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Natūralaus maitinimo privalumai

 Motinos pienas yra visavertis maistas, turintis tinkamu santykiu visų 
medžiagų, reikalingų kūdikiui gerai augti ir normaliai vystytis. Jos gaunamos iš 
motinos kraujo, atitekančio į krūtų liaukas, kur virsta pienu, o po to tampa vaiko 
kraujo ir kūno dalelėmis. Todėl jų beveik nereikia perdirbti ir  motinos pienas 
lengvai virškinamas. O kadangi jame nėra nieko nereikalingo, motinos pienas 
labai gerai įsisavinamas kūdikio organizme: iš jo medžiagų auginamos mažojo 
žmogaus kūno ląstelės, jis teikia energiją naujai gyvybei ir ją saugo nuo infekcijų 
ir daugelio kitų ligų. Su motinos pienu į vaiko organizmą iš motinos kraujo atke-
liauja net ir gyvų ląstelių, galinčių gaudyti ir naikinti ligų sukėlėjus - mikrobus.

 Žindymas krūtimi yra ne vien tik natūralus visada šviežio, šilto ir šva-
raus maisto-motinos pieno-perdavimo vaikui būdas. Jis užtikrina fizinį ir emo-
cinį artumą, svarbų kūdikio saugumo jausmui ir asmenybės vystymuisi bei har-
moningiems motinos ir vaiko santykiams.

Žindymo reikšmė kūno augimui

 Sparčiausiai auga naujagimis. Pirmaisiais trimis gyvenimo mėnesiais 
žindomų kūdikių kūno masė didėja greičiau negu jų dirbtinai maitinamų ben-
draamžių. Nenuostabu, juk motinos pienas yra lengviau virškinamas ir geriau 
įsisavinamas nei mišiniai.
 Vėliau, kūdikio virškinimo sistemai bręstant, jau ir iš mišinių jis geba 
pasisavinti daugiau maisto medžiagų. Maitinant iš buteliuko, kūdikiui dažniau-
siai sugirdoma daugiau, negu reikia jo alkiui numalšinti. Pirmųjų metų pabai-
goje dirbtinai maitintieji vaikai būna vidutiniškai 600–650 gramų sunkesni 
už žindytuosius. Žindomi kūdikiai gauna mažiau kalorijų, bet ne dėl to, 
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kad jiems būtų trūkę maisto (tai yra moti-
nos pienas būtų buvęs nepakankamai mais-
tingas), o todėl, kad būtent toks yra jų au-
gančio organizmo natūralus poreikis. Jokie 
žindomų kūdikių vystymosi parametrai ir 
sveikata nenukenčia. Ūgio didėjimo tempai 
beveik nesiskiria, o galvos augimo greitis iš-
lieka toks pats ir žindomų, ir dirbtinai maitinamų kūdikių. Taigi mišiniais peni-
mi kūdikiai dažnai būna paprasčiausiai permaitinami.
 Svorio skirtumus labiausiai lemia skirtingas riebalų kaupimas poodyje. 
Dirbtinai maitinamų jis būna gausesnis. Į karvės pieno mišiniais girdomų kū-
dikių kraują išskiriama daugiau insulino, skatinančio riebalų atsidėjimą riebali-
niame audinyje, kartu daugėja ir riebalus kaupiančių ląstelių.
 Mokslininkai daro prielaidą, kad maitinimo kūdikystėje būdas gali 
lemti vėliau gyvenime įgyjamą kūno svorį, taigi nutukimo rizika yra didesnė 
vaikams ir suaugusiesiems, kurie kūdikystėje buvo maitinti dirbtinai. Priežas-
timi gali būti ir kūdikystėje su žindymu susiję mitybos įpročiai, ir ypatingos bi-
ologinės motinos pieno savybės. Žindomus kūdikius nuo persivalgymo saugo ir 
savotiškas apetitą kontroliuojantis mechanizmas: žįsdamas kūdikis iš pradžių 
gauna liesesnį ir saldesnį pradinį pieną, o galinis riebesnis pienas, kuris ir sutei-
kia sotumo jausmą, yra nebe toks saldus, todėl ir kūdikis žinda vis lėčiau ir ne 
taip energingai. Kuo vėliau kūdikis nujunkomas, tuo labiau įsitvirtina šis įgū-
dis, reikšmingas žmogaus mitybos įpročiams. „Buteliuko vaikai“ tokios apetito 
kontrolės neturi, nes mišinio sudėtis maitinimo metu nesikeičia, o maitintojai 
paprastai dega noru, kad būtų suvalgyta „visa porcija iki galo“, ir neretai skuba 
tai atlikti kuo greičiau.
 Tai, kad žindomi kūdikiai yra lieknesni, galima laikyti viena iš gamtos 
gudrybių, evoliucijos „ekonominiu kompromisu“, kurio tikslas – išlaikyti motiną 
ir kūdikį kuo sveikesnius. Motina, produkuojanti ne itin kaloringą pieną, apsau-
goma nuo išsekimo, o vaikas – nuo nutukimo ir su tuo susijusių problemų. 

 Žindymo reikšmė smegenų vystymuisi

 Daugelis aplinkybių lemia vaiko vystymąsi ir intelektą. Tai sudėtingos 
biologinių-genetinių, šeimos aplinkos ir socialinių-ekonominių faktorių sąvei-
kos rezultatas. Anglijos ir Naujosios Zelandijos mokslininkai, tyrę maitinimo 
įtaką neišnešiotų labai mažo gimimo svorio vaikų protiniam vystymuisi, rado, 
kad aštuonerių metų amžiuje intelekto koeficientas buvo dešimčia balų aukš-
tesnis tų, kurie naujagimystėje maitinti motinos pienu. Tai, kad pirmosiomis 

gyvenimo savaitėmis jie buvo laikomi inkubatoriuje ir maitinami per zon-
dą, leidžia manyti, kad vystymosi pranašumas buvo sąlygotas taip pat ir 

biologinių faktorių, esančių pačiame motinos 
piene. Žmogaus smegenų tūris per pirmuosius 
gyvenimo metus padidėja nuo 450 kub. cm iki 
1000 kub. cm ir šių smegenų vystymuisi reikia 
ypatingų medžiagų. Tam tikros nepakeičiamos 
ilgos grandinės polinesočiosios riebiosios rūgštys 
(tarp jų svarbiausia dokosaheksaeno rūgštis), ku-
rių gausu moters piene (karvės piene jų trūksta), 
yra būtinos normaliam žmogaus akių tinklainės 
ir smegenų vystymuisi. Jos labai svarbios intrau-
terininiu (iki gimimo) laikotarpiu ir neišnešiotiems naujagimiams, nes tuo 
metu vyksta intensyviausia smegenų diferenciacija. Tačiau ir gimus laiku šios 
rūgštys vis dar reikšmingos. Dirbtinio kūdikių maitinimo mišiniai, ypač skirti 
neišnešiotiems kūdikiams, turėtų būti papildyti tomis medžiagomis. Deja, toli 
gražu ne visuose komerciniuose produktuose jų yra arba yra nepakankamai.

 
 Motinos pienas prieš alergijas

 Alergija yra liguistas organizmo jautrumas tam ti-
kroms medžiagoms – alergenams, kurios pakartotinai pa-
tekusios į įjautrintą organizmą sukelia alergines reakcijas. 
Tuomet gali atsirasti odos išbėrimų, dusulys dėl bronchų 
spazmų, prasidėti viduriavimas ar net kristi kraujospūdis, 
sukeldamas pavojų gyvybei.
 Alergenai yra organizmui neįprastos, svetimos 
medžiagos, pavyzdžiui, karvės pieno baltymai žmogaus 
naujagimiui. Naujagimis auga labai sparčiai. Gamta pada-
rė taip, kad iš naujagimio žarnyno į kraują galėtų patekti 
kuo daugiau kūno „statybai“ ir energijai reikalingų maisto 
medžiagų. Taigi iš motinos pieno į naujagimio kraują be vargo pereina ir didelės, 
sudėtingos baltymų molekulės. Jos ten yra savos ir jokios grėsmės nekelia. Gam-
ta pasikliovė protinguoju žmogumi (Homo sapiens) – jai ir galvon nešovė, jog 
tarp aukščiausio išsivystymo būtybių atsiras tokių neišmanėlių, kurie ims savo 
kūdikius maitinti jiems biologiškai svetimu maistu – gyvulių pienu (mišinėliai 
ant parduotuvių lentynų – iš to paties).
 Tačiau vaikui kada nors vien motinos pieno jau išties nebepakaks ir 
jis pradės gauti kitokio maisto, taigi ir svetimų baltymų. Gamta jį pradeda tam 
ruošti iš anksto: pasitelkdama pagalbon paties vaiko mamą, ji kuria kūdikio žar-
nyne „barjerą“. Motinos piene esantis „epiderminis augimo faktorius“ skati-
na kūdikio žarnų gleivinės subrendimą, o sekrecinio imunoglobulino A 
(sIgA) molekulės nukloja tą gleivinę tarsi pasieniečiai, tikrinantys, ką 
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galima ir ko negalima praleisti iš žarnyno į kraują. Didžiausia sIgA koncentracija 
yra motinos priešpienyje, kurį naujagimis gauna pirmosiomis gyvenimo dieno-
mis. Paskui ji palaipsniui mažėja iki 12 savaičių amžiaus ir vėliau išlieka pastovi.
 Pirmaisiais 4–6 gyvenimo mėnesiais kūdikio žarnynas dar yra nesubren-
dęs ir išlieka santykinai labai pralaidus, o kūdikis pats dar beveik negamina sIgA, 
jo koncentracija didėja labai pamažu ir tik 2 metų amžiuje pasiekia suaugusių-
jų lygį. Maitinimas motinos pienu, ir niekuo daugiau nuo pat gimimo, yra pati 
veiksmingiausia vaikų maisto alergijos profilaktika.
 Kūdikiui, gavusiam karvės pieno ar jo mišinio gimdymo skyriuje, gali ne-
būti jokių matomų alergijos požymių iki kito kontakto su alergenu, net kelis mė-
nesius. Motinos piene esantys nors ir labai maži tų baltymų kiekiai, pavyzdžiui, 
karvės pieno β laktoglobulinas, gali vėliau išprovokuoti alergijos pasireiškimus 
kūdikiui, kuris buvo įjautrintas nėštumo laikotarpiu ar naujagimystėje. Tuomet 
nesunku skubotai apkaltinti motinos pieną žindomo kūdikio alergizavimu, nors 
tikrasis kaltininkas yra karvės pieno mišinys, gautas naujagimystėje, galbūt tik 
1–2 kartus. Kai specifinis alergizuojantis maistas būdavo pašalinamas iš motinos 
dietos, gerokai sumažėdavo atopinių simptomų (egzemos) tokiems aukštos rizi-
kos žindomiems kūdikiams. Bealergenė motinos dieta žindymo laikotarpiu gali 
atidėti alergijos pradžią (polinkį į ją turintiems kūdikiams) vėlesniam laikui, be 
to, ir liga gali būti švelnesnė. Jeigu motina nebevartoja pieno produktų, ji turi 
gauti pakankamai kalcio su kitokiu maistu arba kalcio papildus.

