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Auginantiems
mažylius iki 3 m.

Mažylių maistui
ir gėrimams*

Viršutiniams vaikų
drabužiams*

Sauskelnėms*

Kad galėtumėte pasinaudoti „Mano šeimai“ pasiūlymais:
1

Skiltyje „Mano šeimai“
įveskite savo vaiko vardą
ir gimimo datą.

2

Atsiskaitant
kasoje pateikite
„Mano Rimi“ kortelę.

* – pilnas pasiūlymų sąrašas, akcijos sąlygos
ir išimtys: www.manorimi.lt
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Nėštumo
kalendorius – knyga
besilaukiančioms
Gyvenimą laukiant gera dėlioti nuolankiai.
Neskubant, atlaidžiai.
Švelniai ir atidžiai. Sau, šeimai, namams, būsimam
vaikeliui.
Laukimo kelionė – tai pažinties ir priėmimo kelionė.
Stebint save ir nepykstant ant savęs dėl netobulumo.
Taip, kaip šiuo metu galite geriausiai.
Kai jausitės ramiau, žinosite daugiau, kai galėsite
geriau, taip ir padarysite. O visa, kas vyksta šiandien,
įvyko vakar, gali būti pamoka ir auginanti patirtis.
Pasitikėkime savimi ir savo vaiku. Kiekvieną kartą
atidžiai klausykime, ką jis mums sako – juk kiekviena
mama geriausiai supranta savo vaiko prašymą. Net
jeigu jis yra tik vienos valandos naujagimis.
Su meile –
Nida ir „Nėštumo kalendoriaus“ kūrybinė grupė

Šis „Nėštumo kalendorius“ priklauso:
Vardas, Pavardė

Telefono numeris

Kaip naudotis?

•
•
•
•
•

Stebėti nėštumo laiką, požymius.

Pildyti dienoraštį ar trumpus užrašus.
Pasibraukti tai, kas svarbu.

Susirašyti iškilusius klausimus.

Nusifotografuoti pirkinių sąrašus.

Ką galima planuoti?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numatyti poilsio dienas.
Suplanuoti atostogas.
Apgalvoti pirkinius.

Paskirstyti biudžetą.

Numatyti svarbius darbus.
Išsirinkti mokymus.

Pasirengti gimdymui.

Pasidalinti buities darbus

Numatyti laisvalaikį ir laiką sau po gimdymo.
Apgalvoti, kas pagelbės gimus vaikeliui.

Suasmeninkite savo „Nėštumo kalendorių“

Dabar pats laikas mokytis:
neskubėti, išjausti, skaniai ir sveikai valgyti, saldžiai miegoti,
šypsotis, judėti, pasilepinti, nelenktyniauti, išbūti, nurimti,
įsiklausyti, stebėti, mėgautis.

•
•
•
•
•

Įklijuokite ultragarso tyrimo, šeimos nuotraukų.
Įrašykite aplankiusias mintis bei jausmus.

Drąsiai užrašykite svajones apie būsimą vaikelį, šeimą.
Vizualizuokite sėkmingą nėštumą, sklandų gimdymą.
Atsispausdinkite ir įklijuokite papildomų puslapių
užrašams iš www.nestumokalendorius.lt
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Nėštumo savaičių kalendorius

įrašykite savo nėštumo savaitę
Kitų mėnesių kalendoriai

09 2019
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10 2019

03 2020

11 2019

04 2020

12 2019

05 2020

01 2020

06 2020

pirma paskutinų mėnesinių diena

www.nestumokalendorius.lt

numatoma gimdymo diena
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Nėštumo veiklų planuoklis
I trimestro planai:

Suplanuotos veiklos:

Data:

II trimestro planai:
Data:
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Suplanuotos veiklos:

III trimestro planai:

Suplanuotos veiklos:

Data:
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Medicinos
priežiūra

Nėščiosios sveikatos priežiūrą nėštumo metu
vykdo šeimos gydytojas arba pirminės asmens
sveikatos priežiūros (PASP) komandos akušeris
ginekologas arba akušerė.
Nėštumo priežiūros tvarkos Informacija parengta
pagal pagal www.sam.lt.

APSILANKYMAI

PAS GYDY TOJĄ JUMS BUS ATLIEK AMA:

PASTABOS IR KITŲ SPECIALISTŲ K-JOS

Iki 12 sav.
pabaigos
1 (pirmasis)
apsilankymas

Pirmo apsilankymo metu: anamnezė; arterinis
kraujo spaudimas; kūno masės indeksas; kraujo
tyrimai; dėl sifilio (RPR); dėl ŽIV; šlapimo tyrimas;
šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai
nustatyti. 20 p.

Akušerio-ginekologo konsultacija, jeigu nėščiąją
prižiūri šeimos gydytojas.
Šeimos gydytojo konsultacija, jeigu nėščiąją
prižiūri gydytojas akušeris-ginekologas.
Odontologo konsultacija.

Oftolmologo konsultacija
13–28 sav.
2 apsilankymai

Antro apsilankymo metu (po 10–14 dienų)
aptariami tyrimų rezultatai, įteikiama forma
113/a, kuri pildoma kiekvieno apsilankymo metu.
Aptariami gyvenimo ir darbo sąlygų, žalingų
įpročių bei smurto šeimoje klausimai.

Kiekvieno apsilankymo metu: arterinis kraujo
spaudimas, gimdos dugno aukščio matavimas nuo
20 sav., vaisiaus širdies tonų vertinimas nuo 20 sav.,
šlapimo tyrimas.

Gydytojas akušeris ginekologas 18–20 sav.
Tyrimas ultragarsu 18–20 sav.

Jeigu randama Rh antikūnų, nėščioji siunčiama į
perinatologijos centrą.

Jeigu nerandama Rh antikūnų, 28–32 sav.
suleidžiama anti-D imunoglobulino. Suleidus anti-D
imunoglobulino toliau antikūnai netiriami.

27–28 sav. Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu
Kumbso metodu, kai moters Rh (–), o vyro Rh (+).
24–28 sav. gliukozės toleravimo mėginys.
29–40 sav.
2–3 apsilankymai

Kiekvieno apsilankymo metu: arterinis kraujo
spaudimas, gimdos dugno aukščio matavimas,
vaisiaus širdies tonų vertinimas, šlapimo tyrimas.

30 sav. išduodamas nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimas.

32 sav. atliekami tyrimai: kraujo tyrimai (Hb,
leukocitai, trombocitai, Ht), dėl sifilio (RPR), dėl ŽIV.
Nuo 36 sav. – vaisiaus padėties vertinimas.
Suėjus 41 sav.
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Kardiotokograma, tyrimas ultragarsu.

Gydytojas akušeris ginekologas 35–37 sav.

Nustačius vaisiaus sėdmenų pirmeigą, siūlomas
išorinis vaisaus apgręžimas. – pirmą kartą
gimdančioms suėjus 36 sav.

Įvertinami naujagimių B grupės streptokoko
(toliau – BGS) infekcijos rizikos veiksniai, ištiriamas
pasėlis BGS nustatyti.
Aptariama vaisiaus judesių vertinimo svarba.

Priimamas sprendimas dėl kito apsilankymo arba
siūloma vykti į ligoninę.

plačiau

www.nestumokalendorius.lt
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Kadangi kūnas per visą nėštumo laikotarpį atliks daug papildomo darbo,
tai ir maistingųjų medžiagų jam reikės
daug daugiau – šiuo metu laikytis dietų
yra neprotinga.

Motinos meilė yra
kuras, kuris suteikia
žmogui galimybę
padaryti tai, kas
neįmanoma.

Mama

Žinia apie nėštumą suteikia nemažai
jaudulio bei sumaišties visiems tėvams:
ir tiems, kurie vaikutį planavo, ir tiems,
kuriems ši žinia yra netikėta. Sveikiname ir linkime nuo pirmųjų nėštumo
dienų išmokti neskubėti. Mėgaukitės
ramybe, skirkite laiko atsipalaiduoti, būkite atidi sau. Paleidusi išorės
triukšmą, išmoksite girdėti savo kūną,
žinosite, ko jam reikia, o tai neabejotinai pravers viso nėštumo ir gimdymo
metu. Pabendraukite su būsimu vaikeliu, raskite laiko knygai. Drastiškai nekeiskite įpročių, bet atkreipkite dėmesį
į savo mitybą. „Svarbiausia, ką reikia
prisiminti – nėštumo metu valgyti būtina tiek, kad organizmo poreikiai būtų
patenkinti.“ Sveikos gyvensenos tyrinėtoja, Guoda Azguridienė

1

0
0

1

2

3

4

Maistas turi būti ir vertingas, ir skanus.
Drastiškai keisti įpročių vien dėl to,
kad išgirdote, jog tai sveika, nereikėtų. Nėštumo metu organizmas žino, ko
jam reikia, todėl jei išmoksite į jį įsiklausyti ir neteršite skonio stiprikliais bei
kitais pojūčių klaidintojais, turėsite patį
geriausią patarėją!
ATSARGIAI! Įsidėmėkite, ko valgyti ir
gerti nepataria mitybos ir sveikatos
specialistai:
ŽALIOS MĖSOS, ŽUVIES

NEPASTERIZUOTO PIENO

2
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ŽALIŲ KIAUŠINIŲ

ĮVAIRIŲ SĖKLŲ DAIGŲ

KEPENŲ PAŠTETŲ IR KITŲ MĖSOS
SUBPRODUKTŲ
PIKTNAUDŽIAUTI KAVA

TRANSRIEBALŲ (etiketėse jie žymimi kaip „iš dalies hidrinti riebalai“)
ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ

Klausyk savo vidinio balso – intuicijos.
Ieškok, kas tave įkvepia, kas maloniai
nuteikia. Džiaukis gyvenimu ir leisk tai
daryti partneriui. Kai laimingi abu – paprasčiau būti laimingiems poroje, suprasti vienas kito poreikius, leisti būti
savimi.

Būkite smalsi ir stenkitės daugiau sužinoti apie sveiką mitybą. Laukiantis
organizmas yra jautresnis, todėl reikėtų vengti kenksmingų maiste esančių
medžiagų – pesticidų likučių, GMO,
sunkiųjų metalų, dirbtinių maisto dažiklių, kvapiklių ir skonio stipriklių. Taip
pat reikėtų atkreipti dėmesį į produktų
sudėtį, gamintoją ir pardavėją.

•
•

•
•
•

Marion C. Garretty

MĖNUO

•
•
•

Tėtis

Nors dar keletą mėnesių nėštumo nesimatys, jūsų partnerė jau gali patirti
ankstyvuosius nėštumo požymius –
nuovargį, skausmingumą krūtyse, dažnesnį šlapinimąsi, sustiprėjusius skonio
ir kvapo pojūčius. Pastebėsite, kad
jos nuotaikos stipriai svyruoja. Nepriimkite to asmeniškai. Išnaudokite pirmąsias nėštumo savaites pokalbiams,
domėkitės, kaip ji jaučiasi. Dalykitės
savo viltimis ir baimėmis – taip stiprinsite tarpusavio ryšį. Atvirauti verta – judviem tai bus labai svarbu ateinančiais
sudėtingais, bet jaudinančiais nėštumo
mėnesiais!
Greičiausiai jau mąstote, kaip naujo
šeimos nario atsiradimas paveiks jūsų
finansus. Apmąstykite, kiek kainuos
kūdikiui reikalingi daiktai (internete
netgi galima rasti įvairių skaičiuoklių), pasirengimo tėvystei mokymai,
knygos, kokių išmokų galite tikėtis iš
valstybės. Verta peržiūrėti ir savo vartojimo įpročius. 12, 15 p.
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Kaip auga mažiukas?

1
2
3
4

Iškart po mėnesinių moters organizmas pradeda ruoštis apvaisinimui – brandina naują kiaušialąstę.
Apytiksliai po dviejų savaičių kiaušidėse kiaušialąstė jau subrandinta, spermatozoidui prasiskverbus
į kiaušinėlį įvyksta apvaisinimas. Nėštumas skaičiuojamas nuo pirmos paskutinio menstruacijų
ciklo dienos – naujo ciklo pradžios, kuri fiksuojama tiksliau nei ovuliacijos ir pastojimo laikas, todėl
susitarimo būdu nėštumo trukmė pailginama dviem savaitėmis.

S A V A I T Ė

S A V A I T Ė

PANAŠUS Į LUNARIJOS AUGALO SĖKLĄ!
Šią savaitę įvyksta ovuliacija ir apvaisinimas. Susijungę kiaušinėlis ir spermatozoidas (zigota) jau turi
visą genetinę informaciją (pvz.: akių ir plaukų spalvą, ūgį, lytį ir pan.).
Pusė informacijos gaunama iš mamos, o kita pusė – iš tėčio. Apvaisinta kiaušialąstė dalijasi ir keliauja
kiaušintakiu gimdos link. Šiuo metu vaikelis yra iš 100 ląstelių sudarytas kamuoliukas. Šeštą ar
septintą dieną pasiekia suminkštėjusią ir pasiruošusią auginti gimdą.

S A V A I T Ė

PANAŠUS Į LOTOSO SĖKLĄ!
Tęsiasi implantacija – kiaušinėlis galutinai įsitvirtina kraujo priplūdusioje, pastorėjusioje gimdos
sienelėje. Moteris gali nežymiai kraujuoti. Nuo 3-iosios savaitės gemale susidaro trijų sluoksnių
gemaliniai lapeliai: iš vidinio sluoksnio formuojasi kvėpavimo ir virškinimo organai, iš vidurinio
sluoksnio vystosi kaulai, raumenys, kraujagyslės, urogenitalinė sistema, o iš išorinio sluoksnio – oda
ir nervai.

S A V A I T Ė

ILGIS APIE 1 MM, BEVEIK KAIP AGUONOS GRŪDELIS!
Šios savaitės pabaigoje pradeda pulsuoti kraujagyslių lankai. Toje gimdos vietoje, kurioje į gimdos
sieną įauga gemalo gaureliai, pradeda formuotis placenta, per kurią vyksta medžiagų apykaita tarp
motinos ir vaisiaus. Taip pat atsiranda rankų, kojų, akių, uoslės ir burnos darinių bei ausies pūslelių
užuomazgos. Placenta įsitvirtina gimdos sienelėje, toje pačioje vietoje, kur prisitvirtinęs ir gemalas.
Prie placentos centro prisikabina virkštelė.
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Šį mėnesį
svarbu

Nėštumo požymiai
•
•
•
•
•
•
•

Pabrinkusios, jautrios krūtys kaip prieš mėnesines, tačiau dar intensyviau
Padidėjusi spenelių pigmentacija, išryškėjusios venos
Rytinis šleištulys

Oro trūkumas, gilesnis kvėpavimas
Galvos svaigimas

Kraujingos rusvos išskyros
Pilvo pūtimas

Geresnei savijautai aš:
Šiuo ypatingu metu linkiu sau gražios laukimosi kelionės

1-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•

Paklaus, kaip jaučiatės

•
•

Klaus ligų istorijos

•

Suplanuoju sau mažų malonumų, kuriems anksčiau nerasdavau laiko
Pasiruošiu užkandukų, kurie man padės nuo pykinimo

Kviečiu partnerį atsisakyti žalingų įpročių, dviese daug smagiau

Teirausis paskutinių
mėnesinių datos

Nėštumą patvirtins
ultragarsiniu tyrimu

Skirs gerti folio rūgštį, bent
po 400 μg kasdien
Klausimai specialistui:

Dėl vartojamų vaistų,
papildų

Dėl nerimą keliančių darbo,
namų sąlygų

Dėl vakcinacijos nuo gripo
(skiepijama rugsėjo mėnesį)

Ką turiu padaryti
Atlikti nėštumo testą

Atsisakyti žalingų įpročių, jei reikės,
ieškoti pagalbos
Užsiregistruoti pas gydytoją
ginekologą
Apskaičiuoti gimdymo datą

Pasisverti; vėliau kas savaitę

Stebėti suvartojamo kofeino kiekį
Išbandyti kapsules nuo pilvo
pūtimo Espumisan

Nėštukės malonumai
Pirmieji jausmai ir
euforija
Proga švęsti tik
dviese
Nėščiųjų
programėlė

Atsipalaidavimo
pratimai
Relaksacija

Smagi idėja
Kiekvieną nėštumo savaitę ar mėnesį nusifotografuokite pilvuką ir stebėkite, kaip jis auga. Vėliau iš nuotraukų galima
sumontuoti filmuką ir turėti linksmą prisiminimą!
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Pirmaisiais mėnesiais gali lydėti
nesaugumo ir kontrolės praradimo
jausmas – nėštumas atrodo vyksta
svaime ir „aš nieko negaliu padaryti“. Dėl to gali kilti noras dažniau
tikrintis pas gydytojus, reguliuoti maistą, fizinį aktyvumą ir savo
emocijas.

Kaip jautėtės sužinojusi apie nėštumą?
Ar tai buvo staigmena, ar planuotas
įvykis? Kokie pirmieji nėštumo požymiai ir pojūčiai? Kaip vaikelio tėtis priėmė žinią, jog laukiatės? Įsivaizduoju
ir aprašau save. Kam norite nuoširdžiai
padėkoti?

„Reikia mokėti džiaugtis kiekviena
motinystės minute, nes ji yra aukso
vertės. Labiau atsipalaiduoti ir pajusti,
kuo pati tuo metu gyveni, ko vaikui
reikia. Tiesiog pajusti širdimi, kaip
reikia auginti savo vaikus.
Juk tai duota pačios gamtos,
o ne parašyta knygose.“

Pokyčio išgyvenimas – lauktas ar
netikėtas nėštumas. Kiekviena
moteris reaguoja savaip, tačiau tai
visada didelis įvykis, pakeičiantis
gyvenimą.

1-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Dar nėra akivaizdžių požymių ir
simptomų, todėl kyla minčių apie
tai, ar aš tikrai laukiuosi ir ar viskas
gerai. Gali imti kankinti neužtikrintumas, baimė pakenkti, padaryti ką
nors ne taip.

Aistė, 12 metų mama

Mano 1-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Šiame etape labai svarbu įsivardyti, įsisąmoninti iškilusius jausmus,
kadangi jie gali lydėti jus viso nėštumo metu. Kai matome ir atpažįstame savo jausmus, lengviau
priimti tai, kas vyksta, ir padėti sau.
Kalbant, nupiešiant, užsirašant ar
skaitant gali būti lengviau pažinti
viduje vykstančius pokyčius ir juos
išbūti, atlaikyti.
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Nemokamos sveikatos
paslaugos tėvams

DIRBANTI BŪSIMOJI MAMA

NEDIRBANTI BŪSIMOJI MAMA

Nėščioji, nedirbanti moteris,
neturinti bedarbio statuso

12

Parengė VšĮ „Bendrystės galia“ vadovė
Dalia Kuliešienė
Būsimi ir esami tėveliai turi pasirūpinti
ne tik vaiko, bet ir savo privalomuoju
sveikatos draudimu (PSD) tam, kad
galėtų gauti nemokamas sveikatos
priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje.
Atvejai, kada nėščiajai ir tėvams
suteikiamas PSD valstybės lėšomis:

Nėščioji turi užsiregistruoti darbo biržoje ir gauti bedarbio statusą. Nėščioji kreipiasi į
gydytoją dėl pažymos apie nėštumą ir šios pažymos originalą pateikia:

•

darbo biržai;

•

artimiausiai TLK (teritorinė ligonių kasa).

Pažymoje turi būti nurodyti duomenys apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičius,
numatoma gimdymo data), nes nuo 28 nėštumo savaitės besilaukianti moteris tampa
apdrausta PSD valstybės lėšomis.
Nėščioji, nedirbanti moteris,
turinti bedarbio statusą

Darbo biržoje registruota ir niekur nedirbanti nėščioji kreipiasi į gydytoją dėl pažymos apie
nėštumą ir šios pažymos originalą pateikia:

•

darbo biržai;

•

artimiausiai TLK.

Pažymoje turi būti nurodyti duomenys apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičius,
numatoma gimdymo data), nes nuo 28 nėštumo savaitės besilaukianti moteris tampa
apdrausta PSD valstybės lėšomis.
Nedirbanti mama,
pagimdžiusi kūdikį

Praėjus 56 dienoms po gimdymo, nedirbanti mama turi teisę į privalomąjį sveikatos
draudimą valstybės lėšomis. Ji privalo kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti vaiko (vaikų)
gimimo liudijimo originalą (liudijimų originalus) bei savo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.

Nėščioji, dirbanti pagal
darbo sutartį

Nėščiosioms, kurioms suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos, pagimdžiusioms vaikelį
kreiptis į TLK dėl PSD draudimo valstybės lėšomis nereikia, kadangi jos ne vėliau kaip per
14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos parašo prašymą darbdaviui suteikti
vaiko priežiūros atostogas, kurios gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Visą šį laiką vaiką
prižiūrinti mama bus draudžiama PSD valstybės lėšomis.

Nėščioji, dirbanti
pagal autorinę sutartį

Nėščiosios , suėjus 28 nėštumo savaitėms, su pažyma turėtų kreiptis į TLK. Pagal autorines
sutartis dirbančios ir kas mėnesį pajamų negaunančios moterys, norėdamos, kad jų
draustumas PSD nenutrūktų, tais mėnesiais, kai šių pajamų negauna, PSD įmokas turi mokėti
savarankiškai tol, kol pradės pašalpą mokėti „Sodra“.

Nėščioji, dirbanti
pagal individualios veiklos
pažymą ar verslo liudijimą

Jei nėščioji vykdo individualią veiklą pagal pažymą, ji iki nėštumo ir gimdymo atostogų
turi mokėti fiksuotas PSD įmokas „Sodrai“ arba VMI (jei vykdo veiklą pagal verslo liudijimą).
Šios įmokos turi būti mokamos tol, kol pašalpą pradės mokėti „Sodra“. Tuo atveju, jei šioms
moterims pašalpa neskiriama, jos turi kreiptis į TLK. Pateikusios pažymą, jos bus apdraustos
PSD valstybės lėšomis pirmiau minėtu laikotarpiu – suėjus 28 nėštumo savaitėms iki
gimdymo ir 56 dienos po gimdymo.

Nėščioji, dirbanti
ES šalyje

Asmuo gali būti draudžiamas PSD tik vienoje šalyje, t. y. toje, kurioje dirba ir moka mokesčius.
Jeigu nėščiajai, atvykus į Lietuvą, prireikia būtinosios medicinos pagalbos, turėdama Europos
sveikatos draudimo kortelę ji gaus būtinąją medicinos pagalbą nemokamai.

Nėščioji, dirbanti
ne ES šalyje

Asmuo gali būti draudžiamas PSD tik vienoje pasirinktoje šalyje, t. y. toje, kurioje dirba ir moka
mokesčius. Jeigu nėščiajai, atvykus į Lietuvą, prireikia būtinosios medicinos pagalbos, už
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ji turi susimokėti pati.

Gali būti draudžiamas
tik vienas iš tėvų,
įtėvių arba globėjų
(arba mama, arba tėtis).
Globėjais laikomi tik
tie žmonės, kurie yra
įteisinę vaiko globą.

•
•
•
•

TĖVAI

•

Vaiką auginantys nedirbantys tėvai turi žinoti, kad privalomasis sveikatos draudimas
(PSD) valstybės lėšomis, gimus atžalai, mamai arba tėčiui nesuteikiamas savaime, t. y. jie
patys turi sutvarkyti reikiamus dokumentus, kad gautų sveikatos priežiūros paslaugas
nemokamai.

Norint, kad draudimas įsigaliotų, tėvai turi atvykti į teritorinę ligonių kasą (TLK) pagal savo
gyvenamąją vietą (PSD nebus suteiktas telefonu arba pateikus dokumento kopiją).
Duomenys, patvirtinantys draustumą, įvedami į informacinę sistemą, kuria naudojasi
gydymo įstaigos, su kuriomis ligonių kasos sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo ir
apmokėjimo. Tuomet už gydymo paslaugas, teikiamas medicinos įstaigose, sudariusiose
sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, mokėti nereikės – už tai moka ligonių kasos PSDF
biudžeto lėšomis.
Tik vienas iš tėvų gali būti draudžiamas PSD valstybės lėšomis. Nesvarbu, kad šeimoje
auga daugiau negu vienas vaikas – tik vienas iš tėvų tampa apdraustu PSD nuo vaiko
gimimo dienos ir gali gauti reikiamas gydymo paslaugas nemokamai, todėl tėvai
tarpusavyje turi susitarti, kuris bus apdraustas PSD valstybės lėšomis ne tik gimus vaikui,
bet ir vėliau, jei, pavyzdžiui, vienas iš jų netenka darbo.
Kol tėvai nesikreipia į TLK, tol ligonių kasos neturi informacijos apie tai, kuris iš tėvų
pasirinko draudimą valstybės lėšomis, šios informacijos neturi ir gydymo įstaigos, todėl
jos negali teikti ligonių kasų kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Auginantis vaiką
iki 8 metų

Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti vaiko gimimo
liudijimo originalą ir savo asmens dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis tol, kol
vaikui sukaks 8 metai.

Auginantis du ir daugiau
vaikų iki 18 metų

Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti vaiko gimimo
liudijimo originalą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės
lėšomis tol, kol vyriausiajam sukaks 18 metų.

Vienas iš tėvų, slaugantis
(prižiūrintis) negalią turintį
vaiką

Tik vienas iš tėvų, pageidaujantis tokio draudimo, ligonių kasai turi pateikti slaugomo vaiko
gimimo liudijimo originalą, dokumentą su duomenimis apie neįgalumo lygio nustatymą
ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis tol, kol
pasibaigs slaugomo vaiko neįgalumo galiojimo laikas.

Vienas iš tėvų netenka darbo

Tėvai turi tarpusavyje nuspręsti, kuris iš jų bus draudžiamas PSD valstybės lėšomis ne
tik gimus vaikui, bet ir vėliau, jei, pavyzdžiui, vienas iš jų netenka darbo. Darbo santykių
neturintys, jokios ekonominės veiklos nevykdantys ir valstybės lėšomis nedrausti tėveliai kas
mėnesį privalo savarankiškai mokėti PSD įmokas.

Vaikai

Gimusio vaikelio sveikata yra rūpinama eiktas paslaugas gydymo įstaigoje mokėti nereikia – už
tai sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

13

SOS būklės
POŽYMIAI

KAIP ELGTIS?

Pykinimas ar vėmimas (NVP),
trukdantis valgyti ar gerti skysčius

•
•

Pranešti prižiūrinčiai gydytojai, kai NVP lengvas.

Padidėjęs kraujospūdis (AKS)
(≥ 130/90 mmHg ir daugiau)

•
•

Vykti nedelsiant, jeigu yra dar bent vienas preeklampsijos požymis.

Skausmas pilvo srityje

•
•

Vykti į ligoninę pasitikrinti.

Stiprus padų, delnų, viso kūno
niežėjimas

•

Pasakyti gydytojui, kad galėtų skirti papildomus tyrimus dėl intrahepatinės nėščiųjų cholestazės.

•

Skausmas pakaušyje, kaktos
srityje.

Tai preeklampsijos požymiai

Viršutinės vidurinės pilvo dalies ar
dešiniojo pašonkaulio skausmai.

•
•

Nutekėję vaisiaus vandenys.

Iki 22 sav. – persileidimas, 22–37 priešlaikinis gimdymas, daugiau skaityti.

•
•
•
•
•
•
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Parengta akušerės Dovilės Vilkės pagal
Lietuvos specialistų rekomendacijas.

Neaiškus matymas, „musytės“.

Mažas šlapimo kiekio išsiskyrimas.

Pagausėjusios, kraujingos išskyros.

•

Vykti į ligoninę, kai NVP vidutinis ir sunkus (vemiama 10 ir daugiau k. per dieną).

Matuoti kraujospūdį namuose (vaistinėje), pranešti prižiūrinčiai gydytojai.

Vykti nedelsiant, jei yra negimdinio nėštumo požymių (1–2 nėštumo mėnesį).

Vykti į ligoninę nedelsiant, jei yra nustatyta hipertenzija – kraujospūdis AKS ≥
140/90 mm Hg, aptiktas baltymas šlapime ar pasirodė nors vienas iš požymių.
Kreiptis į nėštumą prižiūrintį gydytoją esant nestipriems požymiams.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją arba vykti į stacionarą esant intensyviems,
stiprėjantiems simptomams.

Reguliarūs gimdos susitraukimai.

Susilpnėję, suretėję,
išnykę vaisiaus judesiai

•

Vykti į ligoninę, kad įvertintų vaisiaus būklę. Daugiau skaityti

Patinę audiniai

•
•

Pranešti gydytojui.

70 p.

Vykti nedelsiant, jei tinimas stiprus (ypač veido srityje), pradeda skaudėti galvą,
pakyla kraujo spaudimas - tai preeklampsijos požymiai.

Visada galima paskambinti prižiūrinčiai gydytojai, į akušerijos priėmimo skyrių arba greitosios medicinos pagalbos numeriu ir pasitarti, kaip elgtis.
Išsami SOS lentelė su paaiškinimais
www.nestumokalendorius.lt

Išmokos tėvams

Pačiau apie išmokas ir sąlygas
www.nestumokalendorius.lt.

MOTINYSTĖS IŠMOK A (DEKRETINĖS) – MAŽDAUG 4 ATLYGINIMAI
Mokama 100 proc. nėščiosios gauto 12 mėn. darbo užmokesčio
vidurkio už numatytą laikotarpį* (vertinant 2018 m. gautas
pajamas, jos bus padaugintos iš 1,289).

Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei
228 Eur, nėra maksimalios sumos ribojimo (išmokos „lubų“).

* Motinystės išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų metu išmokama už šį laikotarpį:
• už 126 kalendorinių dienų laikotarpį, jei pagimdysite 31
• už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite
nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki
22–30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau,
gimdymo;
bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas;
• už 56 kalendorinių dienų laikotarpį po gimdymo, jei
• už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei
pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą
gimdymas buvo komplikuotas (cezario pjūvio operacija, kt.)
iki gimdymo nebūsite išėjusi;
arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

TĖV YSTĖS IŠMOK A – 1 ATLYGINIMAS

•
•

Išmoka skiriama tėčiui išėjus mėnesio nepertraukiamų
atostogų gimus vaikui. Šias atostogas galima pasiimti bet
kada, kol vaikui sukaks 3 mėnesiai.
Išmokos dydis siekia 77,58 proc. vyro vidutinio 12 mėn.
kompensuojamojo darbo užmokesčio vidurkio.

•

Tėvystės išmoka negali būti mažesnė negu 228 Eur, bet negali
viršyti dviejų vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių,
galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką
atsiradimo dienos, dydžio – 1837,60 Eur „iki mokesčių“ (įgijus
teisę į tėvystės išmoką 2018 IV ketv.).

VIENKARTINĖ IŠMOKA – 418 EUR

VAIKO PINIGAI – 50 EUR/MĖN.

Kiekvienam gimusiam ir Lietuvoje deklaruotam vaikui mokama
418 Eur vienkartinė išmoka. Norint gauti šią išmoką nors vienas iš
vaiko tėvų ir vaikas turi būti Lietuvoje nuolat gyvenantys asmenys.

Nuo 2019 m. kiekvienam vaikui Lietuvoje skiriama 50 Eur
nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

IŠMOKA GIMUS DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI – 152 EUR/MĖN.
Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu (152 Eur)
kiekvienam vaikui.

VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA (VPI)

•

•

VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui
sueis 1 m.) – 77,58 proc. vidutinio darbo užmokesčio. VPI
negali būti mažesnė negu 228 Eur ar didesnė nei 1837,60 Eur
(dviejų vidutinių šalies mėnesinių darbo užmokesčių dydis,
galiojęs užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo
dienos).
VPI (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui
sueis 2 m.) – 54,31 proc. pirmaisiais metais, 31,03 proc.
antraisiais metais skaičiuojant nuo vidutinio darbo
užmokesčio.
Teisę gauti VPI turi vienas iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjų.
Vaiko priežiūros atostogų laikas vieneri, dveji ar treji metai.

•

VPI gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji.
Teikiant prašymą reikia nurodyti, kiek laiko norėsite gauti
vaiko priežiūros išmoką, vėliau šio pasirinkimo keisti
negalima.
Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų
išeiti ir VPI už atskirus vaikus gali gauti abu tėvai.
Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate
šių vaikų priežiūros atostogose, VPI didinama atsižvelgiant į
vienu metu gimusių vaikų skaičių.
Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna
darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas
tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
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MĖNUO
Mama

Jutiminės vaisiaus sistemos pradeda
formuotis jau antrą nėštumo mėnesį.
Kūdikis įsčiose ne tik girdi ir jaučia, bet
sparčiai vystosi ir jo smegenys, veikiamos jūsų minčių ir jausmų. Todėl jau
dabar išmokite atsipalaidavimo ir relaksacijos pratimų. Tai labai svarbu, nes
juos galėsite taikyti viso nėštumo metu
ir net gimdydama.
Relaksacija neretai suvokiama kaip
poilsis prie televizoriaus, knygos
skaitymas patogiame krėsle ar paprasčiausias snūduriavimas. Kalbant
moksliškiau, relaksacija – tai tokia organizmo būsena, kai viso kūno raumenų tonusas sumažėja iki minimumo.
Jeigu kūnas yra visiškai atsipalaida-

0
0

2

3

4

Motina yra tas
asmuo, kuris gali
užimti visų kitų
vietas, bet niekas
negali užimti jos.

Tačiau tam, kad atsipalaiduotumėte,
pirmiausia reikia suvokti, kas yra kūno
įtampa. Todėl pradėkite nuo paprastų raumenų įtampos ir atpalaidavimo
pratimų. Pirmiausia stipriai suspauskite
dešinį kumštį. Tuomet kaire ranka palieskite įsitempusius raumenis. Tada atpalaiduokite juos ir pajuskite, kokie jie
minkšti ir net suglebę. Dabar suspauskite kairį kumštį, o dešinę plaštaką atpalaiduokite.

Dienos ritmas ir kasdienis judėjimas
taip pat gali padėti. Judėdama ne tik
sveikatinate visą kūną, bet ir gerinate
kraujotaką. Viso kūno ląstelės geriau
aprūpinamos deguonimi, tad teigiamą
poveikį pajus ir mažylis. Mankšta, joga
ar baseinas – rinktis jums. Visą nėštumą
sportavusios moterys labiau pasitiki
savimi ir savo vaikeliu, o gimdymo veikla būna sklandesnė.

