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Jebkāda žurnāla “Mammām un Tētiem. Zīdainis” 
materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar Latvijas 
vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” 
rakstisku atļauju.

SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas numurs: 
40103209211.

Vēlies uzdot jautājumu vai ieteikt tēmu žurnāla 
nākamajam numuram?
Raksti: redakcija@mammam.lv.
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Žurnālu “Mammām un Tētiem. Zīdainis”
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Nākamo žurnāla numuru gaidi martā!

AR MUTI CIET

Redzam, kā laukos daba mostas, ģimene apgūst jaunas datorprasmes, vairāk 

pavadām laika kopā – pavasara pandēmijā motivēju sevi, mēģinot izvilkt saulē 

kādas labās lietas no šīs galīgi ne tik labās situācijas. Palīdzēja. Taču tik ilgstoši rādīt 

īkšķīšus uz augšu un izvēlēties sejas masku ar uzrakstu “zem maskas ir smaids” – es 

teiktu, ka tā ir sevis mānīšana.

Zem manas sejas maskas nu jau biežāk nekā gribētos galīgi nav smaida. Ne jau 

tāpēc, ka notikusi kāda personīga nelaime. Asaras sariešas, vien klausoties stāstus 

par atlaistajiem cilvēkiem, samazinātajām algām, likvidētajiem uzņēmumiem, 

jauniešiem, kam šobrīd vajadzētu tusēt riņķī, nevis vēl vairāk lūrēt viedierīcēs, par 

vecākiem, kas mēģina apvienot neiespējamo, par..., par.... 

Šis, šķiet, ir brīdis, kad uzlikt mutei priekšā sejas masku – kaut iedomu. Un vairāk 

klausīties nekā runāt. Vērot. Kā zīdainim, kam vēl nav dota runas spēja. Vairāk 

plānot nekā klaigāt. Patiesi kā mazulim – ja viņš nolemj, ka beidzot pats grib tikt 

pie tās tur zemē nokritušās mantiņas, sakopo spēkus un prasmes, lai sāktu rāpot 

uz priekšu. Un izdodas! Laikam tāpēc, ka viņam ir plāns, treniņi un mērķis. Vairāk 

saskatīt nekā novērsties. Vai tās citas sejas aiz maskām ir priecīgas? Ko vēsta pieturā 

sastaptas tantiņas acis? Ko garāmkātojošā pusaudža, jaunās māmiņas, zoom sapulcē 

satikto kolēģu? ...un ko paša acis? Varbūt īsti nav drosmes tajās ieskatīties ciešāk. 

Tomēr būtu labi vismaz sev nemelot, ka superforši turos. 

Uzlikt mutei priekšā sejas masku, būt godīgiem pret sevi, plānot un klusējot 

vienoties, ka šis laiks ir jāpārdzīvo. 

Inga Akmentiņa-Smildziņa, 

vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja  



KSENIJA 

ANDRIJANOVA,  

uztura speciāliste, 

uztura un 

komunikācijas zinātņu 

maģistre, blogu autore.

LINDA VĪTUMA,

starptautiski 

sertificēta dūla CLD 

(CBI), LU Rīgas 1. 

Medicīnas koledžas studente 

vecmātes specialitātē.

EVITA ŽVAGIŅA-

JĀKABSONE, 

sertificēta bērnu 

nēsāšanas 

konsultante, kinestētiskā 

hendlinga praktiķe. profesore.

ARTŪRS 

ĶIPSTS, portāla 

“Mammamunte-

tiem.lv” foto un 

video mākslinieks, žurnālu 

“Mammām un Tētiem” 

fotogrāfs. 

DACE ZAVADSKA, 

VSIA “Bērnu 

klīniskā 

universitātes 

slimnīca” Ģimenes vakcinācijas 

centra vadītāja; Rīgas Stradiņa 

universitātes Pediatrijas 

katedras asociētā profesore, 

Imunizācijas valsts padomes 

priekšsēdētāja, Latvijas 

Bērnu infektologu biedrības 

viceprezidente, Latvijas 

Infektologu un hepatologu 

biedrības biedre.

DACE 

REZEBERGA,

Rīgas Stradiņa 

universitātes 

profesore un ginekoloģe, Rīgas 

Dzemdību nama galvenā ārste 

un Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas galvenā 

speciāliste dzemdniecībā un 

ginekoloģijā.

Redkolēģija

ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM. 
ZĪDAINIS” REDKOLĒĢIJA 

INGA 

AKMENTIŅA-

SMILDZIŅA,

“Izdevniecības 

Mammām un Tētiem” 

galvenā redaktore, Latvijas 

vecāku organizācijas 

“Mammamuntetiem.lv” 

vadītāja, Latvijas Sociālās 

uzņēmējdarbības asociācijas 

biedre, Imunizācijas valsts 

padomes locekle.

LĪGA BRŪVERE, 

portāla 

“Mammamunte-

tiem.lv” un 

žurnālu “Mammām un Tētiem” 

redaktore.

SIGITA ĀBOLTIŅA,

žurnāla 

“Mammām un 

Tētiem. Skolēns” 

atbildīgā redaktore, portāla 

“Mammamuntetiem.lv” 

redaktore.

GUNITA ARNAVA, 

žurnāla “Mammām 

un Tētiem. 

Bērnudārznieks” 

valodas redaktore.

Bērniņa gaidīšanas laiks ir īpašs un jautājumu pilns. Pēc tam arī iepazīšanās posms ar savu mazuli 
mēdz radīt nesapratni. Ja žurnālam vēlies ieteikt savu tēmu, raksti – fonds@mammamuntetiem.lv vai 

Facebook.com/Mammamuntetiem, Instagram.com/Mammamuntetiem, Twitter.com/Mammamuntetiem – 
vai sazinies ar redaktoriem, rakstot viņiem vēstuli e-pastā. 

ALEKSANDRA 

JURAŠA,

Bērnu klīniskās 

universitātes 

slimnīcas neonatoloģe.

Dr. EVA 

BARKĀNE, 

ginekoloģe 

endokrinoloģe.

Dr. VIJA 

DANGA, 

dermato-

veneroloģe.

EVITA 

BUGAJA, 

“LOR Klīnikas” 

audiologopēde.

LINDA KANTE, 

sertificēta 

fizioterapeite un 

dūla.

SANDRA LASE,

IBCLC sertificēta 

zīdīšanas 

konsultante, 

Latvijas Zīdīšanas veicināšanas 

konsultantu asociācijas valdes 

priekšsēdētāja. 
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redaktore, grāmatas “Driftā 
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DZEMDĪBAS ĀRKĀRTĒJĀS 
SITUĀCIJAS LAIKĀ

 AKTUĀLI

Jārēķinās, ka dzemdību iestādēs ārkārtējās 
situācijas laikā var būt dažādas prasības. 
Aktualitātes mainās, tāpēc, tuvojoties dzemdību 
termiņam, jāseko līdzi, kādi noteikumi ir katrā 
dzemdību iestādē.

Rīgas Dzemdību namā pašlaik piedalīties ģimenes dzemdībās 

un uzturēties kopā ar pacienti ģimenes palātās drīkst tikai 

tās pavadošās personas, kuras var uzrādīt negatīvu Covid-19 

testu. Tests ir derīgs 48 stundas no pārskata izveides brīža. 

Derīgi ir tikai Latvijā atzīti, sertificētās laboratorijās veikti 

testi. Nosūtījums uz testu jāvaicā savam ģimenes ārstam vai 

grūtniecību uzraugošajam speciālistam.

Ja persona ir pārslimojusi Covid-19, tad jāuzrāda speciālista 

atzinums, ka cilvēks ir vesels un vairs nav infekciozs. Ja ir 

sākušās dzemdības, bet testa rezultāti pavadošajai personai 

vēl nav saņemti, tad pēc Covid-19 negatīva rezultāta 

sagaidīšanas persona drīkst pievienoties dzemdētājai vēlāk – 

dzemdību procesā vai pēcdzemdību istabā – ģimenes istabā. 

Vairāk informācijas: www.rdn.lv.

Jūrmalas slimnīcā šobrīd ir lūgums pirms braukšanas uz 

slimnīcu zvanīt uz Dzemdību nodaļu pa tālr. 67512957. 

Kopā ar sievieti dzemdību laikā drīkst būt viena pilngadīga 

pavadošā persona, kura var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa 

rezultātu (derīgs 48 stundas no analīžu pārskata izveides 

brīža). Pavadošā persona kopā ar jauno māmiņu drīkst 

atrasties palātā arī pēcdzemdību periodā. Uzturēšanās laikā 

pavadošā persona nedrīkst atstāt nodaļas telpas. Ja pavadošā 

persona iziet no nodaļas, tai tiek piemērots apmeklētāja 

statuss un atpakaļ nodaļā tā netiek ielaista. Pavadošajai 

personai līdzi jābūt maiņas apģērbam un apaviem!  

