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MIELOS MAMOS,
sveikinamės sulaukusios pavasario

ir tikimės, kad vis aukščiau pakylan-

ti saulutė, kaitriau šildantys jos

spinduliai įkvėps daugiau džiaugs-

mo Jūsų kasdienybei.

Šiame numeryje skaitykite apie

prasmingo ryšio su kūdikiu kūrimą

ir tai, kaip šiuos artimus santykius

veikia laikas, praleidžiamas prie

išmaniųjų technologijų.

Ne mažiau aktuali tema - tai

žindymas ir skiepijimas. Šiuo metu

daugiausiai klausimų sulaukiame

apie žindymą ir vakcinas nuo 

COVID-19 ligos bei erkinio encefali-

to.

Žindančios moters mityba iki šiol

apipinta daugybe mitų. Tikimės,

kad išsamus straipsnis padės

nepasimesti rekomendacijų jūroje

ir pasirinkti tai, kas geriausiai tinka

Jums ir Jūsų kūdikiui.

Na, o besilaukiančios ir nesenai

pagimdžiusios šeimos ras praktinių

patarimų, kaip pridėti naujagimį

prie krūties.

Jūsų Audronė Mulevičienė

VšĮ Pradžių pradžia vienija  "Mama mamai" savanores ir išaugino šias Tarptautinės tarybos sertifikuotas laktacijos ir

žindymo konsultantes (IBCLC) (nuo kairės): Oksana Laurinavičienė, Vilija Sniečkuvienė, Rasa Siudikienė, Audronė

Mulevičienė, Daiva Šniukaitė, Asta Vilpišauskienė



Nacionalinis Suomijos žinių portalas publikavo straipsnį apie nerimą,

kaip psichinį elgesio sutrikimą. Psichiatrų išvados negailestingos –

augantis neramių, dėmesio nesukoncentruojančių, dirglių vaikų

skaičius iš dalies susijęs su šiuolaikiniu tėvų elgesiu.

Galbūt ir jūsų namuose televizorius

veikia kaip fonas? Taip yra pas

daugumą mamų su naujagimiais –

televizorius veikia nuo ryto iki

vakaro. Sakyčiau, susiformavo tokia

žindymo konsultacijų tradicija –

pradžioje visada tenka paprašyti

išjungti televizorių. Eina žinios,

serialai, laidos. Užsipildo namų tyla.

Gali būti, kad tokiu būdu mama

kompensuoja informacinio srauto

trūkumą, kuris susiformuoja jai bū-

nant su vaiku namie. Įsijungus

televizorių ar muzikinį foną,

sušvelninamas „užsidarymas tarp

keturių sienų“.

Visa tai susiję su vizualine ir garsine

tarša. Mūsų ekranai – mobilieji

telefonai, kompiuteriai, televizoriai–

yra naudojami nuo ryto iki vakaro.

Vizualiniai ir garsiniai signalai

ypatingai trikdo vaikus, kurių

smegenys dar tik formuojasi.

Ž I N D A U  I R  „ S C R O L I N U “ ,  A R B A
„ N E V E R T I N G Ų “  V A I K Ų  K A R T A
R a s a  S i u d i k i e n ė ,  I B C L C

L E I D I N I O  T E M A



miego sumažėjimu (Hale &

Guan, 2015); 

padidėjusiu nutukimu (AAP,

2016);

„Mes nežiūrim televizoriaus, tik

įsijungiam, kad veiktų, kaip

fonas.“

Taigi, kuo blogai yra fone veikiantis

televizorius?

Visų pirma, Gamtoje nėra tiek

ryškių spalvų kaip televizoriaus

ekrane. Realiame gyvenime tokio

spalvų spektro nėra. Gamtoje

matysite keletą spalvų, kurios kinta

lėtai. Gamta skuba lėtai. Tuo tarpu

ekranuose – žaibiškai kintantys

kontrastai. Vaikų akys nuolat

stimuliuojamos ryškiais efektais

ekranuose. Toks vaikas auga ir

nebetenka akies „jautrumo“ –

atspalviams, pasteliniams tonams,

realaus pasaulio spalvoms, gamtos

siužetams. Įsivaizduojate, galbūt

tarp vizualinių dirgiklių augintas

mažylis suaugęs nebejaus estetinio

pasigėrėjimo žiūrėdamas į saulėte-

kį, nes „trūksta ryškumo“. Jo

išdirginta klausa nebegirdės

klasikinių kūrinių grožio...

Pastraipos pabaigai pasižiūrėkim,

ką sako moksliniai tyrimai –

pernelyg didelis medijos priemonių

naudojimas prie vaikų yra susijęs su

daugeliu nepageidaujamų sveika-

tos padarinių:

kalbos raidos sutrikimais (AAP,

2016);

socialiniu emociniu atsilikimu

(AAP, 2016).

Realaus gyvenimo instrukcija

Gyvenime nėra taip greitai

judančių objektų, kaip rodo

animaciniuose filmuose, pvz.,

„Tomas ir Džeris“. Širdis, akys,

širdutės akyse neiššoka iš krūtinės

ir nesulenda atgal. Tokiu greičiu

nebėgama kiaurai per duris.

Daugybė kitų nelogiškumų žybsi

vaikui prieš akis tuo laikotarpiu, kai

jis dar nėra pažinęs pasaulio

dėsningumų. Jeigu jūs pasižiūrėtu-

mėte iš loginės pozicijos, pamaty-

tumėte, su kokiu nerealiai iškreiptu

pasauliu jūsų vaikas pažindinasi.

Vaikas, kuriam reikia suprasti, kad

numestas puodelis sudūžta, kad

stotis reikia tik išropojus toliau nuo

stalo, kad pirštas tarpdury –

skausmas, kad ugnis karšta, kad

vanduo lauke šaltas ir šlapias ir t. t.

Visas mažylio pasaulis – tai fizikiniai

dėsniai, emocijų ir kūno valdymas.

Taip, galima prieštarauti sakant,

kad animacija rodo siužetą per

simboliką ir alegorijas, suprask –

širdis Džeriui neiššoka iš krūtinės,

bet taip parodoma, jog jis įsimylėjo.

Tačiau paklauskite savęs, ar

norėtumėte vietoje aiškių instrukci-



jų apie nežinomą objektą kaip

išgyventi svečioje šalyje, gauti

simbolikos kratinį? Vaikui gyveni-

mas – viena svarbiausių pažinčių,

kad jis išliktų gyvas, saugus ir

prisitaikęs. Jis pats lėtai tyrinėja

aplinką ir stebi, kaip veikia

aplinkinis pasaulis. Jis pats savitu

greičiu skaito pasaulio instrukciją.

Ekranų pasaulis yra nukreiptas ne į

pažinimą, o į dirginimą. Ar tokios

gyvenimo instrukcijos linkite savo

vaikui?

Žindymas negarantuoja ryšio

tarp mamos ir vaiko

Kitas didžiulis trukdis yra mobilusis

telefonas. Žindyti „scrolinant“ tapo

šiuolaikine žindymo norma. Tačiau

žindymo esmė – ne biocheminė

mamos pieno sudėtis, bet ryšio

užmezgimas per akių kontaktą ir

prisilietimą (angl. skin to skin

contact). Mažas kūdikis jaučia

mamos meilę per pasigėrėjimą juo.

Čia tas mažytis niuansas, dėl kurio

suaugusieji sprendžia problemas

psichoterapeutų kabinetuose – tai

meilės trūkumas vaikystėje. Mamos

pasigėrėjimas vaiku, tas judviejų

santykis per akis, tas švelnumas iš 

akių sukuria jausmą mažyliui – AŠ

VERTINGAS. Mažyliui formuojasi

būsimo pasaulio užkariautojo ir

išradėjo nuostatos – „Nesvarbu, kaip

man gyvenime nepasisieks, bet aš

nebijau bandyti, nes AŠ ESU

VERTINGAS SAVO MAMAI“. Štai čia

ta mažytė vyšnaitė ant torto,

užbaigianti vaiko saugaus pasaulio

suvokimą. Jei mūsų akys uzur-

puotos ekranų, šalia augančio vaiko

„vertė“ lieka nepastebėta. Jo elge-

sys, veido mimikos, maži pasie-

kimai lieka nepastebėti besižavin-

čių akių. Auga nevertinamų arba

mamų dėmesio „nevertų“ vaikų

karta.

