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Gitana

Mielos Mamos,

Prieš Jus – atnaujinto dizaino, dar storesnis ir patrauklesnis žurnalas „Sumani mama“! Pametėme 
skaičių, kiek jūsų nuostabių stebuklų puošia leidinio puslapius. Stebėtino populiarumo sulaukęs 
„Saulės spinduliuko“ konkursas vis dar tęsiasi ir laukia jūsų nuotraukų, kurios puoš ir kitų žurnalo 
numerių puslapius bei VIRŠELIUS! Nepamirškite prenumeruoti žurnalą ir gauti elektroninę versiją 
anksčiau, nei jis pasirodys viešai. Taip pat galėsite žurnalą atsispausdinti, nes tik prenumeratoriams 
atsiųsime PDF versiją.

Dar daugiau naujienų – kitame puslapyje periodiškai pristatysime į mūsų akiratį patekusias nau-
jienas, kurios gali sudominti jus ar patiktų jūsų mažyliui. Norite rekomenduoti? Parašykite mums, 
dalykitės patirtimi ir naudingais patarimais, kartu atraskime geriausius sprendimus!

Šį numerį  pradedame nuo itin jautrios temos tiems, kurių gandrai vis neaplanko. Gydytojas patars, 
kaip elgtis tokioms šeimoms, kokios medikų pagalbos tikėtis. Besilaukiančioms svarbu žinoti, kas 
leistina, o kas draudžiama, ar galima sportuoti. Nėštukės taip pat atras išsamų straipsnį apie gimdy-
mo skausmo malšinimą. Nuspręskite, kuris nuskausminimo būdas jums priimtiniausias, jei nepla-
nuotai prireiktų.

Nepamiršome ir maloniausio nėštumo etapo – kraitelio ruošimo. Šiame numeryje pasakojame apie 
būtiniausius kūdikio higienos reikmenis ir patariame, kaip nepasiklysti plačioje rinkos pasiūloje.

Mamai, auginančiai vaikutį, tikrai išyla klausimai: ką jam duoti valgyti, ar jis pakankamai valgo, kodėl 
mažylis prastai miega naktį, kuo vaiką užimti lauke? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų rasite atsaky-
mus žurnalo puslapiuose. Beprasidedant šeimos švenčių sezonui, ypatingą dėmesį skyrėme krikš-
tynoms. Atskleisime, ką tėveliams privalu žinoti apie krikšto šventę; atrasite šventės organizavimo 
idėjų. Neįkainojama patirtimi bei patarimais dalysis profesionali fotografė. 

Paskutiniuose žurnalo puslapiuose –  nauja rubrika „MAMOS blog‘as“. Kaskart čia skaitysite naują 
pasisakymą - vienos iš mūsų pamąstymus, įžvalgas ir dalijimąsi patirtimi. Šįsyk MAMA pataria, kaip 
„ištverti“ dvejus metus (o gal ir daugiau) „namų kalėjime“. Justinos Servienės pasakojime kiekviena 
atrasime save...

Linkime prasmingų akimirkų, leidžiant laiką su žurnalu „Sumani mama“!

Redaktorės  
laiškas

Sumani
    Mama
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Pagalbinisapvaisinimas



Su vaisingumo problemomis pasaulyje susidu-
ria kas septinta šeima, tad Lietuvoje nevaisingų 
porų skaičius sudaro beveik Klaipėdos miesto 
dydžio gyventojų populiaciją. Vaisingumas 
– tai ne vien moters, tai poros reikalas. Jeigu 
partneriai gyvena reguliarų lytinį gyvenimą ir 
nevartoja jokių apsisaugojimo nuo nėštumo 
priemonių, tačiau nepastoja per vienerius me-
tus, pora laikoma nevaisinga ir pradedama tir-
ti bei gydyti. Jeigu moteris yra vyresnė nei 35 
metų amžiaus arba jos mėnesinių ciklas sutri-
kęs, praeityje buvę lytinių organų uždegimų, 
operacijų, traumų, taikytas spindulinis, chemo-
terapinis gydymas ar panašiai, pagalbos reikė-
tų kreiptis nelaukiant vienerių metų.

VIZITAS PAS NEVAISINGUMO 
DAKTARĄ

Pas gydytojus atvykus negalinčiai susilaukti 
kūdikio porai, visų pirma reikėtų išsiaiškinti, ar 
kuris nors iš poros jau turi vaikų, kokiomis li-
gomis serga, galbūt vartoja kokius nors vaistus. 
Svarbu išsamiai aptarti visą poros medicininę ir 
chirurginę istoriją, darbo, buities sąlygas, žalin-
gus įpročius. Nuolatinis stresas, kenksmingos 
darbo sąlygos, rūkymas, alkoholio, narkotikų 
vartojimas, nutukimas gerokai blogina tiek mo-
ters, tiek vyro vaisingumą.

Yra daug faktorių ir ligų, kurios gali sutrikdyti 
pastojimą, todėl labai svarbus kryptingas ne-
vaisingos poros ištyrimas, kuris turėtų apimti: 
spermos tyrimą, ovuliacijos įvertinimą, kiau-
šintakių pakenkimo bei gimdos patologijos di-
agnostiką, tyrimus dėl lytinių takų infekcijų ir 

panašiai.

NEVAISINGUMO PRIEŽASTYS

Ketvirtadaliui nevaisingų porų diagnozuojami 
moterų ovuliacijos sutrikimai, penktadaliui – 
kiaušintakių problemos, dešimtadaliui – gim-
dos ir pilvaplėvės pakitimai. Vyro organizme 
įvairios priežastys diagnozuojamos ketvirtada-
liui atvejų ir maždaug tokiai pačiai daliai porų 
diagnozuojamas neaiškios kilmės nevaisin-
gumas, kuris galėtų apimti gimdos gleivinės, 
lytinių ląstelių, embriono vystymosi bei kitus 
sutrikimus. Beveik pusei porų nevaisingumo 
sutrikimai nustatomi abiem partneriams kartu.

GYDYMO KELIAI

Diagnozavus nevaisingumą, galimi trys pagrin-
diniai gydymo keliai: medikamentinis vaisingu-
mą atstatantis gydymas, esant ovuliacijos su-
trikimams; chirurginis nevaisingumo priežasčių 
šalinimas, esant gimdos, kiaušintakių ar pilva-
plėvės ligoms; bei pagalbiniai apvaisinimo bū-
dai, kai naudojamos priemonės, suteikiančios 
galimybę pastoti ne lytinių santykių metu.

Visuomenėje paplitusį terminą „dirbtinis apvai-
sinimas“ reikėtų keisti į „pagalbinio apvaisi-
nimo“ terminą – kadangi nieko dirbtinai nėra 
sukuriama. Susijungia dvi natūralios lytinės 
ląstelės.

Pagalbinį apvaisinimą būtų galima suskirstyti į 
dvi grupes: inseminaciją ir apvaisinimą mėgin-
tuvėlyje.

GYDYTOJAS AKUŠERIS GINEKOLOGAS TOMAS LŪŽA
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INTRAUTERININĖ  
INSEMINACIJA (IUI)

Tai paprastesnis ir pigesnis metodas, kai specia-
liai laboratorijoje paruošta sperma suleidžiama 
į gimdą ovuliacijos metu. Įprastai tai neskaus-
minga procedūra. Pagrindiniai šio metodo mi-
nusai yra tai, kad efektyvumas siekia tik apie 
10-15 proc. ir visiškai netinka esant kiaušinta-
kių pakenkimui ar ryškiai spermos patologijai.

Indikacijos šio metodo taikymui:

1.  moters gimdos kaklelio patologija – su-
siaurėjimas;

2.  imuninis nevaisingumas – partnerių tar-
pusavio imuninis nesuderinamumas, kai į 

makštį patekę spermatozoidai ir toliau nu-
keliavę į gimdos kaklelio gleives, netenka 
judrumo;

3.  kai vyro sperma yra subfertili (vaisingu-
mas yra sumažėjęs, tačiau gali apvaisinti 
moterį): koncentracija mažesnė nei 20 mili-
jonų mililitre ir progresyvus judrumas – ju-
dantis pirmyn - mažesnis nei 50 proc. pagal 
PSO rekomendacijas).

IUI taikymo sąlygos:

• pratekami moters kiaušintakiai;

• natūrali arba stimuliuota ovuliacija;

• kai bendras judrių spermatozoidų kiekis 
ejakuliate (Total Motal Sperm Count) yra ne 
mažiau 5 mln.

INSEMINACIJA (IUI)
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APVAISINIMAS  
MĖGINTUVĖLYJE (IVF) 

Pagrindiniai minusai yra didesnė kaina, papil-
domos intervencijos ir papildomai reikalingi 
medikamentai, tačiau efektyvumas siekia 40-
45 proc.

Iš pradžių įvertinama kiaušidžių būklė mėnesi-
nių ciklo pradžioje, po to nuo trečios-penktos 
ciklo dienos skiriami specialūs folikulų augimą 
kiaušidėse stimuliuojantys medikamentai. Kas 
keletą dienų įvertinamas kiaušidžių atsakas 
į vaistus ir, jeigu reikia, paskiriami papildomi 
preparatai ar koreguojama dozė. Kai folikulai 
kiaušidėse pasiekia tam tikrą dydį, suleidžia-
mas specialus vaistas, skatinantis kiaušialąsčių 
subrendimą ir po 36 valandų intraveninėje ne-
jautroje atliekama kiaušidžių punkcija. Tai spe-
ciali procedūra, kurios metu per makštį su ada-
ta punktuojami kiaušidėse esantys folikulai ir 
surenkamos kiaušialąstės. Vėliau kiaušialąstės 
ir spermatozoidai laboratorijoje sudedama į 
vieną indą ir leidžiama joms natūraliai apsivai-
sinti. Apsivaisinusios ląstelės toliau auginamos 
laboratorijoje, specialiai tam pritaikytose sąly-
gose ir perkeliamos į moters gimdą 3-5 parą po 
punkcijos. Pati embrionų įkėlimo procedūra yra 
neskausminga ir lengvai toleruojama. Po 10-14 
dienų moteris atlieka kraujo tyrimą arba nėštu-
mo testą ir sužino, ar laukiasi vaikelio.

Indikacijos IVF taikymui:

1. pakenkti arba nepratekami moters kiau-
šintakiai (dėl infekcinių ligų, praeityje bu-
vusių operacijų, pavyzdžiui, dėl negimdinio 
nėštumo, perforavusio apendicito ir pan.);

2. išplitusi endometriozė, kai prieš tai taiky-
tas nevaisingumo gydymas buvo neefekty-
vus;

3. kitas anovuliacijos (t.y. kiaušidžių funkci-
jos sutrikimas) gydymas buvo neefektyvus;

4. vyro nevaisingumas - prasta spermos ko-
kybė;

5. vyro ejakuliate nėra spermatozoidų, ta-
čiau punktate iš sėklidžių randami gyvi ir 
sveiki spermatozoidai;

6. kai po 3-6 mėnesinių ciklų, atlikus IUI 
procedūras, moteris nepastojo;

7. neaiškios kilmės nevaisingumas.

IVF taikymo sąlygos:

• kai tikimasi moters kiaušidės reagavimo į 
hormoninę stimuliaciją (FSH, LH < 15);

• moteris turi gimdą;

• yra vyro spermatozoidai;

• moters amžius iki 45 metų.

Taikant IVF būdą, galima kiaušialąsčių ir sper-
mos donorystė, tačiau kol kas Lietuvoje lytinių 
ląstelių donorystė nėra reglamentuota įstaty-
mu.

Kaip vyksta IVF procedūra?

1. Atliekant šią procedūrą, moteris stimu-
liuojama specialiais hormoniniais vaistais, 
kurie skatina subręsti daugiau folikulų, o 
tuo pačiu ir kiaušialąsčių, nei natūraliame 
moters mėnesinių cikle.

2. Toliau transvaginalinės punkcijos (per 
makštį punktuojant moters kiaušides speci-
alia adata) metu išsiurbiamas folikulų turi-
nys. Ši procedūra kontroliuojama ultragarso 
pagalba.

3. Folikuliniame skystyje mikroskopo pa-
galba yra surandamos moters kiaušialąs-
tės, kurios patalpinamos į specialias terpes 
(skysčiai, kuriuose yra palaikančios kiaušia-
ląsčių gyvybingumą medžiagos).

4. Vėliau į medicinines lėkšteles su kiaušia-
ląstėmis įlašinamas tam tikras kiekis specia-
liai paruoštos spermos.

5. Po to šie indai patalpinami inkubatoriuje, 
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APVAISINIMAS MĖGINTUVĖLYJE (IVF) 
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kuriame palaikomas pastovus temperatū-
ros, CO2 ir drėgmės režimas.

6. Ar kiaušialąstės apsivaisino, pirmą kartą 
vertinama praėjus 18 valandų. Jei apsivai-
sinimas įvyko, pro mikroskopą yra matomi 
du probranduoliai. Po vienos ir dviejų dienų 
vertinama embrionų kokybė. Embrionų ko-
kybės kriterijai: atitinkamas ląstelių kiekis, 
dydis bei vienodumas, medžiagų apykaitos 
produktai, išorinio dangalo storis, gebėji-
mas greitai dalintis.

7. Antrą arba trečią dieną po kiaušidžių 
punkcijos geriausi embrionai yra perkeliami 
į gimdą, naudojant specialų minkštą vien-
kartinį kateterį.

8. Likusieji embrionai yra užšaldomi ir lai-
komi skystame azote.

Tyrimai prieš IVF:

• Kraujo grupė, Rh faktorius                                                                            

• Hormonų tyrimai: 3-5  ciklo dieną: FSH, 
LH, E2, Prolaktinas              

• Citomegalijos IgG ir IgM                                  

• Toksoplazmozės IgG ir IgM           

• Raudoniukės Ig

• Tyrimai dėl AIDS – antikūnių prieš ŽIV 
nustatymo testas (abiem sutuoktiniams)                                               

• Tyrimai dėl sifilio (abiem sutuoktiniams), 
RPR

• Hepatito B viruso antigeno nustatymas 
(abiem sutuoktiniams)

• Hepatito C viruso antigeno nustatymas 
(abiem sutuoktiniams)

Galimos komplikacijos

KHSS (kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas) 

pasitaiko 3-4 proc. visų ciklų. KHSS metu kiau-

šidėse dėl hormoninių vaistų poveikio bręsta 

labai daug folikulų. Dėl to labai padidėja kiau-

šidžių apimtys ir, vykstant sudėtingiems bio-

cheminiams mechanizmams, pilvo, pleuros, 

perikardo ertmėse kaupiasi skystis. Šis sindro-

mas 3 kartus dažniau būna pastojusioms. 

Simptomai: moteriai sunku kvėpuoti, padidėja 

pilvo apimtis.

Gydoma: kai yra sunkaus laipsnio KHSS, moteris 

gydoma ligoninėje, intraveninėmis lašinėmis, 

iš pilvo ertmės pašalinamas susikaupęs skystis.

KHSS neturi įtakos nėštumo baigčiai – moteris 

gali sėkmingai išnešioti ir pagimdyti naujagimį.
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Nėštukė





 „Gimdymas skausmuose“ yra tiesiog įrašytas į 
daugelio pasąmonę. Todėl besilaukianti mote-
ris, sąmoningai ar ne, ima ieškoti informacijos, 
ką daryti, kad gimdymo metu skaudėtų kuo ma-
žiau.

Kad skausmą būtų galima valdyti, reikia supras-
ti jo kilmę. Skausmas sąrėmių metu juntamas 
dėl gimdos susitraukimo ir gimdos kaklelio 
tempimo. Progresuojant gimdymui skauda dėl 
dubens organų, makšties, tarpvietės ir išorinių 
lytinių organų plėtimo bei spaudimo. 

Gimdos ir gimdos kaklelio specialiai paruoš-
ti gimdymui negalime. Makštį, dubens dugno 
raumenis, tarpvietę - galima. Tam  naudoja-
mos įvairios raumenų stiprinimo technikos ir 
programos, specialūs masažai. Šias priemones 
patariama pradėti taikyti kuo anksčiau, dar tik 
ruošiantis nėštumui, tačiau pradėti niekada ne-
vėlu.

GIMDYMO SKAUSMO 
MALŠINIMO BŪDAI

Priemonės gimdymo skausmui mažinti yra me-
dikamentinės ir nemedikamentinės. Medika-
mentinis skausmo malšinimas reiškia įsikišimą 
į natūralų gimdymo procesą, o tai gali sukelti 
įvairių nukrypimų nuo normalios gimdymo ei-
gos, gimdyvės ir vaisiaus būklės. Pirmiausiai 
rekomenduojama išnaudoti visus įmanomus 
nemedikamentinio nuskausminimo metodus, 
kurie dažnai turi ir gimdymo veiklos skatinimo 

efektą.

NEMEDIKAMENTINIS GIMDYMO 
SKAUSMO MALŠINIMAS

Teorinis ir praktinis pasiruošimas. Nusiteiki-
mas gimdyti natūraliai, gimdymo metu vykstan-
čių pokyčių žinojimas, fizinis kūno parengimas 
padeda lengviau susitaikyti su nemaloniais po-
jūčiais.

Vizualizacija. Išmanant gimdymo eigą, prašyki-
te, kad medikai informuotų apie gimdymo sta-
diją. Žinodama, kas šiuo metu vyksta, galėsite 
tai įsivaizduoti ir skausmas įgis prasmę.

Artimųjų dalyvavimas ir pagalba. Tyrimais 
įrodyta, jog gimdymo metu dalyvaujant gim-
dyvę palaikančiam artimam žmogui, sumažėja 
skausmo pojūtis, rečiau prireikia medikamentų.

Kvėpavimo pratimai. Sąrėmio pradžioje reko-
menduojama giliai įkvėpti pro nosį ir palengva 
iškvėpti pro burną, tarsi iškvėptume pro šiau-
delį (iškvėpimas ilgesnis už įkvėpimą), po są-
rėmio kvėpuoti įprastai. Ritmiškas kvėpavimas 
padeda tausoti energiją ir palengvina skausmą.

Judėjimas ir patogiausios pozos paieška. Svar-
bu negulėti ant nugaros, nes sąrėmiai gali tap-
ti skausmingesni ir lėtesni, gimdymas gali už-
trukti, didės nuovargis. Jei labai norisi – prigulti 
trumpam ant šono. Rekomenduojama vaikščio-
ti, sėdėti ant kamuolio ar plačiai kojomis apka-
binus kėdę, „turkiškai“, klubais sukti aštuoniu-

AKUŠERĖ AGNĖ ŠKUDIENĖ

Gimdymo skausmo malšinimas
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kes, tupėti plačiai laikant kojas, klūpėti katės 
poza ir pan.

Masažas. Švelniai masažuojant, sušyla oda, 
organizmas išskiria endorfinų, malšinančių 
skausmą, raminančių. Tinka pilvo apačios ar 
kryžmens srities masažas sąrėmių metu, o tarp 
sąrėmių – pečių masažas. Galima naudoti auga-
linius aliejus su keliais lašais mėgiamo eterinio 
aliejaus.

Refleksoterapija. Skausmo pojūtį galima su-
mažinti, stimuliuojant atitinkamus kūno taškus 
(akupunktūra arba akupresūra). Lengvesnis va-
riantas – spausti  delne masažinį kamuoliuką.

Fizioterapija. Šiluma atpalaiduoja įtemptus 
raumenis, mažina skausmą (pašildyta grikių pa-
galvėlė, šiltas dušas, vonia). Šaltas kompresas 
ant kaktos ar pečių juostos – ramina.

Prieblanda. Sumažinkite apšvietimą gimdyklo-

je, kai jis nebūtinas. Prieblandoje gimdyvė ge-
riau atsipalaiduoja, išsiskiria daugiau raminan-
čių ir tuo pačiu nuskausminančių hormonų.

Dainos ir bučiniai. Gimdymo metu labai svarbu 
atpalaiduoti veidą, lūpas. Žema balso vibracija 
ramina gimstantį kūdikį, atpalaiduoja gimdyvę. 
Bučiniai gausina natūralaus oksitocino (skati-
nančio gimdymą) išsiskyrimą.

Maistas. Troškulys gali sustiprinti sąrėmių in-
tensyvumą, dėl alkio mažėja cukraus kiekis 
kraujyje, greičiau senka jėgos. Pasiimkite len-
gvai virškinamo maisto ir didelį butelį nega-
zuoto vandens. 

Elektrostimuliacija TENS - transkutaninė elek-
trinė nervų stimuliacija elektrodais, kuri blo-
kuoja skausmo signalą į smegenis, siekiant nu-
malšinti lėtinį ar ūmų skausmą. Prietaisą galite 
įsigyti patys (jie skirti ne tik gimdymo skausmui 
malšinti, bet ir įvairių tipų lėtiniam ir ūminiam 
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skausmui mažinti). Kai kurie gimdymo skyriai 
juos turi, reikia teirautis, geriausiai iš anksto.

MEDIKAMENTINIS GIMDYMO 
SKAUSMO MALŠINIMAS

Narkotiniai skausmą malšinantys vaistai. Jie 
švirkščiami į raumenis arba į veną. Dėl galimo 
naujagimio kvėpavimo centro slopinimo ven-
giama leisti šių vaistų, numatant gimdymo pa-
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baigą per 2 val.

Inhaliacinė analgezija. „Linksminančios du-
jos“ – azoto suboksido ir deguonies mišinys. 
Jos mažina skausmą ir migdo, greitai veikia ir 
greitai pasišalina iš organizmo. Esant stipriam 
skausmui, nelabai veiksminga. Gali sukelti py-
kinimą, galvos svaigimą, naujagimiui gali pri-
reikti ventiliuoti plaučius. 

REGIONINIS SKAUSMO MALŠINIMAS. Pats efek-
tyviausias, skausmą malšina ilgai:

Infiltracinė nejautra. Skausmą malšinančio 
vaisto sušvirkščiama į tarpvietės audinius, 
prieš kerpant ir siuvant tarpvietę.

