titas, apsunkintas arba skausmingas rijimas, blogas 
kvapas iš burnos.

Taip pat GERL gali pasireikšti ne virškinimo trak-
to simptomais: rytiniu užkimimu, laringitu, krenkšti-
mu, lėtiniu kosuliu (ypač naktimis), svetimkūnio pojū-
čiu gerklėje, dantų emalio pakitimais, blogu miegu ir 
kitais simptomais.

Nėra žinoma, kas sukelia GERL
Dr. V. Urbonas tikina, jog GERL išsivysto dėl pras-

to apatinio stemplės rauko funkcionavimo, kai ne-
pakankamai gerai užsidaro „vartai“ tarp stemplės ir 
skrandžio, todėl skrandžio turinys patenka į stemplę, 
burną ar kvėpavimo takus.

Daugelis galvoja, kad GERL atsiranda dėl padi-
dėjusios rūgščių gamybos skrandyje, tačiau sergan-
čiųjų šia liga skrandyje pasigamina toks pats kie-
kis druskos rūgšties, kaip ir sveikų žmonių. Taip pat 
GERL nesukelia ir H. Pylori bakterija, todėl jos išnaiki-
nimas šios ligos negydo. 

„Didžiausią įtaką turi nesubalansuota mityba. 
Taip pat stresas, alkoholio, kai kurių medikamentų 
vartojimas, rūkymas, nutukimas, paveldimumas, ner-
vų sistemos ligos ir daug kitų veiksnių“, – teigia prof. 
V. Urbonas ir pabrėžia, jog kūdikiai iki 12 mėnesių 
amžiaus GERL beveik neserga.

Jis pabrėžia, jog nėra žinoma, kas tiksliai sukelia 
GERL, tačiau yra daug rizikos veiksnių, kurie gali pa-
didinti šios ligos atsiradimo tikimybę.

GERL gydymas – nuo  
mitybos iki medikamentų
Dr. V. Urbono teigimu, GERL gydoma sureguliuo-

jant dienos režimą, mitybą, skiriant medikamentus. 

Sunkesniais atvejais gali būti taikomas chirurginis 
gydymas.

„Gydymas pradedamas nuo sergančiojo padė-
ties korekcijos – ligonis turi gulėti ant kairio šono, 
30° laipsnių kampu pakeltu galvūgaliu. Nepataria-
ma gultis bent 3 valandas po gausaus valgio, tačiau 
galima lengvai pavalgyti likus 1 valandai iki miego", – 
pasakoja gydytojas. Svarbu, kad vaikas valgytų šil-
tą maistą, neskubant, dažnai ir po nedaug. Reikė-
tų vengti riebaus, aštraus, kepto, rūgštaus maisto 
(daugelio uogų ir vaisių, medaus, rūgščių pieno pro-
duktų ir kito maisto, kurio pH siekia mažiau negu 4), 
svogūnų, pomidorų, taip pat kvietinių miltų, mėtų tu-
rinčių produktų, gazuotų gėrimų.

„GERL gydymui rekomenduoju rinktis maisto pa-
pildus, sudėtyje turinčius alginatų  – jūros dumblių 
ląstelių komponentų. Pavyzdžiui, „Gastrotuss“ pre-
paratus. Alginatai labiau veikia kaip maistas, negu 
vaistas. Patekę į skrandį, jie sutirštėja ir uždaro „var-
tus“ tarp stemplės ir skrandžio, tuo pačiu neleidžia 
agresyviam turiniui patekti į stemplę ir sukelti GERL 
simptomus. Be to, alginatų pagrindu sukurti prepa-
ratai apsaugo gleivinę, neturi šalutinio poveikio, yra 
tinkami išnešiotų ir neišnešiotų kūdikių atpylinėjimo 
ilgalaikiam gydymui, taip pat nėščiosioms“, – tikina 
dr. V. Urbonas.

Anot jo, GERL gydymui puikiai pasitarnauja ir ne-
seniai sukurtas augalinės kilmės preparatas „Neo-
Bianacid“. Jo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, gautų 
iš tikrojo alavijo, miškinės dedešvos, vaistinės svi-
larožės, taip pat antioksidantų flavonoidų, gautų iš 
vaistinių ramunėlių ir paprastojo saldymedžio, bei 
natūralių mineralinių medžiagų. 

„Tai – efektyvus, šalutinio poveikio beveik netu-
rintis maisto papildas, tinkamas nuo vienerių metų 
amžiaus. Jis tinka ne tik GERL, bet ir skrandžio sutri-
kimų gydymui“, – sako medikas. 

Vidurių užkietėjimo gydymui  
mityba neturi didelės reikšmės
Skirtingai negu sergant GERL, vidurių užkietėjimo 

gydymui mitybos korekcijos yra mažai efektyvios. Di-
delės reikšmės neturi ir padidintas skysčių gėrimas, 
o probiotikų papildai gali net pabloginti obstipaciją.

„Obstipacijos gydymui 1–12 mėnesių ar kelių 
metų laikotarpiui gali būti skiriami peroraliniai laisvi-
namieji vaistai. Vaikams geriausiai tinka polietilen-
glikolis (makrogolis), mažiau efektyvi laktuliozė. Šie 
vaistai labai saugūs, tik nuo laktuliozės gali pūsti pil-
vą. Tačiau ne visi vaikai lengvai išgeria šiuos vaistus, 
todėl kartais tenka naudoti rektalines žvakutes ar 
klizmutes“, – sako prof. V. Urbonas.

Gydytojo teigimu, vieni efektyviausių prepara-
tų obstipacijos gydymui yra Italijoje sukurtos naujos 
kartos rektalinės klizmutės vaikams „Melilax Pedia-
tric“. Jų sudėtyje yra promelaksino – natūralios me-
džiagos iš aktyvaus nektaro ir lipčiaus, skatinančios 
išmatų pasišalinimą, mažinančios vidurių užkietėji-
mo sukeliamą diskomfortą, dirginimą bei uždegimą. 
Dėl sudėtyje esančios alavijo ir dedešvos polisacha-
ridų frakcijos, šis preparatas taip pat saugo ir ramina 
tiesiosios žarnos gleivinę. 



Kosulys, kuris padeda pasveikti
Kartais pakosėti yra naudinga, nes ko-
sulys  – organizmo apsauginis reflek-
sas, padedantis pašalinti į kvėpavimo 
takus patekusias dulkes ir kitokius ter-
šalus. Kartu tai vienas iš labiausiai pa-
plitusių kvėpavimo takų infekcijos 
simptomų. Šaltąjį sezoną jis dažniau 
ar rečiau užklumpa ir vaikus, ir suaugu-
siuosius. 

Kada dėl kosulio reikia  
kreiptis į gydytoją?
Susirgus ūmia kvėpavimo takų infekcija iš 

pradžių kamuojantį sausą kosulį keičia drėgnas, 
kurio metu atkosėjama skreplių. 

Drėgnas kosulys dažniausiai atsiranda ser-
gant virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis 
(vadinamosiomis peršalimo ligomis ir gripu), 
bronchitu, plaučių uždegimu, sinusitu. Sergant 
peršalimo liga ar gripu, prie kosulio prisideda 
karščiavimas, sloga, bendras silpnumas, sąnarių 
ir raumenų skausmas. Jei simptomai nėra stip-
rūs, paprastą peršalimą galime nesunkiai išsigy-
dyti, bet savijautai pablogėjus ar įtarus gripą rei-
kės kreiptis į gydytoją. 

Jeigu kosulį sukėlė ūminis bronchitas ar plau-
čių uždegimas, nustatyti šių ligų sukėlėjus ir skir-
ti vaistus gali tik gydytojas. Ūminį bronchitą – 
bronchų gleivinės uždegimą dažniausiai sukelia 
virusinė infekcija, bet prie jos gali prisijungti ir 
bakterinė. Sergant bronchitu kosulys gali liautis 
per 2 savaites, bet gali tęstis ir ilgiau negu mė-
nesį. Sergant obstrukciniu bronchitu atsiranda 
dusulys, triukšmingai iškvepiamas oras, padidė-
ja bronchų sekrecija, jie kemšasi ir dėl sunkaus 
kvėpavimo atsiranda gargaliavimas.

Įvairių kvėpavimo takų ligų sukeltas kosulys 
gali tęstis iki 3 savaičių. Užsitęsęs kosulys trun-
ka 3–8 savaites. Lėtinis kosulys kamuoja ilgiau 
nei 8 savaites, o jo priežastis gali būti bronchi-
tas, plaučių uždegimas, lėtinė obstrukcinė plau-
čių liga, sinusitas bei kitos ligos.

Į nosiaryklę patekę virusai ir bakterijos dėl 
silpnos imuninės sistemos gali prasiskverbti ne 
tik į bronchus, bet ir į plaučius, ir sukelti jų užde-
gimą. Apie plaučių uždegimą (pneumoniją) pra-
neša intensyvus drėgnas kosulys, skrepliuose 
atsiranda kraujo. Išryškėja kiti simptomai: aukš-
ta temperatūra, šaltkrėtis, silpnumas, oro trūku-
mas, padažnėja kvėpavimas. Plaučių uždegimu 
gali komplikuotis peršalimo ligos, bronchitas, lė-
tinė obstrukcinė plaučių liga. Pneumonija sunki 
liga, kuri gali būti net mirtinai pavojinga. 

Ką daryti užpuolus kosuliui?
Infekcinės ligos pradžioje atsiradusio erzi-

nančio sauso kosulio, nors jis ir nėra produkty-
vus, slopinti dažniausiai nepatariama, nes po 
kelių dienų toks kosulys dažnai virsta drėgnu, t. 
y. produktyviu. Be to, jo pokyčiai padeda nusta-
tyti ligą. Sausas kosulys slopinamas tik tada, kai 
jis labai vargina, trukdo miegoti. Svarbu žinoti, 
kad sauso kosulio gydymui netinka atsikosėjimą 
skatinantys vaistai, nes tuomet kosulys kamuos 
dažniau ir dar labiau dirgins kvėpavimo takus.

Esant sausam kosuliui padeda vaistažolių ar-
batos, pavyzdžiui, šalpusnio, vaistinių svilarožių 
šaknų, paprastųjų saldymedžių šaknų. Svarbu 
drėkinti kvėpavimo takus, todėl vartokite daug 
skysčių, darykite inhaliacijas, drėkinkite kamba-
rius.

Esant drėgnam kosuliui, išsiskiria skrepliai – 
sekretas, kurį gamina bronchų liaukos. Drėgno 
kosulio negalima gydyti jį slopinančiais vaistais, 
nes bronchų sekretas kaupsis kvėpavimo takuo-
se, todėl gali atsirasti dusulys, pakilti tempera-
tūra ir rizikuosite susirgti plaučių uždegimu.

Kvėpavimo takuose besikaupiančiose glei-
vėse sparčiai dauginasi mikroorganizmai, to-
dėl infekcija išplinta ir ją gydyti sunkiau.  Drė-
gnas kosulys padeda, nes atkosėjant skreplius 
iš organizmo pašalinami virusai ir bakterijos, to-
dėl pasidaro lengviau kvėpuoti ir pagerėja sa-
vijauta. Taigi, labai svarbu neleisti situacijai įsi-
bėgėti ir padėti organizmui greičiau atsikratyti 
susikaupusių gleivių, kad greičiau pasveiktume. 
Skatinant skreplių atkosėjimą kosulys lengviau 
praeina, be to, taip galime išvengti rimtesnių jį 
sukėlusios ligos komplikacijų. 

Jeigu skrepliai skysti ir gausūs, juos lengviau 
atkosėti. Sunkiau, kai jie klampūs ir negausūs, 
tada jie kaupiasi giliau kvėpavimo takuose, ka-
muoja gilus kosulys. Esant tokiam kosuliui reikė-
tų kreiptis į gydytoją, nes tai rodo, kad liga slypi 
gilesniuose kvėpavimo takuose. Taip kosėjama 
sergant bronchų ir plaučių ligomis, taip pat – si-
nusitu. Ypač sunkiai atkosėja susikaupusį sekre-
tą vaikai.

Gydant įvairias bronchų ir plaučių ligas pade-
da ambroksolio hidrochloridas, kuris efektyviai 
skystina gleives ir skatina sekreto pasišalinimą. 
Tuomet palengvėja atsikosėjimas, geriau išsiva-
lo kvėpavimo takai ir greičiau pasveikstama. Li-
gonio būklę palengvina šilti gėrimai, pavyzdžiui, 
raudonėlių, čiobrelių, šeivamedžio žiedų, liepžie-
džių, aviečių arbatos.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė
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Aukšta temperatūra, kosulys,  
galvos skausmas  
(gripas) 
Tai sezoninės (šaltojo meto laikotarpio) gripo vi-
rusų sukeltos ligos simptomai. Gripas yra oro 
lašinė infekcija. Užkratas į aplinką plinta ligoniui 
čiaudint, kosint, giliau kvėpuojant, nesilaikant 
asmens higienos taisyklių. Maži vaikai dažniau-
siai užsikrečia nuo vyresnių šeimos narių. Užsi-
krėtęs asmuo yra pavojingas pirmas aštuonias 
ligos dienas. Uždarų patalpų ore virusas išlieka 
iki dviejų valandų.