Dzemdību nodaļā ir stingrs apmeklētāju aizliegums. 

 Sīkāk: www.jurmalasslimnica.lv.

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca paziņojusi, ka 

no 21. novembra iestādē nenotiek ģimenes dzemdības. Tas 

nozīmē, ka dzemdībās nevar piedalīties bērna tēvs vai cits 

tuvs cilvēks. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz Dzemdību 

nodaļu – tālr. 67095379. Vairāk: www.stradini.lv.

Liepāja piedāvā vairākas idejas, kur smelties enerģiju 
un prieku, pastaigājoties svaigā gaisā kopā ar ģimeni 
un bērniem. Izmantojiet kādu no pastaigu vietām vai 
dodieties garās pastaigās pa plašo jūras piekrasti un 
pludmali.

• Liepājas Jūrmalas parks. Trīs kilometrus garais Jūrmalas parks 

Liepājā ir 50 hektāru plašs – šobrīd viens no lielākajiem 

stādītajiem parkiem Latvijā. Parkā ir pastaigu takas, bērnu 

aktīvās atpūtas laukums, dažādi apskates objekti, kā arī 

iespēja izstaigāt Liepājas Jūrmalas parka kokaugu izziņas 

taku. Cauri parkam vijas arī gājēju un velosipēdistu celiņš. 

Parka izveidē izmantoti ne tikai augi, bet arī arhitektūras 

mazās formas un strūklakas, tādējādi panākot dabas teritoriju 

saplūšana ar apbūvi.

• Aktīvās atpūtas parks “Beberliņi”. Karostas šarms, priežu 

svaigais gaiss un lieliskais skats uz “Beberliņu” ūdenstilpes 

atsegto baltās smilts kāpu priecē atpūtniekus jebkurā 

gadalaikā.

• Zirgu sala. Iespēja doties burvīgā pastaigā līdz Zirgu salai un 

putnu vērošanas tornim, baudot pilsētas un ezera skatus 

vienlaikus. Zirgu salā apskatāma nesen uzceltā Dabas māja, 

pieejamas labiekārtotas piknika vietas. Pavisam drīz Zirgu 

salas teritorijā tiks pabeigta arī skrituļslidošanas trase.

• Orientēšanās maršruti Liepājā. Ikviens interesents var 

izmantot orientēšanās trases Liepājā – “Beberliņos” vai 

Liepājas pilsētvides orientēšanās maršrutu. Vairāk par 

orientēšanos Liepājā var lasīt: www.liepaja.lv/orientesanas.

 PASTAIGU VIETAS

LIEPĀJA AICINA ĢIMENES SMELTIES 
ENERĢIJU DABĀ UN PILSĒTVIDĒ  



Viburgel® rūpējas un palīdz nomierināt 
iekaisušas, apsārtušas smaganas

Dabīgs palīgs zobu 
šķelšanās laikā
  

Kosmētikas līdzeklis

Viburgel® sastāvs ir īpaši izstrādāts lietošanai zīdaiņiem 
un maziem bērniem.  To var sākt lietot pie pirmajām zobu 
šķilšanās pazīmēm, kad smaganas kļūst plānākas un 
apsārtušākas un jaunais piena zobs ir gatavs tūlīt izlauzties 
tām cauri.

Viburgel® var luzklāt līdz 3 reizēm dienā, vēlams pēc 
ēšanas un pirms gulētiešanas.

Ar vates tamponu vai tīru pirkstu uzklājiet gelu uz bērna 
smaganām.

Uzspiediet apmēram 2 cm garu gela līniju un maigi 
iemasējiet to iekaisušajās smaganās. 

Brīdinājumi un piesardzība:
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot, ja zināma paaugstināta jutība pret vienu vai 
vairākām sastāvdaļām.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Ieteicams 
zīdaiņiem 
un bērniem 
no 4 mēnešu 
vecuma.

Devas ieteikumi un lietošana

www.heel.lv
www.musdienuhomeopatija.lv
Reklāmas devējs: 
Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vācija)

Dabiskais zobu šķelšanās process
• Bērniem zobu škelšanās process parasti sākas 
 ar apakšējiem priekšējiem zobiem 
 6-8 mēnešu vecumā. 

• Otrs zobu veidošanās etaps, kad pilnībā izveidojas 
piena zobu komplekts parasti ir 

 no 2 līdz 3 gadu vecumam.

• Zobu šķelšanās process bieži nedaudz palielina 
mazuļa temperatūru vai rada kairinājumu unnemieru 
sāpīgo smkaganu dēļ. dūšība un nemiers notiek, 
bieži liekot bērniem košļāt priekšmetus.

Nomierina un mazina kairinātas un 
apsārtušas smaganas, mierinot mazuļus 
zobu šķilšanās laikā

Labi panes zīdaiņi un 
mazi bērni

Viegli uzklājams

Nesatur cukuru un spirtu

Viburgel® zobu gels



1. Aina Meja Geskina 

“Vecmātes 

Ainas Mejas ceļvedis 

dzemdībām”

Mani iedvesmo gan 

grāmatas autores 

personība, gan 

dzīvesgājums, gan 

veids, kā viņa sākotnēji 

ieguvusi savas 

zināšanas – 

caur pieredzi 

un uzmanīgiem 

novērojumiem, 

atklājot sievietes 

ķermeņa darbības 

principus un apbrīnojamās spējas dzemdībās, kā arī saikni 

starp ķermenisko, emocionālo un garīgo pasauli dzemdību 

procesā. Grāmata iedrošina un ļauj noticēt sievietes dabiskajai 

spējai dzemdēt un vienlīdz palīdz gan sagatavoties pirmajām 

dzemdībām, gan labāk izprast jau piedzīvotu dzemdību 

pieredzi. Tā ir kā ceļvedis dzemdību pasaulē ar norādēm un 

pieredzē pārbaudītiem praktiskiem ieteikumiem, kas palīdz 

nenomaldīties un atrast savu ceļu, lai piedzīvotu spēcinošas 

dzemdības.

2. Jean Liedloff “The Continuum Concept: In Search of 

Happiness Lost”

Daudzslāņaina grāmata, ko var lasīt, koncentrējoties uz 

to, kā audzināt bērnu 

dabiski, saskaņā ar bērna 

iedzimtajām, no cilvēces 

paaudzēm pirms mums 

mantojumā saņemtajām 

gaidām, vai arī lasīt, 

domājot par to, kā bērnībā 

piedzīvotais ir ietekmējis 

paša personību. Šī 

grāmata stāsta par to, kā 

bērni uzaug pirmatnējā 

kultūrā Dienvidamerikas 

džungļos, kuru nav 

skārusi industrializācija, 

urbanizācija, 

modernizācija un citas 

mūsdienu Rietumu kultūru veidojušās norises.

3. Tomass 

Harmss 

“Nebaidies no bērna 

raudāšanas”

Domās par bērna 

raudāšanu valda 

lieli kontrasti – no 

domas, ka bērnam 

jāļauj “izvēdināt 

plaušiņas” blakus 

istabā, līdz 

pieredzei, kad 

vecāki cenšas  

darīt visu 

iespējamo, lai 

mazais neraudātu 

nemaz. Tas rada milzu spriedzi gan vecākiem, gan viņu 

mazulim. Šī grāmata palīdzēs vecākiem labāk izprast bērna 

raudāšanas iemeslus un jēgu, kā arī saprast, kā rīkoties,  

lai atbalstītu raudošu mazuli. Manuprāt, ļoti vērtīgi ir 

ieteikumi, kā vecākiem pašiem saglabāt apzinātu kontaktu 

ar savu ķermeni un savām emocijām, lai spētu par raudošo 

mazuli parūpēties.
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3 VĒRTĪGAS GRĀMATAS 
JAUNAJIEM VECĀKIEM

 IESAKA DŪLA

Iesaka Ilze 
Kuduliņa, 

sertificēta dūla, 

sertificēta 

zīdīšanas 

konsultante; 

www.duluprakse.lv

Grāmatas, 
kas sniegs gan 
zināšanas, gan 
mierinājumu 
topošajiem 
un jaunajiem 
vecākiem.
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INFEKTOLOĢE 
DACE ZAVADSKA: 
Latvijā ir viens 
no labākajiem 
bērnu vakcinācijas 
kalendāriem Eiropā
“Visvairāk emocionāli mani spēj ietekmēt tas, ja 
ģimene pieņem lēmumu, neieklausoties profesionāļos. 
Turklāt lēmumu par savu bērnu,” nopūšoties teic bērnu 
infektoloģe, BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja 
Dace Zavadska. Viņa ir arī Imunizācijas valsts padomes 
priekšsēdētāja, un daudz darba šobrīd tiek veltīts 
dažnedažādiem jautājumiem par Covid-19 vakcīnām.

