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• Prieš atsakingai planuodami kūdikį, abu 
būsimieji tėvai turėtų pasitikrinti sveika-
tą. Vyrui pakaktų nueiti pas šeimos gy-
dytoją, o moteriai – dar ir pas ginekolo-
gą ir odontologą.

• Bent 3 mėnesius prieš pastojimą būtina 
gyventi sveikai. Moteris ir vyras turėtų 
nevartoti alkoholio, nerūkyti, vaistus 
vartoti tik esant būtinybei, sumažinti 
arba visai atsisakyti kavos ir kitų gėrimų 
su kofeinu. Labai svarbu daugiau judėti, 
būti gryname ore, daugiau laiko skirti 
poilsiui.

• 3 mėnesius prieš pastojant ir bent 3 
mėnesius po pastojimo rekomenduo-
jama vartoti folio rūgštį. Įrodyta, kad, 
vartojant folio rūgštį iki pastojimo ir 
bent pirmas 12 nėštumo savaičių, su-
mažėja apsigimimų, susijusių su ner-
vinio vamzdelio patologija. Optimali 
folio rūgšties dozė sveikai nėštumą pla-
nuojančiai moteriai yra 400 mcg. Beje, 
iki pastojimo folio rūgštį rekomenduo-
jama gerti ne tik moteriai, bet ir vyrui.

Kūdikis. Šio mėnesio pabaigoje būsimas kū-
dikis yra aguonos grūdelio dydžio embrionas, 
sudarytas iš ektodermos ir entodermos. Iš 
šių medžiagų vėliau susiformuos visos kūno 
dalys ir organai. Po apvaisinimo prasideda 
šešias savaites truksiantis labiausiai pažei-
džiamas vaikelio vystymosi etapas – embri-
ono stadija, kai ima vystytis ir funkcionuoti 
mažylio organai.

Būsimoji mamytė.  Pirmąjį mė-
nesį moteris dar nežino, kad laukiasi. 
Tai gali išduoti pirmieji nėštumo požy-
miai – krūtinės padidėjimas ir sunkumas, 
nuovargis ir mieguistumas, menstruacijų 
vėlavimas, dažnas šlapinimasis, pykinimas, 
nuotaikų kaita, jautrumas. Pajutus šiuos po-

žymius ir nesulaukiant mėnesinių, tikslinga 
atlikti nėštumo testą.

Kas svarbu šį mėnesį. Reikėtų dau-
giau laiko skirti poilsiui, vengti streso, sunkių 
fi zinių darbų. Jei vartojate vaistus, būtinai pa-
sitarkite su gydytoju ar vaistininku, ar saugu 
tęsti jų vartojimą. Jei iki nėštumo vitaminų 
nevartojote, rekomenduojama pradėti gerti 
nėščiosioms skirtus vitaminus, kuriuose yra 
400 mcg folio rūgšties, B grupės vitaminų, 
jodo. Nėštumo metu renkantis maisto pa-
pildą, svarbu atkreipti dėmesį, kad jame ne-
būtų vitamino A, nes jo perteklius gali lemti 
apsigimimus ar neišnešioto kūdikio gimimą. 
Geriau rinktis maisto papildus, kurių sudėty-
je vietoj vitamino A yra beta karoteno.

SVARBIAUSIOS MAISTO MEDŽIAGOS BŪSIMAJAI MAMAI
•	 B grupės vitaminai padeda organizme palaikyti normalų moteriškų hormonų lygį. Tai gali 

turėti įtakos pastojimo galimybei. Vitaminas B12 kartu su folio rūgštimi reikalingas nervi-
nio vamzdelio patologijos prevencijai. Šių vitaminų gausu įvairiuose grūduose, juodoje 
duonoje, riešutuose.

•	 Cinko stoka gali lemti per mažą kūdikio svorį, taip pat persileidimą.

•	 Antioksidantai – vitaminai E, C, selenas ir kt., saugo organizmo ląsteles nuo žalingų lais-
vųjų radikalų. 