Visada kartu

 Kūdikis auga labai greitai, todėl jis turi būti maitinamas ne tik dieną, bet 
ir naktį. Žindomų kūdikių miego pobūdis skiriasi nuo dirbtinai maitinamų. Žin-
domi kūdikiai dažniau pabunda naktį ir jų miego epizodai būna trumpesni, nes 
motinos pienas greičiau suvirškinamas ir lengviau įsisavinamas negu mišiniai. 
Posakis „Miega kaip kūdikis“ iš tiesų nelabai tinka pirmų kelių mėnesių kūdikė-
liams. Paprastai jie miega trumpais epizodais, dažnai prabusdami. Bet nereikia 
to vadinti miego sutrikimais – tai normalu. Žindymas dėl „motinystės“ hormonų 
prolaktino ir oksitocino veikia raminančiai, o naktį – ir migdančiai. Beje, smul-
kios Montgomerio liaukutės, esančios krūties odoje aplink spenelį, išskiria sekre-
tą, turintį būdingą kvapą, kuris padeda kūdikiui pačiam susirasti motinos krūtį 
tamsoje. 
 Dar vienas žindymo privalumas – daugybė įspūdžių, kuriuos vaikas pa-
tiria visur būdamas ir keliaudamas drauge su savo mama (su abiem tėvais – dar 
geriau) ir kuriuos jis priima drąsiai, su pasitikėjimu, nes visada jaučiasi saugiai. 
Nekils pagunda mažylio palikti prižiūrėti kitiems, draugams ar giminaičiams, o ir 

jie negalės to reikalauti, nes priežastis rimta: mažylis žindomas ir privalo 
būti su mama. 

8

 Maitinti krūtimi labai patogu. Galite keliauti nors ir per visą 
pasaulį, nesirūpindama, ar turėsite buteliukų ir čiulptukų, ar rasite šva-
raus vandens jiems plauti ir pačiam mišiniui paruošti, ar bus kur jį pa-
šildyti. Beje, verta atsiminti, jog kūdikių maistelis visur labai brangus.
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Nauda motinai  

Stabdo kraujavimą po gimdymo

 Žindymo nauda motina, kaip ir jos kūdikis, džiaugsis visą gyvenimą, 
o prasideda ji tuojau pat po gimdymo. Naujagimis, priglusdamas prie motinos 
krūties ir burna dirgindamas spenelio nervinius receptorius, praneša, kad jam 
reikia pieno. Reaguodama į šį užsakymą, posmegeninė endokrininė liauka hipo-
fizis išskiria hormonus, kurie, nukeliavę su krauju į krūtis, stimuliuos jose pie-
no gamybą ir tekėjimą. Hormonas prolaktinas (lactum lotyniškai reiškia pienas) 
skatins pieno gaminimą, o hormonas oksitocinas vers pieną tekėti. Oksitocinas 
stimuliuoja raumenų skaidulėlių, supančių pieną gaminančias liaukutes (alve-
oles), susitraukimą, ir taip pienas pastumiamas latakėliais link spenelio. Iš tos 
pačios rūšies ląstelių sudaryti ir gimdos raumenys, o gimdymo metu ir tuojau 
po to jie yra ypač jautrūs oksitocinui. Po vaiko gimdymo gimda būna pavargu-
si, tačiau ilsėtis jai dar nevalia, nes privalo išstumti placentą. Štai tada žindymo 
sukeltos oksitocino bangos ir ateina gimdai į pagalbą: jos raumenys susitraukia 
stipriau – juk svarbu, kad visa placenta išeitų, nes jos liekanos gali būti užsitęsu-
sio kraujavimo ir net gimdos auglių priežastimi. Ten, kur būta placentos, gimdoje 
lieka kraujuojanti žaizda. Oksitocino paskatinti stipriau susitraukti, raumenys 
užspaudžia trūkusias gyslutes, ir kraujavimo beveik nebūna arba jis baigiasi daug 
greičiau negu naujagimio nežindant.
 Dėl to paties, raumenų susitraukimą skatinančio, veikimo, žindymas pa-
deda gimdai greičiau grįžti į pradinį dydį ir padėtį, taigi mažesnė būna gimdos 
nuslinkimo ir iškritimo rizika.
 

Apsauga nuo osteoporozės

 Osteoporozė – tai kaulų išretėjimas, gresiantis jų trapumu, dažnais, kar-
tais net savaiminiais, lūžiais. Nuo šios ligos labiausiai kenčia moterys po meno-
pauzės. Osteoporozė vystosi dėl to, kad sumažėja kaulinio audinio tankis, tai yra 
kalcio koncentracija jame. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu kalcio reikia daugiau, 
nes šis mineralas būtinas ir kūdikio kaulinėms struktūroms.
 Kalcio koncentracija motinos piene pastovi ir nepriklauso nuo mo-
ters mitybos. Taigi žindomo kūdikio aprūpinimas kalciu yra garantuotas. Vaiko 
mama, jeigu su maistu gaunamo kalcio nepakaktų, pieno gamybai ir gyvybiniams 

savo organizmo poreikiams panaudotų šio mineralo atsargas, esančias savo 
pačios kūne. Tad turėtų „atimti“ jį iš savo pačios kaulų. Gamta pasirūpino, 

kad kūdikį žindančiai motinai taip neatsitiktų, o jeigu ir įvyktų, skriauda būtų 
atlyginta su kaupu. Ilgai (6 mėnesius ir daugiau) žindant sumažėjęs kaulų tankis 
į pradinį bazinį lygį paprastai sugrįžta jau iki pirmųjų metų pabaigos. Be to, ir 
kito kalcio apykaitą reguliuojančio, prieskydinių liaukų hormono koncentracija 
po kūdikio nujunkymo taip pat būna gerokai didesnė negu kitais gyvenimo lai-
kotarpiais. Tai irgi turi reikšmės tam, kad žindžiusių moterų kaulų tankumas po 
nujunkymo būtų lygus arba didesnis nei prieš gimdymą.
 Taigi net ir toms krūtimi maitinusioms motinoms, kurių kaulų minera-
lų tankis laktacijos metu sumažėja, po nujunkymo jis vis tiek pasidaro didesnis 
negu nežindžiusių moterų. Motinos kaulų mineralų tankis su kiekvienu žindytu 
vaiku padidėja maždaug po 1,5 procento. Dėl to sumažėja osteoporozės vystymo-
si rizika ir stuburo slankstelių, dubens, šlaunikaulių ir žastikaulių lūžių pavojus. 

Saugo nuo krūties vėžio
 
 Krūties vėžys yra dažniausia piktybinė onkologinė moterų 
liga. Mėnesinės susijusios su cikliškais estrogenų koncentracijos 
pakilimais moters organizme. Estrogenų veikiamos pieno liaukų 
epitelio ląstelės greičiau auga ir dauginasi. Tuo metu jos būna jau-
tresnės ir krūtų skysčio kancerogenų poveikiui. O nenormalios, 
supiktybėjusios ląstelės estrogenų terpėje savo ruožtu dauginasi 
dar intensyviau, ir auglio atsiradimo tikimybė didėja. Aišku, įtakos 
turi ir bendras organizmo atsparumas, o jis, bėgant metams, silpsta, 
todėl vėžio išsivystymo rizika didesnė keturiasdešimtmetėms. Po menopauzės 
sumažėja epitelio augimą skatinantis estrogenų veikimas, kartu ir krūties karci-
nomos rizika. Taigi nenormaliai dėl kancerogenų poveikio pakitusių krūtų ląs-
telių atsiradimo tikimybė didžiausia iki pirmojo vaiko gimdymo, jų piktybiško 
dauginimosi rizika dėl estrogenais prisotintos terpės didesnė vėliau ir yra atvirkš-
čiai proporcinga gimdymų skaičiui ir vaikų žindymo trukmei. O motina, žindanti 
mergaitę, saugo nuo krūties vėžio sykiu du žmones: save ir savo dukterį. 

Tobulas kūdikio maistas

 Motinos pienas yra unikaliai pritaikytas patenkinti būtent Jūsų kūdikio 
poreikius. Todėl ir kiekvienos moters pienas yra skirtingas. O ir tos pačios mo-
tinos pienas kasdien vis kitoks ir net keičiasi per dieną. Priešpienis, kurį gauna 
naujagimis, skiriasi nuo subrendusio pieno vyresniam kūdikiui, o per anksti gi-
musiam vaikeliui motina gamina specialiai jam pritaikytą pieną, turintį dau-
giau baltymų.
 Pieno skonis priklauso nuo motinos valgyto maisto, taip pratinda-



12 13

mas kūdikį būsimam mėgavimuisi įvairiais patiekalais prie šeimos stalo ateityje. 
Net vieno žindymo metu pienas keičiasi nuo skysto ir vandeningo pradžioje iki 
tirštoko ir riebesnio pabaigiant; tai – tarsi pietūs iš įvairių patiekalų. Bet kuris 
dirbtinis mišinys yra nuobodžiai vienodas ir net iš tolo niekada neprilygs motinos 
pienui.
 Žemėje yra daug žinduolių rūšių, bet kiekvienos iš jų pienas yra skir-
tingas. Pavyzdžiui, karvės piene baltymų ir mineralinių medžiagų daugiau negu 
žmogaus piene, nes veršeliui juk reikia greitai stotis (taigi ir turėti stiprius rau-
menis ir kaulus), kad galėtų sekioti paskui savo motiną, besiganančią pievoje. 
Žmogaus piene daugiau cukraus – laktozės, kuri yra ypač reikalinga intensyviam 
smegenų darbui, ir ypatingų riebiųjų rūgščių, nepakeičiamai būtinų smegenims 
gerai vystytis.