Kitas aspektas – tai pačios mamos

būsena. Norėdami suvaldyti pirmų-

jų savaičių po gimdymo chaosą,

turime patys nurimti. Turbūt niekas

nesiginčys, jog nėštumo metu susi-

daręs motinystės įvaizdis apie

palaimingai miegantį, per miegus

besišypsantį kūdikėlį subliūško per

pirmąsias savaites po gimdymo.

Negana to, kiekvienas gimęs vaikas

atneša didžiulius rūpesčius ir

dienos tampa chaotiškos – kažkur

tarp priežiūros, žaisliukų, skalbimo,

paskubomis suvalgyto maisto ir

maudynių. Mama jaučiasi pavargu-
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Iki 18 mėnesių amžiaus vaikai

nežiūri nei televizoriaus, nei į

mobiliuosius ekranus. 

Vaikui nuo 1 iki 3 metų

televizorius nereikalingas, žiūrėti

į ekranus tokio amžiaus mažyliui

galima iki 30 min. per parą.

Vaikui nuo 3 iki 5 metų riboti

žiūrėjimą į ekranus iki 1 val. per

parą.

si ir... netobula. Gali kilti slegiančios

mintys: „aš nemyliu savo vaiko“, „aš –

nevykusi mama“. Jeigu pasijutote

panašiai – tai signalas, kad privalote

rasti laiko sau. Tai gali būti pus-

valandžio pasivaikščiojimas miške,

arbatos puodelis tyloje ir kita

terapinė priemonė ramybei atgauti

– žindymas. Žindant be mobiliųjų

telefonų rankose, fone tarškančio

televizoriaus ar radijo, be tekstų

prieš akis, galima pasigilinti į savo

dabartinę būseną, užduodant

klausimus „kaip aš dabar jaučiuosi“,

„ko trūksta“, „kokia mano nuotaika

šiandien“, „kokios likusios dienos /

vakaro norėčiau“ – taip pajusite

sugrįžtantį ryšį su savimi, nusira-

minsite, normalizuosis kvėpavimas.

Žindymo metu labai svarbu

atpalaiduoti pečių liniją – tuomet ir

pienas lengviau teka, ir kūdikis

lengviau valgo, ir žindymas veikia

kaip terapinė priemonė.

Vaikų psichiatrai ir raidos specialis-

tai sudarė rekomendacijas tėvams:

Telefonu kalbėti tik kritiniu

atveju, o kitus skambučius

suplanuoti vaiko miego metu. 

Suaugusiems teikti prioritetą

gyvam bendravimui su vaikais ir

akių kontaktui, o TV ir išmaniųjų

įrenginių ekranams turėtų

užtekti 2 valandų per parą.

Pabaigai – vienos vaikų darželio

pedagogės pastebėjimai:

„Dabartiniams vaikams nebegaliu

sekti pasakų taip, kaip įprasta. Jie

klausosi tik tuo atveju, jei rodau

papildomus šou elementus – ploju,

vaidinu, įjungiu daug garso ir

vaidybinių efektų. Ilgesnėms pasa-

koms vaikams nebeužtenka dėme-

sio koncentracijos. Tenka prisitai-

kyti – tik trumpos pasakėlės. Su šou

elementais! Tai liūdina, nes vaikui,

tyloje besiklausančiam pasakų, yra

stimuliuojama ir lavinama vaizduo-

tė – pagrindinis vaiko kūrybiškumo

pamatas. Pagrindas visam gyveni-

mui. Kūrybiškumas – tai būsimo

suaugusio žmogaus prisitaikymas

prie pokyčių, gebėjimas lanksčiai

spręsti problemas, gebėjimas prisi-

taikyti ir apeiti kliūtis, tai gebėjimas

matyti būsimą rezultatą ir jo siekti.

Iš esmės, visas tas ekranų šou tarsi

įšaldo mūsų vaikų prigimtį – padaro

pasyviais stebėtojais, ieškančiais

greitų dirgiklių ir tampančiais

priklausomais nuo „duonos ir

žaidimų“.



Mama mamai
kontaktai

Žindymo kursų pabaigoje visada

kalbu apie žindančios mamos ir

vaiko duetą, jų kasdienybę, ritmą,

režimą. Suprantama, kad šiuolai-

kiniame gyvenime mamoms

nebeišeis visiškai atsijungti nuo

išmaniųjų įrenginių, tačiau

padovanoti akių kontaktą bent jau

žindymo metu – tikrai įmanoma. 

Parengta pagal:

American Academy of Pediatrics. (2016).

Media and young minds. Pediatrics. 

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and

sleep among school-aged children and

adolescents: A systematic literature

review. Sleep Medicine Reviews.

Sandee LaMotte. MRIs show screen time

linked to lower brain development in

preschoolers. CNN, 2019.

J E I G U  Ž I N D Y M A S  N E D Ž I U G I N A ,  J A U Č I A T Ė S
P R I S L Ė G T A ,  P A S I K A L B Ė K I T E  S U

V Š Į  P R A D Ž I Ų  P R A D Ž I A  
M A M A  M A M A I  S A V A N O R Ė M I S

Straipsnio autorė  Rasa Siudikienė, IBCLC
siūlo psichoterapines konsultacijas

moterims, kurios patiria stresą, nerimą,
emocinį ir fizinį smurtą bei

pasikartojančius konfliktus. 
Konsultacijos vykdomos pagal Geštalt

psichoterapines metodikas. 
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Laukiesi? 
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ne pasikvietė mano kolegė

psichiatrė, kuri tuo metu rinko

medžiagą savo studentų mokslinės

draugijos darbui apie žindymą.

Taip sužinojome, kas yra IBCLC ir

kaip tapti konsultantėmis.

Pirmosios žinios buvo visai ne apie

motinos pieno sudėtį ar žindymo

pozicijas – pirmiausiai išmokome

aktyviai klausytis mamų, girdėti, ką

jos sako. Mokėmės empatijos,

suvokimo, kokia pažeidžiama ir

jautri yra moteris po gimdymo.

Kokią gydančią ir griaunančią galią

gali turėti mūsų ištarti žodžiai.

Būdama jau dviejų berniukų

mama, 2011 m. išlaikiau IBCLE

egzaminą, o 2012 m. pradėjau

akušerijos ir ginekologijos reziden-

tūrą. Tikiu, kad būtent laktacijos

konsultanto kursas, paremtas

gausybe psichologijos žinių ir

patarimų, turėjo ypatingą reikšmę

mano, kaip gydytojos akušerės-

ginekologės, profesinei karjerai.

Esu viena Lietuvos laktacijos ir

žindymo konsultantų asociacijos

steigėjų, ir mūsų tikslas visada

buvo vienyti bei mokyti sveikatos

priežiūros specialistus. Kad žinios

būtų paremtos mokslu, o ne

asmenine ar konkretaus skyriaus,

Esu Vilija Sniečkuvienė, gydytoja

akušerė-ginekologė, tarptautinės

tarybos sertifikuota laktacijos

konsultantė, dviejų vaikučių mama.

Pirmąjį suvokimą, kad maitinti

motinos pienu yra normalu ir gerai,

įskiepijo mano teisininkė sesuo,

sėkmingai žindžiusi savo 3 vaikus.

Mano, kaip laktacijos konsultantės,

kelias prasidėjo su motinyste, su

bandymais, atradimais, nesėk-

mėmis ir džiaugsmais.