KO DARA 
IMUNIZĀCIJAS 
VALSTS 
PADOME
Dace Zavadska ir Imunizācijas 

valsts padomes priekšsēdētāja, 

un padomes mērķis ir izsvērt 

jautājumus, kas saistīti ar 

vakcināciju un imunizācijas 

politikas īstenošanu valstī, un sniegt 

priekšlikumus to izvērtēšanai.

Šobrīd visu speciālistu priekšplānā 

ir izvirzīti infektologi, imunologi un 

epidemiologi. Protams, arī infektoloģe 

Dace Zavadska. Viņa ir viena no 

galvenajiem lēmējiem par bērnu 

vakcināciju Latvijā, tostarp šobrīd par 

tik aktuālajiem ar Covid-19 saistītajiem 

jautājumiem. 

Viņu, tik eleganto, inteliģento un gudro 

speciālisti, zinu jau sen – sākotnēji kā 

mamma, kuru interesē savas ģimenes 

veselības jautājumi, tagad arī kā vecāku 

organizācijas “Mammamuntetiem.lv” 

vadītāja. Kad vasarā, pēc tā dēvētā 

Covid-19 pirmā viļņa, jautāju dakterei 

viņas pandēmijas laika atziņas, Dace 

Zavadska smēja, ka ir vairākas labas 

iezīmes, piemēram, ka vecāki vairs ar 

bērna “pirmo vēmienu” neskrien uz



PERSONAS  
KARTĪTE
Vārds, uzvārds: Dace Zavadska.

Nodarbošanās: VSIA “Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” 

Ģimenes vakcinācijas centra va-

dītāja; Rīgas Stradiņa universitā-

tes Pediatrijas katedras asociētā 

profesore, Imunizācijas valsts 

padomes priekšsēdētāja, Latvijas 

Bērnu infektologu biedrības vice-

prezidente, Latvijas infektologu un 

Hepatologu biedrības biedre. 

Mamma: divām meitām.

Vīrs: jurists. 

“Attieksmē pret pacientiem 

bērni ārstam daudz iemāca – 

 vismaz pediatram. Tās ir 

divpusējas attiecības,” par savu 

darbu un izvēli strādāt slimnīcā 

saka asociētā profesore, bērnu 

infektoloģe Dace Zavadska.
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slimnīcu un ierodas, kad situācija to 

patiesi prasa. Savukārt tagad... tagad 

viņa no ieslīgšanas garās sarunās par 

Covid-19 izvairās.

Tiekamies otrajā vilnī. Ar kādām 

izjūtām tas ir sagaidīts?

Mājās ar vīru daudz runājam par 

Covid-19 – ne par pacientiem, bet 

globāli. Un tagad, braucot pie jums, 

arī runāju ar vīru un teicu, ka par 

kovidu nerunāšu un neteikšu, ko es 

domāju (smejas). Jo... mans personīgais 

viedoklis nav no tiem populārākajiem... 

Es noteikti neapšaubu, ka šī ir nopietna 

infekcija. Bet ir arī citas daudzas 

nopietnas infekcijas. Šis nav nekas 

unikāls. Jā, kovids mums ir ļoti sarežģījis 

dzīvi – kā nu mākam, tā uz to reaģējam. 

Arī tie, kam ir jāpieņem valstiskie 

lēmumi, dara to pēc labākās  

sirdsapziņas – nevajadzētu arī gaidīt, ka 

viņi būs dievi un vienmēr pateiks pareizi. 

Katrā ziņā es guļu mierīgi. Ja vajadzēs ko 

darīt, es darīšu, un to, ko valsts prasa, es 

ievēroju. Ko es par to domāju, to runāju 

savā ģimenē (iesmejas). 

Vai ideja ir par to, ka šī ir ne pirmā 

infekcijas slimība, kas parādījusies, ne 

pēdējā?

No infekcijas slimībām ir miruši, mirst 

un mirs cilvēki. Ne tikai riska pacienti, 

ne tikai veci. Tā tas vienmēr ir bijis. No 

vienas slimības vairāk, no otras mazāk. 

Zinātne iet uz priekšu, bet ir lietas, ko 

mēs nekad nevarēsim ietekmēt. 

Runājot par Covid-19 sekām, par ko 

daudz tiek diskutēts, – par nogurumu 

un tā tālāk –, mums ir uz abām rokām 

saskaitāmas infekcijas, kas uzvedas 

līdzīgi. Izskatās, ka Covid-19 būs vēl 

viens spēlētājs – šī slimība nav pupu 

mizas, bet tas nav arī Ebolas vīruss, 

paldies Dievam. Speciālisti mēģina 

izdarīt visu, lai novērstu katru nāvi, bet 

laikam nevajadzētu Covid-19 izvirzīt kā 

vienīgo pastāvošo problēmu. 

Infekciju nodaļa pašlaik ir pilna ar 

bērniem. Smagi slimiem bērniem. Un 

viņiem nav kovids. 

SPECIĀLISTES 
IETEIKUMS
Uzticamākā vietne, kur meklēt 

jaunāko informāciju par Covid-19 

ārstēšanu un vakcīnām, ir Pasaules 

Veselības organizācijas mājaslapa 

www.who.int (World Health 
Organization). 

Ar bērnu infektoloģi, 

BKUS Ģimenes vakcinācijas 

centra vadītāju Daci 

Zavadsku sarunājas 

vecāku organizācijas 

“Mammamuntetiem.lv” 

vadītāja Inga Akmentiņa-

Smildziņa. 
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Kovids ir jauna infekcija. Kas tālāk ir 

sagaidāms? Ko infektologi prognozē? 

Sākumā visi cerēja, ka otrā viļņa nebūs, 

bet ir. 

Divi Covid-19 līdzinieki – SARS un 

MERS – pazuda. Sākumā tie bija 

austrumvalstīs, izskatījās nikni – 

bija daudz saslimušo un arī mirušo. 

Taču vīrusi pazuda – pilnībā pazuda! 

Covid-19 nav pazudis. Vai vienu dienu 

bez pēdām tas varētu pazust – neteikšu 

ne jā, ne nē. Vairāk šķiet, ka paliks kā 

viens no koronvīrusu tipiem, ko jau 

pazīstam, arī – metapneimovīruss, 

gripas vīrusi un tā tālāk. Kad testējam 

uz elpceļu infekcijām, no rīkles 

uztriepes ņemam jau uz 15 dažādiem 

biežākajiem vīrusiem! Varbūt pēc 

diviem trim gadiem Covid-19 būs 

komplektā kā vēl viens no.

Vai tam būs savi pretvīrusu 

medikamenti, kas to lai zina. Kā būs 

ar vakcīnu – vai tas būs vienreizējs 

pasākums kā pandēmijas vakcīna vai tā 

paliks regulāra, sezonāla, gluži kā gripas 

vakcīna, arī uz to vēl nevar atbildēt. 

Kompānijām ir izaicinājums radīt šo 

vakcīnu, un viņi to dara nevis pēc 

principa – šeit es saredzu peļņu –, bet 

gan – mēs to varam! Šobrīd medicīnā 

saistībā ar Covid-19 nevienam nav 

peļņas.

Sākoties Covid-19, kāda medicīnas 

darbiniece man izteicās, ka šobrīd 

vecāku interese par vakcināciju kopumā 

ir pieaugusi. Un tie, kas nebija saviem 

bērniem vakcinējuši pneimokoka 

vakcīnu, tagad esot saskrējuši to 

uztaisīt, cerot, ka tā pasargās no 

Covid-19. Vai arī jūs esat ko tādu 

novērojusi?

Jā, noteikti. Pavasarī tas bija vairāk 

jūtams, un šī interese par vakcīnām 

pieauga ne tikai vecākiem – sabiedrība 

kopumā atceras, kas ir vakcīna un kā tā 

var palīdzēt. Novērtē vakcināciju, tās 

būtību un jēgu. 

Divas konkrētas vakcīnas, uz ko 

sabiedrība pandēmijas laikā “pavilkās” 

un sāka pārbaudīt, vai ir to veikuši: 

tuberkuloze un pneimokoks. Nevarētu 

teikt, ka pneimokoka vakcīnas izvēle 

būtu īpaši pārspīlēta, bet tas arī nav 

unikāli tikai saistībā ar Covid – ļoti labi 

izpētīts un skaidri zināms, kā viens otru 

potencē un viens otram seko gripa un 

pneimokoks. Pneimokoks ir viena no 

tām baktērijām riebekļiem – sevišķi
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invazīvās pneimokoka infekcijas –, 

kas norit diezgan smagi un rada 

lielus bojājumus. Tāpat pneimokoks 

izceļas ar augstu antibiotiku rezistenci 

[mikroorganisma spēja izdzīvot 

antibiotikas klātbūtnē – aut.]. Tāpēc 

pneimokoka vakcinācija ir arī viens no 

instrumentiem cīņā ar antimikrobo 

rezistenci, tas ir atzīts globāli.