Moters ir karvės pieno skirtumai
 Maistą įprasta vertinti pagal jame esančias maistin-
gąsias medžiagas: baltymus, riebalus ir angliavandenius.
 Baltymų moters piene yra apie 3,5 karto mažiau 
negu karvės piene: atitinkamai 0,9 ir 3,4 procento. Gyvulių 
jaunikliams reikia greitai atsistoti ir patiems eiti, motinos jų 
nenešioja, taigi ir stipresniems raumenims užauginti reikia 
daugiau baltymų. Žmogaus kūdikiui svarbiau vystyti proti-
nes galias, todėl ir jo maiste daugiausia yra lengvai ir greitai 
įsisavinamos energinės medžiagos pieno cukraus – laktozės 
– iki 7,2 procento. Karvės piene jos yra tik apie 4,8 procento. 
Žmogaus smegenys santykinai didžiausios iš visų žinduolių, o jų pagrindinė „sta-
tybinė“ medžiaga yra riebalai. Šių moters piene yra nemažai, apie 4–4,5 procento. 
Išties ir karvės piene riebalų yra maždaug tiek pat, tačiau jie labai skiriasi savo 
sudėtimi ir jų paskirtis yra pirmiausia teikti energiją raumenims ir šilumą kūnui.
 Moters piene dar yra apie 0,2 procento mineralų, pirmiausia reikalingų 
kaulams ir dantims. Karvės piene jų, kaip ir baltymų, yra kelis kartus daugiau, nes 
veršiukui jau nuo pat pirmųjų dienų reikia ne tik stiprių raumenų, bet ir tvirtų 
kaulų. Beje, natrio chlorido, kitaip sakant, druskos, karvės piene taip pat daugiau 
net 3,6 karto, tad nenuostabu, jog šio gyvulio pienu žmogui sunku numalšinti 
troškulį, ir todėl mišiniais maitinamiems kūdikiams dar siūlydavo duoti atsigerti 
vandens („arbatėlių“). Vanduo yra didžiausioji moters pieno sudedamoji dalis. 
Sudarydamas apie 88–90 procentų viso tūrio, jis numalšins žindomo kūdikio 
troškulį net ir karščiausią dieną. Ir kitų žinduolių piene vandens yra daugiausia. 
Pavyzdžiui, karvės pienas jo turi tik 1–2 procentais mažiau už moters pieną. Iš-

imtis yra kai kurios arktinės ir vandenyje gyvenančios žinduolių rūšys, kurių 
piene daugiau yra riebalų, o šiaurinio ruonio piene jų yra net 54 procentai; 

priskaičiavus ir kitas medžiagas, vandeniui belieka tik 35 procentai pieno tūrio. 
Motinos pienas žmogaus kūdikiui teikia viską, ko jam reikia: ir geriausią maistą, 
ir puikiausią gėrimą.
 Našlaičiams, negalintiems gauti motinos pieno, maistas dažniausiai ga-
minamas iš karvės pieno. Tačiau gyvulio pieną reikia labai perdirbti, kad bent 
kiek tiktų žmogaus kūdikiui maitinti. Gaminant mišinius, jis gerokai praskie-
džiamas (kad nebūtų per daug baltymų – perteklius kenksmingas), pilama daug 
cukraus (nes karvės piene, net ir nepraskiestame, angliavandenių gerokai mažiau 
negu moters piene) ir dar pridedama įvairių papildų (kurių išties tik menką dalį 
kūdikiui pavyksta įsisavinti, ir dar nežinia, ar be nepageidaujamų pasekmių jo 
sveikatai). Kaip besistengtų fabrikantai, dirbtiniame mišinyje vis tiek nebus nė 
vienos iš tų gyvųjų motinos pieno ląstelių, saugančių vaiką nuo ligas sukeliančių 
virusų ir bakterijų, nėra ir tų ypatingų fermentų ir hormonų, užtikrinančių har-
moningą viso žmogaus organizmo vystymąsi.

Baltymai

 Iš visų žinduolių rūšių žmogaus piene yra pati mažiausia baltymų kon-
centracija. Be to, dalį motinos pieno baltymų sudaro priešinfekciniai baltymai, 
kurie iš virškinimo trakto beveik nerezorbuojami. Tačiau ir tiek baltymų yra aps-
čiai kūdikio optimaliam augimui ir jie neperkrauna dar nesubrendusių kūdikio 
inkstų, kaip gali atsitikti kūdikį maitinant daug baltymų ir druskų turinčiu karvės 
pienu ar jo mišiniais.
 Sutraukto pieno varškei iškilus viršun, žemiau lieka skaidrus skystis, va-
dinamas išrūgomis. Jas sudaro vanduo, ištirpusios druskos ir vandenyje tirpūs 
baltymai albuminai, kurie labai lengvai įsisavinami iš žarnyno į kraują. Varškės 
baltymas kazeinas yra vandenyje netirpus, todėl jo suvirškinimas užtrunka ilgiau.
Kiekvienos žinduolių rūšies pieno kazeinas turi specifinę aminorūgščių sudėtį, 
nuo kurios priklauso ir varškės struktūra. Juk esame matę, kokiais „guminiais“ 
dribsniais susitraukia karvės pienas į varškę; tas pats pasidaro ir mažo vaikelio 
skrandelyje. O motinos pieno varškės gumulėliai yra mažučiai ir švelnučiai, su-
yrantys nuo menko prisilietimo. Tad nenuostabu, kad žindomas kūdikėlis nori 
valgyti dažnai, nes greitai suvirškina ir vėl tampa guvus, o našlaičio, pagirdyto 
karvės pieno mišiniu, skrandelis ilgam apkraunamas darbu, smegenų veikla pri-
slopsta, nes visa energija sutelkiama sunkiam virškinimui.
 Žmogaus naujagimiui reikia ypač lengvai įsisavinamo maisto, todėl gam-
ta jam sukūrė priešpienį – motinos krekenas, kuriose kazeino dar labai mažai 
(santykis su tirpiais išrūgų baltymais – tik iki 10 : 90) arba išvis nėra. Tik paskui 
jo koncentracija palaipsniui didėja, subrendusiame piene (antrąją savaitę) pa-
siekdama santykį su išrūgų baltymais 40 : 60. Karvės piene sunkiai virški-
namo kazeino yra net 80 procentų visų baltymų ir tik 20 – tirpiųjų albu-
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minų. Jeigu kai kuriuose mišiniuose, juos perdirbant, tas santykis ir keičiamas, 
kad būtų panašus į moters pieno baltymų santykį, tai dar nereiškia tikro sudėties 
panašumo, nes patys baltymai irgi yra labai skirtingi. Aminorūgščių sudėtis ir jų 
kiekybiniai santykiai įvairių žinduolių piene taip pat skiriasi ir tik motinos pienas 
yra tikrai pritaikytas žmogaus kūdikiui maitinti. Moters piene vyrauja α lakto-
albuminai, o karvės piene – β laktoglobulinai, neturintys analogų tarp motinos 
pieno baltymų, tačiau į jį galintys patekti (kai moteris savo maistui gausiai vartoja 
karvės pieną) ir sukelti antigeninę reakciją žindomam vaikui, jei jis turi polinkį į 
alergiją.
 Netgi mūsų gyvenimo trukmė galbūt priklauso nuo mitybos kūdikystėje. 
Tyrinėtojai yra pastebėję atvirkščiai proporcingą sąsają tarp baltymų koncentra-
cijos įvairių žinduolių piene ir jų gyvenimo trukmės.

Riebalai
 
 Motinos dieta reikšminga jos pieno riebalų sudėčiai, bet ne bendram jų 
kiekiui piene. Jeigu motinos suvalgyto maisto kalorijų pritrūktų, pienui pagaminti 
bus panaudotos jos pačios kūno riebalų atsargos. Gamta už naują gyvybę kovoja 
iš paskutiniųjų ir pienas taip paprastai nepasibaigia. Nebadaujančios iki išsekimo 
motinos pienas per liesas nebūna. Nebūna ir per riebus, jeigu ji pati valgo riebiai 
ir per daug. Riebalų atsargos kaupiamos jos kūne, kad prireikus galėtų būti pa-
naudotos. Žindančios moters medžiagų apykaita labai ekonomiška. Nesistenkite 
„labai gerai“ maitintis, nes veikiau nutuksite, o pieno vis tiek bus tiek, kiek jo „už-
sisakys“ kūdikis, žįsdamas krūtį.
 Motinos pieno riebumas pirmiausia priklauso nuo kūdikio poreikių. 
Naujagimiui skirtame priešpienyje riebalų yra tik 2 g/100 ml, o jau subrendusiame 
piene, pavyzdžiui, penkioliktąją dieną – vidutiniškai 4–4,5 g/100 ml. Naktį, kai 
kūdikis daugiau laiko praleidžia miegodamas – ir mamos pienas būna liesesnis, 
o dieną – riebesnis. Žindymo pradžioje, kai vaikui gyvybiškai svarbiau pirma at-
sigerti, pienas liesesnis, o baigiant, „dėl sotumo“ – riebesnis, net iki 4–5 kartų. Ir 
todėl neteisūs pravardžiuojantys moters pieną „skystu melsvu vandenėliu“, nes, 
bandydami jį „patikrinti“ nutraukdami rankomis, būtent ir pamato tą liesesnįjį 
pradinį pieną. Kitaip yra kūdikiui žindant, kai jis „prisišaukia“ ir galinį, keliskart 
riebesnį pieną.
 Žindomas kūdikis su motinos pieno riebalais gauna nuo 30 iki 55 pro-
centų visų jam reikalingų kalorijų. Įdomiausia, jog būtent pats motinos pienas 
padeda jas ir įsisavinti. Mat jame yra riebalus skaldančio fermento – lipazės, kuri 
pasidaro veikli kūdikio dvylikapirštėje žarnoje, kai ten susijungia su tulžies drus-
komis. Tai yra svarbi pagalba virškinant riebalus, nes pirmais mėnesiais kasos li-

pazės sekrecija dar silpna, o iš dalies ją kompensuojančios seilių ir skrandžio 
lipazės irgi nepakanka. Verta prisiminti, jog kaitinant pieną lipazė suyra. 

Nei karvės, nei kitų žinduolių piene tokio fermento nėra. Šia prasme tiktai gorilos 
pienas galėtų lygintis.
 Tai, kad moters pieno riebalų mikroskopiniai lašeliai yra smulkesni (va-
dinasi, ir lengviau suvirškinami) už karvės pieno riebalų lašelius, irgi privalumas 
virškinant. Jeigu riebalai lieka neįsisavinti, jie kūdikiui nenaudingi. Susijungdami 
žarnyne su kalciu, ne tik „vagia“ iš kūdikio šį kaulams augti būtiną mineralą, bet 
ir, pavirtę netirpiais šarminiais junginiais, trukdo įsisavinti kitas maisto medžiagas 
bei šarmindami žarnyno terpę padeda veistis puvimą skatinančioms bakterijoms. 
Taip dažnai ir atsitinka maitinant kūdikį karvės pienu ar jo mišiniais.
Moters pieno riebalai ypatingi. Žindomo kūdikio kūnas yra tvirtesnis ir stangres-
nis negu mišiniais maitinto kūdikio kaip tik dėl tų riebalų, kuriuos jis gauna su 
motinos pienu. Tam tikros ilgos grandinės polinesočiosios riebiosios rūgštys, ku-
rių ypač daug randama būtent motinos piene (4 kartus daugiau negu karvės pie-
ne), yra svarbios smegenų ir akies tinklainės vystymuisi ir nervinių ląstelių mieli-
nizacijai – apvalkalėlių, dengiančių nervines skaidulas, susiformavimui.