Būdinga:
 y staigus (iki aukštos) temperatūros pakilimas;
 y šaltkrėtis;
 y stiprus galvos ir raumenų skausmas („kaulų 
laužymas“);

 y sausas kosulys;
 y stiprus bendro silpnumo jausmas;
 y apetito, miego sutrikimai;
 y susijaudinimas arba apatiškumas;

 y vėmimas (dažniau kūdikiai ir maži vaikai ve-
mia, viduriuoja);

 y kliedėjimas (matymas, girdėjimas nesamų 
dalykų) esant aukštai temperatūrai;

 y kraujavimas iš nosies;
 y kai ligos eiga be komplikacijų, 4–5 ligos dieną 
temperatūra krenta iki normalios, ligonio būk-
lė pagerėja.

Kaip padėti?
 y izoliuokite vaiką nuo sveikų šeimos narių;
 y gydytojui trumpai ir aiškiai pasakykite, kaip 
keitėsi ligonio būklė, kokie ligos simptomai. Jei 
davėte vaistų, tai kokių, kiek ir kada davėte;

 y jei krečia drebulys, užklokite, šildykite kojas. 
Jei drebulio nėra, neužklokite vaiko „iki ausų“;

 y nuolat vėdinkite kambarį skersvėju, tačiau 
taip, kad ligonio tuo metu nebūtų vėdinama-
me kambaryje;

 y kas 2–3 valandas matuokite temperatūrą;
 y duokite daug gerti bruknių, spanguolių, avie-
čių, liepžiedžių, juodųjų serbentų lapų arbatų. 
Kiekviena jų bus kitokios spalvos ir skonio – 

Gydytojas pediatras Algimantas Vingras
Apie aukšta temperatūra  
pasižyminčias ligas  
gripą ir tonzilitą

tai vaikui patiks ir gerti neatsibos;
 y susirgusio vaiko apetitas blogas, todėl jam 
nesiūlykite valgyti. Tegul valgo tiek, kiek nori – 
svarbu, kad išgertų kuo daugiau skysčių;

 y neduokite vaistų nuo temperatūros (parace-
tamolio arba ibuprofeno), jeigu ji nėra aukš-
tesnė kaip 38,6 °C ir vaikas nesiskundžia gal-
vos ar raumenų skausmais;

 y vaikui skirkite daugiau dėmesio – su juo žais-
kite ramius žaidimus.

Kaip išvengti?
 y skiepijimas yra vienintelė efektyvi priemonė, 
sauganti nuo gripo. Jos veiksmingumas 70–
80 proc. <...> Neskiepijami bet kurio amžiaus 
asmenys, kurie yra alergiški kiaušiniui;

 y visi šeimos nariai (suaugę ir vyresni vaikai) 
privalo būti paskiepyti nuo gripo, ypač jei na-
muose yra vaikų iki 3 metų;

 y skiepytis geriausia spalio pabaigoje – lapkri-
čio pradžioje.

Aukšta temperatūra, gerklės 
skausmas, apetito stoka  
(ūminis tonzilitas) 
Atsiranda, kai prasideda gomurinių limfinio au-
dinio sankaupų (darinių), vadinamų tonzilėmis, 
uždegimas. Tonzilių uždegimą sukelia įvairios 
bakterijos bei virusai. Jų uždegimas dažniausiai 
būna susijęs su viso žiočių lanko bei kitų greta 
esančių organų pažeidimu.

Būdinga:
 y staigi ligos pradžia, didelis bendras silpnu-

mas;
 y aukšta temperatūra;
 y galvos skausmas;
 y dažnai balso prikimimas;
 y žiočių, tonzilių paraudimas;
 y tonzilėse matomi mažesni ar didesni balti 

taškai (pūlių sankaupos);
 y gerklės apžiūros metu paspaudus tonzilę iš-

sisunkia nemalonaus kvapo pilkšvo skysčio;
 y padidėja, tampa skausmingi po apatiniu žan-

dikauliu esantys limfmazgiai;
 y nebūna slogos, kosulio;
 y vaikai, ypač maži, neretai skundžiasi pilvo 

skausmu ir nesiskundžia gerklės skausmu;
 y dalis vaikų skundžiasi ausų skausmu.

Aptikusios nors kelis iš minėtų simptomų 
kreipkitės į gydytoją, nes tik jis gali tinkamai 
įvertinti ligos požymius, ligoniuko būklę ir skirti 
reikiamą gydymą.

Kada pakartotinai  
kreiptis į gydytoją:

 y patino kaklo arba paausiniai limfmazgiai, t. y. 
kakle atsirado sukietėjimų, vaikas nenoriai 

EVOLU BEKONTAKTIS INFRARAUDONŲJŲ 
SPINDULIŲ TERMOMETRAS yra skirtas žmogaus 
kūno temperatūrai matuoti ausies kanale ar ant 
kaktos, taip pat aplinkos temperatūrai ir daiktams 
matuoti. Tinka vaikams ir suaugusiems. 
Temperatūrą pamatuoja per 1 sek.

BEKONTAK TIS termometras 

I N F R A R E D

Įsigyti galite internete ir vaistinėse.

www.evolu.health

Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją.
Atraskite sau tinkamiausią prietaisą iš EVOLU!

EVOLU – TAI PATIKIMUMAS,
TIKSLUMAS IR PATOGUMAS!
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sukinėja, lanksto galvą;
 y atsirado sprando ar kaklo standumas (frigi-
diškumas);

 y prasidėjo vėmimas, pilvo skausmai;
 y pastebėjote arba mažylis pasiskundė, kad 
jam sunku nuryti seiles, atsirado anksčiau ne-
pastebėtas seilėtekis;

 y pasirodė avietinės spalvos, smulkus, pana-
šus į švitrinį popierių, bėrimas;

 y gydant 2 paras gydytojo paskirtais vaistais 
temperatūra nekrenta ir ligoniuko būklė ne-
gerėja;

 y atsirado kosulys, pasunkėjo kvėpavimas.

Nedelsiant kreiptis  
į gydytoją, kai:

 y kūdikis iki 6 mėn., jei jam yra nors kiek pakilusi 
temperatūra, atsisako valgyti;

 y bet kurio amžiaus kūdikiui (vaikui) pakilo tem-
peratūra iki 39 °C ir daugiau, jis negali nuryti ir 
skundžiasi gerklės skausmu;

 y bet kurio amžiaus vaikas staiga prikimo, pra-
dėjo lojančiai kosėti ir / ar sunkiai kvėpuoti;

 y vaikui sunku nuryti seiles, vandenį, negali nor-
maliai išsižioti.

Ką daryti?
 y visų pirma – tai kruopštus gydytojo nurody-
mų vykdymas ir nuolatinis ligoniuko būklės 
stebėjimas;

 y duodama daug gerti, o valgyti tik tiek, kiek 

nori. Bet kurio amžiaus ligoniukui duokite su-
smulkintą (skystesnį) maistą, neaštrų, ne-
karštą ir nešaltą. Netinka pieniški patiekalai, 
nes jie slopina ir taip jau mažą apetitą. Ligo-
niui duodama valgyti, gerti iš atskirų indų, ku-
rie dezinfekuojami virinimu;

 y vaikams iki 3–4 metų neduodama jokių bur-
nos ertmę ir priekinį tonzilių paviršių dezinfe-
kuojančių čiulpinukų, nes maži vaikai gali jais 
užspringti, arba, užuot juos čiulpę, sukramty-
ti ir nuryti;

 y kai aukšta temperatūra, pvz., daugiau kaip 
38,6 °C, ir yra pakitęs vaiko elgesys, duoda-
ma gydytojo skirtų temperatūrą mažinančių 
vaistų;

 y negalima keisti gydytojo paskirtų vaistų do-
zių, gydymo trukmės arba juos pakeisti kitais. 
Temperatūros kritimas gydant ūminį tonzilitą 
dar nereiškia, kad vaikas pasveiko;

 y jeigu gydant antibiotiku atsirado bėrimas 
arba vaikas kelis kartus išvėmė išgėręs vais-
to, pradėjo viduriuoti, nedelsdamos pasikon-
sultuokite su gydytoju;

 y kol vaikas karščiuoja, su juo reikia užsiimti ra-
mia veikla, pvz., paskaityti knygelę, padėstyti 
nesudėtingą dėlionę, ir pan.;

 y ūminis tonzilitas gali kartotis. Jeigu juo pra-
dėjo sirgti kas 3–4 savaites, pasikonsultuoki-
te su gydytoju.

Ištrauka iš knygos „Vaikų ligų ABC“

EVOLU prekių šeimoje yra prietaisai temperatūrai matuoti, inhaliacijai, kraujospūdžio matavimui.

EVOLU INHALIATORIAI NANO AIR IR NANO AIR PRO yra tyliai veikiantys nešiojami tinkliniai purkštuvai, skirti 
inhaliuoti vandeniui, mineraliniam vandeniui, skystiems aerozoliniams vaistams, kurie skirti inhaliacinei 
terapijai. Tinka suaugusiems ir vaikams.

www.evolu.health

Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. Atraskite sau tinkamiausią prietaisą iš EVOLU! Įsigyti galite internete ir vaistinėse.
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EVOLU – TAI PATIKIMUMAS, TIKSLUMAS
IR PATOGUMAS!

Nauja knyga – mažoji ligų 
enciklopedija tėvams

„Vaikų ligų ABC“

Knyga skirta mažus vaikus auginančiai 
šeimai. Joje išsamiai ir kartu glaustai paaiš-
kintos dažniausiai pasitaikančių ligų prie-
žastys, būdingi požymiai, nurodoma, kaip 
sunegalavusiam vaikui gali padėti tėvai ir 
kada nedelsiant būtina kreiptis į gydytoją. 
Daug dėmesio skiriama ligų profilaktikai. 

Supažindinama su dažniausiomis vaikų 
neurologinėmis ligomis, vaikų miego ypa-
tumais. Pateikiama informacija, kaip pa-
dėti vaikui, kai staigiai jį ištiko nelaimė. Tai 
pirmųjų trejų gyvenimo metų mažoji ligų 
enciklopedija tėvams.

Knygos autoriai ilgametę vaikų gydyto-
jų praktiką turintys gydytojai ir Vilniaus uni-
versiteto dėstytojai Alfonsas Algimantas 
Vingras, Rūta Praninskienė, Virginija Žilins-
kaitė. Leidėjas „Alma Littera“, 2022 m.
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Su vadinamuoju peršalimu per sezoną 
susiduriame dažnas iš mūsų. Taip vadi-
name ūminę kvėpavimo takų virusinę in-
fekciją. Vaikui šios ligos – įprastinis šal-
tojo sezono palydovas. Sušlapęs kojas, 
taip pat sukaitęs netinkamai aprengtas 
vaikas, pūstelėjus vėjui, greitai sunega-
luoja. Mat peršalimas susilpnina imuni-
nę gynybą, ir ji nebeapsaugo nuo virusų. 
Paprastas peršalimas nėra sunki liga, 
tačiau nedera jo palikti savieigai.

Kodėl apsigauname peršalimą 
laikydami nerimta liga?
Peršalimą provokuoja paragripo virusai, rinovi-

rusai, adenovirusai ir daugelis kitų virusų, iš viso 
jų yra daugiau nei 200 rūšių. Kvėpuodami ir čiau-
dėdami ligoniai į orą išskiria šiuos ligos sukėlėjus, 
kurie patenka į sveiko žmogaus viršutinių kvėpavi-
mo takų gleivinę ir pradeda gaminti toksinus. Viru-
sai perduodami ne tik per orą, bet ir per sergančio-
jo rankas bei jo paliestus daiktus. Ligos požymiai 
užsikrėtus pasirodo maždaug po 1–2 dienų, pa-
sveikstama per 10–14 dienų.

Susirgus ūmine kvėpavimo takų infekcija atsi-
randa čiaudulys, užgula nosį, iš jos ima tekėti skai-
drios vandeningos išskyros, pradeda skaudėti ir 
perštėti gerklę, kamuoja kosulys. Po kurio laiko iš-
skyros iš nosies sutirštėja ir įgauna gelsvai žalsvą 

atspalvį. Nesunkiai sergant, temperatūros gali ne-
būti, tačiau ji gali pakilti iki 39 °C. 

Dažniausiai virusine kvėpavimo takų liga su-
serga maži vaikai, nes jų imuninė sistema dar tik 
formuojasi. Paprasta peršalimo liga ikimokyklinio 
amžiaus vaikai vidutiniškai serga 6–8 kartus per 
metus, ir tai yra normalu. Tėvai gali būti ramūs net 
tada, kai mažas vaikas per metus šia liga serga 
10 kartų. Taip treniruojamas imunitetas. Vėliau, 
bręstant imuninei sistemai, tokios ligos pasitaiko 
rečiau. Suaugusiuosius peršalimas pakamuoja tik 
2–4 kartus per metus.

Kuo anksčiau pradėsime gydytis, tuo mažesnė 
tikimybė, kad paprastas peršalimas išprovokuos 
sunkesnes ligas: ši liga gali komplikuotis bronchitu, 
ausies uždegimu, sinusitu, net plaučių uždegimu. 

Dažniausiai komplikacijos užklumpa dėl to, kad 
peršalimą laikome nerimta liga ir neskubame gy-
dytis. Daugelis suaugusiųjų perserga vaikščioda-
mi, eina į darbą net ir pakilus temperatūrai. Tačiau 
virusinės infekcijos nereikėtų nuvertinti. Sergan-
tis žmogus užkrečia kitus ir pats rizikuoja sulaukti 
komplikacijų: prie virusinės infekcijos gali prisidėti 
bakterinė liga.