Tātad diezgan labi, ka sabiedrība 

atcerējās par pneimokoka vakcīnu?

Jā. Varbūt nevajag tā, kā Džeralds  

Darels – visus mērkaķīšus sastāda rindā 

un pēc kārtas sapotē. Bērniem šī vakcīna 

ir vakcīnu kalendārā, un priecīgs tas, kurš 

to saņēmis. Cilvēkiem vecumā 65+ arī šo 

noteikti vajadzētu – daudzas valstis to 

šai vecuma grupai nodrošina, bet mums 

nav bijuši līdzekļi. Arī man Covid-19 

bija iemesls, kādēļ pavasarī sev sapotēju 

pneimokoka vakcīnu. Lai gan pēc 

rekomendācijām neesmu riska grupa. 

Toties esat ārsts, kurš satiek daudzus 

slimniekus.

Nav pierādīts faktos, taču mums, 

infektologiem, zinot infektoloģiju 

un imunoloģiju, liekas, ka ikdienā 

esam saskārušies ar tik daudziem 

mikroorganismiem, ka mums ir diezgan 

labas antivielas. Pirms vēl ienāca 

kovids, bija tā: ja infektoloģijas nodaļā 

sāka saslimt viens medicīnas darbinieks 

pēc otra, mēs pie sevis secinājām – ir 

parādījies kaut kas jauns, vīrusam kāds 

jauns tips. Ja reiz pēkšņi ķēdītē visi 

saslimstam. 

Pavasarī, kad jautāju Covid-19 

laika atziņas, teicāt, ka vēlreiz 

pārliecinājāties: esmu īstajā vietā. Kāpēc 

radās šāda atziņa?

Tāpēc, ka pēdējos gados nemanot biju 

“nokrāvusies” ar administratīvām 

lietām. Lai to visu labi izdarītu, 

kvalitatīvi menedžētu un vadītu, 

vajadzēja arvien vairāk laika darbā un 

arī mājās, brīvdienās. Visu laiku esmu 

jutusi, ka bez pacientiem nevaru. Tāpēc 

mēģinu turēt līdzsvaru. Man gribas būt 

reālajā dzīvē, nevaru tikai teorētiski. 

Piemēram, ja vadu vakcināciju, tad man 

jāredz arī realitāte, nevis jāteoretizē. Tas 

bija iekšā krājies, un kovids bija pēdējais 

piliens, kad izdarīju izvēli – paliku pie 

pacientiem. 

Es saprotu, kas var nepatikt “papīru” 

un administratīvajā darbā. Bet kas tieši 

patīk mediķa darbā – tas ir smags, un 

jūsu gadījumā – redzēt bērnu ciešanas... 

Tas noteikti ir arī emocionāli grūts 

darbs. 

Infektoloģijas nodaļā darba specifika ir 

tāda, ka gandrīz visiem viss beidzas labi. 

Smago pacientu šobrīd nodaļā mums ir 

daudz, un iemesls, kāpēc es nokavēju 

interviju, – viens bērns, kurš ir manā 

aprūpē un divas reizes ir jau pabijis 

intensīvajā terapijā... No maniem ne tik 

pareiziem lēmumiem vienā brīdī viņam 

kļuva sliktāk. Es sēdēju un raudāju. 

Neatceros, kad pēdējo reizi esmu 

raudāju darbā (acīs sariešas asaras). 

Nenormāli sāp sirds par gadījumiem, 

kad slimnīcā ieved bērnu, kas cieš 

vecāku apzinātas vai neapzinātas rīcības 

dēļ. Tur esmu gatava cīnīties. Pēdējais 

briesmīgākais – trīsgadniekam iedod 

planšeti, viņš to sasit. Par sodu bērns 

tiek piekauts un ielikts vārošā ūdenī. Tas 

ir prātam neaptverami! Jā, vecāki tiek 

ielikti cietumā, bet tam bērnam tālāk ir 

jādzīvo. 

Par vienkārši slimiem bērniem sāp 

sirds, bet par šādiem – tik ļoti vairāk.

Es droši vien nevarētu strādāt 

reanimācijā. Kad savulaik dežurēju un 

man bija jāiet uz onkoloģijas nodaļu – 

tas bija smagi. Tolaik meklēju atbildes, 

daudz jautāju – kāpēc ir tāda netaisnība? 

Jautāju arī mācītājiem, ļoti ticīgiem 

cilvēkiem – nu kāpēc piecgadīgam 

bērnam ir jābūt onkoloģijai? Kā vispār 

Dievs pieļauj ko tādu? Cik šie bērni 

ir pozitīvi savā nelaimē, kā viņus 

iepriecina sīkas, dzīvas lietas, lai gan 

tajā brīdī lielāka nelaime var būt tikai 

tā, ja viņš nomirst...

Un kādas atbildes saņēmāt?

Dažādas. Lielākoties, ka šiem bērniem 

šajā dzīvē ir bijis uzdevums kaut ko 

iemācīt saviem līdzcilvēkiem. Vai man 

tas ir licies pietiekams attaisnojums? Nē. 

Kad šādus stāstus dzirdu, tad vēl vairāk 

apbrīnoju izvēli būt mediķim.

Konkrētas atbildes, kāpēc šajā darbā 

jūtos īstajā vietā, man nav. Man ļoti 

patīk bērni. Ļoti. Man patīk ar viņiem 

strādāt. Arī šajā darbā ir sava veida 

rutīna, tomēr ik diena būs citāda. Es eju 

uz darbu ar prieku. 

Tā ir skaista sajūta – saprast, ka esi savā 

vietā. 

Jā, un vēl man patīk strādāt tieši 

slimnīcā. Ja būtu jāizvēlas – palikt 

slimnīcā vai strādāt ar “vieglākiem” 

bērniem, piemēram, privātpraksē –, es 

paliktu slimnīcā. 

Vai kāds no jūsu bērniem arī ir izteicis 

vēlmi saistīt dzīvi ar medicīnu?

Vecākā meita Elza mācās augstskolā, 

Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņa 

diezgan sen secināja, ka medicīna nav
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viņas lieta. Mazā meita Māra – viņai ir  

11 gadi – ik pa laikam saka, ka būs bērnu 

ārste. Bet, vai pie tā paliks, tas vēl nav 

zināms.

Starp citu, kad bērnudārzā lika rakstīt 

savu sapņu profesiju, es rakstīju, ka 

būšu sētniece. Jo tad, kad gājām uz 

dārziņu, gājām agri un ceļš bija tāls, 

un es vienmēr gribēju pa ceļam savākt 

kastaņus. Un, lai cik agri mēs gājām, 

kastaņi vienmēr bija jau saslaucīti. Kad 

jautāju, kur tie katru rītu paliek, mamma 

atbildēja, ka sētnieks saslauka. Secināju: 

kad izaugšu liela, es būšu sētniece un 

pirmā salasīšu kastaņus!

Vai joprojām ir paradums rudenī kabatā 

turēt kādu kastani?

Jā, pāris kastaņu manā kabatā vai somā 

vienmēr ir atrodami. 

Kad biju jauna mamma, par dakteri 

Zavadsku uzzināju kā par zīdīšanas 

konsultanti, pediatri. Kā tas ceļš aizgāja 

līdz infektoloģijai?

Kad mācījos augstskolā, 5. mācību gadā 

izdomāju, ka gribu būt pediatrs. Gan 

Pediatrijas katedras vadītāja profesore 

Gardovska, gan profesores Ranka un 

Livdāne bija aizrāvušās ar zīdīšanas 

tematiku. Šīs profesores ievilka mani 

zīdīšanā. Tas bija laikā, kad gaidīju savu 

Saruna ar speciālistu
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vecāko meitu. Tolaik slimnīcās sākās 

iniciatīva “Mazulim draudzīga slimnīca”. 

Arī mans vīrs tam auga līdzi, un reiz 

teica: “Tu mani esi novedusi tik tālu, ka 

es savām kursabiedrenēm par zīdīšanu 

stāstu!”

Vai arī vīrs strādā medicīnā? 

Nē, viņš ir jurists. Mēs ģimenē esam  

tādi – es vairāk runāju un stāstu. Man 

vajag izrunāt, un viņš diezgan pavelkas 

uz manis stāstīto. Arī par vakcināciju, 

kas šobrīd aktuāla. Vīrs nav tāds kā es, es 

par viņa darbu daudz nezinu. 

Un kā tālāk nonācāt pie infektoloģijas?

Rezidentūras laikā diezgan daudz laika 

pavadīju Bērnu slimnīcas infektoloģijas 

nodaļā. Tur bija brīnišķīgi vecākie kolēģi, 

un tā aizgāju uz šo jomu. 