Epiduralinis nuskausminimas. Tai efektyviau-
sias, bet techniškai sudėtingiausias būdas 
skausmui malšinti. Procedūrą atlieka gydytojas 
anesteziologas. Specialia adata tarp juosmens 
slankstelių pasluoksniui praduriami audiniai, 
raiščiai ir patenkama į epiduralinį tarpą. Pro 
adatą prakišamas specialus plonas kateteris, 
pro kurį švirkščiama skausmą malšinančių vais-
tų. Jokiais būdais negalima judėti. Procedūra 
trunka 15-20 minučių ir dar 10-30 minučių 
praeina, kol suveikia vaistai. 

Privalumai:

• Veiksmingiausias nuskausminimas gim-
dant natūraliai;

• Gali būti tęsiamas iki gimdymo pabaigos;

• Prireikus atlikti CP operaciją, galima pa-
didinti vaistų dozes ir sukelti epiduralinę 
nejautrą.

Trūkumai:

• Gali sumažėti arterinis kraujo spaudimas, 
atsirasti silpnumas;

• Beveik visada imama nuolat sekti vai-
siaus būklę KTG aparatu, todėl moteris turi 
gulėti;

• Gali atsirasti niežulys;

• Gali susilpnėti gimdymo veikla, prireikti 

medikamentinio skatinimo;

• Gali užtrukti vaisiaus išstūmimo laikotar-

pis, nes moteriai sunkiau stangintis sąmo-

ningai nei fiziologiškai;

• Dažniau gali prireikti instrumentinio gim-

dymo užbaigimo;

• Dėl netolygaus vaistų pasiskirstymo kar-

tais skausmo malšinimas būna nesimetriš-

kas arba nepakankamas;

• Dūrio vieta kelias dienas lieka skausmin-

ga;

• Pirmosiomis paromis po gimdymo nauja-

gimis gali būti vangesnis, todėl kas 3 val. jį 

reikia aktyviai skatinti žįsti.

Spinalinis nuskausminimas. Panašiai kaip epi-

duralinis, tik praduriami ne tik audiniai, raiščiai, 

bet ir epiduralinis tarpas, kietasis smegenų 

dangalas ir patenkama į nugaros smegenų ka-

nalą. Skausmą malšinantis poveikis prasideda 

per 1 min. ir veikia 2–2,5 val. Labiausiai tinka, 

kai atliekama CP operacija.

Medikamentinis gimdymo nuskausminimas 

yra tikrai naudingas, kai moteris iš tiesų kenčia 

ypač stiprius skausmus, kai nuskausminimas 

yra būtinas dėl gimdyvės ligų ir kai numatoma 

atlikti Cezario pjūvį. Kai šio nuskausminimo pri-

valumai persveria trūkumus, negalima paneigti 

jo naudos. Svarbu suvokti, kad medikamentinis 

nuskausminimas labai dažnai turi šalutinį po-

veikį, kuris gali pasireikšti ne tik gimdymo metu 

ar iškart po jo, bet ir praėjus keleriems metams, 

todėl nederėtų iš anksto planuoti gimdymo, 

taikant medikamentinį nuskausminimą.
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Nėštumo laikotarpiu ir apie šešis mėnesius po 
gimdymo moters organizme vyksta įvairūs po-
kyčiai: dėl hormonų susilpnėja raiščiai, todėl 
atsiranda sąnarių hipermobilumas, ištempia-
mi pilvo ir dubens dugno raumenys, pasikeičia 
laikysena. Todėl kiekviena moteris turi žinoti, 
kokių galėtų imtis atsargumo priemonių, kad 
nepakenktų sau ir greičiau atsistatytų po gim-
dymo. 

Sportas yra vienas iš būdų susitvarkyti su fizio-
loginiais pokyčiais nėštumo metu. Jei anksčiau 
nesportavote, nebūtina skubėti į sporto salę. 
Pasivaikščiojimas, plaukimas ar mynimas sta-
cionariu dviračiu yra geras pasirinkimas. Nėš-
tumas tai laikas, kai moteriai reikia atsižvelgti 
į savo sveikatą. Nesvarbu, kiek laiko esate nėš-

KINEZITERAPEUTĖ AGNĖ  NOVICKIENĖ

Sportas nėštumo metu ir po jo
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čia – pradėti judėti niekuomet nevėlu.

Jei moterys nėštumo metu būna fiziškai akty-
vios, reguliariai mankštinasi, pagerėja ne tik jų 
organizmo tonusas, bet ir emocinė būklė bei 
bendra savijauta. Nėščiosios organizme vyksta 
daug pokyčių, dėl jų kinta laikysena, ima skau-
dėti nugarą, sunku jaustis patogiai, kamuoja 
nemiga ar nuovargis. Fiziškai aktyvi būsimoji 
mama gali šiuos reiškinius palengvinti arba jų 
išvengti. Reguliari mankšta sumažina riziką ra-
mybės būsenoje padidėti širdies susitraukimų 
dažniui, susirgti gestaciniu (nėščiųjų) diabetu, 
venų varikoze, tinti rankoms ir kojoms. Labai 
svarbu kryptingai ruoštis gimdymui, todėl turi 
būti stiprinamas ir gerinamas dubens dugno 
raumenų ir raiščių elastingumas, sąnarių pa-
slankumas. Nėščiųjų mankštos dėka gerėja pla-
centos kraujotaka, vaisius gauna daugiau de-
guonies. Tai svarbu vaikelio vystymuisi.

NORINT SAUGIAI SPORTUOTI 
NĖŠTUMO METU, PATARIAMA 

LAIKYTIS ŠIŲ REKOMENDACIJŲ:

• Pirmiausia nėščioji turi pasitarti su gy-
dytoju ir gauti jo leidimą sportuoti, ypač jei 
prieš nėštumą nesportavo.

• Jei moteris pradėjo sportuoti tik nėštu-
mo metu, ji turi pradėti tai daryti labai lėtai 
ir krūvį didinti palaipsniui.

• Nėščioji turėtų mankštintis mažiausiai 3 
kartus per savaitę. Kai kuriuos pratimus, pa-
vyzdžiui, dubens dugno raumenų, naudinga 
atlikti kiekvieną dieną.

• Maksimalus širdies susitraukimų dažnis 
pratimų metu neturi viršyti 140 dūžių per 
minutę.

• Prieš pradedant sportuoti, nepamiršti ap-
šilimo.

• Stebėti, kad sportuojant nepritrūktų de-
guonies, nesulaikyti kvėpavimo. Sporto 
metu nėščioji turėtų sugebėti kalbėtis.

• Vengti staigių judesių, kurių metu reikia 
greitai keisti kryptį. Atsargiai ir ribotai atlik-
ti šlaunies raumenų tempimo pratimus. Šių 
raumenų pertempimas gali padidinti du-
bens nestabilumą ar hipermobilumą.

• Riboti pratimus, atliekamus gulint ant 
nugaros, tai ypač svarbu nuo 4-ojo nėštu-
mo mėnesio dėl tuščiosios venos spaudimo. 
Gulint ant nugaros, rekomenduojama po 
dešiniu šonu pakišti susuktą rankšluostį. Tai 
kūną truputį pasuks į kairę pusę, todėl pa-
gerės širdies darbas ir sumažės spaudimas 
pilve.

• Vengti ilgalaikės stovimos padėties.

• Vengti pratimų, kurių metu sunku išlaiky-
ti pusiausvyrą, bei asimetrinių pratimų.

• Nesportuoti karštoje, drėgnoje ar tvan-
kioje patalpoje, o sportuojant nepamiršti 
gerti vandens.

Sportas nėštumo metu ir po jo
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KOKIU SPORTU GALIMA 
UŽSIIMTI NĖŠTUMO METU?

Pirmąjį nėštumo trimestrą moterims patariu 
pradėti daryti dubens dugno pratimus. Du-
bens dugno raumenų mankštą ypač rekomen-
duojama atlikti nėštumo metu ir net iki jo, kad 
gimdymas būtų lengvesnis, sumažėtų plyšimų 
tikimybė. Treniruojamas dubens dugno raume-
nynas yra daug elastingesnis, geresnė jo krau-
jotaka. 

Sporto pasirinkimas priklauso nuo nėščiosios 
poreikių, pomėgių, fizinių galimybių:

• Vaikščiojimas. Puikus sportas ne tik pra-
dedančiai sportuoti, bet ir visą dieną biure 
sėdinčiai nėščiajai.

• Bėgimas. Nepatariama pradėti bėgioti 
nėštumo metu, nebent ilgą laiką reguliariai 
bėgiojote prieš pastojant.

• Plaukimas, nėščiųjų mankšta vandeny-
je. Puikiai tinka visoms, norinčioms lengvo 
fizinio krūvio, gerų emocijų bei atsipalaida-
vimo.

• Joga, pilatesas. Nėščiųjų jogą rinkitės, at-
sižvelgiant į savo kūno lankstumą. Nėštumo 
metu pradėti užsiiminėti joga nepatariama. 
Jei jogą reguliariai lankėte prieš nėštumą – 
drąsiai lankykite toliau.

• Dviratis. Važinėkite minkšta, lygia kelio 
danga, nerungtyniaukite.

• Šokiai. Jei lankomi užsiėmimai, geriausia, 
kad jie būtų specializuoti nėščiosioms.

KOKIO SPORTO VERČIAU 
VENGTI?

• Užsiėmimų, kur galima paslysti, pargriūti, 
nukristi, susitrenkti, pvz.: jodinėjimo, kalnų 
slidinėjimo, alpinizmo, taip pat aktyvių gru-
pinių žaidimų, futbolo ar krepšinio.

• Staigių judesių, pvz., žaidžiant tenisą, nes 
taip staigiai įtempiami pilvo raumenys ir 
kyla pavojus placentai.

• Judesių, kurie apkrauna sąnarius, pavyz-
džiui, pritūpimai.

• Kelti abi kojas kartu, ypač gulint.

• Ilgai ar daug kartų kelti rankas į viršų. Bet 
(jeigu nėštumo eiga normali) nereikia bijoti 
tokių vienkartinių veiksmų, pvz.: pasirąžyti, 
kažką aukštai padėti ar paimti.

• Nėščiajai negalima perkaisti, ypač nėštu-
mo pradžioje. Pasportavus temperatūra pa-
žastyje neturi viršyti 39,2 C.

• Po pirmojo trimestro vengti pratimų, 
atliekamų gulint ant nugaros. Bus nepato-
gu, gali imti svaigti galva, nes tokioje pozo-
je gimda užspaudžia pagrindinę veną, todėl 
mažiau kraujo patenka į smegenis ir gimdą.

• Vengti kūno padėties, kai kojos laikomos 
labai plačiai, bei pritūpimų; nestovėti ant 
vienos kojos. Tai gali sukelti pilvo raumenų 
skausmą.

• Vengti staigiai pakeisti kūno padėtį. Nėš-
tumo metu svorio centras pasislenka, todėl 
kartais sunku išlaikyti pusiausvyrą  ar gali 
svaigti galva.

KADA NĖŠČIOJI NEGALI 
SPORTUOTI?

Nėščiosios turėtų visiškai nedaryti pratimų, jei 
gresia priešlaikinis gimdymas, ūmiai sukarš-
čiuojama, išsivysto sunki nėštumo toksikozė, 
atsiranda membranos įtrūkimų, sergama sun-
kia astma, epilepsija, šlapimo sistemos infekci-
ja, vystosi pūliniai procesai.

KADA PRADĖTI SPORTUOTI PO 
GIMDYMO

Kiekvienos moters gimdymas yra individualus, 
taip pat ir savijauta po gimdymo skirtinga. Ta-
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čiau, jei gydytojas nepaskyrė kitaip, po gimdy-
mo galima aktyviai pradėti sportuoti praėjus 
6-8 savaitėms. Ta pati taisyklė galioja ir po ce-
zario pjūvio operacijos.

Jei moteris jaučiasi gerai, nebuvo komplikaci-
jų ar būklių, dėl kurių gydytojai rekomenduo-
ja susilaikyti nuo bet kokio fizinio krūvio tam 
tikrą laiką, dubens dugno raumenų stiprinimo, 
kvėpavimo pratimus galima pradėti jau antrąją 
parą po gimdymo. Ne tik galima, bet ir labai re-
komenduojama, nes  po gimdymo dėl prarasto 
dubens raumenų tonuso gali atsirasti dubens 
organų nusileidimas – būklė, kai gimda ir kiti 
vidaus organai nusileidžia žemiau įprastos pa-
dėties. Iš pradžių nemalonių pojūčių moteris 
gali nepastebėti, tačiau ateityje tai gali išpro-
vokuoti sunkesnius negalavimus. Laiku pradė-
jus treniruoti dubens dugno raumenis, šioms 
nemalonioms būklėms galima užkirsti kelią.

Nėštukė
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Kraitelis



Paskutiniais nėštumo mėnesiais būsimos ma-
mos susiduria su maloniais kraitelio ruošimo 
rūpestėliais. Lovytė, vežimėlis, rūbeliai – būti-
ni, be jų neišsiversi. O kaip nepaklysti, renkant 
kraitelį? Kad nereikėtų tėveliui lakstyti į par-
duotuvę po kelis kartus per dieną ir paskubo-
mis ieškoti, pateikiame pagrindinių rekomen-
duojamų higienos priemonių sąrašą.

SAUSKELNĖS AR VYSTYKLAI

Galite rinktis tiek daugkartinio naudojimo vys-
tyklus, tiek vienkartines sauskelnes (gali būti 
paprastos arba ekologiškos). Jei nuspręsite 
rinktis vienkartines sauskelnes, derėtų turėti 
bent dvi pakuotes, t.y. pirmo dydžio (2-5kg) ir 
antro dydžio (3-6 kg). Daug pirkti neverta, nes 
mažylis pirmą dydį greitai išauga. O jei gimtų 
didesnis vaikutis, pirmųjų gali ir neprireikti. 
Mergaitėms ar berniukams –  sauskelnės skirs-
tomos tik nuo trečiojo dydžio.

Palutės, pasiūtos iš flanelės ar bambuko, pra-
vers šluostant kūdikį. Jos plonesnės, minkštes-
nės ir geriau sugeria vandenį nei rankšluosčiai. 
Jų prireiks 2 ar 3, gal 8-10 vnt., priklausomai 
nuo to, kaip dažnai planuojate skalbti.

Neperšlampami paklotukai reikalingi oro vo-
nioms, pervystant (jei tai daroma ant lovos, o 
ne ant vystymo lentos ar stalo, svečiuose ar 
pan.). Yra vienkartiniai ir daugkartiniai (skalbia-
mi). Ateityje neperšlampami paklotukai pravers 
pratinant vaiką miegoti be sauskelnių.

DRĖGNOS SERVETĖLĖS

Paprastai jų naudoti nerekomenduojama. Ta-
čiau pirmomis dienomis naujagimio išmatos 
(mekonijus) būna klampios ir sunkiai nuplau-
namos. Todėl pirmagimio susilaukusiems, dar 
nepatyrusiems tėveliams būtų pravartu turė-
ti drėgnų servetėlių. Jų negalima naudoti, jei 
vaikutis iššuto. Yra ekologiškų drėgnų serve-
tėlių, kurios būtų mažesnė nuodėmė... Taip 
pat drėgnos servetėlės pravers tuomet, kai 
būsite aplinkoje, kur nėra galimybės mažylio 
apiprausti. Galima pavalyti rankas, veiduką po 
maitinimo ir pan.

ŽIRKLUTĖS

Žirklutės turi būti bukais galais. Naujagimių 
pirštukai neįtikėtinai maži. Tačiau dažnai ma-
žyliai gimsta su ilgokais nagučiais, todėl grįžus 

Kūdikio

higienos
prekės
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iš ligoninės jau reikia juos patrumpinti. Papras-
tų manikiūrinių žirklučių naudoti nerekomen-
duojama, nes netikėtai suspurdėjus mažyliui, 
smailiais aštriais galais galima sužeisti. Tam yra 
skirtos kūdikiams pritaikytos žirklutės užapva-
lintais galais. 

PRIEMONĖS NUO IŠŠUTIMO

Turbūt nei vienas kūdikis nėra išvengęs iššuti-
mo kirkšnių, kaklo srity ar prastai iššluostyto-
je odos raukšlėje. Priemonių nuo iššutimo yra 
daug: įvairūs kremai su cinku, pataisų sporų 
milteliai (talkas), aliejukas. Skirtingiems vai-
kams pasiteisina vis kita priemonė, ją atrasit tik 
bandymų būdu. Tiesa, skiriasi priemonių varto-
jimo būdai:

• Kremą galima tepti tik ant kruopščiai nu-
sausintos odos, nes kitaip oda šus dar la-
biau. Taip pat reikia žinoti, kad kremus su 
cinku vartoti galima tik 3-4 dienas, nes jie 
labai sausina kūdikio odelę.

• Pataisų sporų miltelius galima barsty-
ti ant drėgnos odos, tačiau reikia stebėti, 
kad milteliai nesubėgtų į raukšleles. Pataisų 
sporas galima pakeisti paprastu, virtuvėje 
naudojamu bulvių krakmolu.

• Aliejuką patogu naudoti sunkiai nusau-
sinti prieinamose vietose, pvz. kai apie 4-5 
mėnesį vaikučiams atsiranda keli „pagur-
kliai“ ir jų raukšlėse kaupiasi nešvarumai.

SPIRITAS

Bambą rekomenduojama valyti virintu vande-
niu ir gerai išsausinti, nes kitaip atsiras nemalo-
nus kvapas. Bambą galima valyti ir medicininiu 
spiritu, tuomet likusi virkštelė lengviau nudžius 
ir nukris. Be to spiritas greitai išgaruoja, todėl 
bambutę bus lengviau išsausinti. 

VATA

Vata ar vatos diskeliai, ausų krapštukai - atra-
site, kas Jums patogiau. Gal vatos diskeliai ar 
vata tiks rytiniam tualetui (išvalyti akytes, no-
sytę, už ausų, visas raukšlytes ir pan.), o ausų 
krapštukais bus patogu valyti bambutę ar no-
sytę. Ausų landų nerekomenduojama valyti 
ausų krapštukais.

KOSMETIKA

Kremas nuo saulės. Aktualu vasarą. Kūdikiams 
būtini saulės spinduliai – tuomet gaminasi vi-
taminas D. Tačiau reiktų vengti tiesioginės sau-
lės, ypač vidudienio. Draugiškiausia saulė būna 
ryte, vakare, prasiskverbianti pro medžių lapus. 
Įvertinant, kiek saulės vaikutis gaus, kartais 
reikia naudoti apsauginį kremą. Specialiai kū-
dikiams skirti kremai nuo saulės yra didesnio 
SPF, be kvapiklių, cheminių filtrų, konservantų.

Kremas nuo šalčio. Aktualu žiemą ar vėsiomis, 
vėjuotomis rudens, pavasario dienomis. Šį kre-

EUGENIJA SUBAČIENĖ
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mą, kaip ir visas kitas kosmetines kūdikio prie-
mones, reikia rinktis kuo natūralesnį. Būtina at-
kreipti dėmesį, kad kremo nuo šalčio sudėtyje 
nebūtų vandens (aprašymą skaitykite ne tik lie-
tuviškai, bet ir angliškai ar kita užsienio kalba, 
nes dažnai vertimas būna netikslus)! Jei kremo 
sudėtyje yra vandens, odelė gali dar labiau nu-
šalti. 

MAŽŲJŲ VAISTINĖLĖ

Nosies aspiratorius (siurbtukas) ir jūros van-
duo. Šių priemonių nebūtina turėti pirmosio-
mis dienomis, tačiau jų vis tiek prireiks. Vaikai 
tik apie antruosius gyvenimo metus išmoksta 
išsipūsti nosį, todėl aspiratorius – puiki priemo-
nė, kovojant su kūdikio sloga. Rekomenduojam 
turėti lašinamo jūros vandens – ne purškiamo. 

Termometras. Labai praktiška naudotis bekon-
takčiu termometru. Juo galima matuoti van-
dens temperatūrą maudynėms (turėtų būti 36-
37 laipsniai), mišinuko temperatūrą, taip pat ir 
vaiko kūno temperatūrą. Bekontakčiu termo-
metru labai patogu stebėti sergantį vaikutį: ne-
reikia jo žadinti, išrenginėti, krutinti tikrinant, 
kaip keičiasi temperatūra. Jei bekontakčio ter-
mometro įsigyti neketinate, tuomet reikės bent 
dviejų: matuoti vandeniui maudynėms ir elek-
troninio termometro minkštu galu.

MAUDYNĖMS

Vonelė. Patogu, jei yra papildomas gultukas 
kūdikiui. Galima pratinti ir prie didelės vonios, 
tačiau vonelėje vaiką maudyti ir ekonomiškiau 
(reikės mažiau vandens), ir patogiau, nes, esant 
reikalui, galima vonelę išsinešti į kambarį (jei 
norisi daugiau erdvės ir yra tikrai šilta), galima 
vonelę statyto ant specialaus stovo, tuomet 
nereikės stipriai lenktis ir bus galima prieiti iš 
abiejų pusių (tai patogu, jei kūdikį maudo abu 

tėveliai).

Muiliukas ar prausiklis. Pirmaisiais mė-
nesiais rekomenduojama kūdikį praus-
ti tik vandeniu, galima (netgi rekomen-
duojama, jei odelė yra labai sausa) 
įpilti apie 5 ml aliejuko: saulėgrąžų, 
sviestmedžio, simondsijų, kviečių 
daigų, migdolų ir pan. Reikia at-
kreipti dėmesį, kad aliejukas būtų 
natūralus, be kvapiklių, dažiklių, 
konservantų, aromatizatorių, 
parabenų. Maždaug nuo pusės 
metų pradedami naudoti spe-
cialiai kūdikiams skirti prau-
sikliai, muiliukai, šampūnai 
(taip pat rinktis kuo natū-
ralesnius). Kad odelė per 
daug neišsausėtų, prausi-
klius galima naudoti kas 
antras maudynes, kartą 
per savaitę ar pan.

Aliejukas pravers ne 
tik raukšlių priežiūrai. 
Po maudynių galima 
ištepti visą kūną, ap-
saugant odą nuo iš-
sausėjimo. Tai gali 
būti paprastas 
masažinis alieju-
kas, kurį vėliau 
panaudos i te 
masažuojant 
kūdikį. 

