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Papasakokite 
savo šeimos
istoriją
Tapus tėvais laukia gyvenimo iššū-
kiai, kuriems nugalėti, vedini besą-
lygiškos meilės, atrandame savyje 
beribių rezervų. Galbūt norėtumė-
te papasakoti kitiems apie šio nuos-
tabaus meto atradimus, savo is-
toriją  – nėštumo, gimdymo, vaiko 
auginimo, auklėjimo ar bet kokią 
kitą. Parašykite mums.

Galbūt galynėjatės su ligomis ir jūsų 
patirtis praverstų kitoms panašaus likimo 
šeimoms? O gal jau įveikėte problemas, o 
jūsų sėkmės istorija galėtų paskatinti ir pa-
laikyti kitus tėčius ir mamas?

Jūsų istorijas su nuotraukomis paskelb-
sime portale mamairvaikas.lt arba žurna-
le – dalinkimės mintimis, patirtimi, naudin-
ga informacija ir džiaugsmais. Jūsų laiškų 
laukiame el. paštu info@mamairvaikas.lt.

Geriausi mamos ir visos šeimos 
draugai – žurnalas „Mama ir vaikas" 
ir portalas mamairvaikas.lt
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Penkiametės Izabelės mama Dovilė Baranauskienė vietoj karjeros mėgstamame dar-
be pasirinko dukrelės priežiūrą ir ugdymą namuose. Taip nusprendė dėl vaiko gerovės, 
kad mergaitė augtų apsupta besąlygiškos meilės, vadovaujantis prieraišios tėvystės 
principais, atliepiant vaiko poreikius. Tėvai neišsiskiria su dukrele ir keliaudami – jie vi-
sur drauge. Tik ketvirtam šeimos nariui auksaspalviui retriveriui Toriui tenka palaukti 
sugrįžtančių namiškių.

Kaip ryžotės palikti darbą, kad galėtumėte na-
muose auginti dukrelę? Ar nebuvo gaila?

Gyvenime susidėlioju prioritetus, išsigryni-
nu savo norus. Tuomet tikrai nesudėtinga darbą iš 
namų suderinti su vaiko auginimu. Žinau, kas da-
bar geriausia man ir mano šeimai. Permainos ma-
nęs negąsdina, todėl gimus vaikui, atsidaviau mo-
tinystei.

Į darbą biure planavau grįžti po 3 mėnesių, bet 
negrįžau ir po 3-ejų metų. Sprendimus pakoregavo ir 
pasaulinė pandemija. Jeigu kas nors man, karjeristei, 
pamišusiai dėl savo darbo, daugybės veiklų, būtų tai 
pasakę prieš gimstant dukrai, būčiau gardžiai pasi-
juokus. Dirbau labai mylimą darbą personalo ir rinko-
daros vadove finansinėje įstaigoje, puikiame kolek-
tyve. Bet tapus mama mano gyvenimo prioritetai 
pasikeitė. Liko graži patirtis. 

Dėl savo sprendimų tik džiaugiuosi. Gimus vaikui, 
atsirado ilgai laukta ramybė ir pilnatvė. Išmokau ne-
skubėti, nepavargti, atsisakyti, kas man nesvarbu ir 
nesukti dėl to galvos. Gyvenu harmonijoje, be dide-
lio ankstesnio tempo, kai reikėjo lėkti, spėti, dalyvau-
ti visur. Dabar man gera neskubėti ir tuo mėgaujuo-
si. Gera išjausti  akimirkas su vaiku. Raginu ir kitas 
mamas įsiklausyti į save, būtent jūs žinote geriau-
siai, ko reikia jums, ko reikia vaikui.

 Iš kur semiatės žinių ugdymui? Juk mokytis dau-
gelio dalykų reikia nuo mažumės?

Idėjų semiuosi iš kitų mamų, draugių, skaitau ati-
tinkamas knygas, straipsnius. Kai domiesi, informa-
cija pasiekiama vienu ar kitu būdu. Šiais laikais jos 
apstu, svarbu tik atsirinkti.  Man, turinčiai edukologi-
jos bakalaurą, tai nesunku. Juokiuosi, kad, tik tapusi 
mama, žinias, įgytas universitete, ir pritaikau prakti-
koje, nes iki tol niekada nedirbau mokytoja. 

Mano visa darbinė patirtis finansiniame sektoriu-
je, o dabar mokau finansinio raštingumo savo dukry-
tę. Gerų praktikų patyriau ir išmokau studijuodama 
pagal  Erasmus programą Suomijoje. Man patinka 
skandinaviškas požiūris į vaikų ugdymą. Jei ir neturė-
čiau tokio išsilavinimo, idėjas reiktų tik išsirinkti. 

Namie ugdant vaiką man padeda rutina ir plana-
vimas. Mokomės skaityti, rašyti, matematikos, da-
rom įvairias kūrybines užduotis, sportuojame, muzi-
kuojame, tyrinėjame. Viskas vyksta žaidimo principu 
ir su gera nuotaika, įkvėpimu. Būna dienų, kai tie-
siog paklūstu vaiko norams, ir veikiame tai, ką nori 
ji, arba lekiame iš namų pramogauti. Myliu ir globoju 
savo vaiką, tikiu, kad moters pasiekimai ateityje, pa-
sitikėjimas ir tikėjimas savimi, laimė dažnai priklauso 
nuo jos santykių su mama. Juk būtent šis ryšys daž-
niausiai ir padeda pagrindus visiems kitiems santy-
kiams gyvenime. 
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Nuo kokio amžiaus dukrelė jau keliavo su jumis 
kartu ir kaip ji jaučiasi kelionėje, kitoje šalyje? 
Ką iš savo patirties galėtumėt patarti kitiems tė-
vams, besiruošiantiems keliauti su mažu vaiku?

Mes keliones mėgstanti šeima ir visada keliau-
jam su vaiku. Mūsų kelionės savarankiškos, pažinti-
nės ir gan aktyvios, kiek tai įmanoma keliaujant su 
vaiku pagal jo amžių. Izabelės pirma kelionė nelabai 
ankstyva – vienerių metukų. 

Iki 3-ejų metukų dukrelė skrydžių metu miego-
davo. Vėliau susidūrėm su ausų skausmu. Man pa-
čiai skraidant reikia vaistų nuo skausmo. Pasitarus 
su gydytoja, dukrytei prieš kylant irgi duodu sirupo 
nuo skausmo ir įpurškiu nosies lašų. Skrydžio metu 
Izabelė užsideda vaikiškas apsaugines ausines, ge-
ria vandenį, valgo. Tai tikrai apsaugo nuo skausmo. 
Lėktuve dukrytė spalvina knygeles, piešia, pasii-
mam kelioninį žaisliuką, žaidžiam žodžių žaidimą, tu-
rim įsirašę filmukų. 

Maršrutus susiplanuojam namuose, o jų laiky-
masis priklauso nuo situacijos, oro sąlygų ir pan. jau 
nuvykus. Planuodama kelionę visada žiūriu, ką įdo-
maus galima nuveikti su vaiku, ką pamatyti, pasitei-
rauju feisbuke tų miestų grupėse.

Kelionėse dukrytei viskas įdomu. Iki 4 metukų vi-
sada imdavome kelioninį vežimėlį, kad pavargusi ga-
lėtų pailsėti ir numigti, o mes dėl to nestabdytumėm 
savo kelionės. Dar ant vežimo ir kuprinę pasikabin-
davome – nereikia nešti. Vieni pliusai. Kai dukrytė 
buvo mažesnė, rinkdavausi maršrutus, kurie tinkami 
važiavimui su vežimėliu. O dabar imam paspirtuką: 
kiek važiuoja, kiek eina savo kojytėm. 

Jeigu rezervuoju pietums ar vakarienei vietas 
restorane, būtinai pasižiūriu arba pasiteirauju, ar pri-
ima su vaikais. Sužiūriu vaikiškus renginius, koncer-
tus ar spektaklius, nuperku iš anksto bilietus. Lanko-
mės teatruose, muziejuose. Nemėgstu zoologijos 
sodų, bet Paryžiuje esantį labai rekomenduoju – di-

delė teritorija, dauguma gyvūnų gyvena po atviru 
dangumi – panašiai kaip laisvėje. 

Tik viena kelionė buvo tingėjimui – Zakinto salo-
je Graikijoje, kai laiką leidome viešbučio teritorijoje ir 
pajūryje, o buvo tik kelios pažintinės išvykos. Visa-
da keliaujam tam, kad kuo daugiau patirtume ir pa-
matytume. Visokios kelionės yra naudingos! Nes iš 
kiekvienos vaikas grįžta gerokai ūgtelėjęs visomis 
prasmėmis. Kol kas keliaujame tik po Europą, daž-
niausia kryptis – Italija. Ten važiuojame traukiniais, 
automobiliu ir daug einam pėsčiomis. Italijoje keliau-
ti su vaiku šaunu: italai myli vaikus, gatvėje senjoros 
kviečia vakarienės, vaišina ledais. 

Artėjant kelionei, visada patikrinu dokumentų 
galiojimo datas, peržiūriu skrydžių bendrovės baga-
žo taisykles, nes atsiranda pakeitimų. Prieš kelionę 
pasirūpinam visais įmanomais draudimais, kiekvie-
nas turime ir  Europos sveikatos draudimo korteles.

Visus skrydžiui reikalingus dokumentus laikau 
vienoje vietoje. Kol laukiam lėktuvo, apžiūrinėjam lėk-
tuvus pro langą, aptariam artėjančią kelionę ir pan. 

Visada imu kelioninę vaistinėlę, kurioje yra ter-
mometras, pincetas ir   keli būtiniausi vaistai: nuo 
skausmo ir temperatūros, gerklės perštėjimo, nuo 
pilvelio bėdų, savo rankinėje visada turiu vaistą nuo  
alergijos, kremą nuo vabzdžių įkandimų ir pleistrų. 
Jeigu kažko prireiktų daugiau – nusiperku vietinėje 
vaistinėje.

Kaip ir kasdienybėje, taip ir kelionėje, svarbiausia, 
mano manymu, yra nusiteikimas ir suvokimas, kad 
viskas yra mūsų požiūrio klausimas.

Lagaminais neapsikraunam, išmokau susikrauti 
daiktus visai šeimai labai apgalvotai, bet būtinos gra-
žios suknelės man ir dukrytei. Viena kuprinė skiriama 
daiktams, kurie reikalingi oro uoste ir skrydžio metu.

Tėvams patarčiau pasirūpinti kelioniniu naktipuo-
džiu. Turim kelioninį  sulankstomą naktipuodį, kuris 
„auga” su vaiku ir vienkartinių lengvų naktipuodžių. 
Jie nėra brangūs, paprasti naudoti, saugūs, telpa ir į 
kišenę, lengvai išlankstomi.

Į vaiko drabužio kišenę įdedu vizitinę, kurioje vie-
no iš tėvų kontaktai, vardas ir pavardė. Kai kelia-
vau į Italiją viena su vaiku kalėdiniu laikotarpiu, striu-
kės vidinėje pusėje prisiuvau etiketę su kontaktais. 
Nors Izabelė žino svarbiausius asmens duomenis, 
bet man taip ramiau. Žinoma, prieš kiekvieną kelio-
nę svarbu aptarti su vaiku elgesio taisykles, viską iš-
aiškinti, išsiaiškinti, ar ji žino, ką turėtų daryti, jeigu 

pasimestų, kaip elgtis oro uoste, lėktuve.
 Izabelė puiki keliautoja, paskutinė kelionė buvo 

pernai gruodį iš Helsinkio į Laplandiją pas Kalėdų Se-
nelį. Kelionė buvo ilga ir pilna nuotykių: didelė pūga, 
elnių bandos pakelėje. Kasmet keliaujam į Italiją, ten 
malamės traukiniais ir automobiliu. Stengiamės, kad 
vaikas pažintų pasaulį ne tik iš knygų. Vis dar mū-
suose vyrauja nuomonė, su ja susidūrėm ir mes, 
kad neverta imti vaiko į keliones: tai nepatogu, sun-
ku, jis nieko neprisimins ir pan. Tačiau mums patin-
ka keliauti kartu ir lengva! Taip, vaikas neprisimena 
pirmųjų savo kelionių, bet prisimenu jas aš, prisimi-
nimai šildys visada, mes žiūrime kartu nuotraukas, 
vaizdo įrašus. 

Ar dažnai dukrelė bendrauja su kitais vaikais, kur 
susiranda draugų?

Izabelė,  kaip ir aš, komunikabili asmenybė, drau-
gų susiranda visur, kur nueina. Dukrelė turi savo 
mėgstamus žaidimų kambarius. Nuo ankstyvo am-
žiaus ji kartu su bendraamžiais lanko mokyklėles. 
Mums sekasi, nes Izabelę moko nuostabios moky-
tojos. Pradėjome nuo „Yamahos“, lankėme dailės ir 
keramikos mokyklą „Džiaugsmo ratas”, muzikinio ir 
kūrybinio ugdymo studiją „Džimba”. Izabelė nuolat 
šoka ir dainuoja. 

Lankomės teatruose, muziejuose, parodose. 
Man svarbu, kad vaikas ugdytųsi visapusiškai. Lietu-
voje esam buvę visuose vaikiškuose spektakliuose 
ir viename suaugusiųjų – balete „Bajederė“.  Lankė-
mės Milano teatre „La Scala”, Paryžiuje „Opera Gar-
nier“. 

Kaip jūsų namuose atsirado šuniukas – ne kiek-
vienam vaikui taip pasiseka? Ką manote, kodėl 
auginant vaiką verta turėti šuniuką? 

Toris mūsų namuose atsirado dar prieš gimstant 
Izabelei. Aš, nors ir myliu gyvūnus, nesiruošiau turėti 
dar vieno po šuns netekties vaikystėje. 

Mūsų šeimoje įvyko nelaimė  – iškeliavo vyro 
mama, o Toris buvo jos šuo. Į mūsų namus atkeliavo 
jau suaugęs, didelis baltų pūkų kamuolys su charak-
teriu. Reikėjo laiko visiems susigyventi, susibičiuliau-
ti. Kaip žinia, netekties skausmą patiria ne tik žmo-
nės, bet ir gyvūnai. Tuo sunkiu laiku mes padėjome 
jam, jis – mums. Taip į mūsų gyvenimą atėjusios bal-
tos letenytės pėduoja iki šiol. Šuo mūsų gyvenimui 
suteikė įkvepiančių emocijų, naujų patyrimų ir skati-

no atrasti naujas kasdienybės spalvas. Tuo sunkiu 
laiku tai buvo terapija mums visiems.

Torio veislė auksaspalvis retriveris, mano nuo-
mone, ideali vaikams: šuo, atrodo, visada šypsosi, jo 
šelmiškos ir gėrio pilnos akys, rodos, visada viską su-
pranta, jis yra tikras džiaugsmo skleidėjas. Toris nėra 
vaiko žaislas, jis žaidimų draugas, visavertis šeimos 
narys. Žinoma, tam tikros ribos yra ir turi būti. Rū-
pesčių yra tik dėl Torio sveikatos. Jam jau 13 metų, 
o per pastaruosius dvejus metus jis patyrė ne vieną 
operaciją. Bet viskas išgyventa ir nublanksta prieš 
gausybę pačių geriausių emocijų, kurių šuo suteikia 
mums kasdien. Norintys augintinio turi suprasti, kad 
tai didelė atsakomybė ir dar didesnė meilė. 

Kai išvykstame atostogų, Toriu pasirūpina mūsų 
prosenelis arba kaimynas. Šunų viešbutis nepasitei-
sino, po jo Torį vežėme operuoti kojos. Šios veislės 
agresija, palyginti su kitų veislių šunimis, yra nulinė. 
Jie yra bičiuliai, nori su visais draugauti. Izabelė su 
juo auga ir mokosi švelnumo, ištikimybės, atsako-
mybės. Žinoma, būna ir pykčių: vieną akimirką nepa-
sidalija žaislais, o kitą jau dovanoja jam savuosius. 
Jis nuspalvina šeimos dienas savo šėliojimais ir, kaip 
kažkas pasakė, „leidžia ant savo uodegos suptis 
gražiausioms mūsų svajonėms“.

Papasakokite apie Izabelės dalyvavimą rekla-
mose, kas paskatino? Kokios įsimintiniausios fo-
tosesijos buvo? Turite daug gražių nuotraukų ir 
instagrame kuriate šeimos istorijos archyvą. Gal 
fotografija vieno iš jūsų hobis?

Pirmoji Izabelės fotosesija buvo 2–3 metukų – 
Lietuvos kūrėjų vaikiškų drabužių reklamai. Už pra-
džią esu dėkinga savo kursiokei Gintarei, parašiu-
siai žinutę apie atranką: „Dalyvaukit, tai kaip tik tavo 
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Izabelei.” Niekada iki tol jokiose atrankose neda-
lyvaudavom. Atrinko. Buvo pirmas susitikimas po 
uždaros pandemijos. Visi išsiilgę bendravimo – jau-
dinausi, kaip pavyks. 