SVARBIAUSIOS MAISTO MEDŽIAGOS BŪSIMAJAM TĖČIUI
•	 Vyro valgiaraštyje turėtų netrūkti produktų, kuriuose gausu cinko. Šis mikroelementas 

didina testosterono lygį organizme bei gerina spermos kokybę. Cinko ypač gausu aus-
trėse, pupelėse, riešutuose, moliūgų sėklose.

•	 Gyvulinės kilmės maisto produktuose, ypač liesoje raudonojoje mėsoje, esantis vitami-
nas B12 taip pat palaiko spermos kiekybę bei kokybę.

sveiKa mityBa ypač svarBu!
svarBiausios taisyKLės
pLanuojant KŪdiKį

 1 mėnuo

Pregnacare Conception – 

bioaktyviųjų medžiagų kompleksas mote-
rims, planuojančioms nėštumą.

Wellman Conception – 

unikalus būsimiems tėveliams skirtas mais-
to medžiagų derinys, kuris ne tik padeda pa-
ruošti organizmą kūdikio pradėjimo proce-
sui, bet ir palaiko lytinį potraukį (peruvinės 
pipirnės).

9 nėŠtumo mėnesiai
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• Patogus vartojimas;
• Sudėtyje tik saugus vitaminų ir minera-

lų kiekis;
• Pagaminta laikantis aukščiausių vaistų 

gamybos standartų (GMP);

• Sudėtyje optimalus kiekis folio rūgšties, 
jodo ir kitų reikalingų elementų;

• Nėra teratogeniško vitamino A, tačiau 
yra beta karoteno, kurį organizmas na-
tūraliai paverčia vitaminu A.

Pregnacare – tvirtai kūdikio ir mamytės draugystei!

Kūdikis. Šį mėnesį pradeda formuotis mažy-
lio smegenys ir plakti širdelė. Embriono augimo 
tempas neįtikėtinai didelis, per keturias šio 
mėnesio savaites jis paaugs nuo sezamo sė-
klos iki pupelės dydžio. Kūnas dar nepropor-
cingas, labai didelė galva ir ypač kaktos sritis. 
Šį mėnesį jau susiformuoja rankytės ir kojy-
tės. Kūdikis jas gali netgi judinti ir lankstyti.

Būsimoji mamytė. Šį mėnesį padi-
dėja būsimosios mamytės krūtys, ima augti 
gimda – dabar ji maždaug greipfruto dy-
džio. Dėl gimdos augimo gali mausti pilvą ar 
diegti pilvo šonuose. Jei skausmai nėra itin 
stiprūs ir nėra kraujavimo, nerimauti nerei-

kėtų, tačiau būtų geriau apie tai informuoti 
nėštumą prižiūrintį gydytoją.

Kas svarbu šį mėnesį. Šio mėne-
sio pabaigoje reikėtų kreiptis į gydytoją, kad 
jis padarytų reikiamus tyrimus, patvirtintų 
nėštumą, suteiktų visą jums rūpimą infor-
maciją. Rekomenduojama pasiruošti šiam 
vizitui, apgalvoti klausimus, dar geriau juos 
užsirašyti. Jei vartojate kokius nors vaistus, 
būtinai pasakykite tai gydytojui. Jei dar neiš-
sirinkote maisto papildo, pasiteiraukite, kokį 
rekomenduotų gydytojas.

2 mėnuo

Kūdikis. Šį mėnesį jūsų kūdikėlis iš embriono 
stadijos pereina į vaisiaus. Nunyksta embrio-
ninė uodegytė. Mėnesio pabaigoje kūdikis 
bus maždaug 5,5 cm dydžio ir svers apie 15 
g. Galva vis dar išlieka didelė, palyginti su 
kūnu, tačiau jau proporcingai mažėja. Vei-
dukas darosi vis labiau panašus į žmogaus: 
akys, kurios pradžioje tebuvo tamsios dė-
melės galvos šonuose, priartėjo viena prie 
kitos, o ausys jau yra beveik ten, kur ir turi 
būti. Vaisius retai kada būna ramybės būse-
nos: jis aktyviai spardosi ir rąžosi, tačiau šie 
judesiai dar labai švelnūs ir plastiški, todėl 
nejuntami.