Šukos ir 
šepetys – 
specialiai 
pritaikyti 
kūdikiui. 
Š e p e -
tys turi 
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būti natūraliais minkštais šereliais, šukos – užapvalintais 
galiukais, kad nepažeistų jautrios kūdikio galvytės. Šios 
priemonės naudojamos maudynių metu, siekiant paša-
linti pleiskanų luobą. 

SKALBINIAMS

Ūkinis muilas ir skalbikliai - ne kūdikio higienai, tačiau 
labai pravers. Šalinant kūdikio drabužėlių dėmes, naudo-
kite ūkinį muilą – įtrinkite šlapią rūbelį ir palikite valan-
dai ar ilgiau, po to išskalbkite. Skalbiklius galima naudoti 
įprastus, tačiau atminkime, kad naujagimio odelė plona 
ir lengvai pažeidžiama, todėl vertėtų arba perskalauti 
drabužėlius, arba rinktis švelnesnes priemones. Yra skir-
tų specialiai kūdikių drabužėliams skalbti arba ekologiš-
kų skalbiklių.

Tai tik pagrindinės priemonės. Sąrašas nėra baigtinis, jis 
koreguojamas pagal individualius poreikius. Gal vienai 
mamai jis atrodys perteklinis, o kitai norėsis papildyti. 
Svarbiausia – jauskitės saugiai, parsivežusios naują žmo-
gutį namo!

Pigu.lt dovanoja  

KŪDIKIO VONELĘ SU GULTUKU!

Parašyk atsiliepimą apie mūsų žurnalą e.paš-

tu konkursai@sumanimama.lt. Birželio 20 d. 

susisieksime asmeniškai su atsitiktiniu būdu 

išrinktu laimėtoju!

Ankstesniame numeryje įsteigtą Pigu.lt  

prizą laimėjo lore*@post.com. 

Laimėk!
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Tavo
kūdikis 





Žindymo  
rūpestėliai

ŽINDYMAS YRA VIENAS IŠ PRADINIŲ IR LABAI SVARBIŲ VEIKSNIŲ 

AUGINANT SVEIKĄ IR DARNŲ ŽMOGŲ, TAČIAU HIGIENOS 

INSTITUTO SVEIKATOS INFORMACIJOS CENTRO DUOMENIMIS 

LIETUVOJE KRŪTIMI ŽINDOMI TIK 41 PROC. (2011 M.) KŪDIKIŲ 

IKI 6 MĖN. DAUGUMAI MOTERŲ AKISTATA SU ŽINDYMO 

SUNKUMAIS LEMIA ANKSTYVĄ ŽINDYMO BAIGTĮ, TAČIAU, 

SULAUKUS TINKAMŲ PATARIMŲ IR GYDYMO, TIKRAI GALIMA 

SĖKMINGAI ŽINDYTI IR ILGIAU.
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DAŽNIAUSIAI KYLANTYS 
SUNKUMAI IR JŲ SPRENDIMO 

BŪDAI

SKAUSMINGI SPENELIAI 

Tai vienas dažniausių žindančių mamų nusi-
skundimų. Žindymo sukeltas spenelių jautru-
mas gali būti jaučiamas nuo 30 sekundės iki 1 
minutės, kuomet prasideda žindymas, jis turė-
tų sumažėti 4 dieną ir visiškai išnykti po vienos 
ar dviejų savaičių. Nėra įrodyta, jog spenelių 
„grūdinimo“ procedūros nėštumo metu gali su-
mažinti spenelių jautrumą.

PIENO STYGIUS

Spėjimas, jog naujagimis ar kūdikis gauna ne-
pakankamai pieno - dažniausia priežastis le-
mianti ankstyvą žindymo pabaigą. Paskubama 
primaitinti adaptuotu mišiniu, nors dažniausiai 
pieno gamyba būna adekvati.

Sprendimas. Ar mažylis gauna pakankamai 
pieno, galite spręsti pagal šiuos požymius:

• Žindymų skaičių per 24 valandas: išne-
šiotas naujagimis paprastai žinda 8-12 kar-
tų, vėliau žindymų skaičius gali sumažėti.

• Šlapinimosi ir tuštinimosi dažnį: nuo 5 
gyvenimo dienos naujagimis, kuris gau-
na pakankamai pieno, šlapinasi 6-8 kartus 
bekvapiu, bespalviu šlapimu, tuštinasi 3 ir 
daugiau kartų.

• Svorio augimą: išnešioti naujagimiai per 
3-5 dienas po gimimo vidutiniškai praranda 
iki 7-10 proc. savo gimimo svorio. Per dvi 

savaites svoris sugrįžta iki buvusio gimimo 
svorio. Minimalus svorio prieaugis per pir-
mąjį mėnesį – 500 g (skaičiuojant nuo tada, 
kai jis buvo mažiausias), toliau augimas ste-
bimas pagal svorio ir ūgio kreives.

Ką galite padaryti, jog pieno „pasiūla“ atitiktų 
„paklausą“: 

• Vaikelį žindykite pagal poreikį: visus nau-
jagimius iki 1 mėn. amžiaus rekomenduoja-
ma žindyti ne rečiau kaip kas 2-3 val. dieną 
ir 3-4 val. naktį. Iki 3 mėn. amžiaus kūdikius 
rekomenduojama žadinti nakties metu kas 
3-4 val. Vėliau, jei svorio augimas atitinka 
augimo kreives, ir dieną žindomas pagal po-
reikį, naktį žadinti žindymui nebūtina.

• Rekomenduojama, jog žindymas iš vie-
nos krūties užtruktų 20-30 minučių, tuomet 
spės atitekėti riebesnis ir sotesnis pienelis. 

Įtarus, kad mažyliui gali trūkti pieno, verta pasi-
konsultuoti su gydytoju ar žindymo konsultan-
tu, kad jis įvertintų, ar žindoma taisyklingai ir 
efektyviai. Jei žindymas efektyvus, gali pagel-
bėti tiesiog dažnesnis žindymas ar papildomas 
pieno gamybos stimuliavimas, ištraukiant jį 
rankomis arba pientraukiu.

„KABOJIMAS ANT KRŪTIES“

Dažnas žindymas gali labai išvarginti mamą. Tai 
ypač būdinga mažylio augimo šuolių metu, bet 
gali būti ir dėl kitų priežasčių: patirtų įspūdžių 
gausos, ligos, kuomet vaikelis ieško nusiramini-
mo šalia jūsų. 

Sprendimas. Atsiliepkite į šį vaikelio poreikį 

VAIKU LIGŲ GYDYTOJA, ŽINDYMO KONSULTANTĖ AGNĖ KILMANIENĖ
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ir žindykite tiek, kiek jis to nori. Paprastai to-
kiu periodu mamai pakanka atidėti visus bui-
ties rūpesčius į šalį: paprašykite vyro, artimųjų 
pagalbos buityje, visą savo laiką praleiskite su 
vaikučiu, nusnūskite, kai vaikelis miega. Žindy-
kite pagal jo poreikius, ir nejučia žindymai su-
retės.

KRŪTŲ PABRINKIMAS

Krūtys (ar viena iš jų) padidėjusios, sunkios, 
skausmingos, oda gali blizgėti, patinti, paraus-
ti. Pienas teka vangiai, kūdikiui sunku žįsti, gali 
pakilti temperatūra, tačiau tai dažniausiai nor-
malizuojasi per 24 val. 

Sprendimas. Efektyvus ir dažnas žindymas. 
Uždėkite šiltą kompresą ar išsimaudykite po 
dušu prieš maitinimą, šiluma paskatina pieno 
tekėjimą. Taip pat rekomenduojama tarp žin-
dymų nutraukti pieno ranka ar pientraukiu (2-5 
minutes). Naudokite šaltą kompresą po žindy-
mo. Švelniai masažuokite krūtis pieno tekėjimo 
kryptimi. Skausmui malšinti tinkamiausi neste-
roidiniai vaistai nuo uždegimo (pavyzdžiui, ibu-
profenas).

GUZAI KRŪTYSE

Užsikimšęs pieno latakas, dar kitaip vadinamas 
guzas - tai pieno sąstovis vienoje krūties da-
lyje. Krūties skiltis būna skausminga, patinusi, 
oda paraudusi, karšta. Paprastai nekarščiuoja-
ma. 

Sprendimas. Dažnai ir efektyviai ištuštinkite 
krūtį: duokite 2-3 kartus iš eilės žįsti skausmin-
gąją krūtį. Parinkite tokią padėtį prie krūties, 
kad apatinis žandikaulis būtų ties sukietėjimu 
ir taip būtų pagerinamas nutekėjimas arba ma-
sažuokite krūtį pieno tekėjimo kryptimi.

KRŪTIES UŽDEGIMAS ARBA MASTITAS

Pagrindinės mastito priežastys yra pieno są-

stovis ir infekcija. Krūtis arba jos dalis tampa 
skausminga, dega, parausta, sukietėja, būdin-
gas karščiavimas virš 38,5 laipsnių, šalčio krė-
timas.

Sprendimas. Žindyti, esant mastitui, tikrai sau-
gu, pienas tikrai nepakenks kūdikiui. Būtent 
dažnas ir efektyvus žindymas, geras pažeis-
tos krūties ištuštinimas yra vienas svarbiausių 
veiksnių, kovojant su šia liga. Skausmui malšinti 
vartokite nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, 
šaltus kompresus. Dėl antibakterinio gydymo 
reikalingumo sprendžia gydytojas.

PIENLIGĖ

Grybelinei infekcijai arba pienligei būdingas 
gilus, deginantis, plintantis skausmas krūtyje 
maitinimo metu ir po jo, speneliai skausmingi, 
dega. Šią infekciją diagnozuoti gali būti sunku, 
nes tiek speneliai, tiek krūtis gali atrodyti visiš-
kai nepakitę.

Sprendimas: vietiniai ar geriamieji priešgrybe-
liniai vaistai, kuriuos paskirs gydytojas. Nesvar-
bu, ar kūdikio burnoje matyti pienligei būdingų 
požymių, ar ne - visais atvejais gydomas ir jis. 
Taip pat galite naudoti 0,5 proc. briliantinės ža-
lumos tirpalą.

SPENELIŲ ĮTRŪKIMAI

98 proc. atvejų speneliai pažeidžiami dėl netai-
syklingo kūdikio pridėjimo prie krūties ir blogo 
krūties apžiojimo.

Sprendimas. Užtikrinkite, jog krūtis gerai ap-
žiota ir mažylis efektyviai žinda: burna turi būti 
plačiai išžiota; iš apačios rudojo laukelio apžio-
ta daugiau nei iš viršaus; apatinė lūpa išsiver-
tusi; smakras remiasi į krūtį; skruostai žindant 
išsipučia; žindymo judesiai pasiekia ausis; gir-
dimas gurkšnio nurijimo garsas.

Nerekomenduojama plauti krūties prieš kie-
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kvieną maitinimą, ypač muilu ar dezinfekuo-
jamaisiais tirpalais. Apsiprausti pakanka vieną 
kartą per dieną. Po maitinimo išspauskite kelis 
lašus pieno ir palikite nudžiūti, kuo ilgiau būki-
te apnuogintomis krūtimis. Su krūtimi besilie-
čiantys drabužiai visada turėtų būti sausi. Jei-
gu, esant pažeistam speneliui, žindymas tampa 
labai skausmingas, galite pieną ištraukti ranko-
mis. Pientraukiu naudotis nerekomenduojama, 
nes vakuumas gilina įtrūkimus. Pažeistiems 
speneliams tepti naudokite tepalą su lanolinu.

LIEŽUVIO PASAITĖLIS

Trumpas liežuvio pasaitėlis gali sukelti žindy-
mo sunkumų. Jei žindoma taisyklingai, bet vis 
vien vargina įtrūkę speneliai, reikėtų nepamirš-
ti įvertinti kūdikio liežuvio pasaitėlį.

Sprendimas. Ar reikalinga nesudėtinga ope-
racija, padės nuspręsti veido ir žandikaulio 
chirurgai.

BESIKALANTYS DANTUKAI

Ūgtelėję kūdikiai žįsdami gali pradėti 
kandžiotis dėl besikalančių dantukų 
sukeltų nemalonių pojūčių. 

Sprendimas. Tokių spenelių sužei-
dimų išvengsite, jei užtikrinsite, 

jog mažylis žinda plačiai išžiota 
burna. Kaskart jam įkandus, įkiš-

kite savo pirštą tarp vaikelio 
burnos ir spenelio, ištraukda-
mi krūtį sudrauskite sakyda-

mi „ne“ bei atitraukite nuo 
krūties. Gudrūs mažyliai 
išmoks šią pamoką ir tu-

rėtų taip nebesielgti.

KRŪTIES STREIKAS

Tai situacija, kuo-
met vaikelis iki tol 

puikiai žindęs, staiga atsisako krūties, verkia, 
sukasi nuo jos.

Sprendimas. Krūtį siūlykite tik ramiam vaikeliui. 
Geriausia - vos prabudusiam ar mieguistam. Jei 
vaikiukas priešinasi ir šaukia, nemaitinkite jo: 
nuraminkite, panešiokite, pamyluokite, maudy-
kitės kartu, daugiau oda su oda kontakto, vai-
kas mėgausis jumis ir vėl padažnės žindymai. 
Augantį mažylį labai domina supanti aplinka ir 
ramiai žįsti trukdo įvairūs garsai ar nauji objek-
tai. Dėl to žindymui rinkitės ramią aplinką ir 
pati būkite pozityviai nusiteikusi. Tik jūsų kan-
trybės ir ramybės dėka viskas klostysis sklan-
džiau ir lengviau.

Jei kyla sunkumų žindant, išdrįskite ieškoti 
pagalbos: galbūt užtektų mama – mamai kon-
sultacijos, žindymo konsultanto vizito į namus, 
gydytojo patarimo ar visokeriopo artimųjų pa-
laikymo ir pagalbos. Visi sunkumai įveikiami. 
Pasitikėkite savimi ir vėl džiaugsitės motinys-
tės laime bei žindymu.

Tavo
kūdikis
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ALKIS 

Kūdikius iki 6 mėnesių naktimis dažniausiai 
reikia maitinti 1-2 kartus. Kai vaikutį pradeda-
me maitinti du kartus (pietūs ir vakarienė) per 
dieną kietu maistu, naktinių maitinimų gali ir 
neprireikti. Tačiau reikia atsižvelgti į kūdikio 
poreikius.

Naktis skirta ilsėtis, tad per dažni maitinimai 
(4-6 kartus per naktį), kai kūdikis yra vyresnis 
nei 6 mėnesių, nėra normalu. Jei kūdikis nak-
tį godžiai valgo, reikia galvoti, kaip paskatinti 
mažylį daugiau valgyti dienos metu. Jei dieną 
kūdikis gauna per mažai kalorijų, normalu, kad 
naktį jį budina alkis. Naktį prisivalgęs, dieną 
geru apetitu pasidžiaugti negali. Taip patenka-
ma į užburtą ratą.

PILVO PŪTIMAS

Pilvelį kamuojančius diegliukus galite atpa-
žinti, jei kūdikis naktį staiga ima verkti, muis-
tytis ir nurimsta tik tada, kai dujos pasišalina 
iš žarnyno. Mažyliui galite padėti prieš miegą 
atlikdama pilvelio masažą su levandų eteriniu 
aliejumi. Ši gamtos dovanota priemonė maži-
na spazminius skausmus. DĖMESIO! Eterinio 
aliejaus niekada nenaudojame gryno. Paimkite 
arbatinį šaukštelį augalinio aliejaus (pvz. koky-
biško, šalto spaudimo migdolų aliejaus) ir įla-
šinkite į jį 1-2 lašelius levandų (Lavandula An-
gustifolia) eterinio aliejaus. Masažuokite pilvelį 
sukamaisiais judesiais 2-3 minutes, kol aliejus 
susigers į odelę.

DYGSTANTYS DANTUKAI

Jei pastebite pagausėjusį seilėtekį, prastesnį 

apetitą, neįprastą mažylio irzlumą, galite įtarti, 
kad dygsta dantukai. Mažyliui bus sunku keletą 
dienų ir naktų, kol pasirodys dantuko viršūnė-
lė. Tuomet nuslūgs dantenų patinimas, skaus-
mas, sumažės seilėtekis. Šiuo laikotarpiu galite 
naudoti įprastas priemones dantenoms patepti 
(jei jūsų mažyliui jos tinka) arba pabandyti šį 
tą naujo! Prancūzai aromaterapeutai yra sukū-
rę stebuklingą priemonę šiam atvejui – alieju-
ką „Dantukų fėja“. Jam pagaminti reikia 20 ml 
augalinio aliejaus (pvz. saldžiųjų migdolų) ir 4 
lašelių germaniškosios ramunėlės (Matricaria 
Recutita) eterinio aliejaus.  Šiuo mišiniu reikia 
tepti mažylio skruostus, kaklą, ausytes, paau-
sius ir smakrą maždaug kas dvi valandas. Po-
veikis stebuklingas! Ramunėlių aliejus mažina 
skausmą ir uždegimą: to labiausiai reikia dantų 
dygimo metu!

PSICHOMOTORINĖS RAIDOS 
ŠUOLIS

Tai ne tas pats, kas augimo šuolis, kai mažasis 
kiaurą parą nori valgyti ir miegoti. Tai laikotar-
pis, kai nervų sistema išgyvena sunkumus dėl 
suaktyvėjusios mažylio raidos.

Maždaug kas tris mėnesius mažylis mokosi at-
likti naują fizinį veiksmą: trijų mėnesių mokosi 
vartytis, šešių mėnesių – sėstis, devynių mėne-
sių – ropoti arba stovėti ir apie dvyliktąjį mė-
nesį – vaikščioti. Kai mažylis stojasi ant kojų, 
nervų sistema turi dirbti viršvalandžius. Šiuo 
laikotarpiu miegas gali būti jautrus. Miego ko-
kybei įtaką daro ir įspūdžių, patyrimų gausa. 
Ką mažylis patiria dieną, sapnais sugrįžta nak-
tį. Todėl nenustebkite, kad kūdikis, kuris dieną 
mokosi vaikščioti, naktį vos nubudęs stosis ant 
kojų, kuris mokosi sėdėti, iškart atsisės. Rea-
guokite ramiai: padėkite mažyliui atsigulti ir vėl 

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ GIEDRĖ VELIČKIENĖ
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užmigti.

Jautriu laikotarpiu vaikučiui galite padėti KAS-
DIEN prieš miegą išmaudydami jį šiltoje vonio-
je (vanduo nuplauna ne tik nešvarumus, bet ir 
fizinę įtampą), atlikdami lengvą atpalaiduojantį 
masažą ir pamankštindami ant gimnastikos ka-
muolio. Miegas taps ramesnis!

Paprastai raidos šuolis tęsiasi 2-3 savaites. Kai 
mažylis išmoksta tai, ko mokėsi – nurimsta.

PERVARGIMAS

Tėvai dažnai mano, jog dienos metu išvarginus 
mažylį, naktis bus rami. Deja, dažniausiai būna 
atvirkščiai. Nepamirškite, kad naktinio miego 
metu yra apdorojama ir pasisavinama dienos 
metu gauta informacija. Jei diena buvo įtemp-
ta, kupina naujų įspūdžių, emocijų, labai tikėti-
na, kad naktis taip pat bus „linksma“.

Jei norite ramių naktų, pasirūpinkite, kad ma-
žylio diena būna rami ir struktūruota. Aiškiai 
atskirkite žaidimų ir poilsio laiką. Apsaugokite 
vaikutį nuo įspūdžių pertekliaus, nes jautri ner-
vų sistema tokio krūvio neišlaiko.

Nuo pervargimo apsaugo aiški dienotvarkė, lei-
džianti mažyliui atsipūsti po patirtų įspūdžių ir 
kokybiškai, laiku pailsėti.

Beje, sakydama „įspūdžiai“, neturiu omeny die-
nos pramogų parke. Vien tai, kad išsivežate ma-
žylį į prekybos centrą ar kūdikių mokyklėlę, jam 
yra įspūdžiai!

SLOGA

Virusinė, bakterinė, alerginė sloga ar tiesiog 
užsikimšusi nosis dėl pernelyg sauso oro na-
muose neabejotinai trikdo ramų miegą. Jei iš-

bandėte viską ir, rodos, jau nėra kuo mažyliui 
padėti, išbandykite „Sąmoningų mamų“ sukur-
tą, mamų mylimą priemonę nuo slogos „Slogos 
ir kosulio baubukas“. Jį pasigaminti paprasčiau, 
nei paprasta!

Paimkite 20 ml augalinio aliejaus (pvz. sal-
džiųjų migdolų) ir įlašinkite į jį 6 lašelius itin 
kokybiško, terapinės klasės arbatmedžio (Me-
laleuca Alternifolia) eterinio aliejaus. Augalinis 
aliejus drėkina, ramina ir saugo nosies gleivinę, 
o arbatmedis veikia prieš bakterijas ir virusus, 
kurie sukelia slogą. Priemonę reikia naudoti 
kas dvi valandas: tepti nosies gleivinę (viduje) 
vatos pagaliuku ar pirštuku. Priemonė skirta 
kūdikiams nuo 6 mėnesių ir visai šeimai.

ATSISKYRIMO NERIMAS

8-11 mėnesių kūdikiams būdinga miegoti ra-
miai tik tuo atveju, jei mama guli šalia. Jei ma-
mytė, užmigdžiusi mažylį išeina į kitą kambarį, 
vaikelis kaip mat šast ir nubunda. Taip yra dėl 
to, kad šiuo laikotarpiu mažylis gali jaustis ne-
saugus (intensyvi raida, įspūdžių gausa, dygs-
tantys dantys ir pan.). Psichologai teigia, jog 
tokio amžiaus vaikai lyg „tikrinasi“ prieraišumą 
ir saugumą, taigi normalu, jog kiaurą parą nori 
būti prie mamos. 

Tokį jautruolį galime nekaltai „apgauti“ palik-
dami lovelėje žaisliuką – migduką – „marliuką“, 
kvepiantį mama. Tai sudarys iliuziją, kad mama 
visada šalia.