Pavyko gerai! Vėliau apie atrankas parašydavo 
bičiuliai, agentūros. Dalyvavimas reklamose, foto-
sesijose ir filmavimuose Izabelei yra tarsi smagūs 
žaidimai, ji įsijaučia į vaidmenis. Smagus pasiruoši-
mas, pats procesas ir, žinoma, rezultatas: turi gražių 
profesionaliai padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų. 
Taip pat mokosi finansinio raštingumo – pati pla-
nuoja, kaip išleis ar taupys savo uždirbtus pinigus. 

Būtent filmavimo aikštelėse užsimezgė gražios 
draugystės. Jai patinka dėmesys, patinka save ma-
tyti reklaminiuose stenduose mieste ar per televi-
zorių.  Man, kaip mamai, svarbu, kokia tai reklama, 
kokia reklamos žinutė, kaip jausis vaikas. Jeigu kyla 
abejonių, nedalyvaujam. 

Įsiminė amerikietiškai rinkai skirta naujo kraujo-
spūdžio matuoklio su programėle reklama. Izabe-
lė dar ir dabar prisimena įdomių istorijų papasako-
jusį „netikrą“ senelį, su kuriuo dalyvavo filmavime. 
Dukrai paliko įspūdį draudimo bendrovės reklama, 
kur reikėjo ne tik nusifilmuoti, bet ir įrašyti reklamo-
je skambančią dainelę tikroje garso įrašų studijoje.

Man patinka grožis visur ir visada, taip pat ir gra-
žios nuotraukos. Daug fotografuoju, mėgstu fik-
suoti akimirkas. Neleidžiu prisiminimams tūnoti už-
slėptiems telefone ar kompiuteryje – spausdinuosi 
nuotraukas. Pildau fotoalbumus, puošiu namus gra-
žiausių akimirkų vaizdais. 

Jeigu nefotografuoju pati, žinau į ką galiu kreip-
tis. Turiu kelis mėgstamus fotografus ir žinau, kad 
rezultatas bus toks, kokio tikiuosi ir dar geresnis. Vi-
sai neseniai dukrytę pakvietė fotografuotis  su alpa-
komis. Esu dėkinga fotografui už nerealius jausmus 
ir tobulą rezultatą Žinoma, norint tobulų kadrų, rei-
kia atsakingai pasiruošti: svarbus nusiteikimas, gera 
nuotaika, derantys drabužiai ir avalynė. 

Kalbėjosi Neringa Grabauskienė

Viena iš nuostabiausių, labiausiai būsimų ir esamų mamų 
kokybiškam poilsiui pritaikytų vietų, turinčių išskirtinių bei 
Lietuvoje niekur kitur netaikomų programų, yra Birštone įsi-
kūręs  „Vytautas Mineral SPA“. 

Kuo šie mineralų SPA namai džiugina ypatingą laukimo 
etapą patiriančias moteris ir jau tapusias mamomis? 

Pasaulyje yra specialus terminas nėštukių kelionėms  – 
„baby moon“. Tai tarsi medaus mėnuo prieš didžiuosius poky-
čius. Apie 20–30 nėštumo savaitę, kol dar laisvai gali keliauti, 
moterys pradeda dairytis trumpų atostogų, kurių tikslas – pa-
ilsėti bei pabūti dviese su antrąja puse, mama, sese ar drauge.  

BABY MOON SPA programa nėštukėms – tai dviejų nakvy-
nių poilsis, kurį lydi atpalaiduojantys ir harmonizuojantys nu-
garos bei veido masažai nėštukei, baseinų ir pirčių erdvės ma-
lonumai, gausūs ir skanūs pusryčiai, estetiška aplinka. Tai, ko 
reikia, kad besilaukianti moteris jaustųsi ypatinga, atgautų jė-
gas ir pasipildytų energijos visam laukimo laikotarpiui.  

„Laikas sau  – labai svarbu. Tai ne egoizmas, bet būtina 
meilė sau, be kurios ir kito mylėti negalėsime“,  „Sunkus darbas 
be poilsio visada veda prie nesėkmės“ – tai tik kelios iš šimtų, 
o gal net tūkstančių garsių psichologų, sėkmės mokytojų, fi-
losofų pasakytų frazių, primenančių kiekvienam, kokia reikš-
minga vidinio pasaulio darnai yra atokvėpio akimirka. 

Šiuolaikines mamas įpareigoja ne tik nuolatinis balan-
so ir tobulumo ieškojimas, bet ir siekis suderinti savo norus, 
karjeros interesus, poilsio galimybes, pomėgius, vyro bei vai-
kų poreikius (pastarieji dažnai paima viršų). Tobulybės sieki-
mas mūsų visuomenėje – didžiulis. Jį sustiprina ir socialiniai 
tinklai, kur matome besišypsančių, laimingų, keliaujančių 

ir kažką ypatingo veikiančių šeimų nuotraukas. Ten, kaip yra 
pastebėjusi psichologė Ieva Šuipė, nematome pervargusių 
mamų, piktų tėčių, rėkiančių vaikų, o tai tikrai padidina spau-
dimą. Jis kyla ir iš to, anot specialistės, nes turime kaip niekad 
daug mokslinių tyrimų, literatūros, žinių apie tai, kokių tėvų 
reikia, kad vaikas užaugtų sveikas ir pasitikintis savimi. Tačiau 
dar XX a. viduryje garsus pediatras, psichoanalitikas Donal-
das Winnicott‘as pasakė: kad vaikas užaugtų emociškai ir fiziš-
kai sveikas, jam nereikia tobulos, užtenka pakankamai geros 
mamos. Tad, pradėti labiau save vertinti kaip moterį ir mamą 
tampa būtinybe, padedančia įveikti kasdienines kliūtis. 

Nėra tokio dalyko kaip nedirbanti mama, todėl kiekvie-
na jų pirmiausia nusipelno dovanos sau – tokios, kuri turėtų 
prasmę ir džiugintų rezultatu. Ypatingo dėmesio jau sulau-
kė naujoji  „Vytautas Mineral SPA“ programa  „Pavasario atos-
togos“, skirta kokybiškam laikui, kurio tikslas yra atsigauti ir pa-
sikrauti.  Gilus ir ramus miegas, rytinė mankšta, sveikatinimo 
procedūros, grynas oras, pusryčiai, mineralų gausa, nuosta-
bus vakaras restorane. Pasisemkite naujų įspūdžių, leiskite sau 
atsikvėpti! Rekomenduojama visiems, kas nori rūpintis savo 
fizine forma, stiprinti sveikatą, atsipalaiduoti baseino ir pirčių 
erdvėje, pasimėgauti maistu ir kokybišku miegu. Pavasario 
SPA atostogos tai: klasikinis atpalaiduojantis ar tonizuojantis 
nugaros masažas, autorinė FLOW terapija,  neribotas apsilan-
kymas baseinų bei pirčių erdvėje, pusryčiai kasdien, poilsis po 
SPA paslaugų RELAX erdvėje su puodeliu gydomosios žolelių 
arbatos, grupinės mankštos baseine ir salėje, treniruoklių salė, 
laikas su knyga skaityklos erdvėje. 

KAIP IŠGYVENTI CHAOTIŠKĄ MAMOS KASDIENYBĘ? 

„Vytautas Mineral SPA“ kviečia atvykti mamas vienas, su vaiku, mama, 
aukle, bičiule. Juk laiminga mama – laiminga šeima!

Esame įpratę, kad mamos visiškai atsiduoda šeimai ir užmiršta save. Pasirūpinimą savimi ir savo poreikiais neretai jos 
vis atideda vėlesniam laikui, nes... vaikai dar maži, namai netvarkyti, vyras per daug užimtas, negalima praleisti svar-
bių būrelių bei daugybės kitų dalykų. Visa tai kartojasi diena iš dienos, kol... rūpesčio „baterijos“ visai išsenka bei pri-
reikia skubios, o gal net ilgalaikės pagalbos. Kur ir kaip mamos gali „pasikrauti“, kad suderintų ne tik visų poreikius, 
bet ir įgautų taip kasdienybėje reikalingų jėgų?

KAIP IŠGYVENTI CHAOTIŠKĄ MAMOS KASDIENYBĘ? 
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Pritrūkti geležies gali dėl įvairių priežas-
čių tiek suaugusiajam, tiek bet kurio am-
žiaus vaikui, o dėl to nukenčia visas or-
ganizmas. Mat šis mikroelementas yra 
būtinas raudonųjų kraujo kūnelių (eritro-
citų) sudėtyje esančio baltymo hemog-
lobino komponentas. Svarbi eritrocitų 
funkcija yra pernešti deguonį iš plaučių į 
visus organizmo audinius, taip pat paša-
linti anglies dvideginį. Trūkstant geležies 
šis procesas sutrinka, o ilgai nepapildant 
šio mikroelemento atsargų, gali išsivys-
tyti liga – geležies stokos anemija (maža-
kraujystė).

Dažniausiai geležies pritrūksta  
moterims ir vaikams
Geležies kasdien visi prarandame su šlapimu, 

prakaitu, išmatomis. Tačiau su šio mikroelemento 
trūkumu reprodukcinio amžiaus moterys susiduria 
kur kas dažniau negu vyrai. 

Moterims šio mikroelemento reikia daugiau, 
nes jo netenka su mėnesinių krauju. Geležies po-
reikis didesnis nėštumo, žindymo laikotarpiu, kai 
ji eikvojama vaisiui, placentai ir kūdikiui, kai daug 
kraujo moteris netenka gimdydama. 

Didesnis geležies stokos pavojus ir vaikams 
nuo pat gimimo. Vaikas gali gauti per mažai gele-
žies iš mamos organizmo dėl anemijos nėštumo 
metu, priešlaikinio gimdymo, daugiavaisio nėštu-
mo. Taip pat – per anksti nukirpus virkštelę, nes 
tuomet į naujagimio organizmą patenka tik dalis 
placentoje ir virkštelėje esančio kraujo. Didesnę 
geležies stokos tikimybę turi neišnešioti mažyliai. 
Sparčiai augant, vaikams reikia daugiau geležies, 
todėl jiems taip pat gali neužtekti iš maisto gauna-
mo šio mikroelemento.

Trūkstant geležies sausėja oda, slenka plaukai, 
kamuoja nuolatinis nuovargis, sunku susikaupti, 
dažniau kartojasi infekcinės ligos.  Vystantis ane-
mijai atsiranda dusulys, galvos skausmas, padaž-
nėja širdies plakimas, sunkiau pakeliamas fizinis 
krūvis, prasčiau sekasi susikaupti. 

Dėl geležies trūkumo gali sulėtėti vaiko augi-
mas, jo gebėjimai prastesni negu bendraamžių. 

Prireikia specialių tyrimų
Iš pradžių geležies trūkumo galima nepastebė-

ti. Mat organizmas prisitaiko prie tokios situacijos 
ir neretai kažkiek laiko simptomai neatsiranda. Šio 
mikroelemento trūkumas papildomas iš organiz-
me sukauptų atsargų, tačiau ilgainiui jos išsenka. 
Išnaudojus geležies atsargas, sumažėja hemoglo-
bino, taip pat eritrocitų kiekis kraujyje ir atsiranda 
nemalonūs simptomai. Latentinė (nepastebima) 

Kas svarbiausia renkantis  
geležies preparatą?
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anemija dažniausiai nustatoma atsitiktinai, išty-
rus baltymo feritino kiekį kraujyje.

Didžioji dalis organizme esančios geležies yra 
hemoglobino sudėtyje, o kita susijungusi su feriti-
nu.  Jo kiekis laikomas geležies atsargų organizme 
rodikliu. Daugiausia feritino yra kaulų čiulpuose, 
blužnyje ir kepenyse. Geležies kiekiui svarbus bal-
tymas transferinas, kuris sujungia ir perneša gele-
žį į audinius. Transferinas padeda reguliuoti gele-
žies kiekį kraujyje: trūkstant geležies transferino 
padaugėja. Nustatyti geležies stoką padeda feri-
tino ir transferino tyrimai. Bendras kraujo tyrimas 
gali neparodyti geležies trūkumo.

Ilgai besitęsiantis geležies trūkumas pavojin-
gas bet kurio amžiaus žmogui, nes gali būti įvai-
rių lėtinių ligų priežastis. Todėl būtina laiku kreiptis 
į gydytoją ir nuolat stebėti šio mikroelemento kiekį 
organizme. Ypač tais gyvenimo periodais, kai ge-
ležies reikia daugiau, svarbu nepamiršti šio nega-
lavimo prevencijos, kuriai dažniausiai prireikia ge-
ležies preparato.

Hemo geležies preparatai –  
geriau pasisavinama ir žarnyno 
toleruojama geležis 
Iš maisto gauname dviejų formų – hemo ir ne 

hemo geležies. Dvivalentės hemo geležies, kurios 
turi mėsa, žuvis, paukštiena, kepenys, biologinis 
prieinamumas yra didesnis. Augaliniame maiste, 
pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, grūduose, ran-
dama trivalentė ne hemo geležis, kurios organiz-
mas gali pasisavinti kur kas mažiau. Hemo geležis 
yra 2–3 kartus geriau pasisavinama nei ne hemo. 
Be to, pasisavinti geležį iš augalinio maisto trukdo 

tam tikros medžiagos, esančios kai kuriuose mais-
to produktuose, pavyzdžiui, piene, žaliojoje ir juo-
dojoje arbatoje, grūduose. 

Atsiradus geležies trūkumui, visavertė ir su-
balansuota mityba neišgelbės. Geriausiu atveju 
maistas gali patenkinti fiziologinį geležies porei-
kį. Esant didesniam geležies poreikiui arba jau nu-
stačius šio mikroelemento stoką, taip pat anemi-
ją, skiriami geležies preparatai. 

Šio mikroelemento preparatai taip pat yra 
dviejų rūšių  – vienų sudėtyje yra hemo geležis, 
kitų ne hemo geležis. Gerai įsisavinama hemo ge-
ležis iš karto absorbuojama dvylikapirštėje žarno-
je. Kad organizmas galėtų įsisavinti ne hemo ge-
ležį, ji, veikiama fermento – geležies reduktazės, 
turi transformuotis į hemo geležies formą. Todėl 
ne hemo geležis yra lėčiau ir prasčiau absorbuo-
jama. 

Ne hemo geležies pasisavinimas iš preparato, 
kaip ir iš maisto, pablogėja, jei ji vartojama kartu 
su arbata, kava, pienu. Kalcio preparatai ir skran-
džio rūgštingumą mažinantys vaistai taip pat blo-
gina tokios formos geležies pasisavinimą. Tin-
kamai pasisavinti ne hemo geležį trukdo didelės 
magnio, cinko dozės. 

Vartoti geležies preparatą tenka gana ilgai: 
nuo trijų iki šešių mėnesių. Todėl patariama rink-
tis hemo geležies preparatą. Iš jo geležies pasavi-
nama žymiai daugiau, be to, šiam procesui netruk-
do nei maisto medžiagos, nei skrandžio rūgštis. 

Todėl geležies atsargoms organizme atkurti už-
tenka mažesnių dozių. 

Svarbus hemo geležies preparato pri-
valumas, kad jis gerai toleruojamas ir ne-

dirgina virškinamojo trakto. O ne hemo 
geležies preparatai dažnai sutrik-

do virškinimą ir sukelia šalutinį po-
veikį, pavyzdžiui, pykinimą, vėmi-

mą, viduriavimą, burnoje gali 
atsirasti metalo skonis. Ypač 

svarbu pasirinkti žarnyno ne-
dirginantį geležies prepa-
ratą turintiems virškinimo 
sutrikimų, jautrų žarnyną.

Parengė Undinė Gilė
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Kiekviena mama daug girdėjo apie vitami-
no D svarbą vaikui nuo gimimo, o rachitas 
vis dar gąsdina tėvus, tačiau vaikui paūgė-
jus šis vitaminas nebeatrodo toks svarbus. 
Todėl vitamino D trūkumo problema yra 
gydytojų ir sveikatos specialistų dėmesio 
centre.

Svarbus ne tik kaulams,  
bet ir imunitetui
Kūdikiai ir vaikai auga labai sparčiai: bręsta vidaus 

organai, formuojasi imuninė sistema, dantys, o tam 
reikia užtektinai šio vitamino, kaip ir kitų mikroelemen-
tų. Dažniausiai rachitu vaikai suserga nuo 2–3 mėne-
sių iki 2 metų. Tuos pirmuosius metus po vaiko gimi-
mo tėvai atidžiai stebi jo sveikatą ir reguliariai duoda 
vitamino D, kurį paprastai paskiria gydytojas. Vai-
kui augant vitaminas D atsiduria antrame plane arba 
net pamirštamas. Tačiau vaiko augimas tęsiasi, kau-
lai intensyviai formuojasi iki brendimo pabaigos 18–
20 metų, ir visą tą laiką svarbus vitaminas D. 