Paskutiniais medicinos studijų

metais rašydama baigiamąjį darbą

apie laktacijos komplikacijas

supratau, kad žindymą gaubia

nemažai mitų, o laktacijos mokslo

žinių reikia ieškoti atsakingai. Į

organizaciją „Pradžių pradžia“ ma-

E S U  V I L I J A
V i l i j a  S n i e č k u v i e n ė ,  I B C L C ,  g y d y t o j a  a k u š e r ė - g i n e k o l o g ė

I B C L C  I S T O R I J A



ligoninės praktika. Siekėme, kad

laktacijos konsultantai būtų

pripažinta specialybė, o konsul-

tacijos būtų prieinamos ir

apmokamos iš privalomojo sveika-

tos draudimo. Biurokratijos mašina

pasirodė labai didelė, todėl ne

viską pavyko įgyvendinti.

Taip susiklostė, kad su šeima

išvykome gyventi į Šveicariją, kur

tęsiu savo gydytojos akušerės-

ginekologės profesinį kelią ir

aktyviai dalyvauju vietinių prancū-

zakalbių IBCLC veikloje.

Šveicarijoje žindymo konsultavimu

užsiima specialius mokslus baigu-

sios akušerės arba pediatrijos

slaugytojos. Esame ir grupelė gydy-

tojų akušerių-ginekologių, pediat-

rų, kurie turi specialų laktacijos ir

žindymo išsilavinimą (IBCLC arba

vokišką, prancūzišką atitikmenį).

Šiuo metu dirbu kantono ligoni-

nėje, kuri yra ir akušerių bei

akušerijos-ginekologijos gydytojų

rezidentų mokymo bazė. Tai

nedidelė ligoninė, garsi tuo, kad

joje mažiausias cezario pjūvių pro-

centas Šveicarijoje.

Šveicarijoje akušerės yra profesio-

nalios ir savarankiškos. Jos prižiūri

mažos rizikos gimdymus, o

gydytojas dalyvauja tada, kai jo

reikia. Tai – gražus ir darnus

komandinis darbas. Grįžusią namo

gimdyvę su mažyliu lanko akušerė,

kuri vertina mamos ir naujagimio

sveikatą, kaip naujagimis priauga

svorio, kaip žinda, moko tėvus. Jei

yra kokių nors požymių, kad ne

viskas sekasi sklandžiai, yra

žindymo sunkumų, akušerė

skambina laktacijos specialistei,

kuri atvyksta konsultacijai į namus.

Jei laktacijos konsultantei nepa-

vyksta padėti šeimai, ji nukreipia

fizioterapeuto, osteopato, pediatro,

akušerio-ginekologo konsultacijai.

Visas šias konsultacijas apmoka

sveikatos draudimas. Tam laktaci-

jos konsultantas, IBCLC turi turėti

sveikatos priežiūros specialisto

licenciją ir teisę verstis slaugytojo,

akušerio ar gydytojo praktika

kantone.

Taigi dabar nebematau mamų,

kurioms viskas iš esmės sekasi, bet

kurias reikia tik padrąsinti, palai-

kyti, truputėlį pamokyti subtilybių,

fiziologijos. Dažniausiai susiduriu

su įvairiomis laktacijos kompli-

kacijomis, kai arba trūksta pieno,

arba jo yra per daug, įvairiomis

infekcijomis, vaistų vartojimu

žindymo metu. Konsultuoju ma-

mas, kurios turi įvairių gretutinių

susirgimų: endokrininių, auto-

imuninių, kitų lėtinių ligų, vertinu,

kokia jų įtaka laktacijai ir žindymui.

Kartais būna sunku, bet reikia

pripažinti, kad visi pieno gausinimo

būdai jau išmėginti ir, deja,

nepavysta maitinti tik motinos

pienu. Kitais kartais pavyksta 



užčiuopti siūlo galą ir pritaikius

tinkamą gydymą sėkmingai tęsti

išimtinį žindymą.

Toliau tęsiu mokomąją veiklą,

dalyvauju rezidentų, laktacijos

konsultančių, IBCLC mokymuose.

Mokausi ir pati. Šį rudenį po 10

metų laikysiu privalomą IBCLC

sertifikato pratęsimo egzaminą.

Esu tikra, kad laktacijos ir žindymo

konsultanto pagalbos reikės visada.

Mano svajonė būtų, kad po

dešimties metų šeimoms padėtų

tik pasiruošę, IBCLC egzaminą

išlaikę konsultantai. Kad kiekvienai

šeimai ši pagalba būtų lengvai

pasiekiama ir tiesiog taptų

sveikatos priežiūros standartu.



Sėkmingam žindymui svarbi ramybė ir
pasitikėjimas, kuriuos

suteikia laiku gauta aktuali informacija.

R E K L A M A

https://vilkesnamai.lt/tevystes-akademija/


ŽINDYVĖS MITYBA: 
maistas,  vaistas ar . . .  negandų ir  streso šaltinis?
B a r b o r a  J a r a š ū n ė ,  g y d y t o j a  d i e t o l o g ė ,  I B C L C

Straipsnyje apžvelgiama žindyvių mityba, tačiau detaliai nenagrinėjami

maistinės vertės neturintys galaktogogai (arbatos, augalų ekstraktai ir

kitos veikliųjų medžiagų formos), vartojami siekiant reguliuoti

laktaciją, ir vitaminų, mikroelementų bei kitų medžiagų papildai. Tai –

atskira plati tema.

Senosiose kultūrose valgymas buvo

traktuojamas ne tik kaip maistinių

medžiagų šaltinis – buvo tikima ir

reikšminga gydomąja maisto galia.

Priklausomai nuo regiono, kūdikių

susilaukusioms moterims buvo

tiekiami maistingiausi produktai,

kurie, kaip buvo tikėta, palaikė

laktaciją, gausino pieno kiekį ar net 

G R I A U N A M  M I T U S

keitė pieno sudėtį. Pavyzdžiui, Rytų

Indijos ajurvedinėse praktikose

laikyta, jog migdolai, kokosai ir

sezamo sėklos skatina „turtingo“

pieno gamybą, o ryžių pudingas,

moliūgų, saulėgrąžų bei sezamų

sėklos rekomenduotos siekiant

palaikyti ar gausinti laktaciją.

Tradicinėje kinų medicinos prakti-



praktikoje žindyvėms siūlytas

maistas, kuris, kaip tikėta, padėtų

išlaikyti kūno šilumą (laikyta, jog

jos netenkama pagimdžius) bei

reguliuoti skysčių balansą: vištienos

ir jūros dumblių sriubos, virtos

soros, ryžiai, papajos, anyžiai,

pankoliai, krapai, kuminai, kmynai,

imbierai. Kitose pasaulio tradicijose

laktogeniniam maistui buvo

priskiriamos salotos, šampinjonai,

miežiai, avižos, avinžirniai, kiaul-

pienės, ryžių gaminiai bei gausybė

kitų produktų. Daugelis kultūrų turi

tradicinius iš grūdų ruošiamus

gėrimus (dažniausiai – iš miežių bei

avižų, galimi su įvairiais priedais:

prieskoninėmis žolelėmis, karvės

pienu ir kt.) pieno gamybai

palaikyti. Lietuvoje iš kartos į kartą

buvo perduodama tradicija žin-

dyvei tiekti kmynų vaisių arbatą (ji

buvo skaninama ir pienu ar grie-

tinėle), kakavą, vėlesnėse tradi-

cijose atsirado chalva, riešutai. Taip

pat žindyvėms siūlyta gerti karvės

pieną, netgi alų (tai – taip pat

grūdų gėrimas).

O ką žindyvė turėtų valgyti ir ką

gerti šiais laikais? Ar žindant

reikėtų laikytis tradicijų ir vartoti

kultūriškai įprastus produktus?

Akivaizdu, jog dabartiniu metu

mūsų valgymo kultūros itin

susimaišiusios – vos per keletą

dienų niekur neišvykus galima

„išragauti“ visus pasaulio regionus

(pica, sušiai, takai („tacos“), „Tom

Yum“, barščiai, „chili“ troškinys,

humusas ar totoriškas tartaras...).