Kaip gydytis?
Jeigu sergančio vaiko būklė nesunki, pas gydy-

toją galima neskubėti, iš pradžių užtenka gydytis 
namuose. Bet jeigu temperatūra nekrenta, vaikas 
sunkiai kvėpuoja, mieguistas arba atvirkščiai – ne-
ramus, reikia kreiptis į gydytoją.

Gerai besijaučiančiam vaikui ne aukštesnės 
kaip 38,5 °C temperatūros numušti nereikia, jai 
galima leisti pakilti net iki 39 laipsnių. Tai rodo, 
kad įsijungė natūralus gynybos mechanizmas, ir 
turime leisti organizmui pačiam kovoti su virusais.

Tačiau jeigu vaiko savijauta prasta, net ir esant 
37,5 laipsnių temperatūrai prireikia karščiavimą 
mažinančių vaistų. Kitus vaistus turi skirti gydy-
tojas. Nepamirškime, kad virusinė peršalimo liga 
negydoma antibiotikais. Jie neveikia virusų, o tik 
perkrauna kepenis, mažina gerųjų bakterijų kiekį. 
Tokius vaistus gydytojas skiria, jei prie virusinės 
infekcijos prisijungia bakterinė liga.

Sergant peršalimo liga rekomenduojama daug 
ilsėtis. Kvėpavimą palengvinsime plaudami nosį 
jūros vandeniu, skaudamą gerklę galima skalau-
ti ramunėlių, medetkų nuovirais.  Gerklės skaus-
mą ir kosulį padės nuraminti šiltas kompresas, 
taip pat inhaliacijos. Joms geriau naudoti ne karš-
to vandens puodą, o saugų šiuolaikinį prietaisą in-
haliatorių.

Karščiuodami netenkame skysčių, todėl turi-
me jų išgerti daugiau. Skysčiai padeda greičiau iš 
organizmo pašalinti ligas sukeliančius mikroor-
ganizmus ir jų išskiriamus toksinus. Gėrimai turi 
būti šilti, bet ne karšti, nes karštis dar labiau dir-
gins skaudančią gerklę. Tinka sultinys, šiltas van-

duo, įvairios arbatos, pavyzdžiui, aviečių, liepžie-
džių, bruknių.

Padedame imuninei sistemai
Veiksminga priemonė, padedanti išvengti viru-

sinių ligų, rankų plovimas su muilu. Išmokykite vai-
ką, kad neplautomis rankomis negalima liesti akių, 
nosies ar burnos. Sezoninių ligų įkarštyje mažiau 
lankykimės ten, kur galime susidurti su daugybe 
žmonių.

Imuninė sistema bus stipresnė, jei tinkamai 
maitinsimės, gausime užtektinai vitaminų ir mine-
ralų, vengsime stresų, gerai išsimiegosime ir ne-
pervargsime. 

Išvengti peršalimo ligų padeda grūdinimas. Tai 
padidina organizmo adaptacines savybes. Bet 
kokiu metų laiku vaikui sveika kasdien pabūti gry-
name ore, o jo drabužiai ir batai turi atitikti oro są-
lygas. Naudinga aktyvi fizinė veikla.

Ypač palengvina virusų prasiskverbimą į orga-
nizmą sausas oras. Trūkstant drėgmės išsausė-
ja ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės, silpsta jų 
apsauginė funkcija. Todėl namuose svarbu nuo-
lat, ne tik sergant, palaikyti optimalią oro drėgmę 
(40–60 %). 

Parengė Undinė Gilė

Neignoruokime peršalimo
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Kaip greičiau išsigydyti bronchitą?
Bronchitas  – dažna vaikų liga, ypač 
šaltuoju metų laiku, kai puola kvėpa-
vimo takų infekcijos. Tėvams svarbu 
atpažinti pirmuosius ligos požymius, 
kad ją atskirtų nuo paprasto peršali-
mo, ir nedelsdami nuvestų vaiką pas 
gydytoją. Savarankiškai gydyti bron-
chito nedera.

Simptomai primena peršalimą
Bronchitas yra bronchų – svarbios kvėpavi-

mo sistemos dalies uždegimas. Bronchai – tai 
vamzdeliai, jungiantys trachėją su plaučiais, 
į kuriuos per šiuos vamzdelius patenka oras. 
Dažniau bronchitu serga maži vaikai, nes jų kvė-
pavimo takai siauri, o sudirginti dulkių, dūmų ar 
kitų dirgiklių bronchai paburksta ir dar labiau su-
siaurėja, juos greitai užkemša dėl uždegimo iš-
siskiriantis sekretas, todėl pasunkėja kvėpavi-
mas. Be to, mažų vaikų imunitetas dar silpnas, 
todėl virusams ir bakterijoms nesunku patekti į 
bronchų gleivinę. 

Susirgus ūminiu bronchitu iš pradžių atsiran-
da viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (perša-
limo) požymiai: raumenų skausmai, silpnumas, 
karščiavimas. Liga dažnai prasideda sausu ko-
suliu, atsiranda skausmas krūtinės srityje. Ko-
sulys vėliau virsta produktyviu, t. y. drėgnu, kai 
išsiskiria skrepliai. Sekretui pasišalinant iš bron-
chų, vaikas ima sveikti. Persirgus ūminiu bron-
chitu, kosulys gali tęstis dar keletą savaičių. 

Bronchitą dažniausiai sukelia virusai, re-
čiau – bakterijos. Liga gali išsivystyti susirgus 
ūmine kvėpavimo takų virusine infekcija, užsi-
krėtus gripo virusu. Paprastai bakterinė infekci-
ja yra antrinė, tai gali būti komplikacija dėl netin-
kamo ar uždelsto virusinės infekcijos gydymo. 
Liga galima užsikrėsti per orą nuo kosėjančio 
sergančiojo, valgant neplautomis rankomis, ku-
rios lietė užkratu užterštus daiktus.

Jei uždegimas negydomas, liga tampa lė-
tinė, keletą kartų per metus kartojasi jos paū-
mėjimo periodai. Lėtinį bronchitą gali paskatinti 
sutrikęs kvėpavimas per nosį, nusilpęs imunite-
tas, užterštas oras, dažnos virusinės infekcijos. 

Sunkesnė liga –  
obstrukcinis bronchitas
Vaikai gali sirgti ir obstrukciniu bronchitu. Tai 

yra komplikavęsis uždegimas, kuriuo susirgus 
spazmuoja bronchai ir pasunkėja juose susikau-
pusių gleivių pasišalinimas. Bronchų spazmai ir 
gleivinės paburkimas susiaurina kvėpavimo ta-
kus ir dėl uždegimo padaugėjus gleivių bronchai 

užsikemša. Obstrukcinį bronchitą nėra sunku 
atpažinti: vaikui kvėpuojant girdimi karkalai, cy-
pimas. Būdingas obstrukcinio bronchito simp-
tomas yra dusulys, triukšmingas kvėpavimas, 
naktinis kosulys, švokštimas.

 Obstrukcinis bronchitas yra rimta liga. Glei-
vėmis užsikimšę bronchai trukdo normaliai kvė-
puoti, mažyliui ima trūkti oro, jam sunku įkvėpti 
ir iškvėpti. Pablogėjus oro apykaitai plaučiuose, 
suprastėja visų organų aprūpinimas deguonimi, 
todėl atsiranda silpnumas ir vangumas. 

Negydomas ar netinkamai gydomas bron-
chitas gali komplikuotis plaučių uždegimu. To-
dėl, jei pastebėjote ligos simptomus, būtinai tu-
rėtumėte nuvykti pas pediatrą.

Greičiausiai padeda inhaliacijos
Vaistus gydytojas skiria atsižvelgdamas į 

ligą sukėlusią priežastį: virusinė liga gydoma 
antivirusiniais vaistais, bakterinė  – antibioti-
kais. Sergant ir paprastu, ir obstrukciniu bron-
chitu, svarbi užduotis – padėti organizmui at-
sikratyti bronchuose susikaupusių gleivių. Su 
skrepliais kartu pašalinamas ir užkratas, todėl 
pagerėja ligoniuko savijauta ir jis greičiau pa-
sveiksta. 

Greičiau pašalinti gleives iš kvėpavimo takų 
padeda inhaliacijos specialiu prietaisu inhalia-
toriumi. Šios procedūros drėkina bronchų glei-
vinę, skystina skreplius, dėl to ligoniukas gali 
lengviau atsikosėti. Jas galima atlikti su gydy-
tojo skirtais vaistais, o kol jų neturime, tiks ir pa-
prastas mineralinis vanduo. 

Inhaliacijos vaikams atliekamos siekiant 
vaistus pristatyti į infekcijos pažeistas įvairias 
kvėpavimo takų vietas. Skystas vaistas negali 
patekti tiesiai į kvėpavimo sistemos organus, o 
inhaliatorius jį išskaido į smulkutes dalelytes ir 
paverčia aerozoliu. Tokio pavidalo vaisto tirpa-
lo dalelės lengvai prasiskverbia į kvėpavimo ta-
kus, juos drėkindamos ir suteikdamos reikiamą 
gydomąjį poveikį.

Vaistų inhaliacijos kompresoriniais ir tinkle-
liniais prietaisais yra veiksmingas gydymo bū-
das, kai vaistas turi patekti tiek į viršutinių, tiek į 
apatinių kvėpavimo takų gleivinę – net tolimiau-
sias plaučių vietas (pavyzdžiui, sergant bronchi-
tu, astma, plaučių uždegimu ir kitomis ligomis).

Lengvi, maži ir patogūs nešioti naujausi tin-
kleliniai inhaliatoriai veikia tyliai, netrukdo užsi-
imti bet kuria veikla. Juos galima naudoti ir su-
augusiesiems, ir vaikams bei kūdikiams. Toks 
prietaisas pravers ne tik namuose, bet ir lauke 
ar kelionėje.

Parengė Undinė Gilė
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Peršalimai ir kitos kvėpavimo takų in-
fekcijos yra dažniausia priežastis, dėl 
kurios neatvykstama į mokymosi įstai-
gas ir į darbą. Mokyklose ir darželiuo-
se vaikai gan lengvai platina ligas tar-
pusavyje. Palyginti su suaugusiaisiais, 
vaikai dažnai peršąla, nes jų organiz-
mas dar neturi tinkamai susiformavu-
sio imuniteto.

Imuninę sistemą galima skirstyti į  dvi gru-
pes: įgimtą ir įgytą. Įgimta imuninė sistema 
yra pirmoji gynybos linija,  nes ji apsaugo žmo-
gaus organizmą nuo bakterijų, virusų ir parazi-
tų invazijų. Įgimtos imuninės sistemos atsakas 
yra greitas, tačiau mažiau veiksmingas nei įgytos 
imuninės sistemos atsakas. Jam vystantis, įgy-
tos imuninės sistemos ląstelės susiduria su mo-
lekulėmis, kurios yra sudedamoji ligų sukėlėjų da-
lis. Todėl kito susidūrimo metu imuninės ląstelės 
atpažįsta ligos sukėlėjus ir į juos reaguoja, taip 
užkirsdamos kelią ligai vystytis. Imuninės siste-
mos ląstelės gaminamos jau vaisiaus vystymo-
si metu, tačiau įgyta imuninė sistema gimus dar 
tik formuojasi. Taigi kūdikių ir vaikų imuninės sis-
temos veiksmingumas yra ribotas lyginant su su-
augusiųjų imunine sistema.

Imuninė sistema  
formuojasi palaipsniui
Pagrindinė apsauga nuo užkrečiamųjų ligų 

ankstyvoje vaikystėje yra motinos antikūnai, ku-
rių vaikas gauna per placentą nėštumo metu 
arba gerdamas motinos pieną po gimimo. Žindo-
mi vaikai be motinos antikūnų gauna ir įvairių me-
džiagų, kurios padeda bręsti imuninei sistemai. 
Laikui bėgant imuninė sistema gali užtikrinti ge-
resnę apsaugą nuo ligų sukėlėjų,  nes imuninės 
ląstelės,  remdamosi ankstesnėmis virusinėmis, 
bakterinėmis ir parazitinėmis infekcijomis, paruo-
šia plačią, su infekcijomis kovojančią antikūnų ko-
lekciją.

Gerai sveikatai labai svarbu 
pakankamai miegoti
Miegant organizmas atsipalaiduoja, nurims-

ta ir atsinaujina. Remdamiesi tyrimais, specialis-
tai rekomenduoja ikimokyklinio amžiaus vaikams 
miegoti 11 valandų, moksleiviams – 10 valandų, 
o paaugliams – 9 valandas. Stebint miego truk-
mės įtaką vaikų sveikatai, buvo nustatyta, kad 
trūkumas gali turėti įtakos mokymosi, emoci-
nėms problemoms ar elgesio sutrikimams. Mie-

go trūkumas taip pat turi įtakos  imuninei siste-
mai,  nes sumažėja tam tikrų imuninių ląstelių 
skaičius ir imuninių ląstelių išskiriamų veikliųjų 
medžiagų kiekis.

Sveika mityba – ypatingai svarbi 
imuninės sistemos veiklai
Optimaliam imuninės sistemos funkcionavi-

mui būtina sveika mityba, kad organizmas būtų 
aprūpintas visais reikiamais makroelementais ir 
mikroelementais. Mikroelementai yra labai svar-
būs imuninei sistemai, nes vitaminai ir minera-
lai (pvz., vitaminai C, D, cinkas) padeda padidinti 
imuninių ląstelių skaičių ir jų aktyvumą. Į kasdienį 
savo bei vaikų racioną svarbu įtraukti kuo daugiau 
vaisių ir daržovių. Esant didesniam poreikiui (nu-
silpus imuninei sistemai) vertėtų pasirūpinti pro-
duktais, kuriuose yra didesnis šių mikroelementų 
kiekis. Suaktyvėjus imuninei sistemai, pvz., esant 
kvėpavimo takų infekcijai, pagaminami milijonai 
naujų imuninių ląstelių, taip pat padidėja vitamino 
C ir cinko poreikis. Mūsų imuninė sistema prade-
da kovoti su infekcija, o palengvėjimas priklauso 
nuo imuninio atsako stiprumo ir greičio. 