Laktozė

 Pieno cukrumi vadinama laktozė – pagrindinis moters pieno angliavan-
denis. Tai yra disacharidas, sudarytas iš dviejų monosacharidų – galaktozės ir gliu-
kozės, o jo gamyba vyksta pačiose pieno liaukose. Kūdikio organizme laktozė vėl 
suskaldoma į tuos pačius monosacharidus. Galaktozė reikalinga tam, kad susida-
rytų galaktolipidai, kurie būtini centrinės nervų sistemos (smegenų) vystymuisi. 
Bet pirmiausia laktozė yra lengvai ir greitai panaudojamos energijos šaltinis. Ji pa-
tenkina apie 40 procentų kūdikio energijos poreikių ir ypač tinka smegenų veiklai. 
Dėsninga, kad kuo didesnės yra tam tikros biologinės žinduolių rūšies smegenys, 
tuo daugiau laktozės yra piene. Moters piene laktozės koncentracija didžiausia iš 
visų žinduolių rūšių, jos ten yra pusantro karto daugiau negu karvės piene. Dar 
vienas dėsningumas: kuo aukštesnio išsivystymo žinduoliai, tuo ilgiau jie žindo 
savo jauniklius. Pavyzdžiui, žmogbeždžionės šimpanzės žindo vidutiniškai ketve-
rius metus, o gorilos – puspenktų. Motinos piene laktozės koncentracija yra gana 
pastovus dydis. Net ir varganai besimaitinančios moters piene jos vis tiek bus tiek 
pat – nuo 6,2 iki 7,2 g/100 ml. Gali sumažėti bendras pieno kiekis, bet ne laktozės 
koncentracija jame.
 Laktozė pagerina įsisavinimą kai kurių organizmui reikalingų mineralų, 
tarp jų – kalcio ir geležies, ir stimuliuoja ,,gerųjų bakterijų“ Lactobacillus bifidus ko-
lonijų augimą žarnyne. Šios kūdikiui „draugiškos“ bakterijos užtikrina rūgščią ter-
pę, neleidžiančią veistis ligas sukeliančioms bakterijoms, grybeliams ir parazitams. 
Atrajojantiems galvijams, kokia yra karvė ir veršiukas, reikalinga kitokia žarnyno 
mikroflora, todėl dirbtinai karvės pieno mišiniais maitinamų žmogaus kūdi-
kių žarnyne vyrauja puvimo bakterijos, o terpei būdinga šarminė reakcija.
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Mineralai ir vitaminai

 Jei išgirsite ką nors postringaujant, kad motinos piene yra nedaug kai 
kurių vitaminų ir mineralų, todėl esą kūdikiui reikia maisto papildų, neskubė-
kite jų pirkti ir duoti vaikeliui. „Daugiau“ nebūtinai reiškia „geriau“. Organizmui 
reikalinga įvairių medžiagų pusiausvyra. Kaip tik toks fiziologinis, t. y. normalus, 
jų derinys yra motinos piene. Štai, pavyzdžiui, geležies, kuri būtina kraujo he-
moglobinui susidaryti, motinos piene išties nėra daug – tik 40 mcg/100 ml pie-
no. Tačiau iš motinos pieno geležis labai gerai (geriausiai iš visų žinomų maisto 
produktų) įsisavinama – iki 50 procentų, o iš karvės pieno (ten geležies yra 20 
mcg/100 ml) – tik 10 procentų.
 Žindomiems kūdikiams nereikia geležies papildų. Tačiau ankstyvas pa-
pildomo maisto davimas kūdikiui silpnina motinos pieno geležies rezorbciją iš 
žarnyno. Geležies, esančios motinos piene, biologinę vertę žindomo kūdikio or-
ganizmui padidina ir palanki jos sąveika su kitais pieno elementais. Dvi ypatingos 
baltyminės motinos pieno medžiagos – laktoferinas ir transferinas – prisijungia 
geležies molekulių kūdikio žarnyne ir perneša jas į kraują. Davus geležies prepa-
ratų žindomam kūdikiui, gali atsitikti, jog laktoferino ir transferino nepakaks, o 
laisva geležis yra daugelio kenksmingų ligas sukeliančių bakterijų maistas. Toks 
pavojus dar labiau tyko kūdikių, maitinamų „geležimi prisotintais“ mišiniais, ku-
riuose geležies koncentracija apie dvidešimt kartų didesnė negu motinos piene. 
Iš jų vaiko žarnyne įsisavinama tik penktadalis geležies. nes mišiniuose, skirtin-
gai negu motinos piene, nėra geležį surišančių ir iš žarnyno į kraują transportuo-
jančių baltymų. Laisva geležimi mintančios patogeninės bakterijos savo ruožtu 
pažeidžia žarnos gleivinę ir gali sukelti mikroskopinius kraujavimus, tuo dar pa-
didindamos mažakraujystę.
 Daugelio svarbiausių mineralų ir mikroelementų koncentracija moters 
piene yra gana pastovi ir mažai tepriklauso nuo motinos mitybos. Jeigu jų ne-
pakanka motinos maiste, įsijungia kompensavimo mechanizmai: pavyzdžiui, 
stabdomas kalcio išsiskyrimas su šlapimu, o jeigu ir to nepakanka, naudojamas 
pačios motinos audinių kalcis. Karvės piene kalcio yra daugiau, bet žmogaus kū-
dikio organizme jis blogai įsisavinamas. Šito kalcio panaudojimą pasunkina tai, 
kad iš jo ir neįsisavintų riebalų žarnyne susidaro netirpūs šarminiai junginiai. 
Iš motinos pieno kūdikio žarnyne absorbuojami 67 procentai kalcio, o iš karvės 
pieno – tik 25 procentai. Kalcis svarbus kaulų ir dantų tvirtumui. Tačiau kalciui 
patekti į tas struktūras reikalingas ir vitaminas D. Jei kūdikis saulėtą dieną bent 
kelias minutes pabūna lauke, jo odelėje šis vitaminas pasigamina, o jei ne, gali 
užtekti ir mamos pasimėgavimo saule: tada vitamino D mažylis gaus su motinos 
pienu. Nesaulėtu metų laiku mamytei vertėtų pasišvitinti ultravioletinių spindu-

lių lempa arba vartoti vitamino D preparatus ir duoti jų kūdikiui. Dirbtinai 
maitinami kūdikiai rachitu serga dažniau.

 Jei motina normaliai maitinasi, jos piene yra užtenkamai B grupės vi-
taminų ir vitamino C. Verta žinoti, kad šis svarbus vitaminas nėra kaupiamas 
motinos kūne, taigi jo reikia gauti kartu su maistu ar papildais kiekvieną dieną. 
Pačiam kūdikiui jo duoti nepatartina, vitaminas C geriau įsisavinamas iš motinos 
pieno.

Priešpienio galia

 Jį dar vadina krekenomis. Savo išvaizda-gelsvesnis ir tirštesnis-priešpie-
nis skiriasi nuo vėliau atsirandančio subrendusio, arba tikrojo, pieno. Priešpienis 
pripildo krūtų alveoles paskutinįjį nėštumo trimestrą ir išskiriamas kelias dienas 
po gimdymo. Priešpienis labai gerai atitinka specifinius naujagimio poreikus. 
Dėl imunoglobulinų ir įvairių apsaugos faktorių gausos krekenas galima laikyti 
ne vien maistu, bet ir vaistu. Priešpienio imunoglobulinai padengia. Priešpie-
nio imunoglobulinai padengia nesubrendusią naujagimio žarnyno gleivinę, taip 
saugodami nuo bakterijų, virusų, parazitų ir kitų ligų sukėlėjų. Krekenos turi ir 
vidurius laisvinančių savybių, tuo padėdamos naujagimiui greičiau pašalinti iš 
žarnyno pirmąsias tamsias išmatas-mekonijų, kuriame susikaupia dėl pertekli-
nio vaisiaus hemoglobino irimo atsipalaidavęs bilirubinas, ir taip išvengti nau-
jagimių geltos. Kol priešpienis palaipsniui pasikeičia subrendusiu  pienu, trunka 
nuo 3 iki 14 dienų po gimdymo.  

Laktacijos pradžia
 
 Gimus vaikui ir išėjus placentai, progesteronas iš motinos kraujo palaips-
niui dingsta ir netrukus priešpienio ima daugėti. Nors priešpienio krūtyse būna jau 
nėštumo metu, tik hormoniniai pokyčiai po gimdymo „įjungia“ pieno gamybą visu 
greičiu. Motinoms, kurios pradeda žindyti tuojau po gimdymo ir daro tai dažnai, 
kiek tik kūdikis nori, pienas gausėja „treniruojančiu režimu“ jau pirmąją parą ir 
vėliau, todėl jokio krūtų skausmingo pabrinkimo su karščiavimo nebūna.

Paklausos ir pasiūlos dėsnis

 Pieno gamyba krūtyse priklauso nuo pieno poreikio. Jei kūdikiui maža 
to, ką rado, jis žinda toliau (tą pačią krūtį arba jau kitą), per spenelį pasiųsdamas 
dar „užsakymo skambučių“ į hipofizį, kad šis, išskirdamas daugiau prolaktino, 
„palieptų“ pieno liaukoms gaminti pieno gausiau. Ir atvirkščiai, jei pieno per 
daug, pasisotinus kūdikiui krūtyje pieno lieka. Tas likutis yra tarsi ženklas, 
jog kitą kartą pieno reikės mažiau.
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 Po daug iškart suvalgantis kūdikis žinda rečiau negu tas, kuris, mažiau 
valgęs, greičiau vėl išalksta. Naujagimiai auga sparčiausiai, todėl valgo dažnai, 
taip pat ir naktį kelis kartus ieško motinos krūties. Kiekvienas kūdikis ilgainiui 
susikuria savo maitinimosi ritmą. Žmonės skirtingi, bet nėra motinos, kuri, išne-
šiojusi ir pagimdžiusi sveiką kūdikį, pati būdama sveika ir gyvendama žmogiško-
siomis sąlygomis, negalėtų jo išmaitinti savo pienu. Ir dvynukus, ir trynukus, ir... 
Jei tik pati to nori! Tai - būtiniausia sąlyga. 