Būsimoji mamytė. Per pirmuosius 3 mė-
nesius dauguma moterų priauga vos 1–2,5 kg, 
ypač juntamas papilnėjimas per liemenį. Jei 
pykina, svoris gali ir sumažėti. Šio mėnesio 
pabaigoje pykinimas turėtų mažėti, o ape-

titas gerėti. Jei dėl pykinimo nepavyksta 
tinkamai maitintis, tai galima kompensuoti 
vartojant subalansuotus maisto papildus. 
Pasibaigus šiam mėnesiui, baigiasi pirmasis 
nėštumo trimestras. Tai gera žinia, nes persi-
leidimo rizika smarkiai sumažėja.

Kas svarbu šį mėnesį. Jei iki nėš-
tumo sportavote, galite drąsiai tęsti ir toliau. 
Pratimai pagerina raumenų tonusą, padidina 
jėgą ir ištvermę – tai padeda nešioti nėštu-
mo metu priaugamą svorį. Be to, pratimai 
leidžia geriau pasirengti gimdymui ir grei-
čiau po jo atsigauti. Metas pagalvoti apie 
būsimajam pusmečiui skirtą drabužinę. Ver-
tėtų įsigyti patinkančių nėščiųjų drabužių, 
kad galėtumėte jaustis ne tik gražiai, bet ir 
patogiai.

3 mėnuo
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Kūdikis. Vaisius jau visiškai susiforma-
vęs, tačiau ne gimdoje jis dar neišgyventų. 
Dabar visi organai pradeda augti. Šį mėnesį 
kūdikis ūgtels iki maždaug 11–12 cm, o svo-
ris sieks 80–100 g. Visas mažylio kūnelis pa-
dengtas plonyčiais plaukeliais, vadinamais 
lanugo. Šie plaukeliai augs iki 28-os nėštu-
mo savaitės.

Būsimoji mamytė. Jau matosi padi-
dėjęs pilvukas, ypač jei esate liekna. Mėnesio 
gale galite pajusti pirmuosius kūdikio jude-
sius. Jei tai pirmas vaikas, judesių gali tekti 

Kūdikis. Vaiko smegenų ląstelės sparčiai 
dauginasi ir greitai auga smegenų apimtis. 
Vaisiaus oda storėja ir pradeda vystytis ap-
sauginis sluoksnis, kuris apsaugo mažylio 
odą nuo amonio skysčio. Pradeda augti 
plaukai. Šio mėnesio pabaigoje vaikelis pa-
sieks maždaug 500 g svorį ir galbūt jau pa-
vyks nustatyti jo lytį.

raumenys sukelia skausmą. Labai svarbu iš-
laikyti taisyklingą laikyseną.

Kas svarbu šį mėnesį. Jei vargina 
nugaros skausmas, neavėkite aukštakulnių 
batelių. Dirbdama stovimą darbą, prie kojų 
pasidėkite kėdutę ir atsiremkite į ją viena 
koja. Išmokite teisingai kelti sunkesnius 
daiktus, nekelkite staiga. Jei nugarą skauda 

palaukti iki 20-os savaitės. Gali atsirasti dide-
lis noras daug ką nuveikti, nes sugrįš jėgos ir 
jausitės kaip niekada žvali. Didelė tikimybė, 
kad noras šlapintis taps retesnis, tačiau gali 
imti varginti vidurių užkietėjimas.

Kas svarbu šį mėnesį. Gali var-
ginti kojų tinimas, jos pasidarys šiek tiek 
sunkesnės, taip pat dėl nėštumo hormonų 
gali susilpnėti ir suminkštėti sąnariai. Todėl 
aukštakulnius batelius jau padėkite į spintą 
ir avėkite lengvus, minkšto pado batelius su 
žema pakulne.