Mikrobiotos įtaka imuninei sistemai
Mikrobiota vadiname tam tikroje vietoje, pvz., 

žarnyne (žarnyno mikrobiota),  apsigyvenusią 
mikroorganizmų grupę.  Daugybė žmogaus or-
ganizme gyvenančių bakterijų yra nepaprastai 
svarbios sveikam virškinimui ir svarbių maistinių 
medžiagų, pvz., tam tikrų vitaminų, įsisavinimui. 
Žarnyno mikrobiotos draugas  – gerosios pie-
no rūgšties bakterijos. Šios bakterijos neleidžia 
kenksmingoms bakterijoms išplisti žarnyne bei 
teigiamai veikia žarnyno epitelio pralaidumą ir 
imuninės sistemos veiklą. Viena iš labiausiai iš-
tirtų gerųjų pieno rūgšties bakterijų padermių 
yra Lactobacillus rhamnosus GG.

Imunomoduliatoriai skatina  
imuninės sistemos veikimą
Imunomoduliatoriai yra medžiagos,    pvz., 

beta gliukanai, ciberžolė, alavijas, ženšenis, turin-
čios įtakos imuninės sistemos veiklai. Beta gliu-
kanai yra natūralūs polisacharidai (cukrūs), kurių 
galima rasti tam tikruose grybuose (pvz., gluosni-
nėse kreivabudėse) bei mielėse. Išgrynintas beta 
gliukanas yra stiprus imuninės sistemos stimulia-
torius, kuris aktyvina įgimtą ir įgytą imuninį atsa-
ką. Imunomoduliatorių vartojimo sezonas sutam-
pa su peršalimo ligų sezonu, kuris itin paūmėja 
rudenį.  
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Vaikas serga ir serga? Visa tiesa apie 
imuninę sistemą ir ją lemiančius veiksnius
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Geležis yra gyvybiškai svarbus mikroele-
mentas, būtinas kiekvienai kūno ląste-
lei atsinaujinti. Šis mikroelementas įei-
na į eritrocitų (raudonųjų kraujo kūnelių) 
baltymo hemoglobino sudėtį, o jis per-
neša deguonį iš plaučių į visus audinius. 
Geležies yra fermentų sudėtyje, jos rei-
kia normaliems medžiagų apykaitos pro-
cesams. 

Nuolat stokodami laiko valgome greitai paruo-
šiamą, konservantų ir kitų dirbtinių priedų prifarši-
ruotą maistą. O taip maitindamiesi pritrūkstame 
organizmui būtinų medžiagų, taip pat ir geležies. 
Todėl dažnam tenka vartoti šio mikroelemento 
preparatą.

Kada labiausiai  
pritrūksta geležies?
Stokojant geležies, jos atsargos nuolat senka ir 

gali išsivystyti liga – anemija. Kol neišnaudojamos 
organizmo sukauptos geležies atsargos, jos trū-
kumo galima ir nejausti. Simptomai priklauso nuo 
trūkstamo geležies kiekio ir trukmės. Geležies sto-
kos požymių nemažai: bendras silpnumas, greitas 
nuovargis, galvos skausmas, raumenų silpnumas, 
padažnėjęs širdies plakimas, krūtinės skausmas. 
Trūkstant geležies išblykšta oda, slenka plaukai, 
skilinėja nagai, gali atsirasti skonio pokyčių (pavyz-
džiui, noras valgyti kreidą, ledą, smėlį, dantų pas-
tą), šąla rankos ir kojos, sunku susikaupti. 

Geležies gali pritrūkti net ir valgant užtektinai 
jos turinčių maisto produktų. Pavyzdžiui, kai su-
trinka šio mikroelemento pasisavinimas dėl suma-
žėjusio skrandžio rūgštingumo, vartojant kai ku-
riuos vaistus, sergant įvairiomis ligomis. Taip pat 
tais gyvenimo periodais, kai yra didesnis poreikis: 
moterims nėštumo ir žindymo metu, intensyviai 
sportuojantiems žmonėms, paaugliams brendimo 
laikotarpiu.

Kodėl iš maisto gaunamos  
geležies dažnai neužtenka?
Ir maiste, ir maisto papilduose esanti geležis 

yra dviejų rūšių – dvivalentė (hemo geležis) ir tri-
valentė (ne hemo geležis). Geriausiai organizmas 
geba pasisavinti gyvūniniuose produktuose esan-
čią hemo geležį. Tokios geležies turi mėsa (ypač 
daug  – raudona: jautiena, veršiena), kepenys, 
paukštiena, žuvis, kiaušiniai. 

Didžioji dalis su maistu gaunamos geležies yra 
ne hemo pavidalo. Tokios geležies galime gauti 
iš augalinio maisto, daug jos turi pupelės, pupos, 
žalieji žirneliai, lęšiai, burokai, pomidorai, morkos, 
džiovinti vaisiai, riešutai. Tačiau tokio pavidalo šio 
mikroelemento biologinis prieinamumas nedidelis 

ir yra daug faktorių, kurie slopina jo rezorbciją žar-
nyne.

Pavyzdžiui, iš raudonos mėsos šio mikroele-
mento įsisavinama 20–40 proc., o iš daržovių – tik  
2–10 proc. Mažina ne hemo geležies įsisavinimą 
arbatoje esantys taninai, taip pat maistinės skai-
dulos; riešutuose, sėklose, ankštinėse daržovėse, 
grūduose ir kruopose esantys fitatai. Augaliniuo-
se maisto produktuose esanti geležis geriau įsisa-
vinama kartu su jais valgant vitamino C turinčius 
produktus, tokius kaip rauginti kopūstai, citrusiniai 
vaisiai, brokoliai, saldžiosios paprikos, kiviai, me-
lionai. Ne hemo geležies įsisavinimas iš daržovių ir 
vaisių padidėja kartu su jais valgant mėsos, kepe-
nų, žuvies patiekalus.

Tačiau visavertė ir subalansuota mityba leidžia 
tik patenkinti fiziologinį geležies poreikį, bet nepa-
kankama esant jos trūkumui ar didesniam poreikiui.

Geležies maisto papildų pasirinkimas
Nustačius geležies trūkumą arba anemiją ski-

riamas gydymas geležies preparatais, jie pataria-
mi ir esant didesniam šio mikroelemento poreikiui. 
Geležies preparato pasirinkimas yra ypač svarbus, 
nes gydymas gali tęstis iki kelių mėnesių. Be to, 
svarbu ne tik preparato efektyvumas, bet ir tai, ar 
jis nesukelia šalutinio poveikio.

Maisto papilduose esanti hemo geležis – dvi-
valentė geležies forma (Fe 2+) iš karto absorbuo-
jama dvylikapirštėje žarnoje. Kituose preparatuo-
se yra ne heminė geležis  – tai trivalentė forma 
(Fe  3+), kurios absorbcija dvylikapirštėje žarnoje 
negalima. Kad žarnynas galėtų įsisavinti šios for-
mos geležį, pirmiausia ji turi virsti dvivalente for-
ma – hemo geležimi. Tai įvyksta veikant fermen-
tui  – geležies reduktazei, o tokiam perdirbimui 
reikia didesnių geležies druskos kiekių. Todėl triva-
lentė geležis lėčiau įsisavinama. Efektyviau ir grei-
čiau atkurti hemoglobino kiekį kraujyje padeda dvi-
valentės geležies preparatai.

Dar viena bėda ta, kad ne hemo geležies prepa-
ratai dažnai sudirgina žarnyną, sukelia šalutinį po-
veikį – pykinimą, vėmimą, skrandžio skausmą, vi-
durių užkietėjimą, viduriavimą ir kt., vargina metalo 
skonis burnoje. Dėl prasto virškinamojo trakto to-
leravimo ne hemo geležies preparato veiksmingu-
mas yra mažesnis.

Hemo geležies įsisavinimui neturi įtakos nei 
maiste esančios medžiagos, nei skrandžio rūgš-
tingumas. Šie geležies preparatai nesukelia virš-
kinamojo trakto problemų: skrandžio skausmo ar 
pykinimo.  Hemo geležies preparatai yra gerai pa-
sisavinami ir toleruojami, todėl geležies stokos 
anemijos gydymui užtenka mažesnės dozės.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Ypatingoji hemo geležis
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Mityba žarnyno sveikatai
Puikiai žinome, kad sveikata labai priklauso 

nuo mitybos, maistas lemia ir mikrobiotos sudė-
tį. Jeigu su maistu gaunate mažai skaidulų, val-
gote perdirbtą maistą, kuriame yra daug che-
minių priedų, tokia mityba sukels mikrobiotos 
disbalansą blogųjų bakterijų naudai. 

Kad taip nenutiktų, mikrobiota turime nuolat 
rūpintis. Vienos svarbiausių medžiagų, būtinų 
normaliai mikrobiotai – probiotikai ir prebiotikai.

Bakterijų pusiausvyrai palaikyti patariama 
rinktis organizmui naudingą maistą. Iš mais-

to produktų sąrašo išbraukite perdirbtus 
maisto produktus, kiek galite sumažin-

kite cukraus kiekį.
Probiotinių baterijų galime gau-

ti iš daugelio mums įprastų mais-
to produktų, jų yra visų rūšių 
fermentuoto pieno produktuo-
se: kefyre, jogurte, rūgpienyje, 
sūryje; taip pat – raugintuose 
kopūstuose ir agurkuose. Pa-
tariama kasdien suvalgyti in-
delį jogurto ar išgerti stiklinę 

kefyro. Gerųjų bakterijų turi iš 
fermentuotų sojų pupelių gami-

nama pasta – misas, natūraliai rau-
ginta gira, obuolių sidro actas. Dar 

vienas būdas gauti organizmui reikalin-
gų gerųjų bakterijų – maisto papildai.

Kita mikrobiotai svarbi maisto medžiaga  – 
prebiotikai. Tai augaliniuose produktuose esan-
tys angliavandeniai, kurių organizmas nevirš-
kina, juos skaido storosios žarnos mikroflora. 
Tai yra oligosacharidai, inulinas, pektinas, mais-
tinės skaidulos ir kitos medžiagos. Prebioti-
kai – pagrindinis gerųjų žarnyno bakterijų mais-

to šaltinis, joms daugintis reikalinga terpė. Kai 
žarnyne prebiotikų yra pakankamai, probiotinės 
bakterijos auga ir klesti.

Prebiotikų taip pat galime gauti iš maisto 
produktų. Jų gausu daržovėse, šviežiuose vai-
siuose, pupelėse, įvairiose kruopose, neskal-
dytuose grūduose, visagrūdėje duonoje, jų turi 
riešutai ir uogos. Tokį gerosioms bakterijoms 
reikalingą prebiotinį maistą rekomenduojama 
valgyti kasdien. Tačiau saldumynų ir baltų miltų 
verčiau atsisakyti. 

Vanduo ir fizinis aktyvumas
Taip pat svarbus ir kasdien išgeriamo van-

dens kiekis. Vanduo turi būti švarus, šviežias ir 
negazuotas. Atsisakykite saldžių ir energetinių 
gėrimų. Tokie gėrimai tampa tikru stresu orga-
nizmui ir neigiamai veikia ne tik žarnyno, bet ir 
daugelio kitų organų darbą.

Mikrobiotai naudingas ir fizinis aktyvumas, 
reikalingas darniam žarnyno darbui, nes skatina 
įvairius medžiagų apykaitos procesus. Mikrobio-
tos pusiausvyros sutrikimą gali paskatinti daž-
nai patiriamas stresas, prastos gyvenimo są-
lygos, oro tarša. Netinkama aplinka šalia judrių 
gatvių, kelių ar netoli esančių gamyklų.

Pagalba žarnynui –  
probiotikų preparatai 
Palaikyti tinkamą gerųjų žarnyno bakterijų 

kiekį padeda probiotikų preparatai. Ypatingai jie 
svarbūs esant nepalankiems veiksniams, galin-
tiems sutrikdyti mikrobiotos pusiausvyrą. Taip 
gali nutikti sergant įvairiomis uždegiminėmis 
žarnyno ligomis, kamuojant virusiniam viduriavi-
mui, dirgliosios žarnos sindromui, vartojant an-
tibiotikus. Dažna disbiozės priežastis vaikystėje 
rotavirusinė infekcija. Šie preparatai padės pa-
laikyti mikrobiotos pusiausvyrą esant netinka-
mai mitybai, vartojant vaistus, patiriant stresą. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Kaip pasirūpinti 
žarnyno 
mikrobiota?

Net po skanios ir, atrodytų, sveikiausios 
vakarienės dažnai atsiranda pilvo pūti-
mas, tempimas, sunkumo jausmas ir ki-
tos bėdos. Tai rodo suprastėjusią žar-
nyno mikrobiotos būklę, nuo kurios 
priklauso viso organizmo darbas. Žarny-
no mikrobiota vadinama atskiru organu, 
o jos sudėtis labai priklauso nuo mity-
bos, gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo.