ĮPROČIAI

Dažnas mažylis yra įpratintas užmigti vienu ir 
tuo pačiu būdu. Rašau „įpratintas“, nes proble-
mų dažniausiai prisidaro patys tėvai. Norėdami 
greičiau ir lengviau užmigdyti kūdikį, nuo pat 
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gimimo naudoja intensyvius migdymo pagal-
bos būdus. Pavyzdžiui, migdo kūdikį vežiojant 
vežime ar supdami lovelėje; migdo kūdikį ne-
šiodami ant rankų ar supant ant gimnastikos 
kamuolio; migdo kūdikį su čiulptuku/buteliu-
ku/krūtimi ir pan. 

NEPAMIRŠKITE

Jei užmigimo procesą kūdikis tapatina su vie-
nu ir tuo pačiu veiksmu, problemos neišven-
giamos. Mažylis, kuris dienos ir nakties miegui 
yra užmigdomas ant rankų, naktį nubudęs ieš-
kos rankų; tas, kuris užmigdomas su čiulptuku 
– ieškos čiulptuko. Kūdikis ieško sau įprasto pa-
galbos būdo. Ne jis taip sugalvojo, bet tėvai jį 
taip įpratino.

Mažyliai (kaip ir suaugusieji) natūraliai nubun-
da kelis kartus per naktį. Tai yra natūrali pauzė 
tarp miego ciklų. Skirtumas tarp suaugusiųjų ir 
vaikų yra tas, kad suaugę verčiasi ant kito šono 
ir miega toliau, o mažyliai – ieško pagalbos. Jei 
pagalba visada suteikiama čiulptuku, panešio-
jimu ar pamaitinimu, tokios pagalbos mažulis ir 
reikalaus.

Pagalbą nubudusiam mažyliui suteikti reikia, ta-
čiau stenkitės, jog ji apsiribotų pasilaikymu už 
rankų, nugarytės ar galvytės paglostymu, tyliu 
padainavimu. Jūsų elgesys turi byloti: „mažyli, 
aš čia, Tu esi saugus, aš Tau padėsiu užmigti“. 
Tokia nedidelė pagalba yra reikalinga mažyliui, 
tačiau ji neapsunkina mamos, kuriai kokybiškas 
naktinis miegas yra ne mažiau svarbus.
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Tavo
kūdikis
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Tėveliai sutiks, kad viskas, kas padeda jų 
vaikui lengviau užmigti ir ramiau miegoti yra 
verta dėmesio. Vienas iš tokių tėvų gyveni-
mus palengvinančių išradimų – migdukas, 
kuris gali nuraminti, suteikti saugumo jūsų 
vaikui ir svarbiausia – padėti užmigti! Mig-
dukų būna įvairiausių: marliukės, pagalvė-
lės, minkšti žaisliukai ir net specialiai sukurti ir 
pritaikyti migdukai jūsų vaiko miegui.

Kodėl ir kada jūsų vaikui 
reikalingas miego draugas

Saugus vaiko prieraišumas formuojasi per 
pirmus gyvenimo metus ir dažniausiai išlie-
ka visą gyvenimą. Pasak psichologų, vaikų 
prieraišumo formavimosi pagrindas - sau-
gumo poreikis, kurį turi patenkinti suaugęs 
asmuo. Vaikų psichiatrė Dalia Mickevičiūtė 
teigia, kad gebėjimas sukurti ryšį su suau-
gusiuoju kūdikiui yra gyvybiškai svarbus: juk 
mažylis gimsta bejėgis, nesugebantis pats 
susirasti maisto, ar apsirengti sušalęs, kartais 
negalintis pats nurimti, kad užmigtų. Kai ku-
riais atvejais, mama kvepiantis migdukas 
sukelia mažyliui teigiamas asociacijas ir ra-
mina. Mama „nuima“ tą įtampą priglaus-
dama, rūpindamasi, maitindama. Dalį šio 
psichologinio komforto gali suteikti ir mig-
dukas.

Pasak kūdikių priežiūros specialistės Gie-
drės Veličkienės, vaikui labai svarbūs ritu-
alai, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą išgirsti tą 
pačią lopšinę. Migdukas gali tapti ritualo 
dalimi, duodamu kiekvieną vakarą prieš 
miegą. Siekiant suformuoti vaiko prisirišimą 
prie migduko, kuris palengvintų tėvų gyve-
nimą ir padėtų vaikui dažniau nusiraminti 
pačiam, svarbu sąmoningai formuoti tokį 
ritualą. Specialistė pabrėžė, kad labai svar-
bu niekad neduoti migduko dienos metu, 
kitaip migdukas netaps artėjančio miego 
simboliu. G. Veličkienė pasidalino savo pa-
tirtimi, kad migdukas labai padeda vaikui, 
kai reikia užmigti svetimoje vietoje, kažkur 
išvykus. Tuomet šis puikus išradimas vaikui 
primena namus ir mamą.

AKVILĖ KENSTAVIČIENĖ

Amžius, kai migdukas pats 
reikalingiausias

Psichologai teigia, kad migdukai labiausiai 
reikalingi ankstyvoje kūdikystėje, vėliau jų 
reikšmė silpnėja, tačiau gali būti svarbi iki 
trijų metų, kartais ilgiau. Pasak kūdikių prie-
žiūros specialistės, migdukas nepamaino-
mas 8-11 mėnesių kūdikiui, kuriam dažnai 
pasireiškia atsiskyrimo nerimas. Jeigu vaikas 
miega vienas, o mama būna kitame kam-
baryje – tuomet prabudus ir radus šalia mig-
duką daug paprasčiau vėl savarankiškai 
pačiam užmigti, sukuriama teigiama iliuzija, 
kad mama šalia ir yra saugu. Migdukas gali 
pagelbėti ir situacijoje, kai vaikas perkelia-
mas miegoti į kitą kambarį, atskirai nuo tėvų. 
Paklausta, kada jau reikėtų atpratinti vaiką 
nuo migduko, G. Veličkienė teigė mananti, 
kad nėra reikalo sąmoningam atpratinimui. 
Vaikui atsiranda kiti interesai, tikri draugai ir 
natūraliai nebelieka poreikio.

Natūralus prisirišimo poreikis
Psichologai teigia, kad prisirišimas prie daik-
to, šiuo atveju prie migduko, yra visiškai nor-
malus sveiko vaiko poreikis. Toks prisirišimas 
palengvina ir vaiko, ir tėvų gyvenimą ir tai 
nereiškia, kad vaikui trūksta saugumo. Vai-
kui pirmiausia reikia patirti švelnumą ir mei-
lę iš suaugusiųjų, kad vėliau galėtų jausmus 
susikurti su daiktais. Tačiau kalbinta vaikų 
psichiatrė pabrėžia, kad jeigu žaislas siūlo-
mas tam, kad kūdikis daugiau laiko praleis-
tų vienas, o mama galėtų užsiimti kitais dar-
bais – kyla pavojus, kad mama, užuot kūrusi 
saugų prieraišumą su kūdikiu, jį atstumia ir 
tuo tikslu save keičia į žaislą. Taigi, migdu-
kas – labai gera pagalbinė, o ne pakeičia-
moji priemonė, pereinamasis objektas, ku-
ris vaikui atstoja mamos atvaizdą ir yra lyg 
mamos simbolis tuo metu, kai mamos nėra 
šalia. Juk daiktai patys savaime šilumos ir 
saugumo nespinduliuoja, reikalingos teigia-
mos asociacijos su suaugusiųjų meile ir šilu-
ma!



Vystymosi raida:
5 mėnuo 
MEDICINOS GYDYTOJA, VAIKŲ LIGŲ IR ALERGOLOGIJOS GYDYTOJA - REZIDENTĖ  
VYTENĖ MENKEVIČIENĖ

Penktąjį savo gyvenimo mėnesį berniukai pa-
auga iki 68 cm, mergaitės – iki 66 cm, apie 2 
cm – nuo ketvirtojo mėnesio; berniukai sveria 
8000 g, mergaitės – 7400 g, o galvos apimtis 
siekia 41-46 cm, 1 cm – nuo ketvirtojo mėne-
sio. Svarbu atminti, jog kiekvieno mažylio augi-
mas yra individualus, jį įvertina gydytojas. Pen-
kių mėnesių kūdikis per parą miega apie 14-15 
valandų, iš jų 11-12 valandų naktį. Likusias 3-4 
valandas jis ilsisi dieną, įprastai 3 kartus: ryte, 
vidurdienį ir popiet. Tokio amžiaus mažylis su-
valgo apie 700-1100 ml mamos pieno arba 
adaptuoto mišinio, maitinamas 4-6 kartus per 
dieną.

Penkių mėnesių mažylis jau daug savarankiš-
kesnis, aktyviai siekia pažinti prieš akis atsive-
riantį įstabų, įdomų pasaulį! Juk tiek laiko jis 
praleido tik gulėdamas ant nugaros ir žvelgda-
mas į besisukančius žaisliukus ar lubas! Pen-

kių mėnesių kūdikio raumenynas, kasdienių 
treniruočių dėka, tampa vis stipresnis, o bręs-
tanti nervų sistema geba geriau kontroliuoti ju-
desius. Tiesiamieji liemens ir klubų raumenys 
jau atsispiria žemės traukai, o galvos ir liemens 
lenkiamųjų jėga didėja. Taigi, mažieji vieną die-
ną atranda malonumą pagauti savo pėdutes 
rankomis ir jas... paragauti! 

Kūdikis vis ilgiau pasėdi neparamstytas, taip pat 
tokią padėtį ilgiau gali išlaikyti pasiremdamas į 
priekį ištiestomis rankomis. Toks veiksmas, va-
dinamas priekine protekcija, padeda mažyliui 
apsisaugoti nuo kritimo priekiu. Itin aiškiai jį 
galite pastebėti sūpuodami mažylį gimnastiniu 
kamuoliu paguldytą ant pilvo: galvai artėjant 
prie žemės, kūdikis ištiestomis rankomis pasi-
remia į žemę. Mažyliai taip pat geriau koordi-
nuoja rankų judesius ir sugeba sąmoningai ir 
sėkmingai delniuku sugriebti patikusį daiktą, 
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juo manipuliuoti, perkeliant iš vienos rankos į 
kitą. Jos pakankamai sustiprėjusios, kad išlaiky-
tų lengvą gertuvę ar buteliuką. Didėja stuburo 
judrumas: pasodintas kūdikis vis lengviau pasi-
suka į šonus, tobulėja jo kūno pusiausvyra bei 
galvos judesiai. Penkių mėnesių vaikas jau su-
reaguoja į netikėtą garsą, pavyzdžiui nukritusį 
šaukštą.

Mažosios kojelės nekantrauja žingsniuoti, ta-
čiau šiam veiksmui dar anksti. Neskubėkite kū-
dikių statyti pėdutėmis remiantis į žemę: rau-
menys nėra pakankamai stiprūs kūno svoriui 
išlaikyti, o sąnariai dar nepasiruošę šiam, kol 
kas pernelyg dideliam, krūviui, todėl gydytojai 
ortopedai nerekomenduoja mažųjų sodinti į 
vaikštynes ar šokliukus. Nesinaudodami šiais, 
iš pirmo žvilgsnio patraukliais kūdikių prie-
žiūros prietaisais, išsaugosite sveikus, nede-
formuotus mažųjų kojų sąnarius.

Kūdikis, sulaukęs penkių mėnesių, pradeda 
džiaugtis tobulėjančiu gebėjimu išreikšti 
savo jausmus. Jis ne tik atpažįsta artimiau-
sią jį auginantį ir prižiūrintį žmogų, bet ir 
yra prie jo prisirišęs. Tai itin svarbi emoci-
nio vystymosi dalis, padedanti jausti sau-
gumą ir meilę. Štai kodėl nerekomenduo-
jama palikti verkiančio mažylio vieno, 
nes jausdamasis vienišas ir neišgirstas, 
jis pradeda nepasitikėti artimiausiais, o 
tai neabejotinai trikdo pilnavertį jo vys-

tymąsi. 

Penkių mėnesių mažylį jau pralinksmina jūsų 
juokas ar įdomus, netikėtas garsas, o išsiilgęs 
apkabinimų ir bučinių, jis tiesia rankas aukš-
tyn, vildamasis būti paimtas ant rankų. Kūdikis 
trokšta bendrauti kalba, išskirdamas vis kito-
kius garsus. Šį mėnesį jis gali jus prajuokinti... 
cypimu! Mažylis taip pat jau moka išreikšti su-
sierzinimą įvairiais garsais, bet ne verksmu, o 
išgirdęs savo vardą gali sureaguoti ir atsisukti.
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Kiekvienas kūdikis yra unikalus, taigi ir jo psi-
chomotorinė raida gali skirtis nuo įvairiuose 
šaltiniuose pateikiamų normų. Neverta neri-
mauti, jei jūsų mažasis dar neturi vieno ar kito 
aprašyto įgūdžio: visai netikėtai jis tikrai nuste-
bins jus naujais gebėjimais! Vis dėl to verta at-
kreipti dėmesį ir pasitarti su vaiką prižiūrin-
čiu gydytoju, jei kūdikis:

• rankomis nesiekia žaislų, kitų jį dominan-
čių objektų;

• atrodo suglebęs ar, atvirkščiai, pernelyg 
įsitempęs;

• neatsisuka į aiškų garsą;

• nesišypso;

• nerodo jokių emocijų, pamatęs pažįsta-
mą artimojo veidą;

• nenulaiko tiesiai galvos.

PENKTOJO MĖNESIO VIZITAS 
PAS GYDYTOJĄ

Penktąjį mėnesį, kaip įprasta, kūdikis bus ap-
žiūrimas gydytojo. Šio apsilankymo metu:

MATAVIMAI

Matuojamas svoris, ūgis, galvos apimtis. Visi 
matmenys yra pažymimi specialiose vertinimo 
skalėse, nubrėžiama individuali augimo kreivė. 
Pagal ją, lyginant visus mėnesius, įvertinama, ar 
augimas yra harmoningas: svoris, ūgis ir galvos 
apimtis didėja atitinkamai, lyginant su tokio 
paties amžiaus kūdikių šalies vidurkiu.

RAIDOS VERTINIMAS

Gydytojas stengiasi pakalbinti mažylį, stebi, 
kaip jis žaidžia, juda ir bendrauja, įvertina psi-
chomotorinę raidą, pateikia rekomendacijas.

IŠSAMESNĖ APŽIŪRA

Gydytojas apžiūri nurengtą kūdikį: įvertina 
bendrą jo būklę, kūno sudėjimą, odos būklę. 
Išklauso širdį bei plaučius stetofenondoskopu. 

JOKIŲ SKIEPŲ!

Gydytojo kabinetą mažylis šį mėnesį tikrai pa-
liks be ašarų: pagal Lietuvos Respublikos Svei-
katos apsaugos ministro sudarytą privalomų 
skiepų planą 5 mėnesių kūdikiams vakcinacija 
nenumatyta.

PRIMAITINIMAS

Penkių mėnesių kūdikio organizmas aktyviai 
ruošiasi svarbiam etapui – papildomam primai-
tinimui. Formuojasi įvairūs kramtymo (gromu-
liavimo) judesiai, bręsta atsakingų už maisto 
medžiagų virškinimo fermentų išskyrimą vi-
daus organų veikla, vaikas geba išreikšti alkį 
bei sotumą (palinksta į priekį, žiojasi, atsilošia, 
suka galvą į šoną). Nepaisant šių pokyčių, dau-
gelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, vadovaujantis 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) reko-
mendacijomis, kūdikiai papildomai primaitina-
mi nuo 6 mėnesių amžiaus, tačiau galimos iš-
imtys. Anksčiau nei šeštąjį mėnesį dažniausiai 
primaitinami vaikai, kurių sunkiai auga svoris 
(nepaisant maitinimo motinos pienu ar miši-
niu), jis greitai išalksta (lyginant su ankstesniais 
gyvenimo mėnesiais). Ar primaitinti kūdikį rei-
kia, nusprendžia jį prižiūrintis gydytojas.

KĄ APIE 5 MĖNESIŲ KŪDIKĮ 
TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI?

KALBOS RAIDA

Kūdikis nepaliauja atrasti kol kas dar savito 
kalbėjimo džiaugsmo. Šį mėnesį jis savo re-
pertuarą papildys naujais garsais. Mažylis ilgai 
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kartos tuos pačius garsus, kol išmoks, tuomet 
bandys įsisavinti kitus – taip savaitė po savai-
tės. Jungiant skirtingus garsus, jo kalba tampa 
vis sudėtingesnė, pvz.: „ma“, „ta“, „be“. Būtent 
šie iš pirmo žvilgsnio bereikšmiai garsai yra ky-
lančių emocijų (susižavėjimo, baimės, džiaugs-
mo), stebint daiktus, išraiška. Tokie pirmieji 
žingsniai bendravimo kalba link. Reaguokite į 
kūdikio kalbinimus, įsitraukite į gyvą pokalbį. 
Jūsų mažylis išmoks bendrauti ne klausydamas 
televizoriaus ar kalbančių žaislų, o tarpusavio 
bendravimo dėka.

SAVARANKIŠKUMAS

Penkių mėnesių kūdikis geba rankose nulai-
kyti buteliuką ir valgyti pats. Nepalikite jo tai 
darančio vieno: mažylis gali paspringti pienu. 
Taip pat nesaugu leisti bevalgant užmigti su 
buteliuku rankose – pienas susikaupia burnoje, 
juo apsineša dantukai, taip jie greit pažeidžia-
mi ėduonies. Jis taip pat gali patekti į ertmę 
(vamzdį), jungiantį burnos ertmę su ausimi - di-
dėja vidinės ausies uždegimų tikimybė.

ŠAUKŠTO „PRISIJAUKINIMAS“

Vis dažniau jūsų mažylis parodo tam tikrus pa-
siruošimo papildomam primaitinimui ženklus: 
domisi valgomu maistu, o liežuvio refleksas 
(kūdikis jį iškiša ką nors ant jo padėjus) tam-
pa vis silpnesnis, tačiau kūdikis negali tinka-
mai kramtyti ir ryti, o vidaus organų funkcijos, 
atsakingos už maisto medžiagų įsisavinimą, 
nėra pakankamai susiformavusios, todėl ne-
skubėkite jo maitinti. Jei gydytojas patarė pra-
dėti papildomą maitinimą jau nuo šio mėnesio, 
pirmiausia padėkite mažyliui „prisijaukinti“ 
šaukštelį, leisdami jį pakramtyti ir apžiūrėti, so-
dinkite prie šeimos pietų stalo. Supažindinkite 
su maistu, pradėdami nuo pradžių pradžios - 
nedidelio šaukštelio bulvių ar moliūgų nuovi-

ro, palaipsniui jį vis tirštindami. Apsišarvuokite 
kantrybe: šis etapas jūsų kūdikiui – naujas ypa-
tingas potyris, kuriam jis turi būti pasirengęs.

SAVAS AR SVETIMAS

Jūsų kūdikis jau atpažįsta „savus“, todėl sveti-
mi ar seniai matyti veidai gali iššaukti nerimą 
ir baimę. Perspėkite apie tai žmones, su kuriais 
susitiksite, paprašydami jų neskubėti imti vai-
kelio ant rankų, kalbinti pernelyg priartėjus jam 
prie veido. Jei jis pradėjo verkti svetimojo glė-
by, paimkite jį ir nuraminkite.

PASAULIO PAŽINIMAS

Mažasis atradėjas mokosi suprasti „priežasties 
– pasekmės“ ryšius, kol kas šioms pamokoms 
užtenka paprastų, bet labai linksmų užsiėmimų: 
numesti ką nors ant žemės ir išgirsti „bumbt“, 
„trekšt“ ar daužyti daiktus vienas į kitą. Be abe-
jonės, jūsų namai, mažyliui besimokant, taps 
mažiau tvarkingi (žaislai šlepetėse ir šaukštai 
ant grindų ilgainiui taps neatsiejama kasdieny-
bės dalimi), tačiau juose bus daug nuoširdaus, 
užkrečiančio juoko!

Tavo
kūdikis
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Tavo
mažylis
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1-3 METŲ VAIKO 

mityba
AR GALI KAS NORS SUPRASTI,  

KAS YRA ŽMOGAUS LIGA, 

JEI JIS PIRMIAU NESUPRANTA,  

KAS YRA ŽMOGAUS MAISTAS?

~HIPOKRATAS
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Mityba yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. 
Tinkama mityba jau senai nebelaikoma tik tai, 
ką mes valgome; svarbu, kaip ir kada mes val-
gome. Aktualu, kad valgymas keltų kuo daugiau 
teigiamų emocijų.

Gimus vaikeliui, tėvus užgula didelės atsako-
mybės už vaiko sveikatą našta. Deja, daugiau 
dėmesio skirdami įvairioms ligoms gydyti, ne-
retas pamiršta, kad tinkama vaiko mityba ne tik 
padeda nuraminti alkio jausmą, bet ir sudaro 
sąlygas vaikui sveikai augti ir tobulėti, suteikia 
pakankamai energijos judėti bei būti atspariam 
ligoms.

Norint užauginti sveiką vaiką, reikia pradėti 
nuo sveikos ir subalansuotos mitybos. Tinka-
mai maitinamas vaikas gali išvengti sveikatos 
sutrikimų, tokių kaip nutukimo, cukrinio diabe-
to, širdies ir kraujagyslių ligų ar kt., kurios vis 
dažnesnės vaikų ir paauglių tarpe.

PAGRINDINĖS MAŽŲ VAIKŲ 
SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS

1-3 metų vaikui, pradėjusiam valgyti suau-
gusiųjų maistą, svarbu yra maisto derinimas 
ir įvairovė. Būtina, kad vaikas valgytų tiksliai 
nustatytu režimu, valgymui būtų skiriama pa-
kankamai laiko. Tėvams patariama leisti ban-
dyti valgyti vaikui pačiam, taip jis įgis tinka-
mų valgymo įgūdžių ir sparčiau vystysis pirštų 
smulkieji judesiai. Neužtęskite maitinimo iki 
valandos. Jei vaikas nebenori valgyti, jis jaučia-
si sotus. Nereikėtų per prievartą siūlyti maisto 
– tai sukelia neigiamas emocijas ir vaikas išvis 
gali atsisakyti valgyti.

