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Mama ir tėtis trokšta apsaugoti savo mažylį: 
ir naujagimį, ir kiek ūgtelėjusį. Bendrieji vaikučių 
apsaugos principai išlieka panašūs visą laiką. Tačiau 
reikia atsižvelgti ir į kūdikio raidos etapą. Vaikučiui 
išmokus ką nors nauja, reikės iš naujo įvertinti jo aplinką, 
kad naujuosius įgūdžius jis galėtų lavinti saugiai. 
Primename, kokie nauji pavojai kyla vaikučiui sulaukus tam 
tikro amžiaus, ir patariame, kaip geriausia jų išvengti.



Pasirūpinkite, 
kad kūdikis nagučiais 
nenusidraskytų veidelio. 
Nagučius kirpkite specialiu 
kūdikių nagų kirptuku arba 
žirklutėmis, skirtomis kūdikių 
nagams kirpti.

Automobilyje 
kūdikį visuomet vežkite 
specialiai jam skirtoje 
kėdutėje.
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Optimaliausia vandens
temperatūra vaikučiui
maudyti yra 37 °C

Naujagimis nepajėgia pats
išlaikyti galvytės, todė
visuomet prilaikykite jo
galvą ir kaklą, kad galvytė
neatsiloštų.

Kai ant rankų laikote
kūdikį, niekuomet neimkite
į rankas puodelio ar kito indo 
su karštu skysčiu.

Naujagimiai eikvoja energiją
valgydami, augdami ir tyrinėdami 
supantį pasaulį. Jie negali daug judėti 
patys, juos reikia nuolat prižiūrėti,
laikyti ant rankų.

Kambaryje, kuriame miega 
kūdikis, turi būti palaikoma 
18–22 °C temperatūra.
Naujagimis neturėtų 
perkaisti.

Naudokite tik tokią vaikučio 
lovytę ir nešiojamąjį krepšį, 
kurie atitinka visus saugumo 
reikalavimus.
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Kai kūdikis valgo ar geria, 
visuomet laikykite buteliuką 
ranka. Niekuomet nepalikite 
kūdikio valgyti atrėmę 
buteliuką.

Naudokite tik tokią vaikišką
lovytę, kuri atitinka visus saugumo 
reikalavimus. Vaikučio lovytės kraštai 
turi būti ne žemesni kaip 60 cm, o tarpai tarp 
grotelių – ne didesni kaip 2–6 cm pločio.

Kūdikio niekada nepurtykite. 
Jei esate nusiminę ar suirzę, 
tegu kas nors kitas prižiūri 
kūdikį, kol nusiraminsite.

Saugokite 
kūdikį nuo 
saulės.

Prieš keisdami sauskelnes, 
visas priemones, kurių gali prireikti,
pasidėkite šalia, kad keičiant nereikėtų 
atitraukti nuo kūdikio rankų.

Kūdikį visuomet migdykite 
paguldytą ant nugaros. Jo pėdutės 
turi būti prie lovytės krašto, o antklodė 
– ne aukščiau krūtinės. Taip paguldytas 
kūdikis nenusitrauks antklodės, nepalįs 
po ja ir neperkais.

Pasirūpinkite, kad mažylio aplinkoje nebūtų
daiktų, prietaisų ar įrankių, keliančių pavojų.
Kai kūdikis yra vieno mėnesio amžiaus,
nelaimingų atsitikimų dažnai nutinka todėl,
kad jo tėveliai būna labai pavargę. Patartina
visiems šeimos nariams pasiskirstyti namų
ruošos darbus ir tausoti vieniems kitus,

kad nepervargtumėte.

Lovytėje turi 
būti apsauginės 
pagalvėlės.

Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, Kai kūdikis valgo ar geria, 

pasidėkite šalia, kad keičiant nereikėtų 
atitraukti nuo kūdikio rankų.



Neleiskite į kūdikio 
kambarį patekti naminiams 
gyvūnėliams. Bet kokio gyvūno 
elgesys gali būti visiškai nenuspė-
jamas šalia kūdikio.

Automobilyje kūdikį
visuomet vežkite
specialiai jam
skirtoje kėdutėje. 
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Kūdikio
aplinkoje
neturi būti
rūkoma.