Normali mikrobiota – svarbi sveikatai
Apie 80 proc. visų žarnyno gyventojų sudaro 

vadinamosios gerosios bakterijos, didžiausia jų 
dalis yra laktobakterijos ir bifidobakterijos. Kitos 
yra sąlyginai patogeninės bakterijos, kurių ima 
sparčiai daugėti sumažėjus gerųjų, o tuomet su-
trinka mikrobiotos pusiausvyra. 

Nuo žarnyno mikrobiotos sudėties tiesiogiai 

priklauso virškinimas, taigi ir sveikata, nes be 
tinkamo maistinių medžiagų pasisavinimo orga-
nizmas negalės normaliai funkcionuoti. 

Gerosios (probiotinės) bakterijos dalyvau-
ja žarnyne vykstančiose cheminėse reakcijose, 
sintetina kai kuriuos vitaminus, padeda pasisa-
vinti mineralus, organines rūgštis ir kitas me-
džiagas. Be to, žarnyno mikrobiota turi di-
delės įtakos cholesterolio balansui, 
imunitetui. Sveika mikrobiota prisi-
deda prie baltymo imunoglobuli-
no susidarymo, kuris yra būtinas 
stipriam vaikų ir suaugusiųjų 
imunitetui.

Naudingi mikroorganizmai 
neleidžia žarnyne daugintis 
įvairioms puvimo bakterijoms, 
neutralizuoja jų išskiriamus 
toksinus. Todėl, sumažėjus 
gerųjų bakterijų, ne tik sutrin-
ka virškinimas, pradeda pūsti ir 
skaudėti pilvą, atsiranda viduriavi-
mas, bet ir gali užpulti įvairios ligos.

Endokrininė sistema taip pat yra 
susijusi su mikrobiota. Tinkama bakteri-
jų pusiausvyra gali padėti palaikyti ir hormonų 
pusiausvyrą. Žarnyno sveikata turi įtakos mėne-
sinėms, vaisingumui, padeda atsikratyti saldu-
mynų potraukio, nuotaikos svyravimų. 

Taigi, sveika mikrobiota turi didelės įtakos 
tinkamam visų organizmo sistemų darbui. Todėl 
svarbu ją tokią palaikyti.
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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

ir maksimaliai patogus valdymas

Paprasta kontroliuoti 
mikroklimatą namuose: 
 Greitai ir lengvai tik vienu mygtuku 

valdomos visos prietaiso funkcijos.

 Patogiai iš viršaus pilamas vanduo.

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

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

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

Ultragarsinis oro drėkintuvas 
ELECTROLUX TOPLINE

EHU-5015D Baltas
EHU-5010D Juodas

Lakoniškas dizainas, dvi spalvos 
ir maksimaliai patogus valdymas
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Kokia košė kūdikiui geriausia?
Košė yra sveikas ir maistingas patieka-
las, kuris turi būti vaiko racione. Kruo-
pos  – daugelio reikalingų medžiagų 
šaltinis. Jose yra baltymų, riebalų, an-
gliavandenių, vitaminų ir mineralų, ku-
rie svarbūs įvairaus amžiaus vaikams. 

Sočios ir naudingos kruopos
Vertingiausios kuo mažiau apdorotų kruopų 

košės, jos yra puikus B grupės vitaminų šaltinis. 
Šie vitaminai ypač svarbūs augančiam vaikui, 
jie reikalingi angliavandenių, baltymų bei rieba-
lų apykaitai, nervų sistemos vystymuisi, krau-
jo gamybai, odai, nagams ir plaukams. Košės – 
sudėtingų angliavandenių šaltinis. Jie virškinami 
ir pasisavinami palaipsniui, pamažu didina cuk-
raus kiekį kraujyje ir ilgam suteikia vaikui sotumo 
jausmą ir energijos.

Skirtingų rūšių kruopos skiriasi vitaminų, mi-
neralinių ir kitų medžiagų kiekiu. Grikiuose yra 
daug vitaminų B1, B2, B6, PP ir E, folio rūgš-
ties. Juose gausu antioksidantų, ypač rutino, 
taip pat – geležies, svarbios raudonųjų kraujo 
kūnelių gamybai. Šios kruopos turi kalio, fos-
foro, kalcio, magnio, seleno, cinko. Grikiuose 
daug lengvai pasisavinamų baltymų, amino-
rūgšties triptofano, vadinamojo laimės hormo-
no. Be to, šios kruopos nesukelia alergijos ir yra 
nekaloringos.

Avižos ir avižiniai dribsniai naudingi dėl balty-
mų, kuriuose yra aminorūgščių triptofano ir lizi-
no, jų organizmas nesintetina ir turime gauti su 
maistu. Šiose kruopose daug seleno, kalio, mag-
nio, kaulams ir dantims reikalingo kalcio, fosforo 
ir fluoro, B grupės vitaminų, ypač B1, B9, vitami-
no E, geležies, reikalingos mažakraujystės pre-
vencijai. Tai puikus tirpiųjų skaidulų šaltinis. 

Ryžiai vertinami dar ir dėl to, kad, kaip ir gri-
kiai, neturi glitimo. Juose gausu kalio, vitaminų 
B1, B3, daug magnio, vario, taip pat antioksi-
dantų seleno ir mangano, apsaugančių ląsteles 
nuo pažeidimų. Patariama rinktis ruduosius ry-
žius, kuriuose yra daugiau baltymų, skaidulų ir 
kitų vertingų medžiagų.

Mažiausiai vertingomis specialistai laiko 
manų kruopas. Jose nedaug baltymų, vitami-
nų, mineralų ir kitų naudingų medžiagų, bet gau-
su angliavandenių. Manų košė turi daug kalori-
jų, taigi, dar ir todėl jos nedera valgyti dažnai. 
Manų kruopos gali būti naudingos mažo svorio 
vaikams.

Kokias kruopas rinktis pirmiausia?
Svarstant, nuo kokios košės pradėti, reikėtų 

atsižvelgti ne tik į maistinę grūdų vertę, bet ir į 

tai, ar jose nėra glitimo. Glitimo yra manuose, 
kviečių ir perlinėse kruopose. Jo nėra ryžiuose, 
grikiuose ir kukurūzuose. Avižas galima rinktis 
pažymėtas ženklu „be glitimo“. Nors šios kruo-
pos taip pat neturi glitimo, bet jo gali atsiras-
ti dėl sėjomainos su glitimo turinčiais grūdais. 
Kukurūzų kruopų vertė mažesnė, todėl pirmiau-
sia patariama virti avižinę ar grikių košę, vėliau 
kukurūzų košę. Ryžių košę kūdikiui patariama 
duoti taip pat vėliau, nes šiose kruopose prieš 
keletą metų buvo aptikta neorganinio arseno. 
Ryžių ir kukurūzų košė ypač tinka viduriuojan-
čiam vaikui. 

Mažyliams lengviau virškinti kruopų dribs-
nius. Kruopas galite susmulkinti kavamale arba 
jau išvirtą košę sutrinti elektriniu trintuvu. Įpra-
tusiam prie įvairių grūdų mažyliui galima virti ko-
šes iš dviejų, o vėliau ir daugiau rūšių kruopų. 

Vėliau į košes įmaišoma daržovių arba vaisių: 
morkų, moliūgų, trintų uogų, trinto obuolio ar 
kriaušės. Galima paskaninti šaltai spaustu nera-
finuotu aliejumi arba sviestu. Tokie priedai šį pa-
tiekalą papildys vitaminais, mineralais ir kitomis 
medžiagomis. Kūdikio maistas nėra gardinamas 
nei cukrumi, nei druska.  

Į išvirtą košę galime įpilti motinos pieno arba 
pieno mišinio. Jei vaikas nealergiškas karvės 
pieno baltymams, 10 mėnesių kūdikiui į išvirtą 
košę galima įpilti karvės pieno. Šis produktas su-
teiks mažyliui aukštos kokybės baltymų, rieba-
lų, angliavandenių, taip pat kalcio, fosforo, vario, 
jodo, vitaminų B12, riboflavino (vitamino B2) ir 
biotino (vitamino B7). 

Pramoniniu būdu pagamintos košės
Skubančiai mamai kartais patogu paruošti 

pramoninės gamybos košę, be to, toks patieka-
las pravers kelionėje ar svečiuose. Košės gami-
namos iš aukštos kokybės žaliavų, skirtų kūdikių 
maisto produktams, o jų gamyba griežtai kon-
troliuojama. 

Košės būna pagamintos su pienu ir be jo. Į 
kai kurias pridedama augalinių aliejų (saulėgrą-
žų, rapsų ir kt.), kurie papildo šį patiekalą poline-
sočiosiomis riebalų rūgštimis, reikalingomis vai-
ko augimui ir vystymuisi. Košių maistinę vertę 
padidina ir vaisių bei daržovių priedai.

Pramoniniu būdu pagamintų košių maisti-
nė vertė parinkta pagal vaiko amžių, suderintas 
baltymų, riebalų ir angliavandenių santykis, to-
dėl jos lengvai virškinamos. Kruopos susmulkin-
tos pagal atitinkamo amžiaus vaiko kramtymo 
galimybes.

Parengė Undinė Gilė

BIRIOS
KOŠĖS

Lengvai
ir greitai

paruošiamos

80 metų
gamybos
patirtis

Avižos ir
pienas iš
švedijos

ūkių

Auksčiausi
gamybos

standartai

PRATURTINTOS
MINERALAIS IR

VITAMINAIS
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„WAYA®“ PRODUKTŲ SUDĖTYJE YRA GERIAUSIAI IŠTIRTOS 
PIENO RŪGŠTIES BAKTERIJOS LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG, 
APSAUGOTOS MIKROKAPSULĖSE, O „WAYA® BIOTIC D3“ PAPILDYTAS 
IR VITAMINU D3.

GYVYBINGAM 
ŽARNYNUI

www.waya.lt

Pieno rūgšties 
bakterijos 

Lactobacillus 
rhamnosus GG

Pieno rūgšties 
bakterijos 

Lactobacillus 
rhamnosus GG

Pieno rūgšties bakterijų vartojimas:

	 siekiant	palaikyti	žarnyno	
mikrofloros	pusiausvyrą;

	 siekiant	sureguliuoti	virškinimą;

	 tinkamas	po	antibiotikų	vartojimo.

„Waya® Biotic“ ir „Waya® Biotic D3“ dozavimas:                            
Naujagimiams	ir	vaikams	iki	2	metų	-	7	lašai	per	parą*	|	Vaikams	nuo	2	iki	6	metų	-	10	lašų	per	parą;
Maisto	papildai.	Maisto	papildas	nėra	maisto	pakaitalas.	Neviršyti	nustatytos	rekomenduojamos	dozės.	Svarbu	įvairi	ir	subalansuota	mityba	bei	
sveikas	gyvenimo	būdas.	Laikyti	vaikams	nepasiekiamoje	vietoje.	|	*7	lašuose	„Waya®	Biotic	D3“	yra	400	TV	vitamino	D3.

Vitaminas D3 padeda palaikyti:

 normalų	kalcio	ir	fosforo	
įsisavinimą;

	 normalią	dantų,	kaulų	ir	raumenų	
būklę;

	 normalią	imuninės	sistemos	veiklą

LT
-W

AY
-0

82
2-

00
1 

In
fo

rm
ac

ija
 s

ki
rt

a 
vi

su
om

en
ei

D3

Vitaminas

Analizuojant kūdikių vizitų pas pedia-
trus priežastis aiškėja, kad per pirmuo-
sius tris ar keturis gyvenimo mėnesius 
aukščiausią vietą sąraše užima pilvuko 
spazmai (diegliai)! Staiga ir netikėtai 
kūdikiui pradėjus nenumaldomai verk-
ti sunerimę tėvai nedelsdami kreipiasi į 
gydytoją.

Jei jūsų kūdikis ilgą laiką verkia ir jums nesi-
seka jo nuraminti, išsiaiškinkite, ar tokios kūdikio 
būsenos nesukėlė sveikatos sutrikimas (pvz., vi-
durinės ausies uždegimas arba užsikimšusi no-
sis). Jei manote, kad pilvuko spazmai nėra vie-
nintelė tokio verkimo priežastis – apsilankykite 
pas pediatrą.

Tačiau jei kūdikis yra sveikas, pavalgęs, at-
sigėręs ir su švariomis sauskelnėmis, tikėtina 
problemą kelia spazmai. Svarbiausia nepamirš-
ti, kad pilvuko spazmai yra dažna problema, 
kuri neturi jokių liekamųjų reiškinių. Padrąsinkite 
save, nesinervinkite, nepasiduokite panikai ir iš-
laukite baisiojo gyvenimo etapo, kurį vadiname 
pilvuko diegliais, pabaigos.

Su pilvuko diegliais susiduria nuo 10  % iki 
30 % visų pasaulio kūdikių, tačiau tikrovėje šis 
skaičius gali būti dar didesnis. Pilvuko diegliai 
pasireiškia nepriklausomai nuo to, ar kūdikis yra 
maitinamas motinos pienu, ar pieno mišiniu. Tai 
aiškiai parodo padėties rimtumą, nors beveik vi-
sais atvejais problemą sukelia NE konkreti liga, 
o tiesiog pilvuko spazmai (diegliai).

Kas yra spazmai?
Pilvuko spazmai, arba diegliai, įprastai pasi-

reiškia pirmosiomis gyvenimo savaitėmis ir daž-
niausiai trunka iki ketvirto mėnesio. Įprastai spa-
zmai pradeda varginti po pietų ir vakare. 