„Kartojau, kartoju ir kartosiu – neskubėkite, mėgaukitės nėštumu. Išjauskite,
išbūkite ir nurimkite, leiskite daugeliui
įvykių tekėti savo vaga.“ Jogos mokytoja
Irena Strazdienė

Relaksacijos pradžioje atkreipkite
dėmesį ir į savo kvėpavimą. Jis turėtų būti lygus, ramus, su nedidelėmis
pauzėmis tarp įkvėpimo ir iškvėpimo,
kol patogu nekvėpuoti. Įkvėpimo
metu pilvas šiek tiek pakyla, o iškvėpimo metu nusileidžia. Mintyse galite
sau sakyti: „Mano kvėpavimas lygus,
ramus, įprastas... aš rami ir atsipalaidavusi... man nėra ko jaudintis... viskas
eina tinkama linkme...“ ar pan. Relaksacijos seanso metu tokias frazes kartokite sau tiek kartų, kiek norisi.
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1
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vęs, neįmanoma bijoti, nerimauti ar
jausti įtampos. Be to, vaizduotės sukelti vaizdiniai paveikia mūsų mintis ir
emocijas beveik taip pat, o kartais net
stipriau nei išoriniai dalykai. Vaizduotėje mes esame mažiau riboti, pvz. akimirksniu galime nusikelti į patinkančią
ar išsvajotą vietą, kurioje jaučiamės
saugūs ir laimingi. O tuomet, pajautę
dvelkiančią ramybę ir atsipalaidavę,
įveikiame įtampą bei stresą.
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Kardinolas Mermillodas

Tėtis

Kalbant apie lytinius santykius, gera
žinia – dažniausiai jie nėra pavojingi
būsimam kūdikiui ir galite saugiai tuo
mėgautis. Bloga žinia – jūsų partnerės
hormonų pokyčiai šią sritį nustumia į
antrą planą, o kalbant konkrečiau, dažnai ir visai jos nedomina. Gali būti, kad
pastebėsite ir nežymų savo libido sumažėjimą: nerimas dėl nėštumo, mintis, „kaip aš galiu daryti tai, kai mūsų
vaikas yra taip arti“, nedidina seksualinio potraukio. Vienaip ar kitaip, kalbėdamiesi apie savo jausmus būkite atviri
ir sąžiningi vienas kitam. Tik taip jūsų
partnerė žinos tikrąją priežastį ir neinterpretuos jūsų elgesio klaidingai (pvz.,
kad tapo nepatraukli dėl savo besikeičiančio kūno).
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Kaip auga mažiukas?
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S A V A I T Ė

ILGIS APIE 1–2 MM, BEVEIK KAIP OBUOLIO SĖKLA!
Embriono ląstelės dauginasi ir pradeda vykdyti konkrečias funkcijas. Ima formuotis kraujo, inkstų
ir nervų ląstelės. Taip pat virškinimo traktas, pasirodo kepenų ir kasos užuomazgos, vystosi širdies
pertvaros, nervų sistemos pradai. Sparčiai auga galva, pradeda ryškėti vaisiaus veido kontūrai.
Pradeda funkcionuoti primityvi placenta ir virkštelė. Atsiranda keletas mažų kraujagyslių. Formuojasi
dar primityvi širdis, ji retkarčiais pulsuoja.

S A V A I T Ė

ILGIS APIE 2–4 MM, BEVEIK KAIP ŽIRNELIS!
Galva yra didelė dėl spartaus galvos smegenų vystymosi. Skiriami viršutinis ir apatinis žandikauliai.
Jau susiformavusios nosies šnervės. Formuojasi ūžkrūčio, prieskydinės ir hipofizės liaukos. Auga
rankos ir kojos, ima matytis pirštų vagos. Širdis ima varinėti kraują po gemalo kūną. Su vaginaliniu
ultragarso davikliu ekrane galima matyti širdies blyksėjimą. Formuojasi akių vokai, atsiranda
kaulėjimo židinių, nes ima formuotis kaulų ląstelės.

S A V A I T Ė

ILGIS APIE 5–13 MM, BEVEIK KAIP MĖLYNĖ!
Galūnės ima kremzlėti, o nervai plinta į kojas. Per virkštelės kraujagysles ima tekėti kraujas,
aprūpina gemalą deguonimi ir maistinėmis medžiagomis. Kasa ima gaminti hormoną insuliną,
o kepenys – raudonuosius kraujo kūnelius. Širdis ima atsiskirti į 4 kameras ir plaka apie 150 k./min.
greičiu. Pasitelkus ultragarso aparatą aptinkami pirmieji judesiai. Smegenys šią savaitę paauga
trečdaliu. Vystosi dantys ir gomurys, formuojasi ausys.

S A V A I T Ė

ILGIS APIE 14–22 MM, BEVEIK KAIP VYŠNIA!
Baigiasi lytinių liaukų ir visų pagrindinių struktūrų bei organų sistemų diferenciacija (širdies, plaučių,
inkstų, kepenų, žarnyno), todėl nebegresia įgimtų apsigimimų pavojus. Jau pradeda ryškėti žmogaus
išvaizda. Gemalas jaučia ir reaguoja į tiesioginius dirgiklius bei nuolat juda, bet būsimoji mama
dar negali to jausti. Baigiasi embrioninis laikotarpis (60-ą parą) ir nuo 9-osios vystymosi savaitės
prasideda vaisiaus vystymosi laikotarpis.
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•
•

Padidėjęs jautrumas kvapams

Šleikštulys, pykinimas, vėmimas
Atsiradęs didesnis nuovargis

Miego poreikis, sumažėjęs kraujospūdis
Padažnėjęs šlapinimasis
Geresnei savijautai aš:
Randu malonų maršrutą kasdieniam pasivaikščiojimui

Mėgaujuosi ramiu popietės (pavakarių) miegu ar poguliu

Pas gydytoją
2-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

•
•
•
•
•
•
•

Pamatuos kraujospūdį

Kasdien mintyse dėkoju žmogui, kurio kalbos ar elgesys davė pamokų
Atsisakau perteklinės kosmetikos priemonių, ypač jei jų sudėtis
nepalanki žmogui ir gamtai
Svajoju apie namų pertvarkymą ir numatau svajonių kampelį

Apskaičiuos KMI

Atliks bendrą kraujo tyrimą
Nustatys kraujo grupę
Nustatys kraujo Rh

Paskirs šlapimo tyrimą

Paskirs šlapimo pasėlio tyrimą
Klausimai specialistui:
Ar reikia atlikti genetinius
tyrimus

Kokius papildomus tyrimus
rekomenduotų atlikti 20 p.
Pasitarti dėl vitamino D
vartojimo
Aptarti, ar tęsti įrastas
treniruotes, mankštas

Ką turiu padaryti

Nėštukės malonumai

Pirmą kartą apsilankyti pas gydytoją
Pasirinkti nuolatinį nėštumą
prižiūrėsiantį specialistą

Jei planuoju atlikti genetinius tyrimus,
užsiregistruoti iš anksto
Atlikti vitamino D tyrimą

Sužinoti, kiek priklauso atostogų
darbe

Preliminariai apskaičiuoti išmokas
Numatyti galimas išlaidas
Įvertinti finansinę padėtį

Pirmoji ultragarso
nuotrauka
Knyga lovoje

Patogi stilinga
avalynė
Vakarojimai
namuose

Sveiki ir skanūs
desertai

15 p.

Smagi idėja
Kaip ir kada pranešti šią džiugią naujieną artimiesiems? Jei artėja šventės ar gimtadienis, galima surengti staigmeną.
Artimųjų reakcijos kartais būna labai įspūdingos, todėl galbūt verta viską nufilmuoti?
18

Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Nemalonūs fiziniai pojūčiai sustiprina jausmą, kad nėštumas yra būsena, kurios mes negalime paveikti
ir kuri keičia mūsų gyvenimą, – sunku dirbti, išlikti socialiai aktyviai,
kyla pyktis, nepasitenkinimas, nuovargis, nerimas, klausimas „o kaip
bus paskui?“

Kokios akimirkos nėštumo pradžioje
pačios džiaugsmingiausios? Kokiais
pamąstymais dažniausiai dalijatės su
partneriu? Ar jis svarbiausias jūsų minčių patikėtinis? Kada planuojate žinią
pranešti aplinkiniams? Ko nedrįstate
pasakyti poartneriui, mamai, gydytojui
ar kitiems?

„Mano pirmagimei jau dešimt,
o aš iki šiol kartais ilgiuosi jos
judesių, žagsėjimo ir viso buvimo tik
manyje. Buvo dienų, kai tik verkiau,
neišsimiegodavau ir negalėdavau
užsirišti batų, bet tai taip greitai
baigiasi. Kaip dabar gera, kad tada
leidau sau pasidžiaugti
tiesiog laukimu.“

Emociniai bangavimai ištinka tiek
dėl besikeičiančių hormonų, tiek
dėl psichikos bandymo išmokti gyventi su visais naujais patyrimais.

Mano 2-asis mėnuo

2-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Dažnai kyla klausimų, kam ir kiek
sakyti apie nėštumą. Imama jausti,
kad tai, kas vyksta su mano kūnu,
yra labai intymu ir jautru, kita vertus, norisi pasidalyti savo džiaugsmu ar nerimu.

Lina, 10 metų mama

Kaip padėti sau?
Psichologės patarimas. Svarbu
mokytis išbūti, priimti tai, ko mes
negalime kontroliuoti. Mokytis įsisąmoninti, kad tai tik laikinas etapas. Kartais padeda to, kas vyksta
su mumis, įprasminimas. Užplūstantys fiziniai ir emociniai patyrimai
skatina mus atkreipti dėmesį į save,
savo jausmus bei kūną ir mokytis
pasirūpinti savimi.
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Tyrimai, atliekami
nėštumo metu

Tyrimas būtinas (B), rekomenduojamas
(R),
nemokamas
(N),
mokamas
(M). Už tyrimus, kurių atlikimas
nereglamentuotas teisės aktais arba
kuriems atlikti nėra medicininių
indikacijų, tačiau moteris jų pageidauja,
nėščioji turi sumokėti gydymo įstaigoje
nustatytais įkainiais.

I trimestras
T YRIMO PAVADINIMAS

K ADA ATLIEK AMAS

Bendras kraujo tyrimas
(Hb, leukocitai, trombocitai, Ht)

Iki 12 sav. ir 32 sav.

Kraujo grupės ir Rh nustatymas

Iki 12 sav.

Rh antikūnų nustatymas,
kai moters Rh (-), o vyro Rh (+)

12 sav.

Bendras šlapimo tyrimas

Pirmo apsilankymo metu ir 32 sav.

Šlapimo pasėlio tyrimas –
besimptomei bakteriurijai nustatyti

12–14 sav.

B

R

M

N

Svėrimas
Dėl hepatito B viruso

Iki 12 sav.

Dėl sifilio (RPR), ŽIV

Pirmo apsilankymo metu ir 29–40 sav.

Lytiškai plintančių
ligų nustatymas

Iki 12 sav.

Antikūnų prieš toksoplazmozės,
raudonukės, citomegalo virusą
nustatymas kraujyje

20

plačiau

www.nestumokalendorius.lt

Vaisiaus apsigimimo rizikos tyrimai

T YRIMO PAVADINIMAS

K ADA ATLIEK AMAS

Choriono gaurelių biopsija

Nuo 10–11 iki 13 sav. (+ 6 d.)

Neinvazinis prenatalinis
tyrimas (NIPT)

Nuo 10 sav.

Prenatalinės rizikos
įvertinimas PRISCA

11–13 sav. ir 14–22 sav.

Vaisiaus vandenų
amniocentezė

14–22 sav.

B

R

M

N

II trimestras
Gimdos dugno
aukščio matavimas

Nuo 24 sav.

Vaisiaus širdies
ritmo vertinimas

26–40 sav.

Vaisiaus judesių sekimas

26–40 sav.

Gliukozės toleravimo mėginys

24–28 sav.

Makšties infekcijos

0–40 sav.

III trimestras
Rh antikūnų nustatymas
netiesioginiu Kumbso metodu,
kai moters Rh (-), o vyro Rh (+)

27–28 sav.

Pasėlis B grupės streptokokui
(BGS) nustatyti

35–37 sav.

Herpes Simplex
viruso nustatymas

plačiau

www.nestumokalendorius.lt
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Nėščiųjų
anemija
Nėščiųjų anemija, autorė Elzė Gerdvilienė

Nėštumo metu jūsų organizmas gamina daugiau kraujo nei įprastai – tai
reikalinga kūdikiui augti. Jei tokiu metu
negaunate pakankamai geležies ir
būtinų maisto medžiagų, organizmas
tiesiog nesugebės gaminti reikiamo
kiekio raudonųjų kraujo kūnelių. Tokiu
atveju gali išsivystyti geležies stokos
anemija – organizmo būklė, kai sumažėjus hemoglobino (eritrocito baltymo,
kuris perneša deguonį kitoms organizmo ląstelėms) ir eritrocitų kiekiui
pablogėja organizmo aprūpinimas deguonimi.
Neišsigąskite, nedidelė anemija nėštumo metu yra visiškai normalu. Ją
patiria maždaug 13 proc. nėščiųjų
Lietuvoje. Anemija diagnozuojama tik
kraujo tyrimų metu. Todėl labai svarbu periodiškai atlikti kraujo tyrimus,
kuriuos paskiria gydytojas kiekvieną
nėštumo trimestrą. Pirmieji anemijos
simptomai dažniausiai būna nespecifiniai, tiesiog panašūs į bendruosius
nėštumo pojūčius:
l
l
l
l
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blyški, papilkėjusi odos, lūpų ir
nagų spalva;
nuolatinis nuovargio ir silpnumo
jausmas;
galvos svaigimas, dusulys;

padažnėjęs širdies plakimas;

l
l
l

pablogėjęs
dėmesį;

gebėjimas

sutelkti

skausmas krūtinės srityje;

pakitęs skonio pojūtis (norisi valgyti „nevalgomus“ dalykus – kreidą, krakmolą, molį, ledą ir pan.).

Negydoma geležies stokos anemija
gali sukelti daug sunkių negalavimų:
išankstinio gimdymo riziką; riziką, kad
gims itin mažo svorio kūdikis; kraujo
perpylimo riziką; depresiją po gimdymo; anemiją gimsiančiam kūdikiui;
kūdikio vėluojančią vystymosi raidą.
Nėštumo metu, ypač trečiąjį trimestrą,
geležies poreikis moters organizmui
padidėja 2–3 kartus. Atminkite ir tai,
kad tinkama mityba – vienas iš esminių
veiksnių, turinčių įtakos geležies kiekiui organizme. Jei išsiugdysite įprotį
kasdien rinktis daug geležies turinčius
maisto produktus, padėsite ne tik sau,
bet ir būsimam mažyliui! Įpraskite
bent tris kartus per dieną valgyti geležies gausaus maisto.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad maiste
geležis esti dviejų formų:
1

2

„HEMO“ GELEŽIS, kurios turi
mėsa ir žuvis. Ji organizmo pasisavinama gana gerai, iki 25 proc.
savo kiekio, pasisavinimui beveik
neturi įtakos kiti veiksniai.
„NE HEMO“ GELEŽIS, kurios yra
daržovėse, pieno ir grūdiniuose
produktuose. Ji absorbuojama
prastai, vos iki 5 proc. savo kiekio, be to, pasisavinimui įtakos
turi kartu valgomas maistas.

Geležies pasisavinimą didina mėsa,
daug vitamino C turintys vaisiai ir jų
sultys – citrusiniai vaisiai, braškės, kiviai. Mažina – kava ir arbata, nes jų sudėtyje yra taninų. Atkreipkite dėmesį
ir į maisto derinimą su vartojamais

vaistais. Kalcio papildai, skrandžio
rūgštingumą mažinantys vaistai taip
pat mažina geležies absorbciją.
MAISTO PRODUK TAS

FE KIEKIS
(M G / 10 0 G)

Jautiena

3,1

Vištiena

1,6

Sardinė

2,9

Silkė

1,3

Kiaušinio trynys

6,1

Kukurūzų dribsniai

6,7

Avižinės kruopos

4,0

Džiovinti obuoliai

11,0

Datulės

6,0

Pasitaiko situacijų, kai maistas negali
užtikrinti padidėjusio geležies poreikio, nes su maistu pasisaviname
tik 5–30 proc. geležies. Tokiu atveju,
esant itin žemiems kraujo rodikliams,
gali prireikti vartoti geležies papildus
ir folio rūgštį. Gydytojas, įvertinęs geležies stokos riziką, išsakytus simptomus bei atliktus kraujo tyrimus, skirs
geležies preparatų. Dažniausiai nėščiosioms skiriami geriamosios geležies preparatai. Įsigydama būtinai atkreipkite dėmesį į sudedamąsias dalis,
rinkitės savo sudėtimi kuo natūralesnį,
patikimo gamintojo produktą. Nenuogąstaukite, jei nepastebite greitų
rezultatų. Geležies preparatus reikia
vartoti ilgai, nes pakankamas geležies
kiekis organizme susikaupia tik per keletą mėnesių.
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3

Svarbiausias emocinis poreikis vaikui – būti priimtam tokiam, koks jis yra,
besąlygiškai: „Leidžiu tau būti, mes
dalijamės buvimu drauge.“ Mama jį
patenkina atkartodama, o vėliau įvardydama vaikui jo emocines būsenas.
Aušra Šūmakarienė (www.kurybosterapija.lt) pabandė sujugti savo protėvių patirtį su šiuolaikiniais prenatalinės psichologijos atradimais.
„Ką padarė prenatalinė psichologija?
Ogi pasiūlė perduoti tą pačią žinią kūdikiui, vos sužinojus apie jo egzistavimą įsčiose, ir nenustoti to daryti tol, kol
jis bus psichologiškai pasiruošęs pats
atsiskirti. Kaip tai atrodytų praktiškai?

•

MĖNUO
Mama

Šiuolaikinis gyvenimo ritmas ir skuba
gali didinti nėščiosios psichologinę
įtampą. Jei jaučiate, kad nepavyksta
tvarkytis su neigiamomis emocijomis – nerimu, baimėmis, pykčiu, žinokite, kad jūs tokia ne viena. Su nežinomybės ir skausmo baime susiduria didžioji
dalis moterų, ypač besilaukiančių pirmą kartą. Labai svarbu įtikinti save, kad
iš esmės viskas bus gerai. Svarbiausia,
kad vaikelis būtų laukiamas. Motinos
patiriamas stresas ir nerimas, taip pat
kaip ir džiaugsmas, euforija, hormonų
lygmeniu persiduoda vaisiui. Verta pasistengti gyventi meilėje ir harmonijoje, į problemas kartais tiesiog pažiūrėti
pro pirštus, kad vaikelis kuo rečiau patirtų įtampą.

0
0

2

3

4

•

5

6

7

8

Dažnai pirmojo ultragarso tyrimo metu
aplanko tas jaudinantis TIKRAS suvokimas, kad jūs jau turite kūdikį! Tas mažutėlis ekrane judantis taškelis gali sukelti
visą spektrą jausmų: meilę, milžinišką
norą apsaugoti šį mažylį nuo visų blogybių, o kartais – netgi baimę ar paniką.
Neišsigąskite, jei esate labiau sutrikęs
nei laimingas. Ji su mintimi apie kūdikį
ir besikeičiančiu kūnu gyvena jau 12 savaičių, o jus šis realus potyris užklupo
tik šiandien. Jums irgi reikia laiko. Kai
pajusite, kad jau galite, stenkitės būti
jautrus, padėkite savo partnerei išbūti
su savo jausmais!

Būsimoji mama turėtų bendrauti
su savo kūdikiu kaip su realiu asmeniu – mintyse, garsiai, kalbėdama, dainuodama, atsakydama
į mažylio judesius raminančiu pilvelio paglostymu, svajodama ir
šviesiai, pozityviai įsivaizduodama
būsimą gimdymą, susitikimą.

Mama turėtų stebėti savo norus
ir kūno poreikius, jų neignoruoti,
sulėtinti gyvenimo tempą, užsiimti
tokia dvasinį komfortą užtikrinančia veikla kaip kūryba – piešimu,
muzikavimu, poezija, dienoraščio
rašymu, rankdarbiais… Kūryba,
buvimas su savimi ir mažyliu leidžia atkurti, sustiprinti ryšį su intuityvia moters prigimtimi ir tampa
neįkainojama pagalba, įgūdžiu
gimdymo metu ir vėliau, jau auginant kūdikį.
Perdėtas žinių, informacijos akcentavimas neretai blokuoja, stabdo
intuityvų motinos suvokimą ir neturėtų būti painiojamas su tikruoju
sąmoningumu.

Dalykai, kurių
trokšta motina,
dažnai atsikartoja
vaike, kurį ji nešioja
tuo momentu, kai jų
trokšta…
Leonardas da Vinčis
Jei jūsų partnerė yra tarp tų laimingųjų,
kurių antrajame nėštumo semestre jau
nebepykina, jai labai pasisekė. Nemažai moterų antrąjį nėštumo semestrą
apibūdina kaip patį lengviausią – po
truputį grįžta jėgos, o augantis pilvukas dar netrukdo judėti. Stenkitės kaip
galima daugiau laiko praleisti kartu,
rinkitės jai malonias veiklas – žiūrėkite
filmus ar mėgaukitės gurmaniškomis
vakarienėmis kavinėse.
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Kaip auga mažiukas?

9
10
11
12

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 3 G, O ILGIS APIE 4,2 CM, BEVEIK KAIP VYNUOGĖ!
Šią savaitę baigiasi formuotis akies vyzdys, vokai beveik visiškai uždaro akis. Greitai auga galūnės,
formuojasi plaštakos. Rankų pirštų galai paburksta: ten vystosi jautrios pagalvėlės. Vystosi kaklas,
vidinės ausys ir burna, atsiranda nosis. Pradeda formuotis plaukų folikulai, burnoje, ant liežuvio, ima
vystytis skonio svogūnėliai, o dantenose – pieninių dantų pumpurai. Placenta jau yra pakankamai
išsivysčiusi, kad atliktų svarbią hormonų gamybos funkciją.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 7 G, O ILGIS APIE 5,1 CM, BEVEIK KAIP BRAŠKĖ!
Smegenų pusrutuliai auga į skirtingas puses ir sudaro kaktines, viršugalvines, pakaušines ir
smilkinines dalis. Kakta laikinai išsipūtusi dėl smegenų didėjimo. Pradeda vystytis regos nervai,
aiškiai matomi stuburo kontūrai. Matosi kulkšnys ir riešai, „veikia“ visi svarbieji sąnariai: pečių,
alkūnių, riešų, klubų, kelių ir kulkšnių. Vaisius yra labai aktyvus ir dažnai spardosi (būsimoji mama
to dar nejaučia).

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 14 G, ILGIS APIE 6,35 CM, BEVEIK KAIP SLYVA!
Pilvo ertmėje jau atsirado kiaušinės ar sėklidės, pradeda formuotis išoriniai lytiniai organai. Šios
savaitės pabaigoje jau susidaro visi gyvybiškai svarbūs organai ir jie, išskyrus plaučius, pradeda
funkcionuoti. Rankų ir kojų pirštai dar sujungti plėvele, galūnės atrodo trumpos ir plonos, kadangi
dar neišsivystę raumenys. Tačiau dabar vaisius pakankamai aktyviai judina rankas ir sulenkia stuburą,
mankština raumenis impulsyviai įtempdamas ir spardydamasis.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 28 G, ILGIS APIE 8 CM, BEVEIK KAIP ŽALIOJI CITRINA (LAIMAS)!
Vaisius po truputį pradeda ryti skystį, kurį jo miniatiūriniai inkstai perdirba ir išskiria atgal šlapimo
pavidalu. Tai labai svarbu žarnyno vystymuisi, nes gemaliniame skystyje yra įvairių augimo veiksnių.
Savaitės pabaigoje susiformuoja placenta, pro ją ir virkštelę vaisius gauna visų reikalingų maisto
medžiagų ir deguonies. Sparčiausiai vystosi refleksai, vadinasi, susidarė ryšiai tarp raumenų ir nervų.
Vaisius juda, gali suspausti kumštelius, moka ryti, gali keisti veido išraišką, suraukti kaktą, šnairuoti.

6
22

23

24

25

26

27

7
28

29

30

31

8
32

33

34

35

36

9
37

38

39

40

41

42

Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•

Nuotaikų kaita, padidėjęs irzlumas, dirglumas

Pagausėjusios išskyros iš makšties (skaidrios, balkšvos, bekvapės)
Pakitę lytiniai organai (paburkę, patamsėję)

Nuo bambos iki gaktos išryškėjusi juodoji linija
Geresnei savijautai aš:
Geros nuotaikos minutėmis šypsausi – ir sau, ir kitiems
Darbo vietą pagražinu augalu ar nuotrauka
Nuolat vėdinu namus ir palaikau tvarką

Išbandau miego režimą, jis man padeda pailsėti

3-iojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•

Įvertins nėštumo rizikas

•

Aptarsite žalingų įpročių
klausimą

•

Suplanuoju ilgesnes atostogas dviese su vyru

Pasiteiraus dėl kenksmingų
sąlygų darbe, namuose

Nusiųs konsultacijai pas
ginekologą, jeigu nėštumą
prižiūri kitas specialistas
Klausimai specialistui:
Esant reikalui pasikonsultuoti
su specialistais: okulistu,
dermatologu, kardiologu ir kt.
Kam ir kada galima skambinti,
jei kas nors atsitinka

Ką turiu padaryti

Nėštukės malonumai

Atlikti šlapimo ir kraujo tyrimus

Baseinas

Paskaičiuoti, kiek išgeriu skysčių

Į mitybą įtraukti daugiau daržovių

Malonūs audiniai
prie kūno

Pagalvoti apie oro drėkintuvą

Grynas oras

Dėvėti natūralaus pluošto apatinius

Aliejus odai

Išjungti patalpų kondicionierius

Atostogų planai

Telefone išsisaugoti svarbiausius
gydytojų numerius

Viliojančiai graži
gertuvė

Smagi idėja
„Nėštumo dienoraštį“ kurkite savo vaikeliui. Fiksuokite jus prajuokinančius įvykius, užrašykite artimųjų palinkėjimus, kuriuos vėliau skaitysite drauge. Kurkite ketureilius ar rašykite jam laiškučius, o vėliau pratęskite kaip „Kūdikio dienoraštį“.
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Padidėjęs jautrumas ir verksmingumas, kurį kartais moterys priima kaip „išskydimą“ ir reaguoja į jį
jausdamos gėdą bei kaltę. Tačiau
būtent taip mes ruošiamės tapti
jautriomis mamomis, kurios instinktyviai jaus savo mažylį ir galės
atliepti jo poreikius.

Apie ką dažnai susimąstote? Kur randate atsakymus į iškylančius klausimus?
Kurie su nėštumu susiję pokyčiai jus
pralinksmina, o kurie apsunkina? Ar
daug šeimos įpročių / darbų / pomėgių
tenka koreguoti? Kurie nėštumo pokyčiai sukelia neigiamų jausmus? Ką sunkiausia priimti?

„Nėštumas, kaip ir motinystė, nėra
vienas didelis įvykis ar atsitikimas. Tai
procesas. Kintantis, galingas, gausus
patirčių, kupinas pamokų, daug
duodantis. Tai, kaip ir kokia motinystė
ateis į jūsų gyvenimą, daugiausia
priklauso nuo to, kokia esate jūs pati ir
kaip apskritai gyvenate.“

Kai siaučia vidiniai uraganai, svarbu palaikyti artimus santykius su
vyru, išsipasakoti ir leisti pagloboti. Leisti sau pasirūpinti savimi kartais taip pat reikia mokytis.

Mano 3-iasis mėnuo

3-iojo nėštumo mėnesio atmintinė

Dėl besikeičiančių hormonų ir psichikos bandymo išmokti gyventi
su visais naujais patyrimais kankina
nuolatiniai emociniai bangavimai.

Nida, 15 metų mama

Kaip padėti sau?
Kūne vykstančius pokyčius priimate, kap neišvengiamybę, lygiai taip
pat elkitės ir su savo psichika bei
emocijomis. Pasistenkite tiesiog
būti savo kūne ir išmokti stebėti,
atrasti jį naujai. Tai suteikia saugumo jausmą, kad kūnas žino, kad jis
išmintingas, ateina suvokimas, kad
„man nereikia visko kontroliuoti“.
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Vidurių užkietėjimas
laukiantis
3

Vidurių užkietėjimas laukiantis, autorė Elzė Gerdvilienė

4

Vyrauja klaidinga nuomonė, kad žmogus privalo tuštintis kasdien. Iš tiesų
žmonės tuštinasi įvairiai. Laikoma, kad
normalu tuštintis nuo 3 kartų per dieną
iki 3 kartų per savaitę, o viduriai užkietėja tada, kai išmatos tampa sausos,
kietos kaip akmenukai, sunkiai pasišalina. Be to, vargina nemalonūs jutimai
pilvo apačioje, skausmas defekacijos
metu, nevisiško pasituštinimo jausmas
po defekacijos. Laukiantis patartina
išsituštinti kasdien, tačiau nėra blogai
ir kas antrą ar trečią dieną, jei tai nesukelia papildomų pastangų. Statistikos
duomenimis, vidurių užkietėjimas vargina 11–38 proc. nėščiųjų.

Kas sukelia problemą
1
l
l
l
l
l

2
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Padidėjusi hormonų estrogenų ir
progesteronų koncentracija.

Atsipalaiduoja lygieji raumenys.
Žarnynas netenka tonuso.
Išsiplečia šlapimtakiai.

Nuslopsta storosios žarnos motorinis aktyvumas.
Sulėtėja žarnų peristaltinės bangos.
Žarnyną
gimda.

spaudžia

padidėjusi

Išprovokuoja geležies preparatai.
22 p.

Sukelia vaistai, slopinantys skrandžio sekreto refliuksą į stemplę.

Kas padeda išspręsti problemą

Tinkama mityba. Veiksmingai padeda maistas, kuriame gausu augalinės
ląstelienos arba maistinių skaidulų.
Daug augalinės ląstelienos (celiuliozės, hemiceliuliozės) yra vaisiuose,
daržovėse, o augalų skaidulų (pektino) – uogose, grūduose. Daržoves
ir vaisius patartina valgyti su žievele,
bulves virti su lupenomis. Labai naudingos slyvos, kriaušės, persikai. Dažnai pakanka ryte dar nevalgius išgerti
slyvų sulčių. Taip pat galite išbandyti
saugius receptus pagal ajurvedą. Ištirpdykite 1 ar 2 valg. šaukštus lydyto
sviesto (ghi) stiklinėje karšto pieno
arba stiklinėje vandens užvirkite 1 arb.
šaukštelį linų sėmenų sėklų (ne trumpiau kaip 2–3 min.), šiek tiek ataušinkite ir išgerkite kartu su visomis sėklytėmis prieš miegą. 6 p.
Fiziniai pratimai. Nėščiosioms patariama pasistengti išlikti fiziškai aktyvioms, kaskart lengvai pasportuojant.
Judant stiprėja žarnyną gaubiantys
pilvo raumenys, o tai skatina reguliariai tuštintis, didėja bendras darbingumas, gerėja kraujotaka mažajame
dubenyje, mažėja kraujo sąstovis
venose, stiprinamos kraujagyslių sienelės. Labai naudinga pasivaikščioti,
paplaukioti baseine. Bet koks fizinis
aktyvumas skatina žarnų motoriką. Ga-

lite sportuoti net kai sėdite: sutraukite
sfinkterių raumenis, tarsi norėtumėte
sulaikyti tuštinimąsi, ir suskaičiuokite
iki dešimties, atpalaiduokite.
Pakankamas skysčių kiekis. Dėl padidėjusio hormono progesterono kiekio, kuris atpalaiduoja virškinimo trakto raumenis, maistas per virškinimo
traktą juda lėčiau. Žarnynas stengiasi
išsaugoti kiekvieną vandens lašą, gautą su maistu, todėl žarnose susidaro
kamščiai. Esant vidurių užkietėjimui,
pasistenkite per dieną išgerti apie
2 litrus skysčių. Neišsigąskite tokio iš
pažiūros didelio rekomenduojamo išgerti vandens kiekio. Į šiuos skysčius
įskaičiuokite:
l
l
l

pieną;

vaisių arba daržovių sultis;
žolelių arbatą;

l
l

sriubą;

l

negazuotus gėrimus.

jogurtą;

Leistini preparatai. Laukiantis vidurių
užkietėjimui gydyti tinka ne visi laisvinamieji preparatai. Įsitikinkite, kad
būtų leidžiami vartoti nėščiosioms (žindančioms), neskatintų gausaus dujų susidarymo žarnyne, minkštintų išmatas.
Vaisiui augant, kraujo tekėjimas iš mažojo dubens blogėja, didėjanti gimda
spaudžia žarnyną, kraujagysles. Pilvo
ertmėje padidėja slėgis, o tiesiojoje
žarnoje susidaro kraujo sąstova, tad po
tiesiosios žarnos gleivine gali susiformuoti hemorojinių mazgų. Deginimas,
skausmas, niežėjimas, jausmas, jog
nevisiškai išsituštinęs žarnynas, yra hemorojui būdingi simptomai. Jei dažnai
kenčiate dėl simptomų analinėje srityje,
būtinai kreipkitės į gydytoją.
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4

užkandėlių. Čia reikėtų atkreipti dėmesį į du dalykus – kad juose nebūtų nieko nereikalingo ir kad būtų kokia nors
maistinė nauda.

Kartais motinystės
galia pranoksta
gamtos įstatymus.
Barbara Kingsolver

Tėtis

MĖNUO
Mama

Nėštumo metu gerai žinomas jausmas:
kai alkana – pykina, kai pavalgai – pykina. Nepykina tik tada, kai ką nors kramtai. Todėl norisi nuolat kramtyti. Svarbu
yra ir laimės pojūtis, kurį pajunti skanaudama patinkantį maistą. Rinkitės
tinkamus produktus, kad jaustumėtės
gerai tiek emociškai, tiek fiziškai. Jei
kramtysite kaloringus produktus, vėliau gali tekti nešioti tikrai sunkų pilvelį.
Taigi norėtųsi, kad kramtukai būtų vertingi ir nelabai kaloringi. Kaip visada
tokiais atvejais, tinkamiausi vaisiai ir
žalios daržovės, pvz., morkos, obuoliai.
Tačiau ir jų didesnį kiekį ne kiekvienas
organizmas suvirškins. Dažnai norisi kokių nors sausų grūdų produktų:
sausučių, trapučių, lazdelių ir panašių

0
0

1
1

2

3

Didėjantis hormono relaksino kiekis,
reikalingas tam, kad moters kūnas būtų
pasiruošęs gimdymui, atpalaiduoja ne
tik dubens kaulus, bet ir visus kūno raiščius. Palaipsniui jie tampa vis mobilesni
ir laisvesni. Todėl nėštumo metu specialūs gaminiai padeda tinkamai prilaikyti augantį pilvuką, tolygiai paskirstyti
stuburui tenkantį svorį, saugoja raiščius nuo pertempimo, odą nuo strijų.
Visa tai aktualu laikotarpiu po gimdymo ir vėliau, kol sustiprėja raumenys ir
grįžta prieš tai buvęs svoris.