Be to, ieškant maitinimosi reko-

mendacijų, prieinami informacijos

šaltiniai taip pat nebeturi geo-

grafinių ribų. Iš vienos pusės tai –

puiki galimybė praturtinti racioną

įvairesniais produktais, skoniais bei

patirtimis. Kita vertus, tam tikra

„jautri“ informacija gali turėti

„sugedusio telefono“ efektą. Tai

ypač ryšku nagrinėjant žindyvių

maitinimosi temą. Aptarkime

keletą pavyzdžių.



Žindymas ir kava. Žindančioms

moterims rekomenduotina vengti

gausaus kofeino vartojimo ir

siūloma neviršyti 200–300 mg per

parą – tai oficialiai laikoma saugiu

kiekiu didžiajai populiacijos daliai.

Ką jums sako šie skaičiai? Kaip šias

teorines rekomendacijas pritaikyti

praktiko-je? Išverčiant į „kavos

puodelių“ kalbą, tai galėtų atitikti

apie 2 puodelius filtruotos kavos

arba 4 puodelius espresso (ar jos

pagrindu paruoštų kavos gėrimų) –

taip dažniausiai yra nurodoma

straipsniuose bei rekomendacijose,

verčiamose į lietuvių kalbą.

Atkreiptinas dėmesys – nors

Lietuvoje kavos kultūra pamažu

keičiasi, vis dar labai įprasta ją

ruošti plikant puodelyje (sumaltos

pupelės užpilamos karštu vande-

niu, ir geriama kava su tirščiais

puodelio dugne). Reiktų pažymėti,

jog kuo ilgiau maltos kavos

pupelės kontaktuoja su vandeniu,

tuo daugiau kofeino (ir kitų

bioaktyvių medžiagų) į jį patenka –

taip paruoštoje kavoje kofeino bus

ženkliai daugiau nei espresso ar

filtruotoje kavoje. Taigi, nagrinėjant

užsienio auditorijai (Vakarų šalyse

kava dažniausiai ruošiama ją

filtruojant ar aparatu) skirtas

rekomendacijas, jog žindyvė gali

išgerti 2–3 puodelius kavos per

dieną, šių „puodelių“ negalime

tiesiogiai pritaikyti Lietuvos popu-

liacijai – privalu atsižvelgti į

kultūrinius kavos ruošimo skirtu-

mus. Lietuvėms svarbu akcentuoti,

jog bent jau nėštumo ir žindymo

laikotarpiu būtų tikslinga atsisakyti

puodelyje plikytos kavos ir rinktis

alternatyvius kavos ruošimo būdus

(arba riboti iki 1 puodelio per

dieną).

Kita atskiros publikacijos verta

tema – žindymas ir karvės pienas.

Lietuvoje karvės pienas ir jo

produktai tradiciškai vartojami ne

vieną šimtą metų. Šiuo metu

neturime aiškių duomenų apie

alergijų karvės pieno baltymams

paplitimų skirtumus, tačiau jei

šalies gyventojų prisitaikymą

vartoti karvės pieno produktus

vertintume žvelgdami per pieno

cukraus – laktozės – toleravimo

prizmę, Lietuva atsidurtų tarp

Šiaurės Europos (kur laktozė

toleruojama geriausiai) ir Vidurio

Europos (kur laktozė toleruojama

mažiau) šalių. Kalbant skaičių

kalba, pasaulyje vidutiniškai apie

65–70% suaugusiųjų netoleruoja

laktozės, o Lietuvoje apie 65–70%

suaugusiųjų, atvirkščiai, ją toleruoja

ir gali vartoti pieno produktus su

laktoze didesniais kiekiais. Šie

duomenys nėra tiesioginis

skatinimas vartoti daugiau karvės

pieno produktų – tai genetinių ypa-

tumų, lemiančių plonosios žarnos



fermentų spektrą, iliustracija.

Skaitant iš japonų (kur laktozės

netoleruoja praktiškai visi vietiniai

gyventojai) kalbos išverstą straipsnį

apie žindyvių mitybą, jame tikrai

nerastumėte rekomendacijos

įtraukti į racioną 3 porcijas karvės

pieno produktų (jie turi kitus

tradicinius produktus, užtikrinan-

čius kalcio, fosforo, baltymų ir kitų

maistinių medžiagų poreikius).

Taigi, jei sveika žindyvė toleruoja ir

mėgsta pieno produktus, jie gali

būti jos subalansuoto raciono dalis

ir nėra pagrįsta „prevenciškai“ juos

riboti. Griežta eliminacinė dieta be

karvės pieno produktų skiriama tik

įtarus ar nustačius žindomo

kūdikio ar mamos alergines ar kitas

nepageidaujamas reakcijas karvės

pienui.

Galiausiai reiktų paminėti

„priešdieglinę“ žindyvių dietą.

Remiantis Wesselio kriterijais,

diegliams priskiriamas <3 mėn.

amžiaus kitais atžvilgiais sveiko

kūdikio verkimas be akivaizdžios

priežasties, trunkantis ≥3 valandas

per parą, ≥3 dienas per savaitę. Jų

etiologija nėra aiški, apibrėžiama

kaip suminė vidinių ir išorinių

veiksnių išraiška. Diegliai slopsta ir

retėja savaime, >90% jų pasibaigia

ties 8–9-ąja gyvenimo savaite. Per šį

laikotarpį dieglių kamuojamą kūdi-

kį žindanti mama, ieškodama 

„idealios priešdieglinės“ dietos, gali

pasiekti ekstremalų raciono riboji-

mo lygį. Ieškodama informacijos

internete, knygose bei aplinkinių

patarimuose ir bandydama susida-

ryti „draudžiamų“ ir „leidžiamų“

produktų sąrašą, šeima gali

atsidurti aklavietėje. Pervargusią

mamą neretai ima varginti kaltės ir

nerimo jausmas, netgi baimė

valgyti (arba mintis, jog galbūt

paprasčiau duoti mišinį nei laikytis

griežtų dietų...). Toks raciono

ribojimas gali lemti mitybos

nepakankamumą, lėtesnį atsiga-

vimą po gimdymo, jėgų trūkumą.

Būtina paminėti, jog gydymo

gairėse tik kaip antro pasirinkimo

priemonė diagnozavus dieglius (t.y.

atmetus kitas galimas nenumal-

domo verkimo priežastis) siūloma

laike ribota eliminacinė dieta,

atsisakant karvės pieno, arba

papildomai griežtesnė hipoaler-

ginė dieta be kiaušinių, riešutų,

kviečių, sojos ir žuvies. Jei po 2

savaičių intervencijos nėra jokio

efekto dieglių klinikai, produktai

turėtų būti palengva grąžinami į

žindyvės racioną.

 

D I E G L I A I  S L O P S T A  I R

R E T Ė J A  S A V A I M E ,  > 9 0 %

J Ų  P A S I B A I G I A  T I E S  8 –

9 - Ą J A  G Y V E N I M O

S A V A I T E .



Nagrinėjant mokslinę literatūrą,

skirtinguose pasaulio regionuose

dieglių „kaltininkai“ stipriai vari-

juoja. Štai Turkijoje atlikto tyrimo

rezultatai skelbia, jog dieglius gali

provokuoti bananai, o jų eigą pa-

lankiai veikti vynuogės, citrusiniai

vaisiai, bulvės bei baltymais

turtingi produktai. Indijos tyrėjai

skelbia išvadą, jog baltymais

turtingi produktai, ypač lęšiai,

provokuoja dieglius. Dar kita moks-

lininkų grupė iš Australijos teigia,

jog dieglius ramina žindyvėms

skiriama FODMAP dieta – joje tarp

rekomenduotinų vartoti produktų

rasime bananus (kuriuos turkai

rekomendavo riboti), vynuoges,

apelsinus, česnakus, kietąjį sūrį...