Vaikas pradeda nevaldomai verkti, riečia ko-
jas prie pilvuko, gniaužia kumštelius ir išrausta. 
Sklando daug teorijų, kad pilvuko spazmus gali 
sukelti nepakankamai išsivystęs kūdikio žarny-
nas (kai skausmą sukelia žarnyne besikaupian-
čios dujos), laktozės netoleravimas ir kt. 

Norėdami išsiaiškinti, ar kūdikis tikrai verkia 
dėl pilvuko spazmų, pirmiausia turime atmesti vi-
sas kitas verkimo priežastis. Dažniausios iš jų – 
nuovargis ir alkis.

Diegliai dažniausiai prasideda dviejų ar trijų 
savaičių amžiaus kūdikiams ir baigiasi sulau-
kus keturių ar penkių mėnesių.

Kaip numalšinti dieglių  
sukeltą skausmą? 
Daugelyje tyrimų pagrindinis dėmesys skir-

tas mitybos ir maisto papildų vaidmeniui maži-
nant pilvo dieglių diskomfortą. Jei kūdikis mai-
tinamas tik motinos pienu, rekomenduojama 
ir toliau maitinti krūtimi, o motinai – nesilaiky-
ti eliminacinės dietos. Kūdikiams, kurie maitina-
mi pieno mišiniu, gali pasireikšti švelnesni dieg-
lių simptomai, ypač jei mišinio sudėtyje yra iš 
dalies hidrolizuotų baltymų ar mažiau laktozės, 
tačiau mokslinių tyrimų duomenų nepakanka 
šiems teiginiams patvirtinti.

Pasireiškus kūdikio diegliams motinai įpras-
tai nėra rekomenduojama laikytis eliminaci-
nės dietos.

Nenumaldomas vaiko verkimas dažnai ke-
lia didelį nerimą, stresą ir neigiamai veikia tėve-
lių nuotaiką, kurie ne tik kreipiasi pagalbos į pe-
diatrą, bet ir išbando alternatyvias priemones. 
Dažniausiai renkamasi išmėginti pieno rūgšties 
bakterijas, kurių galimas teigiamas poveikis, 
ypač kūdikių verkimo trukmei, jau yra įrodytas.

Gerosios pieno rūgšties bakterijos veikia 
virškinimo traktą keliais lygiais. Iš esmės jos ne-
leidžia kenksmingoms bakterijoms išplisti žarny-
ne, gerina virškinimą ir tam tikrų maistinių me-
džiagų pasisavinimą, taip pat turi teigiamos 
įtakos imuninės sistemos veiklai. 

Pasireiškus spazmams rekomenduojama 
naudoti lašiukus su pieno rūgšties bakterija 
Lactobacillus rhamnosus GG.

Vidurių užkietėjimo sukelti spazmai 
Varginant vaikučio vidurių užkietėjimui visų 

pirma vertėtų atkreipti dėmesį į mitybą. Re-
komenduojama rinktis maistą, kuriame gausu 
maistinių skaidulų, dažniausiai randamų daržo-
vėse ir vaisiuose, visagrūdžiuose kviečiuose ir jų 
produktuose bei fermentuotuose pieno produk-
tuose. Taip pat rekomenduojama kaip įmanoma 
labiau vengti iš anksto apdoroto ar pagaminto 
maisto.

Vaikučiams, kuriuos dažnai vargina vidurių 
užkietėjimas, dirgliosios žarnos sindromas arba 
pilvo skausmai, įprastai skiriamos ir gerosios 
pieno rūgšties bakterijos. Gerosios pieno rūgš-
ties bakterijos teigiamai veikia žarnyno epite-
lio pralaidumą, todėl dažnai rekomenduojamos 
vartoti kaip maisto papildas vaikams, turintiems 
funkcinių virškinimo sutrikimų.

Užsakymo Nr. 564

Kūdikių ir vaikų pilvuko spazmai



Supergalių turintys ch ameleoniniai akiniai! 
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Ar žinojote, kad suaugusieji 
yra linkę dvigubai dažniau pa-
sirūpinti savo akių sveikata ir 
jų saugumu nei savo vaikų? Ty-
rimai rodo, kad net 80 % akies 
pažeidimų dėl besaikio išma-
niųjų ekranų naudojimo ir in-
tensyvios akinančios saulės 
šviesos nutinka nesulaukus 18 
metų. Vaikų akys yra itin jaut-
rios aplinkos poveikiui, todėl 
jas reikia ypatingai saugoti.

Pandemijos laikotarpiu vaikai ir paaugliai 
praleido daugybę valandų dirbtinio LED 
apšvietimo aplinkoje su išmaniaisiais 
ekranais, t.y. jų dėmesys buvo nuolat su-

telktas į skaitmeninius įrenginius, skirtus moky-
muisi nuotoliniu būdu. Toks nepertraukiamas žiū-
rėjimas į ekranus iš arti gali būti sulyginamas su 
sunkumų kilnojimu valandų valandas sporto salė-
je, t. y. tiek kūno, tiek ir akių raumuo gaudamas di-
delį krūvį įsitempia, pavargsta ir galiausiai jį pra-
deda skaudėti. Ignoruojant per didelius krūvius ir 
nesilaikant poilsio nuo ekranų režimo, akys per-
vargsta, pradedama prasčiau matyti, todėl vizi-
tas pas gydytoją oftalmologą ir akinukų nešioji-
mas tampa neišvengiami. 

Pastarąjį dešimtmetį nuolat kalbama apie ap-
saugą nuo kenksmingos mėlynosios šviesos, ta-
čiau ne kiekvienas žino, kokią įtaką regai daro vis 
didėjantis akių jautrumas aplinkai. Naujausių tyri-
mų duomenimis, net 9 iš 10 apklaustųjų skundė-
si padidėjusiu akių jautrumu šviesai, viena to prie-
žasčių  – besaikis išmaniųjų ekranų naudojimas, 

sukeliantis skaitmeninę akių įtampą ir sausų akių 
sindromą. Visi suprantame, kad visiškai atsiribo-
ti nuo skaitmeninio pasaulio tikrai nepavyks, tad 
vertėtų pasirūpinti tinkama akių apsauga esant 
bet kokioms aplinkos sąlygoms. 

Transitions fotochrominiai akinių lęšiai – pui-
kus sprendimas ne tik mažųjų, bet ir suaugusių-
jų akims! Blokuodami ne tik UV spindulius, bet ir 
mėlynąją šviesą, jie padės akis išsaugoti sveikes-
nes ir atitolins ateityje pasireikšiančias įvairias 
akių tinklainės ligas. Taigi šiuo atveju su vieneriais 
akiniais bus „nušauti net trys zuikiai”! „Fielmann“ 
optikos specialistai pastebi itin spartėjančią ten-
denciją – vis daugiau mažųjų akinių nešiotojų ren-
kasi būtent chameleoninius akinių lęšius. Kokios 
to priežastys ir kodėl būtent jie yra būtini sugrį-
žus į mokymosi įstaigas? 

 Didžiąją laiko dalį būnant mokykloje vai-
kai praleidžia su skaitmeniniais ekranais ar išma-
niosiomis lentomis, kurios skleidžia ne tik mėly-
nąją šviesą, bet ir turi itin daug akis varginančių 
atspindžių. Transitions akinių lęšiai ne tik turi ap-

saugą nuo kenksmingos mėlynosios 
šviesos, bet ir atspindžius šalinančią 
dangą, kuri padeda išvengti atspin-
džių sukeliamo akių nuovargio;

 Tyrimai rodo, kad skaitmeni-
nių ekranų skleidžiama šviesa sutrik-
do cirkadinį ritmą ir sumažina miego 
hormono – melatonino – išsiskyrimą, 
dėl ko vaikams sunku užmigti, atsi-
randa nuolatinis nuovargis, irzlumas, 
sunku susikaupti mokykloje, todėl su-
prastėja mokymosi rezultatai. Da-
lis mėlynosios šviesos yra reikalinga 
mūsų akims cirkadinio ritmo palaiky-
mui, tačiau jos perviršis yra kenksmin-
gas – būtent fotochrominiai akinių lę-
šiai blokuoja per didelį mėlynosios 
šviesos srautą ir taip jas apsaugo ne 
tik nuo pažeidimų, bet ir turi tiesioginę 
įtaką puikiai vaiko savijautai;

 Neretai saulėtuoju sezonu tė-
vai yra daugiau linkę rūpintis savo aki-
mis įsigydami akinius nuo saulės, ta-
čiau ne kiekvienas juos nuperka ir 
savo vaikams, motyvuodami tuo, kad 
vaikai yra linkę juos nuolat laužyti ar 
pamesti, tad neverta mėtyti pinigų į 
balą. Tačiau vaikų akis būtina saugoti 
nuo saulės, kuri, beje, skleidžia ne vien 
tik kenksmingus UV spindulius, bet ir 
yra itin didelis mėlynosios šviesos šal-
tinis lauke! Patalpoje būdami skaid-
rūs, o lauke reaguodami į UV spindu-
lių intensyvumą, Transitions ne tik 
tampa saulės akiniais, bet ir blokuoja net iki 95 % 
saulės skleidžiamos mėlynosios šviesos;

 Chameleoniniai akinių lęšiai puikiai tinka-
mi net ir judriausiems ar aktyviai užsiimantiems 
sportine veikla vaikams, nes jie yra gaminami iš 
specialios Airwear medžiagos, kurią NASA nau-
doja gamindama astronautų šalmų priekinius 
skydelius! Tai yra itin saugus ir patvarus plasti-
kas, galintis atlaikyti net 150 m/s skriejančios 
kietos dalelės smūgį, t. y. susidūręs su kliūtimi lę-
šis įdumba, tačiau nesuskyla į aštrias dalis, galin-
čias sunkiai sužaloti vaikų akis.

Dažnai įsigyjančių ne pirmą porą akinių su 
Transitions lęšiais „Fielmann“ specialistai pasmal-
sauja mažųjų akinių nešiotojų, kodėl nori būtent 
tokių ir ne kitokių? Vienas iš atsakymų – su cha-
meleoniniais akiniais atrodau kietai tarp draugų, 
visiems smalsu matyti, kaip patalpoje skaidrūs 
akinių lęšiai išeinant į lauką keičia spalvą, jaučiuosi 

tarsi turintis supergalių! Kiti pamini, kad turėti vie-
nerius akinius visiems gyvenimo atvejams, yra itin 
patogu, nes nereikia su savimi turėti keleto porų, 
kurias dažnai pamiršta, ir akims tenka vargti. Tre-
ti, kuriems nereikia akinukų su dioptrijomis, taip 
pat nori būti tokie patys kieti kaip ir jų draugai, tad 
ir apie tai Transitions akinių lęšių gamintojai pa-
galvojo – tokie akiniai galimi ir be dioptrijų – ir dėl 
stiliaus, ir maksimaliai akių apsaugai.

„Fielmann“ rūpi kiekvienas – ir didelis, 
ir mažas, tad visuomet galite užsukti 
pasitarti, juk akinių kaip ir batų – priva-
lome turėti ne vieną porą!

New technology
New frontier of performance
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Stresas yra nepakeičiama kasdienio 
gyvenimo dalis. Tamsiomis ir lietingo-
mis rudens dienomis dažną užklum-
pa liūdesys bei nerimas, stresą sukelia 
aktyvus gyvenimas, intensyvus darbas 
ar baimė dėl nestabilios situacijos. Ta-
čiau neilgai trunkantis stresas yra ne 
tik nekenksmingas, bet ir naudingas, 
jis grūdina, padeda prisitaikyti prie be-
sikeičiančių sąlygų, padaro žmogų sti-
presnį. Antrą kartą susidūrus su pana-
šia situacija, emocijos būna silpnesnės. 

Tačiau stiprus ir užsitęsęs stresas neigiamai 
veikia sveikatą. Svarbu nurimti ir atkurti emoci-
nę pusiausvyrą, o tam gali pasitarnauti natūralūs 
gamtos sukurti kvapai, t. y. aromaterapija. 

Kai sunku nusiraminti ir užmigti
Įvairūs kvapai veikia mūsų emocijas, net sa-

vijautą. Atsikratyti įtampos, atsipalaiduoti, pra-
skaidrinti nuotaiką, greičiau užmigti gali padėti 
natūralūs iš augalų išgauti eteriniai aliejai. Ma-
žytės eterinių aliejų molekulės lengvai pasiekia 
smegenis, patenka į kraujotaką ir pasklinda visa-
me organizme. Skirtingų augalų cheminė sudė-

tis kitokia, todėl iš vienų išgauti aliejai padeda 
atsikratyti nuovargio, ramina, kiti – stimuliuoja, 
aktyvina. 

Jeigu esate itin emocingi, stresinėse situaci-
jose padės levandų, kvapiųjų mairūnų, petitgre-
nų, santalų, karčiavaisių citrinmedžių, šalavijų 
eteriniai aliejai arba jų mišiniai.

Kamuojant nemigai ar kitam miego sutriki-
mui, užuot griebęsi vaistų, išbandykime raminan-
čius ir migdančius aromatus. Jie mažina emocinį 
stresą, per didelį susijaudinimą, padeda atsipa-
laiduoti, nuvyti įkyrias mintis ir geriau išsimiegoti. 
Užmigti padės ramunėlių, levandų, melisų, mai-
rūnų, mandarinų, petitgreinų aromatai.

Nuotaiką pakelia apelsinų, citrinų, pelargo-
nijų, bergamočių, citrinžolių aromatai. Pritrūkus 
energijos, pasitelkime stimuliuojančius, sukon-
centruoti dėmesį padedančius eterinius alie-
jus, tokius kaip rozmarinų, greipfrutų, pipirmė-
čių, bazilikų. 