4

Turėkite omenyje, kad dažnas užkandžiavimas veikia dantų būklę. Dantų
ir dantenų ligos gali turėti neigiamą
įtaką būsimam vaikeliui, todėl būtinai apsilankykite pas odontologą. Jis
atliks profilaktinę apžiūrą ir profesionalią burnos higienos procedūrą.
Jei bus reikalingas odontologinis
gydymas, žinokite, kad tinkamiausias
tam laikas yra 4–6 nėštumo mėnesiai.
1–3 nėštumo mėnesiais formuojasi
pagrindiniai vaisiaus organai, todėl
odontologinės procedūros nerekomenduojamos. Kasdien rūpinkitės
burnos higiena. Valykite dantis ypač
kruopščiai, minkštu šepetėliu 2 kartus
per dieną po 2–3 min. Kasdien naudokite dantų siūlą tarpdančiams išvalyti.
Jei pykina, skalaukite burną vandeniu
ir valykite dantis šepetėliu, kad būtų
neutralizuojamos rūgštys, atsirandančios burnoje vemiant. Galite išbandyti
kitokio skonio dantų pastas. Visada
rinkitės kuo natūralesnes burnos higienos priemones, venkite dažiklių,
konservantų ir parabenų, nes dalis
priemonėse esančių medžiagų patenka į organizmą.

2
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6

7

8

Turėkite omenyje, kad valstybė suteikia tėvystės atostogas pirmąjį mėnesį
po vaiko gimimo. Pasidomėkite darbo
formomis gimus mažyliui. Galbūt norėsite daugiau laiko dirbti iš namų, o jūsų
darbdavys su tokia galimybe sutinka.
Šiaip ar taip, pats laikas apie partnerės
nėštumą pasakyti savo darbdaviui.
Dabar, kai geroji naujiena jau pranešta, abu gali užplūsti patarimų lavina.
Žiūrėkite į juos su trupučiu kritikos, nepriimkite besąlygiškai. Nėštumo rekomendacijos keičiasi, ypač nuo to laiko,
kai tėvai pagimdė jus. Išklausykite ir elkitės taip, kaip galvojant esant teisinga
partnerės atžvilgiu.
Suplanuokite, kaip su partnere leisite
laiką DVIESE gimus kūdikiui. Dabar gali
atrodyti, kad viskas bus paprasta, bet
patikėkite, reikės įdėti pastangų norint
rasti laiko tik judviem. Labai svarbu,
kad per tėvystės kelionę eitumėte susikibę rankomis ir išlaikytumėte stiprius
santykius.
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Kaip auga mažiukas?

13
14
15
16
17

SVORIS APIE 35 G, ILGIS APIE 9,5 CM, BEVEIK KAIP PERSIKAS!
Ant pirštų ima formuotis pirštų atspaudai. Vaisius atrado naują užsiėmimą: bandyti čiulpti savo
nykštį ar kumštelį. Taip pat jis ima ryti amniono vandenis. Šiek tiek nurytų vandenų pasisavinama per
virškinimo sistemą, o likęs skystis virsta šlapimu ir pasišalina į amniono vandenis. Šią savaitę pagal
išorinius lytinius organus jau galima išsiaiškinti lytį.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 50 G, ILGIS APIE 10 CM, BEVEIK KAIP CITRINA!
Visi organai ir smegenys visiškai susiformavę, toliau augs ir vystysis iki pat gimimo ir po jo. Per tyrimą
ultragarsu galima išvysti, kaip jis spardosi. Veido raumenys gauna impulsus iš smegenų, todėl vaisius
gali daryti įvairias veido grimasas. Ant galvos ir kūno atsiranda lanūgas – švelnūs plaukeliai. Manoma,
kad lanūgas padeda sureguliuoti vaisiaus kūno temperatūrą.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 55 G, ILGIS APIE 120 MM, BEVEIK KAIP OBUOLYS!
Vaisius naudoja amniono vandenis vystydamas savo rijimo, čiulpimo ir kvėpavimo gebėjimus. Tai
savotiška praktika besivystantiems plaučiams. Jūsų vaikučio smegenys ne didesnės negu pupelė.
23-iąją savaitę jo galva sudarys apie trečdalį kūno ilgio, o gimstant – apie ketvirtadalį. Vystosi klausos
gebėjimai. Savaitės pabaigoje vaisius jau gali girdėti savo širdies plakimą ir savo pilvo gargaliavimą.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 70 G, ILGIS APIE 135 MM, BEVEIK KAIP AVOKADAS!
Jūsų mažiukas gali daryti viską, ką daro naujagimiai: čiulpti nykštį, krūpčioti nuo staigių garsų,
žagsėti ir judinti akis, taip pat jausti skonį ir lytėjimą. Akys tampa jautrios šviesai, nors jos vis dar
uždengtos akių vokais. Beje, genitalijos jau yra visiškai išsivysčiusios, todėl ultragarsinio tyrimo
metu galima pamatyti, kas auga pilvelyje: mergaitė ar berniukas.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 110 G, ILGIS APIE 145 MM, BEVEIK KAIP APELSINAS!
Kūnelis papilnėja, organizme jau kaupiasi riebalinis sluoksnis, labai svarbus organizmo šilumos bei
medžiagų apykaitai. Virkštelė – gyvybinė jungtis su placenta – tvirtėja ir storėja. Baigia formuotis
unikalūs pirštų atspaudai. Vaisiaus stuburo smegenis padengia mielinas. Jo paskirtis – pagreitinti
siunčiamus signalus tarp vaisiaus smegenų ir nervų, esančių visame kūne, bei apsaugoti ir izoliuoti
nervus.

S A V A I T Ė
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•

Galvos skausmas ar net migrena

Užgulta, pabrinkusi nosis, galbūt ir nedidelis kraujavimas
Apvalėjantis juosmuo

Kojų sunkumas, didesnis veninis spaudimas 54 p.
Geresnei savijautai aš:
Prieš dušą keletą minučių skiriu stiprinančiai kojų mankštai
Pasvajoti apie vaikutį kviečiu partnerį, kitus vaikus

Susidėlioju dienos darbus taip, kad po pietų neliktų įtemptų ir sunkių
Numatau ir suplanuoju keletą ypatingų savaitgalių

4-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•
•
•
•

Išduos nėščiosios kortelę

Aptarsite tyrimų rezultatus
Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą
Klausimai specialistui:

Esant reikalui pasikonsultuoti
su specialistais: okulistu,
dermatologu, kardiologu ir kt.
Pasitarti dėl omega-3 riebalų
rūgščių vartojimo

Ką turiu padaryti
Ir toliau vartoti folio rūgštį

Įsigyti kompresines pėdkelnes, jei
venos silpnesnės

Nėštukės malonumai
Ultragarso
nuotraukos

Pokalbiai su šeima

Informuoti darbdavį apie būsimas
atostogas

Kino filmas su vyru

Paieškoti artimiausią pusmetį
vyksiančių renginių nėščiosioms,
konferencijų apie tėvystę

Ramūs savaitgaliai

Užsiregistruoti į nėščiųjų pamokėles

Atlikti 11–14 sav. būtiną tyrimą
ultragarsu

Susigraudinimai dėl
malonių smulkmenų
Skaniai pagaminta
žuvis

Apsilankyti pas odontologą

Apsilankyti pas šeimos gydytoją

Smagi idėja
Atkreipkite dėmesį į vardus, pasižymėkite patinkančius, peržiūrėkite pastarųjų metų populiariausius ir keisčiausius.
Įtraukite į „rinkimus“ visus šeimos narius, suteikite pramogą draugams – tegul teikia siūlymus!
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Sumažėja nerimas dėl galimo persileidimo. Šiame etape dažnai sumažėja ir emocinės bangos, tačiau
jautrumas išlieka.

Ar svajojate apie būsimą vaikelį? Kokių
lūkesčių turite? Ką įsimintino norėtumėte nuveikti nėštumo metu? Kokia
veikla mėgstate užsiimti su vaikelio
tėčiu? Ar pilvukas jau matomas, kokių
mielų reakcijų sulaukiate? Kokių naujų
pokyčių ir pomėgių atsiranda šeimoje
įpusėjus nėštumui?

„Laukiantis užplūstančių jausmų
spektras yra neįkainojamas ir bet kada
nepakartojamas. O motinystė suteikia
galimybę augti kartu su vaikais. Leidžia
iš naujo grįžti į vaikystę, dar kartą
mokytis vaikščioti, kalbėti, dar kartą iš
naujo išgyventi įvairius pirmus kartus.“

Vis daugiau fantazuojama apie
vaikelį, įsivaizduojamas būsimas
gyvenimas ir tokiu būdu bendraujama su dar negimusiu kūdikiu bei
pradedamas kurti ryšys su juo.

4-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Žinia, kurią žino vis daugiau žmonių, kartais leidžia lengviau prisitaikyti prie naujos „būsenos“. Kita
vertus, moteris gali tapti jautri
replikoms, reakcijoms, pasikeitusiam santykiui su kitais (pvz., gali
labai žeisti kitų globojimas arba
klausimai apie savijautą, kai atrodo
„nebėra manęs, tik nėštumas“).

Erika, 7 metus mama

Mano 4-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Kartais sunku priimti palaikymą,
rūpestį sunkiu momentu, nes imi
galvoti, jog vyras negali iki galo
suvokti ir išjausti to, kas darosi tavo
viduje. Jei kankina nerimas, nesaugumo jausmas, sutrikimas, persekioja liūdesys, nemiga, valgymo
sutrikimai, tai gali rodyti depresijos
simptomus, todėl reikėtų kreiptis
pagalbos į specialistus.
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Taisyklinga nėščiųjų laikysena, kineziterapeutė Viktorija Aleknavičienė

Taisyklinga
nėščiųjų
laikysena
Nėštumo metu atsiranda laikysenos
pakitimų, kurie gali sukelti varginančius pojūčius: skausmą juosmeninėje
arba kryžmeninėje nugaros dalyje, gali
imti tirpti rankos bei kojos.
• Galva palinksta į priekį.
• Pečiai suapvalėja.
• Padidėja nugaros linkis.
• Pėda linksta į vidų.
• Išsitiesia keliai.
KŪNO PADĖTIS. Pabandykite atkreipti
dėmesį į savo kūno padėtį: žiūrėdama į veidrodį ir įvertinkite laikyseną.
Dažnai vienas petys būna žemiau arba
aukščiau nei kitas. Didelės įtakos tam
gali turėti visada ant to paties peties
nešiojama rankinė. Pasistenkite įprasti
rankinę nešioti tai ant vieno, tai ant kito
peties. Pakoreguosite susiformavusią
ydingą pečių padėtį ir tai bus vienas
svarbiausių elementų, padėsiančių
formuoti taisyklingą mažylio laikyseną.
1 pav.
STOVĖSENA. Stovėti taisyklingai nėra
taip paprasta, bet pabandžiusi keletą
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kartų tai darysite automatiškai. Pilvo raumenys
turėtų būti švelniai įtempti, o dubuo šiek tiek pakreiptas pirmyn. Pečiai nuleisti, krūtinė patogiai
ištiesiama pirmyn. Stuburo galinės dalies išlinkimą
galima sumažinti ištempus kaklą, įtraukus smakrą
(tarp smakro ir kaklo turi tilpti teniso kamuoliukas),
o galvą laikant lygiagrečiai su grindimis. 2 pav.

1

KAIP SĖDĖTI? Sėdėti taip, kad mūsų kūnas jaustųsi
patogiai, jau yra iššūkis. Viena svarbiausių taisyklių
sėdint – leisti juosmeninei nugaros daliai pailsėti.
Tą lengva padaryti ties nugaros juosmeniniu linkiu
pasikišus pagalvėlę, nugarą iki menčių priglaudus
prie atlošo. Kojos turėtų būti sulenktos 90 laipsnių
kampu, nesukryžiuotos. 3 pav.
ATSIGULTI, ATSIKELTI. Iš lovos reikėtų keltis atsargiai, vengti staigių rotacinių judesių per juosmeninę dalį. Leiskite savo kūnui palaipsniui, be
streso atsikelti iš gulimos padėties. Pirmiausia
atsigulkite ant šono, o tada nuleiskite kojas ir atsikelkite. 4 pav.
MIEGO POZOS. Vienas dažniausių nusiskundimų
nėštumo metu yra strėnų, t. y. kryžmeninės nugaros dalies, skausmas. Dažniausiai jis užklumpa ryte,
keliantis iš lovos. To galima išvengti atradus taisyklingas miegojimo padėtis. Ant šono reikėtų gulėti
sulenktomis kojomis, vieną ranką galima pakišti po
galva., o tarp kelių ir čiurnų įsikišti pagalvę. 5 pav.
Nėštumo metu rekomenduojama dažniau miegoti
ant kairiojo šono (netrikdo kraujotakos, saugo nuo
pykinimo, aortos ir apatinės tuščiosios venos spaudimo sindromo), bet nepamiršti keisti padėties.

2

3

4.

4

KASDIENĖS VEIKLOS. Jei jūsų darbas sėdimas,
ilgai nebūkite vienoje padėtyje. Darykite pertraukėles, lengvus kūno tempimus, atsipalaiduokite.
Taip pat nepatartina ilgai stovėti.
Kelti sunkius daiktus, atlikti namų ruošos darbus
būtina atlikti naudojant kojų jėgą. Maudamasi kelnes ar audamasi batus atsisėskite.

5

Vidinis grožis
Užsiimkite širdžiai miela veikla

Kad ir kiek daug reikalų turėtumėte,
dabar būtinai skirkite laiko sau. Juk gimus mažyliui kasdienių užduočių tikrai
padaugės! Kada, jei ne dabar nusnausti
popiečio miego, išeiti ramiai pasivaikščioti, o gal atvirkščiai – ilgiau pavakaroti
mieste su draugėmis? Pajauskite, ko labiausiai norite, nes tik jūs tai žinote geriausiai! Klausykite savo vidinio balso.

Ilsėkitės ir gerai išsimiegokite

Net jei naktį tenka dažnai keltis šlapintis, kartais vargina širdies permušimai,
nemalonūs pojūčiai kojose ar nemiga,
žinokite, kad tai laikina. Pabandykite
kiek įmanoma patogiau įsitaisyti. Kai
kurie gydytojai pataria nėščiosioms
miegoti ant kairiojo šono. Esama įvairių
pagalvių, pritaikytų ne tik kuo patogiau
miegoti nėštumo metu, bet ir vėliau
patogiai žindyti savo mažylį. Stenkitės
gultis ir keltis tuo pačiu metu, prieš
naktį nevalgyti sunkaus maisto ir daug
negerti.

Gerkite pakankamai vandens

Dėl visų jūsų organizme vykstančių
procesų kraujo tūris ženkliai padidėja.
Taigi, šiuo metu turite gerti daugiau
skysčių, kad ši veikla vyktų sklandžiai.
Pasistenkite per dieną išgerti 8–10 stiklinių vandens – taip sumažinsite vidurių
užkietėjimo simptomus, nuovargį, galvos skausmą ir kitus nemalonius pojūčius.

Rinkitės visavertį maistą

Stenkitės per dieną valgyti bent 5–6
kartus. Geriau po nedaug, bet dažniau.
Vartokite tik kokybiškus maisto produktus, atkreipkite dėmesį, kad juose
būtų gausu folatų – jie ypač svarbūs
vaisiaus nervinio vamzdelio vystymosi
metu. Valgykite visadalių grūdų patiekalus, lęšius, šparagus, apelsinus. Kavos poveikis nėštumo metu vertinamas
nevienareikšmiškai, todėl pabandykite
rytinį kavos puodelį pakeisti vaisiais.
Pamatysite, kaip kelios vynuogės, mangas, bananas ar obuolys suteiks energijos.

Prižiūrėkite savo odą

Nėštumo metu padidėja pigmentacija
aplink spenelius, vidinėse šlaunų pusėse, ant pilvo, lytinių organų. Nenuogąstaukite, praėjus keliems mėnesiams
po gimdymo ši problema dažniausiai
išnyksta savaime. Venų išsiplėtimas
vargina didžiąją dalį nėščiųjų, tačiau
dažniausiai situacija pagerėja ir be medicininio gydymo, po gimdymo praėjus
pusmečiui ar metams. Strijos – dar vienas
estetinis nepatogumas. Jų gali atsirasti
ant pilvo, krūtų, sėdmenų ar šlaunų, ypač
trečiajame nėštumo trimestre. Jei nerimaujate dėl šio staigaus odos pokyčio,
vartokite specialius maisto papildus su
kolagenu. Kolagenas yra pagrindinis jungiamojo audinio komponentas. Kadangi
su amžiumi organizmas jo gamina vis mažiau, tik papildomas šios medžiagos vartojimas suteiks odai skaistumo ir stiprins
plaukus bei nagus.
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5

padėti kūnui prisitaikyti prie pokyčių.
Masažas – veiksminga priemonė. Nėščiosioms, besimėgaujančioms masažu
ne mažiau kaip du kartus per savaitę
(iš viso bent 5 savaites), vadinamųjų
„streso hormonų“ kiekis sumažėja, o
hormonų, kurių žemas lygis sukelia depresiją, kiekis padidėja. Masažu galima
mėgautis nuo pirmų iki paskutinių nėštumo dienų.

MĖNUO
Mama

Kai kurias moteris depresyvi nuotaika kankina ne tik po gimdymo, bet ir
nėštumo metu. „Apniko negatyvios
mintys? Reaguokite ramiai, tiesiog
gūžtelėkite pečiais ir nukreipkite savo
dėmesį į ką nors įdomesnio“, – moko
kultinė psichologijos knygų autorė
Louise L. Hay. Prastesnių minučių sureikšminti neverta, tačiau nepraleiskite
tokių požymių kaip užsitęsęs liūdesys,
nerimas, verksmingumas arba panikos
priepuoliai. Apie šias būsenas reikėtų
pasipasakoti šeimos gydytojui ar nėštumą prižiūrinčiai akušerei.
Naujos gyvybės laukimo laikotarpiu
itin aktualios tampa terapijos, padedančios atsipalaiduoti, nusiraminti,
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Turbūt jau pajutote, kad galite apsirengti toli gražu nebe visus savo įprastus drabužius. Jei dar to nepadarėte,
dabar pats metas įsigyti tinkamo dydžio apatinį trikotažą. Su juo jausitės
patogiai, gražiau priglus ir viršutiniai
drabužiai. Labai svarbi profilaktika
nėštumo metu – kompresinių kojinių
dėvėjimas. Jas pradėkite nešioti ne
tada, kai pajusite nemalonius simptomus, bet kasdien ir nuolat. Prisiminkite,
kad hormonai venas veikia nuo pirmųjų
nėštumo dienų. Atrodytų, kad apatiniai
ir kojinės – nelabai pastebimos aprangos detalės, tačiau patikėkite, su jais
pasijausite daug geriau! Kasdienės
laimės pojūtį kurkite įvairiais būdais –
gražia ir patogia apranga taip pat. Gydytojai rekomenduoja šiuo laikotarpiu
aukštakulnių neavėti. Pastaruoju metu į
madą sugrįžę sportinio stiliaus laisvalaikio batai būtų geriausia jūsų investicija.
Jei norisi jaustis patogiai, bet nepamiršti solidumo ir elegancijos, tinkamai
pasirinktas švarkas gali tapti pagrindiniu jūsų spintos drabužiu. Na ir kas, kad
jis neužsisega – dėvėkite jį prasegtą.
Tegul laisvai krinta, formuoja gražią
pečių liniją, tiesią nugarą ir „piešia“ dvi
vertikalias linijas priekyje, kurios suteikia grakštumo ir lieknina. Švarkas puikiai tiks prie suknelės, džinsų ar kelnių
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ir laisvos palaidinės ar tunikos, prie
tiesesnių formų ir įvairaus ilgio sijono.
Švarkas turėtų būti ilgesnis su gana
siaurais ir ilgais atvartais, būtinai vienaeilis ir tik šiek tiek įliemenuotas.
Derindama drabužius laikykitės auksinės taisyklės: viena (paprastai apatinė)
kūno dalis turi būti siauresnė, o kita
laisvesnė.

Motina nėra tas
žmogus, į kurį
reikėtų atsiremti,
tai žmogus, kad
atsiremti nereikėtų.
Dorothy Canfield Fisher.

Tėtis

Kartais depresyviai jaučiasi ir vyrai,
todėl neišsigąskite, jei esate iš tokių.
Natūralu, kad kritusi partnerės nuotaika, artėjantis naujas gyvenimo etapas,
judviejų santykių pokyčiai išmušė iš
vėžių ir jus. Nelaikykite šių minčių savyje, labiausiai padeda kalbėjimasis ir
aktyvi veikla. Išsakykite gąsdinančias
mintis partnerei, šeimos nariams, draugams – tam, kuo pasitikite labiausiai.
Sunku patikėti, bet iš esmės pataisyti
situaciją gali ir lengvas bėgiojimas kas
rytą. Jei tai nepadės, būtinai kreipkitės
į gydytoją. Individuali terapija ar vaistai
situaciją tikrai pagerins.
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Kaip auga mažiukas?
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SVORIS APIE 170 G, ILGIS APIE 160 MM, BEVEIK KAIP BUROKĖLIS!
Ima matytis mažyčiai antakiai. Raumenys aplink užmerktas akis gali trūkčioti. Ant dalies nervų,
siejančių vaisiaus galūnių raumenis su nervų sistema, atsiranda apsauginis riebalinis sluoksnis.
Tai leidžia atlikti ne lėtus, o greitus ir koordinuotus judesius. Dauguma moterų jau jaučia vaisiaus
judesius. Ultragarsinio tyrimo metu galite pamatyti, kaip vaisius spardosi.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 200 G, ILGIS APIE 180 MM, BEVEIK KAIP PAPRIKA!
Jūsų vaiko smegenų ląstelės toliau sparčiai dauginasi ir greitai auga smegenų apimtis. Nugaros
smegenyse nervai sujungia viršutines ir apatines galūnes. Vaisiaus oda pradeda gaminti ir išskirti
apsauginį sluoksnį – verniksą – baltą varškinę masę, kuri ne tik apsaugo ir drėkina mažylio odą, bet
gimdymo metu veikia kaip lubrikantas – padeda slysti gimdymo kanalu.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 260 G, ILGIS APIE 190 MM, BEVEIK KAIP GRANATAS!
Ant galvos pasirodo pirmieji plaukai, labai ploni ir tankūs. Galvos, antakių ir blakstienų srityje
plaukų folikulai vystosi greičiau negu kitose vietose. Rankos sugeba stipriai čiuopti, kojos jau gerai
išsivysčiusios, galima pamatyti blauzdą, kelį, kulną. Žarnyne susidaro mekonijus (juodos, lipnios
išmatos) – tai bus pirmosios naujagimio išmatos.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 340 G, ILGIS APIE 216 MM, BEVEIK KAIP BANANAS!
Akys greitai juda po uždengtais vokais. Skonio čiulptukai liežuvyje gerai išsivystę ir vaisius
pradeda gerti gana daug gemalinių vandenų. Sparčiau pradeda augti širdis, plaka dukart dažniau
nei suaugusiojo. Plakimą galite išgirsti stetoskopu. Oda iš permatomos palaipsniui tampa rausva,
kaip ir kapiliarai po ja. Antakiai darosi tankesni, lūpos labiau apibrėžtos.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 400 G, ILGIS APIE 250 MM, BEVEIK KAIP MANGAS!
Per paskutines 15 savaičių kūdikio smegenys auga fenomenaliu greičiu. Tyrimai rodo, jog šioje
stadijoje kūdikis pradeda girdėti įvairius išorės garsus. Akys susiformavusios, bet rainelė dar neturi
pigmento. Jau visiškai susiformavusios ausys, jos savo įprastinėje vietoje. Nagai auga link pirštų
galiukų. Mergaitėms ima vystytis pieno liaukos, o berniukų sėklidės ima leistis iš dubens į kapšelį.

S A V A I T Ė
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•
•

Nereguliarūs, neintensyvūs gimdos susitraukimai
Sunkesnis tuštinimasis, užkietėję viduriai

www.uzkietejes.lt

Sumažėjęs hemoglobino kiekis dėl padidėjusio kraujo tūrio
Kojų mėšlungis naktimis

Kojų tinimas, veido paburkimas
Geresnei savijautai aš:
Gaminu sau svajonių pusryčius

Turiu pasiruošusi raminančios muzikos sąrašą grojaraštyje

5-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•
•
•
•

Aptarsite tyrimų rezultatus

•

Įvertins vaisiaus širdies tonus

Skatinu save atsisakyti nemalonių dalykų, jei iki šiol nedrįsau

Atrandu nėščiųjų aprangos stiliaus pavyzdžių, nusifotografuoju
Išsirenku knygą, kuri nuteikia optimistiškai ar pralinksmina

Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą

Pamatuos gimdos dugno
aukštį

Klausimai specialistui:
Ar pakanka skysčių; ar gerti
vėlai vakare, naktį
Rekomendacijos dėl
palaikomojo diržo pilvui

Ką turiu padaryti

Nėštukės malonumai

Atlikti 18–20 sav. būtiną tyrimą
ultragarsu

Apsilankyti pas ginekologą, jei
nėštumą prižiūri kitas specialistas
Susidaryti mokymų planą

68 p.

Susirasti netoliese organizuojamas
nėščiųjų mankštas
Pasidairyti ir išsisaugoti idėjų
fotosesijai

Įprasti reguliariai atlikti Kėgelio
pratimus

Nėščiosios pagalvė
Svajonės; sako,
užrašytos pildosi
Masažas

Vaisiai kasdien
Nealkoholiniai
kokteiliai

Mėgėjiškos pilvuko
nuotraukos

Smagi idėja
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Naujas ritualas jau pradėjusiam girdėti vaikučiui. Į jį smagu įtraukti partnerį arba vyresnius vaikus: kiekvieną vakarą
paklausykite vis kito klasikinio kūrinio. Mokslininkai teigia, kad pati tinkamiausia yra Mocarto muzika, tačiau jūs galite
susikurti ir savo grojaraštį.

Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Jėgų ir emocijų antplūdis, kurį dažnai lydi pagerėjusi fizinė savijauta.
Ateina palengvėjimo jausmas ir tikėjimas savimi, savo kūnu.

Kaip sekasi derinti darbus ir poilsį?
Kaip save palepinate, kaip atsipalaiduojate? Kas jus suartina šiuo metu?
Koks partnerio elgesys jums labiausiai
patinka? Ką labai malonu iš jo girdėti?
Ar būna momentų, kai pasijaučiate itin
nesaugiai? Kokios mintys ar įvykiai kelia tokias emocijas? Gal turite nepagrįstų baimių?

„Kalbėdavausi, glostydavau pilvelį,
rašiau dienoraštį, kurį skaitysiu
paaugusiai dukrytei... Dainuodavau
lietuviškas senovines dainas, gal todėl
dukrytė dabar labai muzikali ir mėgsta
ne bet kokią muziką. Kuo daugiau
praleiskite laiko gamtoje, miške,
klausydamasi paukščių giesmių...“

Vaikelio judesiai ir vaizdas ultragarso tyrimo metu atneša įsisąmoninimą, kad viduje gyvena mažylis. Suintensyvėja ryšys su vaikeliu. Mama
pradeda su juo kalbėti, reaguoti į
jo judėjimą, jam priskirti tam tikras
charakterio savybes. Šis ryšys suteikia tvirtumo jausmą.

5-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pradedantis ryškėti pilvukas sukelia dvejopus jausmus. Kartais moteris gali imti didžiuotis, o kartais
jaustis nesaugiai, kad visi kiti gali
pamatyti tai, kas intymu. Gali kilti
noras saugoti, neleisti liestis.

Gintarė, 3,5 metų mama

Mano 5-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Puikus laikas stebėti, kas jums patinka, kas traukia, domina, kada ir
kaip pailsite. Su kokiais žmonėmis
malonu bendrauti. Tai resursai, kurių labai reikės. Taigi, ne tik gimdymas, bet ir visas motinystės virsmas
vyksta tokiu principu.
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Nėščiųjų
echoskopija
Nėščiųjų echoskopija, autorė Nida Vildžiūnaitė

ULTRAGARSAS – pagrindinis neinvazinis tyrimo metodas, plačiai naudojamas nėščiųjų sveikatos priežiūroje.
Ultragarso aparatu siunčiamos garso
bangos, kurios, atspindėtos į daviklį,
paverčiamos vaizdu.
NUSTATOMAS NĖŠTUMAS. Atliekamas nuo 3 nėštumo savaitės (kai gemalas jau yra gimdoje). Daviklis įvedamas
į makštį, procedūra neskausminga. Tyrimu patvirtinama, ar nėštumas gimdoje, matoma, kur prisitvirtino būsimoji
placenta, stebimas širdelės plakimas.
Taip pat patikslinamas nėštumo laikas,
nustatoma gimdymo data.
BŪTINIEJI TYRIMAI. Ultragarso tyrimas pagal Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministro įsakymą,
būtinai atliekamas du kartus: 11–14 ir
18–20 nėštumo savaitę. Per pilvo sienelę, dažniausiai įprastiniu 2D echoskopu gydymo įstaigose. Vertinama
placenta, vaisiaus dydis ir būklė (galima smulkiai apžiūrėti vaisiaus vidaus
organus), judesiai, vandenų kiekis.
Šiuo laiku tiksliausiai pasakoma, ar
nėra apsigimimo, ar vidaus organų
struktūra normali, kokia vaisiaus lytis.
TAM TIKRAIS ATVEJAIS tyrimas atliekamas I nėštumo trimestrą vaginaliniu
davikliu: jei moteris skundžiasi pilvo
skausmais, kraujingomis išskyromis –
įtariamas negimdinis nėštumas, taip
pat jei gydytojas įtaria daugiavaisį
nėštumą (gimdos dydis neatitinka
nėštumo laiko), jei anksčiau yra buvęs
nepalankios baigties nėštumas.
PAPILDOMAS TYRIMAS III NĖŠTUMO
TRIMESTRĄ atliekamas įtarus, jog vaisiaus vandenų yra per daug ar per mažai, jis neauga, jei čiuopiant jaučiama
ne galvinė pirmeiga, atsirado su nėštumu susijusi liga ar paūmėjo moters
lėtinė liga. Dažnesnio tyrimo reikia
sergančiai nėščiųjų diabetu ir cukriniu
diabetu, turinčiai neigiamą kraujo Rh
faktorių, įtarus infekciją.

PRIEŠ GIMDYMĄ. Kartais tyrimas atliekamas prieš pat gimdymą, jei reikia
įvertinti smegenų ar virkštelės kraujotaką, placentos būklę ar kt. Jei nėštumas pasiekė 41-ą savaitę, dažniausiai
taip pat atliekama echoskopija, siekiant nustatyti vaisiaus vandenų kiekį, įvertinti vaisiaus būklę, spręsti, ar
nėštumą galima tęsti, ar reikėtų gulti į
ligoninę stebėjimui ar gimdymui.
SAVANORIŠKI PAPILDOMI tyrimai
gali būti atliekami dažniau, jei tėvai
pageidauja turėti augančio mažylio
atvaizdą ar net vaizdo įrašą. Nėštumo pradžioje (18–20 sav.) 3D arba 4D
echoskopu matyti, kaip vaisius spardosi – jis jau gali vartytis, judinti kojytes, rankytes, pirštukais liesti veidą,
juos čiulpti. Atidžiai žiūrint atrodo,
kad jis prasižiojęs šypsosi. Nėštumo
pabaigoje (26–32 sav.) 3D ultragarso tyrimu yra aiškiai matomi realūs
vaikelio veido bruožai, daromos 3D
nuotraukos. Tokie pasimatymai sukelia mamai ir šeimos nariams ypatingą
jausmą. 3D echoskopo nuotrauka
dažnai tampa pačia pirmąja įrėminta
vaikelio nuotrauka, vėliau lyginami
realūs ir joje matomi kūdikio bruožai,
o jausmai ir emocijos, kilusios pirmojo „pasimatymo metu“, su džiaugsmu
prisimenami dar ilgai.

Svorio
pokyčiai

Riebalinės atsargos yra fiziologinis pasiruošimas žindymo laikotarpiui ir dažniausiai yra išeikvojamas per pirmąjį
laktacijos pusmetį.

Kaip stebėti ir fiksuoti kūno masės pokyčius. Svertis kasdien nebūtina, tačiau
būtų naudinga tai atlikti bent kartą per
savaitę. Jei nėščiąją kankina intensyvus
tinimas, galvos skausmas, kyla kraujospūdis – pasisverti reikia dažniau. 14 p.

Norint „įtilpti į lenteles“, sveikai nėščiajai nėra reikalo skaičiuoti kalorijų ar kiekvieno kąsnio. Visų pirma svarbu:
1

Reguliariai valgyti įvairų, šviežią,
maistingą maistą.

2

Nedaryti itin ilgų pertrauktų tarp
valgymų.

3

Išlaikyti fizinį aktyvumą.

Saldumynų poreikis labai išauga nepakankamai išsimiegojus ir pailsėjus.
plačiau

www.nestumokalendorius.lt

Vaisius

3–4 kg

Vaisiaus vandenys

1 kg

Gimda

1 kg

Krūtys

0,5 kg

Placenta

0,5–1 kg

Pagausėjęs kraujo
kiekis

1,5 kg

Kiti skysčiai

1,5 kg

Padidėjusi raumenų
ir skysčių masė

2–3,5 kg

Riebalinis audinys

2,5 kg

•
•
•

Pirmieji žingsniai:

•
•
•
•
•

Atsisakykite visų saldžių gėrimų

suvartojamų skysčių kiekį,

•

savo dienos režimą, miego trukmę,
energijos kiekį.

•

Nesiimkite ekstremalių maitinimosi režimų ir dietų.

Jeigu kūno masė didėja per greitai,
įvertinkite:

•

Jei jūsų šlapimas koncentruotas
(tamsios spalvos), dažnai džiūsta
burna, liežuvis, kietėja viduriai –
vadinasi, išgeriate nepakankamai
vandens. Mūsų smegenyse alkio
ir troškulio reguliavimo centrai yra
labai arti vienas kito – neretai troškulį galime palaikyti alkiu. Jeigu
geriate nepakankamai, padidinkite
išgeriamo vandens kiekį.

suvartojamo maisto kiekį ir raciono įvairovę,
valgymo reguliarumą,

Svorio pokyčiai, dietologė Barbora Jarašūnė

Nėščiosios mityba turi užtikrinti adekvatų kūno masės prieaugį. Energijos
poreikis auga, tačiau laukiantis skaičiuoti kalorijų nerekomenduojama.
Daug svarbiau reguliariai stebėti kūno
masės pokyčius.