Vienu metu
nelaikykite rankose 
kūdikio ir indo su
karštu skysčiu.

Pasirūpinkite, kad
kūdikio patalynė būtų  
tinkama. Didelius minkštus
žaislus, pūkines antklodes 
ir pagalves išimkite iš 
lovytės – šie daiktai 
kelia uždusimo 
pavojų.

Dviejų mėnesių kūdikį galite 
nešti nešioklėje. Pasirūpinkite, 
kad nešioklė būtų patogi ir kad 
joje būtų tinkama kūdikio 
galvytės atrama.

Jūsų kūdikis rangosi, muistosi ir nenustygsta 
vietoje, todėl svarbu jį laikyti tvirtai. Visuomet 
itin rūpestingai prilaikykite mažylio galvytę, 
kai jį maudote. Jei namuose kūdikį sodinate į 
specialią kėdutę, ją statykite saugioje
vietoje ant grindų ir visuomet
užsekite saugos diržus.

Taip pat galite naudoti 
kūdikio sūpynes. Apžiūrėkite 
sūpynes, pasirūpinkite, kad jos 
būtų nesulūžusios ir tvirtos, 
įrenkite jas saugioje, gerai 
matomoje vietoje.

Vienu metu
nelaikykite rankose 
kūdikio ir indo su
karštu skysčiu.



Pasirūpinkite, kad kūdikis ran-
kutėmis nepasiektų virš lovytės 
pakabintos žaislinės karuselės. 
Dabar ji labiausiai traukia 
kūdikio akį.

Automobilyje kūdikį
visuomet vežkite specialiai
jam skirtoje kėdutėje. Kūdikio 
automobilio kėdutę įtaisykite 
automobilio užpakalinės sėdynės 
   viduryje, atsuktą nugara į 
        automobilio priekį.
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Maudydami savo
mažylį, muilą, losjoną,
aliejuką ir kitas
priemones laikykite
kūdikiui nepasiekiamoje
                      vietoje.

Jei einate pasivaikščioti saulėtą dieną, 
pasirūpinkite tinkama kūdikio apsau-
ga nuo saulės. Vaikučio kūnelį turi dengti 
drabužiai, galvą ir veidelį nuo saulės turi saugoti 
kepurė. Nepatartina su kūdikiu eiti į lauką karštą
vasaros dieną nuo 12 iki 15 valandos.

Tokio amžiaus kūdikius jau 
galite nešioti specialiose 
kuprinėse. Pasirūpinkite, kad 
kūdikis kuprinėje jaustųsi 
patogiai, sureguliuokite 
kuprinės diržus.

Kūdikiui patinka žaisti su žaislais, 
pritvirtintais prie lovytės turėklų. 
Užtikrinkite, kad žaislas neturėtų 
smulkių ar palaidų dalių, būtinai 
gerai jį pritvirtinkite.

Dabar savo kūdikį turite saugoti nuo visko, 
ką jis gali pasiekti rankomis. Pasirūpinkite, 

kad daiktai, kuriuos jis gali pasiekti, būtų 
saugūs rankutėms ir burnai, nes būtent ten 
jie ir atsidurs. Dabar kūdikiui labai norisi
ką nors pačiupti, todėl reikia jį stebėti
dar atidžiau.

Jei kūdikis labai aktyvus,
sauskelnes keiskite paguldę
jį ant žemesnio baldo. Pavyzdžiui,
ant lovos (prieš tai patieskite švarų
patiesaliuką). Visuomet prilaikykite
mažylį ranka – gali pakakti vieno 
staigaus judesio, ir kūdikis atsidurs 
ant grindų.

kutėmis nepasiektų virš lovytės 
pakabintos žaislinės karuselės. 
Dabar ji labiausiai traukia 
kūdikio akį.

kuprinėse. Pasirūpinkite, kad 
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 Atminkite – tokio amžiaus
kūdikis gali pačiupti viską, kas
tik traukia jo žvilgsnį. Stiklinius
indus ir stalo įrankius laikykite
vaikučiui nepasiekiamoje vietoje.

Kai iškylaujate gamtoje,
neleiskite kūdikiui kišti į burnytę 
lapų, akmenų ar žemių. Vieta, 
kur ketinate prisėsti pailsėti, turi 
būti švari ir tvarkinga.