Kūdikio glaudimas pr ie krūt ies
Žindymas gulint

 Kartais tenka žindyti kūdikį 
gulint ant nugaros, pavyzdžiui tuojau 
pat po gimdymo (kol dar nepasišalino 
placenta) ar pirmąją parą po cezario 
pjūvio. Vėliau patogiau žindyti ant 
šono. 
 Po galva pakiškite pagalvę, 
tačiau vaikeliui verčiau gulėti lygioje 
vietoje. Visu kūneliu, ne tik veidu, jis 
turi būti priešais motiną: juk nepato-
gu valgyti, o ypač ryti, pasukus galvą į šoną? Nepatogu tai daryti ir palenkus galvą 
žemyn arba labai atsilošus. Taigi kūdikio galva ir kūnas turi būti vienoje linijoje, o 
veidas ir liemuo - vienoje plokštumoje. Glauskite kūdikį prie savęs, prilaikydama 
ranka. Kita lieka laisva, jeigu reiks, ją galėsite prilaikyti krūtį. Nespauskite vaiko 
galvelės, lenkdama ją pirmyn-kūdikiui tai nepatinka, jis pyks ir bandys išsivaduo-
ti. Kūdikėlio rankas išlaisvinkite iš vystyklų ir pirštinių, kad jis galėtų liesti ma-
mytę. Šis oda prie odos kontaktas skatina ne tik pieno tekėjimą iš krūties, bet ir 
švelnius motinos jausmus, kūdikio psichomotorinį (proto ir judesių) vystymąsi. 
Išvis geriausia, kai nuogas kūdikis liečiasi prie motinos visu kūneliu. Kol vaikas 
dar susičiaupęs, „nutaikykite“ jį taip, kad nosies galas būtų priešais spenelį. Mat 
tuomet, kai glausite prie krūties, vaikas išsižiodamas truputį atloš galvą ir spene-
lis pateks į viršutinę burnos dalį, leisdamas po savimi palįsti liežuviui. Pažįstamas 
mamos ir pieno kvapas paskatins kūdikį ieškoti. Taigi, kai jis plačiai išsižios, grei-
tu ir tiksliu (bet švelniu) judesiu glauskite vaiką prie savęs kuo arčiau, kad galėtų 
žįsti, o ne temptų už spenelio, vien tik jį sugriebęs burna. 
 Nespauskite krūties pirštais ir ypač venkite vadinamųjų „žirklių“, kai 

krūtis sugnybiama tarp smiliaus ir didžiojo. Taip užspaudžiami latakėliai 
ir trukdoma pienui tekėti, o jei pirštai nuslysta per arti spenelio, kūdikis 

negali apžioti pakankamai daug krūties. Didelę ir minkštą krūtį galima delnu 
prilaikyti iš apačios. Jeigu vaikelis prie krūties prigludęs tinkamai, paprastai lieka 
tarpelis prie nosies ir jis gali laisvai kvėpuoti. 

 

 Labai svarbus yra dar vienas, subjektyvus, kūdikio gero priglaudimo po-
žymis-gera motinos savijauta žindant. Jūs galite justi pieno tekėjimą krūtyje vei-
kiant oksitocino refleksui, kartais pasireiškiantį smulkiu padilgsėjimu krūtyje, 
tačiau nėra spenelio skausmų. 

 Spenelio skausmas maitinant kūdikį krūtimi yra ženklas motinai, jog 
kūdikis blogai prigludęs ir čiulpia tik spenelį, maigydamas it trindamas jį tarp 
dantenų ir siurbdamas jo odą. Tokį žalojantį spenelio čiulpimą reikia kuo greičiau 
nutraukti ir glausti kūdikį prie krūties iš naujo. Tačiau spenelio iš burnos jėga 
traukti negalima, taip jis bus dar labiau traumuojamas. Įkiškite savo mažylį pirštą 
į kūdikio burnos kampą, kad pasidarytų tarpelis orui išeiti, ir, užkišusi pirš-
tą už spenelio galo, jį išstumkite lauk. 

Gero prigludimo požymiai:

 kūdikio galva ir liemuo yra vienoje linijoje, jis veidu ir visu kūnu 
atsisukęs į motiną;
 kūdikis pilvu prigludęs prie motinos, o jo galva truputėlį atlošta 
(ne per daug, nes tada būtų sunku ryti);
 smakras remiasi į krūtį (žindymo metu, lengvai masažuodamas, jis 
padeda pienui iš apatinės krūties dalies tekėti link spenelio);
 plačiai pražiotoje burnoje atsiduria visa spenelį supanti aureolė 
arba jos diduma, o tai, kas lieka neapžiota, labiau matosi viršuje;
 apvalūs iškilę žandai  byloja, jog burna gerai užpildyta „žindymo 
speniu“ (kurio tik trečdalį sudaro pats spenelis).

Blogo prigludimo požymiai:

  kūdikio galva pakreipta į šoną, palinkusi arba daug atlošta liemens 
atžvilgiu, arba kūdikis guli šonu į motiną, veidas nėra tiesiai priešais 
krūtį;
  tarp kūdikio ir motinos yra didelis tarpas, o tam, kad burna pa-
siektų krūtį, kūdikio galva ir kaklas palinksta į priekį ir žemyn;
  kūdikio smakras neliečia motinos krūties;
  burna siaurai pražiota, apima tik spenelį, už jo esanti aureolė lieka 
neapžiota arba apžiota nepakankamai ir daugiau jos matosi žemiau 
kūdikio burnos;
  kūdikio žandai įdumba, nes burnos neužpildo „žindymo spenys“ 
ir ji lieka apytuštė.
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Žindymas sėdint

 Visos aukščiau išvardytos kūdikio gero 
priglaudimo prie krūties taisyklės galioja ir mo-
tinai, kuri žindo sėdėdama. Energingas kūdikis 
galbūt ir pavalgys ir greičiau, tačiau vidutiniš-
kai žindymas tęsiasi 20-25 minutes, o lėtesnis, 
su pertraukomis žindąs vaikelis gali užtrukti ir 
ilgiau kaip pusvalandį. Taigi ir Jums teks šitiek 
laiko išsėdėti vienoje vietoje. Pasirinkite pato-
gią, geriau žemesnę, su atrama nugarai, kėdę. 
Jei ji per aukšta, pravers pakojis. 
 Yra keletas kūdikio laikymo būdų, kai 
žindoma sėdint. Tradicinis, labiausiai įpras-
tas, yra pirmųjų mėnesių amžiaus kūdikio guldymas ant tos pačios kaip ir krūtis 
rankos, kai delnu prilaikomas užpakaliukas (kad kūdikėlis nenuslystų), o galva 
remiasi į dilbio viršutinį dalį. Labai maži, neišnešioti naujagimiai laikomi ant 
priešingos nei krūtis rankos, kai visas vaikelis sutelpa ant mamos dilbio ir išties-
to delno. Dar kūdikį galima laikyti ir kitaip, kai galva guli ant mamos delno, o 
liemuo - po pažastimi. Nepamirškite: kaip belaikytumėte kūdikį, pradėdama 
žindyti Jūs vaikelį kelkite prie krūties, o ne pati lenkitės prie jo. Todėl pravartu 
šalia turėti ką nors tinkamą pakišti po ranka, ant kurios guli vaikas. Pavyzdžiui, 
kietoką pagalvę ar sulankstytą antklodę. 
   Priglaustas prie krūties, kūdikis pir-

miausia padaro keletą energingų trumpų judesių 
burna, taip sužadindamas pieno tekėjimo reflek-
są. Santykinai liesesnis, jau laukiantis pančiuo-
se pradinis pienas teka gausiai, taigi ir kūdikis 
iš pradžių žinda nesustodamas, o paskui, rie-
besniam galiniam pienui iš krūties gelmių lėčiau 
atitenkant, ir žindimo judesiai lėtėja, daugėja 
poilsio pertraukėlių. Gerai prie krūties prigludęs 
kūdikis žinda efektyviai ir be triukšmo: neišgir-
site jokio tik spenelio čiulpimui būdingo čepsėji-
mo lūpomis ar pliauškėjimo liežuviu. 

Jei gerai prigludęs, kūdikis gali žįsti krūtį tiek ilgai, kiek jam patinka. Pasisotinęs 
pats ją paleidžia. Kiekvieną maitinimą pradėkite iš kitos krūties. Jeigu vieną krūtį 
ilgokai žindęs kūdikis  vis dar nesotus ir nerimsta, jį galima perkelti prie antro-

sios. Pasisotinęs naujagimis ar pirmųjų mėnesių kūdikis paprastai užmiega, 
o vyresnis, paleidęs krūtį, gali būdrauti toliau. 

 Atminkite-kūdikis visąlaik turi matyti motinos veidą ir jos akis, o Jūs 
negailėkite jam dėmesio: šypsena ir kalba. Gal jis dar nesupras žodžio prasmės, 
tačiau toks bendravimas labai svarbus mokantis būti žmogumi. 

Svarbiausioji taisyklė

 Gamta nežiūri į žmogaus sumeistrautą laikrodį, ji turi savus dėsnius. Jei 
maitinimas yra išties natūralus, kūdikis yra šio proceso „dirigentas“. Ne laikrodis 
(tas prietaisas atsirado palyginti labai neseniai, o žindymo istorija skaičiuoja jai 
daug tūkstantmečių), ne gydytojas ir ne slaugytoja. Ir ne mama yra gamtos įgalio-
ti nuspręsti, kada reikia valgyti, o pats kūdikis. Kaip tik jis geriausiai žino ir kiek 
pieno išalkus jam reikia suvalgyti, kad pasijustų sotus. 
 Gamta suteikė savo vaikams gebėjimą reguliuoti gaunamo maisto kiekį 
per apetito kontrolės mechanizmą. Maitinamas pagal poreikį, kūdikis ne tik pats 
suvalgo būtent tiek, kiek jam reikia, bet kartu jis reguliuoja ir pieno gamybą mo-
tinos krūtyse. Būtent kūdikis žįsdamas „nurodo“ motinos pieno liaukoms, kiek 
pieno pagaminti kitam kartui. Todėl žindymą dar galima vadinti ir „kūdikio va-
dovaujamu“ maitinimu. 
 Nuo pačios motinos priklauso svarbiausias politinis sprendimas: žindyti 
savo vaiką! 

Ar užtenka pieno?