Pagrindinė šio vitamino funkcija – reguliuoti kal-
cio ir fosforo kiekį organizme. Vitaminas D būtinas 
skeleto formavimuisi ir kaulų stiprumui, raumenims. 
Jeigu vaikui jo pritrūksta, gali deformuotis kaukolė, 
stuburas, žandikauliai, padidėti kaulų lūžių rizika, su-
trikti dantų dygimas, ant dantukų gali atsirasti dėmių 
ir dažniau juos pažeidžia ėduonis. Sunkiausia vitami-
no D stokos pasekmė mažam vaikui rachitas, paaug-
liams atsiranda raumenų silpnumas, kaulų skausmai, 
dažnesni lūžiai. Vitaminas D svarbus ne tik rachito 
prevencijai, bet ir kaulų audiniui visą žmogaus gyve-
nimą.

Šis vitaminas būtinas imuninei sistemai. Jo sto-
kojantys vaikai dažniau serga infekcinėmis kvėpavi-
mo takų ligomis. Jo trūkumas siejamas su nutukimu 
ir įvairiomis ligomis: astma, alergijomis, cukriniu dia-
betu. 

Vitamino D šaltiniai yra maistas, saulė ir maisto 
papildai. Su maistu galime gauti tik 10–15 proc. šio 
vitamino, likusią dalį organizmas turėtų pasigamin-
ti pats veikiant saulės spinduliams. Tačiau paprastai 
maistas ir saulė nesuteikia reikiamo vitamino D kiekio 
ir turime vartoti maisto papildą.

Kodėl saulės ir maisto neužtenka?
 Daug vitamino D randama riebiose žuvyse (laši-

šose, silkėse, upėtakiuose, skumbrėse, tunuose). 
Turi jo ikrai, menkės kepenys, kiaušinio trynys, svies-
tas, pienas, jogurtas, augalinės kilmės maisto pro-
duktai: avižinės kruopos, brokoliai, grybai. Tačiau, net 
ir tinkamai maitindamiesi, gausime tik nedidelę dalį 
reikalingos paros normos.

Pagrindinis natūralus vitamino D šaltinis yra sau-

lė. Veikiamas UV spindulių organizmas šį vitaminą 
gamina iš cholesterolio. Tačiau Lietuvoje rudenį ir žie-
mą saulėtų dienų ypatingai mažai, vasarą irgi toli gra-
žu ne kiekvieną dieną lepina saulė. Dar saulės spindu-
lių poveikis sumažėja dėl debesų bei oro taršos. 

Net saulėtą vasaros dieną šio vitamino odoje gali 
nepasigaminti pakankamai. Pirmiausia didelės reikš-
mės turi dienos laikas. Tinkamos vitaminui D susida-
ryti odoje valandos nuo 12 iki 15. Atkreipkite dėmesį 
į šešėlį: vitaminas D gaminasi tik tada, kai jis mažes-
nis už žmogų, t. y. saulė yra gana aukštai. Tokioje 
saulėje reikia pabūti bent 20 minučių, ir dar viena są-
lyga: bent pusę kūno neturi dengti drabužiai ir nesite-
pame apsauginiu kremu. 

Tačiau vaikus patariama saugoti nuo tiesioginių 
saulės spindulių, o pabūti saulėje jiems geriausia iki 
11 valandos ir po 16, kai vitaminas D jau nebepasiga-
mins. Be to, vaiko odą nuo saulės spindulių saugome 
drabužiais ir kremais. Apsauginis kremas, kurio SPF 
30, vitamino D sintezę odoje sumažina net 95 %. Tai-
gi, pasikliauti vien tik saulės spinduliais, iš kurių turė-
tume gauti pagrindinį vitamino D kiekį, negalime.

Vitaminas D yra riebaluose tirpus. Perteklinis jo 
kiekis kaupiamas riebaliniame audinyje.  Tačiau ilgam 
prikaupti vitamino D atsargų negalime, organizme jis 
išsilaiko iki savaitės, taigi šias atsargas turime papil-
dyti nuolat.  

Kada galime įtarti  
vitamino D trūkumą?
Esant nedideliam vitamino D trūkumui simptomai 

atsiranda ne visada. Pirmieji požymiai, galintys reikš-
ti, kad vaikui trūksta vitamino D, yra nuovargis, silp-
numas, mieguistumas, dirglumas, gausesnis galvos, 
kūno prakaitavimas, gali skaudėti raumenis, sutrikti 
apetitas. 

Tėvai gali įtarti vitamino D trūkumą, jeigu mažylį 
vargina mažakraujystė, pūslelinė, dažnai puola per-
šalimo ligos, jeigu jis vėluoja pradėti vaikščioti. Apie 
vitamino D stoką gali byloti galvos, raumenų ir kaulų 
skausmas, raumenų traukuliai, suprastėjęs miegas. 

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į antsvorio tu-
rintį vaiką, nes tokių vaikų vitamino D kiekis paprastai 
būna mažesnis. Mat šis vitaminas kaupiamas ir sulai-
komas riebalų ląstelėse, o kraujyje jo mažai.

Nedera vadovautis mitais
Populiarus mitas, jog vitaminą D vaikams reikia 

duoti tik žiemą ar ankstyvą pavasarį, tačiau gauti šio 
vitamino labai sudėtinga ir saulėtomis vasaros dieno-
mis. Taigi, papildomai vaikas jį turėtų vartoti ištisus 
metus. 

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Vitaminas D: kodėl reikia vaikui 
papildomai ištisus metus
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Žarnynui pavojingi mikroorganizmai
Dažna ūminio viduriavimo priežastis infekci-

ja, kurios sukėlėjai gali būti bakterijos, virusai ir 
jų išskiriami toksinai, taip pat – pirmuonys. 

Patekę į žarnyną mikroorganizmai prisitvirti-
na prie jo gleivinės, pradeda daugintis ir gaminti 
toksinus, kurie patenka į kraują. Daugybė mikro-
organizmų sukelia tokius pačius ligos simpto-
mus: viduriavimą, pilvo skausmus, pykinimą ar 
vėmimą. Viduriavimas – tai savotiška organiz-
mo apsauginė reakcija, kurios tikslas atsikraty-
ti infekcinių ligų sukėlėjų ir jų toksinų.

Žarnyno infekcijas sukelia rotavirusai, noravi-
rusai, astrovirusai, adenovirusai. Virusinis vidu-
riavimas prasideda staiga: dažnai pakyla tem-
peratūra, skauda pilvą bei atsiranda gausios 
vandeningos išmatos. Dažniausia vaikų viduria-
vimo priežastis rotavirusinė infekcija, kuria jie 
dažnai užsikrečia kontaktuodami vieni su kitais. 
Rotavirusinės infekcijos simptomai vaikams 
daug sunkesni, nes jie greitai netenka skysčių 
bei elektrolitų. Apsaugoti nuo šios ligos gali vak-
cina. 

Bakterijų (salmonelių, kampilobakterijų, žar-
nyno lazdelių E. coli, ešerichijų, šigelų) sukeltos 
žarnyno infekcijos požymiai dažniausiai stip-
rūs – besikartojantis vėmimas, pykinimas, pilvo 
skausmai, karščiavimas. 

Pavojingi per užkrėstus maisto produktus ir 
vandenį į organizmą patekę pirmuonys. Pavyz-
džiui, užsikrėtus giardijų cistoms susergama 
lambliaze (giardiaze), kuri pažeidžia plonąjį žar-
nyną. Dėl sunkių komplikacijų ypač pavojinga 
amebiazė, kuri pažeidžia storojo žarnyno gleivi-
nę. Į kraują patekusios amebos gali atsidurti ke-
penyse, inkstuose, smegenyse. 

Pagrindiniai užkrato šaltiniai – 
užterštas maistas ir nešvarios rankos
Ligas sukeliantys mikroorganizmai gali tūno-

ti maiste, dirvožemyje ar vandenyje ir perduoda-
mi kito žmogaus. Pavojai tyko ne tik egzotinėje 
šalyje, bet ir namuose arba sodyboje. 

Didžiausi pavojai:
w netinkamai laikomi maisto produktai. Šilumo-

je palikti patiekalai – ideali terpė veistis bakte-
rijoms. Todėl juos reikia suvalgyti kuo greičiau 
arba laikyti šaldytuve;
w konservuoti maisto produktai. Jei patogeniniai 

mikroorganizmai konservavimo metu nebuvo 
sunaikinti, jie nuolat dauginasi;
w neplautos daržovės. Ant šakniavaisių, salotų 

lapų ir žalumynų lieka žemių, kuriose gali būti 
patogeninių bakterijų;
w vanduo, per kurį gali persiduoti užkratas. Todėl 

maudydamiesi nenurykite vandens, o išvykoje 

geriausia gerti pirktinį vandenį;
w nešvarios rankos. Ant rankų gali patekti įvai-

riausių mikroorganizmų iš vandens, nuo žemės 
ir kitų žmonių rankų. Tada kartu su maistu arba 
dėl įpročio kramtyti nagus ligų sukėlėjai paten-
ka į virškinamąjį traktą.

Bet kurios kilmės viduriavimo 
pasekmė – disbiozė
Viduriavimo priežastis gali 

būti įvairios virškinamojo trak-
to ligos, fermentų trūkumas, 
maisto alergija, diabetas, ki-
tos imuninės ligos, stresas. 
Viduriuojama netinkamai 
maitinantis, kai vartoja-
ma daug cukraus, perdirb-
tų, prastos kokybės maisto 
produktų, taip pat valgant 
daug mėsos. Visa tai sutrikdo 
žarnyno mikrobiotos pusiaus-
vyrą ir dėl to atsiranda viduriavi-
mas. Mikrobiotą gali sutrikdyti ba-
davimas, dietos, turi įtakos ir genetinis 
polinkis.

Dažna viduriavimo priežastis  – antibiotikų 
vartojimas, dėl kurio sutrinka žarnyno bakterijų 
pusiausvyra. Antibiotikai naikina ne tik ligos su-
kėlėjus, bet ir gerąsias žarnyno bakterijas, todėl 
atsiranda disbiozė. Bakterijų pusiausvyrą sutrik-
do ir žarnyno infekcijos, ir bet kurios kitos kilmės 
viduriavimas. Taigi, disbiozė yra ir viduriavimo 
priežastis, ir viduriavimo pasekmė.  

Kada būtina kreiptis į gydytoją?
Esant bet kokios kilmės viduriavimui reikia 

tuojau pat gelbėti žarnyną. Padažnėjus tuštini-
muisi dalis gerųjų bakterijų pašalinamos iš 
organizmo ir įsivyrauja patogeniniai 
mikroorganizmai, o dėl to sutrin-
ka virškinimas ir susilpnėja orga-
nizmo apsauginė funkcija. Tai-
gi, viduriuojant ypač svarbu 
padėti organizmui kovoti su 
viduriavimo pasekmėmis.

Vemiant ir viduriuojant 
netenkama skysčių ir drus-
kų, o jų kiekiui atkurti daž-
nai prireikia specialių elektro-
litų tirpalų. Jie geriami dažnai 
ir nedideliais kiekiais. Svarbiau-
sia užduotis  – apsisaugoti nuo 
dehidratacijos, kuri ypač greitai gali 
ištikti vaikus, nes jie skysčių netenka 
itin sparčiai.

Paprastai viduriavimas praeina savaime ir su 
juo susidoroti galima patiems, tačiau jei jis užsi-
tęsia ilgiau negu dvi paras arba išmatose atsi-
rado kraujo, būtina kreiptis į gydytoją. Taip pat, 

jeigu temperatūra pakyla daugiau kaip iki 38 
laipsnių, labai skauda pilvą, žmogus apatiškas, 
mieguistas. Gydytojo konsultacija būtina ištikus 
dehidratacijai, kai labai troškina, išsausėja burna, 
sumažėja šlapimo kiekis, suretėja šlapinimasis.

Esant bakteriniam viduriavimui gydytojas 
gali skirti antibiotiką, kitokios kilmės viduriavi-

mo gydymas priklauso nuo ligos priežasties. 
Sumažinti viduriavimą ir sušvelninti 

simptomus gali nereceptiniai pre-
paratai. Jie praverčia ir nusta-

čius diagnozę, kai nereikia spe-
cialaus gydymo. Bet kuriuo 
atveju patariami probiotikų 
preparatai, kurie padeda at-
kurti žarnyno bakterijų pu-
siausvyrą ir sumažinti vidu-
riavimo trukmę.

Ypatingas probiotikas – 
mieliagrybis 

Saccharomyces boulardii
Vienas iš probiotikų, pasitelkia-

mų į pagalbą esant bet kokios kilmės 
viduriavimui, mieliagrybis Saccharomyces 

boulardii. Šių mieliagrybių natūraliai žarnyne 
nėra, o padėję atsikurti mikrobiotai jie iškart pa-
sišalina. Tokie probiotikai veikia ne tik mikrobio-
tą, bet ir visą žarnyną.

Saccharomyces boulardii, skirtingai negu 
bakteriniai probiotikai, yra atsparus antibiotikų 
poveikiui, todėl jį galima skirti kartu. Be to, šio 
mieliagrybio neveikia skrandžio rūgštys, todėl 
jis gyvybingas pasiekia žarnyną ir yra itin veiks-
mingas. 

S. boulardii gamina fermentus, kurie neutra-
lizuoja toksinus, neleidžia ligas sukeliantiems 

mikroorganizmams įsitvirtinti žarnyno glei-
vinėje ir daugintis. Būdamas 10 kar-

tų didesnis už bakteriją jis gali pa-
šalinti iš organizmo daugiau 

kenksmingų medžiagų ir veiks-
mingai sustiprina žarnyno 
barjerą. 

Šį probiotiką gydyto-
jai pataria ir kaip pagalbinę 
įvairios kilmės ūminio vidu-
riavimo gydymo priemonę. 
Pradėti vartoti jį derėtų kuo 

anksčiau ir tęsti dar penkias – 
septynias dienas praėjus vidu-

riavimui. S. boulardii preparatas 
atkuria žarnyno mikrobiotą, dėl to 

mažėja viduriavimas ir prarandama 
mažiau skysčių. Tai gerina maisto medžiagų 

pasisavinimą ir kartu stiprina organizmą.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

Suviduriavote – 
gelbėkite 
mikrobiotą 

Vaikai viduriuoja dažniau, ta-
čiau suaugusieji taip pat su-
siduria su šiuo nemalonumu 
ir namuose, ir kelionėse. Prie-
žasčių gana daug – įvairių in-
fekcijų sukėlėjai, netinkama 
mityba, ligos. O esant bet ko-
kiam viduriavimui svarbu at-
kurti žarnyno mikrobiotą.
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Kosulys, sloga ir gerklės skausmas  – 
įprastos vaikų bėdos pavasarį. Tokius 
negalavimus vadiname peršalimu, o 
dažniausi ligos kaltininkai virusai, su-
keliantys viršutinių kvėpavimo takų 
infekciją, t. y. šią kvėpavimo takų dalį 
dengiančios gleivinės uždegimą. Ligą 
gali išprovokuoti paprasčiausias per-
šalimas, kuris susilpnina nuo virusų ap-
saugantį imunitetą.

Peršalimo ligą gali lemti  
stresas ir prasta higiena
Palankią situaciją dažnoms peršalimo nulem-

toms infekcijoms sukuria lėtinės ligos, pavyz-
džiui, alergijos. Dėl alerginių reakcijų susilpnė-
ja kvėpavimo takų gleivinės apsauginė funkcija, 
todėl suprastėja atsparumas infekcijos sukėlė-
jams. 

Peršalimo ligos užpuola lengviau padidėjus 
tonzilėms ir adenoidams, kurie yra imuninės sis-
temos dalis. Dažna vaikystės problema – nosia-
ryklėje esančio limfoidinio audinio darinių ade-

noidų išvešėjimas, dėl kurio dažnai kartojasi 
kvėpavimo takų infekcijos. Adenoidai gali sukel-
ti nosies, ausų užgulimą, klausos susilpnėjimą ir 
užkimimą, sutrikdo miegą. 

Vaikams dažnai diagnozuojama tonzilių hi-
pertrofija arba išvešėjimas. Mažyliui pasidaro 
sunku kvėpuoti, nuryti maistą, jis prasčiau valgo. 
Kvėpuodamas per burną vaikas įkvepia nesušil-
dytą ir neišvalytą orą, todėl dažnai suserga per-
šalimo liga. 

Kitas veiksnys, provokuojantis peršalimo li-
gas, dienos režimo nesilaikymas. Gerai išsimie-
gojus naktį ir reguliariai ilsintis dieną, imuninė 
sistema stipresnė ir lengviau susidoroja su vi-
sais infekcijų sukėlėjais. 

Imuninės sistemos funkcijos susilpnėja 
trūkstant vitaminų ir mineralų. Todėl esant ne-
subalansuotai mitybai vaiką dažniau užpuola 
įvairios infekcinės ligos. 

Peršalimo ligomis dažniau serga stresą pati-
riantys vaikai. Imunitetą silpnina sudėtingi san-
tykiai kolektyve, persikėlimas į naują gyvenamą-
ją vietą, mokytojo ar auklėtojo pasikeitimas.