Mažylio maitinimo kėdutės pagrindas 
turi būti platus ir tvirtas, kad kėdutė 
stabiliai stovėtų ant grindų. Kėdutė 
turi būti su saugos diržais.

Nepamirškite, kad saulė gali pažeisti 
kūdikio odelę net ir vėsią ar apniukusią 
dieną. Mažylio kūnelį visuomet turi 
dengti drabužėliai, ant galvos uždėkite
kepuraitę su plačiu snapeliu veidukui 
ir akytėms apsaugoti. Stenkitės, kad 
 kūdikis kuo mažiau būtų 
   saulėkaitoje didžiausio saulės 
     aktyvumo metu (12–15 val.).

Kietą maistą 
mažyliui duokite 
mažomis porcijomis 
dubenėlyje arba 
lėkštėje.

Vaikiškas maniežas gali būti saugi vieta 
Jūsų kūdikiui pažinti pasaulį. Naudokite tik tokį 
maniežą, kuris atitinka saugumo standartus, 
yra pakankamai aukštas, kad kūdikis 
neišliptų. Maniežą pastatykite 
atviroje, saugioje vietoje.

Nepamirškite, kad būdamas 
specialioje kuprinėje jums ant nugaros 
kūdikis gali pagriebti įvairius daiktus – 
jūs to net nepastebėsite. Visuomet 
galvokite apie kūdikį supančią
  aplinką: krūmus, medžius, prekes
      prekybos centruose.

Šio amžiaus kūdikis supantį pasaulį pažįsta
liesdamas ir ragaudamas. Jam vis geriau pavyksta 
sučiupti akį patraukusius daiktus, o sučiupęs
būtinai nori jų paragauti. Labai atidžiai saugokite 
karolius, auskarus, kitus papuošalus ir daiktus, 
kurie gali patraukti mažylio dėmesį. Kad užtikrin-
tumėte kūdikio saugumą, turėsite pažaboti
nepaprastą jo smalsumą arba nukreipti dėmesį 
kitur. Tai padaryti nesudėtinga – tereikia
tinkamai sutvarkyti namus ir pasiūlyti
vaikučiui saugių žaislų.

kūdikis gali pačiupti viską, kas
tik traukia jo žvilgsnį. Stiklinius
indus ir stalo įrankius laikykite
vaikučiui nepasiekiamoje vietoje.

stabiliai stovėtų ant grindų. Kėdutė stabiliai stovėtų ant grindų. Kėdutė stabiliai stovėtų ant grindų. Kėdutė 

specialioje kuprinėje jums ant nugaros specialioje kuprinėje jums ant nugaros specialioje kuprinėje jums ant nugaros 
kūdikis gali pagriebti įvairius daiktus – kūdikis gali pagriebti įvairius daiktus – kūdikis gali pagriebti įvairius daiktus – 



Pasirūpinkite, kad kūdikis
negalėtų pasiekti užuolaidų ir
žaliuzių virvutės. Užuolaidas
pakelkite, žaliuzių virvutę
sutrumpinkite.
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Ant grindų nepalikite 
graužikams ir kitiems 
kenkėjams skirtų spąstų 
ir nuodų, priemonių 
vabzdžiams atbaidyti.

 Atminkite – tokio amžiaus
kūdikis gali pačiupti viską, kas
tik traukia jo žvilgsnį. Stiklinius
indus ir stalo įrankius laikykite
vaikučiui nepasiekiamoje vietoje.

Dabar jūsų kūdikį viskas domina. 
Kad mažyliui būtų saugiau, o jums – 
ramiau, pakeiskite namų interjerą. Iš 
vaikučio tyrinėjimo aplinkos patraukite 
knygas, augalus ir kitas interjero detales. 
Tai daug geresnis sprendimas, nei 
nuolat šaukti: „Negalima!“.

Uždenkite visus elektros lizdus ir 
aštrius baldų kampus. Ant žemiau 
esančių lentynų įtaisykite apsauginius 
užraktus. Valymo priemones padėkite
  kur nors aukštai, kad mažylis niekaip 
       jų nepasiektų – jos labai pavojingos.