Taigi, nekritiškai „suplakus“ siūlo-

mus ingredientus į „draudžiamus“

ir „leidžiamus“, galime gauti

neįtikėtinus, logika nepagrįstus są-

rašus. Svarbu pabrėžti, jog žindan-

čias mamas konsultuojantys spe-

cialistai kiekvieną atvejį turėtų

vertinti individualiai ir neskubėti

nepagrįstai bei ilgam laikotarpiui

eliminuoti svarbių maisto produktų

grupių. Jei mamai skiriama ilga-

laikė griežta eliminacinė dieta,

tikslinga ieškoti gydytojo dietologo

pagalbos, padėsiančios užtikrinti

maitinimosi visavertiškumą ir

poreikių patenkinimą.

Valgyti reguliariai (pvz., 3 pa-

grindiniai valgymai ir (2–)3

užkandžiai; ankstyvuoju pogim-

dyviniu periodu valgymai gali

būti dar dažnesni)

Įsiklausyti į kūno siunčiamus

alkio ir sotumo signalus bei

mėgautis valgymu

Vartoti maistą, kuris maloniai

pasotina ir nesukelia nemalonių

pojūčių 

Valgyti įvairų maistą, kuo

dažniau šviežią

Gerti pakankamai nesaldintų

skysčių

Rekomenduojamą žindyvės

racioną puikiai atspindi maisto

pasirinkimo piramidė, kurios

pagrindą sudaro grūdinės

kultūros bei daržovės ir vaisiai,

antroje pakopoje – kasdien, bet

mažesniais kiekiais vartotini

įvairūs baltymais turtingi

produktai (mėsa, paukštiena,

žuvis, kiaušiniai, pieno

produktai) bei sveikatai

naudingų riebalų šaltiniai

(sėklos, riešutai, šalto spaudimo

nerafinuoti aliejai, avokadai).

MAITINIMOSI REKOMENDACIJOS

ŽINDYMO LAIKOTARPIU

 

Pagrindiniai principai. Svarbu:

Rekomenduojamas sveikos

žindyvės racionas



R E K O M E N D U O J A M Ą  Ž I N D Y V Ė S
R A C I O N Ą  P U I K I A I  A T S P I N D I

M A I S T O  P A S I R I N K I M O  P I R A M I D Ė

Kiekvieno pagrindinio valgymo

metu žindyvei rekomen-

duojama suvartoti komplek-

sinių angliavandenių (t. y.

kruopų ar grūdų gaminių

(duonos, makaronų), bulvių), 

Piramidės viršūnėje – rečiausiai

vartotinas maistas – „tuščių“ kalorijų

šaltiniai, tokie kaip cukringi

saldumynai, saldūs gėrimai, daug

maisto priedų turintys gaminiai.

bent pusę jų turėtų sudaryti

pilnagrūdžiai produktai. Ši maisto

produktų grupė suteikia stabilios

energijos, o juose esančios

skaidulos padeda palaikyti žarnyno

sveikatą. Būtų puiku bent kartą per

dieną suvalgyti kruopų – kaip

atskirą patiekalą (košę) ar garnyrą

kitų valgymų metu.

Laktogeniniame racione tradiciškai

svarbi vieta skiriama avižoms: dėl

jų švelnaus poveikio virškinimo



Žindyvei svarbu kasdien vartoti

įvairių spalvų daržovių ir vaisių

– tai nepakeičiamas vitaminų,

mineralinių medžiagų, skaidulų

ir kitų fitonutrientų šaltinis.

Daržovių siūloma vartoti

daugiau nei vaisių. Jei žindanti

mama mėgsta bei vartoja, jos

racione rekomenduotinos ir

ankštinės kultūros (pupos,

avinžirniai, soja ir kt.). Neretai

žindyvėms „prevenciškai“ siūlo-

ma valgyti vien virtas ar

troškintas daržoves (arba,

ekstremaliais atvejais, jų

siūloma apskritai vengti) – tai

perteklinė rekomendacija.

Termiškai apdorotos daržovės

bei vaisiai labiau tiktų itin

jautrią virškinimo sistemą

turinčioms, po sunkesnio

gimdymo nusilpusioms mote-

rims, atsigaunant palaipsniui

sistemai, žindyvėms rekomen-

duotina vartoti avižas įvairiais

pavidalais: dribsnius, skaldytas

kruopas, miltus, išbandyti avižų

gėrimą. Taip pat svarbu nepamiršti

ir kitų puikių Lietuvoje populiarių –

grikių, miežių (perlinių kruopų) – ar

rečiau vartojamų, bet ne mažiau

maistingų – bolivinės balandos,

sorų, speltos – kruopų. Vartotini ir

ryžiai, bulguras, kuskusas (patartina

ieškoti pilnagrūdžio varianto) bei

kitos mėgstamos kruopos.

Paros baltymų poreikis

žindymo laikotarpiu išlieka

didesnis, tačiau jį gali nesunkiai

patenkinti įprastas moters

racionas – kiek didesnės maisto

porcijos ar vienas kitas

papildomas maistingas užkan-

dis. Pagrindiniai baltymų

šaltiniai – mėsa, paukštiena,

kiaušiniai, žuvis ir kiti jūros

produktai, ankštinės kultūros,

pieno produktai, riešutai ir

sėklos – padeda užtikrinti, jog

moteris gaus visų reikiamų

aminorūgščių, pirmiausia svar-

bių jos pačios kūnui atsigauti

bei palaikyti optimalų funk-

cionavimą. Atkreiptinas dėme-

sys, jog net ir prastai besimaiti-

nančiuose kraštuose motinų

maitinimasis paprastai neturi

įtakos jų išskiriamo pieno

baltymų kiekybei ir kokybei,

tokiu atveju reikiamos maisti-

nės medžiagos paimamos iš

moters kūno atsargų (visų

pirma – jos raumeninio audinio).

 įtraukiant vis daugiau mėgstamų

šviežių produktų. Visgi jeigu

moteris jaučiasi gerai, neturi

ženklių virškinimo sistemos

sutrikimų ir trokšta šviežių

sezoninių daržovių nuo pat

pirmosios dienos po gimdymo –

svarbu gerbti jos norą ir padėti

patenkinti poreikius.



Žuvis ir jūros gėrybės – ne tik

baltymų, bet ir kūdikio nervų

sistemos raidai svarbių ω-3

polinesočiųjų riebalų rūgščių

šaltinis. Siekiant patenkinti jų

poreikį, rekomenduojama suvar-

toti 2 porcijas žuvies ir (arba)

jūros gėrybių (iš viso – apie 200

g) per savaitę, vieną kartą iš jų

siūloma rinktis riebią jūrinę žuvį

(t. y. atlantinę skumbrę, silkę,

upėtakį, sardinę, lašišą ar kt.).

Motinos su maistu gaunamų

riebalų kiekis turi tik nedidelį

poveikį pieno riebalų kiekybei,

tačiau vartojamų riebalų tipas

veikia pieno kokybę (jo riebalų

sudėtį). Pavyzdžiui, į pieną

patenka tiek sklandžiam kūdi-

kio vystymuisi reikalingos ω-3

Baltymais turtingo maisto, kaip ir

grūdinių kultūrų, daržovių ir vaisių,

reiktų vartoti kasdien, orientacinis

kiekis: dvi–trys delno dydžio

porcijos per dieną, pvz., delno

dydžio (be pirštų) gabalėlis mėsos

ar žuvies, pora kiaušinių, puodelis

natūralaus jogurto. Likusią dalį

baltymų poreikio patenkina

grūdinės kultūros, riešutai ir sėklos.

Jei žindyvė – vegetarė ar veganė,

svarbu pasidomėti papildomais

baltymų šaltiniais (pvz., kanapių

baltymai, ankštinės kultūros,

fermentuoti sojų produktai).

Atkreiptinas dėmesys, jog

Lietuvoje gyvenančioms žindy-

vėms (ir kitiems gyventojams)

rekomenduotina vartoti joduo-

tą druską. Jodas būtinas dar-

niai skydliaukės veiklai, o jo

stoka gali lemti tiek mamos,

tiek vaisiaus ar kūdikio hipo-

tiroidizmą. Lietuvos dirvožemyje

bei geriamajame vandenyje

jodo stokojama, todėl bendru

sutarimu druska joduojama.