Būsimoji mamytė. Šį mėnesį jau ir pirmo 
vaikelio besilaukiančios būsimosios mamytės 
turbūt nudžiugs pajutusios pirmuosius spy-
rius. Šiuo nėštumo etapu galite pastebėti, 
kad plaukai tapo vešlesni, o oda – gražesnė. 
Dėl augančio pilvelio pakinta kūno pusiaus-
vyra, dėl to natūraliai pilvą atkišate į priekį, 
taigi stuburas išsiriečia ir įsitempę nugaros 

dažnai, pasistenkite kilnoti kuo mažiau. Jei 
iš parduotuvės nešate sunkesnius pirkinius, 
padalykite juos į du maišelius ir paskirstykite 
svorį abiem rankoms. Kadangi pilvo oda ima 
sparčiai temptis, gali atsirasti strijų. Siekiant 
jų išvengti, jau pirmaisiais nėštumo mėne-
siais patartina odą drėkinti, tepti elastingu-
mą skatinančiu kremu.

4 mėnuo

5 mėnuo

LEPICOL	PLUS dar papildytas ir virškinimo 
funkcijas palaikančiomis augalinėmis me-
džiagomis.

LEPICOL galima vartoti tiek nėštumo, tiek 
žindymo laikotarpiu.

LEPICOL	– patogi, saugi ir veiksminga prie-
monė varginant vidurių užkietėjimui. Šių 
miltelių sudėtyje yra balkšvųjų gysločių skai-
dulų, gerųjų bakterijų ir inulino. 

Pregnacare	drėkinamasis kremas su augaliniais ekstraktais, skirtas nėštumo metu tempia-
mai odai. Natūralūs medetkų, alavijų ir nakvišų aliejai puoselėja odą. Natūralus vitaminas E 
maitina ir apsaugo dermos sluoksnį.

Kūdikis. Šio mėnesio pradžioje jūsų ma-
žylis jau pradeda girdėti, todėl drąsiai kalbė-
kitės su pilvuku. Širdies ritmas jau mažesnis, 
širdis plaka iki 140–150 dūžių per minutę. 
Organai jau atlieka savo funkcijas. Beveik 
visiškai susiformavo alveolės plaučiuose, 
tačiau jie dar užpildyti skysčiu ir nefunkci-
onuoja. Mažylio svoris mėnesio pabaigoje 
pasieks 1 kg. Turėtumėte pajusti, kad mažy-
lis darosi vis judresnis. Kūdikiai patys akty-
viausi būna nuo 24 iki 28 nėštumo savaitės. 
Pasibaigus šiam mėnesiui, jūs įžengsite į pa-
skutinį nėštumo trimestrą, taigi pasimatymo 
su vaikeliu akimirka jau artėja.

Būsimoji mamytė. Pilvo apačioje galite 
jausti tempimą, tikėtina, kad vargins vidurių už-
kietėjimas, rėmuo, virškinimo sutrikimai. Galite 
pajusti nemalonų kojas traukiantį mėšlungį. Visi 
šie pojūčiai nėra malonūs, tačiau jie laikini.

Kas svarbu šį mėnesį. Pats laikas pa-
galvoti, kokį vardą duosite savo mažyliui, ypač 
jei jau žinote lytį. Taip pat vertėtų pradėti pla-
nuoti kūdikio kraitelį.

6 mėnuo
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Kūdikis. Šį mėnesį vaikelis pasieks 2,5 kg 
svorį ir bus daugiau nei 45 cm ūgio. Kūną 
dengiantys ploni gyvaplaukiai nuslenka, 
nuo odos pasišalina ir į vašką panašus ap-
sauginis sluoksnis, saugantis vaisiaus odą 
nuo jį supančių vaisiaus vandenų. Vaikelis 
retkarčiais nuryja šio jį supančio medžiagų 
mišinio – patekęs į žarnyną, jis ten ir liks iki 
gimimo. Šis juosvai žalsvas tirštas mišinys 
(mekonijus) bus pirmosios kūdikio išmatos. 
Pasibaigus 37 savaitei, kūdikis bus laikomas 
visiškai išnešiotu.