Į organizmą eteriniai aliejai patenka įkvėpus 
ir per odą, įtrynus paruoštus mišinius su bazi-
niu aliejumi arba kremu, taip pat juos naudojant 
vandens procedūrų metu.

Eteriniai aliejai vonioje ir ore
Žvarbų rudens vakarą dienos rūpesčius pa-

Gerą nuotaiką 
kuriantys 
aromatai

miršite pasilepinę karštoje aromatinėje vonio-
je. Mėgaudamiesi vandeniu ir eterinių aliejų kva-
pais numalšinsite nervinę įtampą, atsikratysite 
nuovargio, nusiraminsite ir greičiau užmigsite. 
Paruoškite aromatinę vonią, pavyzdžiui, su le-
vandų, melisų, mairūnų eteriniais aliejais.

Suaugusiam žmogui užtenka 6–8 lašų eteri-
nio aliejaus, vaikams – poros lašelių. Iš pradžių 
šį aliejų gerai išmaišome stiklinėje pieno, grie-
tinėlės ar su druska, ir tik tada įpilame į vonią. 
Nepamirškite, kad eteriniai aliejai netirpsta van-
denyje, įlašinti tiesiai į vandenį lašeliai liks jo pa-
viršiuje ir gali sudirginti odą.

Eteriniams aliejams garinti naudojama aro-
matinė lempa. 2–4 lašai aliejaus įlašinami į joje 
esantį vandenį. Apačioje padedama žvakė ir kai-
tinant vandenį eterinis aliejus garuoja. Galima 
įsigyti eterinių aliejų garintuvą arba įlašinti šio 
aliejaus į oro drėkintuvą.

Kitas variantas  – eterinių aliejų purškikliai. 
Purkškite reikiamą aromatą kambaryje, už-
purkškite jo ant kambaryje padėtos nosinės.

Suvaldyti pyktį, nervingumą ar atsikratyti 
blogos nuotaikos gali padėti rutulinis pieštukas 
su raminančiais eteriniais aliejais. Tereikia juo 
patepti riešų, smilkinių ar kaklo odą. 

Aromaterapinis masažas kūdikiui
Masažas su eteriniais aliejais  – viena natū-

raliausių ir švelniausių priemonių kūdikiui nura-
minti prieš miegą. Tai padeda mažylį greičiau 
užmigdyti ir gerina miegą. Kūdikiams nuo gimi-
mo tinka levandų, ramunėlių eteriniai aliejai. 

Eteriniai aliejai žymiai padidina masažo efek-
tyvumą. Aromaterapinis masažas  malonus ri-
tualas kūdikiui. Švelniai liečiančios, glostančios, 
malonų aromatą skleidžiančios mamos rankos 
padeda mažyliui nurimti. Dieglių kamuojamam 
kūdikiui galima padaryti pilvuko masažą.

Eterinis aliejus  –  itin stipri medžiaga, la-
bai greitai garuoja, taigi jo negalima tepti ne-
praskiedus. Kūdikio masažui užteks dviejų lašų 
į nerafinuotą augalinį aliejų arba kremą. 

Žvaliam rytui
Aromaterapija gali tapti kasdieniu ritualu. 

Vakare, kai norime atsigauti po įtemptos die-
nos, pasimėgaukime, pavyzdžiui, levandų ete-
rinio aliejaus, aromatu, skatinančiu atsipalai-
davimą. Tokie išraiškingi kvapai kaip citrinų, 
pipirmėčių, rozmarinų suteikia energijos. Šie 
kvapai gali padėti pagerinti dėmesio koncentra-
ciją, padidinti budrumą ir produktyvumą, todėl 
jie puikiai tinka rytą ar popietę. Vos pabudę pa-
skleiskite šių eterinių aliejų aromatą. Užuot iš-
gėrę kofeino turinčio gėrimo, pritrūkus energi-
jos vidurdienį, išbandykite aromaterapiją.

Parengė Undinė Gilė

Natūralūs raminančios 
aromaterapijos 
produktai
REST & RELAX AIR SPRAY
• 12 eterinių aliejų.
• 100 % gryni ir natūralūs 

eteriniai aliejai.
• Nėra dažiklių, konservantų bei 

sintetinių kvapiųjų medžiagų.
Sudėtyje 12 ETERINIŲ ALIEJŲ, kurie ramina, 
atpalaiduoja, natūraliai skatina poilsį, 
atsipalaidavimą ir miegą. Suteikia gaivaus, 
malonaus kvapo.
DIENA: 
• atpalaiduoja ir skatina ilsėtis;
• malšina stresą.
NAKTIS: 
• skatina mieguistumą;
• būsite ramūs ir ramios bus naktys.

RAMINANTIS MASAŽINIS 
BALZAMAS „REST & RELAX“
KŪDIKIAMS
• Išbandyta prižiūrint dermatologams ir pediatrams;
• Išbandyta ir patvirtinta mamyčių ir tėvelių.
ĮMASAŽUOKITE Į ODĄ, KAD:
• sudrėkintumėte, atpalaiduotumėte ir nuramintumėte;
• paskatintumėte poilsį ir atsipalaidavimą.
Iš eterinių aliejų bei ramunėlių ekstrakto sukurta balzamo 
formulė išskiria raminančius ir atpalaiduojančius aromatus, 
kurie padės atsipalaiduoti ir nurimti. Šis 
masažinis balzamas puikiai tinka kūdikių 
nuo 6 mėnesių nuraminimui prieš miegą.

RUTULINIS PIEŠTUKAS 
STRESUI MAŽINTI
• Sumažina įtampą bei nuramina 

mintis stresinėse situacijose.
• Sudėtyje yra 12 eterinių aliejų.
• 100 % gryni ir natūralūs eteriniai aliejai.
• Sudėtyje nėra konservantų, sintetinių kvapiųjų 

medžiagų, mineralinių aliejų.
• Skirtas naudoti nuo 7 metų amžiaus.
Sudėtyje yra 12 eterinių aliejų, turinčių raminančių 
ir atpalaiduojančių savybių, padėsiančių sumažinti įtampą, 
nuraminti jausmus ar pyktį, nervingumą ar blogą nuotaiką.

Gamintojas: Prancūzija, LABORATOIRE PURESSENTIEL®
Platintojas:  UAB „Litfas“, Vytauto g. 6, 
LT-55175 Jonava, Lietuva, www.vaistas.lt Ieškokite www.vaistas.lt 
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Intymus poros gyvenimas 
žindymo laikotarpiu

kelio. Juk atsiranda trečias asmuo – vaikas, kuris 
toks ypatingas ir svarbus. Jam reikia nuolatinio 
dėmesio, priežiūros, rūpesčio ir besąlygiškos 
meilės. Ir, žinoma – maisto. Absoliučiai natūra-
lu ir normalu, kad moteris ir vyras nebegalės vie-
nas kitam skirti dėmesio ir laiko tiek pat, kaip iki 
vaikelio gimimo. O dažnai, vykstant tokiam virs-
mui gyvenime, pečius užgulus naujoms atsako-
mybėms ir kartais didžiuliam nuovargiui, to dė-
mesio kaip tik norisi labiau nei bet kada. Vyras ir 
moteris tada nejučia gręžiasi vienas į kitą, tikė-
damiesi ir laukdami meilės, dėmesio, palaikymo. 
Tik jo tikisi skirtingais būdais.

Pirmomis savaitėmis po vaikelio gimimo daž-
niausiai santykiuose būna pakilimas, atrodo, be-
veik ore tvyro pakylėtumo jausmas, kad vaikelis 
jau čia, visi juo džiaugiasi, visų akys nukreiptos 
į jį, emocijos liejasi per kraštus, vyras stengia-
si rūpintis savo moterimi visu pajėgumu. Tačiau 
pamažu nuslūgus naujumui, euforijai ir kitoms 
stiprioms teigiamoms emocijoms, įsibėgėjus ru-
tinai, kurioje nemenką dalį užima daugybė buities 
bei mažylio priežiūros darbų, dažnos neramios 
naktys, vyras gali pastebėti, kad kažkas labai pa-
kito, kažko trūksta. Jis pažvelgia į savo moterį, 
kurios žvilgsnis (natūralu!) nukreiptas į vaikelį. Jis 
pradeda ilgėtis jos dėmesio ir artumo sau.

Dažnai vyrai po vaikelio gimimo pradeda il-
gėtis intymaus gyvenimo kur kas anksčiau nei 
moterys. Ir čia gali pradėti rastis poros tarpusa-
vio santykių įtampų zona. Vyras pradeda mėtyti 
užuominas arba ir atvirai kviesti savo moterį su-
grįžti į intymų gyvenimą. Moterys dažnai jaučia, 
kad tai yra per anksti, tarsi jos dar nepasiruošu-
sios. Ima kilti įtampa. Vyras jaučiasi atstumtas, 
bet moteris nenori savęs versti sugrįžti į lytinį 
gyvenimą, kol dar nejaučia tam poreikio. Dažnai 
jos sutrinka, pačios nesuprasdamos, ar to neno-
ri dėl to, kad yra tiesiog kasdien pavargusios ir 
dėl nuovargio nenori tuo užsiimti, ar dėl to, kad 
fiziškai nejaučia potraukio, ar dėl to, kad visos 
jų emocijos nuteka į vaikelį – jis yra džiaugsmo 
šaltinis ir intymus gyvenimas nebedomina, kyla 
minčių, o gal žindymas „pavogė“ jų lytinį potrau-
kį? Kaip yra iš tiesų? 

Pastebėta, kad kai kurioms moterims žindy-
mo laikotarpiu, iš tiesų, daugiau ar mažiau su-
silpnėja lytinis aktyvumas. Dažnai šis moterų 
lytinio aktyvumo sumažėjimas siejamas su žin-
dymu. Iš dalies žindymas gali paveikti seksualinį 
gyvenimą, tačiau tai tik vienas iš keleto reikšmin-
gų veiksnių, kuriuos aptarsime plačiau.

Kas iš tiesų paveikia intymų poros 
gyvenimą laukiantis ir susilaukus 
vaikelio?
Visų pirma reikia pastebėti, kad lytinis gyve-

nimas bei moters savijauta santykiaujant prade-
da kisti jau nėštumo metu, o vėliau yra paveikia-

mi gimdymo patirties bei įvairių tiek fizinių, tiek 
aplinkybių pokyčių, atsiradusių po gimdymo. Žin-
dymas yra tik vienas iš jų. Vadinasi, net ir nežin-
dančios moterys patiria lytinio gyvenimo sunku-
mų ir pokyčių po vaikelio gimimo. Taigi, jei vyras 
atkalbės moterį žindyti vaikelį, bijodamas, kad 
tai paveiks poros lytinius santykius, tikrai neap-
sisaugos nuo pokyčių – jie bus bet kokiu atve-
ju, ir su tuo reikia susitaikyti bei rasti būdų, kaip 
atsiradusius sunkumus įveikti arba laikinai kom-
pensuoti kitais dalykais.

Nėštumo poveikis lytiniam 
gyvenimui
Mokslinių tyrimų duomenimis, besilaukian-

čių moterų lytinis potraukis ir pasitenkinimas in-
tymiu gyvenimu labai sumažėja ir yra susijęs su 
pykinimu, baime patirti persileidimą, baime su-
žeisti vaisių, diskomfortu lytinių santykių metu, 
infekcijų baime bei nuovargiu. Dažniausiai lytinio 
gyvenimo pokyčiai vyksta pamažu: pirmąjį nėš-
tumo trimestrą jų gali dar nebūti arba yra nežy-
mūs, antrąjį – jau stipresni, o trečiąjį – lytinis ak-
tyvumas gali labai sumažėti.

Gimdymo poveikis lytiniam 
gyvenimui
Po gimdymo patartina lytinių santykių netu-

rėti šešias savaites. Juos atnaujinus po natūra-
laus gimdymo moters makštis kurį laiką gali būti 
platesnė ir jautresnė, todėl lytiniai santykiai gali 
kelti ne tokius pojūčius kaip iki gimdymo ir gali 
būti skausmingesni. Maždaug 80–90 procentų 
moterų sugrįžta prie lytinės sueities per tris mė-
nesius po gimdymo, o seksualiniai sunkumai pa-
prastai baigiasi per pirmuosius metus po gimdy-
mo.

Vienas iš veiksnių, galinčių daryti įtaką inty-
miam poros gyvenimui, yra moteriai gimdymo 
metu atlikta epiziotomija (tarpvietės kirpimas) ir 
tai lemia stipresnį makšties skausmą ir sausumą 
lytinės sueities metu, kurie gali tęstis net dvejus 
metus po gimdymo.

Beje, vienas iš motyvų, kodėl moterys norė-
tų rinktis planinę cezario pjūvio operaciją vietoj 
natūralaus gimdymo, yra baimė, kad nuo natūra-
laus gimdymo padarinių nukentės lytinis gyveni-
mas. Vis dėlto tokia cezario pjūvio operacijos ap-
sauga nepasitvirtina – tiek gimdžiusių natūraliai, 
tiek patyrusių cezario pjūvio operaciją moterų ly-
tinis aktyvumas ir pasitenkinimas lytiniu gyveni-
mu gimus vaikui kurį laiką būna sumažėjęs. 