Visgi rinkoje prekiaujama ir

nejoduota druska (pvz.,

Himalajų) – joje jodo yra tik

pėdsakai, todėl ji nėra tinkama

žindyvių mitybai (nebent tai

būtų specifiškai rekomenduota

endokrinologų dėl tam tikrų

skydliaukės veiklos sutrikimų).

Joduotą druską rekomenduoja-

polinesočiosios riebalų rūgštys, tiek

ir žalingi dalinai hidrinti riebalai.

Siekiant optimalios riebalų

įvairovės išskiriamame piene,

žindyvės į racioną turėtų įtraukti

daugiau nekaitintų šalto spaudimo

aliejų (ypač alyvuogių, linų sėmenų,

graikinių riešutų, kanapių sėklų ir

kt.), riešutų ir sėklų (ar jų sviestų),

avokadų. Geriausia išvardintus

produktus naudoti nekaitintus, jais

skaninant košes, tirštas sriubas,

salotas ar kitus patiekalus.

Saikingai vartotinas sviestas, koko-

sų aliejus.



Žindyvė turėtų gerti paten-

kindama savo troškulį, kuris

laktacijos periodu fiziologiškai  

ma pirkti nedidelėmis pakuotėmis

ir laikyti sandariai. Vartojant

rekomenduojamus joduotos drus-

kos kiekius (t. y. iki 1 arb. š. per

dieną suaugusiam asmeniui), gau-

nama apie 150 mikrogramų jodo

per dieną (žindymo laikotarpiu

rekomenduojama gauti 200

mikrogramų). Jodo atsargas dalinai

papildo ir kiti maisto produktai

(žuvis ir jūros gėrybės, kiaušiniai,

pieno produktai, daržovės (pvz.,

brokoliai, žirneliai, morkos, ridi-

kėliai), vaisiai (ypač bananai),

grūdinės kultūros (ypač rugiai ir

avižos).

padidėja. Jei jį atpažinti sunku,

svarbi savistaba dėl skysčių

trūkumo požymių (džiūstanti burna

ir lūpos, tamsesnis šlapimas,

retesnis šlapinimasis). Žindyvei

trūkstant skysčių išskiriamo pieno

kiekis nesumažės, tačiau tai turės

įtakos moters savijautai ir sveikatos

būklei. Įdomu tai, jog ekstremaliai

per dideli skysčių kiekiai gali netgi

slopinti laktaciją. Skysčių poreikiui

užtikrinti svarbu vartoti nesal-

dintus, nestimuliuojančius gėrimus.

Troškulys neretai padidėja žindymo

proceso metu, todėl patogu turėti

reguliariai pripildomą gertuvę su

vėsiu (dėl vaiko nudeginimo

pavojaus!) gėri-mu savo „žindymo

taškuose“  namuose bei nešiotis

mamos krepšyje už namų ribų.



Nepagrįsto raciono ribojimo,

dietų, badavimo.

Nesaugaus maisto, didinančio

apsinuodijimų riziką (neplautų

daržovių, termiškai neapdorotų

kiaušinių, paukštienos ir t. t.).

Transriebalų (etiketėse žymimi

kaip: „iš dalies hidrinti“, „dalinai

hidrolizuoti“ riebalai): daugiau-

sia jų yra greito maisto ir

pramoniniuose konditerijos ga-

miniuose, ilgai galiojančiuose

pusfabrikačiuose. Šie sintetiniai

junginiai žalingai veikia ne tik

motinos, bet ir kūdikio

organizmą, galimai sutrikdy-

dami endokrininius procesus,

didindami širdies ir kraujagyslių,

neurodegenaracinių ir kitų ligų

riziką. Jie vengtini bet kuriame

žmogaus gyvenimo etape, ypač

kūdikystėje ir vaikystėje.

Tam tikros rūšies žuvų. Gausus

žuvies vartojimas siejamas su

gaunamu didesniu gyvsidabrio

kiekiu, kuris patenka ir į

motinos pieną bei gali turėti

neigiamos įtakos kūdikio nervų

sistemos vystymuisi. Norint

sumažinti šią riziką, žindyvėms

rekomenduojama vengti

stambių plėšrių žuvų (karališkų

skumbrių, kardžuvių, ryklių, 

Žindymo laikotarpiu rekomen-

duojama vengti:

„Tuščių“ kalorijų, t. y. tokio

maisto, kuris turi tik energinę

vertę, tačiau nesuteikia orga-

nizmui naudingų medžiagų bei

užima racione maistingesnių

produktų vietą. Vienas ryškiau-

sių pavyzdžių – saldinti gėrimai

(pvz., limonadai, sultys, gira),

cukringi saldumynai (pvz.,

saldainiai, vafliai, pieniškas

šokoladas, zefyrai) ar kiti užkan-

džiai (pvz., bulvių traškučiai).

Toks retkarčiais vartojamas

„pramoginis“ maistas nėra drau-

džiamas, tačiau svarbu, jog

žindyvės racione jis nevyrautų.

Ypač rekomenduotina sąmonin-

gai riboti visų saldžių gėrimų

vartojimą bei griežtai vengti

transriebalų. 

Gausaus kofeino kiekio (aprašy-

ta anksčiau).

Gausaus alkoholio kiekio. Jei

sveikam išnešiotam kūdikiui >3

mėnesiai, ir žindyvė pageidauja

išgerti proginį gėrimą (1 vnt. =

150 ml vyno, 350 ml alaus, 40 ml

stipraus alkoholinio gėrimo),

siūloma pažindyti prieš jį, o po 

buriažuvių, kardžuvių, cigarinių

ešerių, didžiaakių tunų), riboti kitos

rūšies tuną iki 1 karto per savaitę.

Laikantis šių rekomendacijų bei

vartojant 2 porcijas žuvies per

savaitę, bus pasiektas optimalus

naudos / galimos rizikos santykis.



alkoholio vartojimo nežindyti

mažiausiai 2–4 valandas. Pieno

nusitraukti po alkoholio vartojimo

nereikia.

Ankstyvuoju laikotarpiu po gim-

dymo, kuomet gyvybiniai resursai

nukreipiami organizmo persitvar-

kymui bei laktacijos pradžiai,

siūloma vartoti švelnesnį, lengviau

virškinamą, kuo dažniau šiltą

maistą. Šiam periodui tinkamiausi

troškinti ir virti patiekalai, trintos

tirštos sriubos, glotnučiai, daž-

nesnis valgymas nedidelėmis

porcijomis.

Žindyvių mityba – neišsemiama

tema. Kol moterys žindys vaikus, tol

bus domimasi maisto įtaka

laktacijai, moters ir kūdikio

sveikatai. Kuriame laikotarpyje ar

kuriame krašte begyventų, ir kokios

mitybos „mados“ bevyrautų,

žindančiai moteriai svarbu išlaikyti

ryšį su savo kūnu, įsiklausyti į jo

pojūčius ir poreikius. Taip su

moters pienu bus perduotos ne tik

reikiamos maistinės medžiagos,

bet ir valgymo kultūra bei švelni

savirūpos praktika. 

 

A N K S T Y V U O J U  L A I K O T A R P I U  P O  G I M D Y M O

T I N K A M I A U S I  T R O Š K I N T I  I R  V I R T I  P A T I E K A L A I ,

T R I N T O S  T I R Š T O S  S R I U B O S ,  G L O T N U Č I A I ,

D A Ž N E S N I S  V A L G Y M A S  N E D I D E L Ė M I S  P O R C I J O M I S .