Būsimoji mamytė. Dabar kas savaitę 
priaugsite beveik po pusę kilogramo, maž-
daug pusę šio prieaugio sudaro padidėjęs 

Kūdikis.  Jei vaikelis gimtų šį mėnesį, jis jau būtų 
laikomas išnešiotu. Vaikelis dabar daug apvalesnis, 
jo ūgis ir svoris artėja prie tų skaičių, kurie bus 
įrašyti gimimo dokumentuose. Vidaus orga-
nai visiškai susiformavę ir funkcionuoja. Jei 
spėliojate, kokios spalvos bus mažylio akys, 
žinokite, kad jei jis gims rudomis akimis, jos 
greičiausiai tokios ir liks, jei naujagimio akys 
pilkos ar tamsiai mėlynos – iki devintojo mė-
nesio jos gali pasikeisti ir pasidaryti žalios, 
šviesiai ar tamsiai rudos.

Būsimoji mamytė. Šis mėnuo kupinas 
laukimo – nepaisant medicinos pažangos, 
tiksliai numatyti gimdymo datos neįmano-
ma. Paskutinį mėnesį bus sunku patogiai 
įsitaisyti lovoje ir gerai išsimiegoti. Įpusėjus 

Kūdikis. Mažylis šį mėnesį pasieks 1,5 kg 
ir bus didesnis nei 40 cm. Jo organizmas ima 
kaupti riebalinį sluoksnį. Jis jau gali čiulpti 
nykštį, žagsėti. Reaguoja į dirgiklius – šviesą 
ir stipresnius garsus. Šiuo metu gimęs mažy-
lis jau gali išgyventi.

Būsimoji mamytė. Tai laikas, kuriam 
būdingas emocinis nestabilumas, nuotaikų 
svyravimas – nuo džiaugsmo iki slogumo. 
Pilvukas jau didelis, sunkiau judėti, taip pat 
nerimas dėl gimdymo gali gerokai sekinti. 
Gimda vėl pradės spausti šlapimo pūslę, dėl 
to dažniau vaikščiosite į tualetą. Septintą 

vaikelio svoris. Galbūt pastebėsite, kad val-
gyti norisi mažiau nei prieš keletą savaičių. 
Šiuo metu daug patogiau valgyti dažnai ir 
po nedaug. Gimdai stumiant diafragmą į vir-
šų ir vis didėjant pilvo spaudimui, rėmuo gali 
pradėti varginti vis dažniau, kartkartėmis gali 
trūkti oro. Gali būti, kad jausitės išsiblaškiusi, 
užmaršumas – įprastas dalykas trečiajame 
nėštumo trimestre.

Kas svarbu šį mėnesį. Išskalbkite 
kūdikio drabužėlius ir patalynę. Nesvarbu, ar 
juos pirkote naujus, ar gavote iš vyresnių gi-
minaičių ir draugų vaikučių. Rinkitės švelnias 
skalbimo priemones, tinkamas jautriai odai 
(geriausia hipoalergines).

mėnesiui prižiūrintis gydytojas gali patikrin-
ti, kaip atsiveria gimdos kaklelis. Jo padėtis, 
minkštumas, tai, kiek jis atsivėręs, rodo, kada 
prasidės ir koks bus gimdymas.

Kas svarbu šį mėnesį. Įsigykite lieme-
nėlę, skirtą žindančioms mamoms, jos prireiks 
iškart po gimdymo. Krūtys dabar tikriausiai 
gerokai didesnės nei prieš nėštumą, jos dar 
padidės vienu ar dviem dydžiais, kai mai-
tinsite. Taip pat įsigykite pieną sugeriančių 
liemenėlės įklotų ir tepalo jautriems spene-
liams. Šį mėnesį kuo daugiau ilsėkitės, skai-
tykite ir domėkitės apie naujagimio priežiū-
rą, jau labai greitai teks šias žinias panaudoti.

nėštumo mėnesį galite pastebėti išskyrų iš 
makšties, gali pasireikšti kojų mėšlungis, nu-
garos ir pilvo skausmai, gali patinti rankos ir 
kojos. Iš krūtų gali pasirodyti gelsvų išskyrų, 
tai natūralu, nes kūnas jau ruošiasi žindyti.