MAISTO ĮVAIROVĖ

Viena pagrindinių mitybos taisyklių - stengtis 
maitinti kuo įvairesniu maistu, kad vaikas gautų 
visų jam reikalingų vitaminų, mineralų ir mais-
tinių medžiagų. Net ir pati sveikiausia daržovė 
neturi visų reikiamų medžiagų. Nepakankamas 
maistinių medžiagų kiekis gali būti vaiko irzlu-
mo, sutrikusios dėmesio koncentracijos, ben-
dro silpnumo, kaulų, raumenų vystymosi sutri-
kimų ir kitų ligų priežastimi. Kad vaikas gautų 
pakankamai maistinių medžiagų bei vitaminų, 
ne tik svarbu, kokius maisto produktus pa-
renkame, bet ir kaip maistą pagaminame. Kad 
maiste išliktų kuo daugiau vertingų maistinių 
medžiagų, geriausias gaminimo būdas – virti 
garuose arba troškinti.

PAKANKAMAS MAISTO KIEKIS

Augančiam organizmui būtina gauti tinkamą 
kiekį kalorijų ir jas teisingai paskirstyti dienos 
eigoje.Tai svarbu ne tik energijai palaikyti, bet 
ir tinkamam vaiko augimui bei vystymuisi. Vai-
kas turi gauti reikalingą skysčių kiekį, kurį reikia 
koreguoti pagal gaunamo maisto kaloringumą 
bei riebumą. 1-3 metų vaikai per dieną turėtų 
vidutiniškai išgerti 400-600 ml vandens.

DIENOS MAISTO RACIONAS

Kaip ir suaugusiesiems, vaikams tinkamiausia 
mityba yra ta, kuri atitinka LR Sveikatos apsau-
gos ministerijos patvirtintą Mitybos pasirinki-
mo piramidę. Tad vaikas turėtų valgyti:

• Grūdinius maisto produktus (duonos ga-
minius, įvairių kruopų produktus), kurie yra 

VAIKŲ KLINIKA „MAMA, AŠ SERGU“
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pagrindinis angliavandenių šaltinis ir teikia 
organizmui lengvai įsisavinamos energijos. 
Taip pat šie produktai yra B grupės vitami-
nų, mineralų ir ląstelienos šaltinis. Grūdinių 
maisto produktų vaikas turėtų gauti dau-
giausiai.

• Kuo daugiau šviežių daržovių ir vaisių 
(tinkamiausia rinktis pagal sezoną augan-
čius vaisius ir daržoves). Tai didžiausias visų 
vitaminų, mikroelementų, mineralų ir virški-
nimui reikalingų skaidulų šaltinis. Vaisiai ir 
daržovės itin svarbūs dėl vitamino C, kuris 
veikia organizme kaip antioksidantas ir pa-
deda įsisavinti geležį. Jo gausu žalios spal-
vos daržovėse ir citrusiniuose vaisiuose. 
Vitaminų galima gauti ir su šviežiomis sul-
timis. Perkant sultis pakeliuose, reikėtų pa-
tikrinti, ar sudėtyje nėra dirbtinių saldiklių 
(neskaitant gliukozės, cukraus ar fruktozės). 
Draudžiami saldikliai vaikams – sacharinas 
ir aspartamas. Naudingiau rinktis šviežius 
vaisius nei iš jų spaustas sultis. Vaisiuose 
gausu skaidulų, o gaminant sultis, po sąlyčio 
su oru, pradeda sparčiai irti vitaminai.

• Ankštinius produktus (įvairių rūšių pu-
peles, lęšius, sojos produktus, žirnius) - tai 
labai geras augalinės kilmės baltymų ir ge-
ležies šaltinis. 

• Pieną ir jo produktus (jogurtą, kefyrą, 
varškę, sūrį), kurie yra pagrindinis kalcio ir 

fosforo, reikalingų  kaulams ir dantims, šal-
tinis.

• Liesą mėsą, su kuria gaunama baltymų, 
geležies, cinko, B grupės vitaminų.

• Visų rūšių žuvį, pasižyminčią nepakeičia-
mų amino rūgščių gausa. Jos svarbios vaiku-
čio protinei raidai, nervinei sistemai.

KO NETURĖTUMĖTE DUOTI 
MAŽYLIUI?

• saldumynų ar produktų, turinčių daug cu-
kraus

• sūrių produktų, kuriuose druskos dau-
giau kaip 0,4g/100g

• maisto produktų, keptų aliejuje

• gazuotų gėrimų

• kisielių

• riebios bei rūkytos mėsos ar žuvies

• maisto gaminių, turinčių daug maisto 
priedų. Daug vertingesnis tas maistas, kurį 
ruošiame patys namuose.

Energijos ir maistinių medžiagų normos 1-3 
metų vaikams nustatytos pagal Lietuvos Res-
publikos sveikatos ministro 2011 m. lapkričio 
11 d. įsakymą Nr. V-964 „Dėl maitinimo organi-
zavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdy-
mo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstai-
gose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Energija, kcal Baltymai, g Riebalai, g Angliavandeniai, g
Paros normos 1400 45 50 193
Pusryčiai (20-25%) 280-350 9-11 10-13 39-49
Pietūs (30-40%) 420-560 14-18 15-20 58-77
Pavakariai ar priešpiečiai 
(10-15%)

140-210 5-7 5-8 19-29

Vakarienė (20-25%) 280-350 9-11 10-13 39-49
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PUSRYČIAI

Avižinė ar kitų grūdų košė (50 g), virta vande-
nyje + nedidelis kiekis aliejaus. Galima pridėti 
vaisių.

PIETŪS

Trinta moliūgų sriuba (100 g) 
Virta ar troškinta paukštiena (100 g) ar žuvis, 
pavyzdžiui, lašiša (90 g) + 1 bulvė + brokoliai 
(100 g)

PAVAKARIAI/PRIEŠPIEČIAI

Natūralus jogurtas (be pridėtinių cukrų) arba 
varškė (130 g) + uogienė arba smulkintas vai-
sius (20 g) + mažas bananas (70 g)
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VAKARIENĖ

Pieniška sriuba (200 ml) su makaronais (30 g). 
Taip pat tinka virtinukai ar blyneliai.

GĖRIMAI

Visos dienos metu nereikėtų pamiršti vaikui 
pasiūlyti atsigerti vandens ar vaisinių arbatų. 

Svarbiausia stengtis įtraukti kuo daugiau mais-
to produktų ir juos keisti. Mėsą galima pakeisti 
ankštiniais produktais, įtraukti kitokių daržovių 
ar vaisių bei sumaltų riešutų. Tinkamos vaikų 
mitybos įpročius būtina formuoti nuo pat ma-
žens – kad vaikas augtų sveikas, laimingas ir 
klaidų nereikėtų taisyti jam užaugus.

1-3 METŲ VAIKO VALGIARAŠČIO PAVYZDYS



Su mažyliu   la uk e
AKVILĖ NISTELĖ

Šiltasis metų sezonas Lietuvoje įsibėgėjo! Tad 
su mažyliais praleidžiame žymiai daugiau laiko 
lauke. Ir tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad 
jie labiausiai paauga myluojami, miegodami ir 
būdami gamtoje! O kad kasdieniai pasivaikš-
čiojimai neprailgtų, štai keletas idėjų:

TYRINĖKIME PASAULĮ

Drauge tyrinėti ar pastebėti pienę, boružę, slie-
ką, drugelį, varlytę, balandį, antį, vabalą, žiogą, 
kaštono žiedą, samanos minkštumą, medžio 
žievės šiurkštumą, lėktuvo ūžesį... Kad vienerių 
metų vaikas jau pakeltų akis į dangų ir paste-
bėtų lėktuvą, paprašykite parodyti, kur lempa. 
Pažvelgęs į dangų, jis pastebės lėktuvą, jums 
tereikės pakomentuoti. Kitą kartą nebereiks 
„ieškoti lempos danguje“.

ŽAISKIME ĮDOMIAI

Tradicinės kiemo priemonės, būtinos jūsų ma-
žyliui: 

Kamuolys. 

Muilo burbulai. Paeksperimentuokite pūsti ki-
taip, tarkim, įpilkite maistinių dažų, kad išpūs-
tumėte spalvotus burbulus! Pasigaminkite pa-
tys burbulų skysčio arba pabandykite išpūsti 
burbulą šiaudeliu. 

Kreida. Išbandykite piešimą ant šlapių plytelių 
(po lietaus ar specialiai sudrėkinę), įvairaus dy-
džio kreideles, spalvinkite akmenukus.

Pažinimo paveiksliukai, knygelės. Mažylio 
atminties lavinimui ir pažinimui pravartu pasi-
imti paveikslėlių ar knygelių, kur pavaizduota 
paukščių, gėlių, medžių rūšys, transporto prie-
monės ar kita. Lauke pamačius balandį, antį, 
pienę, plukę, susiekite tai su paveikslėliu. 

Traukiami žaislai.  Mažyliams smagu traukiami, 
stumiami žaislai, lėlių vežimėliai. Jie lavina ir 
stambiąją motoriką.

Pirmosios transporto priemonės. Vaikučiams 
rekomenduoju  tokias transporto priemones, 
kuriomis jie savarankiškai judėtų, o ne pasyviai 
sėdėtų tėvelių stumiami. Tai būtų paspiriamo-
sios mašinytės, triratukai be pedalų, o ūgtelė-
jus – balansiniai dviratukai.

Smėlis ir netradiciniai žaislai. Kastuvėlis, kibi-
rėlis visuomet yra tarp smėlio žaislų, bet juos 
papildžius, pavyzdžiui, virtuvės šaukštais, pil-
tuvėliais, sieteliais ar netgi puodu – tikrai pri-
trauktų visus smėlio dėžės žaidėjus, kurie išvir-
tų pačią skaniausią sriubą.

Pievoje skinti ir kaišioti gėlytes, pavyzdžiui, į 
arbatos sietelį. Tai pažinimo ir smulkiosios mo-
torikos pamokėlė gamtoje.

Kibirėlis, akmenukai, vanduo. Kartu pririnkti 
kibirėlį akmenukų ir po to juos mėtyti į van-
denį. Akmenuko pliumptelėjimo garsas (kuris 
visada skirtingas atitinkamai pagal akmenukų 
dydį) patinka visiems mažyliams!
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Keisti pasivaikščiojimo vietą. Ar žinojote, kad 
ir nauja žaidimų aikštelė, kitas kelias namo ska-
tina kūrybiškumą ir mąstymą? Tad visada verta 
su savo vaiku nuvykti į nelankytą parką ar nau-
jas karstynes.

Radinių dėžutė ir augalų koliažas. Juk mažy-
liams patinka lauke viską rankioti nuo žemės, o 
pasiūlius radinius krauti į dėžutę, jie tarsi atran-
da naują žaidimą. Namie išvirti krakmolo klijų 
(natūralūs klijai reikalingi, kad mažylis laisvai 
galėtų terliotis) ir kartu pagaminti koliažą: ant 

didelio lapo suklijuoti parsineštus augalus. 

Plukdyti upėje pačių pagamintus laivelius. Ne-
būtina lankstyti laivelius iš popieriaus, jais gali 
tapti paprasčiausias medžio lapas su žolytė-
mis! Tegul vaikų vaizduotė nesnaudžia! 

Braidyti po purvynus. Po lietaus, kai viskas 
aplink nuplauta ir tvyro gaivus oras, apsiauti 
guminius batus ir pirmyn ieškoti purvynų!

Visuomet prisiminkite posakį: vaikai lauke 
būna arba švarūs, arba laimingi!
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Auklėjimo stiliai ir jų 

skirtum ai
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PARAŠYTA DAUGYBĖ KNYGŲ APIE TAI, KAIP REIKĖTŲ 

AUKLĖTI VAIKUS. TAČIAU DAŽNIAUSIAI JŲ PRIREIKIA 

TIK TUOMET, KAI VAIKO ELGESYS TAMPA SUNKIAI 

TOLERUOJAMAS, NEPRIIMTINAS AR DAR BLOGIAU – 

TIESIOG NEPAKENČIAMAS. TUOMET KYLA DAUGYBĖ 

KLAUSIMŲ, Į KURIUOS NE TAIP PAPRASTA RASTI 

ATSAKYMUS: KĄ DARĖME NE TAIP? KO GALIMA TIKĖTIS 

TOLIAU?
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AUKLĖJIMO STILIUS

Tėvų pastangų įvairovė, siekiant vaikus kon-
troliuoti ir padėti jiems pritapti visuomenėje, 
psichologų vadinama auklėjimo stiliumi. Pasak 
vienos auklėjimo stilių koncepcijos kūrėjų Dia-
nos Baumring, tėvų auklėjimo stiliui įtaką daro 
du veiksniai – tėvų jautrumas ir reiklumas. 

Jautrumą būtų galima apibūdinti kaip tėvų ge-
bėjimą atpažinti ir suprasti vaiko poreikius bei 
rodyti jiems šilumą, palaikymą, empatiją. Nuo 
pat kūdikystės tėvai turi mokytis suprasti, ką 
reiškia vienokie ar kitokie signalai (verksmas, 
riksmas, šypsena), kuriuos mažas žmogutis 
siunčia juo besirūpinantiesiems. Jautri mama 
dažniausiai nesunkiai supranta, ką reiškia, kai 
jos mažylis ima gailiai verkti ar čepsėti lūpytė-
mis. Gebėjimas suprasti vaiko poreikius – būti-
na sąlyga, leidžianti vaikui pasijausti saugiam. 
Jam siunčiama žinia, kad pasaulis, į kurį jis at-
keliavo, saugi vieta ir juo tikrai pasirūpins. Ta-
čiau jei mama nerimastinga, nepasitikinti savi-
mi, labiau pasikliaujanti ne savimi, o aplinkinių 
nuomone, jai bus daug sunkiau būti jautriai ir 
empatiškai. Gerai, jei mažasis šeimos narys ra-
mus ir ne itin reiklus, bet jeigu yra kitaip, nejau-
triems tėvams gali būti didelis iššūkis suprasti, 
ko tas mažylis vis nepatenkintas.

Kitas veiksnys, lemiantis vaiko auklėjimo stilių, 
yra reiklumas arba kontrolė. Tėvai turi ne tik 
atpažinti ir tenkinti vaiko poreikius, bet ir pa-
rodyti ribas. Jie tarsi turi nubrėžti liniją tarp to, 
kas galima, ir to, ko negalima. Reiklumu tėvai 
siekia vaikus integruoti į šeimą, o vėliau ir į vi-
suomenę, keldami jiems suaugusiųjų reikalavi-

mus, mokydami drausmės, gebėjimo prisitaiky-
ti ir atsižvelgti į kito poreikius.

Remiantis tėvų sugebėjimais būti jautriems ir 
reikliems, galima išskirti keturis auklėjimo sti-
lius: atlaidų, valdingą, autoritetingą ir atsiribo-
jusį. Kiekvienas iš šių auklėjimo būdų atspindi 
skirtingas auklėjimo vertybes, metodus ir elge-
sį. Jiems būdinga individuali jautrumo ir reiklu-
mo pusiausvyra.

ATLAIDŪS TĖVAI (NUOLAIDŽIAUJANTYS)

Tai daug leidžiantys, jautrūs, švelnūs, bet mažai 
nurodinėjantys savo vaikams tėvai. Šiam auklė-
jimo stiliui būdinga tai, kad tėvai, būdami labai 
jautrūs vaiko poreikiams, neretai jiems nuolai-
džiauja ir elgiasi nenuosekliai. Atlaidžius tėvus, 
kurių auklėjime labiau dominuoja jautrumas 
nei reiklumas, galima suskirstyti dar į du tipus: 
demokratiškus tėvus, kurie nors ir švelnūs, yra 
labiau įpareigojantys, bei nedirektyvius tėvus.

Atlaidžių tėvų vaikai dažniau turi elgesio pro-
blemų bei mokymosi sunkumų, bet jie labiau 
linkę pasitikėti savimi.

VALDINGI TĖVAI

Šio tipo tėvai būtų priešingybė atlaidiems tė-
vams. Tai labai reiklūs ir mažai jautrūs tėvai. 
Pagrindiniai jų auklėjimo akcentai – drausmė, 
paklusnumas autoritetams, valdžios demons-
travimas. Valdingi tėvai tikisi, kad vaikai priims 
jų sprendimus, nuomonę, vertybes, besąlygiš-
kai sieks jų numatytų tikslų. Neretai tokie tė-
vai nelinkę gilintis ir suprasti, kas geriausia jų 
vaikui, nes mano, kad tai jie gali nuspręsti už 

PSICHOLOGĖ PSICHOTERAPEUTĖ INGA ŠULCIENĖ
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juos geriausiai. Tokie tėvai yra nelankstūs, sun-
kiai pripažįstantys savo klaidas, griežčiau bau-
džiantys, labiau kritikuojantys ir nuvertinantys. 
Valdingi tėvai taip pat gali būti suskirstyti į ne-
autokratiškus ir labai autokratiškus, naudojan-
čius diktatą.

Valdingo stiliaus tėvai sukuria aplinką, kurioje 
vyrauja drausmė, tvarka, pagarba suaugusie-
siems. Vaikas, augdamas tokioje atmosferoje, 
išmoksta labai greitai ir gerai paklusti grupės 
taisyklėms, tačiau užauga labai nesavarankiš-
kas, priklausomas nuo autoritetų. Manoma, kad 
šių šeimų vaikai linkę geriau mokytis, turi ma-
žiau elgesio problemų, tačiau jiems būdingas 
labiau išreikštas nepasitikėjimas savimi ir di-
desnis polinkis į depresiją.

AUTORITETINGI TĖVAI

Autoritetingi tėvai yra ir jautrūs, ir reiklūs. Šio 
tipo tėvai teisingi, bet negriežti, linkę įsiklau-
syti į vaiko norus ir padaryti išlygų tam tikro-
se situacijose, bet nenuolaidžiaujantys. Jie 
auklėdami vaikus elgiasi nuosekliai ir išlaiko 
savo autoritetą. Tokiose šeimose augantys vai-
kai jaučia tėvų palaikymą ir supratimą, tačiau 
aiškiai žino taisykles, kurių nesilaikant bus 
atitinkamų pasekmių. Autoritetingi tėvai geba 
išlaikyti pusiausvyrą tarp savo reikalavimų ir 
jautraus, empatiško vaiko priėmimo. Tokiose 
šeimose augantys vaikai pasižymi didesne so-
cialine kompetencija ir retesnėmis elgesio pro-
blemomis, geresniu prisitaikymu visuomenėje 
bei didesniu pasitikėjimu savimi.

ATSIRIBOJĘ (NEĮSITRAUKIANTYS) TĖVAI

Šio tipo tėvai nusišalinę ir neatsakingi, per-
duodantys per daug atsakomybės vaikams. Jie 
nejautrūs, nesidomintys vaiko gyvenimu, ne-
kontroliuojantys. Dažniausiai tai nebrandūs, 
neatsakingi, turintys įvairių psichologinių pro-
blemų, emociškai šalti ir atsiriboję tėvai. Toks 
auklėjimo stilius kraštutiniais atvejais pastebi-
mas asocialiose šeimose. Tačiau tokio auklė-
jimo stiliaus apraiškų galima pastebėti ir šei-
mose, kur tėvai labai orientuoti į karjerą ir gali 
aprūpinti savo vaiką tik materialiai. Tokiose šei-
mose augantys vaikai neretai būna emociškai 
apleisti, jie jaučiasi nesaugūs, baikštūs, nepa-
sitikintys savimi ir kitais, neretai būna priversti 
per anksti prisiimti atsakomybę. Pasitaiko, kad 
tokiose šeimose augantys vaikai yra įvairiai iš-
naudojami ir traumuojami.

Vieno dominuojančio auklėjimo stiliaus, kuris 
būtų itin populiarus šiuolaikinėse šeimose, iš-
skirti neišeitų. Galima pastebėti tik tendencijas. 
Anksčiau mūsų visuomenėje vyravo autoritari-
nis auklėjimo stilius, o dabar vis mažiau tėvų, 
besivadovaujančių nuostatomis, kad vaikas turi 
besąlygiškai paklusti ir vykdyti jų valią. Tačiau 
galima pastebėti ir kitokių kraštutinumų, kai 
tėvai stengiasi būtinai tenkinti kiekvieną vaiko 
užgaidą ir taip sukuria vaikui iliuziją, kad pa-
saulis – didelė parduotuvė, kurioje viską galima 
nusipirkti. Nemažai ir tokių tėvų, kurie stengiasi 
nuo mažens daug investuoti į ankstyvąjį vaikų 
ugdymą. Tampa vis madingesni mažyliams skir-
ti būreliai. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šis 
požiūris labai sveikintinas. Tačiau tėvai, norė-
dami kompensuoti tai, ko patys negalėjo gauti 
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vaikystėje, rizikuoja perlenkti lazdą. Verta pa-
mąstyti, ar tikrai didelis pranašumas, jei 4 metų 
vaikas jau turės baleto, muzikos, anglų kalbos 
pradmenis, bet neturės laiko tiesiog žaisti ir 
bendrauti su savo tėvais.

Atsakymų, kodėl vieni auklėjimo stiliai labiau 
vyrauja nei kiti, reikėtų ieškoti analizuojant 
pokyčius visuomenėje: „Mūsų tėvų karta augo 
visuomenėje, kurioje buvo daug baimės, ne-
pasitikėjimo, suvaržymo ir netikrumo. Būdas 
išlikti – paklusti priespaudai. Vaikai buvo mo-
komi prisitaikyti, būti nuolankūs, nepastebimi. 
Jie išmoko nepasitikėti savimi, viskuo abejoti, 
nereikšti savo nuomonės. Dabartinė visuome-
nė kelia visai kitus reikalavimus. Todėl keičiasi 
požiūris ir į tėvystę, motinystę bei vaikų auklė-
jimą.“

Dažniausiai apie tai, kaip auklėja vaiką, tėvai su-
simąsto, kai susiduria su sunkumais. Jie paste-
bi, kad jų taikomi metodai neduoda norimo 
rezultato. Tėvai jaučia kaltę, nekompetenciją, 
beviltiškumą. Tuomet svarbu nenuleisti rankų, 
o bandant suprasti netinkamo elgesio galimas 
priežastis, atsigręžti ir į save. Auklėjimo stilių, 
kurį naudojate, galite sužinoti atkreipę dėmesį 
į vaiko elgesį tuo metu, kai drausminate. Pavyz-
džiui, jei vaikas nerodo pagarbos, tikriausiai, 
esate per daug pakantus netinkamam elgesiui. 
Jei Jūsų bijo, tuomet tikriausiai esate per griež-
ti.