Paturpinot ģimenes tēmu. Cik viegli vai 

grūti ir atrast ģimenes līdzsvaru? Mana 

asociācija par mediķiem ir, ka šis ir ļoti 

izsmeļošs darbs, kurā balansu ir grūti 

noturēt. 

Es nezinu. Man šķiet, ka tas ir atkarīgs 

no diviem cilvēkiem. No tā, cik ļoti tu esi 

ieinteresēts, ka līdzcilvēks dara to, kas 

viņam patīk. 

Bija kāds brīdis, kad manam vīram 

no citiem cilvēkiem bija jādzird: ir 

jāpieņem, ka mediķiem ir jāturpina 

izglītoties, ir jābrauc uz kursiem, 

konferencēm, šad un tad brīvdienās 

jāaiziet uz pasākumiem, kas saistīti ar

“Ļoti, ļoti ilgojos pēc ceļošanas,” 

runājot par pandēmijas laika 

ierobežojumiem, atzīst Dace Zavadska. 

Arī viņas darba dzīve pirms Covid-19 ir 

pieprasījusi biežu viesošanos ārvalstīs, 

apmeklējot starptautiskas konferences 

un seminārus.



Saruna ar speciālistu

“Ja mēs bērnam jau skolā 

mācītu veselības mācību 

un fundamentālas, 

neapšaubāmas lietas par 

veselību, piemēram, 

ka zobi ir jāmazgā 

regulāri un automašīnā 

ir jāpiesprādzējas, tam 

vēlākos gados vairs 

nebūtu jāveltī laiks,” 

apspriežot ģimeņu 

zināšanu iztrūkumus 

veselības jomā, teic Dace 

Zavadska.



Zīdainis | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    17

profesiju. Tā tas ir. Tur neko nevar 

mainīt – vai tu to pieņem, vai ne. 

Svarīgi, lai attiecības starp abiem 

cilvēkiem ir godīgas. Lai nav tā, ka 

otrs visu laiku situāciju piecieš. 

Kāda jūs bijāt kā mamma? Jau 

ļoti zinoša vai augāt līdzi ar savu 

profesiju?

Noteikti augu līdzi. Reizēm likās, 

ka manas zināšanas kā mammai 

traucēja, jo saskatīju to, kā tur nav, 

bet kas varētu būt. Ar otru meitu 

daudzas lietas jau notika citādi. 

No medicīnas viedokļa ir lietas, par 

kurām es mazāk uztraucos, nekā 

varbūt citi vecāki. Kādreiz ir bijis tā – 

bērns slimo jau trešo ceturto dienu, 

un vīram šķiet, ka nepaliek labāk, ka 

sen jau kaut kas būtu jādara. Un tad 

viņš ir teicis: “Es ceru, ka tu saproti, 

ko tu dari, ja?” (Smejamies.) 

Abas meitas zīdaiņa vecumā vedu pie 

dakteres Kreicbergas Rīgas Dzemdību 

namā – es kā mamma pie viņas gāju ar 

pilnu paļāvību, skatam no malas arī ir 

nozīme. 

Manas jomas un intensitātes dēļ 

manas meitas mani ir mazāk 

redzējušas, emocionāli un fiziski 

dabūjušas. Atpakaļskatoties – ja man 

būtu ļauts otrreiz iziet cauri savu 

bērnu audzināšanai, es būtu darījusi 

citādi. Vairāk meitenēm par labu.

Vai meitas to tagad kaut kādā veidā ir 

pieminējušas?

Paldies Dievam, vēl ne! (Iesmejas.) 

Mazā meita saņēma jau citu attieksmi, 

viss noritēja jau daudz harmoniskāk. 

Bet ar lielo meitu... Kaut kādā mērā 

esmu gatava, ka tad, kad viņai būs 30, 

40 gadi, viņa ko tādu varētu pieminēt. 

Varbūt ir vērts jau tagad to pārrunāt?

Esmu mēģinājusi. Kādreiz, kad saejam 

ragos, jūtos daudzās lietās vainīga. 

Mēģinu atvainoties – atvainoties es būtu 

varējusi biežāk –, bet tad meita saka, ka 

esmu laba mamma un viss ir kārtībā. 

Taču tā nav sanācis, ka apsēžamies un 

ļoti konkrēti šo pārrunājam. Un vai viņa 

gribētu tā atbildēt? Varbūt jāļauj tam 

notikt īstajā brīdī. 

Reizēm ironizēju, ka pirmie bērni ir kā 

izmēģinājuma trusīši un ar katru nākamo 

tev sanāk labāk, esi labāks vecāks.

Arī mammas vecumam tomēr ir  

nozīme – kā viņa dzīvo, kā bērnu uztver. 

Protams, ir instinkti. Domāju, ka 

mamma, kurai ir 30 gadi, ir ar potenciālu 

būt mierīgāka un bērnam labvēlīgāka 

mamma, nekā tā, kurai 18 vai 20. 

Es gan domāju, ka tas vairāk saistīts 

nevis ar vecumu, bet mammas pieredzi.

Laikam tas nav apstrīdams, ka ar pirmo 

bērnu iegūtā pieredze nāk par labu 

otrajam bērnam. (Smejamies.) Taču 

nozīme ir arī dzīves kopējai pieredzei. 

Kā mēs redzam dzīvi, reaģējam uz 

notikumiem. 

Kādreiz šo tematu pārrunājam ar savu 

vecāko dēlu. Kopīgi pasmejamies, ka 

viņam nācies daudz ciest, saku, lai 

piedod.

Bet vai viņi piedod? Man nav tādas 

pieredzes, esmu vienīgais bērns ģimenē. 

Nav brāļa un māsas, ar kuriem par šo 

parunāt – vai, izaugot lieli, bērni to 

saprot un spēj piedot. 

Laikam, lai cik labi mēs būtu, bērni 

vienmēr atradīs, par ko saviem vecākiem 

“piesieties”. Un tas ir dabiski – viņiem
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ir jāatdalās no saviem vecākiem. Kādā 

brīdī ir jāpasaka, ka vairs negribu ar 

jums dzīvot, gribu veidot savu dzīvi. 

Ar to acīmredzot jārēķinās. Bet šis 

ir liels jautājums. Šķiet, patiesi tikai 

tad, kad bērnam būs ap 30, 40 gadi, 

uzzināsim, kā viņi savu bērnību ir 

izjutuši. 

Man tikpat kā nav sliktu atmiņu par 

bērnību un pusaudža gadiem. Bet 

vienalga manas domas par manu 

mammu tagad ir daudz jaukākas un 

labākas, nekā tās varbūt bija pirms 10, 

15 un 20 gadiem. 

Vecāku lielākās šausmas, man šķiet, 

ir jušanās vainīgiem. To vainas apziņu 

laikam ir grūti noņemt – pārmetīsi 

sev, ka aizbrauci par vēlu pie ārsta, 

pārmetīsi arī, ja aizbrauci par agru. 

Vainas apziņa ir kaut kas traks!

Jā, un vēl to pateikt skaļi. Turklāt 

viena lieta ir to pateikt draudzenei vai 

kādam, kas ir līdzīgā vecumā vai lomā, 

bet cita – savam bērnam. Nevaru teikt 

par visiem, bet man pašai, kad ir bijuši 

dusmu brīži un tie norimuši, ir grūti 

saņemties uz aiziet izrunāties. 

Ļoti spilgti atceros brīdi, kad piedzima 

mans pirmais bērns; turēju viņu rokās 

un domāju: ko mēs esam izdarījuši, 

kādu atbildību uzņēmušies! Tās 

šausmīgās raizes un bailes par viņu, 

mūsu bērnu – tās nemazināsies arī tad, 

kad viņam būs pašam sava dzīve.

Sev esmu piefiksējusi, ka tā ir taisnī-

ba – kad bērns ir maziņš, raizes ir 

maziņas, par mazām lietām. Jo lielāks 

bērns aug, jo raizes paliek lielākas, 

eksistenciālas raizes. Kāds cilvēks viņš 

būs? Kā viņš izturēsies pret citiem? 

Cik ļoti mēs no sevis esam devuši to 

labāko, to fundamentu? Globālākas un 

jau uz citiem ietekmi atstājošas rūpes. 

Vai esat novērojusi tendences, kādi ir 

šodienas vecāki? Piemēram, ir redzams, 

ka jaunie vecāki ir arvien gados vecāki. 

Un es neteiktu, ka tas ir slikti. 

Varbūt ir mazāka vecvecāku ietekme. 

Jaunajiem vecākiem ir, kur sameklēt 

informāciju (cita lieta, vai vienmēr avoti 

ir ticami!), un viņi vairāk paši izglītojas. 

Tolaik, kad es biju tikai bērns vai jaunais 

vecāks, tādu iespēju nebija. Tagad ir 

informācijas pieejamība un plašums.