Kas svarbu šį mėnesį. Nuo 28 sa-
vaitės gydytojas gali paprašyti rytą ir vakare 
skaičiuoti vaisiaus judesius. Turėtumėte jus-
ti mažiausiai 10 judesių per 2 val. Nuo šiol 
pas gydytoją reikės lankytis kas dvi savaites. 
Jau metas susikrauti krepšį, kurį pasiimsite į 
ligoninę, nėštumas yra nenuspėjamas, tad 
geriau pasiruošti iš anksto.

8 mėnuo

9 mėnuo7 mėnuo

Maitinimas	krūtimi – tai laikotarpis, kai moters organizmas ne tik gamina pieną kūdikiui, 
bet ir atkuria nėštumo metu prarastas atsargas. Tai bene reikliausias mitybos atžvilgiu laiko-
tarpis moters gyvenime.

Pregnacare Breast Feeding – 

maisto medžiagų kompleksas, subalansuo-
tas būtent šiam ypatingam laikotarpiui. Su-
dėtyje yra optimalus kiekis vitamino D (10 
mcg), kalcio (700 mg) bei omega 3 (DHR) 
(300 mg), taip pat 20 svarbiausių žindymo 
laikotarpiu vitaminų ir mineralų.

Pregnacare New Mum – 

ne tik mamyčių mitybai, bet ir grožiui palai-
kyti. Sudėtyje yra medžiagų normaliai odos 
(biotinas, niacinas) ir plaukų būklei (cinkas, 
selenas) užtikrinti, taip pat jūrinės kilmės ko-
lageno, vynuogių sėklų ekstrakto.
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•	 Daugeliu atvejų moterys nežino tikslios pastojimo datos, bet gali pasakyti, kada prasidė-
jo paskutinės menstruacijos. Nėštumas tęsiasi maždaug 280 dienų, arba 40 savaičių, nuo 
paskutinių mėnesinių ciklo pradžios. Taip apytiksliai galite apskaičiuoti gimdymo datą, 
pridėdami 280 dienų prie paskutinių menstruacijų pradžios. Tai populiariausias (įprastas) 
apskaičiavimo būdas.

•	 Kitas skaičiavimo būdas – prie paskutinių menstruacijų pradžios pridėti 7 dienas ir atimti 
3 mėnesius. Pavyzdžiui, jeigu paskutinės mėnesinės prasidėjo sausio 20 d., tai numato-
ma gimdymo diena bus spalio 27 d.

•	 Kitas būdas nustatyti planuojamą gimdymo datą – ankstyvas ultragarso tyrimas. Šis me-
todas bene tiksliausiai padeda nustatyti vaisiaus raidą, nes pirmojo trimestro metu vai-
siaus vystymosi eiga yra palyginti standartinė, nukrypimų pasitaiko labai retai.

•	 Jei moteris žino tikslią pastojimo dieną, tada reikėtų pridėti 267 dienas ir 268-a būtų 
planuojama gimdymo diena. Tačiau net ir tokiu atveju nereiškia, kad tai garantuota gim-
dymo diena, nes vos 5 proc. moterų pagimdo tiksliai 268-ą dieną nuo apvaisinimo. Gim-
dymo datai įtakos turi vaisius, genetika, išorinių veiksnių įtaka ir t. t., todėl kūdikiai, kurie 
gimsta tarp 38–42 savaitės, yra laikomi gimusiais laiku.

Kaip apsKaičiuot i pLanuojamą
gimdymo datą?

•	 alkoholis. Nėštumo metu jo reikia visiškai atsisakyti, nes tai bene pavojingiausias 
nuodas vaisiui. Net ir nedidelis kiekis nuolat vartojamo alkoholio gali sukelti fi zinius ap-
sigimimus ir protinį atsilikimą. Alkoholinių gėrimų reikėtų vengti viso nėštumo metu.

•	 žuvys. Nereikia jų visiškai išbraukti iš raciono, tačiau kai kuriose populiariose žuvyse, 
pavyzdžiui, tunuose, jūros ešeriuose, yra daug gyvsidabrio, kuris nuodija organizmą. Per 
daug gyvsidabrio gali pažeisti nervų sistemą, o tai ypač žalinga vaisiui, kuris dar tik vysto-
si ir yra labai jautrus. Geriau rinktis pramoniniu būdu išaugintas lašišas ar šamus. Svarbu, 
kad žuvys būtų gerai termiškai apdorotos, reikėtų vengti žalių žuvų.