Net ir lengva peršalimo liga yra užkrečiama. 

Kodėl svarbu gydyti net paprastą 
peršalimą

Virusai gali plisti ne tik per orą, bet ir per rankas. 
Ligos sukėlėjų prasiskverbimą labai palengvina 
prasta higiena. Mažyliai tyrinėdami žaislus juos 
ragauja, po to keičiasi šiais apseilėtais žaislais. 
Ikimokyklinukai ir pradinukai, parbėgę iš lauko, 
pamiršta nusiplauti rankas. Nuo nešvarių del-
nų virusai pirmiausia patenka į burną, o paskui 
plinta į kvėpavimo takus. Todėl išmokykite vai-
ką neliesti rankomis akių, burnos ir nosies, daž-
nai plauti rankas.

Gydomės patys ar  
einame pas gydytoją?
Dažniausiai viršutinių kvėpavimo takų infek-

cijas sukelia virusai: rinovirusai, gripo, paragri-
po virusai, adenovirusai ir kiti.  Inkubacinio perio-
do trukmė svyruoja nuo 2 iki 3 dienų. Peršalimo 
simptomai stipriausi 2–3 ligos dieną. Sergantis 
žmogus kosėdamas ir čiaudėdamas labiausiai 
virusus platina pirmąsias 2–3 dienas, o po sa-
vaitės paprastai jau nebeužkrečia kitų. 

Lengvas peršalimas nėra sunki liga ir tinka-
mai elgiantis paprastai praeina per 7–10 dienų. 
Jeigu simptomai lengvi: tik peršti gerklę, nedide-
lis kosulys ir sloga, šiek tiek pakilusi temperatū-
ra, čiaudulys; galima gydytis namuose.  

Virusinė infekcija, kurią vadiname peršalimu, 
gydoma ilsintis, geriant daug skysčių. Vaiko ne-
dera vesti į darželį ar mokyklą. Virusų sukeltam 
peršalimui gydyti paprastai nereikia vartoti an-
tivirusinių vaistų. Specifinių vaistų, kurie būtų 
veiksmingi nuo peršalimo ligų sukėlėjų, nėra.  
Svarbiausia yra susilpninti simptomus, paleng-
vinti vaiko savijautą. Simptomams numalšin-
ti vartojami nereceptiniai vaistai, mažylio būk-
lę palengvina šilti skysčiai, pavyzdžiui, čiobrelių, 
aviečių, liepžiedžių, ramunėlių arbatos.  

Tačiau vaikui, sergančiam sunkia ūmine vir-
šutinių kvėpavimo takų infekcija, reikia gydytojo 
pagalbos. Tokią ligą rodo aukšta temperatūra, 
silpnumas, vangumas, stiprus kamuojantis ko-
sulys, kvėpavimo sutrikimai, pasireiškiantys du-
suliu, oro trūkumu įkvėpus, skausmu krūtinėje. 

Taip pat reikia kreiptis į gydytoją, jeigu per 3 
dienas nenukrenta aukšta temperatūra, nesusil-
pnėja kiti simptomai, ilgiau kaip savaitę užsitę-
sia kosulys. Visada pravartu pasikonsultuoti su 
gydytoju dėl susirgusio kūdikio.

Ignoruoti negalima bet kokio sunkumo per-
šalimo ligos. Dėl laiku negydomos vaiko virusi-
nės infekcijos padidėja bakterinės ligos tikimy-
bė. Peršalimas gali komplikuotis į bronchiolitą, 
prienosinių ančių, vidurinės ausies uždegimą, 
pneumoniją.

Kai kurių virusų sukeltos viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijos turi specifinių požymių. Ade-
novirusų sukeltą ligą padeda atpažinti šie požy-
miai: akių junginės uždegimas konjunktyvitas, 
kai akys ašaroja, parausta, atsiranda svetimkū-
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INHALIATORIAI
KŪDIKIAMS IR
MAŽIEMS VAIKAMS

nio pojūtis; padidėję limfmazgiai, bėganti nosis. 
Kamuoja kosulys ir gerklės skausmas, nuovar-
gis, vaikas gali karščiuoti, pasitaiko galvos ir rau-
menų skausmai.

Paragripui, be įprastinių virusinės infekcijos 
požymių, būdingas balso užkimimas. Mažiems 
vaikams šio viruso sukelta liga gali pasireikš-
ti krupo sindromu: vargina į lojimą panašus ko-
sulys, vaikas kvėpuodamas kriokia, gali atsiras-
ti dusulys.

Sunkiausia virusinė infekcija yra gripas. Liga 
užpuola staiga. Atsiranda gripui būdingi raume-
nų ir sąnarių, taip pat galvos skausmai, šaltkrė-
tis, silpnumas, temperatūra peršoka per 38 °C. 
Pradeda kamuoti sausas kosulys, susirgę gripu 
vaikai dažnai vemia ir viduriuoja. Įtarus gripą bū-
tina nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Pasveikti padeda kosulys
Ligos pradžioje kosulys būna sausas, o po 

2–3 dienų jis pasidaro drėgnas, pradedama at-
kosėti skreplių. Tuomet jau galima vartoti vais-
tus, skystinančius kvėpavimo takų sekretą. 

Kvėpavimo takai nuolat valosi savaime. Jų 
gleivinę iškloja virpamasis epitelis, kurio blaks-
tienėlės išstumia gleives su prilipusiomis paša-
linėmis dalelėmis. Taip iš organizmo pašalinami 
ir įkvepiamo oro teršalai, ir žalingi mikroorganiz-
mai (virusai, bakterijos).

Tačiau susirgus kvėpavimo takų infekcija glei-
vinė paburksta, pradeda gamintis daug tirštų 
gleivių, kurios sunkiai pasišalina. Todėl pasidaro 

sunkiau kvėpuoti, be to, tokia terpė palanki viru-
sams daugintis. 

Tada ir ateina į pagalbą kosulys. Drėgnas ko-
sulys yra naudingas, nes iš kvėpavimo takų pa-
šalina ligų sukėlėjų turinčias gleives. Toks kosu-
lys, vadinamas produktyviu, atsiranda peršalus, 
susirgus bronchitu, plaučių uždegimu. 

Produktyvus drėgnas kosulys yra požymis, 
kad sveikstama nuo peršalimo infekcijos. Jam 
atsiradus, svarbiausia užduotis yra stengtis, 
kad sekretas greičiau pasišalintų iš kvėpavimo 
takų. Tokia yra atsikosėjimą skatinančių vaistų 
paskirtis, kurie skystina išskyras, kad jos leng-
viau pasišalintų kosint. Šilti skysčiai taip pat pa-
deda suskystinti skreplius ir sudrėkinti kvėpavi-
mo takus. Todėl naudingos vaistažolių arbatos, 
sriubos, taip pat galima įsigyti nereceptinį vais-
tą. Skysčių reikėtų gerti daug ir, esant galimybei, 
namų orą drėkinti specialiu drėkintuvu arba gari-
nant vandenį garintuvu. 

Sausas, priepuolinis (neproduktyvus) kosu-
lys gali dirginti ir trukdyti miegui. Toks kosulys 
taip pat gali būti vienas iš lėtinės ligos simpto-
mų, pavyzdžiui, bronchinės astmos, jį gali sukel-
ti cigarečių dūmai.

Jeigu neproduktyvus sausas kosulys nėra 
sunkus ir dažnai nekamuoja, jį slopinančių vais-
tų gerti nepatariama. Užtenka vartoti daugiau 
skysčių, ilsėtis, galima atlikti inhaliacijas. Slopin-
ti sausą kosulį gydytojas gali patarti tik tuomet, 
kai jis intensyvus, labai vargina, trukdo miegoti ir 
nusilpnina vaiką. 

Gydant peršalimo ligas galima naudoti spe-
cialų prietaisą – inhaliatorių. Paversdamas skys-
tį aerozoliu, inhaliatorius suteikia galimybę tie-
siogiai paveikti kvėpavimo takų gleivinę. Tai 
padeda greičiau suskystinti gleives ir sudrėkinti 
kvėpavimo takus. Esant lengvam peršalimui in-
haliacijoms užtenka naudoti negazuotą minera-
linį vandenį.

Jeigu vargina kosulio priepuoliai, dusulys, at-
siranda švokštimas, skausmas krūtinėje, atko-
sėjama geltonų, žalsvų ar su kraujo priemaiša, 
nemalonaus kvapo skreplių, nedelsdami kreipki-
tės į gydytoją. Kai kurie šių požymių gali byloti 
apie bronchitą arba pneumoniją.

Nuo slogos ir gerklės skausmo 
Peršalusį vaiką dažnai vargina užgulusi no-

sis, dėl to gali pablogėti apetitas, sutrikti mie-
gas, o tai sulėtina sveikimą. Todėl patariama 
nosį reguliariai plauti. Tam puikiai tinka vaistinė-
se parduodamas jūros vandens tirpalas. Plau-
nant nosį, jos gleivinė sudrėkinama, suminkštėja 
joje susidarančios sausos plutos, pašalinamas 
sekretas – kartu su virusais, alergenais ir dulkė-
mis. Maži vaikai nemoka išsišnypšti, todėl, no-
rint atkimšti nosytę, galima pašalinti gleives as-
piratoriumi. 

Numalšinti gerklės skausmą padeda skala-
vimas, pavyzdžiui, medetkų, ramunėlių, šalavijų 

nuovirais. Taip pašalinamos gleivės kartu su pa-
togeniniais mikroorganizmais, dezinfekuojama 
gerklės ir burnos gleivinė. Ši procedūra padeda 
sušvelninti gerklės dirginimą. Tirpalas turi būti 
šiltas, skalauti reikėtų po kelias minutes 4–5 
kartus per dieną.

Parengė sveikos gyvensenos  
edukologė Ieva Grabauskienė

20

PA
VA

SA
R

IO
 L

IG
O

S

PA
VA

SA
R

IO
 L

IG
O

S



Baltos dantukų dėmės 
Balta dėmė pastebima kaip praradusi blizge-

sį tarsi matinė dantuko vieta. Balta dėmė yra pir-
minės stadijos ėduonis. Ji rodo, kad dantis neten-
ka mineralų, tapo trapesnis ir labiau pažeidžiamas. 
Mažiems vaikams baltos dantukų dėmės atsiranda 
dėl vadinamojo buteliuko ėduonies, t.y. kai vaikas 
nepaleidžia iš rankų buteliuko su sultimis ar kitais 
saldžiais skysčiais ar prieš užmigdamas geria pie-
ną. Burnoje saldūs gėrimai ar pienas skyla į rūgštis, 
kurios ardo dantų emalį. 

Ką daryti?
w pastebėjus baltą dantuko dėmę būtina nedel-

siant pasikonsultuoti su vaikų odontologu;
w ikimokyklinio amžiaus vaikų dantukus turi išvalyti 

tėvai vaikų odontologo rekomenduotu šepetėliu 
ir pasta;

w vaikas turi valgyti 5 kartus per dieną, t.y. 3 pa-
grindiniai valgymai: pusryčiai, pietūs, vakarienė ir 
2 užkandžiai;

w neduoti nuolat gurkšnoti saldžių skysčių ir pieno 
prieš užmiegant;

w kai vaikas supranta, ko iš jo norima, pamokomas 
4–5 kartus paimti į burną vandens ir jį truputį pa-
laikius išspjauti. Jeigu vaikas nurys vandenį, žalos 
nebus;

w įpratinti po valgio suvalgyti gabalėlį fermentinio 

sūrio, nes neutralizuoja rūgštis, ardančias dantų 
emalį.

Gelsvi, rusvi dantukai 
Baltų dantukų spalvos pasikeitimo priežastys:

w dažniausia pageltonavimo priežastis yra higieni-
nio apsileidimo pasekmė. Pageltimas rodo prasi-
dėjusį ėduonį arba įsisenėjusias apnašas;

w kartais pieninių dantukų spalva gali būti pasikeitu-
si, jei mama nėštumo metu vartojo tam tikrų vais-
tų;

w per didelis fluoro kiekis geriamajame vandenyje. 
Dėl per didelio fluoro kiekio dantys gali pasidaryti 
margi, dėmėti. Tokie dantys mažiau atsparūs bak-
terijų poveikiui, trapesni, praranda blizgesį. Tokius 
dantukus reikia dar stropiau prižiūrėti, dažniau su 
vaiku apsilankyti pas vaikų odontologą. Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 
nustatytas ribas gamtinės kilmės fluorido kiekiai 
viršija dalyje šiaurės vakarų Lietuvos – Klaipėdos, 
Kretingos, Palangos, Šiaulių, Raseinių, Telšių, Ma-
žeikių, Skuodo ir Kelmės savivaldybėse – esančių 
vandenviečių vandenyje;

w vartojant kai kuriuos tirpalus, turinčius geležies, 
gali atsirasti tiek pieninių, tiek ir nuolatinių dantų 
spalvos pokyčiai. Ant dantukų atsiranda gelsvos, 
rusvos spalvos juostelių, dėmelių. Estetiškai jos 
atrodo nekaip, tačiau pieniniams dantukams ne-

Gydytojas pediatras Algimantas Vingras
Apie mažų vaikų  
dantukų problemas

kenkia, neturi įtakos  ateityje išdygsiančių nuola-
tinių dantų spalvai. Skysčio, turinčio geležies, po-
veikis dantukams nepriklauso nuo jo naudojimo 
trukmės, o priklauso nuo geležies druskos rūšies, 
esančios jame. Ne visi skysčiai (tirpalai), turintys 
geležies, gali tapti dantukų spalvos pokyčių atsi-
radimo priežastimi.  

Ką daryti?
w ikimokyklinio amžiaus vaikų dantukus turi išvalyti 

tėvai vaikų odontologo rekomenduotu šepetėliu 
ir pasta;

w vaikams, gyvenantiems Lietuvos regionuose, ku-
rių vandenyje yra per daug fluoro, maisto gamy-
bai naudoti nusipirktą kitų regionų šaltinio vande-
nį;

w dantukų spalvos pokyčių padeda išvengti skysčių, 
turinčių geležies, gėrimas per šiaudelį ir burnos 
išskalavimas vandeniu tuojau po skysčio išgėri-
mo. Mažas vaikas 4–5 kartus pamokomas paim-
ti į burną vandens, ir jį truputį palaikius išspjauti. 
Jeigu vaikas vandenį nurys, žalos nebus. Skysčio, 
turinčio geležies, poveikis dantukams sumažės, 
kai pastarieji bus išvalomi tuojau po jo išgėrimo. 
Skysčio, turinčio geležies, sušvirkštimas švirkštu 
be adatos giliau į burną, tam, kad skystis turėtų 
mažiau sąlyčio su dantukais, yra nerekomenduo-
tina priemonė, nes vaikas gali pradėti springti.

Ištrauka iš knygos „Vaikų ligų ABC“

Nauja knyga – mažoji ligų 
enciklopedija tėvams

„Vaikų ligų ABC“
Knyga skirta mažus vai-
kus auginančiai šei-
mai. Joje išsamiai ir kar-
tu glaustai paaiškintos 
dažniausiai pasitaikan-
čių ligų priežastys, būdin-
gi požymiai, nurodoma, 
kaip sunegalavusiam 
vaikui gali padėti tėvai ir 
kada nedelsiant būtina 
kreiptis į gydytoją. Daug 
dėmesio skiriama ligų 
profilaktikai. 
Supažindinama su daž-

niausiomis vaikų neurologinėmis ligomis, vaikų mie-
go ypatumais. Pateikiama informacija, kaip padėti 
vaikui, kai staigiai jį ištiko nelaimė. Tai pirmųjų tre-
jų gyvenimo metų mažoji ligų enciklopedija tėvams.
Knygos autoriai ilgametę vaikų gydytojų prakti-
ką turintys gydytojai ir Vilniaus universiteto dėsty-
tojai Alfonsas Algimantas Vingras, Rūta Pranins-
kienė, Virginija Žilinskaitė. Leidėjas „Alma Littera“, 
2022 m.

Olimpiečių g. 1A-9, Vilnius
+370 610 11 222

Profesionalūs vaikų gydytojai 
mūsų klinikoje: 
• pasirūpins Jūsų vaikų 

dantimis ir burnos higiena; 

• informuos, į ką svarbu 
atkreipti dėmesį;

• sudarys individualių profi laktinių 
patikrų ir procedūrų planą;

• nukreips reikalingam 
ortodontiniam gydymui.