Šio amžiaus vaikus galima nešioti 
specialiose kuprinėse, tačiau
nepamirškite akylai stebėti aplinkos.
Jūsų kūdikio  rankutes
vilioja daugybė daiktų.

Saugokite kūdikį nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Kepurės plačiais kraštais apsaugo 
nuo saulės ir karščio. Nuo 12 iki 15 valandos, 
kai saulės aktyvumas didžiausias, saugokite 
kūdikį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įpraskite po valgio pastumti
puodelius, indus ir stalo
įrankius toliau nuo stalo krašto.

Visi kibirai, 
dubenėliai ir kita 
tara turi būti 
laikoma tuščia.

Pagrindinė taisyklė, kurios būtina laikytis, kai
jūsų kūdikiui sueina devyni mėnesiai, –
nė sekundę nenuleisti nuo jo akių! Dabar
mažylis yra dar judresnis, jis aktyviai tyrinėja
pasaulį. Tai sveika, normalu ir skatintina,
tačiau būtina užtikrinti saugią aplinką.
Nesitikėkite, kad kūdikį rasite ten, kur palikote!
Tai metas, kai reikia išplėsti saugios
teritorijos ribas.

negalėtų pasiekti užuolaidų ir
žaliuzių virvutės. Užuolaidas
pakelkite, žaliuzių virvutę
sutrumpinkite.

Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir Uždenkite visus elektros lizdus ir 
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Vienmečiai vaikai gali
pabandyti  ropštis laiptais
aukštyn arba ropoti žemyn.
Laiptų viršuje ir apačioje 
įrenkite vartelius.

Jūsų vaikučiui 
patinka varstyti 
duris. Saugokite 
jo pirštukus!

Daugelis naminių ir 
laukinių augalų yra 
nuodingi. 
Pasikonsultuokite su pa-
tyrusiais sodininkais, kokių 
augalų nereikėtų auginti 
namuose ir sode.

Mažylio lovytę statykite toliau nuo 
lempų, žaliuzių, laidų ir įrėmintų nuotraukų, 
kad vaikas negalėtų jų pagriebti. Atitraukite 
lovelę nuo baldų, kuriais naudodamasis 
jis galėtų išlipti iš lovytės.Neleiskite mažyliui 

artintis prie žoliapjovių, 
elektrinių virtuvės 
prietaisų ir kitų 
įrenginių.

Pasirūpinkite, kad visi 
langai būtų tvirtai uždaryti. 
Galite įtaisyti langų 
fi ksavimo įtaisus, kad vaikas 
neatidarytų lango ir 
neiškristų. Dviračiu mažylį vežkite 

tik su šalmu ir tinkamai 
pasodintą.Kai namuose lankosi svečių, 

jų rankines ir lagaminus, 
kuriuose gali būti vaistų ar kitų 
pavojų mažyliui galinčių sukelti 
daiktų, padėkite taip, kad 
vaikutis nepasiektų.

Dabar jūsų vaikas mokosi vaikščioti, 
todėl turite būti dar budresni. Jums ne-
pavyks jo sulaikyti, o to daryti ir nereikia. 
Tinkamai sutvarkykite aplinką ir galėsite 
be baimės stebėti jo žygius.

Laiptų viršuje ir apačioje 
įrenkite vartelius.



1.  Jei užspringęs vaikas kosėja, leiskite jam iškosėti svetimkūnį pačiam.
2.   Jei kūdikis svetimkūnio pats neiškosėja, dūsta, paguldykite jį ant rankos 

kniūbsčią galva žemyn. Galvytę pirštais prilaikykite už apatinio žandikaulio, 
kad kvėpavimo takai būtų atviri. 

3.  Penkis kartus stuktelėkite delnu tarp menčių. 
4.   Apverskite kūdikį veiduku aukštyn ir patikrinkite burnytę. Jei svetimkūnis 

matosi, išimkite jį. 
5.   Jei svetimkūnis neiškrito, paguldykite kūdikį ant savo rankos veiduku

aukštyn ir penkis kartus dviem pirštais staigiai spustelkite krūtinkaulį ties 
spenelius jungiančia linija. Paspaudimų gylis – 1,5–2,5 cm. Ranka laikysis 
stabiliau, jei ją atremsite į tos pačios pusės šiek tiek sulenktos kojos
šlaunį. Vėl patikrinkite, ar burnoje nėra svetimkūnio. 