 Jei kas nors pasiūlys pasitikrinti savo pieno kiekį ištraukiant jį rankomis, 
žinokite tai klaidingas patarimas. Moters krūtis nėra nei maišas, nei butelis, į 
kurį įpilama ir išpilama. Kol kūdikis žindomas, motinos krūtys niekada visiškai 
neištuštėja. Dėl nervinių impulsų, žindymo metu einančių nuo spenelio, hipofi-
zyje išsiskiria hormonas prolaktinas, skatinantis pieną gamintis, ir kūdikis, ilgai 
žįsdamas, „prisišaukia“ ir pieną, atsirandantį bežindant. Štai kodėl ir santykinai 
mažas krūtis turinčios moterys gali sėkmingai žindyti savo vaikus. 
 Nebijokite žindyti dažnai. Riebalų, labiausiai kintančios motinos pieno 
sudėtinės dalies, koncentracija yra atvirkščiai proporcinga intervalų tarp maiti-
nimų trukmei arba tiesiog proporcinga žindymo dažnumui. Taigi, kuo dažniau 
žindoma, tuo sotesnis yra motinos pienas.
 Objektyvesnis būdas sužinoti, kiek vaikas suvalgo, galėtų būti kontroli-
nis kūdikio svėrimas prie žindymą ir po žindymo. Tačiau iš kur mums žinoti, kiek 
tą kartą vaikui pieno reikėjo? Per kiekvieną žindymą kūdikis suvalgo skirtingai, 
priklausomai nuo jo apetito, nuo mamos nuotaikos ir daugelio kitų aplinkybių. 
Taip, mokslininkai yra apskaičiavę, kad, pavyzdžiui, vieno mėnesio kūdikiui 
vidutiniškai per parą reikia pieno kiekio, apytiksliai lygaus penktadaliui jo 
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kūno svorio tuo metu. Ar vargsite dieną ir naktį kontroliuodami, kad sužinotu-
mėte visų maitinimų metu gautų pieno kiekių sumą? Juk yra kūdikių, kurie žinda 
po dvidešimt kartų. Neverta!
 Tačiau jeigu Jums išties patinka aritmetika, tomis dienomis, kai neri-
maujate, ar vaikeliui užteko pieno, galite skaičiuoti šlapius vystyklus arba kelny-
tes (sauskelnės šiuo atveju blogiau atspindės tikrovę). Ne mažiau kaip šeši pasiš-
lapinimai per parą- garantija, kad kūdikis per tą laiką gavo pieno pakankamai. 
Aišku, jei vaikelis yra tik žindomas ir negauna jokių kitokių skysčių. Kita vertus, 
galima apseiti ir be skaičiavimų: jei gaunamo su motinos pienu vandens, taigi ir 
paties pieno (nes jo sudėtis visada beveik pastovi-apie 90 proc. sudaro vanduo), 
kūdikio organizmo poreikiams ima trūkti, kūdikio šlapimas darosi labiau kon-
centruotas-tamsesnis ir aštriai kvepia. 
 Net tuomet, jei paaiškėtų, kad pieno išties neužtenka, nebėkite iškart 
pirkti mišinių ir girdyti jais vaikelio. Geriau nedelskite pasitarti su išmanančiu 
specialistu, pirmiausia savo vaikų gydytoju, ir kartu ieškokite problemos priežas-
ties ir būdų pačiam geriausiam kūdikio maistui-motinos pienui- pagausinti. 
 Nesisielokite, jeigu Jūsų mažylis per pirmąjį ar trečiąjį mėnesį priaugo 
septynis šimtus gramų, o Jūsų draugės kūdikis-visą kilogramą. Kiekvienas vai-
kelis turi savus genus ir savus augimo tempus. Pirmąjį pusmetį jam gali užtekti 
penkių šimtų gramų užaugti per mėnesį, o antrąjį pusmetį- ir mažiau. Žindomo 
kūdikio nepriversite iš krūties suvalgyti daugiau, negu jis pats nori ir jo organiz-
mui reikia. Džiaukitės, kad, mažylis žvalus ir sveikas. Juk ne dėl svorio rekordo, o 
gyvenimui vaiką auginame!

Žindymas po cezario pjūvio 

 Dalies Cezario pjūvio operacijų neišvengiamumas jau būna aiškus gero-
kai prieš gimdymo terminą. Taigi jai iš anksto mama su tėčiu gali apgalvoti savo 
planus su gydytojais aptarti nuskausminimo būdą bei pooperacinę taktiką. 
 Iš žindymo sėkmės perspektyvos: esant galimybei, geriau rinktis ne 
bendrinį nuskausminimą-narkozę, o regioninę stuburo nejautrą. Tada mama 
„nepramiegos“ vaikelio gimimo, galės ne tik išgirsti jo pirmąjį pasisveikinimą su 
šiuo pasauliu ir pamatyti savo išsvajotąjį džiaugsmelį, bet ir pati nuraminti jo 
išgąstį (tikrai būna dėl ko!). Kaip ir gimusieji natūraliai, per Cezario pjūvį gimęs 
vaikas gali priglausti prie savo mamytės tuoj pat. Taip pat susitarkite, kad tėveliui 
leistų būti šalia ir padėti mamai. Aišku, jis tam turi tinkamai pasiruošti. 
 Be abejo, operacijai dar nesibaigus (juk dar reikės iš gimdos išimti pla-
centą, atidžiai susiūti visus pjūviui sužeistus audinius) naujagimis negalės gulėti 
ant mamos pilvo. Tačiau mamos krūtinė jam bus prieinama. Mama taip pat nega-

lės vaikelio glausti ir glostyti abiem rankomis: nors viena bus laisva, antrą-
ją-su adata arba kateteriu venoje-teks laikyti nuolat ištiestą. Taigi mamai 

reikės pagalbos. Geriausia, jeigu šalia bus pamokytas tėtis. Kaip ir po natūralaus 
gimdymo, kūdikio nereikia versti iš karto apžioti spenelį, bet leisti jam nurim-
ti ir priprasti: užuosti mamą, prisiglausti ausimi išgirsti jam pažįstamą širdies 
plakimą ir kvėpavimo garsus, paskui pajusti pirmąjį norą valgyti, kuris įprastai 
pasireiškia seilių pasirodymu. O tada jau ir burna priglusti prie krūties.
 Kuo greičiau pradėti žindyti per Cezario pjūvį yra taip pat naudinga, kaip 
ir pagimdžius natūraliai. Tai skatina naujo pieno gamybą krūtyse, o dėl spenelių 
dirginimo pagausėjęs hormonas oksitocinas stimuliuoja ne tik pieno tekėjimą,bet 
ir spartesnį gimdos susitraukimą ir jos gijimą. Priešpienis teikia imunines me-
džiagas naujagimio atsparumui prieš infekcijas ir, kaip pirmoji maisto porcija, 
sužadina žarnyno judesius ir pirmųjų naujagimio išmatų, kuriose susikaupęs ne-
bereikalingas bilirubinas, greitesnį pašalinimą. Tai padeda išvengti naujagimio 
geltos. 
 Kaip ir natūraliai pagimdžius, taip ir po Cezario pjūvio operacijos, svar-
biausias motinos pieno gamybą skatinantis veiksnys yra dažnas žindymas. Glaus-
kite kūdikį prie krūties visada, kada tik jis panori. Naujagimį rekomenduojama 
maitinti bent kas 2 valandas dieną, ir su ne didesniais kaip 4 valandų tarpais 
naktį. Taip susidaro maždaug 10-12 žindymų per parą. Įsitikinkite, jog  kūdikis 
gerai priglunda prie krūties. Plačiai išsižiojęs, jis burna turi apimti ne vien tik 
spenelį, bet ir didumą tamsesniojo laukelio- aureolės. Nekiškite naujagimiui į 
burną čiulptuko, nes tai gali trikdyti gebėjimą gerai žįsti, ir neduokite gerti jokių 
kitų skysčių- jie slopins apetitą. 
 Jeigu atsitiktų taip, jog dėl sveikatos problemų naujagimis laikinai nebe-
galėtų būti kartu su mama, per tą laiką pieną iš krūtų reikėtų ištraukinėti dirbti-
nai. Reguliarus pieno ištraukimas stimuliuotų krūtyse pieno gamybą, apsaugotų 
nuo krūtų uždegimo ir naujagimį aprūpintų pačiu vertingiausiu maistu. 
 Žindymui paprastai anatominių kliūčių nebūna. Nepaisant gimdymo 
aplinkybių, mamos nusiteikimas, išankstinis pasiryžimas žindyti ir jo vykdymas 
yra esminiai dalykai, nuo kurių labiausiai priklauso žindymo sėkmė ir trukmė. Be 
abejo, po Cezario pjūvio mamai gali reikėti daugiau ištvermės ir kantrybės. Ta-
čiau  ryžtas suteikti vaikui tai, kas jam šiuo metu labiausiai reikalinga garantuoja 
sėkmė šioje  veikloje, būtų ir atpildas už nesėkmę bandžius pagimdyti natūraliai. 
Juk kaip tik žindymas yra pats natūraliausias motinos ir vaiko ryšys.

Ką valgyti?

 Kūdikį krūtimi maitinančiai motinai patartina valgyti įvairius maisto 
produktus: vaisius, daržoves, uogas, žuvį, mėsą, varškę, riešutus, medų. Jokio 
mokslinio pagrindo neturi baimė, kad motinai pilvo pūtimą sukeliantis mais-
tas gali sukelti pilvo pūtimą ir jos žindomam kūdikiui. Normalioms žarnų 
bakterijoms fermentuojant maisto skaidulas, pilve atsiranda dujų. Tačiau 
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nei pačios skaidulos, nei dujos nėra absorbuojamos iš žarnyno į kraują, taigi ne-
gali patekti ir į motinos pieną. Kai kuriose daržovėse, pavyzdžiui, česnakuose, 
svogūnuose, ridikėliuose, taip pat kai kuriuose prieskoniuose, yra eterinių aliejų, 
turinčių charakteringą kvapą ar skonį, galintį išties persiduoti į pieną, ir kūdikiai 
kartais reaguoja. Vieniems tai patinka, bet būna ir atsisakančių žįsti česnaku kve-
piantį pieną. Motinai suvalgius česnako, pirmąją valandą specifinio kvapo piene 
paprastai dar nėra, po dviejų valandų jis stipriausias, o paskui palaipsniui išnyks-
ta. Panašiai būna ir su kitais prieskoniais.
 Skoniams ir kvapams, kurie patiriami dar esant gimdoje ir žindymo lai-
kotarpiu, pirmenybė teikiama ir vėliau. Skirtingai negu vis tuo pačiu mišiniu 
nuolat pieno mišiniais maitinami vaikai, žindomi kūdikiai per motinos pieną 
patiria plačią įvairovę kvapų ir skonių, kurie gali nujunkymo laikotarpiu paska-
tinti noriau valgyti juos turintį maistą. Taigi žindanti motina tarsi sukuria vaiko 
mitybos įpročius ir polinkį drąsiau ragauti naują maistą.
 Tačiau visiškai nederėtų kūdikio pratinti prie alkoholio. Iš motinos krau-
jo alkoholis lengvai patenka į jos pieną. Girtaujančių motinų žindomi kūdikiai 
blogiau auga (alkoholis slopina pieno tekėjimą krūtyje) ir gali būti pakenkiamos 
vaiko smegenys. 
 Žindančios motinos kartais įspėjamos negerti kavos, juodosios arbatos, 
kokakolos, pepsikolos, kakavos, nes šie gėrimai turi kofeino, dėl kurio centrinę 
nervų sistemą stimuliuojančio poveikio kūdikis gali būti neramus ir jam sunku 
užmigti. Be to, kofeinas slopina geležies įsisavinimą iš motinos ir kūdikio virški-
nimo trakto, tuo didindamas mažakraujystės riziką. Tačiau moksliniais tyrimais 
įrodyta, jog tik labai maža dalis kofeino iš motinos kraujo patenka į jos pieną ir 
dar mažiau jo aptinkama žindomo kūdikio kraujo serume, todėl saikingas kavos 
vartojimas nesukelia problemų žindomam kūdikiui. O didelių kiekių kofeino tu-
rinčių produktų maitinančiai motinai reikėtų vengti, ypač jeigu ji žindo neišne-
šiotą naujagimį. Tuomet kofeino pašalinimas iš organizmo vyksta lėčiau ir jis gali 
kauptis, sukeldamas vaikui sveikatos sutrikimų. Taip pat nereikėtų per daug val-
gyti ir šokolado, nes jame yra į kofeiną panašios medžiagos teobromino. Saikingai 
motinos valgomas šokoladas žindomam kūdikiui nesukelia nei pilvo dieglių, nei 
kitų virškinimo bėdų.
 Kai kurie maisto produktai gali alergizuoti kūdikius, ypač turinčius 
įgimtą šeimos polinkį. Nereikia drausti motinai ko nors valgyti vien dėl to, kad 
ji žindo. Tačiau verta stebėti žindomo kūdikio reakciją į maistą. Kilus įtarimui, 
tokio produkto reikėtų vengti dvi savaites. Pavyzdžiui, esant nepalankiai aler-
ginei anamnezei šeimoje, kūdikiui gali išryškėti alerginis bėrimas ar padidėjęs 
neramumas, jeigu motina vartoja daug pieno.
 Klaidingai manoma, kad motina, gerdama daug karvės pieno, padidins 
savo pačios pieno kiekį. Motinos išgeriamas gyvulių pienas nėra kaip nors svar-