Vaikų dantukų priežiūra ir 
gydymas  – ne tik tada, kai 
vaikui skauda
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su suaugusiuoju; ir kuo daugiau tokių žaidi-
mų, tuo geriau. Jei vaikas dar negali savaran-
kiškai judėti, patariama, kad jis bent 30 minu-
čių per dieną praleistų gulėdamas ant pilvo 
(įvairiu paros metu būdravimo periodais).

w Kūdikiams nedera sėdėti ilgiau nei 1 valandą 
(pvz., lopšiuose arba vežimėliuose, vaikiško-
se kėdutėse arba įvairiose nešioklėse). Tokio 
amžiaus mažylio nerekomenduojama sodin-
ti prie televizoriaus ar kompiuterio ekrano. 
Tada, kai vaikas nejudrus, suaugusysis turėtų 
bendrauti su juo, pavyzdžiui, skaityti pasakas 
ar pasakoti istorijas.

w 0–3 mėnesių kūdikis turi gerai išsimiegoti 
14–17 valandų, o 4–11 mėnesių mažyliui bū-
tina išmiegoti 12–16 valandų, įskaitant die-
nos miegą.

Vaikai nuo 1 iki 2 metų 
w Iš viso bent 180 minučių per dieną mažylis 

turėtų užsiimti įvairiomis bet kokio intensyvu-
mo veiklomis, įskaitant vidutinio sunkumo ar 
intensyvią fizinę veiklą.

w Vaikas neturėtų ilgiau nei 1 valandą sėdėti, 
pavyzdžiui, vežimėlyje, vaikiškoje kėdutėje. 
Vienerių metų vaikams nerekomenduojama 
žiūrėti į ekraną (pavyzdžiui, žiūrėti animaci-
nius filmus per televizorių ar kitokius įrengi-

nius, žaisti vaizdo žaidimus). 2 metų vaikams 
prie ekrano patariama nepraleisti ilgiau laiko 
nei 1 valandą per dieną, ir geriau, jeigu jis tai 
darys dar trumpiau. Kai mažylis nejudrus, su 
juo turėtų bendrauti suaugusysis, pavyzdžiui, 
pasekti pasaką arba ką nors papasakoti. 

w Vaikui reikia 11–14 valandų kokybiško mie-
go, įskaitant dienos miegą, nuosekliai laikan-
tis miego ir aktyvumo režimo.

Vaikai nuo 3 iki 4 metų 
w Tokio amžiaus vaikams taip pat ne mažiau 

kaip 180 minučių per dieną būtina įvairi bet 
kokio intensyvumo fizinė veikla, o iš jų ne ma-
žiau kaip 60 minučių vidutinio ar didelio inten-
syvumo. 

w Vaikai neturi likti nejudrūs ilgiau nei 1 valan-
dą. Taip pat jiems nedera žiūrėti ilgiau nei 1 
valandą per dieną į televizoriaus ar kito įrengi-
nio ekraną. Kai vaikas nėra judrus, su juo turė-
tų bendrauti suaugęs žmogus, pavyzdžiui, ką 
nors paskaityti, papasakoti ar aptarti.

w Mažylis turi miegoti 10–13 valandų per parą, 
įskaitant dienos miegą, ir laikytis dienotvar-
kės.

Parengta pagal PSO medžiagą

Mažiau sėdėjimo ir daugiau 
žaidimų

Išskirtinės prekės kūdikiams ir 
vaikams iš Prancūzijos, kurių 
nerasite kitose parduotuvėse!

Nuo silikoninių maisto indelių iki termosų, nuo spalvinamų lipdukų plakatų iki itin 
gerai nuplaunamų � omasterių ir kreidelių, nuo natūralios vaikiškos kosmetikos 
iki muzikinių dėžučių ir naktinių lempučių. Nuo spalvinamų stalų iki lavinamųjų 
magnetinių lentų. 

LE KUKU – pirmieji ir vieninteliai ofi cialūs 
prancūziškų FERFLEX magnetinių lentų 
vaikams atstovai Lietuvoje.

Ankstyvoje vaikystėje sparčiai vysto-
si vaiko fizinė ir kognityvinė raida, for-
muojasi jo įpročiai. Gyvenimo būdas 
nuo pat pirmųjų metų turi didelės įta-
kos sveikatai, fiziniam aktyvumui jau 
suaugus. Tačiau spartus gyvenimo tem-
pas ir begaliniai darbai dažnai priverčia 
tėvus pasilengvinti tėvystės rūpesčius. 
Pasodinti vaiką prie televizoriaus arba 
planšetės užsiėmusiems tėvams dažnai 
atrodo puiki išeitis. Tačiau, ar tai gerai 
jo sveikatai, augimui ir vystymuisi? 

Sveiko gyvenimo įgūdžiai pradeda 
formuotis ankstyvoje vaikystėje
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) speci-

alistų nuomone, vaiko sveikatos užtikrinimui bū-
tina laikytis tinkamos dienotvarkės nuo pat pir-
mųjų gyvenimo metų. Ankstyva vaikystė yra 
spartaus vystymosi laikotarpis ir tai yra tas mo-
mentas, kai reikia pasirinkti tokį šeimos gyveni-
mo būdą, kuris palankus vaiko sveikatai.

Pagal PSO rekomendacijas, vaikai iki penkerių 
metų, kad augtų sveiki, turi mažiau laiko praleis-
ti prie televizorių ir kitų įrenginių ekranų, vežimė-
liuose ir kėdutėse, gerai išsimiegoti ir užsiimti ak-
tyvesniais žaidimais. Fizinė veikla prisideda prie 
motorinių gebėjimų vystymosi, gerina protinius ir 
fizinius gebėjimus.

Tai, ką vaikas veikia per dieną, yra labai svar-
bu. Mažo vaiko sveikatą neigiamai veikia ir mie-
go trūkumas, ir per ilgas sėdėjimas prie įrenginių 
ekranų arba vaikiškose kėdutėse ir vežimėliuose. 
Didesnis fizinis aktyvumas ir kokybiškas mažų 
vaikų miegas prisideda prie jų fizinės ir psichinės 
sveikatos bei gerovės, padeda išvengti nutukimo 
ir su tuo susijusių ligų vėlesniame gyvenime. 

Todėl patariama stengtis, kad laiko, kai vaikas 
yra nejudrus, dienotvarkėje būtų mažiau. Pasy-
vią veiklą, kurios metu vaikas mažai juda, vertė-
tų pakeisti aktyviais žaidimais. Tai padės formuo-
ti sveiko gyvenimo įgūdžius nuo pat vaikystės, o 
jie lems požiūrį į sveikatą ir paauglystėje bei su-
augus. 

Kai vaikas sėdi kėdutėje ar vežimėlyje, jo vys-
tymuisi itin svarbus bendravimas su suaugu-
siuoju ir tokie užsiėmimai kaip skaitymas, įvai-
rių istorijų pasakojimas, dainavimas ir galvosūkių 
sprendimas.

PSO parengtos mažų vaikų fizinio 
aktyvumo ir miego rekomendacijos
PSO specialistų nuomone, šių rekomendaci-

jų laikymasis per pirmuosius penkerius gyvenimo 
metus svarbus vaikų fiziniam ir psichiniam vysty-
muisi bei sveikatai visą gyvenimą.

Kūdikiai (iki vienerių metų)
w Kelis kartus per dieną patariama užsiimti įvai-

ria fizine veikla, pavyzdžiui, žaisti ant grindų 
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Sąlygos, kuriomis auga ir vystosi kūdi-
kis, turi įtakos jo sveikatai. Gimus vai-
keliui norime sukurti jam idealią aplin-
ką, ir prasideda darbų maratonas: 
skalbimas, lyginimas, namų valymas 
ir t. t. Tačiau neturime pamiršti ir sai-
ko: kūdikiui nereikia sterilios aplinkos. 
Svarbiausia, kad vaiko kambaryje būtų 
švaru, užtektų gryno oro, nesikauptų 
dulkės ir nebūtų sutepti jo drabužėliai 
bei daiktai.

Švara ir grynas oras  
kūdikio kambaryje
Dulkes nuo visų paviršių kūdikio kambaryje 

reikės valyti kasdien. Dulkes sudaro įvairios da-
lelės: dirvožemio, žiedadulkių, negyvos odos, 
plaukų, popieriaus, audinių, o tai palanki aplinka 
dulkių erkutėms. Jos dažniausiai apsigyvena pa-
talynėje, kilimuose, jų yra ore, ypač daug pasklin-
da siurbiant kambarius. 

Kilimai, sunkios užuolaidos, baldų užtiesalai – 
dulkių kaupikliai ir tokių interjero detalių neturė-
tų būti kūdikio kambaryje. Nereikalingi šalia kūdi-
kio ir pūkuoti žaislai, kurie taip pat kaupia dulkes.  

Ideali temperatūra mažylio kambaryje, jei 
jis nėra aptūlotas daugybe sluoksnių drabužių, 
apie 20–21 laipsnis šilumos. Aukštesnėje kaip 
22 laipsnių temperatūroje kūdikis gali perkaisti, 
ypač greitai, jeigu kambarys retai vėdinamas. 

Pasirūpinkite namų oro drėgme. Sausu oru 
kūdikiui gali būti sunku kvėpuoti, nes nosyje gali 
susidaryti nemalonios plutos. Jis dėl tokių nepa-
togių sąlygų dažniau verks ir bus irzlus. Geriausia 
aplinkos oro drėgmė maždaug 50 %.

Nebūtina iš karto bėgti į parduotuvę pirkti 
oro drėkintuvo – užtenka laikytis gana papras-
tų rekomendacijų: reguliariai valyti drėgna šluos-
te baldų paviršius, plauti grindis, keletą kartų per 
savaitę nusiurbti užuolaidas, bet kuriuo metų lai-
ku kiekvieną dieną vėdinti vaiko kambarį. 

Kūdikio daiktai
Visi daiktai ir paviršiai, kuriuos liečia kūdikis, 

turi būti švarūs. Išskalbtus drabužėlius gerai iš-
skalaukite, o naujagimio rūbelius, kol užgis bam-
butė, išlyginkite karštu lygintuvu.

Taip pat reikia pasirūpinti visų daiktų, kurie 
patenka į naujagimio burną, švara. Geriausios 
švaros priemonės yra muilas ir vanduo. Prieš 
naudodami, naują čiulptuką ar žinduką pavirinki-
te vandenyje keletą minučių. Nukritusį ant grindų 
čiulptuką ar žaislą nuplaukite šiltu tekančiu van-
deniu, kartais tai galima padaryti ir su plovikliu.

Kūdikio kramtukų, žaislų, barškučių, kuriuos 
jis nuolat kiša į burnytę, kiekvieną kartą dezinfe-
kuoti nereikia. Pakanka prieš pirmą naudojimą 
kruopščiai išplauti muilu ir karštu vandeniu, o po 
to nuplauti prireikus. 

Sterilios aplinkos mažyliui nereikia
Tačiau pernelyg uoliai kurti šiltnamio sąlygas 

nedera. Sterili aplinka neišmoko kūdikio imuni-
nės sistemos kovoti su aplink egzistuojančiais 
mikroorganizmais. Neturintis užgrūdinto imuni-
teto vaikas nepajėgs atsilaikyti prieš infekciją, o 
jai patekus į organizmą sirgs ilgiau ir sunkiau.

Žinoma, patalpų švara svarbi, bet nedera per-
sistengti, pavyzdžiui, kasdien apdoroti antisep-
tiniais tirpalais baldų paviršius ir kitus daiktus. 
Taip, vaikai viską kišasi į burną ir, pradėję šliaužio-
ti, jie pasieks visus ir ne idealiai išvalytus namų 
kampus. Bet tai nėra priežastis panikai – tam, 
kad susiformuotų vaiko imunitetas, jis turi susi-
durti su bakterijomis, kad imuninė sistema kitą 
kartą galėtų jas atpažinti ir lengviau pašalinti. 

Pradėjusio aktyviai šliaužioti kūdikio tiesiog 
neįmanoma nulaikyti. Todėl pavojingiausias 
namų vietas: prieškambarį, tualetą ir virtuvę; rei-
kia valyti kruopščiau ir geriausia, kad vaikas vie-
nas į jas negalėtų patekti.

Atsakingai rinkitės švaros priemones
Kūdikio kambario ir drabužėlių priežiūrai rin-

kitės kokybiškas ekologiškas priemones. Valyti 
dulkes ir plauti grindis geriausia su vandeniu. Ne-
naudokite pigių valiklių ir ploviklių, nes daugelis jų 
sukelia alergiją. 

Mažylio aplinkoje nedera be saiko naudoti 
cheminius valiklius, kurių medžiagos pasklinda 
ore, ir vaikas jomis kvėpuoja. Namuose nepagei-
dautini jokie oro gaivikliai, kvapikliai, nes lakio-
sios medžiagos mažylį gali paveikti. Drabužėlius 
ir patalynę geriausia skalbti natūralia priemone. 
Naujagimių ir kūdikių drabužėliai ir patalynė ne-
skalbiama kartu su vyresnių vaikų ir suaugusių-
jų daiktais. 

Daug ligų plinta per nešvarias rankas, todėl 
grįžę iš parduotuvės arba lauko jas nusiplaukite 
prieš liesdami kūdikį. Tačiau prireikus nusišvarinti 
rankas, vandens gali šalia nebūti.

Lauke ar išvykoje pravers saugi kūdikiui valo-
moji priemonė, kuria galėsite nuplauti ar nuvaly-
ti ant žemės nukritusį žaisliuką ar čiulptuką, taip 
pat – suteptas kūdikio rankytes ar savo rankas.

Svečiuose ar kelionėje nepakeičiamos drėg-
nos servetėlės mažylio užpakaliukui ar ranky-
tėms nuvalyti.

Parengė Undinė Gilė

Švari, bet ne sterili kūdikio aplinka

NEALERGIZUOJANTIS 

100 % NATŪRALUS
HIGIENINIS SKYSTIS 

 

SUNAIKINA 99,9 % BAKTERIJŲ 
PER KELIAS SEKUNDES!







www.facebook.com/Aquaint
https://www.facebook.com/vaistas.lt
www.vaistas.lt

Gamintojas OPUS INNOVATIONS LTD,
RH10 9FZ, Jungtinė Karalystė 

AQUAINT BABY – 100 % natūralus, vandens ir hipochloro rūgšties 
pagrindu pagamintas skystis, skirtas rankų, odos, burnos bei kitų 
paviršių, kurie turi sąlytį su oda, valymui ir priežiūrai.

AQUAINT BABY sudėtyje yra vanduo ir natūrali hipochloro rūgštis. 
Papurškus nereikia laukti, nušluostyti ar nuplauti, lieka tik vanduo. 
Saugu naudoti ant kūno (nuo gimimo), ant įvairių paviršių, ant daiktų, 
kurie turi kontaktą su burna. Idealiai tinka buteliukams, čiulptukams, 
dantų šepetukams. Nereikia praskiesti. Sudėtyje nėra alkoholio, 
kenksmingų cheminių medžiagų, konservantų bei kvapiųjų medžiagų.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, tamsioje, vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Nemaišyti su kitais produktais / cheminėmis 
medžiagomis. AQUAINT BABY negali atstoti geriamojo vandens. 
Aliuminio bei aliuminio lydinio paviršiai po kontakto su AQUAINT 
BABY gali rūdyti. Negalima naudoti kaip vaisto.

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

Antibakterinis 
Dermatologiškai bei kliniškai patikrintas 
Tinka jautriai odai 
Saugus prarijus 
Nereikia nuplauti 
Tinka nėščiosioms bei kūdikiams nuo gimimo
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Tėtis – žindymo 
sergėtojas

pasunkėja. Jei vaikui tenka augti su abiem depre-
sija susirgusiais tėvais, tai neigiamai veikia jo so-
cialinę, psichologinę ir pažintinę raidą. Gera žinia 
ta, kad jei tik moteris serga depresija po gimdy-
mo, sveikas tėtis turi galimybę kompensuoti tai, 
ko vaikelis negauna iš mamos ir apsaugoti nuo ža-
lingų mamos depresijos padarinių jo vystymuisi. 

Taigi, matome, kad vyro vaidmenų pokyčiai, 
laukiantis ir susilaukus vaikelio, turi reikšmin-
gos įtakos jo savijautai. Kad būtų mažiau streso 
ir įtampos, labai svarbu ruoštis laikui, kai vaikelis 
gims. Svarbu domėtis vaiko priežiūra, raidos ypa-
tumais, maitinimo ir miego klausimais, galimais 
pavojais poros santykiams ir kitais ne tik mamos, 
bet ir tėčio laukiančiais iššūkiais. Kuo daugiau ži-
nių  – tuo mažiau nežinomybės ir nerimo. Žino-
jimas, kas laukia ir kaip su tuo galės susitvarky-
ti, vyrui suteikia daugiau pasitikėjimo savimi. Taip 
pat labai svarbu apgalvoti, į ką bus galima kreip-
tis pagalbos įvairiais klausimais, turėti aplinkinių 
rato paramą ir rūpintis sveikata, kad užklupus iš-
šūkiams pakaktų energijos juos įveikti.  