Vai to sakāt ar plusa vai mīnusa zīmi?

Gan, gan. Laikam vislielākā negatīvā 

iezīme ir daudzie apšaubāmie avoti, kas 

ietekmē vecāku nopietnos lēmumus. 

Visos veidos vecākiem mācām 

informācijas pratību. Saprast, kas ir un 

kas nav vērā ņemams.

Šo tieši diskutējām festivālā “Lampa” – 

kāpēc mammām patīk ārstēt ģimeni ar 

draudzeņu ieteikumiem. Kā jums šķiet, 

kāpēc tā ir?

Mūsdienu steiga. Sākot ar to, ka 

ģimenes ārstam nav laika – jo valstiski 

vienam pacientiem tas ir atvēlēts 

gaužām par maz, lai mierīgi izstāstītu 

situāciju A un B. Izstāstītu laicīgi. Tagad 

fiksi, ātri izrunāsim aktuālo jautājumu, 

pārējos kaut kad pēc tam. Tas kaut kad 

pēc tam bieži vien nepienāk. Un jāsaka, 

ka arī mediķiem aktuālā informācija, 

IETEIKUMS: 
KĀ IZVĒLĒTIES 
BĒRNAM 
PEDIATRU?
Es darītu tā: jau grūtniecības 

laikā aizietu vizītē pie bērnam 

izvēlētā pediatra. Un pavērtētu, vai 

mani uzrunā vai neuzrunā – gan 

attieksmes ziņā, gan pēc sniegtās 

informācijas, kā plāno mūsu 

turpmāko sadarbību, kāda ir māsiņa, 

kāda ir vide. 

Saruna ar speciālistu
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jaunumi mainās daudz ātrāk, nekā 

pirms 20, 30 un 50 gadiem! Arī zinātnes 

un tehnikas attīstība. Ārstam arvien 

vairāk ir jāuzzina. Lai savlaicīgi visus 

nepieciešamos jaunumus apgūtu, kādreiz 

ir tā, ka ārstam nav laika, gribēšanas un 

arī – valodu zināšanu. 

Vai kādreiz jums nenolaižas rokas? Man 

vienmēr licies, ka esat cīnītāja. Pēdējā 

cīņa, kurā esam arī sadarbojušās, – 

vecāku informēšana par nepieciešamību 

vakcinēt meitas ar valsts apmaksāto 

vakcīnu meitenēm pret dzemdes kakla 

vēzi, vakcīnu pret cilvēka papilomas 

vīrusu. Panākumi konkrētajā jomā 

ir, tomēr bez dažiem šķēršļiem būtu 

varējuši iztikt.

Ir bijis. Neesmu sociālajos tīklos, tomēr 

man regulāri kāds parāda, ar kādām 

“gudrībām” vakcīnu jomā vecāki dažkārt 

dalās. Vai arī darbā pretī kādreiz sēž tāds 

stulbums, ka liekas: nu, ziniet, ko – varat 

savus bērnus nevakcinēt, man vienalga, 

kas tālāk. Mani bērni ir vakcinēti, esmu 

par viņiem atbildīga. Esmu mēģinājusi ar 

jums runāt. 

Bet, kad emocionāli šis ir izlādēts, atkal 

rodas pozitīvs stimuls, kas ļauj darboties 

tālāk.

Pieļauju, ka darba dzīves laikā ir 

uzkrājies zināms rūdījums – sākumā 

emocionālu reakciju, visticamāk, bija 

vairāk?

Jā, esmu iemācījusies gan mierīgāk 

runāt, gan laist kaut ko pāri galvai, bet 

vienlaikus dažkārt emocijas ātrāk, pa 

“šortkatu” aizskrien līdz dusmām – jo ir 

zināms, kas tūdaļ sekos (smejas). Tomēr 

ļoti reti pret pacientiem esmu atļāvusies 

būt skarba, to vairāk diemžēl ir saņēmuši 

mani līdzcilvēki. 

Tajā pašā laikā citreiz, kad pārrunāju 

notiekošo ar ārvalstu kolēģiem, domāju – 

ārprāts! Pie mums viss ir tik maigi!

Vai varat izstāstīt kādu piemēru?

Pēdējais notikums bija īsi, pirms sākās 

kovids. Februāra beigās biju Amerikā, 

Amerikas imunizācijas padomes sēdē – 

bija liela veiksme piedalīties. Sēde notiek 

divreiz gadā. Visi līdz tam ir nopietni 

strādājuši, kopā sanākuši gudri cilvēki, 

lai dalītos ar labāko zinātnē un labākajām 

rekomendācijām. 

Pasākumi notiek milzīgā zālē, tiek 

translēti tiešraidē, ikviens publiski tiem 

var piekļūt. Un tad stunda tiek atvēlēta 

sabiedrības viedoklim – cilvēkiem, kas 

iepriekš ir pieteikušies savai trīs minūšu 

runai, ir iespēja izteikties. Kas tur nāca 

ārā! Tāds uzvēmiens ekspertiem! Kādiem 

vārdiem tas tika pateikts! Tādi slima 

kaķīša murgi. Balsi viņi drīkst pacelt, taču 

vairāk gan ne – aiz muguras runātājam 

sēž drošības dienesta cilvēks, un, ja viņš 

piecelsies, apsargi zinās, ka viņiem šo 

runātāju ir jāiet savaldīt. Cilvēki sanāk un 

vienkārši izgāž savu žulti, savu sāpi, pat 

lielākoties atrauti no tēmas. 

Uz ielas pie ēkas stāv ar plakātiem, ar 

krītiem uz ielas tiek rakstīts, ka jūs, 

infektologi, visus nonāvējat, visi esat 

uzpirkti. Pie mums nekas tāds nenotiek, 

tik liela necieņa pret ekspertiem tomēr 

netiek izrādīta. Ja sāk likties, ka kāds 

pret tevi izteicies negodīgi un nepelnīti, 

ir vērts paskatīties, kas notiek citur 

pasaulē. 

Vai kolēģi no ārvalstīm ir atbraucot 

novērtējuši, ka pie mums, Latvijā, gan 

ir labi?

Jā, diezgan! Manas tikšanās vairāk 

ir vakcinācijas jomā un mazliet par 

infekcijām. Latvijā ar vakcināciju 

kopumā viss ir kārtībā – mums ir laba 

vakcinācijas aptvere, mums ir viens 

no labākajiem bērnu vakcinācijas 

kalendāriem Eiropā. Jā, mums ir, uz ko 

tiekties, piemēram, nodrošināt cilvēka 

papilomas vīrusa vakcīnu bez maksas 

arī zēniem. Un tomēr vakcinācijas jomā 

esam labā situācijā.

Vai ir vēl kaut kas, kas darba dzīvē spēj 

izraisīt emocijas?

Attieksme: man pienākas. Es maksāju 

nodokļus, un jūs visi tagad “uz mani” 

strādāsiet. 

Vai arī – bērns nokļuvis slimnīcā, un, 

ja jau esam slimnīcā, varam pieprasīt 

dažnedažādus izmeklējumus. Tā tas 

netiek kārtots. 

Bet laikam pāri visam visvairāk 

emocionāli mani spēj ietekmēt tas, ja 

ģimene pieņem lēmumu, neieklausoties 

profesionāļos. Un ka pat negrib pārskatīt 

savu lēmumu bērna interesēs. 

Domāju, ka vecākiem noteikti ir 

jāizglītojas veselības jautājumos, lai 

saprastu, kas bērnam tiek darīts, kas 

notiek.

Jā, tomēr lēmums ir jāpieņem kopā ar 

speciālistu. Lasot rodas plašāks skats uz 

problēmu un rodas jautājumi, taču šie 

jautājumi jāpārrunā ar speciālistu, nevis 

ar kaimiņu vai neatbilstošu speciālistu. 

Piemēram, man ir labs ginekologs, un 

tad nu viņam pie viena apjautāšos arī par 

savu gūžu. 

Ieteikums būtu atrast speciālistu, kuram 

ģimene uzticētos.

Jā, noteikti! Atrast savējo. Varbūt viņš ir 

tautā ļoti atzīts, tomēr jums nesaskan. 

Tāpēc ir jāatrod savs speciālists. 



Grūtniecība

SIMFĪZES 
SĀPES.

KĀ SEV 
PALĪDZĒT?
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Simfīze ir iegurņa kaulu priekšējais skrimšļveida 
savienojums, un šo iegurņa kaulu sāpes gaidāmajam 

mazulim nav bīstamas. Tomēr tās var būtiski pasliktināt 
ikdienas dzīves kvalitāti sievietei. Kā rīkoties, stāsta 

dūla, vecmāte apmācībā Linda Vītuma.