Laikotarpio po gimdymo įtaka 
lytiniam gyvenimui
Dažniausiai pasitaikančios moterų lytinio gy-

venimo problemos po gimdymo yra sumažėjęs 
lytinis potraukis ir sunkiai pasiekiamas susijaudi-
nimas, makšties sausumas, skausminga sueitis, 

Intymus gyvenimas poroje yra itin emociš-
kai liečiantis vyro ir moters santykius, jų tarpu-
savio ryšį bei kiekvieno savijautą. Neabejotina, 
kad visa tai paveikia ir vaikelio auginimo klausi-
mus, pasirikimus bei emocinį foną. Taigi, siekiant 
rūpintis savo, savo partnerio ir savo vaikelio fizi-
ne bei emocine gerove, būtina paliesti šią temą 
ir į ją įnešti aiškumo. 

Ieškant kelių sugrįžti į intymų 
gyvenimą po gimdymo...
Pradėkime nuo to, kad vaikelio atėjimas į šei-

mą įneša galybę pokyčių. Jau nekalbant apie 
daugybę naujų dalykų dienos rutinoje, daug jų 
atsiranda ir tarpusavio santykiuose. Ypač stip-
riai tai pasijaučia, kai pora susilaukia pirmojo vai-

Tema, kuri aktuali kiekvienai porai, susilaukusiai vaikelio. Tema, kurią palietus 
uždarose mamų grupėse socialiniuose tinkluose, diskusijos įsiplieskia gana karš-
tos. Tema, kurioje vyrai dažnai pasijunta nustumti į šoną, paliekami lyg su neiš-
baigtais atsakymais ir paaiškinimais: kas, kaip, kodėl? O dažnai ir pačios moterys 
lieka pasimetusios, ne iki galo žinančios, ar tęsti, kada tęsti ir kaip tęsti lytinį gy-
venimą poroje po vaikelio gimimo. Labai gaila, bet neretai piktų strėlių dėl pasi-
keitusio moters lytinio aktyvumo sulaukia ir žindymo tema. 
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sunkumai patirti orgazmą bei pasitenkinimą. 
Po gimdymo atsiradę lytinio gyvenimo sun-

kumai yra lemiami daugelio fiziologinių pokyčių, 
atsirandančių dėl moters anatominių ir hormo-
nų pusiausvyros pakitimų. Tam turi reikšmės ir 
šeimyninės aplinkybės, poros santykių pokyčiai, 
kuriuos paveikia vaiko gimimas, ypač suprastė-
jusi tarpusavio santykių su vyru kokybė bei gim-
dymo patirtis – ne tik fizinė, bet ir emocinė, pri-
klausanti nuo to, kiek meilės, rūpesčio, atjautos, 
pagarbos, palaikymo moteris sulaukia iš vyro ir 
gimdymą prižiūrinčio personalo. Moters lytinį ak-
tyvumą lemia ir suvokimas kiek svarbus intymus 
gyvenimas šiuo laikotarpiu yra jos vyrui. Nepa-
mirškime ir labai paprastos aplinkybės, kuri taip 
pat daro didelę įtaką – nuovargio. Dažniausiai 
moterys nori ne lytinių santykių, o tiesiog, kad 
kas nors sudarytų sąlygas joms pamiegoti. 

Žindymas sumažina hormono estrogeno kie-
kį, todėl moteris gali jausti silpnesnį lytinį po-
traukį, didesnį makšties sausumą ir skausmą 
sueities metu. Pastebėta, kad skausmingesni 
lytiniai santykiai žindančioms moterims būdin-
gi tris mėnesius po gimdymo, o vertinant šeštą 
mėnesį – tiek žindančių, tiek nežindančių mote-
rų skausmingumas lytinės sueities metu nesi-
skiria. Moksliniai tyrimai atskleidė, jog nepaisant 
to, kad žindančios moterys pirmus kelis mėne-
sius patiria mažesnį lytinį potraukį bei skausmin-
gesnę lytinę sueitį, reikšmingo neigiamo povei-
kio santykiams su vyru tai neturi.

Viskam reikia  
laiko ir kantrybės
Patyrinėjus veiksnius, kurie gali paveikti inty-

mų poros gyvenimą nėštumo metu ir gimus vai-
keliui, matome, kad žindymas toli gražu nėra vie-
nintelis ir svarbiausias. 

Kai kyla ilgesys tokio intymaus gyvenimo, 
koks buvo iki nėštumo, tenka prisiminti seną 
gerą tiesą: „viskas turi savo kainą“. Namuose at-
sirado nauja gyvybė, didžiulis džiaugsmas, kurio 
taip laukėte ir svajojote. Taip, geri dalykai reika-
lauja pastangų. Šiuo atveju tos pastangos yra 
kantrybė ir susitaikymas su tuo, kad kurį laiką in-
tymus gyvenimas yra ir gal dar bus kiek kitoks. 
Bet neamžinai. 

Vaikelio atsiradimas kelia daug pokyčių ir iš-
šūkių moters ir vyro santykiams, o ir jų intymiam 
gyvenimui. Tačiau šie pokyčiai tikrai negarantuo-
ja, kad bus blogiau. Viskas priklauso nuo dau-
gelio dalykų, tarp kurių  – kiek sąmoningai, kū-
rybiškai ir nuosekliai pora stengiasi atsiradusį 
dėmesio, meilės, laiko, skiriamo vienas kitam, 
trūkumą kompensuoti kitais būdais. Santy-
kiai tiesiog įgauna kitą kokybę ir jie gali tapti dar 
brandesni, stiprinantys tarpusavio ryšį.

Svarbiausia – meilė!
Skirtingi vyro ir moters intymaus gyvenimo 

poreikiai gali sukelti nemažai sumaišties santy-
kiuose. Jei apie tai nėra aiškiai, švelniai ir pagar-
biai kalbamasi, tiek vyras, tiek moteris tarpusa-
vio santykiuose gali pajusti atšalimą, vienatvės 

išgyvenimus, apleistumo jausmus. Lytinis gy-
venimas yra meilės vienas kitam išraiška. Jei 
kažkurį laiką negalime tos meilės perteikti tam 
tikrais būdais, ieškokime kitų. Šiltas, atviras po-
kalbis apie visa tai yra vienas iš jų. O kai emoci-
niame lygmenyje tvyro meilė ir supratingumas, 
tada ir fiziniame lygmenyje greičiau sugrįžta po-
traukis bei poreikis tą meilę išreikšti kūniškai. 

Parengė psichologė Karolina Tarnauskienė 
www.psichologekarolina.lt 

Facebook: Išsipildymas Motinystėje

Daugiau apie poros santykius žindymo 
laikotarpiu skaitykite knygoje „Kūdikio 
žindymas. Nepakeičiamas kaip motinos 

meilė“ (2022 leidimas)

Ši knyga būtų puiki dovana kiekvienai vaikelio 
gimimo laukiančiai mamai ir šeimai. Joje rasite nau-
jausių mokslo žinių apie naujagimio ir kūdikio maiti-
nimą bei daug naudingų patarimų mamai ir šeimai. 
Verčiau mokėti, negu spėlioti. Juk žindyti pradeda-
ma vos pagimdžius!

Septintoji knygos laida papildyta penkiais nau-
jais skyriais.

Daugiau apie knygą ir autorius: www.zindyk.lt

Rankinis pientraukis 
HARMONY STANDARD

Pr. kodas 101041157

• ERGONOMIŠKAS: lengvas, su besisukinėjančia 
rankenėle.

• KOMFORTIŠKAS:  „PersonalFit“ krūties gaubtelis 
švelniai ir veiksmingai stimuliuoja krūtį.

• PATOGUS: mažai detalių, todėl patogu ir 
paprasta pientraukį naudoti ir prižiūrėti.

• PAGRĮSTAS NAUJAUSIAIS TYRIMAIS: įrodyta, kad 
jausmas panašus, lyg žįstų kūdikis.  „Medela“ 
pientraukius rekomenduoja laktacijos 
konsultantai ir akušerės visame pasaulyje ir 
užtikrina prailgintą maitinimą krūtimi.

• NAUJIEJI KRŪTŲ GAUBTELIAI PERSONALFIT 
FLEX prisitaiko prie Jūsų krūtų formos ir suteikia 
dar daugiau efektyvumo ir patogumo.

Rankinis pientraukis HARMONY 
STANDARD lengvas ir patogus, 
bet pakankamai galingas! 
HARMONY rankinis 
pientraukis su 2-PHASE 
EXPRESSION® technologija.

https://mediq24.lt

Gamintojas: 
Medela AG, 
Šveicarija

Komplekte:

• HARMONY pientraukis

• 1x krūties gaubtelis 
PERSONALFIT FLEX, 24 mm

• 1x 150 ml pieno buteliukas 
su dangteliu

• 1x buteliuko stovas

• Naudotojo instrukcija
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Rudeninė apranga – pagal orą

Medikai rekomenduoja vesti vaiką į lau-
ką kasdien, nes tai naudinga sveikatai: 
grynas oras stiprina imunitetą, teigia-
mai veikia kvėpavimo, širdies ir krauja-
gyslių sistemas. Rudenį oras permai-
ningas: dažnai lyja, žvarbu, bet kartais 
palepina saulė, o ryto ir dienos tempe-
ratūra labai skiriasi. Kaip aprengti ma-
žylį, kad jis nesušaltų ir neperkaistų?

Pačių mažiausių apranga
Kūdikių šilumos apykaita spartesnė, jie yra 

labiau linkę perkaisti, todėl ypač svarbu juos 
aprengti atsižvelgiant į orą. Rinkitės drabužius 
vaikui taip, kaip rengtumėtės pati, tik pridėkite 
dar vieną sluoksnį.

Kad kūdikiui būtų patogu, svarbu pasirinkti 
tinkamą aprangą: malonią prie kūno, be durian-
čių etikečių ir trinančių siūlių, nevaržančią jude-
sių. Šiltesnė yra daugiasluoksnė apranga, nes 
nuo šalčio geriau apsaugo tarp atskirų sluoks-
nių susikaupiantis oras. Todėl ir esant žvarbo-
kam orui geriau ne vienas šiltas megztukas, o 
keli plonesni drabužėliai. 

Jei lauke ne itin šalta, nepučia stiprus vėjas ir 
nelyja, gali užtekti 3 sluoksnių drabužių: smėli-
nuko, šliaužtinukų ir kombinezono. Pasiimkite ir 
apklotą – galbūt bevaikštinėjant pasikeis oras. 
Būtinas kūdikio aprangos elementas kepurė, 
geriausia – šalmuko tipo, kuri apsaugo ir kaklą.

Šaltuoju sezonu patogu vaiką paguldyti į vo-
kelį: jeigu tik aplosime, bus šalta nugarytei. Kū-
dikiui galite įsigyti kombinezoną – vokelį, kuris 
yra su rankovėmis, gobtuvu, o kojytės nuo šal-
čio paslėptos vokelyje. 

Jei lauke labai vėjuota, drėgna, nors ir ter-
mometras rodo ne žemą temperatūrą, aprenki-
te kūdikį šilčiau. Tokiomis oro sąlygomis visi jau-
čiame didesnį šaltį.

Patikrinti, ar kūdikiui ne per karšta, galite pa-
lietusi kaklą ar nugarytę. Jei šios vietos karštos 
ir oda suprakaitavusi – mažylį aprengėte per šil-
tai. Kitą kartą, esant panašiam orui, jį aprenkite 
vienu drabužių sluoksniu mažiau.

Kūdikiui, kaip ir paūgėjusiam mažyliui, labai 
svarbu neperkaisti, nes, sukaitęs ir suprakaita-
vęs, papūtus skersvėjui jis gali greitai susirgti.

Bėgiojantiems po balas
Jau vaikščiojantiems vaikams galioja kitos 

taisyklės. Norint suprasti, kaip aprengti viene-
rių metų ir didesnį vaiką, svarbu atsižvelgti į jo 
fizinį aktyvumą: ilgiau sėdi vežimėlyje ar bėgioja 
žaidimų aikštelėje. Pagal tai renkamės, kiek dra-
bužių sluoksnių jam apvilkti.

Jei dar nepaspaudė stipresnis šaltukas, vai-
kui gali užtekti dviejų plonesnių sluoksnių dra-
bužių, o viršutiniai turėtų apsaugoti nuo vėjo ir 
drėgmės.

Renkite vaiką natūralių audinių ir patogiais 
drabužiais. Viršutinis rūbas gali būti kombinezo-
nas arba striukytė su kelnėmis, po kuriomis gali-
ma užmauti pėdkelnes. Patogios ir nesmunkan-
čios kelnės su petnešomis. Megztukas neturi 
būti per trumpas, kad neapnuogintų nugarytės.

Lietingą rudenio dieną pravers neperšlam-
pamas ir nuo vėjo apsaugantis lietpaltis, po ku-
riuo apvilksite šiltesnį megztinį. Tiks ir žvarbiam 
rudens orui pritaikytas neperšlampamas kom-
binezonas.

Kad vaikas neperšaltų, svarbi kojų šiluma. 
Vaikai lauke laksto ne tik takeliais, bet ir per ba-
las, todėl jų batai turi būti ne tik šilti, bet ir ne-
peršlampami. Reikėtų rinktis su šalčio ir drėg-
mės nepraleidžiančiu storesniu padu ir, žinoma, 
geros kokybės, iš natūralių medžiagų.

Vaikščiojančiam mažyliui svarbios neper-
šlampamos pirštinės, kurios turi būti ilgesnės, 
kad apsaugotų riešus. Kaip ir kūdikiams, paūgė-
jusiams mažyliams patogi kepurė – šalmas.
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