Kas vyrus neramina žindymo 
pasirinkimuose?
Viena svarbiausių iš daugybės temų, kurias 

reikia aptarti ir apgalvoti laukiantis vaikelio, yra 
jo maitinimas. Nors vyrai būna linkę žindymą ver-
tinti palankiai, tačiau, kai susilaukia vaikų, vis dėl-

to dažnai turi mažai žinių apie žindymo naudą. Pa-
stebėta, jog vyrai turi mažiau žinių apie žindymą 
ir palankesnį požiūrį į maitinimą mišiniais, lyginant 
su moterimis. Todėl jie paprasčiau žiūri į pasiūly-
mus vaiko mitybą papildyti mišiniu, o tai gali tapti 
įtampos šaltiniu santykiuose su žindančia moteri-
mi, kai jos nuomonė yra kitokia. Manoma, kad taip 
įprastai atsitinka stokojant žinių, kadangi vyrai ap-
skritai mažiau domisi žindymo tema, nes jie nega-
li nei gimdyti, nei žindyti, tad nesijaučia tiesiogiai 
su tuo susiję, o ir daugelis reklamų apie žindymo 
naudą yra orientuotos į moteris ir sulaukia mažiau 
vyrų dėmesio.

Vis dėlto, galime pasidžiaugti, kad vis daugiau 
porų renkasi natūralų kūdikio maitinimą – žindy-
mą. Daugelis tokį sprendimą priima lengvai, ta-
čiau yra ir tokių porų, kur diskusijos verda ilgiau ir 
karščiau. Egzistuoja įvairūs klausimai apie žindy-
mą, kurie gali jaudinti vyrus, turinčius ne išsamią, 
o tik dalinę, ir kartais įvairiais mitais bei gandais 
apipintą informaciją. 

Viena iš aplinkybių, kuri gali sukelti vyro abe-
jones dėl žindymo ir padidinti jausmą, jog jis pa-
liktas nuošalyje ir nebeįdomus moteriai, yra tai, 
jog kai kurioms moterims žindymo laikotarpiu 
daugiau ar mažiau susilpnėja lytinis aktyvumas. 
Dažnai šis moterų lytinio aktyvumo sumažėjimas 
siejamas su žindymu. Iš dalies žindymas gali pa-
veikti seksualinį gyvenimą, tačiau tai tik vienas iš 

Tačiau, kartais nutinka taip, kad, atsižvelgiant į 
šią didelę vyro palaikymo naudą, gimus vaikeliui į 
tėtį ir imama žiūrėti daugiausia tik kaip į tam tikras 
funkcijas privalantį atlikti pagalbininką. Pamirš-
tama, kad jis šiuo pokyčių laikotarpiu, laukiantis 
ir susilaukus vaikelio, taip pat patiria daug įvairių 
jausmų, emocijų, iššūkių ir pokyčių. Negalime iš 
vyro tik reikalauti besąlygiško palaikymo ir įsitrau-
kimo, pamiršdami pasigilinti, ką tuomet tenka iš-
gyventi jam pačiam. 

Šiame skyriuje aptarsime, kaip jaučiasi vyrai 
tapdami tėvais, kas juos jaudina kalbant apie žin-
dymą bei kaip geriausiai jie galėtų įsitraukti į tė-
vystės pareigas, palaikydami savo žindančią mo-
terį.

Vyro savijauta tapus tėčiu 
Tapę tėvais, vyrai susiduria su daugybe iššū-

kių ir visa tai paveikia jų emocinę savijautą. Daž-
nai ankstyvuoju laikotarpiu po vaikelio gimimo vy-
rai išgyvena didesnį nei įprastai nerimą ir stresą, 
jiems padidėja rizika susirgti depresija. Vyrai, ku-
rie susilaukia vaiko, šešias savaites po jo gimimo 
jaučia didesnį nuovargį, irzlumą, stipresnes depre-
sines nuotaikas, nervingumą, dėmesio koncentra-

cijos sumažėjimą, juos dažniau kankina nemiga, 
galvos skausmas, nugaros skausmai ir peršalimo 
ligos.

Stipresnis stresas vyrams dažniausiai pasireš-
kia jau laukiantis vaikelio ir tai yra susiję su dau-
geliu psichologinę būseną lemiančių veiksnių: fi-
nansiniais sunkumais, gyvenimo būdo pokyčiais, 
identiteto pasikeitimu, o ypač santykių su žmo-
na problemomis bei menku socialinių ryšių tinklu. 
Pastarieji nesklandumai lemia didesnį psichologi-
nį pažeidžiamumą. Nepasitenkinimas tarpusavio 
santykiais, įvairūs sunkūs išgyvenimai prieš susi-
laukiant vaikelio, anksčiau buvusi depresija, socia-
linės paramos stoka bei ribotas suvokimas, ko iš 
vyro tikimasi susilaukus vaikelio, gali kelti nerimą 
bei padidinti depresijos riziką. 

Nereikia galvoti, kad tik moterys patiria stre-
są tapusios mamomis. Tose situacijose, kuriose 
stresą patiria moteris, stresą išgyvena ir vyras. 
Nors vyrams psichiniai sunkumai po vaiko gimi-
mo pasireiškia šiek tiek silpniau nei moterims, ta-
čiau visokios problemos veikia juos abu. Būti-
na paremti vienas kitą ir ieškoti pagalbos, nes jei 
ir moterį, ir vyrą tuo pačiu metu ištinka depresija 
po gimdymo, jie veikia vienas kitą ir jų būklė dar 

Tikriausiai jau niekas negalėtų užginčyti fakto, kad vyro palaikymas ir pagalba lau-
kiantis ir susilaukus kūdikio yra labai svarbu. Tai, be abejo, labai svarbu ir kalbant 
apie žindymą. Dažniausiai didžiausią įtaką moteriai iš visų artimųjų žindymo pasi-
rinkimuose daro jos vyras ar partneris. Daugybė tyrimų patvirtina, kad vyro požiūris 
ir nuomonė žindymo klausimais labai glaudžiai siejasi su moters pasirinkimu žindy-
ti ir žindymo trukme. 

Mažos ir praktiškos priemonės, skirtos 
įveikti pirmąsias žindymo kliūtis

Įpakavimas: 37 g  ir 7 g

Purelan™ lanolino kremas suteikia greitą pagalbą 
skausmingiems speneliams ir sausai odai. Jis yra 100 % 
natūralus ir saugus Jūsų kūdikiui – nereikia nuvalyti prieš 
žindant. Purelan™ ne tik malšina sausus spenelius ar skausmą 
žindymo metu, bet ir drėkina įvairias išsausėjusias odos vietas, 
tokias kaip suskeldėjusios lūpos, išsausėjusios rankos ir odelės, 
alkūnės ir įtrūkę kulnai.  

Antspeniai Contact™ pagaminti iš skaidraus, itin plono ir 
minkšto silikono – žindymo metu apsaugo jautrius, sausus ar 
įtrūkusius spenelius. Speciali forma maksimaliai padidina odos 
kontaktą su kūdikiu.

www.mediq24.lt
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keleto reikšmingų veiksnių. Visų pirma reikia pa-
stebėti, kad seksualinis gyvenimas bei moters 
savijauta santykiaujant pradeda kisti jau nėštu-
mo metu, o vėliau yra paveikiami gimdymo patir-
ties bei įvairių tiek fizinių, tiek aplinkybių pokyčių, 
atsiradusių po gimdymo. Žindymas yra tik vienas 
iš jų. Vadinasi, net ir nežindančios moterys pati-
ria seksualinio gyvenimo sunkumų ir pokyčių po 
vaikelio gimimo. Taigi, jei vyras atkalbės moterį 
žindyti vaikelį, bijodamas, kad tai paveiks poros 
lytinius santykius, tikrai neapsisaugos nuo poky-
čių – jie bus bet kokiu atveju, ir su tuo reikia susi-
taikyti bei rasti būdų, kaip atsiradusius sunkumus 
įveikti arba laikinai kompensuoti kitais dalykais.

Kai kurie vyrai nerimauja, kad glaudi mamos ir 
vaiko sąveika bei nuolatinis buvimas kartu dėl žin-
dymo gali apsunkinti jų, kaip tėčių, galimybes kur-
ti santykį su vaiku. Kartais net ir tie vyrai, kurie yra 
palankūs žindymui, jaučia pavydą, matydami ma-
mos ir vaiko glaudų santykį. Tokia tėčių savijauta 
gali lemti, jog jie atideda pastangas kurti savo ryšį 
su vaikeliu iki jo nujunkymo. Tačiau tai yra didelė 
klaida ir taip daryti nereikėtų. Priešingai, jei tėtis 
nori kurti ir puoselėti glaudžius santykius su vai-
ku, tai geriausia pradėti tuojau po gimimo – kaip 
ir mama pradeda vaikelį žindyti iškart jam gimus. 
Ryšio kūrimas prasideda nuo psichologinės vyro 
savijautos tapus tėčiu – to, ką jis jaučia savo vai-
kui, kaip jaučiasi būdamas šio vaikelio tėvu. Tokios 
pastangos įsisąmoninti savo tėvystę kloja tvirtus 
jų abiejų ryšio pamatus.

Taigi tėčio santykių su vaiku puoselėjimui tik-
rai nebūtinas beveik nuolatinis fizinis sąlytis, kokį 
turi žindanti mama. Tyrimai patvirtina, kad ir žin-
dant betarpiškai nedalyvaujantys artimieji gali su-
kurti gerą ryšį su vaiku. Svarbiausia, kad tėtis kuo 
artimiau bendrautų su vaiku. Vaikas turi kartkartė-
mis matyti tėvo veidą, girdėti jo balsą, jausti pri-
silietimą. Maudynės, sauskelnių keitimas, nešioji-
mas – tai puiki praktika kuriant ryšį su vaikeliu, ir 
visa tai galima daryti, kai vaikelis nėra žindomas, 
o mama turi atlikti kitus svarbius darbus bei spėti 
pasirūpinti savimi.

Dar viena iš prieštaringai vertinamų temų yra 
kūdikio žindymas viešumoje. Kai kurie tyrimai at-
skleidžia, kad daugumos vyrų nuomonė apie tokį 
žindymą yra palanki, tačiau, kitų tyrimų duome-
nimis, vis dėlto nemažai vyrų yra linkę tai vertin-
ti neigiamai, kadangi moters krūtų nuogumas gali 
trikdyti aplinkinius. Dažniausiai toks požiūris kyla 
iš nuostatos, jog moters krūtys yra seksualumo 
atributas, pamirštant, kad jų svarbiausia funk-
cija, duota gamtos, vis dėlto yra kūdikio maitini-
mas. Taigi reikėtų išnagrinėti žindymo viešumoje 
temą, aptariant krūtų seksualizavimo problemą 
ir akcentuojant, kad žindymas yra natūralus, nor-
malus dalykas. Taip pat reiktų iš anksto apgalvo-
ti, kaip ramiai ir pasitikint savo pasirinkimais atlai-
kyti kitų žmonių neigiamą požiūrį į žindymą, ypač 
viešumoje.

Vyrai – neatsiejama  
sėkmingo žindymo dalis
Tėvo vaidmuo labai reikšmingas nuo pat nėš-

tumo ir pirmųjų vaiko gyvenimo dienų. Sėkmingai 
žindymo pradžiai svarbus vyro dalyvavimas gim-
dymo procese, stengiantis, kad moteris patirtų 
kuo mažiau streso. Tiek mamos, tiek vaikelio ne-
rimas nėštumo bei gimdymo laikotarpiu lemia vė-
lesnę pieno liaukų veiklos pradžią. Vyro vaidmuo 
taip pat itin reikšmingas prižiūrint vaikelį pirmosio-
mis dienomis, paremiant žindančią mamą – visa 
tai padeda užvesti žindymo motoriuką ir palaiko 
jo sėkmingą veikimą bei stiprina moters pasitikė-
jimą savimi. 

Svarbu, kad vyro palaikymas žindymo laikotar-
piu apimtų ne tik su žindymu susijusius klausimus 
ar veiksmus – bet kokia pagalba prižiūrint vaike-
lį atitinkamai yra ir pagalba žindant: kuo moteriai 
lengvesnė kasdienybė, tuo sėkmingesnis ir žindy-
mas. Dalyvauti vaikelio auginime reiškia nepalikti 
visų rūpesčių tik mamai. Tad tėčiui derėtų domė-
tis, kartu su mama pasitarti, padiskutuoti – tiek 
pasirenkant kaip kūdikėlį geriau maitinti, tiek ir vė-
liau svarstant įvairius su žindymu susijusius rei-
kalus. Sprendimus priimant abiem drauge vėliau 
būna lengviau atlaikyti aplinkinių spaudimą, skep-
tiškus komentarus ir kritiką.

Vyro požiūris į žindymą yra labai reikšmingas ir 
stipriai veikia moters požiūrį, todėl būtina domė-
tis žindymo tema dar iki susilaukiant vaikelio: skai-
tyti apie žindymo naudą, lankyti paskaitas, kurio-
se kalbama apie tai. Žindymo nauda yra didžiulė 
tiek vaikui, tiek mamai, tiek šeimos gyvenimui ap-
skritai, tad reikia tik pasidomėti ir įsidėmėti. 

Dažnai moterys tiesiog nori jausti, kad vyras 
yra šalia – jos siekia bendrumo ir patvirtinimo, kad 
vaiko auginimas yra abiejų laimė ir pareiga. Mote-
riai reikia pajusti, kad tėtis vaikelio auginime daly-
vauja ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Dažnai, net 
ir vyrui esant labai rūpestingam, moteriai kažko 
trūksta. Pavyzdžiui, ji norėtų, kad jis ne tik išvirtų 
arbatos ir atneštų su užkandžiu žindančiai mamai, 
bet taip pat ilgėliau pasėdėtų šalia, pabendrautų 
su ja ir kartu pasidžiaugtų vaikeliu. Moteriai reikia 
dėmesio, kurio ji gali stokoti, nes gimus vaikeliui 
natūraliai viskas namų pasaulyje ima suktis aplink 
jį. Dažnai mamos, visą dėmesį skirdamos vaike-
liui, pasijaučia taip, tarsi jų pačių nelieka. Moteris 
norėtų, kad kažkas pasidomėtų ir ja: ką ji jaučia, 
apie ką mąsto ir svajoja, ko pasiilgo, kokių turi tiks-
lų ir planų. Ši emocinė parama pirmiausiai laukia-
ma iš vyro.  

Dažnai moterims kelia pyktį vyrų nesugebėji-
mas suteikti joms pagalbą žindant, o vyrai tiesiog 
nežino, kuo ir kaip galėtų padėti – juk tėtis netu-
ri krūtų ir negali pažindyti už mamą. Tačiau galima 
padėti moteriai nudirbti visus kitus darbus – taip 
jai liks daugiau laiko, jėgų ir ramybės žindymui. Tai 
gali būti vaikelio maudymas, žaidimai su juo, pa-
nešiojimas, aprengimas, pasakų skaitymas, saus-

kelnių keitimas, išėjimas pasivaikščioti, pavežio-
jimas vežimėlyje. Beje, tai tikrai padės tėčiui ir 
megzti ryšį su vaikeliu.

 Vyro emocinio skydo taip pat reikia atlai-
kant aplinkinių klausimus ir komentarus dėl žindy-
mo pasirinkimų. Moteris, augindama vaikelį, yra 
labiau pažeidžiama nei iki motinystės, tad aplinki-
nių kritiškos užuominos ir įkyresnės atakos prieš 
jos sprendimus vaikelio auginimo klausimais kelia 
daug įvairių, kartais ir labai nelengvų emocijų. Jai 
norisi sulaukti palaikymo, supratimo, turėti užnu-
garį, už kurio galima nuo viso to pasislėpti ir pail-
sėti. Vyro empatija, supratingumas ir palaikymas 
yra ypatingai svarbūs ir žindymo sėkmei. 

Parengė psichologė Karolina Tarnauskienė
www.psichologekarolina.lt
 Išsipildymas Motinystėje

Daugiau skaitykite knygoje „Kūdikio žindymas. 
Nepakeičiamas kaip motinos meilė“ (2022 leidimas)

Ši knyga būtų puiki dovana kiekvienai vaikelio 
gimimo laukiančiai mamai ir šeimai. Joje rasite 
naujausių mokslo žinių apie naujagimio ir kūdikio 
maitinimą bei daug naudingų patarimų mamai ir 
šeimai. Verčiau mokėti, negu spėlioti. Juk žindyti 
pradedama vos pagimdžius!

Septintoji knygos laida papildyta penkiais 
naujais skyriais.

Daugiau apie knygą ir autorius: www.zindyk.lt
www.mediq24.lt

Pagalba kiekviename Jūsų 
kūdikio maitinimo etape

Medela elektriniai Solo™, Swing Maxi™ ir mechaninis 
Harmony™ pientraukiai turi 2-Phase Expression™ 
technologiją, kuri imituoja natūralų kūdikio žindimo 
ritmą, todėl mama gali ištraukti daugiau pieno per 
trumpesnį laiką. Juose naudojami naujieji PersonalFit 
Flex™ krūtų gaubteliai sukurti taip, kad lengvai
prisitaikytų prie krūties formos ir skatintų pieno tekėjimą,
nes padeda išvengti pieno latakų suspaudimo.