I TRIMESTRE besilaukiant moteris gali
priaugti iki 1–3 kg arba 0,5–2 kg esant
nutukimui. II ir III TRIMESTRE rekomenduojama priaugti vidutiniškai apie 0,4
kg per savaitę, antsvorio turinčiai – apie
0,3 kg/sav., o per mažo svorio moterims – po 0,5 kg per savaitę.

Dėmesio!

Normalų kūno masės prieaugį nėštumo metu sudaro:

Planuokite pagrindinius valgymus.
Padidinkite daržovių kiekį.

Sumažinkite cukraus kiekį maiste.

Vartokite daugiau maistinių skaidulų turinčių produktų.

Padidinkite fizinį aktyvumą.

OPTIMALUS PRIEAUGIS
VISO NĖŠTUMO METU

MOTERS KŪNO MASĖS
INDEKSAS IKI NĖŠTUMO

11,5–16 kg

Jei iki nėštumo KMI 18,5–25 kg/m²

12,5–18 kg

Jei iki nėštumo KMI < 18,5 kg/m²

7–11,5 kg

Jei iki nėštumo KMI 25–30 kg/m²

5–9 kg

Jei iki nėštumo KMI > 30 kg/m²
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6

Būtinai kviečiame apsižvalgyti, ar gyvenate saugioje aplinkoje. Galvodama
apie saugią aplinką vaikui, pradėkite
nuo tarpusavio santykių, asmeninio
elgesio, rūpinimosi savo kūnu, miegu,
poilsiu, o tada pagalvokite, kuo kvėpuojate, ką dedate į burną, ką pasisavinate per odą. Atkreipkite dėmesį į
visas buitį lengvinančias priemones:
antibakterinį muiliuką klozete, oro
gaiviklį, kvapųjį tualetinį popierių,
kriauklės šveitiklį, indų ploviklį, putas
kilimams valyti, baliklį, skirtingus vamzdžių, stiklų, veidrodžių ir kitų paviršių
valiklius. Ar tikrai kiekvienos iš šių priemonių reikia jūsų – kūdikio laukiančiuose – namuose? Nėštumo metu rinkitės
tik tai, kas būtina, o cheminių priemonių naudojimą keiskite saugiomis sau,
būsimam mažyliui ir aplinkai.

MĖNUO

Jei jus baugina
permainos,
įsivaizduokite, kad
tvarkote namus.
Iš pradžių vieną
kambarį, paskui –
kitą ir palaipsniui
sutvarkote viską.

Mama

Nėštumas – labai dėkingas laikas kurti
namų dvasią ir jaukumą, šeimos ritualus bei artumo praktikas. Kokia tinkamiausia namų aplinka? Tokia, kurioje
galima nusiraminti. „Tai turi tapti savotišku įpročiu, kaip rankų plovimas.
Deja, esame praradę bendrus ritualus
šeimoje, pvz., bendras vakarienes, kurios ugdo sugebėjimą išgirsti, išklausyti kitą“, – tvirtina psichiatrijos profesorius Arūnas Germanavičius. Šiomis
dienomis populiarios laimingų namų
formulės, laimės paieškos per skirtingas filosofijas ar interjero madas: japoniškas minimalizmas ar vabi sabi netobulumas; energijų tėkmė pagal fengšui
arba jaukumas pagal daniškąją hiugę.

0
0

1
1

2

3

4

Louise L. Hay
Šiuo metu pakinta nėščiosios laikysena: galva palinksta į priekį, suapvalėja
pečiai, stuburas palinksta į priekį, didėja juosmens išlinkimas, pėdos linksta į
plokščiapadystę, išsitiesia keliai. Kad
būtų išlaikyta pusiausvyra, pasikeičia
stuburo išlinkimas, prisitaikant prie
laipsniškai didėjančio pilvo, svorio

2
5

6

7

8

centras pasislenka aukštyn ir į priekį
dėl gimdos ir krūtinės padidėjimo.

Tėtis

Nors ir kaip knieti imtis esminių namų
atnaujinimo darbų, nėštumo metu
geriau atsisakykite būsto remonto ar
renovacijos. Jei šio proceso išvengti
neįmanoma, paprašykite partnerės
pasišalinti iš remontuojamų patalpų,
kol statybinių medžiagų garai ir kvapas
visiškai išsivėdins.
Nepamirškite, kad baldų, tekstilės,
būsto apdailos pramonėje naudojamos
kenksmingos medžiagos neišsivėdina
daugelį metų. Todėl atsargiai pirkite
naujus baldus, kilimus, o ypač būsimo
mažylio kambariui. Stenkitės atnaujinti
esamą namų tekstilę, patalynę, įkvėpti
senuosius baldus naujam gyvenimui
juos restauruodamas. Ne veltui baldžiai
mėgsta pajuokauti: senas baldas yra
ekologiškas, nes visos kenksmingos
medžiagos jau išgaravusios!
Šiuo laikotarpiu galite pastebėti, kad
labai trūksta miego ne tik partnerei,
bet ir jums. Galbūt pasąmoningai jaudinatės dėl būsimų pokyčių šeimoje, o
gal trukdo nuolat besivartanti ir dažnai
naktį į tualetą keliaujanti partnerė. Jei
nepadeda jokios išbandytos priemonės, pabandykite porai naktų tiesiog
išeiti miegoti į kitą kambarį. Tuomet
kiekvienas iš jūsų turės galimybę išsimiegoti taip, kaip tik jam įmanoma geriausiai. Žinoma, nemalonus jausmas
jaustis ištremtam iš savo lovos, tačiau
žvalumas, pojūtis, kad pagaliau pailsėjai, ir gera partnerės nuotaika turėtų
atsverti šį nepatogumą.

3
9

10

11

12

13

4
14

15

16

17

5
18

19

20

21

Kaip auga mažiukas?

23
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SVORIS APIE 450 G, ILGIS APIE 28–30 CM, BEVEIK KAIP GREIPFRUTAS!
Širdies rimtas sumažėjo maždaug iki 140–150 dūžių per minutę. Toliau vystosi visi organai ir
pradeda funkcionuoti, išskyrus plaučius, kadangi dar nesusidariusios alveolės (plaučių pūslelės oro
apykaitai). Vaisiaus kaulų čiulpai ima gaminti kraujo ląsteles, iki šiol šį darbą atliko kepenys ir blužnis.
Vaisius tampa jautresnis garsams, netgi gali reaguoti į tam tikrą garsą judesiu gimdoje.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 550–700 G, ILGIS APIE 32 CM, BEVEIK KAIP KOKOSO RIEŠUTAS!
Mažylio plaučiai augina vamzdelinius išsišakojimus, kurie sudarys ištisą kvėpavimo medį.
Jis, kilnodamas antakius, gali daryti įvairias veido mimikas. Miego ir būdravimo režimas tampa
vis aiškesnis, nuolat reaguoja į prisilietimus ir garsus, galimas „šokis“ pagal girdimą muziką.
Šiuo metu gimę vaikučiai jau turi galimybę išgyventi.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 650–800 G, ILGIS APIE 33 CM, BEVEIK KAIP BROKOLIS!
Kūnas iš lieso tampa putlus, nes ryškėja poodinis riebalinis sluoksnis. Šie riebalai padės palaikyti
kūno temperatūrą po gimimo. Plaukai turi spalvą ir tekstūrą, bet tai po gimimo gali pasikeisti.
Vaisiaus pojūčiai tampa vis sudėtingesni: akyse atsiranda ląstelių, kurios leidžia reaguoti į šviesą,
vystosi refleksai, į garsą gali reaguoti šokčiojimu arba spardymusi.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 801–950 G, ILGIS APIE 34 CM, BEVEIK KAIP MORKA!
Plaučiuose esantys oro burbulėliai (alveolės) beveik visiškai susiformavę, tačiau dar nefunkcionuoja
ir yra užpildyti skysčiu, kvėpavimo judesiai atliekami įkvepiant ir iškvepiant nedidelį kiekį amniono
vandenų, kurie būtini plaučiams vystytis. Vaisiaus skonio svogūnėliai dabar jau visiškai išsivystę,
šnervės ima atsiverti, burna ir lūpos tampa jautresnės. Užsimezga nuolatiniai dantys: iltiniai ir kandys.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 950–1100 G, ILGIS APIE 35 CM, BEVEIK KAIP BAKLAŽANAS!
Galvos smegenų paviršius padidėja, tačiau vis dar atrodo lygus. Šią savaitę vaisius pirmą kartą
atveria akis. Jis turi reguliarias miego ir būdravimo fazes, kurių metu nuo šiol atmerkia ir užmerkia
akis. Šios fazės metu jo kūnas gali trūkčioti, būsimoji mama tai gali netgi pajausti. Taip pat vaisių
gali kamuoti žagsulys: jaučiami ritmiški judesiai.

S A V A I T Ė
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•

Rėmens graužimas

Padažnėjęs šlapinimasis
Pasunkėjęs kvėpavimas

Padidėjusios krūtų areolės, padidėjusi pigmentacija
Geresnei savijautai aš:
Giliai kvėpuodama „prisotinu“ save deguonies parke ar miške
Investuoju į patogią lovą, naujus patalus

Jei savijautą pagerina saugūs medicinos preparatai, išbandau tai

6-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•
•
•
•

Aptarsite tyrimų rezultatus

•
•

Įvertins vaisiaus širdies tonus

Paskambinu mamai ar kitam brangiam žmogui

Drąsiai sakau „ne“ baisioms kitų nėštumų istorijoms

Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą

Pamatuos gimdos dugno
aukštį

Paskirs gliukozės toleravimo
tyrimą
Klausimai specialistui:
Pasitarti dėl maisto papildų
vartojimo
Rekomendacijos dėl
mikroelementų ir vitaminų
tyrimo kartu su bendru
kraujo tyrimu

Ką turiu padaryti
Suplanuoti įsigyti naujus drabužius
Susipažinti su keletu tinklalapių
tėvams

Apžiūrėti, kokios tėvų ar mamų
bendruomenės buriasi netoliese

Įsigyti knygų apie nėštumą ir kūdikių
priežiūrą
Galbūt užsiprenumeruoti žurnalą
tėvams

Nėštukės malonumai
Skanus maistas
restorane

Vaikučio judesiai
Dažnos poilsio
minutės

Virtualios patarimų
grupės
„Verkmingi“ filmai

Pagalvoti, kas galėtų pasidalyti
teigiama gimdymo patirtimi

Smagi idėja
3D arba 4D echoskopija – jaudinantis pirmasis pasimatymas. Pasikvieskite į šį pasimatymą ne tik tėtį, bet ir vyresnius
vaikus. Tai nepakartojamas patyrimas! Nenustebkite, jei iš laimės nubrauksite ašarą...
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Tampa vis sunkiau dirbti, pradeda
kilti noras sumažinti dienos intensyvumą, stimuliaciją.

Kas yra nuostabu dabar, kai laukiatės?
Kaip kalbinate pilvelio gyventoją? Į ką
jis atsiliepia? Ar vaikelis turi savo miego
ir būdravimo režimą? Kokių patarimų
kreipiatės į draugus, kokių – į specialistus? Kaip rūpinatės savo besikeičiančiu
kūnu, mintimis, ar neignoruojate kylančių jausmų, galite juos išsakyti?

„Pasitikėkite savo šeimos nariais,
dalykitės pareigomis, susidėliokite
prioritetus ir raskite laiko. Taip, jūs
esate mama – ta viena vienintelė ir
nepakeičiama, tačiau net jeigu rasite
laiko sau, paprašysite pagalbos buityje,
nepagaminsite vakarienės šeimai, vis
tiek būsite mama –
ta viena vienintelė!“

Dažnai pradeda lėtėti tiek fizinis,
tiek vidinis tempas. Jei gyvenimas
iki nėštumo buvo labai įtemptas,
aktyvus ir savo vertybes bei save
pačią moteris sieja su aktyvumu,
gali kilti erzulys, pyktis, noras, kad
ši būsena greičiau „baigtųsi“.

6-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pradeda keistis interesai. Tai, kas
anksčiau domino, gali nebedžiuginti ir nebedominti. Dėl to kartais
kyla noras iš paskutiniųjų laikytis
senojo savo gyvenimo ir savęs vaizdo, bandyti riboti savo kūno svorį,
išlaikyti buvusį tempą, gyvenimo
stilių bei darbingumą.

Vitalija, 3 metus mama

Mano 6-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Kuriasi unikalus mamos ir mažylio
santykis, kokio pasaulyje daugiau
nėra. Į tai, kaip keičiasi mūsų gyvenimas, galime reaguoti su baime ir
bandymu susigrąžinti praeitį, arba
išnaudoti tai kaip galimybę kažką paleisti savo gyvenime. Pažinti
save ir savo kūną naujai, būti atvirai
pokyčiams ir leisti jiems vykti, mokytis priimti pokyčius.
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Strijų
masažas
Strijų masažas, autorė Nida Vildžiūnaitė

Strijos – tai balkšvi, rausvi ar violetinio
atspalvio dryželiai, atsirandantys sutrūkinėjus kolageno skaiduloms. Kartais
tai atskiri nedideli dryželiai, o kartais
ryškus jų tinklas. Strijos dažniausiai išryškėja pilvo, šlaunų, krūtų, juosmens
srityse ir kitose kūno vietose, kur tempiasi oda. Kuo odos elastingumas iš
prigimties mažesnis, tuo daugiau ją
reikės prižiūrėti nėštumo metu. Nelaukite pačių paskutinių nėštumo mėnesių
ir pasitikite „didįjį tempimąsi“ tinkamai
pasirengusi. Kuo oda sveikesnė, minkštesnė ir geriau drėkinama, tuo ji elastingesnė, geriau tempiasi ir tuo mažesnė tikimybė strijoms atsirasti.
Nuo ko pradėti? Svarbu užsiimti prevencija norint išsaugoti gražią odą: subalansuoti mitybą (gerti daug vandens
ir valgyti daug maisto produktų, kuriuose yra silicio, vitaminų A, C, E, sveikų baltymų, didinančių odos elastingumą), taisyklingai sportuoti. Taip pat
svarbu nėštumo metu ir po gimdymo
kasdien stiprinti savo odą: masažuoti,
praustis po kontrastiniu dušu, dėvėti
nėščiosioms skirtą diržą. Priemones
nuo strijų reikėtų pradėti naudoti jau
nuo trečio nėštumo mėnesio.
Verta pasistengti ir strijų išvengti.
Nepamainomi yra aliejai ar specialūs
aliejų mišiniai besilaukiančiosioms. Jie
efektyviau stangrina odos jungiamąjį audinį, stiprina elastines skaidulas,
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pamaitina odą A ir E vitaminais, skatina ląstelių
atsinaujinimą. Odai prižiūrėti ir pamaitinti pakaks
nesudėtingų, bet reguliariai atliekamų procedūrų:
1

Švelniai nušveisti odą, t. y. pašalinti
suragėjusias odos ląsteles.

2

Tepti aliejus ant dar drėgnos odos
bei atlikti masažą.

Kol pilvukas nedidelis, jungiamuosius audinius
labai gerai atpalaiduoja ir kraujotaką stimuliuoja
žnaibomasis masažas po kontrastinio dušo 1 ir 2
pav. Nykščiu ir rodomuoju pirštu švelniai suimkite
nedidelį odos kiekį ir patempkite nuo savęs. Taip
pažnaibykite visą pilvo sritį, šonus, šlaunis, sėdmenis, krūtis, kol oda truputį parausta. Pilvukui paaugus, kai odos suimti nebegalite, aliejų įtrinkite į
odą masažuodama švelniais sukamaisiais judesiais
3 ir 4 pav.
Kaip prižiūrėti krūtis. Krūtų oda yra jautri ir gležna,
todėl reikia įdėti dar daugiau pastangų siekiant
išsaugoti jos stangrumą ir tamprumą. Nėštumo
metu ypač verta ją prižiūrėti ir palepinti, nes strijos dažnai paženklina ir krūtis. Dar iki gimdymo
krūtys padidėja beveik dvigubai, oda tempiasi,
tad būtina ja tinkamai pasirūpinti. Kai prausiatės
ar maudotės, venkite muilo ar kitų džiovinamųjų
priemonių, kad oda nedžiūtų. Netrinkite spenelių šiurkščiu rankšluočiu ar kempine, nedirginkite
jų. Šiurkštus odos šveitimas krūtų odai netinka.
Stangrumui palaikyti puikiai tiks kontrastinis dušas
ir fiziniai pratimai, o nuo II-ojo trimestro, kai oda
pradeda labiausiai temptis, – švelnus masažas. Tai
pagerins kraujotaką, sušildys, sumažins tempimą
krūtyse. Toks atpalaiduojamasis masažas tinkamas
nėštumo metu ir visą žindymo laikotarpį 5 pav.
Kada kreiptis į specialistus. Gali būti, kad nesiimant prevencijos priemonių strijų išryškės vėliau,
todėl po gimdymo labai svarbu toliau prižiūrėti
odą. Atsiradus strijoms siūloma kreiptis į kūno
priežiūros specialistą, kuris rekomenduos individualiai parinktų gydomųjų procedūrų kompleksą.
Kol strijos dar rausvos ir ryškios, reikia efektyviai
užsiimti odos priežiūra ir taip užkirsti kelią jų susiformavimui. Jau susiformavusias strijas pašalinti
gerokai sudėtingiau.
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Odos pokyčiai

III NĖŠTUMO TRIMESTRAS

II NĖŠTUMO TRIMESTRAS

I NĖŠTUMO TRIMESTRAS

Gydytoja dermatologė Sandra Kavaliauskienė, „Grožio pasaulis“.
4 savaitė

Padidėja kraujo pritekėjimas į krūtis, palietus jos tampa
jautresnės. Patogesni joms švelnūs audinai.

7 savaitė

Dėl hormonų padidėja riebalų sekrecija. Odos
nekemšančios priemonės padės išvengti blizgesio, aknės.

10 savaitė

Padidėjusias krūtis gali tempti, tinka naudoti
drėkinamuosius kremus.

11 savaitė

Dėl padidėjusios pigmentacijos krūtų speneliai tampa
tamsesni, krūtų areolės padidėja.

+50 proc. Kūne 50 proc. padidėja kraujo kiekis, todėl jaučiamas karštis ir gali
pasireikšti vadinamasis „nėščiųjų odos švytėjimas“.
14 savaitė

Padidėja melanino gamyba – skruostų, kaktos, kaklo srityse
gali atsirasti pigmentinių dėmių. Pasistenkite vengti saulės,
naudokite apsauginius kremus.

20 savaitė

Hormonai atpalaiduoja kraujagyslių sieneles, dėl kapiliarų
trapumo veido, krūtinės srityse gali atsirasti žvaigždinių
hemangiomų. Po gimdymo jos šalinamos lazeriu.

23 savaitė

Dėl spaudimo kojose gali formuotis išsiplėtusios venos.
Dėvėkite kompresines kojines ir mankštinkitės.

26 savaitė

Gali iššokti bamba. Ji gali būti jautri, todėl rengdamasi
stenkitės jos nekliudyti.

Tai speciali odos priežiūros
priemonė, padedanti sumažinti
strijų atsiradimo tikimybę. Aliejus,
kuriame nėra deguonies, leidžia
išlaikyti
augalų
ekstraktų
ir
vitaminų poveikio stiprumą. Dėl
sudedamosios dalies „PurCellin
Oil™“ priemonė „Bio-Oil“ lengvai
tepama,
neriebaluoja
odos.
Sudėtyje esantys vitaminai ir
augalų ekstraktai lengvai susigeria
į odą: vitaminas A skatina ląstelių
atsinaujinimą, maitina ir ramina
sausą odą, vitaminas E veikia kaip
oksidantas.
Nuo 2002 m. „Bio-Oil“ pelnė
349
apdovanojimus
ir
tapo
perkamiausia priemone nuo randų
bei strijų 25-iose šalyse.

+75 proc. Apie 75 proc. būsimų mamyčių ant pilvo atsiranda vadinamoji
vidurinė linija. Ji patamsėja dėl hormonų, dėl kurių patamsėja ir krūtų speneliai.
Ši linija driekiasi per pilvo vidurį iki gaktikaulio.
28 savaitė

Strijų atsiradimą ir jų dydį nulemia genetika, svorio augimo
greitis, mityba, bet situaciją pagerina tinkama odos priežiūra.

30 savaitė

Krūtyse aplink spenelius gali atsirasti mažų iškilimų,
vadinamų Montgomerio mazgeliais – jie drėkins krūtų
areoles laktacijos metu.

33 savaitė

Jei ant pilvo atsirastų raudonų bėrimų, būtina
pasikonsultuoti su dermatologu – tai gali būti savaime
praeinanti nėštuminė dermatozė ar kitų odos ligų požymis.

35 savaitė

Gali ištinti rankos ar kojos, gali parausti delnai ar padai – tai
po gimdymo praeina.

+90 proc. Apie 90 proc. nėščiųjų atsiranda strijų pilvo, krūtinės, šlaunų ar rankų
srityse. Strijų atsiradimą ir jų dydį nulemia genetika, svorio augimo greitis,
netinkama mityba.
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7

tį, pakanka žinoti, kad nepriklausomų
institucijų patvirtintais ekoženklais paženklinti produktai atitinka specialius
aplinkosaugos, poveikio sveikatai ir
kitus reikalavimus. Išsirinkite patikimus
gamintojus ir pardavėjus, atvirai papasakojančius apie produktų gamybą ir
nenaudojančius pavojingų cheminių
medžiagų. Naudingos informacijos rasite tinklalapyje www.pagalvok.lt

MĖNUO
Mama

Jei iki šiol nesate susimąsčiusi, kokias
priemones naudojate natūraliam grožiui išryškinti, nėštumas puiki proga
apie tai pagalvoti. Verta žinoti, kad net
iki 70 proc. ant odos, veido, plaukų tepamų bei purškiamų priemonių absorbuojasi į kūną. Tai dar labiau jaudina,
kai organizme užsimezgusi nauja gyvybė, su kuria dalijatės viskuo. Galbūt
kai kurių priemonių galite visai atsisakyti ar pakeisti jas į saugias? Mylėkite
ir lepinkite save, nes meilė suteikia
jėgų! Be to, jau dabar įpratusi naudoti
saugias kosmetikos priemones, ramia
širdimi galėsite glausti gimusį mažylį
prie savo skruosto. Rinkitės natūralias,
ekologiškas priemones. Jei nenorite
skirti laiko ir gilintis į jų cheminę sudė-

0
0

1
1

2

3

4

Nėštumo metu, kai atrodo, jog nuolatinis nuovargis ir silpnumas atsispindi
net veide, ypač norisi atrodyti gražiai.
Būsimoms mamoms dažnai kyla klausimas, ar kenkia plaukų dažymas pilvuke augančiam mažyliui. Verta žinoti,
kad norint kardinaliai pakeisti plaukų
spalvą naudojami agresyvių chemikalų
turintys dažai. Nėštumo metu patariama naudoti augalinius dažus arba švelnias, plaukus tausojančias priemones
be amoniako, pagamintas augaliniu
pagrindu. Paprašykite kirpėjos, kad
neteptų dažais galvos odos, o pasistengtų padengti tik plaukus arba (dar
geriau!) tik plaukų sruogeles.

Iš visų moters teisių
didingiausia – teisė
būti mama.
Lin Yutang

Šiuo laikotarpiu gali slinkti plaukai, pablogėti dantų bei nagų būklė. Galbūt
jums trūksta kalcio ar geležies. Pasirūpinkite visaverte mityba ir tinkamomis
plaukų priežiūros priemonėmis. 20 p.
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Taip pat dažnai nėščiosios pirmą kartą
gyvenime susiduria su šlapimo nelaikymo problemomis. Nėštumo metu
augantis kūno svoris apkrauna dubens
dugną, todėl jis ypač greitai nusilpsta. Labai svarbu, kad dubens dugnas
būtų elastingas ir stiprus, tačiau ne
pertemptas. Galite tuo pasirūpinti,
nes jį stiprinti padeda reguliariai atliekami specialūs Kėgelio pratimai, kurių
esmė – įtempti ir atpalaiduoti tarpvietės raumenis. Šis suvokimas ypač praverčia gimdant, kai reikia maksimaliai
atpalaiduoti tarpvietės raumenis.grįžta
prieš tai buvęs svoris.

Tėtis

Nėščiosioms skirti kursai – puiki vieta
gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus apie gimdymo eigą ir mažylio
priežiūrą pirmosiomis dienomis. Čia
neabejotinai susipažinsite ir su kitais
pirmagimio laukiančiais tėčiais.
Trečiajame nėštumo trimestre po pirmojo trimestro šiek tiek primiršti nepatogumai grįžta su trenksmu, o dar prisideda ir naujų negalavimų – dubens ir
nugaros skausmų, kūno patinimų, ima
kankinti sausa, įsitempusi ir niežtinti
oda. Stenkitės kasdien pakelti jai ūpą
nuolat pagirdamas už tai, kokį didelį
darbą ji atlieka. Būkite empatiškas savo
partnerei. Jos pilvukui augant sunku
įsivaizduoti, ką ji jaučia kiekvieną dieną.
Padėkite savo partnerei praktikuoti
tuos atsipalaidavimo būdus, kuriuos ji
pasitelks gimdydama. Abu geriau įsiminsite svarbų pratimą, jei kas vakarą
prieš miegą sėdėdami lovoje po keletą
minučių kartu giliai pakvėpuosite.
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Kaip auga mažiukas?

28
29
30
31
32

SVORIS APIE 1000–1200 G, ILGIS APIE 36 CM, BEVEIK KAIP KUKURŪZAS!
Vaisius dabar daug miega, tačiau kas 20–40 min. dieną ir naktį keičiasi ramaus ir aktyvaus miego
fazės. Jis jau turi blakstienas, akys gali gaminti ašaras, reaguoja į šviesą, mirksi. Jau kelios savaitės
iki šio periodo vaikelio veide galima stebėti liūdesio ar juoko išraiškas. Per paskutines savaites
kūnas augo greičiau negu galva, todėl dabar ji labiau proporcingesnė kūno atžvilgiu.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 1250–1300 G, ILGIS APIE 37 CM, BEVEIK KAIP DIDYSIS GREIPFRUTAS „POMELO“!
Akių tinklainėje susidaro šviesai jautrių ląstelių sluoksniai, nuo dabar ryšių (sinapsių) skaičius tarp
nervinių ląstelių toje smegenų dalyje, kuri atsakinga už regimųjų vaizdų interpretaciją, augs labai
sparčiai. Vaisiaus kaulai toliau kietėja. Tai reikalauja apie 200 mg kalcio kiekvieną dieną. Kūno ilgis
ir svoris didėja, kūdikiui gimdoje jau tampa ankšta.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 1300–1600 G, ILGIS APIE 38–40 CM, BEVEIK KAIP ŽALIASIS MELIONAS!
Smegenų paviršiuje susidaro smulkios, daug gilesnės vagelės bei vingiai. Tai reiškia, jog jose būti
ir sudaryti ryšius galės žymiai daugiau ląstelių. Smegenų audinys auga 100 000 ląstelių per minutę
greičiu! Šis greitis sumažės, kai prasidės nereikalingų ląstelių pašalinimo procesas, tačiau smegenys
augs ir toliau sudarydamos vis naujus mielinius apvalkalus.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 1600–1800 G, ILGIS APIE 39–41 CM, BEVEIK KAIP ŽIEDINIS KOPŪSTAS!
Amniono vandenų daugėjo kiekvieną savaitę, bet dabar tempas lėtėja, nes vaisius tampa vis didesnis.
Per ateinančias kelias savaites amniono vandenų susikaups daugiausia (nuo 800 ml iki 1000 ml).
Iki gimdymo datos vandenų sumažės iki 600 ml. Smegenų ląstelės, kurios sudarė neteisingus ryšius
bei tinklus arba negauna pakankamai stimuliacijos, pradeda žūti.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 1800–2000 G, ILGIS APIE 40–42 CM, BEVEIK KAIP ILGASIS AGURKAS!
Dauguma kūdikių jau pasivertė galvute žemyn ir taip pasiruošė gimti. Kai kurie apsiverčia tik
36–37 savaitę. Vaisius skiria šviesą ir tamsą. Rankų ir kojų nagai išauga iki pirštų galų. Plaukai
tampa vis tankesni, nors po gimimo gali praretėti. Berniukų sėklidės gali būti nusileidusios arba
būti kirkšniniame kanale, mergaičių didžiosios lūpos dar nedengia mažųjų.

S A V A I T Ė
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•

Delnų, pėdų niežėjimas
Išryškėjusios venos
Hemorojus

Nerangumas, pasikeitęs pusiausvyros centras

34 p.

Geresnei savijautai aš:
Su meile stebiu neįtikėtinai besikeičiantį kūną
Lepinu save maistingu ir sveiku maistu

7-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Skiriu dėmesio besitempiančiai odai, maitinu ją aliejais

Pas gydytoją

Dairausi gražios ir praktiškos suknelės, kuri tiks ne tik nėštumo
pabaigai, bet ir žindymo laikotarpiui

•

Mėgaujuosi nesvarumo būsena, kol plaukioju baseine

•
•
•
•
•
•
•

Išduos nėštumo ir gimdymo
atostogų pažymėjimą

Judu daug, bet saugiai ir atsargiai

Paskirs kraujo tyrimą

Aptarsite tyrimų rezultatus
Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą

Pamatuos gimdos dugno
aukštį

Ką turiu padaryti
Atlikti gliukozės toleravimo tyrimą
(nepamiršti atsinešti porą citrinos
griežinėlių)

Nėštumo atostogos

Atlikti kraujo tyrimą

Namų pertvarkymas

Įvertins vaisiaus širdies tonus

Pateikti prašymą „Sodrai“

Klausimai specialistui:

Atlikti šlapimo tyrimą

Dėl priemonių kojų venoms
stiprinti
Dėl dantų higienos ar
gydymo

Nėštukės malonumai

Įsigyti nėščiosios liemenėlę

Nėščiosios
nuotraukos

Pasimatymai su
vaikeliu ultragarso
tyrime 40 p.

Užsiregistruoti į baseiną

Užsiregistruoti 3D arba 4D
ultragarsiniam tyrimui

Kraitelio planavimas

55 p.

Suplanuoti pagrindinius mokymus
nėštumo atostogų laiku

Vaikučio veido
bruožai, matomi 3D
ultragarso aparatu

Smagi idėja
Šiuo metu pilvukas jau tikrai matyti, kūnas įgauna nuostabias formas ir linijas, todėl pats laikas nėščiosios fotosesijai!
Profesionalūs fotografai padarys įspūdingų nuotraukų, tačiau nesibaidykite ir mėgėjiškų nuotraukų gamtoje, su šeima.
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Stiprėjantis ryšys su mažyliu, vis
didesnis suvokimas jo, kaip atskiro
žmogaus, paskatina galvoti apie
gimdymą ir sukelia tiek laukimo
jausmą, tiek baimę ir nerimą.

Ar šis nėštumas skiriasi nuo įsivaizduoto, papasakoto kitų ar jau buvusio jūsų
nėštumo? Kokie darbai jums tapo nemieli ar per sunkūs? Kas praskaidrina
kasdieną? Dėl ko labiausiai džiaugiasi,
labiausiai nerimauja partneris? Ar pavyksta nuoširdžiai pasikalbėti ir suprasti vienam kitą?

„Rekomenduočiau skirti laiko
skaitymui ir vieniems kitiems
mokymams. Tiek prieš pirmą, tiek
prieš antrą nėštumą domėjausi vaikų
raida ir psichologija bei žindymu. Tai
suteikė daug žinių, o kai daugiau žinai,
lengva atlaikyti aplinkinių patarimus,
jautiesi užtikrinčiau.“

Nėštumo suteiktos atostogos gali
būti puiki erdvė pasilepinti ir pasibūti su savimi. O kartu tai gali būti
nesaugumo ir nerimo šaltinis – kai
nebėra darbo, nebėra to gyvenimo, kuris teikė pasitikėjimą savimi,
iškyla vidinio nesaugumo būsena.

7-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Vis ryškėjantis pilvukas, apvalėjančios formos, priaugti kilogramai
kartais kelia nesaugumo jausmą ir
savo moteriško identiteto bei savivertės klausimą: „Ar aš patraukli
kaip moteris?“.

Rasa, 5 metus mama

Mano 7-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Pabūkite su savimi, mokykitės atpažinti, ką jaučiate, kad apie tai
galėtumėte pasakyti savo artimiesiems. Skirkite laiko bendravimui
su jums artimais žmonėmis, su
kitomis moterimis, kurios gali padėti įsivardyti ir pasidalyti tuo, kas
vyksta. Pasirūpinkite tuo, kas jums
gyvenime teikia saugumą: malonia
veikla, kūrybiniais užsiėmimais.
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Vaisiaus
judesių
stebėjimas
Vaisiaus judesių stebėjimas

Nėra jokių griežtų normų ar lentelių,
kiek ir kaip intensyviai turėtų judėti
vaikelis, nes kiekvienas vaisius turi savitą ramybės ir budrumo ciklą, kuris
gali keistis skirtingais nėštumo tarpsniais. Paprastai sakoma, kad vaikelis
turėtų judėti taip pat dažnai, kaip judėjo paskutines kelias savaites. Kol
jaučiate, kad vaikelio judesių dažnumas ir intensyvumas iš esmės nepasikeitė, galite manyti, kad jam viskas
gerai. Nuo 32–33 sav. judesiai tampa
retesni, bet jų skaičius yra pakankamas iki gimdymo.
VAISIAUS JUDESIŲ SKAIČIAVIMAS IR
REGISTRAVIMAS – tai paprasčiausias
vaisiaus būklės tyrimo metodas, kurį
nuolat turi atlikti pati nėščioji. Pagal
vaisiaus judesių dažnį, pobūdį ir pokyčius galima spręsti, kaip vaikutis jaučiasi gimdoje, ir laiku sužinoti, ar jam
netrūksta deguonies.

•
•
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Mažylis spurdėti pradeda jau 10
nėštumo savaitę.
Moterys, kurios laukiasi pirmą

•

•

•

kartą, vaikučio judesius pajaučia
18–20 nėštumo savaitę, o jau gimdžiusios, tai pajunta anksčiau.

Iki 30 nėštumo savaitės pakanka
kasdien atkreipti dėmesį, ar jaučiate vaikelio judesius. Nei judesių
kiekis, nei jų pobūdis šiuo laikotarpiu neparodo vaisiaus būklės.
Jei kurį laiką judesių nepajutote,
galite atsigulti ir jų palaukti.

Nuo 31 nėštumo savaitės judesiai
tampa šiek tiek retesni. Gydytojai
pataria nėščiosioms stebėti judesius trečiąjį trimestrą tam, kad
suvoktų vaikelio ritmą, jo ramius
ir aktyvius periodus, judėjimo
dažnį, intensyvumą. Tada nėščioji
lengviau pajus, jei judesių pobūdis pakis.