bus jos pačios pieno gamybai. Tiesa, pienas yra vienas iš kalcio šaltinių 
maiste, tačiau normali kalcio koncentracija motinos piene vis tiek būtų 



26 27

užtikrinama, jeigu motina ir negertų karvės pieno. Jeigu kalcio trūktų motinos 
maiste, jis būtų paimtas iš pačios motinos organizmo audinių ir pristatytas į mo-
tinos pieną gaminančias jos krūtų ląsteles. Taigi žindančiai motinai teisingiau 
būtų sakyti: kad tavo pačios organizmui nepritrūktų kalcio, jo reikėtų gauti su 
maistu, o vienas iš daugiausia jo turinčių maisto šaltinių yra gyvulių, pavyzdžiui, 
karvės, pienas ir jo produktai. Beje, yra žmonių, ypač suaugusių, kurie netole-
ruoja neperdirbto karvės pieno arba nemėgsta jo skonio. Tuomet labiau tiktų 
rauginto pieno produktai: jogurtas, varškė, sūris. Nedaug pieno produktų var-
tojančioms motinoms reikėtų per parą gauti apie 500–600 mg kalcio papildų, o 
beveik nevartojančioms – maždaug 1000–1200 mg per parą. Yra ir daugiau kalcio 
šaltinių maiste: pavyzdžiui, sezamo sėklos, lapiniai kopūstai, špinatai, brokoliai, 
kepenys, migdolai, konservuotos sardinės ir lašiša, valgomos kartu su suminkštė-
jusiais kaulais.
 Taip pat ir normali geležies koncentracija motinos piene yra užtikrina-
ma nepriklausomai nuo motinos mitybos. Jeigu jos trūksta maiste, panaudoja-
ma motinos kūno audinių, pirmiausia kraujo, geležis. Mažakraujystė nėra kliūtis 
žindyti. Geležies poreikis maitinančioms motinoms yra toks pat ar net mažesnis 
kaip prieš nėštumą, nes žindant vėliau atsinaujina mėnesinės, o be to, į pieną per-
eina mažiau geležies, negu jos netenkama per menstruacijas. Aišku, mažakrau-
jyste sergančią motiną būtinai reikia gydyti, tačiau ji neturėtų nustoti žindyti 
kūdikio.
 Žindančios motinos maiste turi būti pakankamai produktų, kuriuose 
gausu B grupės vitaminų (B1, B2, B6, B12) ir vitamino C. Jie yra tirpūs vandenyje, 
todėl motinos organizme jų atsargos nesukaupiamos. Taigi šių vitaminų trūks-
tant motinos maiste, mažiau jų būtų ir piene. Pakankamai B grupės vitaminų 
motina gautų valgydama duoną ir kitus grūdų produktus, vitamino B12 – pieno 
produktus, žuvį, mėsą ir kiaušinius. Vitamino C poreikis laktacijos metu taip pat 
padidėja. Daug jo yra šviežiuose vaisiuose, uogose ir daržovėse. Vitamino C ir 
kitų vandenyje tirpių vitaminų koncentracija motinos piene nepakyla aukščiau 
normalios, nes perteklius pašalinamas su šlapimu.
 Jodo trūkumo profilaktikai rekomenduojama vartoti joduotą druską.
 Riebaluose tirpių vitaminų kiekis piene mažiau priklauso nuo motinos 
dietos pokyčių. Vitaminų A ir D koncentracija piene išlieka normali, kol jų yra 
jei ne motinos maiste (svieste, kiaušinių tryniuose, kepenyse), tai jos kūno at-
sargose. Vitamino E (jo yra aliejuje, javų gemaluose, mėsoje, kiaušinių tryniuose, 
morkose) koncentracija didžiausia priešpienyje, nes naujagimiui labai svarbus 
jo antioksidacinis veikimas. Vitamino K didžiausias poreikis yra per gimdymą ir 
pirmosiomis naujagimio gyvenimo dienomis, kai būna didžiausia vidinio krau-
javimo (ypač į smegenis ir į žarnyną) rizika. Kad vitamino K atsargos būtų užti-
krintos, motinos maiste (morkose, salotose, špinatuose, kepenyse) jis ypač reika-

lingas nėštumo pabaigoje.

 Taigi žindančios motinos maistas turi būti ne tik pakankamai kalorin-
gas, bet dar svarbiau, kad jis būtų įvairus. Pasikliauti vien tik vaistinėse parduo-
damais vitaminų ir maisto papildų preparatais nereikėtų. Vitaminų ir mineralų 
įsisavinimas organizme iš dirbtinių maisto papildų ne visada yra efektyvus ir ne-
prilygsta jų įsisavinimui iš natūralaus maisto.

Jei esate vegetarė

 Augalinio maisto produktai, ypač baltyminiai, turi būti kuo įvairesni 
ir vienas kitą proporcingai papildantys tam, kad organizmas reikiamu santykiu 
gautų visų reikalingų medžiagų. Vegetariškame maiste neretai trūksta kai kurių 
svarbių mikroelementų, ypač cinko ir geležies, kuri būtina kraujo hemoglobino 
sintezei. Gydytojams labai rūpi, kad vegetarai gautų pakankamai baltymų, nes 
augaliniame maiste jų yra santykinai mažiau. Be to, veganų mityba dažnai lieka 
ne visai subalansuota, nes augalinės kilmės produktuose trūksta kai kurių amino-
rūgščių, o dėl to gali nukentėti ir žindomo kūdikio sveikata. Didžiausia griežtojo 
vegetarizmo rizika kyla dėl B grupės vitaminų stygiaus augaliniame maiste. Tik 
gyvulinės kilmės baltymuose natūraliai būna kūdikio vystymuisi labai svarbaus 
vitamino B12. Geriausia pasitarti su savo šeimos gydytoju dėl tinkamos mitybos ir 
geriausio trūkstamų vitaminų papildymo būdo.
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Darbas ir vaikas

Ar įmanoma suderinti?

 Daugelis mamų mano, kad darbo neįmanoma derinti su žindymu, ir 
tuomet nusprendžia naujagimio išvis nežindyti (jei dirbti planuoja po 1-2 mė-
nesių nuo vaiko gimimo) arba nujunko kūdikį gerokai iš anksto. Tyrinėtojai pa-
stebėjo, jog motinų, kurios dirbo, dirbtinai maitinami kūdikiai serga dažniau, 
todėl pataria tęsti žindymą kuo ilgiau, kad išsiskirimų su mama pasekmės būtų 
švelnesnės. Yra keli būdai žindymą tęsti mamai pradėjus dirbti. Iš jų geriausias 
būtų grįžimas pažindyti kūdikį namie arba kūdikio atnešimas pamaitinti moti-
nai per darbo pertrauką. Dar galima aprūpinti iš krūties rankomis ar pientraukiu 
ištrauktu pienu. Pagaliau trečioji kompromisinė išeitis-kai Jūs namie, žindykite, 
o kai išvyksite į darbą, kūdikis bus maitinamas mišiniu. Tai-mišrus maitinimas, 
kuris yra daug geriau negu vien dirbtinis. 
 Pirmieji išsiskyrimai sunkiausi, gali atsirasti ir iš anksto nenumatytų 
problemų. Todėl, jei būtų galimybė, geriau pradėti nuo ne visos darbo dienos, ne 
visos darbo savaitės. Pirmąją dieną darbe pasirinkite arčiau savaitės galo, pavyz-
džiui, ketvirtadienį, o ne pirmadienį. 

Pasiruošimas

 Kūdikio maitinimas tuo metu, kai mama dirba, priklauso nuo vaiko 
amžiaus. Jeigu kūdikis jaunesnis kaip šešių mėnesių, geriausia, kad jis gautų tik 
motinos pieną. Būtų puiku, jeigu galėtumėte per pertraukas sugrįžti namo pa-
maitinti kūdikį iš krūties arba kūdikis būtų atnešamas pažindyti į darbovietę. 

Pieno laikymas

 Kiekvieną kartą (skirtingu laiku) iš krūties ištrauktą pieną geriau supilti 
ir laikyti šaldytuve atskiruose indeliuose. Ant jų reikia užrašyti dieną, valandą, o 
jeigu laikysite ilgiau-ir mėnesį. Mama, žinodama, kada pradės dirbti, gali iš anks-
to išsitraukinėti pieną į mažus buteliukus (60-120 ml) ir kaupti juos šaldiklyje 
ateičiai, kad būtų kuo maitinti vaiką, jai išėjus į darbą. 
 Motinos pienas yra gyva substancija, stabdanti bakterijų augimą ar net 
galinti ją sunaikinti. Šis gebėjimas stipriausias kelias pirmąsias valandas 
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po pieno ištraukimo. Kambario temperatūroje (19-22°C) moters pieną galima lai-
kyti dešimt valandų. Šaldytuve – 8 dienas. Ilgesniam saugojimui reikėtų užšaldy-
ti. Šaldytuvo ledainėje gali būti saugus dvi savaitės, o jeigu jos durelės atskiros, 
nors ir dažnokai darinėjamos, 3-4 mėnesius. Atskirame šaldiklyje, kuriame išlai-
koma nuolatinė minusinė temperatūra, motinos pienas gali būti šešis mėnesius 
ir ilgiau. Kai pienas atitirpinamas, iš naujo užšaldyti jo nederėtų. 
 Atitirpinti reikia palaipsniui, įstačius buteliuką į šiltą vandenį ar laikant 
po šilto vandens srove. Bet ne ant ugnies ar mikrobangų krosnelyje – per daug 
įkaitinus suardomas vitaminas C ir labai vertingi baltyminiai motinos pieno 
komponentai, tokie kaip imunoglobulinai A. Kūdikiui girdomas pienas turi būti 
kambario temperatūros. Atitirpintą pieną reikia sumaišyti. Visgi pats vertingiau-
sias yra šviežias motinos pienas. 
 