Medela Calma maitinimo žindukas 
sukurtas išskirtinai kaip pasirinkimas krūtimi 
maitinančioms mamoms, norinčioms 
maitinti savo kūdikius ištrauktu pienu. 
Calma žindukai padeda kūdikiui nepraryti 
oro maitinimo metu, nes juos reguliuoja 
unikali ventiliacijos sistema.

Medela buteliukai ir maišeliai yra be BPA. Buteliukai 
tinka visiems Medela pientraukiams.

Medela krūtų priežiūros produktų asortimente yra 
produktai, padedantys įveikti tam tikrus iššūkius 
žindymo metu, pavyzdžiui, nutekėjus pienui arba esant 
skaudantiems ir įtrūkusiems speneliams.
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produktus įsigykite 
parduotuvėse ir 
vaistinėse.

K
Ū

D
IK

IS

30



naudojami emolientai – speciali kosmetika, su-
kurta atsižvelgiant į atopinės odos ypatybes.

Emolientai  – tai odą drėkinantys, minkšti-
nantys ir raminantys kremai, losjonai, aliejai. Jie 
yra gaminami riebalų pagrindu ir padeda atkurti 
odos barjerines funkcijas. Šios priemonės suda-
ro lipidinį barjerą, padedantį odoje išlaikyti drėg-
mę, susilpninti niežulį ir sumažinti uždegimą. 

Atopinę odą turinčiam vaikui itin svarbios 
maudynės. Pirmiausia – tam, kad nuo odos pa-
viršiaus pašalintume nešvarumus ir alergenus, 
taip pat sudrėkintume. Rekomenduojama mau-
dytis šiltame vandenyje ne ilgiau kaip 10–15 mi-
nučių. 

Patariama naudoti tik tokius prausiklius, ku-
riuose nėra kvapiklių, muilo, dažiklių ir kitų, galin-
čių sudirginti ir išsausinti odą medžiagų. Reikė-
tų rinktis švelnų prausiklį, kurio pH yra neutralus. 
Įprasto muilo, dušo želių, šampūnų naudoti ne-
dera, nes jie gali pažeisti epidermio barjerą ir dar 
labiau išsausinti odą.

Iš karto po maudynių odą nusausiname 
rankšluosčiu ir drėgną, dar nenudžiūvusią per 3 
minutes po maudymosi patepame emolientu, 
ypač kruopščiai – itin išsausėjusias vietas.

Emolientai gerai susigeria, jų sudaryta lipidi-
nė plėvelė apsaugo odą nuo aplinkos dirgiklių. 
Emolientų sudėtyje yra šios pagrindinės me-

džiagų grupės:
w	odą drėkinančios ir minkštinančios medžia-

gos (glicerolis, šlapalas ir kt.);
w	apsauginį riebalinį sluoksnį sukuriantys lipi-

dai: parafinas, mineraliniai ar natūralūs alie-
jai, dėl kurių iš odos išgaruoja mažiau van-
dens;

w	niežėjimą mažinančios ir odos regeneraciją 
skatinančios medžiagos. Reguliariai naudo-
jant emolientus, sumažėja odos sausumas, 
o sudrėkintą odą mažiau niežti.

Svarbu naudoti dažnai  
ir nedaryti pertraukų
Prižiūrint į atopinį dermatitą linkusio vaiko 

odą labai svarbu dažnai ją tepti emolientu. 2–3 
kartų per dieną dažniausiai per mažai: šias prie-
mones derėtų tepti tiek kartų, kiek reikia, kad 
oda neišsausėtų nei minutei. 

Dažniausia klaida rūpinantis atopiniu der-
matitu sergančiu vaiku – nepakankamas dėme-
sys odos priežiūrai atslūgus paūmėjimui. Nepa-
mirškime, kad sveikstančio vaiko oda taip pat 
išlieka sausa ir jautri įvairiems dirgikliams ir in-
fekcijoms. Todėl, nepaisant ligos paūmėjimo ar 
atoslūgio, būtina toliau naudoti emolientus.

Parengė Undinė Gilė

w	dar vienas provokuojantis veiksnys stresas.
Kūdikiams atopinis dermatitas paprastai pa-

žeidžia veido odą, ypač skruostus, galvą, kelius 
ir alkūnes. Staiga atsiranda bėrimų, oda išsau-
sėja, ji tampa pleiskanota, niežti. Paūmėjimo 
metu infekcijos pažeista oda gali šlapiuoti. Vai-
kui atsiranda bėrimų alkūnių ir kelių linkiuose, 
ant kaklo, riešų, kulkšnių. Išsausėjusi oda plei-
skanoja, pasidaro nelygi, šiurkšti, sustorėja. 
Liga paprastai paūmėja šaltuoju metų laiku, o 
vasarą pastebimas pagerėjimas. 

Emolientai – švelniai  
pažeistos odos priežiūrai
Vienas iš pagrindinių atopinio dermatito pa-

darinių  – odos sausumas. Sausoje odoje su-
sidaro mikroįtrūkimai, kurie yra vartai patoge-
niniams mikroorganizmams, dirginančioms 
medžiagoms ir alergenams.

Atopinio dermatito paūmėjimo metu pablo-
gėja ne tik odos būklė, bet ir bendra savijauta. 

Labiausiai tėvus ir vaikus nuvarginantis ligos 
požymis yra stiprus niežėjimas. Jis gali kamuoti 
ištisą dieną, dažniausiai sustiprėja vakare ir nak-
tį, dėl to sutrinka vaiko miegas. Mažylis pradeda 
kasytis, o pažeistose vietose atsiranda žaizde-
lių, per kurias lengva patekti infekcijai. Todėl pri-
žiūrint uždegimo pažeistą odą labai svarbi tinka-
ma higiena.

Odos niežulį ir dirginimą gali palengvinti nuo-
latinė priežiūra, naudojant specialias kosmeti-
kos priemones. Atopinio dermatito pažeistą odą 
svarbu valyti, drėkinti ir minkštinti. Jos priežiūrai 

Labiausiai kamuojantis atopinio der-
matito požymis yra intensyvus niežu-
lys, dėl kurio dar labiau žalojama išsau-
sėjusi ir išberta odelė. Todėl kartu su 
gydytojo paskirtu šios ligos gydymu la-
bai svarbi tinkama odos priežiūra. 

Ar galima ligą išaugti?
Atopinis dermatitas dažniausiai atsiranda 

per pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius. Šia lėti-
ne uždegimine odos liga serga maždaug 20 % 
vaikų. Taip nutinka todėl, kad mažylių oda leng-
vai pažeidžiama įvairių dirgiklių, sukeliančių aler-
gines reakcijas. Šia liga sergančio vaiko imuninė 
sistema pernelyg stipriai reaguoja į šiuos dirgi-
klius, todėl kyla odelės uždegimas.

Atopinį dermatitą sunku visiškai išgydyti ir 
paauglystėje arba vėliau jis dažnai vėl atsinau-
jina. Tačiau tinkamai gydant ir prižiūrint odą šią 
ligą vaikas gali išaugti. O progresuojantis ato-
pinis dermatitas vėliau gali peraugti į alerginį ri-
nitą ar bronchų astmą. Tai vadinama alerginiu 
maršu.

Sergant atopiniu dermatitu, neaktyvūs ligos 
periodai tam tikru dažnumu kaitaliojasi su paū-
mėjimo laikotarpiais. Kartais atrodo, kad odos 
bėdos beveik išnyko, o paskui vėl apipuola.

Kodėl atsiranda atopinis dermatitas?
Didelę įtaką šiai ligai turi paveldimumas. Jei 

vienas iš tėvų sirgo ar serga atopiniu dermatitu, 
didelė tikimybė, kad jis atsiras ir vaikui. Jei serga 
abu tėvai, vaikui ši liga dar labiau tikėtina. Prie 
genetinio polinkio prisideda aplinkos veiksniai, 
kurie silpnina vaiko imuninę sistemą.

Ligą ir jos paūmėjimą gali sukelti šie veiksniai: 
w	alergenai, kurie į organizmą patenka su 

maistu arba įkvepiant (pvz., dulkės, žieda-
dulkės);

w	ant odos patenkančios cheminės medžia-
gos, naudojant sintetinius ploviklius, taip 
pat – sausai odelei netinkamus prausiklius;

w	odą dirginantys ir prakaitavimą skatinantys 
sintetiniai drabužiai;

w	į atopinį dermatitą labiau linkę užterštuose 
miestuose gyvenantys vaikai, ligos riziką di-
dina pasyvus rūkymas;

Gelbėjame odelę 
nuo atopinio 
dermatito
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Vaiko gyvenime turi aktyviai dalyvau-
ti abu tėvai, nesvarbu, ar jie susituokę, 
ar paprasčiausiai gyvena kartu, ar išsi-
skyrę. Tačiau po skyrybų kartais nutin-
ka taip, kad vaikas atsisako bendrau-
ti su tėčiu ar mama. Galbūt jis palaiko 
kurio nors vieno iš tėvų pusę ir pyksta 
ant kito. Tačiau būna ir taip, kad vienas 
iš tėvų trukdo vaikui bendrauti su kitu, 
stengiasi nuteikti prieš jį. Prieš imantis 
kokių nors veiksmų, svarbu išsiaiškinti 
priežastį, dėl kurios išsiskyrus tėvams 
vaikas atsisako arba neišreiškia noro 
bendrauti su tėčiu ar mama.

Kodėl vaikas vengia susitikti  
su vienu iš tėvų?
Dažniausia nenoro matytis su vienu iš tėvų 

priežastis yra susikaupę prieštaringi jausmai. 
Vaikas skyrybų metu gali išgyventi kaltės jaus-
mą, pyktį, atskyrimo baimę, jaučiasi nesaugus, 
tačiau jis vis tiek myli tėvus, pasiilgsta jų dėme-
sio. Be to, vaikui sunku susitaikyti su tėvų skyry-
bomis ir jis nepraranda vilties, kad mama su tė-
čiu vėl bus kartu.

Teisininkas mediatorius Gintautas Bužinskas 
išskiria tokias priežastis: „Vaiko nenoro po skyry-
bų bendrauti su vienu iš tėvų priežasčių gali būti 
įvairių. Tai akivaizdžiai nevienodas tėvų požiū-

ris į savo pareigas, nesidomėjimas vaiko pasie-
kimais, finansinės paramos vaidmens iškėlimas 
ir pan. Bet tai gali būti susiję ir su nesąžiningu el-
gesiu to tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvena-
moji vieta. Mediacijos praktika šiuo klausimu tik-
rai yra labai turtinga.” 

Vaikai dažnai linkę manyti, kad po skyry-
bų privalo pasirinkti vieno iš tėvų pusę. Situaci-
ja dar sudėtingesnė, jeigu vienas iš tėvų, kuriam 
teismo sprendimu priskirta vaiko globa, labiau 
rūpinasi vaiko drausme ir elgesiu, o kitas teikia 
jam tik pramogas: dovanoja žaislus, vežasi į įdo-
mias išvykas. Tai vaikui gali kelti prieštaringus 
jausmus. 

Kita priežastis gali būti vaiko įsitikinimas, kad 
dėl jo bendravimo su vienu iš tėvų kitam nema-
lonu ar pikta. Taip pat dėl to kyla tėvų konfliktai, 
tad vaikas stengiasi atitolti nuo vieno iš jų. Dėl 
dažnų tėvų ginčų vaikas stengiasi bendrauti kuo 
rečiau, norėdamas išvengti įtemptos konflikti-
nės situacijos. Tėvų konfliktai, nesugebėjimas 
įveikti asmenines nuoskaudas, suderinti priešin-
gas pozicijas dėl vaikų auklėjimo trukdo užtikrin-
ti vaiko interesus. 

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ di-
rektorė Jurgita Pukienė akcentuoja: „Tėvų parei-
ga yra bendrauti su vaiku. Tinkamas vaiko teisės 
bendrauti su tėvu ar motina įgyvendinimas reiš-
kia, kad bendraujama bus tokiais būdais, forma ir 
tokiu laiku, kuris labiausiai atitiks vaiko poreikius, 
atsižvelgiant į jo amžių, gyvenimo būdą, įpročius 

Po skyrybų 
vaikas nenori 
bendrauti su 
vienu iš tėvų: 
ką daryti?

ir norus. Vaiko noras bendrauti (nebendrauti) su 
vienu iš tėvų paprastai formuojasi priklausomai 
nuo tėvų tarpusavio santykių, kiekvieno iš jų el-
gesio, vaiko patirties, išgyvenimų ir pan.

Tėvai paprastai nurodo, kad vaiko interesai 
jiems yra svarbiausi, tačiau dažniausiai tai slepia 
esmines konflikto priežastis – prastus tarpusa-
vio santykius, turto dalybas, nuoskaudas ir pa-
našiai.”

Vaikas turi teisę bendrauti su abiem 
tėvais, tai garantuoja įstatymai
Vaiko gerovė po tėvų skyrybų priklauso ne tik 

nuo materialinių jo gyvenimo sąlygų. Itin svar-
bios yra abiejų tėvų pastangos sukurti ir palaikyti 
su vaiku nuolatinį ryšį.

Tarptautinėje ir Lietuvos nacionalinėje teisė-
je yra aiškiai įvardinta vaiko teisė bendrauti su 
abiem savo tėvais. Vaiko teisių apsaugos kon-
trolierės Editos Žiobienės teigimu, šios teisės 
įgyvendinimas priklauso ir nuo kiekvieno šeimos 
nario geranoriškumo, gebėjimo iš anksto pasi-
ruošti susitikimams, prisiimti bent minimalias 
pareigas, be kurių bendrauti būtų neįmanoma. 

Būtent tėvams, o ne vaikams tenka atsako-
mybė už būtinų sąlygų bendravimui su vaiku su-
darymą. Jie abu turėtų imtis iniciatyvos. 

Tačiau tėvams ne visada pavyksta gerano-
riškai susitarti. „Dažnai tėvams nepavyksta ap-
saugoti vaikų nuo jų įtraukimo į tarpusavio kovą. 
Norėdami įskaudinti vienas kitą, siekdami savo 
tikslų, jie manipuliuoja vaiku, naudojasi juo kaip 
ginklu. Tais atvejais, kai vaikas išreiškia akivaiz-
džias neigiamas nuostatas dėl bendravimo su 
skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos ir ne-
norą bendrauti, teismas turi įvertinti šių neigia-
mų nuostatų susiformavimo priežastis ir ar 
bendravimo su kartu negyvenančiu tėvu arba 
mama ribojimas yra būtinas, siekiant apsaugoti 
vaiko interesus. Jeigu nėra kitų objektyvių aplin-
kybių, dėl kurių galėtų būti ribojamas vaiko bend-
ravimas su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų, o 
tik jo prieštaravimas, teismas gali neatsižvelgti 
į vaiko nuomonę ir nustatyti, jo manymu, geriau-
siai vaiko poreikius ir interesus atitinkančią bend-
ravimo tvarką“, – pasakoja Jurgita Pukienė.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus 2021 metų veiklos ataskaitoje tei-
giama: „Tačiau dažnai tėvai nesugeba nei taikiai, 
nei su specialistų pagalba sutarti dėl esminių da-
lykų: vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su 
skyrium gyvenančia mama ar tėčiu, vaiko išlaiky-
mo, be to, nevykdydami teismo priimtų sprendi-
mų. Civiliniame kodekse nustatyta, kad tėvas ar 
motina, su kuriuo gyvena vaikas ir (ar) su kuriuo 
teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamo-
ji vieta, turi nekliudyti antrajam iš tėvų bendrau-
ti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Šios pareigos 
nevykdymas laikomas piktnaudžiavimu tėvų val-

džia, už kurį tėvas (motina) atsako įstatymų nu-
statyta tvarka.“

Vaiko teisių, taip pat ir jo bendravimo su tė-
vais problemų priežastis gali būti tėvų emigraci-
ja, kai jie ilgam palieka vaiką Lietuvoje, o patys 
gyvena bei dirba užsienyje. Tokiu atveju tėvų 
prašymu galima nustatyti vaiko laikinąją priežiū-
rą.  Vaiku gali pasirūpinti giminaičiai, su juo emo-
ciniais ryšiais susiję žmonės ar kiti tėvų nurodyti 
asmenys. Bet laikinoji priežiūra nustatoma ne il-
giau kaip 6 mėn. Tėvai privalo patys auginti ir au-
klėti savo vaikus.

Ryšį su vaiku kuria tėvai
Po tėvų skyrybų neretai susilpnėja jų abiejų ar 

vieno ryšys su vaiku. VšĮ „Vaikų ir paauglių socia-
linis centras“ Tarnybos atestuotas asmuo Vilma 
Jarmalavičienė atkreipia dėmesį, jog ryšį reikia 
sukurti, o pirmiausiai tai yra suaugusiojo parei-
ga, ne vaiko. Tyrimai rodo, kad net prasti tėčio ir 
vaiko santykiai pagerėja, kai jie ima daugiau laiko 
praleisti kartu.