Sveikas vaisius 30–40 nėštumo
savaitę būna labai aktyvus: čiulpia nykštį, čiumpa rankomis ir
kojomis, būdingi ritmiški krūtinės
ląstos judesiai.

Stebint vaisiaus judesius, reikia įvertinti tai, jog sveiko vaisiaus ramaus
miego periodas kaitaliojasi su aktyvumo periodu. Šio periodo trukmė ilgėja
proporcingai didėjant vaikučio amžiui.
Išnešioto vaisiaus ramaus miego periodai, trunkantys 20–60 min., kaitaliojasi su kūno aktyvumo protrūkiais, trunkančiais 6–15 min.
Esant didesnės rizikos nėštumui vaisiaus judesius skaičiuoti ir registruoti
reikėtų kiekvieną dieną ar taip, kaip
nurodo gydytojas.

•
•

Būtina kreiptis į gydytoją įtarus,
jog:
vaisius nejuda;

vaisiaus judesiai dienos metu ar
per kelias dienas tolygiai silpnėja
arba jų mažėja.

JUDESIŲ POBŪDIS
Silpni

Lyg silpni atskirų
galūnių judesiai.

Stiprūs

Lyg vaisius stipriai
spirtų kojytėmis ar
staiga krūptelėtų.

Sukimosi

Lyg vaisius visu
kūneliu vartytųsi
gimdoje.

Žagsėjimas

Tai ritmiškas žagsėjimas. Tačiau tai nėra
judesys.

Kaip skaičiuoti ar stebėti
vaisiaus judesius?

1 BŪDAS. Judesių serijų stebėjimas.
Norma yra apie 10 grupinių judesių
(serijų) / 12 val. Kai vaikutis sujuda be
pertraukos kelis kartus iš eilės, tai reikia vertinti kaip vieną judesių seriją. Kai
suskaičiuojate 10 grupinių judesių, tą
dieną galite daugiau nebeskaičiuoti.
2 BŪDAS. Registravimas lentelėje.
Pasirinkite sau patogų laiką, tik pageidautina, kad kasdien tai darytumėte panašiu laiku ir ne trumpiau kaip
30 min. Kuriuo paros metu skaičiuoti
vaisiaus judesius, nėra svarbu. Vaisiaus
judesius stebėkite atsipalaidavusi, gulėdama ant kairiojo šono, nes būtent
taip gulint pagerėja vaikelio kraujo
apykaita. Norma yra 5 krust./30 min.
Jei pajutote 5 ar daugiau judesių, tą
dieną galite daugiau nebeskaičiuoti,
tačiau jeigu mažiau nei 5, tyrimą pratęskite dar vienu pusvalandžiu papildomai. Vėl neužregistravus penkių
judesių, skaičiuoti reikia dar valandą.

Judesių skaičiavimo lentelė
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Apsaugantys gaminiai
Apsaugantys gaminiai, Nida Vildžiūnaitė

DĖMESYS KOJOMS. Pagrindiniu nėštumo hormonu vadinamas progesteronas veikia nuo pirmųjų nėštumo dienų.
Jis atpalaiduoja lygiuosius raumenis,
esančius ne tik gimdoje, bet ir visų
venų sienelėse, taigi, sumažėja venų
tonusas. Apie venų išsiplėtimo pradžią
signalizuoja dienos pabaigoje jaučiamas kojų sunkumas, pabrinkimas. Vėlesniais mėnesiais vaikelis spaudžia dubenį ir taip dar labiau pasunkina kraujo
tekėjimą venomis. Išsiplečia venų
spindis, vožtuvai tampa nesandarūs,
kaupiasi pernelyg daug kraujo. Kojos
pabrinksta, tirpsta, atrodo, lyg po jas
bėgiotų skruzdėlės. Gali išryškėti paviršinis venų tinklas, tinti blauzdos – tai
jau progresuojanti venų varikozė. Ypatingą dėmesį skirkite,
• jei turite venų problemų;
• jei tai ne pirmas nėštumas;
• jei venų problemų turėjo jūsų tėvai;
• jei priaugote daug svorio;
• jei dirbate stovimą darbą;
• jei ilgai sėdite.
Tausokite kojas nuo per didelio nuovargio, įtampos, venkite ilgai sėdėti,
laikykite kojas pakeltas, darykite pertraukėles, pavaikščiokite, pamankštinkite pėdas. Jei vargina tinimas, vaikščiokite, miegokite šiek tiek pakeltomis
kojomis. 1 pav.
Kompresines kojines rekomenduojama
pradėti nešioti ne tada, kai jau pajuntate simptomus, bet iš karto sužinojus,
kad esate nėščia (prisiminkite, hormonai venas veikia nuo pirmųjų dienų).
Ypač jei venų problemų turėjote dar iki
nėštumo, jei tai ne pirmas nėštumas, jei
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darbe ilgai stovite arba sėdite. Kompresinės pėdkelnės prilaiko venų sieneles bei skatina geresnį veninio kraujo tekėjimą.

1

TINKAMA LIEMENĖLĖ. Nėščiųjų liemenėlės iš pažiūros panašios į liemenėles maitinančioms mamoms, tik nepritaikytos žindyti (neatsisega kaušeliai). Todėl paskutiniams nėštumo mėnesiams
turėtų tikti maitinimo liemenėlė. 2 pav.
Pagrindiniai netinkamo dydžio požymiai:
• liemenėlės juosta nugaroje užkilusi aukštyn
arba įsispraudusi, palieka žymes odoje;
• kaušeliai netinkamos formos ar per maži, jie įsispaudžia, krūtinė išsikiša per viršų ar šonus;
• petnešėlės spaudžia ar krinta.
PRILAIKANČIOS KELNAITĖS. Kelnaitės, sutvirtintos
ties pilvu ir juosmeniu, švelniai prilaiko pilvą ir juosmenį, bet nesuspaudžia, netrikdo kraujotakos. Gerai
priglunda, nesimato po drabužiais. 3 pav.
PALAIKOMASIS DIRŽAS. Jei pilvo raumenys silpnesni, skauda nugarą, pilvas yra didelis, nuo 5–6 nėštumo mėnesio rekomenduojama nešioti palaikomąjį
diržą. Jis labai efektyviai prilaiko didesnį pilvuko
svorį, sumažina spaudimą į šlapimo pūslę, apsaugo
nuo venų varikozės. Dėvimas ant bet kokių apatinių
ar viršutinių drabužių. Patogiausia užsijuosti diržą
atsigulus, po pilvuku lipdukais sureguliuoti apimtį ir
pasirinkti tinkamiausią įtempimą. 4 pav.
KORSETAS. Iš karto po gimdymo atsigauti pilvo raumenims padės specialūs makštos pratimai, kai kurie gydytojai rekomenduoja korsetines priemones.
Teigiama, kad jas dėvint raumenys į pradinę būklę
grįžta 2–3 kartus greičiau nei jų nedėvint. Korsetą ar
diržą geriausia išsirinkti paskutinį nėštumo mėnesį
specializuotose parduotuvėse. 5 pav.

2

3

4

5

Tinkama liemenėlė
Kokia yra gerai parinkta nėščiosios ir žindymo liemenėlė?
1

2

SAV YBĖS

KIEK K ADA
TURĖTI ĮSIGY TI

TINK AMIAUSIA
DĖVĖTI

3

Svarbu žinoti:
•

Nėštumo metu numatyti, kiek padidės krūtys po gimdymo, neįmanoma,
todėl reikia individualiai sekti laktacijos periodus.

TINKAMO DYDŽIO. Petnešėlės turėtų būti plačios, audinys nedirginti,
apimties juosta neveržti, kaušeliai nespausti, o juos švelniai patraukus atidengti krūtį (ne tik spenelį), nespausdami krūties ir pieno latakų.

•

LENGVAI PRIŽIŪRIMA. Dažnai skalbiama bei džiovinama liemenėlė neturėtų prarasti nei formos, nei tamprumo, nei dydžio.

„Rinkitės skirtingo tipo, modelio ir spalvų
liemenėles, kad galėtumėte lengvai prisitaikyti prie krūtų pokyčių ir priderinti jas
prie skirtingų drabužių“, – 9menesiai.lt
specialistė konsultantė Lina

NEVARŽANTI, NEDIRGINANTI. Nėštumo metu ir ypač pirmąsias dvi savaites po gimdymo krūtų dydis gali
sparčiai kisti, todėl liemenėlė turi būti
tampri, nevaržyti krūtų pokyčių, audinys turi būti švelnus (rekomenduojama vengti dirginančių papuošimų).

•

Žindymo laikotarpiu krūtys gali pasunkėti dvigubai, todėl svarbiausia,
kad liemenėlė tinkamai jas prilaikytų.

S P O R T I N I O T I P O , 2 pav.

Ž I N DY M O L I E M E N Ė L Ė , 3 pav.

8–9 nėštumo mėnesį

Pirmasias savaites

2 mėnesį po gimdymo ir
žindymo laikotarpiu

+ žindymo laikotarpiu, kai
nusistovės krūtinės dydis (nuo
1–6 mėnesio po gimdymo)

+ namuose ar naktį žindymo laikotarpiu

III trimestrą

Nėštumo pabaigoje

Nuo 3 savaitės po
gimdymo

1–2 liemenėles

1–2 liemenėles

2–3 liemenėles

formuojanti, su lankeliais, su
pakietinimais, patogi, tvirta,
prisitaikanti – tampri, tinkanti
žindyti, pralaidi orui

1

Savaiminis pieno tekėjimas (naktį,
išgirdus kūdikio verksmą ir pan.)
yra normalus reiškinys. Tokiu atveju
naudojami įdėklai į liemenėlę, pieno
surinkikliai ir pan., kuriuos prilaiko
sportinio tipo liemenėlės.

N Ė Š Č I O S I O S I R Ž I N DY M O , 1 pav.
(pagal poreikį)

Didžiausias liemenėlių pasirinkimas
bei profesionali konsultacija
būsimai mamai

PO GIMDYMO

elastinga, be lankelių, besiūlė, prisitaikanti, lengvai
atsegamas kaušelis,
pralaidi orui

+ atskira puošni liemenėlė
ypatingoms progoms

formuojanti, platesnės
petnešėlės, palaikymo
juosta, keletas užsegimo
pozicijų, atsegamas kaušelis, pralaidi orui

2

3

Mus rasite:
Parduotuvė „9 mėnesiai“
Ogmios miestas, Verkių g. 29, Vilnius
Tel. +370 6555 71 97
Dirbame:
I–VI 10.00–20.00, VI 10.00–18.00
www.9menesiai.lt
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8

Džiaukitės savo padėtimi ir neslėpkite
to! Keliais dydžiais per dideli drabužiai – netinkamas pasirinkimas. Rinkitės
kuo natūralesnius, laisvai krintančius
ir kūną apgulančius audinius. Venkite kietų, styrančių, besilamdančių ir
sintetinių audinių. Dėvėkite kuo paprastesnius, vienspalvius, lengvai užsivelkamus drabužius.

MĖNUO
Mama

Per šiuos nėštumo mėnesius jau pajutote, kaip gera jaustis patogiai, jaukiai
ir gražiai. Atrodytų, kad tai netgi suteikia papildomų jėgų! Trečiajame nėštumo trimestre sparčiai didėjant pilvukui
tenka ieškoti naujų aprangos sprendimų. Puikus pasirinkimas – sujuosiamos
suknelės, nes dirželį galėsite užsirišti
vis aukščiau, atsižvelgdama į pilvuko
dydį. Stenkitės vengti stambiais raštais
išmargintų audinių ir labai uždarų kaklo
linijų, nes jos vizualiai didina kūną.
Ilga suknelė padeda išlaikyti eisenos
grakštumą, ypač paskutiniais mėnesiais, kai eisena būna pakitusi. Rinkitės
neutralias ir tamsesnes spalvas: juodą,
tamsiai mėlyną, smaragdinę, vyšninę.
Keisdama aksesuarus suknelę pritaikysite vis kitai progai.

0
0

1
1

2

3

4

Nukreipti dėmesį nuo didesnės kūno
masės padės ryškūs aksesuarai. Nesipuoškite mažais daikčiukais – jie atrodys juokingai neproporcingi jūsų
pilvui (maži pakabukai, grandinėlės,
dirželiai, sagės, mažos rankinės, labai
ploni kulniukai ir pan.). Galite pasirinkti ilgus kabančius auskarus arba
originalią koljė, pasirišti margą skarą ar
galvos apdangalą – ir net pilkiausi drabužiai iš karto sužibės naujai. Įsigykite
linksmesnę rankinę – galbūt margą
arba su įdomiomis detalėmis. Ir nepamirškite, kad aksesuarai – ilgaamžis dalykas, juos nešiosite kelerius metus, tad
čia galite ir šiek tiek paišlaidauti!
Atminkite, kad laukiantis galioja visos
aprangos taisyklės: batai iki kauliukų
trumpina kojas, tamsios spalvos optiškai šiek tiek lieknina, blizgūs, labai
šviesūs, permatomi audiniai prideda
apimties ir t. t.
POILSIS. Darykite pertraukėles, lengvus kūno tempimus, atsipalaiduokite.
Jei jūsų darbas sėdimas, ilgai nebūkite
vienoje padėtyje, nekryžiuokite kojų.
Taip pat nepatartina ilgai stovėti. Jei
norisi prigulti, dabar pats geriausias
laikas tai padaryti. Dabar jūsų organizmas dirba didesnės apkrovos režimu,
tad turite pakankamai ilsėtis dieną ir
išsimiegoti naktį.

2
5

6

7

8

Jei problemą galima
išspręsti, vadinasi,
nėra jokio reikalo
dėl jos jaudintis.
Jei problema
neišsprendžiama,
jaudintis dėl jos
beprasmiška.
Dalai Lama

Tėtis

Turbūt šiek tiek nerimaujate dėl artėjančio gimdymo, kaip tuo metu reikės
pagelbėti partnerei ir kaip susidorosite su naujomis tėčio pareigomis. Savo
nerimą pasistenkite nukreipti konstruktyvia kryptimi – išsiaiškinkite artėjančio
gimdymo požymius, kad žinotumėte,
kada laikas važiuoti į ligoninę arba
skambinti akušerei.
Gimdymo metu ir po jo partnerei reikės jūsų pagalbos labiau nei bet kada.
Todėl stenkitės išlikti ramus ir susitelkęs, šypsokitės jai, sakykite raminančius, gražius žodžius (kurių ji galbūt ir
negirdės, bet tai tikrai veiks teigiamai).
Žinokite, kad esate gyvybiškai svarbi
gimdymo proceso dalis! Tyrimais nustatyta, kad padedant partneriui gimdymo procesas gali gerokai sutrumpėti, jūsų dalyvavimas netgi sumažina
tikimybę, kad reikės medicininės intervencijos – skausmą malšinančių, skatinamųjų vaistų ir pan.
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Kaip auga mažiukas?

33
34
35
36
S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2000–2200 G, ILGIS APIE 42-44 CM, BEVEIK KAIP GŪŽINĖ SALOTA „ICEBERG“!
Smegenys ir nervų sistema jau išsivysčiusios, vaisius ima kurti savo imuninę sistemą. Oda tampa
vis mažiau raukšlėta dėl po oda esančių baltųjų riebalų. Veido oda nebe tokia raudona, vis dar
apaugusi gyvaplaukiais. Vaisiaus smegenys apsuptos plokščiais kaukolės kaulais, kurie dar
nesuaugę. Šie kaulai minkšti ir lankstūs, gali keisti formą bei užslinkti vienas ant kito, kad galva
lengviau prisitaikytų prie gimdymo kanalo ir lengvai pereitų gimdymo takais.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2300–2500 G, ILGIS APIE 44,5 CM, BEVEIK KAIP GELTONASIS MELIONAS!
Šiuo metu organizmas jau visiškai susiformavęs ir galva, palyginti su kūnu, yra proporcinga.
Vaisius toliau pilnėja, riebalų sluoksnis gimus padės reguliuoti kūno temperatūrą. Dabar vaisius
gyvena pagal keturias aktyvumo fazes: ramus miegas, aktyvus sapnas, ramus būdravimas ir
aktyvus būdravimas. Ausies dalis (sraigė), kuri siunčia signalą į smegenis, labiau subrendusi,
todėl vaikutis jau atpažįsta mamos balsą, geba skirti lopšines ar dainas.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2400–2700 G, ILGIS APIE 43-46 CM, BEVEIK KAIP PAPAJA!
Dabar rankų ir kojų raumenys susiję su nervų sistema ir gali veikti koordinuotai. Vaikutis paprastai
guli, pritraukęs kojas bei rankas po savimi, ir gali atlikti čiuopimo judesius. Esant ritmingai muzikai
vaikutis gali net linguoti į taktą. Tokiu būdu jis stiprina savo raumenis. Amniono vandenų natūraliai
mažėja, placenta jau visiškai subrendo ir pasiekė didžiausią savo veiklos efektyvumą. Toliau jos
augimas baigsis ir prasidės senėjimas.

SVORIS APIE 2600–3100 G, ILGIS APIE 44–48 CM, BEVEIK KAIP ANANASAS!
Šio mėnesio pabaigoje vaisius galutinai subręsta. Galutinai susiformuoja svarbiausios fiziologinės
funkcijos: kvėpavimo ir temperatūros reguliavimo centras, fermentinės sistemos, medžiagų apykaita.
Aktyviai didėja kūno svoris, slenka gyvaplaukiai, varškinės masės lieka tik raukšlėse, lenkiamųjų
galūnių paviršiuje. Jau susidariusios standžios ausų kremzlės. Ryškėja padų raukšlės.

S A V A I T Ė
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•
•

Gimdos susitraukimai, nestiprūs sukietėjimai
Maudimas pilvo apačioje, strėnose

Padidėjusios krūtys, o jų oda plonėja, matosi venų tinklas
Patinę viso kūno audiniai

Kraujuojančios, paburkusios dantenos
Geresnei savijautai aš:
Skiriu laiko kruopštesnei burnos higienai

Ieškau tikrai patogios nėščiosios liemenėlės

8-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•
•
•
•

Aptarsite tyrimų rezultatus

•
•

Įvertins vaisiaus širdies tonus

•

55 p.

Pajutusi pilvo sukietėjimus džiugiai pasisveikinu su savo mažiuku
Paguliu pakėlusi dubenį aukščiau, jei paskausta strėnas
Nepamirštu vartoti reikiamo kiekio skysčių

Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą

Pamatuos gimdos dugno
aukštį

Nusiųs ginekologo
konsultacijai, jei nėštumą
prižiūri kitas specialistas
Patars stebėti vaisiaus
judesius

Klausimai specialistui:
Pasitarti su gydytoju dėl
hepatito B tyrimo prieš
gimdymą

Kokios skausmo malšinimo
taktikos taikomos ligoninėje

Ką turiu padaryti
Atsisiųsti mobiliają sąrėmių
skaičiuoklę (programėlę)

Pradėti stebėti ar skaičiuoti vaisiaus
judesius 50 p.
Įsigyti labai minkštą dantų šepetėlį
Numatyti, kas prižūrės vyresnius
vaikus, kai važiuosiu gimdyti

Pagalvoti, kas padėtų po gimdymo

Apie laukiamus pokyčius kalbėti
vyresniems vaikams, suplanuoti jiems
dovanėles, gimus sesei ar broliui

Nėštukės malonumai
Kūrybiniai pomėgiai
Ramus laisvalaikis

Malonūs pokalbiai
Minkšti patalai

Vaikelio
pasispardymai

Grožio procedūros

Generalinė namų
tvarka
www.baltinamai.lt

Smagi idėja
Jūsų – būsimų tėvų – interviu. Apie tai, kokį gyvenimą įsivaizduojate gimus mažiukui. Kokia yra jūsų šeima, o kokia norite,
kad būtų. Slapti klausimai apie partnerį – ar pažįstate jį. Kokias savo, vyro, vaikų ir artimųjų savybes ypač vertinate.
58

Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Dažniausiai gimdymo laukiama su
nerimu, baime, kad skaudės, kad
situacija bus nevaldoma. Kyla klausimų, kaip gimdymas pakeis poros
santykius, jei kita poros pusė dalyvaus gimdyme.

Kokia jūs, nėščioji? Ar mėgaujatės laukimosi periodu? Kokios veiklos jums
suteikia saugumo? Ar pakito jūsų laivalaikis, o gal įpročiai? Ar tenkina, kaip
pasidalijote esamus ir būsimus buities
darbus, kūdikio priežiūros rūpesčius?
Kokių kyla klausimų dėl asmeninio tobulėjimo? Ko pasigendate iš aplinkinių,
medikų, visuomenės?

„Rekomenduočiau paieškoti
užsiėmimų besilaukiančiosioms – tai
gali būti ne tik pamokėlės, bet ir
mankšta, baseinas ar joga. Tokia
veikla padės jums ne tik praleisti
laiką aktyviai, bet kartu ir smagiai
pasibūti tarp tokį patį gyvenimo etapą
išgyvenančių moterų.“

Laikotarpio po gimdymo galima
laukti nusiteikiant gražiam laikui.
Kartais aplanko baimės dėl buities
po gimdymo. „Ar susitvarkysiu?“,
„Ar būsiu gera mama?“

8-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Šiuo metu dažnai vėl suintensyvėja emocijų bangavimai, jautrumas,
pažeidžiamumas. Psichika ir kūnas
ruošiasi tam, kad po gimdymo
taip pat jautriai ir intuityviai (o ne
išmoktai) reaguotų į individualius
mažo žmogaus poreikius.

Asta, 7 metus mama

Mano 8-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Informacija gali padėti, nuraminti,
tačiau gali ir dar labiau sudirginti.
Domėkitės atsakingai. Išsirinkite
jums tinkamus mokymus, kursus,
informacijos šaltinius, tačiau neapsikraukite informacijos gausa.
Domėkitės kartu su vyru (jei tai pavyksta) – tai padės jam geriau suprasti, kas vyksta su jumis, ir kartu
palaikysite artimus santykius.
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Suomiški šeimos
vaidmenų žemėlapiai

Gimęs kūdikis į poros santykius atneša daugybę pokyčių. Naujo mamos ir
tėčio vaidmens įsisąmoninimas – daug
iššūkių keliantis laikas. Todėl tėvystės
krizės užklumpa dažną mažylio susilaukusią porą. „Suomijos ugdytojai yra
įsitikinę, kad tinkamai pasiruošus tokių
krizių išvengti galima“ – teigia Eglė Bogvilaitė-Aronen, tinklaraščio „Suomiškas ugdymas“ autorė. Suomių sukurtos informatyvios schemos-žemėlapiai
paprastai ir aiškiai detalizuoja vaidmenis tėvystėje ir poroje. Vaidmenų įsisąmoninimas ir taikymas kasdienybėje
kuria darnią santykių visumą.
Žemėlapiuose vaidmenys pritaikyti
abiem tėvams. Tėtis ir mama – lygiaverčiai šeimos suaugusieji, kuriantys tokią
šeimą, kurioje gera ir saugu visiems

šeimos nariams. Išskirti vaidmenų elementai nukreipia į meilės ir bendros
atsakomybės sritis, primena ir asmeninių poreikių svarbą. Žemėlapiai
paprastai ir suprantamai vizualizuoja
tokią šeimos ir tėvystės sampratą, kuri
šiuolaikiniame gyvenime yra siekiamybė. Svarbu įsisąmoninti, kad vaidmenys ir jų elementai yra ne dalijami su
partneriu per pusę, pasiskirstant, kas
už kurią vaidmens sritį yra „atsakingas“, o abiem partneriams lygiavertiškai realizuojant save visose srityse.
Visai natūralu, kad naujieji mama ir tėtis, turėdami skirtingas savo vaikysčių
patirtis, gali nevienodai įsivaizduoti
šeimą, vaiko poreikių tenkinimą, atsakomybes. Todėl vadovaujantis šiais
žemėlapiais partneriams lengviau
mokytis „kalbėti viena kalba“, ugdytis
reikiamas savybes, lygiavertiškai augti
šeimoje ir taip išvengti gilių santykių
duobių bei mažinti krizių tikimybę.
Nėštumas – labai tinkamas metas stabtelėti, pamąstyti, paklausti, ką apie
vaidmenis šeimoje galvoja partneris.
Jei skirsite laiko santykiams aptarti dabar, bus lengviau gimus mažyliui. Kartais tiesiog užteks persimesti supratingu žvilgsniu ir abu suprasite – dabar
užslinko „tas“ sunkaus laiko debesis,
bet jis tikrai praeis!

Poros
santykių
žemėlapis

Gyvenimo
mokytojas

Partneris

Socialinių
santykių
konsultantas

Santykių
sergėtojas

Ribų
nustatytojas

Suomiški šeimos vaidmenų žemėlapiai, autorė Elzė Gerdvilienė

Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje suomiško ugdymo ypatumai kelia didelį susidomėjimą. Ugdymu šiuo atveju
įvardijame santykį su vaiku nuo pat gimimo. Jau seniai žinoma, kad su vaiku
labai svarbu sukurti saugų prieraišumą.
Nuo šio supratimo ir prasideda suomiško ugdymo modelis. Kuo tvirtesnius ir
saugesnius santykius sukuria mama ir
tėtis su savo vaiku nuo pirmųjų jo dienų, tuo lengviau vaikas ateityje prisitaiko prie neišvengiamų pokyčių vėliau.

Tėvystės
vaidmenų
žemėlapis

Ribų

išlaikytojas

Kasdienės
priežiūros
suteikėjas

Buities
didvyris

Meilės
davėjas

Mylėtojas
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9
MĖNUO

Trečiajam nėštumo trimestrui artėjant
į pabaigą galite pajusti netikėtą energijos antplūdį ir nesuvaldomą norą
tvarkytis namus – „sukti lizdą“. Tai labai natūralus jausmas, dažniausiai sustiprėjantis paskutinėmis savaitėmis,
artėjant gimdymui. Manoma, kad toks
intensyvaus tvarkymosi periodas susijęs su ilgai besitęsiančiu nėštumu, susijaudinimu, pokyčio, kuris jau tuoj tuoj
ateis, laukimu, nuojauta, kad gimus
kūdikiui jo priežiūra užims daug laiko ir
energijos, todėl viskas turi būti sutvarkyta ir paruošta jo atėjimui iš anksto.
Galima teigti, kad „lizdo sukimas“ yra
viena pirmųjų motiniškos intuicijos apraiškų, kurią dar labiau patirsite gimus

0

1
1

2

3

savimi. O jei būna dienų, kai pasitikėjimo trūksta, nenusiminkite.

•
•

Venkite kelti sunkius daiktus.

Tėtis

•

Nepersitempkite ir nepervarkite.
Padarykite tik tai, kas būtina. Dažnai ilsėkitės ir tausokite jėgas gimdymui bei naujagimio priežiūrai.

•

Mama

0

kūdikiui. Tai nesąmoningas jausmas
elgtis taip, kad kuo geriau būtų patenkinti kūdikio poreikiai. Neurologai
įrodė, kad vienas iš gimdymo metu
išsiskiriančių hormonų yra motinystės hormonas, „liepiantis“ motinoms
rūpintis savo kūdikiais. Jei panorote
atlikti generalinę tvarką, nepamirškite
kelių atsargumo taisyklių:

4

Jei prireiks lipti ant kopėčių, tegul
tai atlieka kitas šeimos narys. Nerizikuokite. Jūsų pusiausvyros pojūtis šiuo metu yra pasikeitęs.

Deleguokite darbus kitiems šeimos nariams. Nėštumas – bene
vienintelis metas gyvenime, kai
darbus skirstyti kitiems galite ramia sąžine.

6

7

Jūsų mažylis jau labai greitai išvys šį
pasaulį! Labai gali būti, kad partnerė
jau pavargusi nuo nėštumo, bet kartu
ir bijo gimdyti. Lengviau suvaldysite
nerimą, jei susitelksite į tuos dalykus,
kuriuos galite padaryti dabar pat – dar
kartą peržiūrėkite ligoninės krepšio
turinį, įsitikinkite, kad po ranka turite
gimdymo planą, rūpinkitės, kad kasdien abu maksimaliai pailsėtumėte
prieš bet kada prasidėsiantį didįjį įvykį.

Gyvenimas prasidėjo
nuo pabudimo ir
savo mamos veido
įsimylėjimo.

Nesijaudinkite, jei tvarkytis nenorite.
Kad ir kaip keistai skambėtų, kai kuriose šeimose atsakomybe ir namų tvarkymosi instinktu labiau pasižymi vyras.
Gimus mažyliui bus visokių akimirkų,
kartais kirbės abejonės, kokį mažyliui palankiausią sprendimą priimti.
Sakoma, kad tik pagimdžiusi pradedi suprasti ir vertinti tai, ką gavai iš
savo mamos. Širdyje gimsta begalinis
dėkingumas ir supratimas, baigiasi
priekaištai ir nesutarimai. Tai gali būti
proga atnaujinti santykius su mama.
Esant neaiškumų, domėkitės, rinkite informaciją, tačiau įsiklausykite ir į save.
Jūsų intuicija ilgame motinystės kelyje
bus geriausias kelrodis. Pasitikėkite

2
5

Motinystė – tai didelis iššūkis. Jau tuoj
gims mažylis, iš kurio žvilgsnio vienareikšmiškai suprasite, kad esate pati
geriausia ir mylimiausia!

8

George’as Eliotas

Jei planuotas gimdymo terminas jau
atėjo, o dar nieko neįvyko, galbūt abu
jaučiatės šiek tiek nusivylę. Galite išbandyti keletą „naminių“ gimdymo
skatinimo priemonių, tačiau ne visų jų
poveikis įrodytas moksliškai. Kai kurios
poros taiko akupunktūrą, valgo ananasą, užsiima lytiniais santykiais, stimuliuoja spenelius.
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Kaip auga mažiukas?
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S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2700–3200 G, ILGIS APIE 48 CM, BEVEIK KAIP CUKINIJA!
Veido raukšlės beveik išnyko, oda atrodo lygesnė. Nagučiai siekia pirštų galus. Kūdikis toliau
treniruoja savo veido raumenis: suraukia antakius, patempia lūpą, raukosi, mirksi, daro įvairias
grimasas, sukioja galvą, reaguoja į garsus, šviesą ir prisilietimus. Virškinimo sistema toliau vystosi
ir vystysis dar keletą metų po gimimo, per pirmuosius metus plonoji žarna paaugs daugiau nei
100 cm. Vaisius nebe toks aktyvus, nes vietos gimdoje vis mažiau.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2800–3400 G, ILGIS APIE 46–50 CM, BEVEIK KAIP KOPŪSTAS!
Šiuo metu placenta perduoda vaikui daugiausia deguonies, gliukozės ir kitų gyvybiškai svarbių
maistinių medžiagų. Oda tampa tvirtesnė ir blyškesnė, nes senas odos ląsteles keičia naujos. Lanūgo
plaukeliai, kurie dengė visą kūną, greičiausiai jau nukrito, bet vaisius dar gali turėti lanūgo lopelių ant
žastų ir pečių. Kūdikio smegenyse yra dviem trimis kartais daugiau nervinių ląstelių negu jų bus jam
suaugus. Akys pradėjo automatiškai mirkčioti ir jis gali per pilvo sienelę jausti šviesos pasikeitimą.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 2900–3600 G, ILGIS APIE 46–52 CM, BEVEIK KAIP ARBŪZAS!
Dabar jūsų kūdikis jau turi sąmonę ir koordinaciją. Kūno pūkeliai išnyko, nors ne visur. Po gimimo
jie greitai išnyks. Kūnas dar padengtas varškine mase, kurios ypač daug odos raukšlėse, po
pažastimis ir kirkšnyse. Ant galvos gali būti keletas plaukelių arba didžiulė šukuosena – 2–4 cm
plaukai. Plaučiai gamina daugiau surfaktanto, vaisius yra pasirengęs pirmajam įkvėpimui. Iškart
po gimimo naujagimis gali verkti arba burbuliuoti siekdamas išvalyti savo kvėpavimo takus.

S A V A I T Ė

SVORIS APIE 3000–4500 G, ILGIS APIE 50–55 CM, BEVEIK KAIP MOLIŪGAS!
Nervinės ląstelės smegenų pusrutuliuose sudaro 6 sluoksnius. Skirtingose smegenų dalyse neuronai
pradeda specializuotis, keičiasi jų forma. Gimstant kūdikio smegenys sveria beveik 350 g. Tai yra apie
10 proc. visos kūno masės. Per pirmuosius metus smegenų masė padidėja 3 kartus ir pasiekia 1 kg.
Nėštumo pabaigoje vaisiaus vandenų kiekis mažėja, dėl vietos stokos pats vaisius lenkiasi, jo galūnės
prisispaudžia prie liemens, galva lenkiasi prie smakro. Jūsų vaikutis jau pasiruošęs ateiti į pasaulį.
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Šį mėnesį
svarbu

Galimi organizmo pokyčiai
•
•
•
•

Besisunkiančio priešpienio lašeliai
Pabudimai naktį, neramios mintys

Dilgčiojimas apatinėje pilvo dalyje
Paruošiamieji sąrėmiai

70 p.

Geresnei savijautai aš:
Prigulu ant šono, kai tik pavargstu

Įsivaizduoju sklandų ir ramų savo gimdymą

Naktinius apmąstymus nuraminu giliu kvėpavimu

9-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Pas gydytoją
•
•
•
•
•

Aptarsite tyrimų rezultatus

•
•

Įvertins vaisiaus širdies tonus

•
•
•

Pamatuos kraujospūdį
Paprašys pasisverti

Paskirs šlapimo tyrimą

Pamatuos gimdos dugno
aukštį
Įvertins vaisiaus padėtį
gimdoje
Suėjus 41 sav.:

Padarys kardiotokogramą;
Atliks tyrimą ultragarsu;

Nuspręs dėl kito apsilankymo

Smagi idėja

Nepamirštu, kad artėjantis gimdymas yra artėjantis susitikimas su
vaikeliu
Lepinuosi pietų, pavakarių ir priešpiečių miegu!

Ką turiu padaryti
Pasirinkti praktišką plaukų
kirpimą

Suplanuoti naujagimio fotosesiją
Apsilankyti pas ginekologą
35–37 sav., jei nėštumą prižiūri
kitas specialistas
Paskaityti apie galimą
melancholiją ar depresiją po
gimdymo

Apsilankyti gimdymo namuose
Pasirinkti vaikučio gydymo
įstaigą, gydytoją

Gimus kūdikiui reikės
Paskambinti į polikliniką ir
pranešti apie naujagimį.
Įregistruoti vaiko gimimą
metrikacijos skyriuje arba
per e. valdžios vartus.
Deklaruoti vaiko
gyvenamąją vietą

Užpildyti prašymą
vienkartinei išmokai už
vaiką gauti 15 p.
Pateikti prašymą vaiko
pinigams gauti

Automobilyje „apgyvendinti“
automobilinę kėdutę

Jei turite vyresnių vaikų, organizuokite „pagalbos tarnybą“ – naujos pareigos vaikams suteiks pasitikėjimo savimi ir jie
jausis įvertinti. Užrašykite savo mažus norus – namų fėjos ir burtininkai trauks ir pildys jūsų užgaidas su malonumu!
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Mano jausmai

Aš laukiuosi. Sveikas, dienorašti.