 



KVIEČIU
pažvelgti į žmogaus ir maisto santykį
nuo pirmosios gyvenimo akimirkos

R E K L A M A

Gyd. dietologė, IBCLC
Barbora Jarašūnė

https://www.jarasune.lt/
https://www.jarasune.lt/


V A K C I N O S  I R  Ž I N D Y M A S
E d i t a  R u t k a u s k i e n ė ,  m e d i c i n o s  g y d y t o j a

Susilaukę mažylio pradedame atidžiau rinktis tai, ką vartojame:

stengiamės valgyti ekologišką maistą, perkame natūralių audinių

drabužėlius, saugius žaislus, kokybiškas higienos priemones.

Nusprendus išbandyti naujus dalykus, pasąmonėje pradeda kirbėti

klausimas: „Ar tai saugu mano kūdikiui?“.

Ypatingai daug dvejonių kelia

situacijos, kai kalba pasisuka apie

vakcinas ir žindymą. Dažniausiai

bijoma, kad skiepuose esančios

medžiagos ar mikroorganizmo, nuo

kurio skiepijama komponentai,

pateks į mamos pieną, ir kūdikis

susirgs. Kitas visuomenėje gajus

mitas yra susijęs su įsitikinimu, kad 

per pieną perduodama apsauga

nuo visų ligų, kuriomis yra sirgusi

kūdikio mama. Tikima, kad

žindomam mažyliui skiepai

nereikalingi. Žindymas klaidingai

laikomas kontraindikacija vakci-

nacijai.

Kaip yra iš tiesų? Pabandykime

išsiaiškinti.

G R I A U N A M  M I T U S



Imuninę apsaugą nuo infekcijos

sukėlėjų suteikia mūsų kraujyje

cirkuliuojantys imunoglobulinai.

Imunoglobulinai yra skirstomi į

penkias klases: M, G, A, E ir D.

Nėštumo metu tik imunoglobulinai

G praeina placentos barjerą ir iš

mamos yra perduodami kūdikiui.

Gimus mažyliui, šie imunoglo-

bulinai pirmuosius 4–6 gyvenimo

mėnesius saugo kūdikį nuo ligų,

kuriomis yra sirgusi mama. Tai

vadinama pasyviuoju imunitetu.

Jam išsekus prasideda „imuniteto

duobe“ vadinamas laikotarpis, kai

kūdikio imuninė sistema pamažu

turi mokytis apsiginti nuo įvairių

ligos sukėlėjų pati. „Imuniteto

duobė“ kartu yra priežastis, kodėl

kūdikiai pradedami skiepyti taip

anksti – išsekus mamos dovanotai

apsaugai, lieka vakcinų pagalba

pradėtas formuoti imunitetas,

saugantis mažylį nuo pavojin-

giausių ir mirtimi galinčių baigtis

infekcinių ligų.

Pagrindiniai imunoglobulinai,

gaunami su mamos pienu, yra

imunoglobulinai A. Ši imunoglo-

bulinų klasė yra pirmoji pagalba

kovojant su patogeniniais mikro-

organizmais: neleidžia bakterijoms

ar virusams tvirtintis prie gleivinės

(pvz., virškinamojo trakto) epitelio

ląstelių, neutralizuoja bakterijų

toksinus, tačiau į kraują iš

virškinamojo trakto nėra absorbuo-

jami ir veikia tik vietiškai. Su

mamos pienu išsiskiria taip pat

nedideli imunoglobulino G kiekiai,

tačiau jie tokie maži, kad kūdikio

apsaugos, tolygios imunizacijai

vakcinomis, neužtikrina.

 

Gyvose vakcinose naudojamas

gyvas susilpnintas ligos sukėlėjas

(bakterija arba virusas), kuris

patekęs į organizmą dauginasi ir

imituoja natūralią infekciją.

Besidauginantis patogenas yra

atpažįstamas imuninės sistemos,

sunaikinamas ir suformuojamas

prieš ligos sukėlėją nukreiptas

specifinis imunitetas. 

Lietuvoje naudojamos gyvos

vakcinos yra skirtos apsaugai nuo

rota viruso, tuberkuliozės, tymų-

raudonukės-kiaulytės ir vėjaraupių.

Minėtomis vakcinomis skiepijama

vaikystėje. Revakcinacija suaugus

gali būti rekomenduojama tik

tymų-raudonukės-kiaulytės ar vėja-

raupių vakcina tais atvejais, kai

žindyvei buvo skirta viena vakcinos

dozė, žindyvė apskritai nebuvo

skiepyta ar neturi imuniteto prieš

vieną iš šių ligų.

V A K C I N O S

K L A S I F I K U O J A M O S

Į V A I R I A I .

P A P R A S Č I A U S I A  J A S

S K I R S T Y T I  Į

G Y V A S  I R  N E G Y V A S .  



Paprastai vakcinose esantys

susilpninti virusai į mamos pieną

neišsiskiria. Išimtis yra vakcininis

raudonukės virusas, kuris su pienu

patenką į kūdikio virškinamąjį

traktą ir gali sukelti besimptomę

infekciją. Ši besimptomė infekcija

įtakos mažylio sveikatai neturi.

Vienintelė situacija, kai tymų-

raudonukės-kiaulytės ar vėjaraupių

vakcinos negali būti skiriamos

žindyvei, yra kūdikiui įtariamas

imunodeficitas.

Nuo tuberkuliozės Lietuvoje

skiepijami tik naujagimiai, rota

viruso vakcina – kūdikiai. Revakci-

nacija augant šiais skiepais

nerekomenduojama. Mamos kar-

tais sulaukia patarimo porą

valandų nežindyti kūdikio po rota

viruso skiepo, teigiant, kad piene

esantys imunoglobulinai sunaikins

vakcininį virusą ir skiepas taps

neefektyvus. Atlikti tyrimai parodė,

kad žindymas neturėjo įtakos

imuniteto prieš rota virusą

susiformavimui ir apribojimai

žindymui šiuo atveju negali būti

taikomi.

Mėgstančioms keliauti mamoms

svarbu žinoti, kad gyva geltonojo

drugio vakcina žindyvėms yra

kontraindikuotina. Geltonojo dru-

gio vakcina galima skiepytis tik

tada, jei žindyvei neįmanoma

išvengti ar atidėti kelionės į

endemines geltonojo drugio zonas, 

nes tikimybė užsikrėsti geltonąja

karštine yra gerokai didesnė nei

rimta nepageidaujama reakcija į

vakciną. Tokiu atveju dalis

specialistų rekomenduoja bent dvi

savaites po geltonojo drugio

vakcinos nežindyti kūdikio, nes

registruoti trys su šia vakcina

susijusios neurologinės ligos atvejai

motinos pienu maitintiems

kūdikiams.

Duomenų, kad paskyrus negyvą

vakciną būtų registruotos nepa-

geidaujamos reakcijos kūdikiams,

nėra, todėl manoma, kad šiai

grupei priklausantys skiepai gali

būti saugiai skiriami žindyvėms.

Lietuvoje registruotos negyvos

vakcinos nuo erkinio encefalito,

gripo, difterijos, stabligės, kokliušo,

poliomielito, H. influenzae B tipo,

pneumokoko, hepatito A ir B,

žmogaus papilomos viruso, A, B, C,

W ir Y grupių meningokokų bei

Covid-19 virusinės infekcijos. Šiuo

metu dėl nepalankios epide-

miologinės situacijos Lietuvoje

labai aktualios dvi vakcinos: erkinio

encefalito ir Covid-19.

Erkinio encefalito vakcina

rekomenduojama skiepytis

teritorijose, kuriose sergamumas

erkiniu encefalitu siekia daugiau

nei 5 atv./100 000 gyventojų.

Lietuvoje šis rodiklis 2019 m. siekė

25,4 atv./100 000 ir buvo vienas di-



džiausių Europoje. Todėl skiepai

nuo erkinio encefalito ypač reko-

menduojami žindyvėms, gyvenan-

čioms didelės rizikos vietovėse ir

mėgstančioms leisti laisvalaikį

gamtoje.