Tėvai turėtų padėti vaikui suprasti, kad jis yra 
reikšmingas jiems abiems, skatinti jį kalbėtis ir 
kartu aptarti kylančius jausmus. Svarbu nevers-
ti ir nekaltinti vaiko dėl to, kad jis nenori palaikyti 
santykius su vienu iš tėvų. Nedera vaiko spausti, 
versti bendrauti, kai jis to nenori. Atkurti santy-
kius su vaiku padės supratingumas, kantrybė bei 
domėjimasis juo.

Kaip kurti ir stiprinti ryšį su vaiku?
1. Kalbėkitės. 
2. Žaiskite.
3. Atsipalaiduokite.
4. Apkabinkite.
5. Atpažinkite ir atliepkite vaiko poreikius.

Svarbu bendraujant su vaiku:
w Rodykite susidomėjimą vaiko veiklomis, pri-

sijunkite prie jų.
w Sudominkite vaiką nauja veikla, pastebėkite 

jo gebėjimus.
w Įsitikinkite, kad vaikas turi įdomios veiklos, 

kuria gali užsiimti.
w Palaikykite fizinį kontaktą su vaiku: paglos-

tykite, palaikykite už rankos, pasodinkite ant 
kelių, jeigu tai mažas vaikas.

w Atidžiai išklausykite vaiką.
w Bendraukite užduodami atvirus klausimus.
w Pagirkite nurodydami, už ką giriate. Girkite ir 

skatinkite su šypsena, palaikydami akių kon-
taktą ir su entuziazmu.

Straipsnis publikuojamas LR SADM projekto 
„Paslaugų vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose 

prieinamumo didinimas“ lėšomis 
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Makšties sveikatos tema yra labai as-
meniška ir garsiai apie ją kalbėti yra 
nepatogu. Makšties uždegimas iš lieka 
aktuali visuomenės sveikatos proble-
ma ne tik klinikiniu požiūriu. Viena la-
biausiai paplitusių makšties patologi-
jų gali sukelti ne tik psichologinį, bet ir 
socialinį distresą. 

Dažniausia makšties uždegimo priežastis 
yra infekcija, o bakterinis vaginitas (BV) yra la-
biausiai paplitusi makšties disbiozės forma, 
bent kartą gyvenime nustatoma iki 50 proc. 
vaisingo amžiaus moterų. Negydomas arba 
uždelstas bakterinis vaginitas nepalankiai vei-
kia moters vaisingumą: didina persileidimo, 
priešlaikinio gimdymo riziką, taip pat gali sąly-
goti šlapimo takų infekcijas.  Sergant BV didė-
ja rizika užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, 
įskaitant žmogaus papilomos virusu, ŽIV, išau-
ga gonorėjos, chlamidijų ir trichomonų infekci-
jų rizika.

Nepriimtinai didelei moterų daliai po 6 mė-
nesių nuo rekomenduojamo gydymo antibioti-
kais makšties uždegimas vėl atsinaujina. Ma-
žas ilgalaikio išgydymo rodiklis parodo mūsų 
ribotą supratimą apie šios ligos pasikartojimo 
priežastis, kurios siejamos su bakterijų arba 
bioplėvelės išlikimu. Bakterinio vaginito sukėlė-
jas makštyje suformuoja bioplėvelę, kuri reikš-
mingai sumažina gydymo veiksmingumą. 

Naujausi tyrimai rodo, kad nepakankamas 
antimikrobinio gydymo efektyvumas didele da-
limi yra susijęs su bakterinio vaginito sukėlėjų, 
tokių kaip Gardnerella vaginalis, suformuoto-
mis bioplėvelėmis. 

Dėl šios bioplėvelės antibiotikai negali su-
naikinti patogenų ir tai sukelia infekcijos pa-
sikartojimą bei recidyvus. Be to, gydymas an-

tibiotikais gali neigiamai paveikti makšties 
mikroflorą, o išlaikyti sveiką makšties mikro-
biotą yra viena pagrindinių sąlygų, kovojant su 
makšties uždegimu.

Neefektyvus bakterinės vaginozės gydymas 
antibiotikais sukėlė susidomėjimą alternatyviu 
gydymu – antiseptinėmis priemonėmis, tokio-
mis kaip jodo povidonas (PVP-I), kurios suardo 
patogenų suformuotą bioplėvelę, padeda su-
naikinti infekcijų sukėlėjus ir atkurti gerųjų lak-
tobakterijų kolonizaciją. Todėl, gydant makšties 
uždegimą Betadine® ovulėmis, nereikia papil-
domai vartoti probiotikus. Įrodyta, kad anti-
septikai veikia greitai, veiksmingai, yra saugūs 
ir gerai toleruojami. Palyginus su antibiotikais, 
antiseptikai turi platesnį antimikrobinio povei-
kio spektrą ir mažesnę bakterijų atsparumo su-
sidarymo riziką.

Vienas plačiausiai klinikinėje praktikoje nau-
dojamų ir geriausiai ištyrinėtų antiseptikų yra 
jodo povidonas (Betadine®), kurio antimikrobi-
nio poveikio spektras yra vienas plačiausių: jis 
aktyviai veikia daugeliui antibiotikų atsparius in-
fekcijų sukėlėjus, greitai naikina virusus, bakte-
rijas, jų sporas, grybelius ir pirmuonis. Didžioji 
dalis mikroorganizmų sunaikinama greičiau nei 
per 1 minutę.

Šalutinis poveikis
Joduotas povidonas PVP-I gerai toleruoja-

mas ir yra labai silpnas alergenas. Jis retai sie-
jamas su tiesioginėmis alerginėmis reakcijomis, 
net jei tirpalas vartojamas alergiškiems jodui 
pacientams (iki 0,4 proc. atvejų). Išimtinai re-
tai sukelia greitojo tipo alergines reakcijas. Ka-
dangi PVP-I sudėtyje yra jodo, gydymas gali 
trumpai paveikti skydliaukės veiklą, tačiau šis 
poveikis greitai praeina, be to, yra kliniškai ne-
reikšmingas.

Daugiau informacijos apie Betadine ovules 
rasite puslapyje www.makstiesuzdegimas.lt .

Ir gyvenimo džiaugsmas grįžta!

Betadine 200mg ovulės 
Joduotas povidonas 

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg joduoto povidono. Indikacijos: ūminio ar lėtinio mišrios, nespecifinės (sukelto Gardnerella vaginalis), grybelių ar Trichomonas
vaginalis infekcijos sukelto vaginito gydymas. Vartojimas ir dozavimas: gydant lengvą infekcinę ligą, rekomenduojama vartoti vieną ovulę per parą 7 paras, įkišant ovulę kuo giliau į makštį, prieš
miegą. Kai infekcinė liga yra įsisenėjusi, vaistinio preparato galima vartoti du kartus per parą ir gydyti ilgiau. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
medžiagai. Hipertirozė. Kitos ūminės skydliaukės ligos. Prieš ar po gydymo radioaktyviuoju jodu ir scintigrafijos. Diuringo pūslelinis dermatitas. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Mergaitės iki
lytinio subrendimo. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaistinis preparatas skirtas vartoti tik į makštį. Prieš vartojimą vaistinio preparato negalima kaitinti.Veiklioji Betadine ovulių
medžiaga joduotas povidonas yra ypač gerai toleruojamas. Jis gali sukelti lokalių reakcijų, tačiau laikoma, kad sukeliamas dirginamasis poveikis būna silpnesnis nei jodo.Ilgalaikis vartojimas gali
sukelti dirginimą, kontaktinį dermatitą ir padidėjusį jautrumą.Pacientėms, kurioms yra skydliaukės sutrikimų, dėl didelių jodo kiekių suvartojimo kyla pernelyg didelio skydliaukės funkcijos
suaktyvėjimo (hipertirozės) rizika. Tokioms pacientėms joduoto povidono negalima vartoti ilgai, nebent tai neabejotinai būtina. Net baigus gydymą reikia stebėti, ar neatsiranda ankstyvųjų galimos
hipertirozės simptomų ir, jeigu būtina, stebėti skydliaukės funkciją.Pacientėms, sergančioms inkstų nepakankamumu, vaistinio preparato skirti vartoti reguliariai reikia ypač atsargiai.Pacientėms,
gydomoms ličiu, reikia vengti reguliariai vartoti Betadine.Šio vaistinio preparato negalima vartoti prieš scintigrafiją radioaktyviuoju jodu bei skydliaukės vėžio gydymą radioaktyviuoju jodu ir po šių
procedūrų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir
kitokia sąveika: joduoto povidono kompleksas yra veiksmingas, kai pH yra nuo 2,0 iki 7,0. Numatoma, kad dėl šio komplekso reakcijos su baltymais ir kitomis medžiagomis, jo veiksmingumas
sumažės. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, sidabro, vandenilio peroksido ir taurolidino, gali sąveikauti su juoduotu povidonu, todėl jų negalima vartoti kartu.Vaistiniai preparatai,
kurių sudėtyje yra joduoto povidono, gali sukelti įvairių diagnostinių medžiagų oksidaciją ir dėl to gali būti klaidingai teigiami laboratorinių tyrimų duomenys.Jodo absorbcija iš joduoto povidono gali
turėti įtakos skydliaukės funkcijos tyrimų duomenims. Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis: joduoto povidono nėščioms moterims, žindančioms moterims vartoti draudžiama.
Nepageidaujamas poveikis: imuninės sistemos sutrikimai Retas Padidėjęs jautrumas. Labai retas Anafilaksinė reakcija. Endokrininiai sutrikimai Labai retas Hipertirozė. Odos ir poodinio audinio
sutrikimai. Retas Kontaktinis dermatitas (pasireiškia tokiais simptomais, kaip paraudimas, mažos pūslytės ir niežulys). Labai retas Angioneurozinė edema. 
Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir atsiųsti ją paštu VVKT prie
Lietuvos Respublikos SAM. Registruotojas: Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38 Vengrija. Vietinis registruotojo atstovas: Egis Pharmaceuticals PLC atstovybė Tel.
Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt.Reklamos teksto pagaminimo data 2022-12-12

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: joduoto povidono. Vaistinio preparato pavadinimas. Be-
tadine 200 mg ovulės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje ovulėje yra 
200 mg joduoto povidono. Terapinės indikacijos. Ūminio ar mišrios, nespecifi-
nės (sukelto Gardnerella vaginalis), grybelių ar Trichomonas vaginalis infekcijos su-
kelto vaginito gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Gydant lengvą infek-
cinę ligą, rekomenduojama vartoti vieną ovulę per parą 7 paras. Kai infekcinė liga 
yra įsisenėjusi, vaistinio preparato galima vartoti du kartus per parą ir gydyti il-
giau. Betadine ovulių negalima vartoti mergaitėms iki lytinio subrendimo. Vartoti į 
makštį. Gydymą galima tęsti menstruacijų metu. Specialūs įspėjimai ir atsargu-
mo priemonės. Vaistinio preparato negalima kaitinti.Veiklioji medžiaga joduotas 
povidonas yra ypač gerai toleruojamas. Jis gali sukelti lokalių reakcijų, tačiau laiko-
ma, kad sukeliamas dirginamasis poveikis būna silpnesnis nei jodo. Ilgalaikis varto-
jimas gali sukelti dirginimą, kontaktinį dermatitą. Turint skydliaukės sutrikimų, dėl 
didelių jodo kiekių suvartojimo kyla skydliaukės funkcijos suaktyvėjimo rizika. Kon-
traindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Nėštumas ir žindymo lai-
kotarpis. Ypatingas atsargumas reikalingas tepalą ir tirpalą vartojant nėščioms ir 
krūtimi maitinančioms pacientėms. Tokiais atvejais reikia įvertinti naudos ir rizikos 
santykį bei joduotą povidoną skirti tik jei neabejotinai būtina. Specialūs įspėjimai 
ir atsargumo priemonės: veiklioji medžiaga joduotas povidonas yra ypač gerai to-
leruojamas, tačiau ilgalaikis joduoto povidono vartojimas gali sukelti odos dirgini-
mą, kontaktinį dermatitą ir kai kuriais atvejais net sunkią odos reakciją. Jei atsiran-
da tokių simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Sveikatos 

priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas re-
akcijas, užpildę interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir atsiųsti 
ją paštu VVKT prie Lietuvos Respublikos SAM. Registruotojas Egis Pharmaceuti-
cals PLC 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38 Vengrija. Čia pateiktas sutrumpin-
tas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą patei-
kiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt. Reklamos teksto parengi-
mo data 2023 01
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Vaiko apranga pavasarį – 
į ką atkreipti dėmesį

Pavasarinis oras nenuspėjamas: tik pa-
kaitino vasara dvelkianti saulė, o netru-
kus jau pasiveja ledinis vėjas. Daugumai 
mamų atrodo svarbiausia apsaugoti vai-
ką nuo peršalimo, todėl apsidrausda-
mos mieliau apvelka papildomą megztu-
ką. O kad per šiltai aprengtas vaikas gali 
sukaisti ir pūstelėjus vėjui pasigauti ligą, 
pamiršta. Kaip tinkamai aprengti vaiką 
pavasarį, kad neperkaistų ir neperšaltų?

Rengdami vaiką orientuojamės  
į save ir mažylio aktyvumą
Renkantis drabužius vaikui galioja kelių sluoks-

nių taisyklė. Pirmas sluoksnis turi išlaikyti odą sau-
są, antras – sulaikyti šilumą, trečias – saugoti nuo 
lietaus ir vėjo. Tarp drabužių sluoksnių susidaro oro 
tarpai, ir tai puikiai apsaugo nuo žvarbos. Viršutinis 
drabužis patogus su gobtuvu, kuris apsaugos nuo 
vėjo ir lietaus. Gali prireikti ir nestoros kepuraitės. 

Paprastas būdas – aprengti vaiką kaip save. Jūs 
einate į lauką be kepurės – taip pat ir vaikui jos ne-
reikia. Rengiatės šilčiau jūs  – panašius drabužė-
lius parenkate ir vaikui. Tai yra, orientuojatės į orą 
ir savo pojūčius.

Tačiau reikia atsižvelgti dar į du dalykus. Pir-
miausia – į vaiko temperamentą. Jeigu mažylis lau-
ke nenusėdi nė minutės – bėgioja, šokinėja, laipio-
ja – galima aprengti kaip save. Jei mažylis ramus, 
mėgsta ilgai sėdėti smėlio dėžėje, aprenkite jį šil-
čiau: žemė pavasarį vis dar šalta. Šiltu oru parinkti 
aprangą dar lengviau.

Antras dalykas yra amžius. Taisyklė apreng-
ti kaip save galioja vyresniems nei vienerių – pus-

antrų metų vaikams, tai yra tiems, kurie jau moka 
vaikščioti. O kaip aprengti kūdikį, kuris sėdi ar guli 
vežimėlyje? Patarimas toks: pasivaikščiojimui lau-
ke vaiką aprengiame panašiais kaip savo drabu-
žiais ir pridedam dar vieną sluoksnį. Toks sluoksnis 
gali būti, pavyzdžiui, vokelis arba antklodė. 

Pernelyg šilta apranga  
vaikui nenaudinga
Tačiau pernelyg šiltai aprengti bet kurio am-

žiaus mažylį nedera. Perkaitus pažeidžiamas ter-
moreguliacijos mechanizmas, pakyla temperatūra. 
Kūdikiams gali atsirasti odos problemų: prakaitinė, 
vystyklų bėrimas. Ką jau kalbėti apie tai, kad vaikui 
bus tiesiog nepatogu. Toks pasivaikščiojimas bus 
ne itin naudingas sveikatai.

Jeigu kūdikis aprengiamas daugybe sluoksnių, 
o ant vežimėlio net užuolaidėlės pakabinamos, jis 
uždengiamas apsauginiu apdangalu, vaikas paten-
ka į šiltnamį, ir grynas oras praktiškai jo nepasiekia.

Neverta baimintis, kad judrus mažylis susirgs, 
jeigu jį aprengsite lengviau ar nuimsite kepurę. Taip 
pat, jei jis basas palakstys po kambarį. Juk perša-
limą dažniausiai sukelia virusai, o ne šaltis. Be ke-
purės, kai oras sušilęs iki 15 laipsnių ir daugiau, ne-
pučia vėjas ir nelyja, judrus vaikas neperšals. Dėl to 
jis nesusirgs ir otitu (ausies uždegimu), nes ši liga 
yra slogos komplikacija, kai ligos sukėlėjai patenka į 
ausį per klausomąjį vamzdį.

Dėl termoreguliacijos ypatumų mažų vaikų ran-
kos gali būti vėsios, taip pat kaip ir nosis. Bet tai 
nereiškia, kad vaikui šalta. Abejojate, ar vaikas tin-
kamai aprengtas? Palieskite jo užpakalinę kaklo 
dalį ir nugaros viršų. Jeigu oda karšta ir drėgna, ma-
žyliui per karšta. Jeigu kaklo oda vėsi, vaiką reikia 
aprengti šilčiau.
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