Kitos mamos žinutė

Lizdo sukimo sindromas praneša,
kad gimdymas jau nebetoli. Norisi tylos, susikaupimo, atsiribojimo
nuo pasaulio, atsiranda noras tvarkytis, valyti namus, lankstyti drabužėlius ir ruoštis vaikelio atėjimui.

Koks buvo jūsų nėštumas? Ar norėtumėte pakartoti? Kas suteikia pasitikėjimo, rengiantis vaikelio atėjimui? Kas
palaiko? Kokie kraitelio rūpesčiai patys
mieliausi? Ar žinote, kokio gimdymo
norėtumėte, o kokio – ne? Ar norėtumėte, kad per gimdymą pagelbėtų
partneris? Ką jis galvoja apie tai?

„Su vaikelio gimimu linkiu atrasti save
kitokią – labiau save girdinčią, labiau
save matančią, sau jautrią ir švelnią.
Pojūčiai, tapus mama, sustiprėja,
bet ne vien tik dėl mamos statuso,
bet ir tam, kad taptume grynesnės ir
tikresnės pačios sau. Nebijokime to
grynumo – jis yra dovana.“

Fiziškai darosi sudėtinga, dėl to
baimę gimdyti dažnai pakeičia
nekantrumas. Šiame etape nėra
paprasta išlaukti „tos dienos“, atlaikyti aplinkos klausimus „kada?!“

9-ojo nėštumo mėnesio atmintinė

Jei vaikelis neskuba atkeliauti, gali
atsirasti irzulys dėl raginimo greičiau gimdyti. Taip pat nuovargis
nuolat laukiant ir kartu kilti nerimas
„ar viskas gerai?“, „ar nereikės gimdymo skatinti?“, „ar viskas vyks be
komplikacijų?“

Eglė, 4 metus mama

Mano 9-asis mėnuo

Kaip padėti sau?
Šis laukimas yra labai svarbus ir
kartu reikalaujantis sąmoningumo
bei išbuvimo. Leiskite sau būti namuose, atsiribokite nuo visko, ko
šiuo metu nenorite, ir kartu stebėkite savo mintis, jausmus. Su vyru
pasikalbėkite apie savo baimes ir
lūkesčius vienas kitam. Poros santykiai yra pagrindas, nuo kurio priklauso jūsų psichologinė būsena
po gimdymo.
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Ruoštis visapusiškai, dula Lina Gabrijolavičienė

Kaip ruoštis
gimdymui
Nusiteikimas

Kas jums yra gimdymas, apskritai vaisingumas, buvimas moterimi ir tapimas
mama? Iš kur žinote, kaip atrodo gimdanti moteris, gimstantis naujagimis,
koks tai procesas, ko reikia, kad jis būtų
sklandus? Kaip gimdyti norite jūs? Kaip
įsivaizduojate patį pirmą pasimatymą
su savo naujagimiu? Ar žinote, kaip gimėte jūs ir jūsų partneris? Kas yra svarbu pirmomis valandomis po gimimo,
kaip tai susiję su ilgalaike sveikata?
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Fizinis ir emocinis pasirengimas

Gimdymas – tarsi kelionė: žinai, kad jai
reikia dokumentų, piniginės ir lagamino su daiktais, bet kas tiksliai laukia,
paaiškės tik jai prasidėjus. Ar gebate
išlaviruoti nežinomybėje? Šiuolaikinėms moterims dažnai reikia pastangų, kad nesiimtų kontroliuoti to, ko suvaldyti neįmanoma. Kiek šokiruojantis
klausimas įsivertinimui – kokie jausmai
užpuola pagalvojus: „O jeigu pradėsiu gimdyti automobilyje, spūstyje?“
Dabar atkreipkite dėmesį, kaip į tokį
sakinį reaguoja jūsų kūnas: ar žandikaulis atpalaiduotas? O pečiai? Pilvas?
Ar delnai sausi? Ar kvėpuojate giliai,
į pilvą, nesulaikote nei įkvėpimo, nei
iškvėpimo? Gebėjimą fiziškai ir emociškai atsipalaiduoti galima išlavinti.
Atsipalaidavimui svarbiau ne technika, o savęs pažinimas – iš pradžių gali
prireikti pagalbos susivokti savo reakcijose. Mokymasis giliai atsipalaiduoti
gali padėti gimdymą paversti švente!

Aplinka

Moteris turi jaustis saugi, atsipalaidavusi, priimti savo kūną su jo garsais,
išskyromis bei pozomis, ji turi gebėti
išsakyti savo poreikius, žinoti, kad bus
suprasta iš pusės nerišlaus žodžio, kad
gali keisti nuomonę ir kad ji bus gerbiama. Tokią būseną tikriausiai esate patyrę – tinkama aplinka naujagimiui gimti
labai primena tą, kurioje gera naujagimį ir pradėti. Kaip tokią aplinką sukurti? Iš anksto apžiūrėkite gimdyklas.
Žinokite, su kokiais žmonėmis susitiksite, koks bus jų darbas ir galimybės.
Pasitikėkite tais, kuriuos pasirinkote
jums padėti. Pasiruoškite muzikos rinkinį, kuris jums padeda atsipalaiduoti,
o kitą – pagal kurį smagu judėti. Galite
pasitelkti prislopintos šviesos lempas,
patiesalus, paveikslus, afirmacijas, eterinius aliejus, tačiau galbūt jų jums visai
nereikia – iš anksto įvertinkite, kas jums
padeda prisijaukinti aplinką, o nuspręsite, ko norisi, kai ateis laikas.

Klausimynas

Šie klausimai padės suprasti, kaip pasiruošti gimdymui, kur ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus, kokių specialistų ieškoti.
Sau svarbius klausimus pasižymėkite, klauskite apie tai kursuose, mokymuose, išklausykite keletą nuomonių, kad galėtumėte pasirinkti.

Gimdymo vertybės
Kas Jums gimdyme yra svarbu?

Ar norite pati priimti sprendimus, ar teisę spręsti
paliekate gydytojams?
Ar norite gimdyti natūraliai?

Ar norite gimdyti neskausmingai?
Kokio palaikymo tikitės?

Ar norėtumėte gimdyti su gimdymo padėjėja (dula),
akušere ar su gydytoju akušeriu-ginekologu?

Gimdymo planas
Kam jis reikalingas?

Gimdymo skatinimas
Kodėl gimdyvei gali būti siūloma skatinti gimdymo
veiklą?
Kokie yra gimdymo skatinimo būdai?

Kaip pasikeičia gimdymas pradėjus skatinti?

Ar skatinimas sumažina cezario pjūvio operacijos
tikimybę?
Kaip skatinimas paveikia gimdyvės galimybes
judėti?

Vaisiaus vandenys

Kas gali būti aprašyta gimdymo plane?

Ar savaime nubėgus vandenims būtina važiuoti
į ligoninę?

Ar šis dokumentas turi teisinę galią?

Ar nuleidus vandenis gimdymas pagreitėja?

Ar medikai privalo atsižvelgti į gimdymo plane
išsakytą paciento valią?

Ar reikia nuleisti vandenis, jeigu jie nenubėga
patys?
Kaip vandenų nuleidimas paveikia sąrėmių
skausmą?

Kodėl vandenys kartais būna žali ir ką tai gali reikšti?

Gimdymo priežiūra

Stūmimas

Kas yra „Naujagimiui palanki ligoninė“?

Ką reiškia „prakvėpuoti“ sąrėmį?

Kokie įprasti tyrimai atliekami atvažiavus gimdyti?

Kokie veiksniai lemia stangų trukmę ir efektyvumą?

Ar moteris gali pasirinkti, kurioje ligoninėje
gimdyti?
Ar galima jų atsisakyti?

Ar yra laiko terminas, per kurį reikia pagimdyti?

Ką gimdymo metu veikia vyras, akušerė, gimdymo
padėjėja (dula), gydytoja?

Kokios gimdymo padėtys yra patogesnės stangų
laikotarpiu?
Ar vaikelis gali užstrigti gimdymo takuose?
Kaip sumažinti užstrigimo riziką?

Laima Steponavičienė, www.informuotaspasirinkimas.lt
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Gimdyti
pasiruošę!
Gimdyti pasiruošę! dula Lina Gabrijolavičienė

Bendravimas yra pirminis žmogaus
poreikis, o kalba – viena iš labai svarbių jo priemonių, tačiau be pavyzdžio
žmogus kalbėti neišmoksta. Lygiai
taip pat yra ir su kitais įprastai natūraliais vadinamais procesais – žindymu,
vaikų auginimu, santykių kūrimu poroje ir šeimoje. Kiek kitaip – su gimdymu
ir seksu. Šių sričių žinių galima apskritai neturėti, o procesai vis tiek įvyks –
kartais puikiai, kartais pusėtinai. Bet
žiniomis ir lavinamais įgūdžiais galima
reikšmingai pagerinti abi patirtis.
AR VERTA TAS ŽINIAS KAUPTI? Gimdymas yra vienas stipriausių potyrių
žmogaus gyvenime – paklauskite savo
močiučių, mamų ar anytų, greičiausiai išgirsite emocijų kupiną pasakojimą su įvairiausiomis smulkmenomis
net ir po įvykio praėjus ne vienam

dešimtmečiui. Gimimo metu susiklosčiusios aplinkybės darys įtaką jūsų
vaiko sveikatai, imunitetui, pasaulio
suvokimui visą ateinantį jo gyvenimą.
Pastaraisiais metais atliekami moksliniai tyrimai labai stipriai atsigręžė į
šias sritis ir dabar žinome dar prieš dešimtmetį nežinotų dalykų – apie mikroorganizmų visumos svarbą imunitetui,
psichologinės moters būklės įtaką
jos fiziologijai, sintetinių ir natūralių
hormonų skirtumus, gimdymo metu
naudotų medikamentų įtaką emocinei
būsenai praėjus keliems mėnesiams
po gimdymo, persikuriančius neuronų
ryšius smegenyse ir daugybę kitų. Iki
nėštumo normalu apskritai nežinoti,
kad tokios mokslo sritys egzistuoja!
MES MOKOMĖS KELIAIS BŪDAIS:
gerdami aplinką tarsi kempinės ir tiesiog atkartodami tai, ką suvokiame
darant kitus, iš koncentruoto žinių šaltinio – įprastai tai būna knygos, seminarai, kursai, mokytojai, programos,
straipsniai. Jei turėjote gerą pavyzdį,
gyvai matėte, kaip tai vyksta, greičiausiai galėsite atkartoti gana sėkmingai.
Jei matėte pavyzdį, kurio kartoti nenorėtumėte, arba niekada nesate matę ir
norėtumėte elgtis jums palankiausiu
būdu, gali būti naudinga sukaupti žinių iš koncentruotų šaltinių.

G I M D Y M U I P A S I R U O Š U S I M O T E R I S 			

•
•
•
•
•
•
•
•
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Suvokianti, kad gimdymas – jos atsakomybė.
Gebanti atpalaiduoti savo kūną ir mintis.
Suvokianti (jaučianti) savo poreikius.
Mokanti juos išsakyti bet kokiomis aplinkybėmis.
Besijaučianti pakankamai saugi keisti savo nuomonę.
Galinti pasitikėti jai pagalbą teikiančiais žmonėmis.
Žinanti, kokios pagrindinės rutininės priežiūros procedūros, kokie jų privalumai ir trūkumai.
Žinanti, kad kiekvienas gimdymas yra unikalus.

Rinkdamiesi mokymus, atvižvelkite į:
1

2

3

4

5

6

Mokytis visada reiškia susidurti su
savo ribomis ir jas peržengti – tad
neturėkite išankstinių nuostatų,
ko jūs tikrai nedarysite ar kaip
jums tikrai nenutiks.
Smegenys skirtingai priima rašytinę, sakytinę ir vaizdinę informaciją – verta jas derinti ir rinktis įvairias formas; net dalyvavimas gyvai
ar internetu bus kitoks.

Populiariausia, lengvai prieinama,
nemokama informacija turi ir savo
trūkumų – siekiant masiškumo, ji
gali būti suprimityvinta, dramatizuota, atstovauti jums nepriimtiniems arba jūsų vertybių neatitinkantiems interesams, pataikauti
išankstiniams su tėvyste nesuderinamiems įsivaizdavimams.

Informacija, nuomonė, emocijų iškrova – ne tas pats, atsirinkite tai,
kas jums šiuo metu reikalinga, kas
padės jaustis geriau arba įspės ir
apsaugos nuo galimų klaidų.

Ar jaučiate, kad gaunama informacija jums padeda susidaryti
savo nuomonę ir priimti tinkamą
sprendimą.
Ar skiriamas dėmesys ne tik intelektiniam, bet ir emociniam, fiziniam pasirengimui.

GIMDYMUI PASIRUOŠĘS PARTNERIS

•
•
•
•
•
•

Žinantis, kad turi pats pasirūpinti savo poreikiais, kad
svarbiausia gimdymo dalyvė yra moteris.
Galintis priimti moters emocijas neįsižeisdamas.
Mokantis pasirūpinti, kad gimdyvei visada būtų patogu.
Teoriškai išmanantis gimdymo eigą, stadijas.
Susipažinęs su rutininėmis procedūromis, žinantis moters išankstinę nuomonę, galintis jai atstovauti.
Žinantis, kad jo elgesys, komentarai ir jausmai daro įtaką
gimdymo eigai.

Mokymų planas
Konferencijos, pamokėlės, renginiai
www.akuseresmokykla.lt; www.vilkesnamai.lt; www.seimosgerovescentras.lt; www.nestukes.lt;
www.sportis.lt; www.judesionamai.lt

Bendravimas grupėse, gyvi susitikimai, pokalbiai
www.dulos.lt; www.llllietuva.eu

Knygos, straipsniai, garso ir vaizdo įrašai
www.nestumokalenmdorius.lt; www.zindymas.lt; www.informuotaspasirinkimas.lt; spinningbabies.com
Tinklalaidės: www.nebegeda.lt/sultys; www.soundcloud.com/pinterandmartin; www.informedpregnancy.com/listen
Filmai: www.happyhealthychild.com; www.inuterofilm.com; www.microbirth.com; www.whynothome.com;
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Gimdymo
ženklai
Gimdymas artėja

Vienoms moterims ženklai apie artėjantį gimdymą pasirodo likus 2–4
savaitėms iki apskaičiuotos gimdymo
datos, kitoms po šios datos.

Gimdymo ženklai

Vaisiaus galvutės nusileidimas. Kūdikis galvute prisispaudžia prie įėjimo
į mažąjį dubenį. Jums taps lengviau
kvėpuoti, mažiau vargins rėmuo ir pilnumo jausmas pavalgius. Dėl to, kad
gimda nusileidžia žemyn, pasikeičia
moters svorio centras, ji atsilošia, jos
eisena tampa „išdidi“. Jei moteris laukia pirmagimio, galvutė nusileidžia
likus 2–4 savaitėms iki gimdymo, o pakartotinai gimdančioms tai gali atsitikti
tik prasidėjus gimdymui.
Spaudimas į dubenį. Vaisiaus galvutei
nusileidus, atsiranda daugiau nemalonių simptomų apatinėje kūno dalyje.
Dažniau šlapinsitės, nes vaisius labiau
spaus pūslę ir žarnyną. Gali atsirasti
dubens ir nugaros skausmų.
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Gimdymas čia pat

Laikas į gimdymo namus

Paruošiamieji sąrėmiai. Tai lyg gimdos
treniruotė ruošiantis didžiuliam darbui. Paskutinį mėnesį gimda pradeda
susitraukinėti, kad sutrumpintų ir suminkštintų gimdos kaklelį, paruoštų
jį gimdymui. Paruošiamieji sąrėmiai
būna nereguliarūs ir dažniausiai vakarais. Jie mažiau jaučiami gulint.

Nutekėjo vaisiaus vandenys. Nors vaisiaus vandenų pūslės dangalai turėtų
plyšti gimdymo metu, kartais (iki penktadalio gimdymų) jie plyšta dar neprasidėjus sąrėmiams. Vaisiaus vandenys
paprastai būna skaidrūs ar balkšvi ir
bekvapiai, retais atvejais žalsvi. Pradėjus tekėti vaisiaus vandenims jie po
truputį teka nuolatos ir tai matosi ant
kelnaičių.

Yra ženklų, rodančių, kad gimdymas
jau čia pat.

Gleivių kamščio ir (ar) kraujo pasirodymas. Gimdos kakleliui pradėjus minkštėti, trumpėti ir vertis, pasišalina gleivių kamštis (tai gali nutikti ir per kelis
kartus ar kelias dienas), kuriuo gimdos
kaklelis buvo uždarytas per visą nėštumą. Tai gali nutikti kelios dienos ar valandos prieš gimdymą. Dažniausiai pasirodo skaidrios, bet gali būti ir rusvos
ar su keliais kraujo lašeliais gleivės.
Viduriavimas. Jį gali sukelti prieš gimdymą pagausėję prostaglandinai,
kurie atpalaiduoja lygiuosius raumenis ir sukelia trumpalaikį viduriavimą.

Gimdymo pradžia fiksuojama nuo reguliarių sąrėmių pradžios.

Prasidėjo reguliarūs sąrėmiai. Tikrosios gimdymo veiklos pradžios
ženklas – nuolat atsidarantis gimdos
kaklelis ir reguliarūs tikrieji sąrėmiai.
Sąrėmiai – tai spazminio pobūdžio
skausmai pilvo apačioje. Skausmai
nebūtnai intensyvūs, gali būti lengvas
ar stipresnis maudimas. Tarpai tarp
sąrėmių vienodi ir pamažu trumpėja,
intensyvumas didėja, skausmas apima visą pilvą ir plinta į strėnas.

Kaip atskirti, ar tai jau gimdymas?
TIKRAS GIMDYMAS

NETIKRAS GIMDYMAS

Sąrėmiai yra reguliarūs

Sąrėmiai nereguliarūs

Makšties išskyros. Dėl hormonų gimdos kaklelis suminkštėja, sutrumpėja
ir dažnai prasiveria 1–2 cm. Pagausėja
makšties išskyrų, panašių į kiaušinio
baltymą, kartais rausvų.

Sąrėmiai vis stiprėja

Sąrėmiai nestiprėja

Sąrėmiai nedingsta
nei vaikštant, nei gulint

Pakeitus padėtį ar veiklą
sąrėmiai susilpnėja
Nei gleivių, nei kraujo nėra

Lizdo instinktas. Paskutinį mėnesį,
ruošdamosi kūdikio atėjimui, moterys
pajunta norą pertvarkyti namus.

Pasirodo gleivių ir (ar)
šiek tiek kraujo
Veriasi gimdos kaklelis

Gimdos kaklelio pokyčių nėra

Akušerė pataria:
•

Atskirti tikrus sąrėmius nuo
paruošiamųjų gali padėti ir šiltas dušas ar vonia: jei sąrėmiai
paruošiamieji – jie nurims, o
jeigu tikrieji – gali ir sustiprėti.

•

Nubėgus vaisiaus vandenims
Lietuvoje
rekomenduojama
laukti reguliarių sąrėmių ne ilgiau kaip 6 valandas.

•

Nedelsdama kreipkitės į gydytoją, jei vaisiaus vandenys
geltoni, žali ar rudi. Vadinasi,
juose yra mekonijaus – pirmųjų
vaisiaus išmatų.
Prasidėjus sąrėmiams, patartina juos fiksuoti, kas kiek laiko
jie kartojasi, kiek laiko trunka.

•

Jei pirmieji sąrėmiai prasideda
naktį, pasistenkite pamiegoti
ir taupyti jėgas gimdymui. Jeigu negalite, užsiimkite kokia
nors išblaškančia veikla. Taip
pat vis užkąskite energijos suteikiančių užkandžių.

•

Sąrėmiams kartojantis kas 10–
15 min., jeigu jaučiatės neblogai, galite likti namuose, pažįstamoje aplinkoje, stenkitės kuo
daugiau judėti. Taip greičiau
atsidarinės gimdos kaklelis.

•

Gimdos kaklelis pusantro karto greičiau atsiveria važiuojant
automobiliu.
Jeigu jaučiatės prastai, visada
geriau vykti į ligoninę. Esant
normaliai būsenai, į ligoninę
patariama vykti tada, kai sąrėmiai kartojasi kas 5–3 min.

ATSIDARYMAS

SĄRĖMIŲ TRUKMĖ

INTERVAL AS TARP SĄRĖMIŲ

Prasideda

+20–30 sek.

10–20 min.

3 cm

20–40 sek.

5–10 min.

8 cm

40–60 sek.

2–3 min.

10 cm

60–90 sek.

30–60 sek.

Gimdos kaklelio atsivėrimas
Gimdymo ženklai

•

•

Dažniausiai sąrėmių intensyvumas didėja pagal šią schemą

Gimda
Gimdos
kaklelis

nesutrumpėjęs
neatsidaręs

Makštis

sutrumpėjęs
atsidaręs 1 cm

sutrumpėjęs
atsidaręs 10 cm

Vykti į ligoninę gimdyti
Lietuvoje rekomenduojama vykti į ligoninę gimdyti, esant šiems požymiams:
• Nutekėjo vaisiaus vandenys.
• Prasidėjo reguliarūs sąrėmiai.

Visada vykti į ligoninę, jei:
A

Pasirodė kraujas.

Pasirodžius bet kokiam kraujavimui iš
makšties iki gimdymo, būtina kreiptis
į gydytoją. Kraujavimas gali būti vienkartinis ar pasikartojantis, šviežio kraujo spalvos, ar gausus, tamsaus kraujo
spalvos.

B

Susilpnėjo vaisiaus judesiai.

Kreipkitės, jei nejaučiate vaisiaus judesių, jei jaučiate vien silpnus krustelėjimus arba pastebite, jog per kelias
paras vaisiaus judesių skaičius žymiai
(dvigubai ar daugiau) sumažėjo.
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Skausmo
baimė
Skausmo baimė, autorės akušerės Dovilė Vilkė, Agnė Škudienė

Skausmo baimė

Gimdymo skausmas – gerą žinią – susitikimą su vaikeliu, nešantis skausmas,
kurį galima ištverti. Pasistenkite galvoti, kad gimdydama jaučiate sąrėmius,
o ne tiesiog skausmą. Dar reikėtų prisiminti, kad ne tik motina gimdymo
metu išgyvena gausybę intensyviausių
jausmų, bet ir kūdikis. Devynis mėnesius gyvenęs „rojaus“ būsenoje, gimdymo metu jis patiria spaudimą, dusulį,
skausmą. Siekdama apsaugoti savo
mažylį, sąrėmių metu stenkitės labiau
atsipalaiduoti.
10–15 proc. gimdyvių nejunta skausmo
arba jis būna nestiprus,
35–40 proc. moterų jaučia vidutinio stiprumo skausmą,
30–35 proc. – stiprų skausmą,

15–20 proc. – labai stiprų, nepakeliamą
skausmą.
Taip pat sunkumų gali atsirasti dėl nežinomybės baimės. Baimė – stresas,
į kurį organizmas reaguoja skausmu.
Išankstinį įsibaiminimą slopinti padeda informacija, ko tikėtis iš gimdymo.
Kiekvienos moters skausmo pojūtis yra
skirtingas.
Kodėl pirmiausia išbandyti natūralias
skausmo malšinimo priemones?
• Nesutrikdo gimdymo eigos, dau72

•
•
•
•

geliu atvejų netgi ją paskatina.
Leidžia būti aktyviai gimdymo
metu ir kontroliuoti gimdymo eigą.
Skatina gaminti natūralius skausmo „žudikus“ – endorfinus.
Galima tuoj pat nustoti naudoti, jei
nepadeda.
Padeda išvengti komplikacijų.

Nemedikamentinis
skausmo malšinimas

Judėjimas gerokai sumažina skausmus
ne tik todėl, kad nukreipia gimdyvės
mintis. Visų pirma, skausmo slenkstis
priklauso nuo kraujotakos. Sąrėmio
metu gimdos raumenys susitraukia ir
sunaudoja daug energijos, o pagrindinis energijos šaltinis yra deguonis.
Jei kūno padėtis nejudri, kraujotaka
sulėtėja ir sumažėja deguonies patekimas į gimdos raumenis. Kartu stiprėja
ir skausmas.

Yra nemažai
skausmo malšinimo
priemonių: natūralių
bei medikamentinių,
o kompleksinis jų
taikymas pagal
esamą poreikį yra
tinkamiausias
metodas palengvinti
gimdymą.
Partnerio atliekamas masažas padeda
atitraukti dėmesį nuo skausmo, atpalaiduoja, kad nebūtumėte nesąmoningai
įsitempusi. Prisiliesdami, paglostydami

perduodame fizinę savo kūno šilumą,
stimuliuojame tam tikrus skausmo malšinimo taškus pav. nr. 1, 2, 3, 4, 5.
Taisyklingas kvėpavimas. Jeigu trūksta deguonies, raumenys gamina pieno rūgštį, o jai susikaupus jaučiamas
skausmas. Jei gimdyvės lūpos bus
įtemptos, suspaustos, neatsipalaiduos
ir gimdos kaklelis.
Įvairios kūno padėtys. Mažiausiai skauda, kai moteris per sąrėmius guli ant
šono arba vaikšto. Labiausiai skauda,
kai moteris statiškai guli ant nugaros.
Natūraliausia gimdymui yra vertikali
padėtis, todėl gimdyvei, kol atsivėrinėja gimdos kaklelis, siūloma sėdėti ant
kamuolio arba „atvirkščiai“ – ant kėdės
su atlošu. Ypač veiksmingas yra dubens
siūbavimas ir sukimas aštuoniuke –taip
gimdos kaklelis greičiau atsiveria ir kūdikis lengviau slenka gimdymo taikais.
Pagalbinės priemonės. Sąrėmius palengvina gruoblėtas masažo kamuoliukas, kėdutė kojoms, šiltas ar šaltas kompresas, prieblanda, mėgstama muzika.
Jei gimdykloje yra galimybė naudotis
dušu ar vonia, būtinai išbandykite vandens teikiamas skausmą malšinančias
savybes. Manoma, kad geriausia į šiltą vonią ar dušą lipti tada, kai gimdos
kaklelis atsivėręs 6–7 cm, nes įlipus
anksčiau sąrėmiai gali liautis. Šiltame
vandenyje gerėja kraujotaka.
Natūralūs skausmo malšinimo būdai
gali nesuteikti pageidaujamo skausmo
sumažinimo. Tuomet jūs galite labai
nusivilti, jeigu norėjote gimdymo be
medikamentinio įsikišimo. Tačiau tokių atvejų pasitaiko labai retai, jei šalia
esantys mylimieji gerbia ir palaiko jūsų
norą pagimdyti be medikamentinio
įsikišimo, pripažįsta jūsų pastangas tai
padaryti ir priima jūsų nusivylimą, kai
tai nepavyksta.

Medikamentinis
skausmo malšinimas

Narkotiniai skausmą malšinantys vaistai.
Jie švirkščiami į raumenis arba į veną.
Dėl galimo naujagimio kvėpavimo centro slopinimo vengiama leisti šių vaistų,
jeigu numatoma, kad pagimdysite per
artimiausias 2 val.

Regioninis skausmo malšinimo būdas
yra pats efektyviausias, skausmą malšina ilgai, nesukelia mieguistumo, neslopina naujagimio kvėpavimo centro.
Infiltracinė nejautra. Sukeliama prieš
kerpant ir siuvant tarpvietę. Skausmą
malšinančio vaisto sušvirkščiama pasluoksniui į tarpvietės audinius.
Epidurinė nejautra. Tai efektyviausias,
bet techniškai sudėtingiausias būdas.
Procedūrą atlieka gydytojas anesteziologas. Į veną gimdyvei lašinami skysčiai
ir tuo pat metu sėdint susirietus plona
adata atliekama infiltracinė nejautra
būsimo dūrio vietoje. Vėliau specialia
adata tarp juosmens slankstelių pasluoksniui praduriami audiniai, raiščiai
ir patenkama į epidurinį tarpą. Pro adatą
prakišamas specialus plonas kateteris,
pro kurį švirkščiama skausmą malšinančių vaistų. Kateteris kišamas tarp sąrėmių, todėl gydytojui reikia pasakyti,
kada sąrėmis prasideda ir kada baigiasi.
Jokiais būdais negalima judėti. Procedūra trunka 15–20 min. ir dar 10–30 min.
praeina, kol suveikia vaistai. Vaistai pakartotinai nuolat leidžiami per kateterį.

•
•
•
•
•

Veiksmingiausias skausmo malšinimas gimdant natūraliai.
Tinka visais gimdymo laikotarpiais.

Gali būti tęsiamas iki gimdymo pabaigos.

Jei naudojamos mažos dozės, gimdyvė gali
judėti.

1

Prireikus atlikti cezario pjūvio operaciją, galima padidinti vaistų dozę ir sukelti epidurinę
nejautrą.

Skausmo baimė, autorės akušerės Dovilė Vilkė, Agnė Škudienė

Inhaliacinė analgezija. „Linksminamosios dujos“ – azoto suboksido ir deguonies mišinys. Jos mažina skausmą ir
migdo, greitai veikia ir greitai pasišalina
iš organizmo, todėl galima naudoti bet
kada, ypač vaisiaus išstūmimo laikotarpiu. Esant stipriam skausmui, nelabai
veiksminga, netinka naudoti ilgai. Naudojamos retai, nes dujos gana brangios.

Epidūrinės nejautros privalumai:

Epidūrinės nejautros trūkumai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gali sumažėti kraujospūdis, atsirasti silpnumas.
Beveik visada reikia sekti vaisiaus būklę specialiu aparatu, todėl moteris turi gulėti.
Gali imti kankinti niežulys.

2

Gali susilpnėti gimdymo veikla, prireikti medikamentinio skatinimo.

Gali užtrukti vaisiaus išstūmimo laikotarpis,
nes moteriai sunkiau stangintis sąmoningai
nei fiziologiškai.
Dažniau gali prireikti instrumentinio gimdymo
užbaigimo (tarpvietės kirpimo, vakuumo).
Dėl netolygaus vaistų pasiskirstymo kartais
skausmo malšinimas būna nesimetriškas arba
nepakankamas.

3

Dūrio vieta kelias dienas lieka skausminga.
Gali skaudėti galvą.

Spinalinis skausmo malšinimas. Praduriami ne tik
audiniai, raiščiai, bet ir epidurinis tarpas, kietasis
smegenų dangalas ir patenkama į nugaros smegenų kanalą. Čia į nugaros smegenų skystį suleidžiama vietinio poveikio anestetikų ir opioidų ir
adata ištraukiama. Skausmą malšinantis poveikis
prasideda per 1 min. ir veikia 2–2,5 val. Šis būdas
tinkamiausias, kai atliekama planinė cezario pjūvio
operacija. Pasižymi tokiu pačiu šalutiniu poveikiu
kaip ir epidurinė nejautra.
Infiltracinė nejautra. Sukeliama prieš kerpant ir
siuvant tarpvietę. Skausmą malšinančio vaisto sušvirkščiama pasluoksniui į tarpvietės audinius.

4

5
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Kaip padėti gimdyvei?

PERĖJIMO Į STANGAS PERIODAS

ATSIDARYMO PERIODAS

ANKST Y VASIS PERIODAS

GIMDY VĖS SAVIJAUTA
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Kaip ji jaučiasi:

•
•

sąrėmiai, trunkantys nuo
30 iki 40 sek. kas 5–10 min.;
gali būti susijaudinusi dėl to,
kad gimdymas prasidėjo.

Ką ji gali daryti:

•
•
•
•

kalbėti sąrėmių metu;
užmegzti akių kontaktą;
šypsotis po kiekvieno sąrėmio;
per sąrėmius lenktis pirmyn.

Kaip ji jaučiasi:

•
•
•
•
•
•

sąrėmiai nuo 50 iki 60 sek. kas
3–4 min.;
gali būti susijaudinusi ir
sunerimusi;
skausmas kryžkaulio srityje;
gali nutekėti vaisiaus vandenys;
nuovargis;
gali būti sunku kalbėti.

Ką ji gali daryti:

•

gali norėti važiuoti į ligoninę.

Kaip ji jaučiasi:

•
•
•
•
•
•
•
•

sąrėmiai nuo 60 iki 90 sek. kas
2–3 min.;
nubėgs vandenys;
atsiras noras stumti;
karščio arba šalčio banga;
galvos svaigimas;
išsekimas;
dirglumas, nervingumas;
kojų mėšlungis.

•
•
•
•

vemti, ją gali pykinti;
nenorėti žiūrėti į partnerį;
pritūpti ant grindų;
drebėti, verkti, prisiekinėti,
šaukti, kad ji nebegali.

Ką ji gali daryti:

Svarbiausias patarimas partneriui:
įsiklausyti į moters norus būtent tuo
momentu. Patarimus rengė akušerė
Dovilė Vilkė

K AIP PADĖTI GIMDY VEI, JEI ESI ŠALIA?
Priminti jai:

•
•
•
•

kvėpavimo ir atpalaidavimo pratimus;
nueiti į tualetą kas valandą;
sąrėmių metu palaikyti vertikaliai pasirėmusią;
keisti pozicijas ir nuolat judėti.

•
•
•
•

pamiegoti, jei sąrėmiai naktį;
klausytis muzikos;
šildyklę ar nugaros masažą;
vandens bei lengvų užkandžių.

•
•
•
•
•
•
•

pasinaudoti vonia arba gimdymo baseinu;
šaltą kompresą;
būti atrama arba leisti įsikibti;
pasinaudoti gimdymo kamuoliu;
tvirtą nugaros masažą;
užkandžių ir gėrimų;
įjungti muziką.

•
•
•

būti ramus, juokauti tarp sąrėmių, padrąsinti;
kvėpuoti kartu per sąrėmius;
skatinti atsipalaiduoti tarp sąrėmių.

Pasiūlyti jai:

Pasiūlyti jai:

Ką gali padaryti:

Ką gali daryti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

būti šalia ir išlaikyti akių kontaktą;
nuvalyti ir sudrėkinti veidą tarp sąrėmių;
apkabinti ją ir padėti pakeisti poziciją;
palikti ramybėje, bet neilgam;
pranešti akušerei, kai atsiranda noras stenėti;
padėti prakvėpuoti, jei stenėti dar anksti;
užmauti kojines, jeigu ims šalti kojos;
masažuoti kojas, jei jos ims drebėti;
siūlyti vonią, dušą, masažą, kompresą.