Covid-19 vakcinų klinikinių tyrimų

metu žindyvės įtraukiamos nebuvo,

todėl duomenys apie skiepo

saugumą šiuo metu dar apiben-

drinami. Dauguma akušerių ir

ginekologų organizacijų remia

žindyvių skiepijimą Covid-19

vakcina ir mano, kad tai yra saugu.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad

vakcinos nuo Covid-19 yra kelių

rūšių: paremtos informacinės RNR

technologija („Moderna“ ir „Pfizer

BioNTech“) ir viruso vektorinės

vakcinos („AstraZeneca“ ir „Johnson

& Johnson“). Informacine RNR

technologija paremtos vakcinos 

yra negyvos. Viruso vektorinėse

vakcinose naudojamas gyvas

adenovirusas, kuris modifikuotas

taip, kad negalėtų daugintis.

Apibendrinant straipsnyje pateiktą

informaciją, svarbu akcentuoti, kad

skiepai yra asmeninis pasirinkimas,

ir kiekvieno žmogaus situacija –

individuali. Priimtą sprendimą dėl

vakcinacijos visada aptarkite su

savo šeimos gydytoju –  siekiamas

rezultatas turi būti maksimaliai

saugus ir naudingas tiek mamai,

tiek kūdikiui.

Paruošta remiantis JAV ligų

kontrolės ir prevencijos centro

(CDC) ir „e-lactancia“ rekomen-

dacijomis, preparatų charak-

teristikų santrumpomis iš

Valstybinės vaistų kontrolės

tarnybos.



ŽINDYMO KURSAI 
3 paskaitos + Skype susitikimas

Gera laukti,
kai išmanai

mažylio poreikius

R E K L A M A

https://pabiruciusveikata.lt/zindymo-kursai-grupems/


Tęsdami maitinimo padėčių temą, pakalbėkime apie šoninę padėtį. Kai

kur ši padėtis vadinama „kamuolio“ ar net „futbolo“ 😊. Ši padėtis tinka

nuo pat gimdymo mamoms, kurios gali sėdėti, arba tada, kai jau gali

sėdėti.

Š O N I N Ė  Ž I N D Y M O  P A D Ė T I S
D a i v a  Š n i u k a i t ė ,  I B C L C ,  S l a u g o s  m a g i s t r ė

Šoninė padėtis labai patogi anksty-

vuoju žindymo laikotarpiu, kai po

gimdymo mamos pilvas dar tebėra

didokas ir iš priekio sudėtinga arti

priglausti vaiką. Padėtis tinka po

cezario operacijos, nes šone pagul-

dytas vaikas nespaudžia žaizdos.

Taip pat šią padėtį reikėtų išbandy-

ti moterims, kurių didelės krūtys. 

Iš tos srities, kurią žindant krūtį

masažuoja judantis apatinis vaiku-

čio žandikaulis, gerai ištraukiamas

 pienas, todėl šoninė padėtis tinka,

jei šoninėje krūties dalyje formuo-

jasi pieno sąstovis ar jaučiami

guzeliai.

Jei dėl kokios nors priežasties

speneliai tapo sužaloti, gydant juos

taip pat naudinga pakeisti

žindymo padėtį, kad pasikeistų

spenelio spaudimo vieta. Gal vaikui

taip bus patogiau apžioti ir

speneliai nebus traumuojami?

Ž I N D Y V Ė S  M O K Y K L A



Atminkite – sėdėti turite pato-

giai: tvirtai atsirėmusi ties

juosmeniu, liemuo turi būti

tiesus, kojos neįtemptos.

Ant ko sėdėti

Svarbu, kad sėdėti būtų patogu.

Netinka taburetės, kėdės, krėslai su

ranktūriais. Gerai yra sofa su atlošu,

kad galėtumėte pasidaryti tvirtą

atramą nugarai ir šone liktų vietos

vaikui paguldyti.

Kadangi paguldžius vaiką iš šono

prie krūties jo nosytė turi būti ties

krūties speneliu (kaip ir guldant iš

priekio), reikia daugiau vietos už

jūsų nugaros vaiko kūnui ir kojoms.

Labai gerai, jei nugaros atramai

naudojamas pagalves ar kitas

priemones paslinktumėte į priešin-

gą pusę, nei guldysite vaiką, o toje

pusėje, kur guldysite vaiką, liktų

daugiau erdvės iki atlošo.

Vaiko guldymas

Toje pusėje, iš kurios maitinsite,

šalia savo šlaunies pasidėkite

pagalvėlę, kuri kompensuos kojos ir

sėdimo paviršiaus aukščių skirtu-

mus. Tuomet pagalvę, ant kurios

guldysite vaiką, pasidėkite šalia –

šone ir ant kelių. Priklausomai nuo

vaiko dydžio įsipatoginkite, kad

jums būtų patogu jį priglausti: vai-

kas gali gulėti visiškai priglaustas

prie jūsų šono ar kiek įstrižai.

Glaudimas

Atminkite: vaiką glaudžiate prie

krūties, o ne krūtį kišate vaikui į

burną.

Glausti vaiką prie krūties reikia ta

ranka, iš kurios pusės maitinsite. Jei

glaudžiate prie dešinės krūties,

vaiką laikykite dešine ranka, ir

atvirkščiai.

Paguldykite vaiką ant šono – pilvu ir

veidu pasuktą į jus. Vaiko nosytė

turi būti spenelio aukštyje.

Prisiminkite, ką aptarėme ankstes-

niame numeryje apie naujagimio

galvą: turi būti palikta erdvės ją

atlošti. Tada suimkite vaiką tvirtai

ties pečiais, šiek tiek kilstelkite, kad

būtų patogu atlošti galvą. Kai

vaikas plačiai prasižios, stipriai

priglauskite jį prie krūties. Kai

pajusite, kad vaikas ims ritmiškai

žįsti, paguldykite ant pagalvės, bet 



Jei glaudžiant reikia šiek tiek kils-

telėti krūtį, darykite tai priešinga

ranka.

Dažnai ankstyvajame laktacijos

laikotarpyje, kai vaikas žinda,

pienas laša iš kitos krūties. Jei

įsitaisysite patogiai, lašantį pieną

galėsite surinkti į indelį ir vėliau, jei

reikės, sumaitinti (žiūrėkite nuo-

trauką apačioje).

Apskritai, laktacijos / žindymo

pradžioje yra gerai išbandyti įvairias

padėtis, kad rastumėte, kas jums ir

vaikui patogiausia. Kartu bus

aktyviai ištuštinamos visos krūtų

sritys. 

lengvai prilaikykite, kad neatvirstų

ant nugaros. Žindymas turi būti

malonus jums abiem. Kai vaikui

bus patogu, jis ieškos akių kon-

takto, švelniai kalbinkite jį, mėgau-

kitės artumu ir nepakartojamu

ryšiu. Ar gali būti didesnis stebuklas

nei išnešioti, pagimdyti ir išmaitinti

vaiką!

Daivos Šniukaitės, IBCLC
žindymo konsultacijos, 

registracija telefonu
+37069836946



"Krūtis - geriausia"
NORVEGŲ FILMAS

 
 

Kaina 5€. 
Lėšos skiriamos ne pelno siekiančiai

organizacijai VšĮ "Pradžių pradžia"
 

Mamos kinoteatras
 

Pirkti

R E K L A M A

http://pradzia.org/parduotuve/filmas-krutis-geriausia/
http://pradzia.org/parduotuve/filmas-krutis-geriausia/
http://pradzia.org/parduotuve/filmas-krutis-geriausia/


K I T A M E  L E I D I N Y J E

    Mielos mamos, skyrelyje "Žindymo istorijos" publikuosime jūsų klausimus, tad
drąsiai rašykite mums el. paštu info@pradzia.org 

www.pradzia.org

Prenumeruoti

Nepraleiskite kito
numerio!

Gimdymas su dula

Žindymas ir
mažakraujystėDidelės ir mažos

krūtys: ar pavyks
žindyti?

Žindymo istorijos

http://pradzia.org/prenumerata/
http://pradzia.org/
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