AUKLĖJIMO PAMOKOS

Mokytis tinkamai auklėti savo vaiką niekada 
nevėlu. Bet nereikia ir stengtis būti tobulais 
tėvais, nes tokių nėra. Geriau būti atsakingais 
tėvais, gebančiais mokytis ir keistis. Kad vaikų 
auklėjimas netaptų sunkia pareiga, nereikėtų 

laukti, kol pasireikš netinkamas elgesys, ir tik 
tada imtis priemonių jį keisti; esama įgūdžių, 
kuriuos galima diegti iškart, tiesiog kasdien. 
Pavyzdžiui, vienas iš tokių – gebėjimas įvardyti 
savo emocijas. Neretai suaugusieji moko vai-
kus ne atpažinti ir tinkamai išreikšti jausmus, 
bet juos nuslopinti. Johno W. Jameso (2007) 
tyrimų duomenimis, vaikas, sulaukęs penkioli-
kos metų, jau būna gavęs daugiau kaip 23 000 
raginimų nerodyti liūdesio ir nesijausti blogai, 
nes tai nepriimtina. Iš tiesų – kuo labiau pažįs-
tame savo emocijas ir mokame jas įvardyti, tuo 
mažesnį poveikį jos mums daro.

Turbūt daugelis sutiks, kad maždaug iki pirmo-
jo gimtadienio vaiko poreikiai tenkinami besą-
lygiškai. Tėvų uždavinys – sukurti saugią, palai-
kančią, leidžiančią tyrinėti aplinką. Pirmaisiais, 
antraisiais gyvenimo metais, plečiantis vaiko 
galimybėms, vis daugiau atsiranda situacijų, kai 
tėvai turi parodyti ribas, kas galima, o ko nega-
lima. Kai kuriems tėvams tai kelia didelių sun-
kumų, nes susiduria su stipriomis, priešiškomis 
vaiko reakcijomis. Tai natūralus raidos etapas, 
kai vaikui tenka atsisakyti „rojaus“. Juk mama 
buvo visada šalia ir visada jo, ir jis gaudavo tai, 
ko nori, „čia ir dabar“. Tačiau vaikui augant ir 
atrandant vis daugiau savo galimybių, tuo pat 
metu susiduriama su realybe, kuri atskleidžia, 
kad jis yra mažas ir priklausomas nuo suaugu-
siųjų, o tai kelia įvairių jausmų. Nuo tėvų gebė-
jimo jautriai atliepti į vaiko poreikius ir paro-
dyti, koks elgesys netinkamas, o koks tinkamas, 
priklauso, ar vaikas išmoks, ar neišmoks perimti 
taisykles ir pritapti.

PATYRIMO SKIRTUMAI

Neretai galima išgirsti, kaip būsimi tėveliai drą-
siai teigia, jog niekada taip neauklės savo vaikų, 
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kaip jų tėvai. Tačiau auklėdami savo mažuosius 
neklaužadas pastebi, kad jie ima naudoti tuos 
pačius metodus, kuriuos taip neseniai kritikavo. 
Taip atsitinka dėl to, kad iš savo šeimų perima-
me modelius, kurie įsirašo į mūsų atmintį. Daž-
nai tėvai, remdamiesi savo vaikystės patirtimi, 
nusprendžia, kaip drausmins savo vaikus, kaip 
nuosekliai tai darys. Jei jų tėvai buvo griežti ir 
reiklūs ir jiems sekėsi gana gerai, tikėtina, kad 
jie taip pat naudos valdingą auklėjimo stilių. 
Tačiau jei būsimi tėvai augo priešindamiesi, 
maištaudami, tikėtina, kad pasirinks kitokį au-
klėjimo stilių. Tuomet sukama 180 laipsnių 
kampu nuo savo vaikystės patirties. Ypač griež-
tų tėvų nuolat skaudintas vaikas taps atsargiai 
auklėjančiu tėvu, o nuolaidžių tėvų vaikas bus 
daug reiklesnis.

Kas atsitinka, kai šeimoje tėtis renkasi vieną, o 
mama – kitą auklėjimo stilių ir koks to poveikis 
vaikui? Vaikai saugiausiai jaučiasi, kai namuo-
se vyrauja aiškios ir vienodos taisyklės. Vaikai 
nori žinoti, kas jų laukia – kokie apdovanoji-
mai, jei labai stengsis, ir kokie nemalonumai, 
jei elgsis priešingai. To neįmanoma pasiekti, jei 
tėvai naudoja skirtingas strategijas. Jei vienas 
iš tėvų už tą patį elgesį griežtai baudžia, o ki-
tas tokį elgesį ignoruoja, vaikas sutrinka, kyla 
daug sumaišties. Vaikystė – tai metas, kai įgyja-
mi pagrindiniai elgesio įgūdžiai. Nenuoseklaus 
auklėjimo pasekmės: savikontrolės stoka, ma-
nipuliavimas, elgesio problemos, impulsyvu-
mas, negebėjimas laikytis taisyklių, nepagarba, 
priešiškumas tėvams.

Tačiau tėvų požiūris į vaikų auklėjimą gali skir-
tis nuo kitų vaikui svarbių žmonių, pavyzdžiui, 
senelių. Neretai seneliai daug nuolaidesni 
anūkams nei tėvai. Be jokios abejonės, vaikai 
gali lyginti ir išbandyti ribas – kas galima, o ko 

negalima. Svarbu, jog tėvai neužmirštų, kad jie 
yra pagrindiniai mokytojai. Jei vaikas grįžęs 
pasidalija, kaip jam seneliai leido tai, ko nelei-
džia tėvai (pavyzdžiui, vakare nesivalyti dantų), 
svarbu nesivelti į nereikalingas diskusijas, o ra-
miai paaiškinti, kokio elgesio jie tikisi, ir elgtis 
nuosekliai.

Dažnai girdime sakant: „Vaikų nereikia auklėti, 
jie puikiai užauga ir be šito.“ Tačiau tokia nuos-
tata yra klaidinga ir atskleidžia tėvų negebėjimą 
prisiimti atsakomybę už vaikus. Juk vaikystėje 
įgyta patirtis daro įtaką visam tolesniam vaiko 
gyvenimui: jo savivertei, gebėjimui prisitaikyti, 
kurti, išreikšti save, užmegzti brandžius santy-
kius ir t. t. Anksčiau būti tėvais reiškė tiesiog 
būti tėvais, o vaikai augdavo „geri“ arba „blo-
gi“. Vaikai negimsta savaime drausmingi, man-
dagūs, tolerantiški, pasitikintys savimi. Juos to 
reikia išmokyti, o pirmieji mokytojai esate Jūs 
– mama ir tėtis. Nuo to, kokios pozicijos laiky-
sitės auklėdami mažylį, priklausys, koks jis bus 
užaugęs.

Tavo
mažylis

67Sumani mama



68 Sumani mama



Pažintis su 
sesute ar 
broliuku
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Įsivaizduokite, kad esate mažas žmogutis: tėtis 
jus nešioja ant pečių ir vedasi žiūrėti futbolo 
rungtynių, mama ruošia pusryčiams mėgiamus 
blynelius su obuoliais ir skaito knygeles. Ką jau 
kalbėti apie kupinus susižavėjimo senelius, pa-
siruošusius pildyti bet kokį jūsų norą. Patinka? 
O dabar lengvai ir su šypsena atsisakykite šio 
nuostabaus gyvenimo ir savo sostą užleiskite... 
netrukus gimsiančiai sesutei arba broliukui. 
Nesinori? Pikta? Apmaudu? Visa tai jaučia pir-
magimis, kai į šeimą pasibeldžia nauja gyvybė. 

Dažnai tarpas tarp pirmojo ir antrojo vaiko gi-
mimo būna nedidelis, tad apžavėtas pažadų, 
kad netrukus turės sesę ar brolį (vaiko sąmonė-
je – nuosavą žaidimų draugą), kad tai – didelis 
džiaugsmas ir stebuklas, mažylis patiki, kad štai 
grįš mama iš ligoninės ir viskas bus kaip anks-
čiau, tik dar geriau, nes bus su kuo žaisti. Be to 
pirmagimis tiki, kad gimusiajam galės būti savo-
tišku „tėvu“ ar „mama“ – vadovauti, nurodinėti 
ir t.t. Vos kelių metų žmogučiui niekas nepaaiš-
kina realybės, kad žaisti su nauju šeimos nariu 
jis galės gerokai vėliau, o iš pradžių teks su juo 
dalintis tėčio ir mamos dėmesiu, kad mamytė 
bus pavargusi, todėl kurį laiką beveik nebežais 
su juo, o tėtis bus užsiėmęs labiau nei iki šiol, 
nes padės mamai. Mažyliui nepasakojama, kad 
prie naujagimio jam net nebus leidžiama lies-
tis, o seneliai ir visi kiti atėjusieji aikčios nebe 
dėl jo, bet liaupsins mažiausiąjį.

Pavydas – natūralus jausmas. Pirmagimiui 
skaudu ir nelengva užleisti savo vietą nau-
jam šeimos nariui. Tėvams naujagimio atėji-
mas – šventė, o vyresniajam vaikui – didelių 
išgyvenimų ir naujos vietos šeimos struktūroje 
paieškos. Psichologė pabrėžia, kad kalbėti apie 
artėjančias permainas šeimoje turi pradėti tė-
vai. Aišku, vaikai smalsūs, tad ir patys pastebės 

besikeičiančią mamytės figūrą, ims klausinėti. 
Tačiau iniciatyvos šiuo atveju vertėtų imtis tė-
vams. Pokalbiai apie šeimos pagausėjimą turi 
būti išsamūs ir realistiški. Tai reiškia, kad vaikui 
turi būti suprantamai paaiškinta, kaip pasikeis 
jo ir šeimos gyvenimas po gimimo. Užuot aiš-
kinus mažajam, kaip jis privalės mylėti naujagi-
mį, galima pasakyti, kad jam turbūt kartais bus 
šiek tiek pikta ir liūdna, kad tėtis ir mama dau-
giau dėmesio skiria naujam vaikui. Tačiau kartu 
paaiškinama, kad taip yra dėl to, kad kūdikėlis 
labai trapus, be globos jis neišgyventų, tačiau 
laikinas dėmesio sumažėjimas nereiškia, kad 
pirmagimis mylimas mažiau.

Susitaikykite su tuo, kad kažkiek pavydo bus, 
jums grįžus su naujagimiu ant rankų. Pati situ-
acija pirmagimiui yra traumuojanti, tad nebar-
kite jo ir neverskite mylėti mažylį. Geriau pa-
sistenkite, kad per dieną 
bent pusvalandį mama 
skirtų tik vyresniajam vai-
kui – kartu su juo pažais-
tų, paskaitytų, pasivaikš-
čiotų. Jei iki gimstant 
antram vaikui, su atžala 
daugiau laiko praleis-
davo mama, jos buvimo 
negali pakeisti tėtis. Ne-
paisant naujagimio po-
reikių, vaikas turi jausti, 
kad turi ir tėtę, ir mamą. 
Aišku, kad mažiausias 
šeimos narys kažkiek lai-
ko labiau liaupsinamas, 
tačiau nepamirškite, kad 
jūsų vyresnėliui dabar 
itin sunku. Todėl stenki-
tės dažniau jį pagirti, pa-
sakokite seneliams ne tik 
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apie jaunėlio išmoktus triukus, bet ir apie vy-
resniojo nuopelnus.

Jei vyresniajam vaikui mažiau nei treji metai, 
t.y. jis dar nesugeba įvardyti, ką jaučia, išgyven-
ti permainas ir su jomis susijusį šoką itin sunku. 
Mažiukas tik jaučia, kad kažkas viduje „verda“, 
tačiau net nesupranta kas, juk čia jo brolis ar 
sesuo, visi sako, kad jis turėtų naujagimį mylė-
ti, o jis jo gal net nekenčia... Tokios vidinės kri-
zės vaikams dažnai pasireiškia įvairiais elgesio 
sutrikimais: naktiniais košmarais, šlapinimusi 
į lovą, regresu (prašo duoti čiulpti žinduką ar 
ima vėl gerti iš buteliuko), pykčio protrūkiais. 
Mamos tuomet nerimauja, kad vyresnėlis gali 
net nuskriausti mažąjį. Kad taip nenutiktų, psi-
chologė pataria padėti pirmagimiui rasti naują 
vietą šeimoje. Galima vaikui pasakyti, kad jis 
jau didesnis ir gali žaisti įdomesnius žaidimus, 
o kūdikis - tik gulėti lovoje. Vaikas turi žinoti, 
kad dėmesys dalinamas. Dėl to tikrai verta kar-

tais palikti mažylį močiutei ir visą dėmesį skir-
ti vyresniajam. Jei matote, kad vaikas pyksta, 
pasakykite, kad jis gali taip jaustis. Emocijas 
reikia įvardyti ir pripažinti (nes tik tuomet su 
jomis susitvarkoma), o ne pulti vaiką: „tu turi 
brolį mylėti, kaip tu elgiesi“ ir panašiai. Nerei-
kia primetinėt vyresniam vaikui ir auklės vai-
dmens, versti žaisti su broliuku ar sesute, vestis 
į kiemą, jei jis pats to nenori.

Gera žinia – šis pavydas, jei teisingai elgsitės, 
netrukus praeis. Situacija pagerėja, kai mažylis 
paauga ir namiškiai nebešokinėja aplink jį. Tuo-
met „dičkis“ atsigauna, o mažiukui ateina „juo-
dos dienos“, nes jį pradeda lyginti „žiūrėk, kaip 
vyresnysis moka, žiūrėk, kokie jo pažymiai“ ir 
t.t. Iš tiesų viskas paprasta – visi nori būti myli-
mi ir tikisi dėmesio. Nepamirškite, kad jūs gali-
te turėti daug vaikų, tačiau kiekvienam iš jų bū-
site vieninteliai, nepakeičiami ir ypatingi – Tėtis 
ir Mama.



Krikštas
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Krikštas
Tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodė-
mės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime 
kaip vienos mylinčios šeimos nariai.

Krikštas nėra magija, kurios dėka jūsų vaikas bus sveikas ir laimingas. Krikštatėviai, tėvai, visa šeima 
ir bendruomenė savo krikščionišku pavyzdžiu, malda, dėmesiu turi pagelbėti, kad per Krikštą gau-
tos dovanos išsiskleistų, duotų vaisių ir žmogus iš tiesų taptų laimingu.

Gyvenimas kaip ir Krikštas yra neatšaukiama dovana iš Dievo rankų. Krikštas palieka neišdildomą 
žymę žmogaus gyvenime ir niekas iš jo jau nebeatims Dievo vaiko vardo. 

Krikšto simboliai
Kryžiaus ženklas – krikščioniško identiteto simbolis. Daromas ant vaiko kaktos.

Pašventintas vanduo nuplauna gimtąją nuodėmę ir atgimdo naujam Dievo vaiko gyvenimui. Užpi-
lamas ant vaiko galvos.

Katechumenų aliejus primena, kad nuo šiol Kristus bus krikščionio apsauga ir stiprybė, padės iš-
sprūsti iš piktojo gniaužtų, o nuodėmės sužeistiesiems – išgyti. Jis yra tepamas ant vaiko krūtinės.

Krizmos aliejus – tai išrinkimo ženklas. Jis primena, jog kiekvienas krikščionis šiame pasaulyje yra 
kunigas, nes meldžiasi Dievui už save ir kitus. Jis – karalius, besirūpinantis jam pavestaisiais, ir pra-
našas, liudijantis Dievą kitiems. Juo yra patepama krikštijamo vaiko kakta.

Baltas drabužis – tai pakrikštytojo dvasinę būseną atspindintis ženklas. Po Krikšto žmogus yra tyras, 
šventas, be dėmės. Juo yra apgaubiamas pakrikštytasis.

Krikšto žvakė simbolizuoja Kristaus pergalę prieš mirtį. Žvakė uždegama nuo Velykinės žvakės. Jos 
šviesa išsklaido tamsą. Žvakė saugoma visą gyvenimą kaip priminimas, jog pakrikštytasis per žemės 
kelionę kviečiamas puoselėti tikėjimą, vengti nuodėmių tamsos. Ją tėvai įteiks vaikui Pirmosios 
Komunijos dieną. Ji simbolizuoja naują gyvenimo šviesą, kurią pakrikštytajam dovanoja Viešpats.

Krikšto tėvelių pareigos
• Krikštatėviai turi padėti tėvams ugdyti vaiko tikėjimą ir bendruomeniškumą.

• Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi.

• Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą lydi tikėjimo kelyje ir palaiko juos sunku-
muose.

• Paaugusius Krikšto vaikus jie turi skatinti dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius 
ir krikščioniškai gyventi.
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Krikšto apeigos

Apeigos pradedamos persižegnojant. Kunigas klausia tėvų: „Kokį vardą 
išrinkote šiam kūdikiui?” Pasakomas vaiko vardas. Po to kunigas klausia 
tėvų, ko jie prašo šiam kūdikiui iš Dievo Bažnyčios. Tėvai atsako: „Krikšto”

Kunigas dešinės rankos nykščiu padaro kryžiaus ženklą ant vaikelio 
kaktos. Tada vaikelį palaimina tėvai ir krikštatėviai. Toliau yra skaitoma 

Šv. Rašto ištrauka. Paskui visi drauge meldžiasi už krikštijamąjį, 
atsiliepdami į visuotinės maldos kreipinius: „Prašom Tave, Viešpatie.” 
Po jos naujakrikštui prašoma šventųjų globos – dabar atsiliepiama į 

kreipinius: „Melski už mus.”

Katechumenų aliejumi patepama krikštijamojo krūtinė. Kunigas 
kviečia atsižadėti nuodėmių ir visokio blogio. Į kreipinius atsiliepiame: 
„Atsižadu!” Kunigas pakviečia išpažinti mūsų krikščioniškąjį tikėjimą. Į 

klausimus atsakome: „Tikiu!”

Pačios Krikšto apeigos – vandens užpylimas (kaip ir panardinimas) – 
primena krikštijamojo palaidojimą Kristaus mirtyje, iš kurios prisikeliama 

su Kristumi atnaujintam gyvenimui. Tai gimimas iš vandens ir Dvasios, 
Dievo kaip Gelbėtojo priėmimas, apsisprendimas gyventi kaip Viešpats 

moko.

Pakrikštytojo kakta patepama Šventąja Krizma. Tada uždedamas baltas 
drabužis ir nuo Velykinės žvakės uždegama Krikšto žvakė. Dėkodami 

Dievui už Krikšto malonę visi drauge meldžiasi Viešpaties malda (Tėve 
mūsų). Apeigų pabaigoje yra suteikiamas palaiminimas, visi Krikšto 

apeigų dalyviai persižegnoja.
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Kam teikiamas Krikšto 
sakramentas?

Kūdikiai ir maži vaikai krikštijami todėl, kad tę-

siama nuo seno gyvuojanti tradicija dieviško-

mis dovanomis aprūpinti savo šeimos narius, 

kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas 

tikėjimas padėtų bręstančiai asmenybei augti 

ir skleistis. Šeima įsipareigoja padėti krikščio-

niui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias 

rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikš-

čioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik 

tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.

Jei tėvai nesutinka ar nėra pagrįstos tikimybės, 

kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdi-

kio krikštyti negalima.

Vaikai nuo 7 metų amžiaus turi būti krikštijami 

tik pakankamai pasiruošę, išmokę svarbiausias 

katalikiškas maldas ir turėtų žinoti pagrindinius 

krikščioniško gyvenimo aspektus bei tikėjimo 

tiesas. Arkikatedroje vaikai nuo 7 metų amžiaus 

gali lankyti Pirmosios Komunijos užsiėmimus ir 

po specialių pamokėlių gali būti krikštijami.

Ką daryti, norint 
pakrikštyti mažylį?

1. Išsirinkti Krikšto dieną ir ne vėliau kaip 
dvi savaites prieš Krikštą kreiptis į savo baž-
nyčią dėl apeigų laiko suderinimo.

2. Suderinus Krikšto datą ir laiką, paski-
riamas susitikimas bažnyčioje su tėvais ir 
krikštatėviais. Susitikimo metu aptariama 
Krikšto ceremonija bei kiti su Krikštu susiję 
klausimai.

3. Prieš pat vaiko krikštynas tėvai ir krikšta-
tėviai turi užeiti į bažnyčios raštinę, kur bus 
užpildomi Krikšto dokumentai.

4. Krikšto sakramentas įteikiamas bažny-
čioje.

Renkame Krikšto 
tėvelius

• Krikšto tėvais gali būti asmenys, ne jau-
nesni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto bei 
Eucharistijos (Sutvirtinimo) sakramentus

• Krikšto tėvais gali būti tik praktikuojantys 
katalikai

• Jei tai sutuoktinių pora, ji privalo gyventi 
teisėtoje, Bažnyčios palaimintoje santuoko-
je

• Krikšto tėvai turi būti savanoriškai pasi-
rinkti paties krikštijamojo ar jo tėvų. 

Ką atsinešti 
krikštynoms?

Krikšto dieną į bažnyčią reikia atsinešti:

• vaiko gimimo liudijimą,

• krikštatėvių asmens dokumentus,

• Krikšto žvakę,

• baltą Krikšto rūbą.