Darbo kodekso straipsniai, 
kuriuos pravartu žinoti dirbančiai motinai:

 146 straipsnis. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nu-
statomas: krūtimi maitinančiai moteriai (motinos, pateikusios darbdaviui svei-
katos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina ir maitina savo vaiką iki vienerių 
metų);
150 straipsnis. Krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti viršvalan-
dinius darbus tik jų sutikimu.
 154 straipsnis. Krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti 
naktį tik jų sutikimu.
 155 straipsnis. Krūtimi maitinančios moterys budėti įmonėje arba na-
muose gali būti skiriamos tik jų sutikimu.
 161 straipsnis. Krūtimi maitinančias moteris dirbti poilsio dienomis gali-
ma skirti tik jų sutikimu.
 162 straipsnis. Krūtimi maitinančias moteris dirbti švenčių dienomis ga-
lima skirti tik jų sutikimu.
 220 straipsnis. Krūtimi maitinančios moterys gali būti siunčiamos į tar-
nybinę komandiruotę tik jų sutikimu.
 278 straipsnis. Krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti 
esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį 
moters ar kūdikio sveikatai. Krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų dar-
bo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašą tvirtina Vyriausybė.
 Krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti naktį, poilsio ir 

švenčių dienomis bei siunčiamos į komandiruotes tik jų sutikimu. Jei tokios 
darbuotojos nesutinka dirbti naktį ir pateikia pažymą, kad toks darbas pa-

kenktų jų saugai ir sveikatai, jos perkeliamos dirbti dieną. Jei dėl objektyvių prie-
žasčių tokių darbuotojų neįmanoma perkelti į dieninį darbą, joms suteikiamos 
atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios arba vaiko priežiūros atos-
togos, kol vaikui sueis vieneri metai. Atostogų iki nėštumo ir gimdymo atostogų 
pradžios metu mokamas darbuotojai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo už-
mokestis.

Nujunkymo būdai

Greitas nujunkymas

 Fiziologiškai, kaip ir žindymas, nujunkymas yra sudėtingas kompleksi-
nis procesas, apimantis motinos ir vaiko mitybinius, mikrobiologinius, imunolo-
ginius, biocheminius ir psichologinius prisitaikymus. Žindomo kūdikio staigus 
nujunkymas- sunkus išbandymas ir motinai, ir vaikui. Taip yra dėl kelių priežas-
čių. Motinos organizmas į signalus mažinti pieno gamybą reaguoja tik palaips-
niui. Nors moteris nustoja žindyti kūdikį, jos krūtys tęsia pieno gamybą. Po greito 
visiško nujunkimo pieno liaukos funkcionuoja dar ilgiau kaip mėnesį, maždaug 
45 dienas, o kai kurioms moterims kažkiek pieno gaminasi kelis mėnesius. Jei 
nė kiek pieno nepasišalina iš krūtų, jos persipildo ir pabrinksta, o dėl to gali kilti 
uždegimas-mastitas-arba susidaryti krūties pūlinys. Dėl greitos ir gausios pieno 
medžiagų atgalinės rezorbcijos į kraują pakyla temperatūra ir krečia šaltis. Jei-
gu greitas nujunkymas dėl kokios nors priežasties yra būtinas, reikia imtis prie-
monių sumažinti krūtų pabrinkimą ir stengtis išvengti kitų komplikacijų. Dėl 
stiprių hormoninių pokyčių greito nujunkymo metu moteris gali jausti liūdesį, 
graužatį ir depresiją. Hormonas prolaktinas, kurio daugiau išsiskiria žindymo 
metu, yra susijęs su gera savijauta. Todėl staigus kūdikio nujunkymas gali sukelti 
liūdesį visiškai sveikoms moterims, o ypač kenksmingas linkusioms į depresiją 
arba ja sirgusioms. Greitas nujunkymas emociškai traumuoja ir vaiką. Žindymas 
nėra vien tik maisto tiekimas kūnui. Tai yra ir artimo bendravimo su kūdikių, jo 
nuraminimo būdas. Staigų nujunkymą vaikas gali suprasti ne tik kaip galimybės 
žįsti krūtį netekimą, bet ir kaip motinos meilės praradimą. 
 Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vien tik iš krūties kūdi-
kius maitinti šešis mėnesius, nuo to amžiaus pradėti papildymą tirštu maistu, 
motinos pienui išliekant pagrindiniu iki pirmųjų metų pabaigos, ir žindymą tęsti 
antrais metais ar ilgiau-kol vaikas norės. 
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Laipsniškas suplanuotas nujunkymas

 Šis būdas naudojamas tada, kai motina taip pat nusprendžia nustoti žin-
dyti anksčiau, negu pats kūdikis yra tam pasiruošęs, tačiau nujunko jį palaips-
niui. Nujunkimas iš esmės yra vieno dalyko keitimas kitu. Žindymo-kita veikla, 
motinos pieno-kitu maistu. Įvedant papildomą maistą, pamažu vienas žindymas 
(tas, kuris tuo metu atrodo mažiausiai svarbus vaikui) pakeičiamas maitinimu 
tirštu maistu. Po to, kai kūdikis prie jo pripranta ir įsitikinama, jog tas produktas 
gerai toleruojamas, dar vienas žindymas, paprastai kitoje dienos pusėje, pamažu 
keičiamas papildomu maistu. Ir taip toliau...
 Atvirkščiai, negu darėte įvesdama papildomą maistą, kai jį duodavote 
kūdikiui po pagrindinio-motinos pieno, t.y., po žindymo, dabar jau tam kitam 
maistui teikite pirmenybę. Visas nujunkymo procesas turėtų tęstis kelias savaites 
ar mėnesius. Kuo jis tolygesnis ir pokyčiai mažiau pastebimi, tuo sveikau vaikui 
ir motinai psichologiškai ir fiziologiškai. Taip elgiantis mažiau rizikos, kad vaiką 
ištiks sielvartas, o mama kentės dėl staigaus hormonų pasikeitimo. Laipsniško 
nujunkymo metu laktacijos stabdymas ir pieno liaukų regresija vyksta lėtai, be 
streso moters organizmui. 
 Jeigu norėtumėte nujunkymo procesą paspartinti, jums galbūt padėtų 
keletas pagalbinių priemonių. 
  Dienos įpročių keitimas. Pakeiskite kitomis tas situacijas, kurios lig tol 
buvo susijusios su žindymu. Pavyzdžiui, nujunkymo laikotarpiu motinai rei-
kėtų vengti sėdėti žindymą vaikui primenančiame krėsle.
  Vaiko dėmesio nukreipimas į kitokią veiklą. Planuokite tinkamą alterna-
tyvą tiems žindymams, kurių norite išvengti. Sugalvokite įdomų užsiėmimą 
tuo metu, kai anksčiau kūdikis buvo įpratęs žįsti. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, 
bendras žaidimas, knygos jam skaitymas, pasivaikščiojimas kartu. Artėjant 
žindymo metui, nelaukiant, kol kūdikis atsimins krūtį, jam galima pasiūlyti 
kitokio gėrimo ar užkandžio. Tik, suprantama, ne saldainių.      

 Tačiau jeigu vaikas jau paprašė žįsti, toks dėmesio nukreipimas gali būti 
neveiksmingas arba net suerzinti jį, keldamas įtarimą ir nepasitikėjimą. Tuomet 
nujunkymas gali užsitęsti ilgiau, negu buvo planuota. 
 Jei jūsų vaikui žindymas dar ilgai lieka labai reikšmingas, gera išeitis ga-
lėtų būti kompromisas-tik dalinis nujunkymas, kai laipsniškai atsisakius daugu-
mos žindymų, ilgam (tol, kol vaikas pageidaus) paliekami vienas du svarbiausieji 
prisiglaudimais prie motinos krūties; prieš užmiegant nakčiai ir tuoj pabudus 
ryte. Rytinio ir vakarinio žindymo tęsimas patogus ir motinai, kuri dieną turi 
išeiti į darbą. 
 Nujunkymas neturėtų būti procesas „viskas arba nieko“. Jeigu vaikas daž-

niau nuliūsta ir verkia arba reikalauja žindymo, nors buvo bandoma jį nura-

minti kitaip ar jo dėmesį nukreipti kita veikla ir kitu maistu, tai gali būti ženklas, 
jog nujunkymas yra pernelyg skubinamas. Per greito nujunkymo požymiai. Gali 
būti piršto čiulpimas, atsiradęs vaiko mikčiojimas, padažnėję atsibudimai naktį, 
padidėjęs baikštumas. Fiziniai simptomai, tokie kaip virškinimo sutrikimai ir vi-
durių užkietėjimas, taip pat gali atsirasti dėl nujunkymo skubos. Vaikas, pajutęs, 
kad yra nujunkomas, gali prašytis žindomas dar dažniau net be jokio reikalo, vien 
tam, kad užsitikrinti galimybę ateičiai. Pažadėkite tai ir tęskite. Tada vaiko neri-
mas dings. 

Natūralus nujunkymas

 Pasaulinė sveikatos organizacija, apsvarsčiusi visą žmonijos sukauptą 
patirtį ir mokslo žinias, nutarė, kad ir antrais gyvenimo metais žindymas ir moti-
nos pienas vaikui yra reikalingi, tai iki to amžiaus pačiai motinai inicijuoti nerei-
kėtų. Paskui, matyt, tektų pasikliauti savo intuicija. 
 Paties vaiko iniciuotas nujunkymas gali pasireikšti jo padidėjusiu noru 
tyrinėti aplinką ir ragauti kitokį maistą ir sumažėjusiu noru žįsti krūtį. Pamažu 
jis atsisako vieno, kito, trečio žindymo, tarpai tarp maitinimų didėja. Dėl dauge-
lio priežasčių vieni vaikai gali norėti žįsti ilgiau už kitus. 
 Jeigu sąlygos žindyti geros ir aplinka palanki, dauguma vaikų patys at-
junksta tarp dvejų ir ketverių metų. Vaikas, kuriam leidžiama pačiam spręsti, 
kada nusijunkyti, auga pasitikinčiu ir savo gyvenimo sėkme tikinčiu, lengviau 
bendraujančiu žmogumi. Daugelis ilgai žindusių motinų džiaugiasi, kad jų arti-
mi ryšiai su vaikais ir tarpusavio supratimas išlieka stiprūs visą gyvenimą. 
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