•
•
•
•

kad nedaug beliko;
kad sąrėmis priartina vaikučio gimimą;
pagirti, kad jai gerai sekasi;
jai praradus savitvardą: suimti rankomis veidą,
ištarti vardą žiūrint į ją ir kvėpuoti kartu.

Pasakyti jai:

AKUŠERĖS PAGALBA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasiteiraus, kaip jaučiasi
moteris, kad galėtų įvertinti,
kokio stiprumo sąrėmiai.
Patars pasilikti namuose,
bet prašys paskambinti,
jeigu sąrėmiai taptų dažni,
reguliarūs ir stiprūs.
Patars, kaip pagelbėti
sąrėmių metu moteriai namų
sąlygomis.
Siūlys vykti į ligoninę.
Pasiūlys atlikti makštinį tyrimą.
Reguliariai tikrins vaisiaus
širdies ritmą.
Reguliariai tikrins moters
pulsą.
Įvertins sąrėmių stiprumą, ilgį
ir dažnumą.
Primins ištuštinti šlapimo
pūslę.
Padrąsins ir palaikys.

Reguliariai tikrins vaisiaus
širdies plakimą.
Reguliariai tikrins moters
pulsą, temperatūrą ir arterinį
kraujo spaudimą.
Bandys pajusti sąrėmių
stiprumą.
Gali pasiūlyti atlikti makštinį
tyrimą, kad galėtų įvertinti,
kiek prasivėręs gimdos kalelis.
Padrąsins ir palaikys.

Jūs taip pat klausykite, ką akušerė
sako, pakartokite tai, jei gimdyvė
negirdi.

GIMDY VĖS SAVIJAUTA

STŪMIMAS IR VAISIAUS UŽGIMIMAS

Kaip ji jaučiasi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stangos trunka nuo 60 iki 92 s;
spaudimas į tiesiąją žarną,
stiprus noras stumti (tuštintis)
per kiekvieną stangą;
išskyrų pagausėjimas;
tempimas makštyje;
deginimo jausmas, kai vaisius
slenka per gimdymo takus;
išsekimas arba jėgų antplūdis;
jėgų suteikia žinojimas, kad
gimdymo pabaiga jau čia pat;
nerimas ir susijaudinimas;
pykinimas, vėmimas, šaltkrėtis,
drebulys.

Ką ji gali daryti:

•
•
•

skleisti garsius, žemus garsus
su kiekvienu sąrėmiu;
sakyti arba rėkti, kad nori visa
tai sustabdyti;
stiprios emocijos, kai
naujagimis gimsta, arba
palaima, kad visa tai pasibaigė.

Kaip ji jaučiasi:

PLACENTOS UŽGIMIMAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trumpa pertrauka, po
kurios atsiranda gimdos
susitraukimai, trunkantys
apie 1 min.;
didelis nuovargis arba jėgų
antplūdis;
troškulys arba alkis;
stiprus drebulys;
palengvėjimas;
noras kalbėti;
mezgasi ryšys su kūdikiu;
atsakomybė;
skausmas tarpvietės srityje,
jei prireikia siūti;
norėsis tiesiog gulėti
ant nugaros ir mėgautis
užplūstančiais jausmais: nuo
palengvėjimo iki euforijos;
prašys pagalbos prilaikant,
žindant vaikutį;
džiaugsis naujagimiu,
apžiūrinės, teirausis apie jo
būklę.

K AIP PADĖTI GIMDY VEI, JEI ESI ŠALIA?
Švelniai drąsinkite gimdyvę, bet neskubinkite ir
nepriekaištaukite, jei ji ką nors atlieka ne taip.
Skatinkite ją:

•
•
•
•
•
•

įsiklausyti į savo kūną;
stumti, kai ateina noras;
kartu kvėpuojant sušvelninti paskutinę stangą,
siekiant išvengti tarpvietės plyšimo;
klausytis akušerės, kai sakys, kad nebestumti;
neprarasti savitvardos;
atpalaiduoti žandikaulius.

•
•
•
•
•
•

žinoti, kad šis periodas paprastai trunka nuo
15–20 min. iki 2 val.
padėti grįžti į poziciją, jeigu ji nuslydo;
nuvalyti ir sudrėkinti veidą tarp susitraukimų;
pasiūlyti gurkšnoti vandens;
pasakyti, kai bus matoma naujagimio galva;
pasiūlyti ir padėti paliesti naujagimio galvą,
jeigu ji to nori.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didžiuokitės – jūs tėtis.
Padėkokite už naujagimį savo moteriai.
Švelniai apsikalbinkite, klauskite, kaip moteris
jaučiasi.
Padėkite moteriai laikyti naujagimį oda prie
odos.
Netaupykite emocijų kitam kartui.
Mėgaukitės užplūstančiais jausmais.
Pasisveikinkite su naujagimiu.
Pasidžiaukite šiuo laiku su šeima.
Pasiūlykite jai atsigerti ir užvalgyti.
Padėkite jai maitinti krūtimi
Jei norite, galite nukirpti virkštelę.
Padėkite atsikelti, nueiti į tualetą.
Padėkite jai nueiti į dušą ir apsirengti.
Jei yra poreikis – fotografuokite.
Praneškite žinią artimiesiems.
Apkabinkite savo partnerę ir, jei norisi, visus,
kas buvo šalia.
Savo vaikui esate pats geriausias tėtis
pasaulyje, o jūsų partnerė – pati geriausia
mama. Po gimdymo priminkite ir jai apie tai!

Būti praktiškam:

AKUŠERĖS PAGALBA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tikrins vaisiaus širdies plakimą.
Patikrins, kuri vaisiaus dalis
ateina pirma.
Sakys, kada stumti, o kada
pūškuoti.
Stebės tarpvietę, kad įsitikintų,
jog ji pakankamai tampri.
Dažniausiai šiuo periodu
prisijungs antra akušerė.
Patikrins, ar virkštelė nėra
apsisukusi aplink kaklą, jei bus,
tai nuims ją arba palaisvins.
Padės užgimti naujagimio
kūneliui ir padės jį mamai ant
krūtinės.
Užgimus kūdikiui suleis
moteriai oksitocino injekciją,
jei šeima pasirinko aktyvią
trečiojo laikotarpio priežiūrą
ir nori, kad placenta užgimtų
greičiau.

Nuvalys jūsų naujagimį
ir apklos jį antklode, kad
nesušaltų.
Padės išlaikyti oda prie
odos kontaktą ir pirmą kartą
pažindyti.
Stebės, kaip užgimsta
placenta, o kai užgims,
patikrins, ar užgimė visa.
Patikrins, ar neplyšo gimdymo
takai ir ar nereikia susiūti.
Stebės moters pulsą, arterinį
kraujo spaudimą, temperatūrą,
kraujo kiekį iš gimdos.
Baigus pulsuoti naujagimio
virkštelei, ją nukirps arba duos
tai padaryti tėčiui.
Patikrins, ar susitraukė gimda.
Primins, jog šlapimo pūslė turi
būti tuščia norint, kad gimda
trauktųsi geriau.
Kai naujagimis pažįs, akušerė jį
pasvers ir pamatuos.
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Auksinės
valandos
Auksinės valandos, akušerė Dovilė Vilkė

Tik ką gimęs naujagimis yra nušluostomas ir guldomas nuogas ant apnuogintos mamos krūtinės. Naujagimis
ir mama susiglaudę oda turi būti ne
trumpiau kaip 1 val., geriausia 2 val. Kai
naujagimis iškart po gimimo paguldomas motinai ant krūtinės, stebima instinktyvi naujagimio adaptacija.
9 adaptacijos fazės:
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6

Šliaužimo fazė. Naujagimis atlieka trumpus atsispyrimus ir juda
link krūties. Jis gali netgi pakelti
galvą.

7

Susipažinimo fazė. Prasideda, kai
naujagimis pasiekia krūtį, ir gali
trukti apie 20 min. Per tą laiką
naujagimis seilėjasi, laižo ir „masažuoja“ rankute krūtį.

8

Čiulpimo fazė. Kai tik naujagimis
susipažįsta su krūtimi, jis plačiai
išsižioja ir pradeda žįsti (išsižiojus
liežuvis yra burnos apatinėje dalyje). Tai paprastai įvyksta pirmos
valandos po gimimo pabaigoje.

9

Miego fazė. Prasideda po 1,5–2
val. po gimimo.

Jeigu mamai daryta tik vietinė nejautra, priglausti kūdikį ir pirmą kartą jį
pažindyti ji gali ir operacinėje. Jeigu
motina dar neatsigavusi po bendros
nejautros, oda prie odos kūdikį ant
nuogos krūtinės gali palaikyti ir tėtis ar
kitas artimas žmogus.
Naujagimiui palankios ligoninės privalo užtikrinti nepertraukiamą oda prie
odos kontaktą tarp naujagimio ir mamos bent dvi valandas po gimdymo ar
iki pirmo žindymo. Kitose ligoninėse
odos kontaktas galite reikalauti pati
(aptarti dar iki gimdymo) kuo dažniau
glausti prie savęs kūdikį palatoje.

Oda prie odos kontakto svarba

1

Naujagimio verksmo fazė. Naujagimis pradeda verkti iškart po
gimimo, bet nurimsta padėtas ant
motinos krūtinės.

2

Atsipalaidavimo fazė. Prasideda,
kai tik naujagimis nustoja verkti,
nurimsta, nutyla, tai paprastai
trunka 2–3 min.

3

Pabudimo fazė. Naujagimis pamažu ima judinti galvą, atmerkia
akus, judina lūpas.

4

Aktyvumo fazė. Naujagimis plačiai atmerkia akis, bando šliaužti,
lūpomis atlieka čiulpimo judesius,
liežuvis yra burnos viršuje prie
gomurio.

Oda prie odos kontaktas yra geriausias būdas naujagimiui pratintis prie
gyvenimo už gimdos ribų. Jis turi tokią daugybę trumpalaikių ir ilgalaikių
pranašumų, todėl rekomenduojamas
naudoti ne tik neišnešiotukams, bet ir
visiems naujagimiams ir visada, kai tik
galite (reiktų pasirūpintie tinkama tam
apranga). Jis sumažina stresą, sušildo
kūdikį, reguliuoja jo kvėpavimą, išlaiko
aukštą gliukozės kiekį kūdikio kraujyje,
padeda vystytis smegenims, stiprina
prisirišimą, kūdikis mažiau verkia, geriau miega, padeda virškinimui ir stiprina imunitetą, užtikrina sėkmingesnį
žindymą, sumažina depresijos po gimdymo tikimybę ir kt.

5

Poilsio fazė. Naujagimis ilsisi bet
kuriuo metu tarp kitų fazių. Klaidingai manoma, kad tai požymis,
jog naujagimiui reikia padėti, ir
bandoma jam aktyviai siūlyti krūtį. To nerekomenduojama daryti,
nes tai yra normali naujagimio
adaptacijos fazė.

Ar po cezario operacijos įmanomas
oda prie odos kontaktas? PSO rekomenduoja, kad motinos, gimdžiusios
savo vaikus pasitelkiant cezario pjūvio
operaciją, turėtų gauti kūdikį priglausti
oda prie odos ir jį pažindyti per 30 min.
nuo to momento, kai gali reaguoti į
aplinką.

Mitai, trukdantys
įvykti kontaktui:
Naujagimį reikia apžiūrėti iškart
po gimimo (tai galima padaryti
ant motinos krūtinės arba atidėti
apžiūrą);
Naujagimį reikia išmaudyti (varškinė masė apsaugo naujagimio odą,
todėl nereikia jo maudyti);
Motinai siuvama tarpvietė (esant
naujagimiui ant krūtinės mama
mažiau reaguos į nemalonius pojūčius);
Naujagimis gali sušalti (naujagimio
termoreguliacija greičiau adaptuojasi ant motinos krūtinės);
Mama labai pavargo (kontaktas su
vaiku mamą nuramins).

Žindymo pradžiamokslis
3

4

5
6

10 žindymo taisyklių
1

2

Žindyti reikia pradėti kuo anksčiau, padėtas mamai ant krūtinės
naujagimis pats ima ieškoti spenelio. Mamai, kuri pradeda žindyti nepraėjus ilgiau nei valandai
po naujagimio gimimo ir žindo
dažnai, tarp maitinimų nenustatydama griežtų pertraukų, yra
paprasta užtikrinti pakankamą
pieno gamybą.
Maitinimas krūtimi bus lengvesnis, jeigu reaguosite į kūdikio
alkio požymius. Nelaukite reikalavimų ar verksmo, krūtį galima
pasiūlyti kada tik norite, taip pat
pažadinkite naujagimį ir pamaitinkite, jeigu pajutote, kad krūtys
prisipildė pieno. Taip užtikrinsite
ir savo mažylio sotumą, ir pieno
gamybos procesą.

7

8

Naujagimiai žinda kas vieną dvi
valandas arba ne mažiau kaip
10–12 kartų per parą. Žinoma,
žiūrėkite ne į laikrodį, o į kūdikį.
Jeigu kūdikis prišlapina 6–8 sauskelnes ir pasituština 2–5 kartus
per parą (pradedant skaičiuoti
nuo trečios paros po gimimo),
galite būti tikra, kad maisto jam
pakanka.

Atsiminkite, kad naujagimiai žinda dėl įvairių priežasčių, ne vien
dėl to, kad nori valgyti.

Po gimdymo paprašykite akušerės ar žindymo konsultantės pagalbos ir mokykitės taisyklingų
žindymo padėčių. Ir nenusiminkite, jeigu iš pradžių nepavyksta
pačiai. Pirmą parą pusei naujagimių pavyksta įvaldyti gerą krūties apžiojimą. Antrą parą keturi
iš penkių jau moka taisyklingai
apžioti krūtį. Jeigu jums nepavyko iki 7-os paros, ieškokite specialistų pagalbos.

Atsiminkite, kad čiulptukas žindomam kūdikiui nėra pats geriausias draugas. Jis apgauna
kūdikį, suteikia nusiraminimą,
bet nenumalšina alkio, nesuteikia
žmogiško prisilietimo ir neskatina pieno gamybos. Jeigu prisireikia maitinti kūdikį ne krūtimi,
turi būti naudojamas šaukštelis,
taurelė ar kitos pagalbinės žindymui palankesnės nei buteliukas
priemonės.

9

Naujagimio pieno poreikis ir jo
mamos gebėjimas pagaminti
pieno būtent tiek, kiek reikia, yra
puikus paklausos ir pasiūlos dėsnio pavyzdis iš gamtos. Žinodama pagrindinius principus ir pasitikėdama savimi galite užtikrinti
sklandžią žindymo pradžią.

Žindymo pradžiamokslis, akušerė ir laktacijos konsultantė Ieva Girdvainienė

Laukiantis kyla natūralus poreikis domėtis besikeičiančiu savo kūnu, taip
pat ieškoti informacijos apie laikotarpį
po gimdymo. Įvairių kursų, seminarų ir
literatūros tiek daug, kad neretai sunku įvertinti tikruosius poreikius, kokios
temos iš tikrųjų svarbios besilaukiančiai šeimai ir ar apskritai reikia ruoštis šiam virsmui, o gal pasitikėti savo
kūnu. Iš tiesų, tai yra šeimos sprendimas, bet būti susipažinus su tam tikra
informacija ir žinoti, kur, esant reikalui,
galite kreiptis, yra ypač svarbu. Daugelis su gimdymu susijusių procesų
iš tiesų yra natūralūs, tačiau kūdikio
žindymas yra technika, kurios reikia
išmokti, todėl labai svarbu turėti gerą
mokytoją!

laikymas yra svarbus kiekvienai
maitinančiai mamai.

Jeigu naujagimis tarp maitinimų
miega ilgiau nei tris valandas,
žadinkite jį kas dvi valandas, kol
susireguliuos pieno gamyba.

10 Sugrįžusi namo, iškilus problemų, taip pat ieškokite pagalbos.
Padėti „susidraugauti“ su žindymu jums gali kūdikio gydytojas,
slaugytoja ar sertifikuoti žindymo
specialistai.

Dažniausi klausimai:
Ar pavyks išsimiegoti naktį žindant
naujagimį? Taip, tačiau jums bus
reikalinga palaikymo komanda (tėtis, močiutės), kuri kartais leis atsikvėpti ir miegoti išties ramiai.
Ką galiu valgyti? Viską, kas sveika
ir tinka jūsų organizmui, ypatingų
produktų, skatinančių pieno gamybą, nėra.
Ar normalu, kad žindant skauda?
Ne, žindymas neturi būti skausmingas, jeigu maitindama krūtimi
jaučiate diskomfortą, būtinai pasikonsultuokite su specialistais.

Taip pat nepamirškite susirasti
žindymo aistruolių ar mamų savitarpio pagalbos grupės, nes pa-
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Gimdyvės priežiūra ligoninėje, autorė akušerė Dovilė Vilkė

Gimdyvės
priežiūra
ligoninėje
Ligoninėje po gimdymo personalas
rūpinasi ne tik naujagimiu, bet ir jumis.
Dažniausiai būna 2–3 vizitacijos per
dieną – ryte ir vakare. Kiekvieno apsilankymo palatoje metu gydytojas ar
akušerė įvertina bendrą jūsų būklę. Jei
pajustumėte nerimą keliančių požymių
(labai silpna, kraujuojate itin gausiai ir
pan.) kitu paros metu, visuomet kreipkitės į budintį personalą.
Nereikia išsigąsti, jei pirmąją parą po
gimdymo pakiltų kūno temperatūra.
Ją sukelia staigus kraujagyslių ir limfagyslių prisipildymas. NK pataria: jei
temperatūra laikosi ilgiau nei parą, pasakykite gydytojui, kadangi tai gali būti
infekcijos požymis.
Po gimdymo jausti silpnumą yra visiškai normalu – organizmas neteko
daug skysčių, galbūt gimdėte ilgai ir
nemiegojote visą naktį, išvargino sąrėmių skausmai. Dabar svarbiausia kuo
daugiau ilsėtis: miegoti, kai naujagimis
miega, staigiai nesikelti iš lovos, kad
nesisuktų galva. NK pataria: jei pajutote silpnumą jau atsistojusi, pasistenkite
iš karto sėsti ant grindų – taip išvengsite griuvimo ir galimo susižalojimo.
78

Po gimdymo gali tinti kojos, nes vis dar
veikia kraujagysles atpalaiduojantys
hormonai. Tinimas gali kankinti ir dėl
gimdymo metu sulašintų skysčių kiekio. NK pataria: radusi laiko gulėdama
lovoje palaikykite kojas pakeltas, stenkitės dažnai pajudinti per čiurnos sąnarius, kelius.
Gali būti, kad jausite nereguliarius gimdos susitraukimus, panašius į sąrėmius
ar menstruacinį skausmą, tai normalu.
NK pataria: dažnai glauskite naujagimį
prie krūties ir žindykite pagal poreikį.
Ar greitai gyja žaizda, atsiradusi susiuvus tarpvietę, lemia organizmo savybės, kraujotaka ir priežiūra. Vidutiniškai ji sugyja per 2 savaites, o siūlai
ištirpsta per mėnesį. Tarpvietės vieta
turi būti švari, sausa ir nedirginama. NK
pataria: pirmosiomis paromis labai tinka šaltas kompresas. Jei labai skauda,
paprašykite žvakutės nuo uždegimo,
anestetinio tepalo.
Po cezario pjūvio operacijos gali tinti
kojos, nes buvo sulašinta daug skysčių, niežėti odą (ypač veido), krėsti
drebulys, pykinti. Tai turėtų praeiti per
kelias valandas, iš organizmo pasišalinus vaistams. Tvarstis keičiamas praėjus 24 val. po operacijos. Vėliau tvarstį
galima keisti tuomet, kai jis susitepa
ar sušlampa arba, jeigu yra poreikis,
kas dvi dienas. Kai kurios moterys gali
jausti peties skausmą – jis atsiranda dėl
oro, patekusio į pilvo ertmę operacijos
metu. Gali būti jaučiamas galvos skausmas arba skausmas, tinimas dūrio vietoje, bet tai yra retesnės komplikacijos,
pasireiškiančios po spinalinio ar epidurinio skausmo malšinimo būdo. Galvos
skausmas turėtų išnykti per 72 val. po
operacijos, bet gali trukti ir 5 paras. Tuo
tarpu nugaros skausmas turėtų išnykti
per kelias savaites. NK pataria: rekomenduojama dėvėti laisvus, patogius,

natūralaus audinio drabužius. Skausmą
pjūvio srityje gali sumažinti diržas, jį
galima juostis kitą dieną po operacijos.
Dėl patiriamų skausmų galite prašyti
skausmą malšinančių vaistų.

Labai svarbi emocinė savijauta

Gali skambėti keistai, bet pagimdžius
jaustis perdėtai jautriai yra normalu.
Ši savijauta dar vadinama baby blues –
motinystės melancholija. Kaip staiga ji
užėjo, taip ir pranyks.

Po gimdymo ir didžiulio
hormonų persitvarkymo
pirmosiomis dienomis
nuotaikų kaita yra
neišvengiama.
Jei tokie pojūčiai tęsiasi ilgiau nei dvi
savaites, jei apima beprasmybės jausmas, perdėtas rūpinimasis vaiku (negalite net trumpam atsipalaiduoti ir
užmigti, bijote, kad jis nustos kvėpuoti,
ir pan.) arba atvirkščiai – nenoras juo rūpintis, atstūmimas, apatija ir kiti čia neišvardyti jums neįprasti jausmai, tai gali
būti ankstyvieji depresijos po gimdymo požymiai. Iki 15 proc. jaunų mamų
patiria šį negalavimą. Psichologai, psichoterapeutai ar psichiatrai neabejotinai padės, tik reikia į juos kreiptis.
Niekada nepamirškite – kad ir kaip
norėtųsi rūpintis TIK kūdikiu, pirmiausia pasirūpinkite savimi, kadangi jūsų
emocinė būsena stipriai veikia kūdikio esamą ir net būsimą sveikatą!
Todėl be jokios sąžinės graužaties
mylėkite ir tausokite save, jūsų labai
reikia mažyliui!
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Koks jis – naujagimis?
Odelė raukšlėta, nosytė suplota, akytės
žvairuoja, kūnelis plaukuotas. „Naujagimiškai“ žavi išvaizda būdinga visiems
ką tik gimusiems mažyliams. Gimusio
vaikelio išvaizda intensyviai keičiasi,
dauguma naujagimio „keistumų“ yra
laikini, per pirmąsias savaites išnyksta,
o kūdikiui paaugus tėvai kalba, kad ilgisi būtent tokio „savo naujagimio“.

Koks jis – naujagimis?

SPALVA. Sveiko naujagimio odos spalva ryškiai ar švelniai rausva. Antrą parą
70–90 proc. naujagimių išsivysto fiziologinė gelta: išryškėja veidelyje, akių
junginėje, kitą dieną pagelsta krūtinė,
dar vėliau – pilvelis, rankos.

ODA. Laiku gimusio naujagimio oda
padengta varškine mase – verniksu, kuris saugo odelę nuo vaisiaus vandenų
pažeidimo, sušvelnina adaptaciją po
gimimo. Pernešioto naujagimio oda
būna sausa, pleiskanojanti, išmirkę padai ir delnai, nes verniksas būna susigėręs į odą ar jau nusiplovęs. Odelė gali
būti šiek tiek švelniai plaukuota.
GALVA. Po natūralaus gimdymo galvutė gali būti šiek tiek deformuota, nes
ji pirmiausia yra stumiama gimdymo
takais. Naujagimio kaukolės kauliukai
nėra tarpusavy suaugę, gimdymo metu
jie pasistumia ar net užslenka vienas
ant kito.
AKYS. Kelias dienas akių vokai gali būti
paburkę, kartais su kraujosruvomis.
Žvilgsnis nekoordinuotas, klaidžiojantis, akytės gali žvairuoti. Tai praeis per
pirmąsias šešias gyvenimo savaites.
AKIŲ SPALVA. Beveik visų ką tik gimusių mažylių akelės būna žydros arba
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pilkos. Akių spalva gali pasikeisti per
pirmąsias dvi savaites po gimimo, nes
iki galo išsivystyti rainelės pigmentacijai reikia natūralios šviesos.

Baimės dėl pilvuko pūtimo

Pilvuko pūtimas – tai labai dažna ir varginanti situacija tėvams ir kūdikiams.
Pradžioje žarnynas ne visada sugeba
išstumti susikaupusias dujas. Jos tempia žarnas, o šios, norėdamos išstumti
dujas, staigiai susitraukia. Šis spazmas
yra skausmingas, kūdikis neramus, pavalgęs greitai pradeda verkti, riečia
kojytes prie savęs. Iki 2–3 mėn. pilvelio
pūtimo problema paprastai susireguliuoja savaime, bet kartais pilvelio
skausmai gali kamuoti net iki metų amžiaus. Padėkite mažyliui ir sau, derindami įvairias priemones:

Kūdikiui pilvą pūsti gali dėl mamos
streso, įtampos. Verkiant jo pilvelyje
susikaupia oras, o tai gali sukelti pilvelio skausmus. Todėl labai svarbu
pasirūpinti jo harmoninga kasdienybe.
Naujagimių fotografė Asta, kuri, dalyvaudama įvairiuose kursuose ir turėdama gana nemažai praktinės patirties,
išgrynino pačius patikimiausius nuraminimo būdus:

Norint nuraminti
ir suteikti komforto
jausmą reikia
pasistengti atkurti
tas sąlygas, prie
kurių kūdikis yra
pripratęs ir kuriose
jaučiasi saugiai kaip
mamos pilvelyje.

Šiluma

Mamos pilvelyje mažyliui visada buvo šilta, ką tik
gimęs kūdikis dar nemoka reguliuoti kūno temperatūros ir neturi poodinio riebalų sluoksnio, tad
labai stipriai jaučia temperatūros pasikeitimus.

Suvystymas

Pilvelyje mažylis turėjo ribotą erdvę, tad lengvas
suvystymas jam suteikia panašų jausmą.

Judėjimas / sūpavimas

Būdamas gimdos vandenyse, kūdikis nuolat
judėjo, net ir nuo jūsų kvėpavimo, tad norėdama
jį nuraminti šiek tiek panešiokite ar pasiūbuokite,
supkite ir ieškokite kūdikiui labiausiai patinkančio
judesio.

Švelnūs duslūs garsai

Gimdoje nuolat girdėjosi tiek organizmo vidaus,
tiek išorės garsai – mažylis niekada nebuvo tyloje.
Tad natūralus dienos triukšmas, papildomai įjungta švelni muzika, jūsų kalbėjimas ar šušavimas
mažylį tikrai labiau ramins nei spengianti tyla.

40 mg/ml geriamoji emulsija
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Skiepų kalendorius

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius patvirtintas
SAM 2018 08 29 Nr. V-955

Valstybės lėšomis kompensuojami skiepai
LIGA, NUO KURIOS SAUGO SKIEPAS

AMŽIUS
1
para

2–3
paros

1
mėn.

2
mėn.

4
mėn.

6
mėn.

12–16
mėn.

18
mėn.

6–7
mėn.

15-16
metų

Tuberkuliozė
Hepatitas B
Kokliušas, difterija, stabligė
B tipo Haemophilus influenzae infekcija
Poliomielitas
Tymai, epideminis parotitas, raudonukė
Pneumokoninės infekcijos vakcina
B tipo meningokokinės infekcijos vakcina
Rotaviruso infekcija

Rekomenduojami, bet valstybės lėšomis nekompensuojami skiepai
LIGA, NUO KURIOS SAUGO SKIEPAS
Vėjaraupiai

Dvi vakcinos (tarp jų mėnesio pertrauka) nuo 1 m. amžiaus

Virusinis hepatitas A

Dvi vakcinos nuo 1 m. (prieš ruošiantis į darželį ir po 6–12 mėn.)

Gripas

Kasmet prieš gripo sezoną

Erkinis encefalitas

Kasmet prieš gripo sezoną

Vakcina – medicininis preparatas, skirtas įgyti imunitetui nuo infekcinės ligos. Skiepijant yra persergama susilpninta ligos forma. Vakcina paskatina antikūnų gamybą prieš ligos sukėlėją ir taip yra įgyjamas natūralus imunitetas konkrečiai ligai. Tokiu
būdu yra apsisaugoma nuo pavojingų infekcijų arba jos pasireiškia ne taip intensyviai.
Nauda. Skiepų nauda yra dvejopa: individuali ir visuomeninė. Skiepijimo metu ne tik skiepijamas žmogus įgyja imunitetą ligai,
bet stabdomas ir ligos plitimas, apsaugomi tie, kurie negali skiepytis, yra silpnesni.
Reakcijos: Vietinės reakcijos: Paraudimas, patinimas dūrio vietoje. Sisteminės reakcijos: Karščiavimai, alerginės reakcijos, traukuliai (susiję su karščiavimu). Infekcinis procesas, panašus į natūralią ligos eigą: Tymų ar vėjaraupių vakcina gali sukelti nedidelį
bėrimą, būdingą ligai.
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Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių
preparatų charakteristikų santraukose.

Šiuo metu aktyviai diskutuojama, ar
gali ankstyvas kosmetikos priemonių
naudojimas apsaugoti kūdikių odą,
pagerinti jos būklę ar net padėti visai
išvengti tokių odos ligų kaip egzema.
Pastaraisiais metais atlikti moksliniai
tyrimai akivaizdžiai rodo, kad švelnus
kūdikio odos valymas ir drėkinimas

Kaip susidaryti individualų kūdikiui reikalingų kosmetikos priemonių krepšelį:
l

Pasinaudokite NK patarimais, kaip pasirinkti saugią kosmetiką nuo pirmųjų
dienų:
l

l

l
l

Žyma ant pakuotės, kad produktas
tinkamas kūdikiams – saugus pasirinkimas.

Atidžiai perskaitykite etiketes.
Pasidomėkite naudojamų priemonių sudėtimi, naudokite tik tokias,
kurių sudėtyje yra mažiausiai kvapiklių, dažiklių ir kt.

l

l
l

Ieškokite priemonių, kurių sudėtyje nėra ftalatų ir parabenų.

Žinomas ir patikimas kosmetikos
priemonių gamintojas – vienas iš
teisingo pasirinkimo kriterijų. Pasidomėkite, kiek metų gamintojas
veikia rinkoje, kokie vartotojų atsiliepimai.

l

Susidarykite kosmetikos priemonių sąrašą, kurios, jūsų nuomone,
reikalingos.
Naudokite atsakingai. Jei yra galimybė, prieš pirkdama didelę
gaminio pakuotę, išbandykite jo
mėginukus.

Kūdikio kosmetikos krepšelis

Kūdikio
kosmetikos
krepšelis

mažo pH produktais turi teigiamą poveikį kūdikio odai.

Pasikonsultuokite su šeimos gydytoju ar kitomis mamomis.
Pasidomėkite produktų kainomis
ir susiplanuokite išlaidas. Savaime suprantama, kad produktai,
kuriems pagaminti naudojami kokybiški ingredientai, kainuos daugiau nei porą eurų.

Įvertinkite, kuriam laikui pakaks
gaminio, susigundžiusi akcijomis
neprisipirkite per daug. Galėsite
papildyti, kai pabaigsite naudojamą pakuotę. O gal per tą laiką rinka
pasiūlys dar geresnių priemonių.
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Naujagimio
odelė
Naujagimio odelė, autorė Elzė Gerdvilienė

Paprastai įsivaizduojame, kad kūdikio
odelė yra glotni, švelni ir nuostabiai
kvepia, tačiau iš tiesų ji gali būti sausa,
besilupanti, jautri ir paraudusi, o ypač
pirmąjį pusmetį. Oda – didžiausias
žmogaus organas, o kūdikio odelė yra
kur kas jautresnė nei suaugusiojo.
Naujagimio oda. Svarbu suprasti, kad
per pirmąjį gyvenimo mėnesį naujagimio oda patiria esminių pokyčių. Taip
ji prisitaiko prie kitokios aplinkos nei
gimda. Epidermis ir derma vystosi toliau, keičiasi odos paviršiaus pH, net
odos kvapas!
Nuo pirmųjų dienų. Šiuo metu aktyviai
diskutuojama, ar gali ankstyvas kosmetikos priemonių naudojimas apsaugoti kūdikių odą, pagerinti jos būklę
ar net padėti visai išvengti tokių odos
ligų, kaip egzema. Pastaraisiais metais
atlikti moksliniai tyrimai akivaizdžiai
rodo, kad švelnus valymas ir drėkinimas mažo pH produktais turi teigiamą
poveikį kūdikio odai.
Nepersistenkite su kūdikio maudymu.
Dvi ar trys maudynės per savaitę kūdikiui jau yra daug. Dažnas maudymas
pašalina jo odelės išskiriamas natūralias barjerines medžiagas, kurios
apsaugo mažylį nuo infekcijų ir aplinkos dirginančių medžiagų. Išskyrus
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atpylimą ir tuštinimąsi, kūdikiai labai
neišsitepa.
Saugokite apsauginį sluoksnį. Tik gimusio mažylio odelė būna raukšlėta,
padengta apsauginiu sluoksniu – į
varškę panašia medžiaga, vadinama
verniksu. Neskubėkite jo dirbtinai trinti, valyti, plauti su prausikliais ar tepti
kremais. Šis sluoksnis dingsta maždaug per savaitę.
Rinkitės švelnias priemones, naudokite saikingai. Pastebėsite, kad maudant
kūdikį vaikišku muilu šis neputoja taip
stipriai, kaip suaugusiųjų muilas. Tai
nereiškia, kad vaikiško muilo turėtumėte naudoti dar daugiau, kūdikio odelė
taps švari ir be didelio putų kiekio.
Drėkinimo priemonės – visada po ranka. Dažniausiai kūdikio odelė yra linkusi
į sausumą ir tenka ją kuo labiau drėkinti.
Tikėtina, kad šildymo sezono metu norėsis odelę drėkinti dažniau, ne tik po
maudynių. Taip ir darykite, nes drėkinamąsias priemones galima naudoti taip
dažnai, kaip tik reikia. Reikia pasakyti,
kad drėkinamosios priemonės odai drėgmės nesuteikia, jos tiesiog neleidžia
odoje esančiai drėgmei greitai išgaruoti. Jei turite galimybę, labai pravartu
investuoti į oro drėkintuvą – jis užtikrintų
pakankamą kambario drėgmės lygį ir
padėtų kūdikio odelei išlaikyti drėgmę.
Būkite pasirengusi įvairiems bėrimams. Naujagimystės laikotarpiu dauguma bėrimų atsiranda visai netikėtai,
tačiau lygiai taip pat greitai ir netikėtai
pranyksta. Dažniausiai pasitaiko aknės
tipo bėrimų ant veiduko, raudonų dėmelių ant viso kūno ir sausos, pleiskanojančios odos plotų, panašių į saulės
nudegimus.