Autore:
LINDA 
VĪTUMA, 
vecmāte apmācībā

Ieteikums
Ja piedzīvo iegurņa sāpes 

grūtniecības laikā, aprūpē ir vērts 

iesaistīties šādiem speciālistiem: 

ģimenes ārstam, fizioterapeitam, 

vecmātei un ergoterapeitam.

Iegurņa sāpju 
mazināšanai 

dzemdībās īpaši 
var palīdzēt 
dzemdēšana 

ūdenī. 

Tā nav tikai simfīze, bieži vien tas 

ir viss iegurnis, kas liek par sevi 

manīt grūtniecības laikā. Sajūtas var 

būt no tikko manāma diskomforta 

līdz pat neizturamām sāpēm 

un nespējai normāli kustēties. 

Reizēm nepatīkamās sajūtas var 

pārņemt muguras daļu un starot uz 

iegurņa pamatni un augšstilbiem. 

Grūtniecības hormona relaksīna 

dēļ iegurņa locītavas un saites 

kļūst elastīgas – tas ir noderīgi 

dzemdībās, bet var radīt neērtības 

grūtniecības laikā. Pirms būt pilnā 

pārliecībā, ka diskomforta cēlonis 

ir relaksīns (hormons ar tik skaistu 

un iedvesmojošu nosaukumu), 

lūgums kopā ar aprūpes sniedzēju 

pārliecināties, ka pie vainas nav 

urīnceļu infekcijas vai priekšlaicīgas 

dzemdības. Bieži vien iegurņa sāpes 

rimstas līdz ar bērniņa piedzimšanu. 

Līdz nākamai grūtniecībai. Ak, jel! 

Diemžēl nav konkrētu ieteikumu, ko 

varētu darīt, lai no iegurņa/simfīzes 

sāpēm izvairītos. Iegurņa kaulu sāpes 

nav bīstamas gaidāmajam mazulim, 

tomēr var būtiski pasliktināt ikdienas 

dzīves kvalitāti sievietei. 

Vai sāpēs arī man? 

Nav precīzu datu, cik bieži iegurņa 

un simfīzes sāpes ir sastopamas. Ir 

minējumi, ka tā saukto Symphysis 
Pubis disfukciju (SPD) piedzīvo 4–84 % 

sieviešu. Nav vienotu kritēriju, kā 

izvērtēt un diagnosticēt iegurņa 

un simfīzes sāpes, bet biežāk tās ir 

grūtniecības otrajā pusē. Tiek minēts, 

ka iegurņa sāpes grūtniecības laikā 

veicina iepriekš piedzīvotas muguras 

sāpes vai traumas. Arī smags fizisks 

darbs un emocionālais stress var radīt 

diskomfortu iegurnī. 

Kā saprast, kas ar mani notiek? 

Nav gudra doma koncentrēties, 

meklēt un gaidīt sāpes, tomēr reizēm 

vērīgums un izpratne par notiekošo 

ķermenī dod iespēju jau laikus meklēt 

palīdzību un neļaut sāpēm pārņemt 

ķermeni un ikdienas dzīvi. Ja piedzīvo 

diskomfortu kādā no šīm situācijām, 

aprunājies ar savu aprūpes sniedzēju 

un izdomājiet plānu, kā atbalstīt 

ķermeni pārmaiņās, kuras tas piedzīvo 

grūtniecības laikā. 

• Diskomforts var būt gan vienā 

iegurņa locītavā, gan var būt sajūta, 

ka sāp viss iegurnis. Sāpes var būt 

pavisam nemanāmas, bet tās uzreiz 

var būt arī ļoti izteiktas. 

• Var gadīties, ka dzirdi klikšķošas vai 

strīķējošas skaņas iegurņa locītavās. 

• Simfīzes rajons var būt jutīgs. 

• Var parādīties grūtības staigāt. 

• Var novērot, ka kļūst grūtāk nostāvēt 

uz vienas kājas (pat īsu brīdi, 

piemēram, kāpjot pa kāpnēm vai 

ģērbjoties). 

• Parādās diskomforts, izplešot kājas 

(piemēram, izkāpjot/iekāpjot 

mašīnā, no gultas vai vannas). 

• Mazinās spēja kustināt gurnus, ko var 

pamanīt, mēģinot gultā pagriezties 

no viena sāna uz otru. 

• Dzimumakta laikā vai pēc tā parādās 

sāpes iegurnī. 

Ja jūti, ka iegurņa sāpju dēļ mazinās 

fiziskā akvitāte un sanāk daudz 

laika pavadīt guļus, visticamāk, 

aprūpes sniedzējs ieteiks nēsāt 

kompresijas zeķes, lai mazinātu 

dziļo vēnu trombozes riskus. Vai būs 

nepieciešamas vēl kādas aprūpes 

darbības, to pārrunāsiet kopā ar šo 

speciālistu. 



Grūtniecība

22  |  Zīdainis | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS

Kas notiks 
dzemdībās? 

Par iegurņa sāpēm ir vērts pirms 

dzemdībām pateikt dzemdību 

palīdzības sniedzējiem. Ar viņiem kopā 

var izvēlēties dzemdību pozas, kas ir 

vieglāk izturamas. Tāda varētu būt poza 

uz sāniem ar spilvenu starp ceļgaliem. 

Iegurņa sāpju mazināšanai radībās 

īpaši var palīdzēt dzemdēšana ūdenī. 

Apsēdies uz vannas malas, turi ceļgalus 

kopā, pārliecinies, ka tev ir stabils 

atbalsts, iecel abas kājas vienlaikus 

vannā. 

Informācija dzemdību palīdzības 

sniedzējiem par grūtnieces iegurņa 

sāpēm īpaši nozīmīgas ir brīdī, ja 

dzemdībās tiek izmantots dzemdību 

galds, uz kura sieviete guļ uz 

muguras ar iespēju atbalstīt kājas 

pret speciāliem balstiem. Ir reizes, 

kad tas dzemdībās var būt noderīgi, 

tomēr simfīzes kaula disfunkcijas 

KĀ VARU SEV 
PALĪDZĒT?
PRAKTISKI IETEIKUMI IKDIENAS 

AKTIVITĀTĒM:

• piecelšanās no gultas – celies caur 

sānu, atbalstam izmanto rokas, turi 

kājas kopā; 

• mazgāšanās – pēc iespējas izmanto 

dušu, cik vien vari, atrodies stabilā 

pozā (nestāvi uz vienas kājas); 

• apģērbšanās – izvairies no liekšanās 

līdz grīdai, ģērbies sēdus pozīcijā; 

• kāpšana lejup un augšup pa kāpnēm – 

cik vien iespējams, izvairies no 

trepēm; augšup kā pirmo liec mazāk 

sāpošo kāju; lejup – to kāju, kas rada 

lielāku diskomfortu; 

• sēdēšana – neliec kāju pār kāju, 

nekrusto kājas, sēdi stabili uz visas 

sēžas virsmas;

• stāvēšana – izvairies no ilgstošas 

stāvēšanas, jo īpaši uz vienas kājas;

• staigāšana – rūpējies, lai tev ir ērti 

apavi, tipini maziem solīšiem, 

negāzelējies; 

• mājas darbi – fiziski smagos mājas 

darbus uztici kādam citam, veļu 

gludini sēžot; 

• smagumu celšana un nešana – 

cik vien iespējams, izvairies no 

smagumu celšanas; turi smago 

priekšmetu ar abām rokām; arī no 

smagu priekšmetu stumšanas ir 

vērts izvairīties; vecākos bērnus var 

iedrošināt darīt, cik viņi spēj paši, 

necilājot viņus; 

• atpūta – izmanto iespēju atpūsties, 

cik vien bieži iespējams; ja sāpes 

ir izteiktas, reizēm vienīgais, kas 

atliek, ir saudzīgs gultas režīms; 

• iekāpšana un izkāpšana no 

automašīnas – 

vispirms 

apsēdies uz 

mašīnas krēsla, 

tad iecel un 

izcel abas kājas 

vienlaikus; 

• fiziskās 

aktivitātes – 

turpini būt 

fiziski aktīva, 

bet izvairies no 

aktivitātēm, kas 

sāpes pastiprina; 

ja peldi, izvairies 

no plašām kāju 

kustībām, 

piemēram, no 

peldēšanas brasā; 

• dzimumdzīve – lai piedzīvotu 

dzimumaktu bez sāpēm, ir vērts 

meklēt pozas, kas ir komfortablas un 

nerada sāpes; 

• iekāpšana gultā – apsēdies uz gultas, 

atbalsties uz elkoņiem un uzšūpo 

kājas iekšā gultā, turot ceļus kopā; 

• gulēšana – guļot liec spilvenu starp 

ceļiem un/vai zem vēdera; ja 

jūti sāpes gūžās, mēģini gulēt uz 

mīkstākas virsmas; 

• pagriešanās no vieniem sāniem uz 

otriem – saliec ceļgalus, turi ceļus 

kopā un pārvelies no viena sāna uz 

otru. 