Tavo
mažylis
Krikštas
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Krikšto ir laisvalaikio rūbai iš lino ir kitų natūralių audinių
Stilingi ir kokybiški rankų darbo gaminiai

Aplankykite mus www.Jolaine.lt arba Raudondvario pl.76-1/308, Kaunas

pagaminta  
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Papročiai ir mitai
Nuo senų laikų yra išlikę kai kurie krikštynų pa-
pročiai ir mitai. Seniau buvo įprasta, kad krikš-
to drabužėliais pasirūpina abu krikštatėviai, o 
krikštynų tortu – krikštamotė. Šiais laikais daž-
niausiai dėl šių papročių tariamasi su krikštija-
mo vaikelio tėvais.

Buvo tikima, kad vaikas „atsigims į kūmus“, to-
dėl svarbu juos teisingai išsirinkti. Būti pakvies-
tam tapti krikšto tėvais yra garbė, o atsisakyti 
nevalia. Blogai, jei nėščia moteris kviečiama 
krikštyti vaiką, senoliai sakydavo, kad „vaikas 
mirs“. Per krikštynas krikštatėviai turėdavo sė-
dėti vienas šalia kito, susiglaudę, nes manyta, 
kad priešingu atveju, pas krikštasūnį ar krikšta-
dukrę bus tarpas tarp priekinių dantukų.

Buvo įprasta, jog krikšto tėvai lepina krikš-
to vaiką dovanomis, o per jų vestuves – sėdi 
garbingoje vietoje kaip ir tikrieji tėvai. Krikšto 
tėvai įsipareigodavo pasirūpinti krikštavaikiais, 
atsitikus nelaimei ir šiems netekus tėvų.

Krikštynų šventė
Pagal tradicijas, kurių dažnas laikosi iki šiol, 
krikštatėviai gauna krikštavaikį nuogą, ir jį ap-
rengia patys. Manoma, kad prie kiekvienų namų 
durų stovi Giltinė, todėl tėvai vaikelį paduoda 
krikšto tėvams per langą, kad apgautų piktąsias 
dvasias. Į bažnyčią reikia važiuoti pagrindine 
gatve: jei važiuosi į krikštą tiesiu keliu, tai ir gy-
venimas nenueis šunkeliais. Į bažnyčią krikšta-
tėviai turėtų važiuoti atskirai nuo krikšto vaiko, 
o grįžti kartu. 

Po ceremonijos bažnyčioje paprastai būna 
fotosesija ir linksmoji šventės dalis, kurioje 
svečius užima krikštatėviai. Žodžiais „išvežėm 
pagonį, parvežėm krikščionį“ pradedama krikš-

tynų šventė ir svečiams pristatomas krikšto liu-
dijimas.

IŠBANDYMAI KRIKŠTATĖVIAMS

Kad įsitikintumėte patys bei įrodytumėte sve-
čiams, jog išsirinkote gerus krikšto tėvus savo 
vaikeliui, galite surengti išbandymus: lai paro-
do, ar moka pakeisti lėlei sauskelnes; smulkiai 
papasakoja, kaip išvirti mėgstamiausią krikštu-
ko košytę; padainuoja lopšinę ar paseka pasa-
ką. Taip tėveliai ir artimieji įsitikins, kad krikšta-
tėviai juo tinkamai rūpinsis, bus geras pavyzdys 
vaikui ir išmokys daug naudingų dalykų.

KAS KĄ ŽINO

Pažaiskite spėjimų žaidimą, kuomet svečiai 
bandytų atspėti įvairius vaiko gyvenimo faktus. 
Pavyzdžiui: kurią dieną, kelintą valandą gimė, 
kiek svėrė, kokio dydžio gimė ir koks ūgis dabar, 
ką labiausiai mėgsta valgyti ar koks mylimiau-
sias žaislas. Tiksliausiai spėjančius svečius ap-
dovanokite mažomis dovanėlėmis.

KAS KUO RŪPINSIS

Dažnai krikštynose skaitomos linksmos tėvų ir 
krikštatėvių priesaikos, kuriomis jie įsipareigo-
ja rūpintis krikštuku. Galima rūpinimosi darbus 
paskirti žaismingai:

Paruoškite pintinę su įvairiais reikmenimis. 
Vieną ar kitą daiktą ištraukęs svečias sužino, už 
ką bus atsakingas vaiko gyvenime:

• jei ištraukė šaukštelį, rūpinsis, kad vaikas 
būtų sotus, 

• šukas – prižiūrės, kad nebūtų susivėlęs, 

• kompaktinę plokštelę – pasirūpins muzi-
kiniu išsilavinimu, 

• obuolį – užtikrins, kad vaisių netrūktų, 

• pieštuką – mokys piešti, 

• rašiklį – mokys rašyti, 
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• žaislinę mašinėlę – mokys vairuoti, 

• siūlų kamuolėlį – mokys megzti, 

• knygelę – išmokys skaityti, 

• plūdę – žvejoti ir t.t.

KUO BUS UŽAUGĘS

Įprasta krikštynų metu spėti būsimą vaiko pro-
fesiją. Svečiai savo spėjimus ir linkėjimus už-
rašo į specialią knygą ar ant specialių kortelių. 
Tuomet jos sudedamos į prisiminimų skrynelę 
ir saugomos, kol vaikutis užaugs ir skrynelę bus 
galima jam perduoti kaip prasmingą dovaną. 

KAS ŠVENTĖ KRIKŠTYNAS

Kad užaugęs vaikas galėtų sužinoti, kas dalyva-
vo jo krikšto apeigose, galima parengti sveiki-
nimų knygelę, į kurią svečiai rašo palinkėjimus 
ir sveikinimus. Jei krikštijamas jau ūgtelėjęs 
vaikas, tėveliai kartu su juo gali piešti šventės 

paveikslą: vaikas ir tėveliai pradeda piešinį ant 

drobės, o svečiai tęsia ką nors pridėdami nuo 

savęs. Taip sukuriamas unikalus paveikslas, ku-

ris tiek vaikučiui, tiek tėveliams turės ypatingą 

reikšmę. 

Apie šventėje dalyvavusius svečius gali pri-

minti net ir piršto antspaudų medis. Iš anksto 

paruoškite didelį paveikslą ant drobės su nu-

pieštu medžio kamienu. Visi svečiai suvilgo 

pirštą specialioje antspaudų masėje ir deda 

savo piršto antspaudą ant piešinio, taip sukur-

dami medžio lapus.

KAS KO LINKI

Nuoširdžius linkėjimus krikštukui galima sura-

šyti ant helio balionų ir šiuos paleisti dangun, 

kad išsipildytų. Labai gražu, kai balionus skristi 

paleidžia šventės kaltininkas. 
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Kaip pasiruošti 
fotosesijai?

Šeimos fotografė Eglė Šerniuvienė,  
www.nidafoto.lt
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Krikštynos – nepaprastai graži šventė, tai nesu-
vaidintos emocijos, tyrumas, vaikiškas klegesys 
ir judrumas. Šias akimirkas norėsite prisiminti 
visą gyvenimą. Nuotraukomis džiaugsitės pa-
tys, rodysite seneliams, giminėms, draugams, 
o ir ūgtelėjusiam mažyliui bus įdomu pamaty-
ti savo šventę. Nesvarbu, ar šventės akmirkas 
fiksuosite patys, ar profesionalus fotografas, 
galbūt bus naudingi mano ilgametės patirties 
padiktuoti patarimai.

ŠVENTĖ VAIKUI

Nepamirškite, kad krikštynos – tai vaiko šven-
tė. Pasistenkite viską suplanuoti taip, kad vai-
kas nepervargtų, jam būtų įdomu. Apgalvokite, 
kokio amžiaus bus vaikas, ką jis mokės daryti, 
koks bus jo dienos režimas. Tai aktualu planuo-
jant šventės laiką ir fotosesijos vietą. Jei vai-
kutis norės miegoti ar valgyti, jis bus suirzęs ir 
nuotraukos gali nepavykti. Jei krikštukas dar vi-
sai mažas ir nevaikšto, daugiau dėmesio reko-
menduoju skirti fotosesijos vietos papuošimui 
ir pasiruošti kuo sudominti vaiką, kad jam būtų 
smagu fotografuotis.

Iš tiesų, vaikus fotografuoti yra sudėtinga. Jie 
nuolat juda, bėga, lekia, kur pasodinsi, ten ne-
rasi, neišprašysi nusišypsoti, jei jam nesinori. Jų 
emocijos keičiasi labai greitai, ir gali nutikti bet 
kas, o dažniausiai ir nutinka tai, kam mažiausiai 
ruošeisi. Tad jei fotografuosite patys, būkite 
kantrūs. Ne visos nuotraukos gali pavykti – čia 
susiliejusi, čia praleista gražiausia akimirka, čia 
pasitaikę atributai, kurie gadina vaizdą.

Profesionalūs fotografai yra įvaldę ne tik tech-
niką, bet ir puikiai žino šventės scenarijų, todėl 
geba įamžinti įsimintiniausias akimirkas. Pa-
vyzdžiui, aš tiesiog leidžiu vaikams būti savimi. 
Jeigu jie bėga, aš bėgu greičiau ir fotografuoju 
atbėgančius į mane. Jeigu jie pyksta, verkia ar 
kvailioja, fotografuoju jų veidus stambiu planu. 

Šios emocijos tikros - nesuvaidintos, nepaslėp-
tos po išmokta šypsena.

KRIKŠTYNŲ ŠVENTĖS DALYS

Yra trys krikštynų šventės etapai: pasiruošimas, 
ceremonija ir fotosesija. Kartais tėveliai nu-
sprendžia pasiruošimo nefiksuoti nuotraukose 
ir su fotografu susitinka prie bažnyčios. Apgal-
vokite darsyk, pasiruošimo momentai yra labai 
gražūs. Juose daug jausmingumo, natūralumo. 
Nevertėtų atsisakyti tai įamžinti vien dėl to, kad 
manote, jog jūsų namai negražūs, ar bus nepa-
togu fotografuoti. Fotografas visada patars ir 
padės net ankštą kambariuką paversti jaukiu. 
O šiuolaikinė profesionali fototechnika leidžia 
kokybiškai fotografuoti net esant menkam ap-
švietimui ir nenaudoti blykstės.

PASIRUOŠIMAS

Jei vaikas turi savo kambarį - puiku. Jei ne - tiks 
bet kuris kitas kambarys. Sutvarkykite jį taip, 
kad nesimatytų nereikalingų drabužių ar buiti-
nių daiktų. Visi žaislai, nuotraukos ir kiti mieli 
daikteliai sukurs jaukią ir fotogenišką aplinką. 
Jei įmanoma, lovą ar kitą baldą, ant kurio bus 
rengiamas vaikutis, pastumkite arčiau lango. 
Iš anksto suplanuokite ir susitarkite, kas rengs 
vaikelį. Gražu, jei tai vyksta etapais, kuriuose 
sudalyvauja ir tėvai, ir būsimi krikštatėviai, ir 
seneliai. Tik tegul nesiveržia visi į kambarį vie-
nu metu. Labai svarbu pradėti šventę su gera 
nuotaika ir ja „užkrėsti“ vaiką.

CEREMONIJA

Ceremonijos metu situacija yra mažai kontro-
liuojama. Nusiteikite, kad vaikas tikriausiai kaž-
kuriuo momentu pradės verkti, nenorės klausy-
ti. Išlikite ramūs, šypsokitės (juk fotografuoja). 
Ceremonija trunka apie 15 minučių, pasisten-
kite jomis mėgautis ir pajausti prasmę. O tai, 
kas jums atrodys kaip nesklandumai, iš tikrųjų 
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vyksta beveik visose krikštynose, todėl dėmesį 
skirkite esminiams momentams. Leiskite vaikui 
išreikšti emocijas, kurias jis tuo metu jaučia, 
būkite šalia ir kartu.

FOTOSESIJA

Po ceremonijos dažnai skubama priimti sveiki-
nimus ir fotografuotis su svečiais. Deja, dažnai 
vaikams tai sukelia tik dar daugiau streso. Jie 
bėga nuo svečių, nenori fotografuotis. Patar-
čiau tai šiek tiek atidėti. Šiuo momentu galima 
arba kažkur netoli nuvažiuoti, arba eiti pėsčio-
mis į numatytą vietą fotosesijai. Joje dažniau-
siai be vaiko dalyvauja tik tėvai ir krikštatė-
viai. Vaikas su jais nurimsta, pradeda džiaugtis 
sugalvotais užsiėmimais, o fotografas tiesiog 
gaudo natūralius kadrus. Vietą fotosesijai gerai 
apgalvokite kartu su fotografu. Vasarą, kai oras 
šiltas ir saulėtas, rinkitės tik gamtą. Jos nereikia 
toli ieškoti, juk dėmesio centre bus vaikas, o ne 
aplinka. Bet pasirinkite tokią vietą, kur nebūtų 
daug svetimų žmonių. Kitais metų laikais, arba 
jei lyja, rinkitės vaikų žaidimų kambarius ar ka-
vines, kuriose yra vaikų žaidimų erdvės. Gali-
ma iš anksto susitarti su administracija, jei ten 

norėsite įgyvendinti kažkokią idėją ar atsivežti 
savo dekoracijų. 

Gražu, kai fotosesija vyksta žaidimo forma. Ga-
lima mušinėti balionus, pūsti muilo burbulus, 
važiuoti dviračiais. Svarbiausia - geros emo-
cijos. Vaikai nemėgsta ilgai užsiimti ta pačia 
veikla, todėl fotosesija paprastai trunka apie 
pusvalandį. Po jos, sugrįžę pas svečius, jau ga-
lite visi kartu nusifotografuoti. Vaikas džiaugsis 
dovanomis ir bus ramesnis po aktyvios veiklos.

NUOTRAUKŲ VIEŠINIMAS

Pabaigai - dar vienas svarbus patarimas. Nepa-
mirškite prieš šventę su fotografu aptarti nuo-
traukų viešinimo klausimo. Paprastai tai būna 
numatyta paslaugų sutartyje. Jei sutarties ne-
pasirašote, būtinai apie tai pasikalbėkite, ypač 
jei pageidaujate, kad jūsų nuotraukos nepatek-
tų į internetą. Dažniausiai fotografai švenčių 
nuotraukas nori parodyti kaip savo darbų pa-
vyzdžius kitiems potencialiems klientams. Dėl 
visko galima susitarti, tereikia kalbėtis.
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JUSTINA SERVIENĖ

TIE dveji metai:  
kaip nepapulti į tėvystės kalėjimą
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Pagal LR įstatymus vaiko priežiūros atostogos gali trukti, kol vaikui sueis tre-
ji metai. Visą šį laikotarpį darbdavys įsipareigoja saugoti darbo vietą, tačiau 
vaiko auginimo pašalpa mokama iki dvejų metų. Dažniausiai šį laiko tarpsnį 

mamos (retais atvejais – tėčiai) pasilieka namuose tarp sauskelnių, puodų ir nešvarių 
seilinukų. Visi laisvi vakarai su draugėmis bare, aukštakulniai, teatras, ramūs savait-
galio mamytės ir tėtuko pasimylavimai, net netrikdomos poilsio minutėlės duše ar 
tualete – lig tol buvusi paprasta kasdienybė – įgauna veiksmo filmo su trilerio ele-
mentais bruožų.

Dveji metai motinystės yra niekis, lyginant su likusiu jūsų, kaip mamos, gyvenimu. 
Tačiau per kelerius metus, kai moteris – poetė, moteris – teisininkė, moteris – direk-
torė, net moteris – cirko liūtų tramdytoja tampa tik moterimi-mama tarp keturių namų 
„kalėjimo“ sienų, nematoma grandine prirakinta prie savo brangiausio triukšmadario 
„netvarkos nykštuko“ ir padoriu laiku nemiegančio vaikučio, mūsų galvose, namuose, 
tarpusavio santykiuose, net darbovietėse labai daug ką pakeičia. Kaip tą „tik mama“ 
paversti „net mama“, neišprotėti, neišsiskirti, neprisiveisti zombių namuose ir gyven-
ti šypsantis?

Maža atvirumo valandėlė

Sociumas, pasitelkdamas žiniasklaidą, formuoja ir tiesiog bruka idealizuotą mo-
tinystės portretą – liekna ir visiškai nepavargusi motina (kažkodėl ji dažniau-
siai būna kokio nors sportininko žmona) po parką vedžiojasi du ar daugiau 

pametinukų. Vaikai madingai aprengti, švarūs, vaikšto takeliais, klusnūs ir nemėto į 
kitus vaikus akmenų. Idealizuotoji motina gamina sveiką maistą, savo pieneliu žindo 
iki trejų metukų, skalbia be dėmių, randa laiko jogai, savaitgaliais kepa pyragą ir džiu-
giai sutinka po žvejybos grįžusį sutuoktinį, o paskui sėdasi rašyti savo kulinarinės 
knygos.

Tik jūs – „stora“ ir nelaiminga, auginanti neklaužadas, kurie nuolat serga, apkuistuo-
se namuose. Su vyru nuolat baratės, niekur nekeliaujate, trūksta pinigų, anyta turi 
nesibaigiančių auklėjimo patarimų rinkinį, o visos dienos tampa ilgu kankinimosi 
maratonu. Giliai širdyje imate nekęsti buvimo motina, nes jaučiatės tarsi savo pačios 
paspęstuose spąstuose – mažas, tik nuo jūsų rūpesčio priklausomas kamuoliukas 
vežimėlyje, užuot kėlęs euforiją, spaudžia karčias ašaras kasnakt, kai tik prabunda.

Imate griežti dantį ant savo partnerio, nes jis „nepadeda“, „nieko nesupranta“, „pa-
lieka mane amžinai vieną“. Vyresni vaikai, pajutę konkurenciją, kaip tyčia, suvaikėja, 
atsikalbinėja ir staiga nebemoka užsirišti batukų. Griežiate dantį ant visų draugių, 
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auginančių vaikus, nes jų vaikai „kitokie“, jos fotografuoja juos meiliai besišypsan-
čius ant tėtukų krūtinių ir teigia, jog šie angelėliai – tai Dievo dovana. Imate pykti 
ir ant bevaikių draugių, nes šios vis rečiau aplanko ar neturi pakankamai empatijos 
įsijausti į jūsų tragišką būtį, tad nutolstate. Idealizuota motinystės pasaka sprogsta 
gavusi realybės spyglio dūrį, negana to, jaučiatės dėl visko kalčiausia, bloga mama 
ir žmona. Norite į darbą. Gailite „kažkokiai svetimai bobai“ palikti vaiką. Bijote apie 
tai kalbėtis. Bijote būti pasmerkta, apkaltinta kietaširdiškumu ir nemeile savo vaikui. 
Žliumbiate.

Nusiraminkite. Tai visiškai normalu. Ir net tos mamytės iš gražių nuotraukų tą jau-
čia, nebūtinai ištisai, bet retkarčiais – tikrai tikrai. Ir jūs esate puiki mama. Ir vaikelis 
neverkia nė trupučio per daug. Tiesiog... jūs pavargusi, truputi sutrikusi ir, kaip rodo 
prieš metus žurnale „Demografija“ publikuotas Kanados ir Vokietijos mokslininkų 
straipsnis, tiesiog laikinai nelaiminga. 

Anot sociologės R.Margolis iš Kanados Vakarų Ontarijo universiteto, tyrime dalyvavo 
apie 20 tūkst. šeimų nesukūrusių respondentų, kurių gyvenimo pokyčiai stebėti ne 
vienerius metus. Šiems apklaustiesiems reikėjo įvertinti pasitenkinimą savo gyveni-
mu skalėje nuo 1 iki 10. Praslinkus keleriems metams, žmonėms sukūrus šeimas ir 
susilaukus vaikučių, iš tiriamųjų būrio buvo atrinkti 2016 kandidatų, kurie pakarto-
tinai vertino savo laimės dydį toje pačioje skalėje. Ir tik pamanykite! – pirmagimio 
gimimas laimės jausmą bei gyvenimo kokybę sumažino net 1,4 punktu, kai partnerio 
mirtis – vos per 1 punktą, o didieji gyvenimo sukrėtimai, kaip skyrybos – 0,6. Minėtai 
mokslininkei antrino Mikko Myrskylä, Vokietijos Makso Planko demografinių tyrimų 
instituto direktorius, teigdamas, jog ši negatyvi pirmojo vaiko gimimo patirtis ir yra 
mažėjančio gimstamumo priežastis išsivysčiusiose šalyse, nes net du trečdaliai tėvų 
nebenori patirti „šio siaubo“ antrąkart. Tiesa, po kelerių vaiko auginimo metų, ap-
klaustųjų rezultatai pagerėjo. 

Juoda juoda kur dairais

Kad ir kaip norėtųsi išlaikyti optimistinę gaidelę, minėtasis tyrimas susijęs su 
viena nemaloniausių temų  – pogimdyvine depresija. Psichiatrų ir psichologų 
akiratin papuolančios mamos tėra labai maža dalis iš būrio, kuris patiria nebe 

kelias savaites po gimdymo trunkančią motinystės melancholiją (angl. baby blues), 
o mėnesių mėnesiais užtrukusį, emociškai ir fiziškai kamuojantį psichikos sutrikimą. 
Anot statistikos, pogimdyvine depresija suserga viena iš aštuonių mamų. Savigrau-
ža, apatija, nenoras valgyti arba, atvirkščiai, nuolatinis apsirijimas, miego sutrikimai, 
labilios nuotaikos, sumažėjęs gebėjimas pasirūpinti savimi, vaikučiu ir aplinka, ap-
ninkančios suicidinės mintys arba agresija, net smurtas, nebūtinai tiesioginis,  prieš 
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kūdikį – tai skaudžias nelaimes lemiantys ženklai, reikalaujantys itin skubaus gydy-
tojų įsikišimo. Pradžioje aplinkiniai, o ir pati mamytė, paprastai nepastebi emocinių 
sutrikimų, nurašydami viską nuovargiui, hormoninio fono pokyčiams, tačiau ilgiau 
nei mėnesį trunkanti „juoda diena“ – raudonas ženklas.