Ypatinga pagalba itin sausai odai.
Dažnai pasitaikanti odos liga yra egzema – sausas, niežtintis bėrimas,
dažniausiai skruostų ar kaktos srityje,
kartais galintis pasireikšti ir bet kurioje kitoje kūno vietoje. Egzemos požymiai pasireiškia per pirmuosius šešis
gyvenimo mėnesius, todėl būtent tuo
metu yra labai svarbu rasti sprendimą,
užkertantį kelią odos būklės blogėjimui. Naudokite švelnų prausiklį – taip
išvengsite nuo odelės pasišalinančio
lipidų sluoksnio, kuriam nesant išsibalansuoja odos paviršiaus ekosistema. Esminis dalykas – kasdien naudoti
emolientą. Dauguma egzemos atvejų
gydomi nereceptiniais preparatais, tačiau kartais gali prireikti ir receptinių
vaistų, todėl įtarus egzemą geriausia
pasirodyti gydytojui.
Gyvybiškai svarbūs prisilietimai. Kūdikiui milžinišką įtaką turi kitų žmonių
prisilietimas! Pabandykite su kūdikiu
užmegzti akių kontaktą, masažuodama kalbėkite su juo arba švelniai
dainuokite. Tai yra tik judviejų laikas.
Ramiai nusiteikite pati ir mintyse pagalvokite, kaip yra nuostabu, kad per
prisilietimą galite mažyliui parodyti
visą savo meilę!
Įgimtos odos dėmės. Gimimo žymių,
t. y. dėmių ant odos, dar vadinamų
„gandro grybšniu“ arba „Saliamono
dėme“, pasitaiko neretai. Dažniausiai
jos yra visai nepavojingos, tačiau dėl
viso pikto reikėtų jas stebėti, ar nematyti pakitimų. Į gydytoją kreipkitės tokiu atveju, jei iš gimimo žymės išsivysto
„mazgas“ (iškilus, nelygus odos paviršius su užsisukimais) arba ji labai greitai auga. Parodykite gydytojui bet kokį
įgimtą darinuką, ypač, jei jis didėja.
Labai svarbu, kad gydytojas stebėtų,
įvertintų ir pasakytų, ar viskas yra gerai.
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*Nepriklausomø Europos
dermatologø ávertintas
efektyvumas.
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Linija sukurta specialiai sausai, netgi į atopinį
dermatitą linkusiai odai. Priemonės ne tik
atkuria odos barjerą, bet ir sumažina niežulį.
Formulė draugiška vaikams, tinka naudoti
kūdikiams nuo gimimo.
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3 skirtingos tekstūros individualiems odos
pažeidimams (net ir šlapiuojantiems). Sudirgimų
paūmėjimų dažnis ir niežulys sumažėja odą
tepant vos vieną kartą per dieną.
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JAUSKITĖS GERIAU, NET JEI JŪSŲ ODA GLEŽNA
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Bambutės
priežiūra
Pirma minutė po gimimo. Naujagimiui
virkštelė perspaudžiama ir perkerpama pirmą minutę po gimimo. Palaukiama, kol ji nebepulsuos ir į naujagimio
organizmą atitekės kraujas, prisotintas
deguonies.

Bambutės priežiūra

„Krokodilas“. Virkštelė perspaudžiama
specialiu įrankiu, panašiu į žirkles – kocheriu, ir tada perkerpama. Virkštelė
neturi nervo, skausmo vaikelis nejaučia. Nuo bambutės apie 1–2 cm atstumu virkštelės galiukas (kultė) užspaudžiamas dantytu spaustuku, dažnai
vadinamu „krokodilu“.
Sausai ar minkštai? Vienos virkštelės
džiūsta sausai, susitraukia, tampa kietos. Kitos džiūsta šlapiai, jos išlieka
minkštos, gleivėja, kartais skleidžia
nemalonų kvapą ir todėl dažnai sukelia
nerimą tėveliams.

Bambutės priežiūra
l
l
l

l

Bambutę laikyti švarią ir sausą,
leisti jai „kvėpuoti“ ir gyti.
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1

Pasiruoškite vietą procedūrai ir
viską turėkite po ranka. Jums reikės švaraus pakloto ar rankšluosčio, virinto vandens, keleto vatos
gumulėlių, vatos suktuko (ausų
krapštuko), drabužėlių perrengti.

2

Prieš ir po bambutės apžiūros būtinai nusiplaukite rankas muilu.

Saugoti, kad ant bambutės nepakliūtų šlapimo ar išmatų.
Drabužėliai, kurie liečiasi su bambute, turi būti švelnūs, išskalbti,
išlyginti (kol sugis bambutė), keičiami kas dieną.
Saugoti bambutę nuo sagų, segių,
monetų.

l
l

Valyti virintu vandeniu ir vata.

l

Naujagimis pirmą kartą maudomas grįžus iš ligoninės tiek esant
virkštelei, tiek jai nukritus. Vandentiekio vandens virinti nereikia,
šulinio vanduo virinamas tik tol, kol
užgis bambutė.

Nereikia krapštyti ar kitaip šalinti
ant gyjančios žaizdelės susidarančių šašiukų (nuo odelės jie nuvalomi).

Ant bambutės patekusios bakterijos
gali sukelti uždegimą. Pasitarkite su
gydytoju, jei odelė aplink bambos
žiedą patinsta ar parausta daugiau nei
5 mm. Taip pat leiskite apžiūrėti gydytojui, jei kūdikiui verkiant atsiranda netaisyklingos formos kauburėlis, tai gali
būti bambutės išvarža.
Bambos žiedas

Galiukas nukris. Užspaustas bambutės
galiukas maždaug per savaitę sudžiūsta
ir nukrinta, lieka galiukas, panašus į raziną. Jei galiukas paliktas ilgesnis, džiūti
gali ilgiau, o labai trumpo palikti nerekomenduojama dėl galimų infekcijų.
Džiūvimo laikas priklauso ir nuo virkštelės storio, kuris būna įvairus, ir nuo bakterijų (jos stimuliuoja žaizdelės gijimą),
kuriomis naujagimio oda apsisėja nuo
mamos „oda prie odos“ kontakto metu.

Bambutės valymas

„Krokodilas”

3

4

5

Pamerkite vatos gumulėlį į vandenį, nuspauskite, kad vata liktų
drėgna, tačiau nuo jos nevarvėtų
vanduo. Švelniais sukamaisiais
judesiais nuvalykite bambutės
odą aplink žaizdelę, o ją pačią
palikite gyti.
Sudrėkintu ausų krapštuku lengviau pasieksite pačius bambutės
žiedo kraštelius arčiausiai žaizdelės. Nebijokite virkštelės palenkti
į vieną ir į kitą pusę, tačiau aukštyn
jos netraukite.
Baigę bambutės tualetą, leiskite
jai visiškai išdžiūti.

Gyjanti žaizdelė tarp bambos
Užgijusi bambutė:
žiedo ir virkštelės liekanos nukrinta virkštelės liekana,
žaizdelė pasidengia oda

Virkštelės
galiukas (kultė)

Nukritusios virkštelės liekana
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Švaros
procedūros
Švaros procedūros, autorė Elzė Gerdvilienė

Kasdienės švaros procedūros – tai ne
tik higiena, bet ir ritualai, kurių metu
mažylis vystosi, bendrauja su tėveliais
ir grūdinasi. Geriausia, kad šios procedūros visada būtų atliekamos toje
pačioje specialiai paruoštoje vietoje.
Pvz., ant vystymo stalo.
Akytės valomos vatos tamponėlį pamirkius į šiltą virintą vandenį ir braukiant juo nuo išorinio akies kampo nosies link. Svarbu po kiekvieno valymo
judesio pakeisti tamponėlį į švarų.
Kūdikiams ašaros pradeda tekėti tik
pirmo gyvenimo mėnesio pabaigoje.
Tuomet virš akies obuolio esančios
liaukos pradeda gaminti pakankamą
kiekį skysčio, kuris sudrėkina akį. Kūdikių ašarų kanalai yra ypač siauri, todėl
yra linkę užakti. Jei pastebite susikaupusio gelsvo lipnaus sekreto, rekomenduojama apsilankyti pas gydytoją.

Ausytės kaušelis ir landa valomi susuktu vatos tamponėliu. Kieti krapštukai nenaudojami, nes galima pažeisti
ausies būgnelį. Po maudymo būtina
išsausinti ausytes.
Veidukas taip pat valomas sudrėkintu
vatos tamponėliu. Pirmą gyvenimo
savaitę ant naujagimio nosies, smakro
ir žandų dėl aktyvios riebalų liaukų
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sekrecijos ir jų kanalėlių užsikimšimo
atsiranda 1–2 mm baltų spuogelių. Šie
spuogeliai paprastai išnyksta per pirmuosius tris mėnesius. Kūdikiui jie jokių nemalonių pojūčių nesukelia, todėl
nieko daryti nereikia.
Burna. Dantenos sudrėkinta marle
pradedamos valyti prieš pasirodant
dantukams, nuo 4–5 mėnesio (prasikalus dantukui būtinas šepetėlis).
Kūno raukšlės. Nuvalykite ne tik veiduką, bet ir kūno raukšles: aplink kakliuką, pažastis, kirkšnis, užpakaliuką.
Iššutimų gali atsirasti ne tik po sauskelnėmis, bet ir blogai išvalomose
raukšlėse. Pastebėję paraudimus, nuplaukite šiltu vandeniu su muilu ir labai
švelniai nusausinkite, patepkite tepalu
nuo iššutimų. Jeigu veidukas ir kūnas
išbertas, patariama maudyti lakišių
vonelėje, kuri dezinfekuoja odą.
Užpakaliukas plaunamas po šilta tekančio vandens srove kaskart kūdikiui
pasituštinus. Kiekvieną kartą muilo
naudoti nereikia, užtenka vandens.
Berniukas prausiamas laikant jį užpakaliuku į viršų, o mergaitė atvirkščiai.
Drėgnas servetėles naudokite tik tuo
atveju, jei nėra galimybių apiplauti.
„Oro vonios“ taikomos nuo 3–4 savaičių amžiaus. Iš pradžių pervystomas
vaikutis paliekamas nuogas 2–3 min.,
vėliau kasdien po kelias minutes ilgiau. Kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus tai
atliekama vieną, vyresniems – du kartus per dieną. Iš pradžių „oro vonios“
atliekamos esant 22 °C temperatūrai,
vėliau palaipsniui oro temperatūra
sumažinama iki 18 °C (patalpa ilgiau
vėdinama).

Tinkamas dėmesys nosytei

Kūdikio nosies landos siauros, todėl
net ir sveiko kūdikio nosytė dažnai
užsikemša nuo išsiskiriančių nosies
gleivių, kurios sudžiūsta, tampa luobele ir užkemša kvėpavimo takus. Tai
ne sloga, o tiesiog natūrali fiziologinė
būsena.
Valymas. Svarbu kūdikio nosytę išvalyti 1–2 kartus per dieną, patariama
prieš maitinimą. Naudokite natūralius
jūros vandens lašiukus, pritaikytus kūdikiams nuo pirmųjų gyvenimo dienų,
kurie padeda pašalinti susikaupusias
gleives, drėkina nosies gleivinę ir palengvina mažylio kvėpavimą. Visus susikaupusius nešvarumus „sugaukite“
susuktu gana ilgu vatos ritinėliu švelniai sukdami nosies landoje.
Oro drėgmė. Kvėpavimą palengvina ir nuo ligų apsaugo tinkama oro
drėgmė. Reikia pasirūpinti, kad oras
kambariuose būtų drėgnas, nes esant
sausam orui išsausėja kūdikio nosies
ertmės gleivinė. Sausa nosies gleivinė
nebeatlieka ir apsauginės funkcijos,
todėl didėja tikimybė susirgti sloga,
viršutinių kvėpavimo takų ligomis.
Kaip išvengti slogos. Nosies užgulimas vaiką vargina, o sloga yra rimta
liga. Užsikimšus nosiai, jis nebesugeba žįsti, nemoka kvėpuoti pro burną.
Taisyklės namiškiams:

•
•
•
•
•

čiaudėdami užsidenkite burną;

nešnypškite nosies šalia mažylio;
dažnai plaukite rankas;
vėdinkite kambarius;

neperšaldykite kūdikio netinkamai rengdami ar maudydami.

Kvėpuok lengvai.
Saldžių sapnų.

Nuo pirmos gyvenimo dienos!
Padeda prižiūrėti mažylių
nosytes nuo pirmųjų
gyvenimo dienų:
 Valo ir drėkina
 Padeda gydant rinitą
 Gali palengvinti kvėpavimą
Medicinos priemonė
Reklamos paruošimo data: 2018m. sausio mėn.
LT_Qui_08_2018_V1

Patogus
naudoti

Mažas lašintuvo
antgalis – pritaikytas
jautrioms ir mažoms
kūdikių nosytėms

Apsaugotas
specialus apsauginis
antibakterinis filtras

Švelnus
natūralus ir be
konservantų
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Kaip suplanuoti kraitelį, planavimo ekspertė Odeta Plakienė

Kaip
suplanuoti
kraitelį
Pasiruošimas naujojo šeimos nario
atėjimui yra panašus į kraustymąsi į
naujus namus: didžiojo įvykio džiugiai
ir nekantriai laukiame, nerimaujame,
kiek daug darbų reikia atlikti, atlaisviname vietos, senus daiktus norime
pakeisti naujais.
1

Sudarykite reikalingų daiktų sąrašą.

Bus lengviau, jei daiktus suskirstysite
į kategorijas: kūdikio maitinimas, miegas, higiena, apranga ir pan. Galvodama apie tai, ko gali prireikti kūdikiui,
nepamirškite ir savęs: pvz. kūdikiui
prireiks vežimėlio, o jums – patogios
avalynės pasivaikščiojimams.
2

Įsitikinkite, kurie daiktai yra būtini.

Sudarydama pirmą reikalingų daiktų
sąrašą greičiausiai išvardysite visus
įmanomus daiktus. Dabar metas sąrašą sutrumpinti ir palikti tik tuos daiktus, kurie tikrai yra būtini. Atlikdama
šią užduotį:
l
l
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pasitarkite su patirties turinčiomis
mamomis, draugėmis, kolegėmis;

pasidomėkite, ar tam tikri daiktai

iš tiesų praverčia, forumuose, tinklaraščiuose ir pan.;
l

3

l

„Dovanų meistrai“ – nuo originalios
dovanos idėjos iki dėkingos gavėjo
šypsenos: už jus parenkame, nuperkame, supakuojame ir pristatome.

Numatykite, kaip gausite būtinus
daiktus.

Ne visus daiktus, kurių jums prireiks
gimus kūdikiui, privalote pirkti. Štai
būdai, kaip juos gauti nemokamai:
l

www.dovanumeistrai.lt

daiktus, kurių akivaizdžiai neprireiks pirmosiomis savaitėmis, perkelkite į „laukiančiųjų sąrašą“, kol
įsitikinsite, kad jie būtini.

pasiskolinkite: ar tarp draugų, pažįstamų, kolegų bei kaimynų yra
mamų? „Mamos su patirtimi“ jums
tikrai mielai paskolins išaugtus ir
nebenaudojamus daiktus;

gaukite dovanų: laukiantis ir susilaukus kūdikio bus net kelios
progos, kai gausite dovanų. Tokiu būdu ir jūs būsite patenkinta,
ir žmonėms palengvinsite galvos
skausmą, ką padovanoti. Jei nepatogu tiesiai pasakyti, ko norėtumėte dovanų, paruoškite sąrašą
ir pasidalykite juo elektroniniu
būdu.
- Išlydėdami ilgesnėms atostogoms kolegos suka galvas, kokia
dovana jus pradžiugintų. Sumažinkite šį rūpestį, kaip tinkamą
dovaną įvardydama dovanų čekį.
- Kūdikio pasitikimo šventė yra
populiarus draugų ir artimųjų susibūrimas, džiaugiantis artėjančiu
kūdikio atėjimu. Viena iš privalomų dalių – dovanos.
- Vos kūdikiui paūgėjus ir sustiprėjus, artimieji nekantrauja susipažinti su mažyliu ir skuba į palankynas.

Tik apgalvojusi ir suplanavusi, kokius
daiktus pasiskolinsite bei gausite dovanų, ruoškitės pirkti trūkstamus daiktus.

4

Daiktams, kuriuos pirksite, numatykite tam tikrą pinigų sumą.

Nusprendusi, kokius daiktus pirksite,
įvertinkite jiems įsigyti reikalingą pinigų sumą. Kuo anksčiau tai padarysite,
tuo anksčiau galėsite pradėti kaupti
reikiamą sumą ir tokiu būdu išvengsite
finansinės įtampos. 12, 15 p.
5
l

l

l

l

l

Pirkite efektyviai.

Dabar jau turite būtinų pirkti daiktų sąrašą. Laikykitės jo! Visada turėkite jį su savimi rankinėje, piniginėje ar nusifotografuokite.

Įvertinkite brangesnių pirkinių alternatyvas. Palyginkite specifikacijas, pasiteiraukite kitų patirties,
nueikite apžiūrėti išsirinkto daikto
gyvai.

Nuspręskite, kur pirksite. Atsisiuntimas iš užsienio, pirkimas internetu, mamų mugės, išparduotuvės –
protingi ir ekonomiški pasirinkimai.
Paskirkite laiką kelionėms į parduotuves savo darbo kalendoriuje, kad to netektų daryti paskutinę
minutę.
Susidėliokite apsipirkimo logistikos planą. Žinodama, į kokias parduotuves vyksite, suplanuokite
trumpiausią maršrutą. Tokiu būdu
sutaupysite ir laiko, ir degalų.

Automobilinė kėdutė
Automobilinė kėdutė – atsakingas pirkinys.
1

Tai pirmoji automobilinių kėdučių
grupė „O+“, tinkama vaikams nuo gimimo iki 13 kg svorio (iki 1,5 metų).
Kėdutė turi būti pritaikyta naudoti
nuo pirmųjų dienų, būtinas kokybiškas dėklas naujagimiui (neišnešiotukui), kurį vėliau galima išimti.

2

•
•

Ar tinkama neišnešiotukams.

•
•

Ar atitinka saugumo reikalavimus.

Vidinių kėdutės įdėklų standumas,
kokybė.

Patogi vaikui ir mamai.

Nepamirškite, kad tokio amžiaus vaikutis daug miega, todėl atkreipkite
dėmesį į kėdutės kokybę. Svarbus
kiekvienas gramas, nes pirmąją kėdutę reikia dažnai nešioti.

•

Ar tinka jūsų vežimėlio važiuoklei.

Mitai:
1

Kuo sunkesnė kėdutė, tuo ji saugesnė.

2

Kūdikiui patogesnė ištiesiama kėdutė su gulima padėtimi.

„Avionaut Pixel“ kėdutė pagaminta iš
tvirtos, lengvos ir ypač smūgiams atsparios medžiagos. Ši medžiaga naudojama ir automobilių pramonėje.

Atkreipkite dėmesį, kad daugelis automobilinių kėdučių neturi funkcijos
vežti vaiko automobilyje gulimoje padėtyje. Tad gulima kėdutės konstrukcija gali nepateisinti lūkesčių.

Pirmoji AUTOMOBILINĖ KĖDUTĖ – nešynė. Kur ji dažniausiai naudojama.
AUTOMOBILYJE
Automobilinės kėdutės tvirtinamos saugos
diržais arba Isofix jungtimi.

KITUR
Šioje kėdutėje kūdikis važiuos namo iš
gimdymo namų.

Daugelyje automobilių priekinė sėdynė neturi
Isofix jungties. Įsitikinkite, ar kėdutė tinka Jūsų
automobiliui.

Bus nešiojamas iš automobilio į namus ir
iš namų į automobilį.

Nerekomenduojame iki 6 mėn. amžiaus kūdikių
kėdutėje be pertraukos vežti ilgiau nei 2 val (jei
gamintojas nenurodė kitaip).

Kūdikį su kėdute patogu neštis pas
gydytojus, į užsiėmimus, apsipirkti.

Tvirtinant saugos diržais – ant priekinės (jei leidžia automobilio gamintojas) ir galinės sėdynės.

„ Avionaut Pixel“ kėdutės naujagimio
įdėklas idealiai pritaik y tas ne tik
laiku gimusiems kūdikiams, bet ir
neišnešiotukams.

Koks kėdutės svoris – pabandykite pakilnoti.

Įsigyjama anksčiau nei vežimėlis arba
kartu su vežimėliu.

Geriausia, kad turėtų universalią
jungtį, atitinkančią daugelio vežimėlių gamintojų adapterius, kad būtų
galima kėdutę tvirtinti ant vežimėlio
važiuoklės.
3

Ką sužinoti ypač svarbu:

Kėdutę galima tvirtinti ant vežimėlio
važiuoklės neilgiems atstumams įveikti.

Ši kėdutė yra pati lengviausia pasaulyje – sveria TIK 2,5 kg ir atitinka
Vokietijos ADAC testų saugumo reikalavimus.
KINDER PLANET
Ulonų g. 1, Vilnius
Vytauto g. 30, Klaipėda
Gudelių g. 9, Vilnius, Outlet
Tel. +370 600 12205
www.kinderplanet.lt
www.avionaut.com
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Kraitelio pirkiniai

Kraitelio pirkiniai

1

2

3

4

5

6

1. Ekologiškos BABY ANTHYLLIS drėgnosios servetėlės. Papildytos glicerinu bei ekologiškais ramunėlių ir medetkų ekstraktais, 4,49 €. 2. SMUSHIE yra 100 % ekologiškos vaisių, uogų ir daržovių tyrės, papildytos supermaisto elementais (bolivinėmis
balandomis, ispaninio šalavijo sėklomis ir kt). Šis užkandis tinkamas pasirinkimas nėsčiosioms ir gimdyvėms,
www.facebook.com/smushie-lt, 170 g, ~2,49 €. 3. KELOTAN silikoninis gelis senų ir naujai atsiradusių randų priežiūrai, 15 g,
~22 €. 4. GREEN ROSE merinosų vilnos apklotėlis kūdikiui – juo apkloti kūdikiai miega ramiau, ilgiau ir jaukiau,
www.green-rose.lt, 33 €. 5. Maisto papildas GRIPOLIS besilaukiančioms ir maitinančioms mamoms. Aviečių skonio tirpūs
milteliai karštam gėrimui, 14 pak., www.vaistai.lt, 5,80 €. 6. SENI higienos priemonių rinkinys po gimdymo, vaistinėse ~8 €.
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Kraitelio pirkiniai

8

9

10

11

12

Kraitelio pirkiniai

7

7. WELEDA plaukų tonikas. Veiksmingas plaukų stipriklis su rozmarinu, 100 ml, ~ 16 €, www.weleda.lt; 8. A-DERMA veido ir kūno
kremas – emolientas. Labai sausos, atopinės odos priežiūrai. Atkuria odos barjerą, malšina sudirgimą ir niežulį. 200 ml, ~24 €;
9. Daugiafunkcinė žindymo skraistė 5 - in - 1 COĆON, www.cocon.lt, 33 €; 10. Medicinos priemonė. Jūros vanduo QUIXX® BABY,
www.quixxbaby.lt, 10 ml, ~5 €; 11. Sauskelnės su iškirpimu bambutei HAPPY, 1 dydis 2–5 kg, 42 vnt, ~9 €; 12. Čiužinukas miegui su
kūdikiu vienoje lovoje CO-SLEEPER SAFE DREAMS www.facebook.com/cosleepersf, 38 €.
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Gimdyvės krepšelis, autorė Nida Vildžiūnaitė

Gimdyvės krepšelis
Tai daiktų sąrašas į gimdymo namus. Būtinus gimdymo namuose daiktus patariama turėti susiruošus jau 38-ąją nėštumo savaitę, o SOS krepšelį galite turėti ir
anksčiau. Kaip suskirstyti gimdyvės krepšelį, kad būtini daiktai būtų po ranka, o jų
perteklius nekeltų papildomo rūpesčio? Svarbiausi NK patarimai:
1
2

Su rekomenduojamu daiktų sąrašu susipažinkite anksčiau, pertvarkykite pagal save.
Daiktus į gimdymo namus žymėkite taip:

4

5

+ būtinieji,

± kurių galbūt prireiks,
?

3
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kurių nebūtinai prireiks.

Į „Gimdyvės krepšelį“ pakuokite
tik + pažymėtus daiktus.

6

± pažymėtus daiktus galite sudėti į atskirą stalčių ar dėžutę
namuose – juos nesunkiai ras ir
pristatys jūsų lankytojai.

Nepirkite iš anksto ? pažymėtų
daiktų, juos įsigysite, jei reikės.
Galite numatyti prekybos vietą
bei kainą.

Jei į ligoninę vykstate automobiliu, jame galite laikyti tuo metu
nereikalingus daiktus.

Kaip vyksta gimdyvės priėmimas

Priėmimo skyriuje. Čia pasitiks ir paprašys užpildyti reikiamus dokumentus. Apžiūrės ir gimdymo veiklą įvertins gydytoja (nebūtinai ta pati, kuri
priims gimdymą). Jei gimdymo veikla
dar neprasidėjusi, jūsų paprašys grįžti
į namus, o jei gimdymas vyksta – persirengti gimdyti tinkamais drabužiais,
palydės į gimdyklą.
Gimdykloje. Nepamirškite, gimdykla –
tai ne palata, čia jūs atvykstate gimdyti
ir pasiliekate tol, kol pagimdysite, ir dar
apie dvi valandas po gimdymo.

Palatoje. Pasiteiraukite, kokių yra palatų, ar yra galimybė nakvoti antrajai
pusei. Naujagimį kas dieną apžiūrės
gydytojas neonatologas, prižiūrėti pagelbės seselės. Ginekologė jus aplankys kas dieną, išklausys jūsų ir patars.
Naudokitės ligoninėje praleistomis
dienomis ir klauskite visko, kas rūpi.

Gimdyvės SOS krepšelis
+ asmens dokumentas
+ nėščiosios kortelė
+ vartojami vaistai
+ telefonas įkroviklis
+ vanduo, užkandžiai
±
±
±

kelnaitės

įklotai (dideli), 2 vnt.

vienkartinės nosinaitės

Į palatą
Naujagimiui:

+ sauskelnės, ~ 24 vnt. (2–4 kg)
+ sujuosiami marškinėliai, 3 vnt.
+ šliaužtinukai, 3 vnt.
+ rankšluostis užpakaliukui
±
±
±
±
±

Į gimdyklą

?
?

Gimdyvei:
+

+
+
+
+
±
±

chalatas, kojinės

gimdymo marškiniai

šlepetės (plaunamos)

sauskelnės-kelnaitės, 1 vnt.
vanduo, užkandžiai
balzamas lūpoms

raištis-gumelė plaukams
Palydovui:

+ šlepetės
+ maistas ir vanduo
±

+
+
+

+
±
±
±
±
±
±

Naujagimiui:

?

+ sauskelnės, 1 vnt.
kepurėlė

prausimo priemonė, muiliukas
vystyklas, 1 vnt.

+ vienkartinės tinklinės
kelnaitės, 2 vnt.
+ medvilninės kelnaitės, 2 vnt.

+ intymiosios higienos prausiklis

±
±
?
?

vienkartinis paklotas, 2 vnt.
užklotas, anklodėlė

užpakaliuko kremas

atskiri rankšluostėliai

vienkartiniai paklotai, 2 vnt.
tualetinis popierius
drėgnos servetėlės

Prausimosi rinkinys:

+ dušo želė

drėgnos servetėlės

+ šampūnas, kondicionierius

Mamai:

+ dantų šepetėlis, pasta

liemenėlė, (www.9menesiai.lt)

±

chalatas

?

+ rankšluostis kūnui

naktiniai, 2 vnt.

±

drabužiai, kojinės

?

rankšluostėlis rankoms
muilas rankoms
vata

ausų krapštukai

+ šlepetės

priemonės masažui,
kompresams

+ vilnonės kojinytės
+ drabužių komplektukas, 56 d.
±

+

pašluostukas (merliukas)

Intymiosios higienos rinkinys:

+ įklotų rinkinys gimdyvei

±
?
?
?
?

vanduo, maistas

knyga ar žurnalas

Kelionei į namus

kosmetinė

+ apranga mamai
+ apranga vaikučiui
+ automobilinė kėdutė

korsetas

kremas veidui, rankoms
dildė

žirklutės
šukos

±

papildomi krepšiai daiktams
susidėti
pledukas

tepalas speneliams

±

krūtų įklotai

+ BŪTINIEJI REIKMENYS

antspeniai
puodelis

valgymo įrankiai

± REKOMENDUOJAMI DAIKTAI
? NEBŪTINI DAIKTAI

Išsamų sąrašą su patarimais ir paaiškinimais rasite www.nestumokalendorius.lt
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Kraitelio sąrašas
PASISKOLINSIU IŠ

GAUSIU DOVANŲ IŠ

PIRKSIU (KUR / UŽ KIEK)

Mamai nėštumo metu
Liemenėlė

www.9menesiai.lt

Priemonė nuo strijų
Nėščiosios pagalvė
Diržas pilvukui
Vitaminai, papildai
Fotosesija
Vaikelio ultragarso nuotrauka

Mamai po gimdymo
Korsetas
Naktiniai marškiniai, patogūs žindyti
Liemenėlė žindymui (2–3 vnt.)
Spenelių kremas / kompresai
Naktiniai hig. paketai, 1 pakuotė
Krūtų įklotai
Drabužiai, patogūs žindyti
Žindymo krėslas / vieta
Šildytuvas
Oro drėkintuvas / drėgmės surinkiklis
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www.echoskopas.lt

Kraitelio sąrašas
PASISKOLINSIU IŠ

GAUSIU DOVANŲ IŠ

PIRKSIU (KUR / UŽ KIEK)

Vaistinėlė:
Sterili vata (bambutei, akytėms ir kt.)
Aspiratorius nosytei
Jūros vanduo kūdikiams
Termometras
Tepalas esant iššutimams
Pataisų sporos
Priemonė nuo pilvo pūtimo
Vaistinėlė-dėžutė

Higienos reikmenys:
Pervystymo stalas / lenta
Vystyklai patiesti
Sauskelnės
Kremas užpakaliukui
Vatos krapštukai
Drėgnos servetėlės
Šukos ar šepetys plaukams
Žirklutės apvalintais galais
Kosmetinė-dėklas reikmenims
Skalbimo priemonė
Papildomi lapai užrašams

www.ringuva.lt
www.nestumokalendorius.lt
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Kraitelio sąrašas
PASISKOLINSIU IŠ

GAUSIU DOVANŲ IŠ

PIRKSIU (KUR / UŽ KIEK)

Vaiko miegui:
Lovelė
Čužinukas
Apsaugos
Patalėliai
Užvalkalai
Paklodė
Pledukas
Neperšlampamas paklotėlis
Gultukas
Dekoracijos vaiko kambariui, erdvei

Maudynėms:
Vonelė ar dėklas į vonią
Vandens termometras
Švelnus prausiklis
Rankšluostis
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www.facebook.com/cosleepersf

Kraitelio sąrašas
PASISKOLINSIU IŠ

GAUSIU DOVANŲ IŠ

PIRKSIU (KUR / UŽ KIEK)

Apranga:
Plona kepurėlė, 2 vnt.

www.green-rose.lt

Plonos pirštinaitės, 2 vnt.

Apatiniai marškinėliai
(išvirkščiomis siūlėmis), 3 vnt.
Smėlinukai, ~5 vnt.
Šliaužtinukai, ~5 vnt.
Kelnės
Megztukas
Vilnonės kojinaitės
Šilta kepurėlė
Pirštinės
Vokelis / kombinezonas

Kelionėms:
Vežimas
Patalėliai į vežimą
Automobilinė kėdutė

www.kinderplanet.lt

Nešioklė
Žindymo skraistė
Kūdikio reikmenų krepšys

www.facebook.com/obabylt

Pervystymo kilimėlis
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Užsiėmimai

www.seimosgerovescentras.lt
Organizuojami kursai būsimiems tėvams, nėščiųjų, kūdikių, vaikų užsiėmimai salėje ir
baseine; kūdikių plukdymas vonelėje, masažo paslaugos; vaikų gimtadienių šventimas.
JAU IR VILNIUJE! Kernavės g. 88; 8 (655) 33 305, vilnius@seimosgerovescentras.lt
Stadiono g. 16, Klaipėda; 8 (607) 93 992, info@nestumas.com, FB/seimos.g.centras

ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

U K M E R G Ė S Š E I M O S C E N T R A S www.ukmergesseimoscentras.lt

Kursai būsimiems ir esamiems tėveliams, nėščiųjų ir vaikų užsiėmimai Kūdikių masažų ir
mankštų mokyklėlė, individualios ir grupinės psichologo konsultacijos.
Vienuolyno g. 17, Ukmergė, tel. nr. +370 655 55 309 , FB VšĮ Ukmergės šeimos centras

www.judesionamai.lt
Sveikatą gerinančios individualios ir grupinės treniruotės visai šeimai: nėščiųjų ir moterų
po gimdymo mankšta; mama ir vaikas; vaikų laikyseną koreguojanti mankšta; sveiko
stuburo treniruotės; pilatesas.
Gabijos g. 38-4, Vilnius; 8 (620) 60 003, FB/JudesioNamai

JUDESIO NAMAI

www.vilkesnamai.lt
Mankštos moterims po gimdymo, kūdikių mankštos ir masažo užsiėmimai, vaikų
meditacijos ir jogos užsiėmimai, nėščiųjų mankštos, psichologo mokymai ir konsultacijos,
saviugdos ir sąmoningumo mokymai.
Lakūnų g. 24, Vilnius, tel. nr. 8 (670) 82 111, info@vilkesnamai.lt, FB/Vilkės-namai

VILKĖS NAMAI

www.nestukes.lt
Nestukes.lt tinklalapyje rasite daug informacijos, naudingos planuojant, laukiantis
ir ruošiantis gimdymui, o taip pat pogimdyviniu laikotarpiu. Šios žinios padės jums
mėgautis motinyste ir tėvyste!
www.nestukes.lt

NESTUKES.LT

KRIKŠČIONIŠKIEJI GIMDYMO NAMAI

( R e s p u b l i k i n ė s K a u n o l i g o n i n ė s k l i n i k a ) I www.kaunoligonine.lt/kgn
Nemokamos paskaitos apie gimdymą, psichologinį pasirengimą, vaiko žindymą ir
auginimą, mankštos užsiėmimus nėščiosioms (I–IV, 13 val.).
Miško g. 27, Kaunas; 8 (37) 225 672, kgn@kaunoligonine.lt
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WELEDA priemones su medetkomis
kúdikiams

1$7µ5$/8