•	 netinkamai paruošta mėsa. Žalioje mėsoje gali būti parazitų kiaušinėlių, 
todėl užsikrėsti gali ne tik nėščioji, bet ir vaisius. Prieš valgant reikėtų įsitikinti, kad mėsa 
gerai termiškai apdorota.

•	 Kepenėlės. Nėštumo metu jas valgyti sveika, tačiau nepersistenkite. Jose yra ne-
mažas kiekis vitamino A, o per daug vitamino A gali sukelti apsigimimus.

•	 nepasterizuotas pienas ir sūris platina listerijas, kurios nėščiajai nėra labai 
pavojingos, tačiau vaisiui – labai kenksmingos. Todėl vertėtų rinktis parduotuvėse par-
duodamą pasterizuotą pieną ir jo produktus.

•	 žali ir nepakankamai apdoroti kiaušiniai. Juos vartojant kyla didelė 
rizika užsikrėsti salmonelioze, todėl reikėtų vengti desertų ar kitų valgių, kurių gamybai 
naudojami žali kiaušiniai.

•	 neplautos daržovės. Jose gausu toksoplazmų, listerijų, E. coli bakterijų ir sal-
monelių. Visų šių bakterijų būna ne tik ant daržovių, bet ir dirvoje, todėl dirbant darže 
patartina mūvėti pirštines, o vėliau gerai nusiplauti rankas.

KoKio maisto ir gėrimų vengt i
nėŠtumo metu?
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•	 Daugelis gydytojų rekomenduoja nuo 28–30 savaitės stebėti vaikelio judesius. Vienas 
populiariausių būdų – pasirinkti dienos metą, kai vaikelis būna aktyviausias, ir kasdien 
tuo pačiu laiku skaičiuoti judesius. Atsisėskite ar prigulkite ant šono ir ramiai pabūkite 30 
min. – per tą laiką turite pajusti ne mažiau kaip 5 judesius. Jei tiek judesių nepajuntate, 
skaičiavimą reikia pratęsti iki valandos.

•	 Vienu metu mama vaikelio judesius junta skirtingose pilvo vietose, tačiau tą grupę jude-
sių reikia skaičiuoti kaip vieną judesį. Kai vaikelis daro kelių sekundžių pauzę ir vėl juda – 
tai skaičiuojama kaip antras judesys. Grupiniai judesiai turi būti juntami kasdien. Pavieniai 
taip pat galimi, bet turėtų dominuoti grupiniai. Kiekvieno vaikelio aktyvumas skirtingas 
ir nėra tokio dažnumo, kurį galėtume vadinti teisingu. Kol jaučiate, kad vaikelio judesių 
dažnumas ir intensyvumas iš esmės nepasikeitė, galite manyti, kad jam viskas gerai.

Kaip sKaičiuot i vaisiaus judesius?

Prieš sąrėmius, kurie yra gimdymo pradžios ženklas, moteris gali jausti ir kitus būsimo 
gimdymo požymius.

Į ligoninę reikėtų vykti, kai prasideda tikrieji sąrėmiai, kurie kartojasi kas 5–7 min. Apie juos 
būsimoji mamytė gali sužinoti pajutusi sunkumą, nedidelį skausmą ties juosmeniu, pilvo 
apačioje, o gimda tuo metu ne tik susitraukinėja, bet ir sukietėja. Tikrieji sąrėmiai juntami kas 
15–20 min. ir tęsiasi 30–60 sek. Jeigu moteris laukiasi pirmagimio ir gimdymo namai nėra 
toli, į juos reikėtų vykti, kai sąrėmiai kartojasi kas 5–7 min. Gimdant ne pirmą kartą, į ligoninę 
reikėtų važiuoti prasidėjus reguliariems sąrėmiams: gimdant pakartotinai, visi procesai vyksta 
daug greičiau, todėl geriau nedelsti.