Įdomu ir tai, jog pogimdyvinė depresija nėra vien tik mamų liga, ja suserga ir vyrai. 
Tiesa, šis reiškinys neturi ryškios endokrininės etiopatogenezės, tai veikiau psicholo-
ginių ir gana buitinių pokyčių nulemtas susirgimas. Šeimos tėvas jaučiasi atstumtas 
sutuoktinės, kuri panirusi į rūpinimąsi kūdikiu, virsmas iš moters–žmonos į mote-
rį–mamą lemia ir pakitusį poros seksualinį gyvenimą, artumą. Tapimas tėvu ant vyro 
pečių užkrauna ne tik pakitusią moralinę atsakomybę, bet ir finansinę naštą. Tėtis 
tampa lyg penkta koja namuose (pvz., per garsiai žiūri televizorių, knarkia, kai mažy-
lis miega, nemoka pakeisti sauskelnių, dėl ko iš jo pasijuokiama, sulaukia priekaištų 
dėl per mažo indėlio į vaiko priežiūrą ir pan.), todėl nebenori grįžti namo, nebenori 
būti engiamas, dėl to ilgiau pasilieka darbe ar išeina su draugais į sportą/barą/pas 
bendradarbę, tačiau viduje jaučia savigraužą, jog žmona viena su kūdikiu, kenčia 
miego sutrikimus, sutrinka darbingumas – taip įsisuka užburtas kaltės ir savigraužos 
smagratis, maitinamas barniais, dažnai – ir alkoholiu bei nekalbadieniais.

Šiuo atveju padėti gali ne tik nuoširdūs poros tarpusavio pokalbiai, bet ir santykių 
psichologas, kartais – psichiatras. Bet juk mes dabar ne apie vyrus!

Kaip neišprotėti ir rasti „vergų“

Pirmiausia, ką jums reikia padaryti - tai nereikalauti iš savęs per daug. Gyve-
nimas nebebus, atsiradus mažyliui, toks kaip anksčiau. Jis gali būti net ir ge-
resnis, tačiau pasikeitusi situacija reikalauja ir pasikeitusio požiūrio. Atsipa-

laiduokite. Tai auksinis patarimas ne tik auginant vaikus, bet ir tose situacijose, kur 
tenka prisitaikyti. Pavyzdžiui, jei esate švaros maniakė, natūralu, jog tvarkymuisi tu-
rėsite mažiau laiko (arba jo neturėsite išvis), tad kartais tiesiog ignoruokite tą neiš-
valytą orkaitę. Vėliau. Jei turite laisvą minutę, geriau tiesiog prisėskite ar nusnūskite.

Normalu, jog auginant mažylį sąvoka „planavimas“ skamba juokingai, tačiau su laiku 
namai įgauna režimą. Planuokite bent po vieną darbelį per dieną šalia įprastinės 
skalbiu / žaidžiu / migdau / kepu rutinos. Gal vieną dieną persirinksite nedėvimų 
drabužių spintos tik vieną stalčių ar pasikeisite patalynę, bet vis šis tas. Nesigrauž-
kite, jei neina laikytis plano – vaikas auga, auga ir jūsų kompetencija būti mama ir 
namų šeimininke, kažkada tikrai bus geriau. O jei ir nebus, niekas nuo to globaliai 
nenukentės.

Atskirai reiktų pasisakyti apie „vergus“. Žinoma, taip negražu vadinti žmones, kurie 
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jums padeda. Tačiau jei finansinė situacija neleidžia turėti auklės ir/ar namų tvarky-
tojos, o seneliai gyvena kaime arba yra jauni ir modernūs, turintys savo darbus – suk-
tis iš situacijos padėti gali... vieniši žmonės. Mūsų kuklioje visuomenėje prašyti kaž-
kieno pagalbos yra gėda. Tačiau jei mąstysite kiek kitaip, tai padėdami jums, žmonės 
padeda sau. Vadovaujantis šiuo principu, pasidairykite vyresnio ar tiesiog brandaus 
žmogaus savo name, laiptinėje, rajone. Paprastai kaimynystėje yra ne viena maloni 
senjorė, kuri gyvena viena, o visas jos laisvalaikis – tai TV ar valgio ruošimas. Iš-
drįskite susidraugauti. Išdrįskite paprašyti pasupti vežimėlį lauke, kol jūs išsiplausite 
galvą. Paskaityti knygelę vyresnėliui, kol maitinsite mažylį. Nedrįstate paskambinti 
į duris? Paprašykite draugų pagalbos socialinėje erdvėje ar mamų forume. Norite 
pagalbos iš arčiausiai gyvenančių – pakabinkite laiptinėje skelbimą: „Mieli kaimynai, 
X buto leliuko mamytei labai trūksta pagalbininkų, gal atsirastų norinčių šiek tiek 
pagelbėti?“ Bambekliai paskaitys ir pabambės, ignoruojantys ignoruos, o kažkam su-
tirpinsite širdies ledus.

Išdrįskite paprašyti gretimai gyvenančios kitos mamos su mažyliu ateiti pas jus į sve-
čius ir, kol ši žais su keliais mažyliais, išsisiurbkite kilimą. Paprašykite tolimiausios gi-
minaitės aplankyti jus ir padaryti šeimai pietus. Patikėkit, žmonės geresni, nei mums 
atrodo, tikrai ne visi nori mus apvogti ar apkrėsti jūsų vaiką tuberkulioze. Žmonės 
geri ir supratingi, ypač tada, kai suformuluojate jiems konkrečią užduotį. 

Stora ir negraži? Nesąmonė!

Vienas didžiausių „įkalintų“ namuose mamų baubų – tai laiko stoka sau. Ilgų 
plaukų šukuosenas pakeičia trumpi, nagai pamiršta spalvotą laką, drabužiai 
iš elegantiškų tampa patogūs, o maudynes vonioje pakeičia dušo ekspresas. 

Būti moterimi – tai ne tik maitinti krūtimi ir segėti sijoną, ne tik būti patraukliai savo 
vyrui, tačiau ir gerai jaustis stovint prieš veidrodį. Savaitgaliais ar kurią iš anksto nu-
matytą valandėlę susitarkite su vyru / auklyte / močiute / gera kaimyne, jog truputį 
laiko skirsite tik sau. Nebūtina bėgti į grožio saloną, pakaks ir pamirkyti pėdas drus-
kos vonelėje ar pasilepinti vonia. Neabejoju, jog ne viena mama žino, koks neįkaino-
jamas jausmas yra išsiplauti galvą ne paskubomis, nusidepiliuoti, paprašyti draugės, 
jog nudažytų ataugusias plaukų šaknis ar tiesiog paskaityti kelis puslapius mėgiamos 
knygos. Nėra pagalbininkų? Sumigus namiškiams, pusvalanduką nugriebkite miego 
sąskaita. Miegoti būtina ir sveika, bet pabūti su savimi ir sau – dar sveikiau. 

Auginate vyresnėlį? Apsimeskite, jog žaidžiate masažo saloną. Su kokiu užsidegimu 
ir meile jums pamasažuos ir paglostys pavargusią nugarą!

Žiūrėkite į veidrodį. Taip, nieko keisto, jei matote vien po gimdymo priaugtus kilogra-
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mus, strijas ar pamėlusius paakius, tačiau vis tiek šypsokitės. Šypsena yra išmoksta-
ma ir užkrečiama, taip pat gydanti. Šypsokitės savo vaikui, vyrui, šypsokitės eidama 
pasivaikščioti. Džiaukitės, kai grįžta vyras, net jei jis stuobrys ir norisi jam užtvoti la-
biau, nei nusišypsoti. Bandykite ištverti nepriekaištaudama jam. Skamba juokingai? 
Dabar tai juokingai, o jūs pritaikykite tą praktiškai!

Pergyvenate dėl kūno linijų? Neverta, nes jos gali tapti tokiomis, kokios ir buvo. Ei-
dama pasivaikščioti su vežimu – spartinkite žingsnį. Miesto parkuose įrengti viešieji 
treniruokliai – kol mažylis parpia, pasimankštinkite. Gamindama maistą prie viryklės 
– darykite pritūpimus, migdydama bambliuką  – darykite įtūpstus arba spyruokliuo-
kite, jei sėdite. „Youtube“ galite rasti tūkstančius įrašų, kaip sportuoti su mažyliu – pa-
prastai vaikams tai labai patinka, o „svarmuo“ sunkėja savaitėmis. Užmigdžiusi  ma-
žylį vežimėlyje greta stadiono ar parke, apibėkite pati porą ratų, jei vaikis nemiega 
– apsukite porą ratų ristele kartu su vežimuku. Atrodo juokingai, nesmagu? O kas 
jums darbo!

Maitinkite krūtimi. Net jei „pieno mažai“, keli papildomi skanėsto lašeliai jūsų pypliui 

yra nepamainomos vertės, o jums – proga sudeginti kelias papildomas kalorijas. Są-

voka „rūpinkitės mityba“ ne tik kad beprasmiška, kai esate pamiršusios, kada pasku-

tinįkart gėrėte karštą arbatą, tačiau sąmoningai venkite saldainių, bandelių, sausai-

nių ir kito lengvai pasiekiamo įsidėti į burną maisto.

Prausiantis nepamirškite kontrastinio dušo – priprasite per savaitę, o išsitampiusi ir 

suglebusi oda pradės rašyti jums meilės laiškus.

Vaikučiui ūgtelėjus, įtaisykite jam balansinį dviratuką – bėgiodama iš paskos turėsite 

puikią treniruotę. Jei leidžia aplinkybės, su vaikeliu eikite drauge į baseiną, mankštą, 

Norite pagalbos iš arčiausiai gyvenančių 
– pakabinkite laiptinėje skelbimą: 

„Mieli kaimynai , X buto leliuko mamytei 
labai trūksta pagalbininkų, gal atsirastų 
norinčių šiek tiek pagelbėti?“ Bambekliai 

paskaitys ir pabambės, ignoruojantys 
ignoruos, o kažkam sutirpinsite širdies 

ledus.
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jogą su mažyliais ar šokių su nešynėmis užsiėmimus – patirsite ne tik judėjimo nau-
dą, bet ir socializacijos malonumą, nes paprastai į šitus užsiėmimus susirenka tokios 
pačios mamos, kaip ir jūs. Susiraskite, kad ir virtualiai, likimo draugę – galėsite ne tik 
pasidalyti patirtimi, pasiguosti, bet ir palenktyniauti, kuri greičiau atsikratys kilogra-
mo.

Vis dar blogai? Na, jei nepadės dar ir nauja suknelė, sporto klubas, dieta – tada be-
lieka plastikos chirurgija. Šioje vietoje ir suprasite, kad šypsotis savo antrajai pusei 
apsimokėjo.

Kaip išpešti naudos

Ne paslaptis, jog reta šeima, auginanti vieną ar daugiau mažylių, gali leisti sau 
daug. Dauguma jaunų porų dar studijuoja ar nėra sukaupę kapitalo, moka 
būsto paskolas ir nesididžiuoja gaunamais pinigais už vaikelio auginimą. 

Truputį pataisyti situaciją galite visus vaikui būtinus daiktus pirkdami iš kitų tėvų – 
puikios kokybės žaislai ar drabužiai jums atsieis kone trigubai pigiau. Tas pats galioja 
ir jūsų vaiko išaugtiems drabužėliams, vežimėliams bei buities rakandams – parduo-
kite, nieko nekaupkite ateičiai, bus mažiau tvarkymosi, o ir pagal feng šui tos senie-
nos juk nieko gero.

Jei turite kokį nors talentą (megzti, fotografuoti, maketuoti, siūti, kepti, tapyti, rašyti 
pasakas, labai gerai mokate užsienio kalbą ir t.t.) – išnaudokite jį. Per šias sąlygines 
atostogas ne viena mama įkūrė kad ir patį smulkiausią verslą, kuris tapo ne tik puikia 
atgaiva nuo namų rūpestėlių, bet ir pajamų šaltiniu. Sėkmingų verslo istorijų ir idėjų 
galite susirasti ne viename mamyčių forume, socialiniuose tinklapiuose, net Kaziuko 
mugėje. 

Jei neturite išskirtinio talento, galite padėti kitoms mamoms, prižiūrėdamos mažy-
lius savo namuose už sutartinį atlygį (savaime suprantama). 

Turite upes pienelio? Kad ir kaip kontraversiškai vertinama ši tema, tačiau protingi 
tėvai jus supras ir pasinaudos proga savo leliuką pamaitinti natūraliu produktu, o ne 
mišinuku.

Brangiausias tėtukas

Kažkodėl visame vaiko ir mamos kriminale tėtis dažnai atlieka tik nemokšos 
pinigų parnešėjo vaidmenį. Gal ši nuostata atkeliavusi iš senovės, kai vai-
kų auginimas ir namų ruoša tebuvo moterų darbas, tačiau modernėjant vi-

suomenei, keičiantis sąmoningumui ir liberalėjant šeimos sąvokai, kanonus derėtų 
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keisti. Tėtukas – nepamainomas ir pats geriausias jūsų padėjėjas, auginant mažylį. 
Jeigu taip nėra, dėl to esate truputį kalta ir pati. Pamėginsiu paaiškinti: pagimdžiusiai 
moteriai motinystė dažniausiai suvokiama kaip natūralus procesas, nėštumo metu 
vykusių fizinių ir psichologinių virsmų tąsa. Po gimdymo hormonai paruošia krūtis 
gaminti pieną, sutraukti gimdą, padidėjęs emocinis jautrumas garantuoja, jog motina 
nemes bejėgio naujagimio į kampą, o jį saugos, čiūčiuos ir myluos. Vyrams šie proce-
sai nevyksta, tad tėvystės jiems tenka mokytis. Jeigu nesudarysite sąlygų to išmokti, 
nebūsite kantri, didžiojo pagalbininko neturėsite. Be abejo, yra nuostabiausių tėčių, 
kurie nuo pirmųjų vaiko gimimo akimirkų dar ir pačią mamytę galėtų pamokyti, bet 
kalbama apie tuos, kurie nemokyti. 

Kaip tėčio inkorporavimą įgyvendinti praktiškai?  Nuo pat vaikučio gimimo prašykite 
jums padėti formuodama labai konkrečias užduotis  – pakeisti sauskelnes, nuprausti 
mažylį, nueiti į parduotuvę, pasupti lopšį, pagaminti mišinuko. Vyrams tik svajose 
yra moterų minčių skaitymo įrenginys, deja, jo niekas dar nesukūrė, tad už tikslias 
„komandas“ partneris padėkos.

Nesinervinkite, nedarykite pastabų, nepulkite guosti negrabiai tėvo rankose paimto 
pravirkusio kūdikio. Tėtis bijo verkiančio pupulio net labiau, nei šis jo.

Paūgėjus mažyliui, leiskite tėčiui jį pamaitinti košyte. Net ne leiskite, o... liepkite. Ap-
taškytas lubas kažkaip nusiplausite.

Drįskite išleisti abu į lauką. Išdrįskite palikti valandėlei kitai, kol nubėgsite iki kirpy-
klos. Neskambinkite du šimtus kartų per tą laiką – suaugęs vyras, kūdikio „ataką“ at-
laikys. Užmegs ryšį – kitokį nei kūdikis mezga su mama, gal šleivą ir kreivą pradžioje, 
bet tikrą, nė neabejokite. Laiko reikia ne tik vaikeliui užaugti, bet ir tėvui.

Neišvykite tėčio iš lovos, nekomandiruokite jo miegoti ant sofos. Paglostykite prieš 

Jei turite kokį nors talentą (megzti , 
fotografuoti , maketuoti , siūti , kepti , tapyti , 
rašyti pasakas, labai gerai mokate užsienio 

kalbą ir t.t.) – išnaudokite jį . Per šias 
sąlygines atostogas ne viena mama įkūrė kad 
ir patį smulkiausią verslą, kuris tapo ne tik 
puikia atgaiva nuo namų rūpestėlių, bet ir 

pajamų šaltiniu. 
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miegą, sakykite, kaip mylite. Neinkškite, kaip sunku, o apgalvokite, kaip susidariusias 
problemas jis galėtų išspręsti konkrečiai. 

Nors retkarčiais išsprukite kur nors dviese. Parašykite jam meilės raštelį. Pagirkite. 
(Tada gudriai įgrūskite į rankas kūdikį ir eikite pagulėti į vonią).

Kai tėtukas jausis mylimas ir reikalingas, gyventi šeimoje bus žymiai lengviau.

Kai jau visai „kū –kū“

Na, prisipažinkit, būna tų visai blogų dienų, kai koja grūdžiate drabužius į skal-
byklę, viena ranka maišote košę, kitoje – rėkiantis bamblys, jums į plaukus 
vyniojantis apčiulptą sausainį, už pusvalandžio turite būti poliklinikoje, pra-

sideda žemės drebėjimas ir panašiai. Jūs įveikiate visas negandas arba ne, ir toliau 
nebeturite jėgų niekam: nei būti švelni, nei šypsotis, nei mylėti. Paprastai padėtų 
nusipirkti kažką gražaus ar išvažiuoti mėnesiui į ašramą Indijoje, tik realybėje jūsų 
laukia neluptos bulvės ir vėjaraupių pakirstas mažius.

Tada... įsijunkite mėgstamos muzikos. Net jei tai sunkusis rokas, jis patiks ir jūsų vai-
kučiui, galit neabejoti.

Išberkite visus turimus žaislus svetainėje ant grindų, išsidrėbkite tarp jų, o mažylį 
išleiskite it kokią vištytę pasikapstyti. Turėsit kelias malonias ramybės akimirkas.

Nebijokite maudytis kartu su vaiku, tikrai nieko tragiško nenutiks, abiem turškiantis 
vonioje.

Akių linijos pieštuku nupieškite vaikučiui antakius ir ūsus. Fotografuokitės – daug ir 
visaip. To nebūtina kelti į socialinius tinklus, bet jei labai norisi – galima. 

Eikite į kavinę. Net jei jūsų vaikas yra tas, kuris graibo kitų lankytojų maistą iš lėkščių 
ir žmonėjimasis ar ėjimas į svečius prilygsta bulviakasiui su pasiutusiais šernais, vie-
ną kartą tiesiog nenutiks nieko baisaus. 

Nuvažiuokite pašerti antyčių prie upės. 

Paskambinkite draugei, sesei, mamai. Apkalbėkite kažką, jei palengvės. Nusikeikite.

Suvalgykite torto. Ar tų nelemtų saldainių, kuriuos buvom susitarę paslėpti.

Pasivaikščiokite muziejuje – tyla ir monotoniškas vežimėlio ratų dardėjimas puikiai 
veikia prastai miegančius. Giliai kvėpuokite. Išsitieskite. Ir šypsokitės, net jei reikia tą 
daryti pro sukąstus dantis. Juk jus stebi jūsų vaikas.
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PSICHOLOGAS PATARIA
PSICHOLOGAS SIMONAS AUDICKAS

Prieš planuojant kūdikį, o tuo labiau nusprendus gimdyti neplanuotą kūdi-
kį, dažnai tėvystė būna nepakankamai įvertinama. Scenarijų gali būti įvairių. 
Supermama, kuri nori viską padaryti tinkamai, dažnai perlenkia lazdą, nes visi kiti 
pradeda ją laikyti santykių griovėja, mat, svarbiausiu jai tapęs kūdikis. Priešingoje 
pusėje gali būti mama, kuri yra nepakankamai atsakinga, tad atvirkščiai – kyla grės-
mė kūdikio gyvybei.

Norint atrasti aukso vidurį, kad moteris būtų patenkinta savimi (kūno pokyčiai), pa-
tenkinta santykiais (su vyru, tėvais ar vyro tėvais), namais (pasikeitusia aplinka, vaiko 
daiktais), tam reikia ruoštis iš anksto ir nusiteikti, kad TIKRAI bus pokyčių ir jie pri-
klauso nuo manęs. Santykiai patirs krizę, bus barnių, vyraus pakeltas tonas, vaiko kly-
kavimai, daug streso, nežinojimo kaip elgtis, bet tai yra normalu. Norint sušvelninti 
motinystės „pasekmes“, reikia nedaryti skubotų išvadų, verta domėtis sėkmės isto-
rijomis ir iš jų mokytis. Jei tose istorijose sakoma, kad kūnas patirs didelių pokyčių, 
reikia tokią žinią priimti, apdoroti ir nuspręsti sau „ką man tai reikš/reikštų, jeigu..”, 
„ar man imtis to paties?“ – tai vadinama psichologine vizualizacija. Žinoma, visko 
sustyguoti nepavyks ir tuo pačiu reikia prisiminti, kad pasaulis dėl to nesugriūva. 
Vienai visko padaryti nepavyks, reikia mokytis paskirstyti darbus kitiems ir, žinoma, 
nebijoti prašyti pagalbos.

Gera motina turėtų būti kaip geras vadovas. Tai aktualau ne tik leidžiant tuos kelerius 
metus su vaiku namuose, tačiau ir visą likusį gyvenimą. Geras vadovas  – tai toks, 
kuris moka koordinuoti veiklą, rodyti kelią, jei reikia, pamokyti ir deleguoti užduotis 
naujai išmokusiam, taip ir darbai atliekami, ir laisvo laiko gali atsirasti.

Tuo tarpu blogas vadovas būtų toks, kuris savo pagalbininkus baudžia, neleidžia su-
klysti, o jei mato, kad darbai nepadaromi laiku, imasi visus darbus atlikti pats, užda-
rydamas duris visam likusiam pasauliui ir įsivaizduodamas, koks nepakeičiamas yra.
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Nori, kad tavo mažylis papuoštų žurnalą "Sumani mama"? Kokybišką nuotrauką įkelk  
www.sumanimama.lt/augina/saules-spinduliukai ir kiekvieną savaitę stebėk naujus saulės spindu-
lėlius, nušvitusius mūsų svetainėje, o kas antrą mėnesį - ir mūsų žurnale.
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Būk  
SUMANI MAMA!

Konsultuokis su  
gydytojais FB grupėse

MAMYČIŲ NAMUČIAI
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Grožėkis projekto  
„Saulės spinduliukas“  

dalyviais Instagram! 
~ @sumanimama ~

Prenumeruok e-žurnalą ir 
skaityk jį pirmoji! 

~ sumanimama.lt/prenumerata ~

Nėštumo ir vaiko priežiūros vadovas
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Facebook! 

~ fb.com/sumanimama.lt ~