6.  Jei nesiseka pašalinti svetimkūnio, tris kartus kartokite 2, 3, 4, 5 veiksmus.
7.    Atlikdami minėtus veiksmus ir nepaleisdami kūdikio iš rankų, skubiai

kvieskite greitąją medicinos pagalbą. 
8.   Kartokite 2, 3, 4, 5 veiksmus tol, kol svetimkūnis iššoks arba kol atvyks medi-

cinos pagalba. Negalima bandyti pirštu ištraukti vaikučiui įstrigusio svetim-
kūnio. Šitaip darydami, tik įstumsite jį gilyn. 

9.   Kūdikių galva yra gana didelė ir sunki, o jų kaklo raumenys – silpni.
Dėl šių kūdikių anatominių ypatumų griežtai draudžiama kratyti vaiką
laikant už kojų žemyn galva, taip vaikutis gali patirti kaklinės stuburo
dalies traumą.
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   Venkite maisto, nuo kurio kyla pavojus užspringti (pavyzdžiui, 
vynuogių, riešutų, čiulpiamųjų saldainių ir žalių morkų). Kūdikį 
visuomet maitinkite tada, kai jis sėdi jums ant kelių arba spe-
cialioje kėdutėje. Prižiūrėkite, kad vaikutis, turėdamas burnoje 
maisto, sėdėtų prie stalo, neleiskite vaikščioti ar bėgioti.

   Leiskite mažyliui žaisti tik su saugiais žaislais. Žaislai turi būti plau-
nami, kimšti nedegia medžiaga, neturi turėti palaidų dalių, pavyz-
džiui, sagų, juostelių, pakabukų. Jei žaislas sulūš, jokia dalis neturi 
būti tokia maža, kad dėl jos kiltų pavojus užspringti. Neduokite 
vaikučiui žaislų, turinčių virvelių, užsegimų, sagų ar galinčių atsi-
lupti dažų. Venkite guminių balionų ir mažų kamuoliukų.

   Kruopščiai ir nuolat tikrinkite drabužius, ar nėra atsilaisvinusių 
dirželių, kaspinų ar ko nors, kas apsisuktų aplink vaiko pirštukus 
ar kojas. Nenaudokite užtraukiamų virvelių, nes jos gali užkliūti 
už automobilio durelių, žaislų ar dviračio ratų.
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   Nelaikykite mažylio prie stalo, kai geriate karštus gėrimus ar
valgote skystus karštus patiekalus.

   Darydami inhaliacijas sergančiam vaikučiui, nenaudokite karšto 
vandens.

   Maistą virkite ant toliau nuo krašto esančių kaitintuvų, indų
rankenas nusukite į šoną. Arbatinuką laikykite vaikučiui
nepasiekiamoje vietoje.

   Atitraukite vaikutį nuo objekto, kuris sukėlė nudegimą.

   Nuvilkite nudegintą kūno dalį dengiančius drabužius. Atminkite,
kad jei drabužiai prilipę prie odos, jų plėšti negalima! 

    Laikykite žaizdą po vėsiu (16-18°C) tekančiu vandeniu 5 minutes.
Vandens srovė turėtų būti nestipri. Labai stipri srovė gali dar labiau 
traumuoti nudegintą vietą. 

    Nusideginusiam vaikučiui galite duoti vienkartinę paracetamolio dozę 
(ji priklauso nuo vaiko svorio ir amžiaus). Šie vaistai slopina skausmą.

   Ant nudegusios vietos uždėkite sterilų (švarų) tvarstį, suvilgytą šaltu 
vandeniu (šaltas kompresas). Tada vaikutį vežkite pas gydytoją (arba 
laukite, kol atvažiuos greitoji medicinos pagalba). 

   Nuo to, kaip suteikiate pirmąją pagalbą, labai priklauso
žaizdų gijimas ir pažeistų vietų randėjimas.
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Suzanne Dixon informaciją.

Polocko g. 12, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244
El. paštas info@vvsb.lt
www.vvsb.lt