Kaip atpažint i artėjantį gimdymą?

gleivių kamščio pasišalinimas. 
Gleivių su kraujo priemaišomis išskyros 
gali pasišalinti ir likus dienai ar net savai-
tei iki gimdymo. Gleivių pasišalinimas – tai 
ženklas, kad moters kūnas ruošiasi vaikelio 
gimimui, gimdos kaklelis sutrumpėja ir su-
minkštėja. Jeigu nėra reguliarių sąrėmių, ne-
nutekėjo vaisiaus vandenys, o tik pasišalino 
gleivių kamštis, važiuoti į gimdyklą nereikia.

vaisiaus vandenų nutekėjimas. 
Kiekvienai moteriai nuteka skirtingas kiekis 
vaisiaus vandenų. Gali būti, kad vaisiaus van-
denys nutekės maža srovele, gali būti, kad 
pasišalins iš karto didelis kiekis. Nutekėję 
vaisiaus vandenys yra ženklas, kad per arti-
miausias 24 valandas prasidės gimdymas, 
todėl, tai pajutus, reikia važiuoti į gimdymo 
namus. Skaidrus ir bespalvis skystis reiškia, 
kad viskas gerai, o neskaidrūs, žalios spalvos 
vandenys gali rodyti galimą deguonies trū-
kumą vaikučiui ir delsti namuose nebegalima.

• prasideda kraujavimas;
• nutekėjo vaisiaus vandenys su kraujingomis priemaišomis;
• skausmas labai stiprus, o gimda tarp sąrėmių neatsipalaiduoja;
• vaisiaus judesiai pasidarė labai silpni arba visai nejaučiami;
• jums pradėjo skaudėti galvą, sutriko regėjimas, pakilo kraujospūdis.

Kvieskite greitąją pagalbą ar 
skubėkite į gimdymo namus, jeigu:

• Jei per 2 valandas vaisius sujuda mažiau nei 5 kartus.
• Jei jaučiate tik silpnus judesius.
• Jei judesių per kelias paras sumažėjo dvigubai.
• Jei per 2 judesių sekimo valandas nepajutote nė vieno 

judesio (į gydytoją kreiptis būtina nedelsiant).

į gydytoją reiKėtų Kreipt is:
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• Kelnaitės (vienkartinės ir įprastos)

• Higieniniai įklotai po gimdymo ir įprasti

• Žindymo liemenėlės

• Liemenėlės įklotai

• Spenelių tepalas

• Kojinės

• Patogūs dieniniai drabužiai

• Keletas rankšluosčių

• Dantų šepetėlis ir pasta, lūpų balzamas

• Muilas, šampūnas, kremas

• Šukos, plaukų gumytė

• Tualetinis popierius ir popieriniai rankšluosčiai

• Stalo įrankiai, puodelis

• Mobilusis telefonas ir kroviklis

• Laisvalaikio priemonės (knygos, žurnalai ir t. t.)

naujagimiui:
• Sauskelnės

3-4 drabužėlių komplektai:

• Smėlinukai

• Marškinukai

• Šliaužtinukai

• Antklodėlė

• Vienkartinės palutės

• Rankšluostis

• Nėščiosios kortelė F-113

• Asmens tapatybės kortelė arba pasas

• Šlepetės

• Naktiniai marškiniai

• Chalatas

• Geriamasis vanduo

naujagimiui:
• Sauskelnės

• Vilnonės kojinaitės

• Kepurytė išvirkščiomis siūlėmis

• Marškinėliai su pirštinaitėmis

• Šliaužtinukai

grįžti namo:
• Drabužiai ir batai mamai

• Drabužiai naujagimiui (pagal sezoną – 

šiltesnė kepurytė, kombinezonas)

• Automobilio kėdutė

Ką pasiimt i į LigoninĘ?

į palatą: į gimdyklą:

suKurta nėŠtumui - NUO PLANAVIMO IKI 
MAITINIMO KRŪTIMI PABAIGOS
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– tvirtai kūdikio ir 
mamytės draugystei!