Iespējams, var palīdzēt fizioterapeita 

konsultācija un fizioterapijas 

nodarbības. Konsultācijas laikā var 

pārrunāt atbalsta jostu izmantošanas 

lietderīgumu. Sāpju mazināšanai var 

lietot arī paracetamolu – par devu un 

lietošanas biežumu aprunājies ar savu 

aprūpes sniedzēju. 



Kopsavilkumā 

Kādu palīdzību var saņemt sieviete, 

kura piedzīvo simfīzes kaula un iegurņa 

sāpes? 

• Izvairīšanās no kustībām, kas sāpes 

vairo. Tādu pozu meklēšana, kas 

sāpes mazina. 

• Vingrojumi, kas mazina sāpes un 

veicina brīvas 

kustības. 

Var palīdzēt 

vingrojumi, kas 

stiprina vēdera 

un iegurņa 

pamatnes 

muskulatūru, 

jo tā tiek 

stabilizēts 

līdzsvars un 

stāja, stiprinās 

mugurkauls – 

mūsu ķermeņa 

ass. 

• Manuālā terapija 

un osteopātija 

noteikti ir 

apsvēršanas 

vērtas iespējas.

• Silta vanna, 

siltas vai vēsas 

kompreses var 

vismaz īslaicīgi 

gadījumā tas var radīt neizturamas 

sāpes un grūtības sadarboties. Arī tad, 

ja dzemdībās tiek lietota epidurālā 

anestēzija, kusties lēni un apdomīgi – 

anestēzija var mazināt iegurņa  

sāpes. Ir labi zināt iepriekš, cik liela 

kustību amplitūda būs saudzīga 

pret iegurni. Citādi pēcdzemdību 

periods var izrādīties izteikti sāpīgs 

pārdzīvojums iegurņa locītavu 

pārslodzes dēļ. 

Vairums sieviešu ar iegurņa/simfīzes 

sāpēm piedzīvo vaginālas dzemdības. 

Nav pierādījumu, kas apstiprinātu 

ķeizargrieziena liederīgumu 

iegurņa sāpju gadījumā. Patiesībā 

ķeizargrieziens var būt papildu 

faktors, kāpēc atveseļošanās pēc bērna 

piedzimšanas sievietēm ar iegurņa/

simfīzes sāpēm var noritēt lēnāk. 

Vai tas pāries? 

Parasti iegurņa sāpes izzūd 3–6 mēnešu 

laikā pēc dzemdībām. Tomēr uzreiz 

pēc tām iegurņa jutīgums var būt 

vēl gana izteikts. Turpini izmantot 

iegurņa atbalsta jostu, ja tādu lietoji 

grūtniecības laikā. Pārrunā ar savu 

aprūpes sniedzēju, kas būtu piemērota 

pretsāpju terapija. Fizisko aktivitāti 

atjauno pakāpeniski. 

Ir tāds afrikāņu sakāmvārds: “Ir 

vajadzīgs vesels ciems, lai izaudzinātu 

bērnu”. Lūgt un pieņemt atbalstu un 

palīdzību ir nozīmīga prasme rūpēs par 

sevi, lai pēc tam varētu parūpēties par 

savu bērnu. Īpaši nozīmīga šī prasme 

ir gadījumā, ja lielu daļu grūtniecības 

laika un arī pēc dzemdībām vēl 

piedzīvo sāpes. Pakāpeniski un iejūtīgi 

pret sevi un savu ķermeni atjauno 

fizisko aktivitāti un ikdienas soli. 

mazināt diskomfortu.

• Ūdens terapija.

• Akupunktūra.

• Atbalsta jostas. 

Vērīgums pret sevi un agrīna palīdzības 

meklēšana var būtiski uzlabot ikdienas 

dzīves kvalitāti grūtniecības laikā. 

Aicinājums ir nevis “izturēt”, bet 

iejūtīgi un noteikti parūpēties par sevi. 

Simfīze ir iegurņa kaulu 

priekšējais skrimšļveida 

savienojums, un šo iegurņa kaulu 

sāpes gaidāmajam mazulim nav 

bīstamas. Aicinājums ir nevis 

“izturēt”, bet iejūtīgi un noteikti 

parūpēties par sevi. 



Māmiņas veselība

SIEVIETES 
KRŪŠU 

VESELĪBA 
GRŪTNIECĪBAS UN 
ZĪDĪŠANAS LAIKĀ



Zīdainis | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    25

R
ak

st
ā 

iz
m

an
to

tā
s 

lit
er

at
ūr

as
 u

n
 p

ēt
īju

m
u 

sa
ra

ks
tu

 s
ka

ti
 7

2.
 lp

p.

Sievietes krūts 
dziedzeru attīstība

Sievietes krūts dziedzeru attīstība 

notiek trīs galvenajās fāzēs: meitenītei 

vēl esot mātes dzemdē pirms 

dzimšanas, pubertātes periodā un 

grūtniecības laikā. 

Pirmais periods sākas, kad meitene 

tiek gaidīta, – 5.–6. grūtniecības 

nedēļā –, un šajā procesā piedalās divas 

dažādu šūnu grupas: ektodermālās un 

mezenhimālās. Dr. Eva Barkāne skaidro, 

ka no mezenhimālām šūnām attīstās 

saistaudu sakopojumi, kas pakāpeniski 

rada krūts dziedzera pamatstruktūru 

un taukaudus, kuru kopums vēlāk veido 

krūts formu. Savukārt ektodermālās 

šūnas pakāpeniski infiltrējas jeb iesūcas 

mezenhimālo šūnu slānī un veido 

pamatu “pāra sabiezējumam”, kur 

dzīves laikā pakāpeniski attīstās “piena 

producēšanas līnija”. Šī krūts dziedzera 

daļa piedalās piena radīšanā un plūsmā, 

kad pienāk laiks mazuļa barošanai.    

Reizēm pēc piedzimšanas meitenītēm 

var izdalīties kāds piliens iedzeltena 

šķidruma no krūtīm, kas ir normāli. 

Līdz pubertātes vecumam, kas 

vidēji sākas 10–11 gadu vecumā, ir 

hormonāla miera periods, kurā krūšu 

dziedzeru attīstība ir minimāla. 

Aptuveni 16–18 gadu vecumā krūts 

dziedzeraudi ir palielinājušies vairāk 

nekā desmit reižu, izveidojušies un 

gatavi pildīt savu fizioloģisko funkciju.  

No menstruāciju sākšanās laika būtiska 

loma krūts attīstībā ir hormonam 

estrogēnam, kas nodrošina piena 

dziedzeru audu veidošanos, krūts 

alveolu un saistaudu asinsvadu attīstību. 

Tikpat svarīga ietekme ir hormonam 

progesteronam, kas piedalās krūts 

dziedzera taukaudu attīstībā, palielina 

alveolu un piena daivu skaitu. Tauku 

šūnas ir hormonu – progesterona, 

estrogēna un arī androgēnu –  

glabātava. Katra ķermeņa uzbūvei un 

dažādu attīstības faktoru ietekmei ir 

ārkārtīgi daudz variāciju, tāpēc arī 

krūšu dziedzeri vizuāli izskatās tik 

dažādi, turklāt dzīves laikā maina savu 

formu. 

Izmaiņas sievietes 
krūtīs grūtniecības 
laikā

No reproduktīvā viedokļa, sievietes 

krūts galvenā funkcija ir laktācija jeb 

mātes piena sekrēcija. Mātes piens ir 

bagātīgs uztura avots. Tas satur dažādus 

piena proteīnus, ieskaitot kazeīnu un 

laktalbumīnu, brīvās taukskābes un 

piena cukuru – laktozi. 

Grūtniecības laikā krūšu dziedzeru 

sagatavošanai laktācijai galvenā loma 

ir dzimumhormoniem – estradiolam, 

progesteronam, prolaktīnam un 

placentāram laktogēnam. 

Jāpiebilst, ka katram hormonam ir sava 

īpaša funkcija šajā procesā. Grūtniecības 

laikā krūts dziedzeris saņem laktogēno 

hormonu aktīvu stimulāciju. Prolaktīna 

līmenis asinīs grūtniecības laikā pieaug 

vairāk nekā 15 reižu. Galvenā prolaktīna 

fizioloģiskā funkcija sievietēm ir 

laktācijas stimulēšana

Sievietes ķermenis, lai tajā spētu veidoties jauna 
dzīvība, patiesībā ir veidots kā ārkārtīgi sarežģīts 

mehānisms, kas, iestājoties grūtniecībai, pilda 
brīnumainas funkcijas. Tas ir gatavs piedzīvot milzu 
pārmaiņas, lai būtu par drošu un veselīgu mājvietu 
mazulim grūtniecības laikā un vēlāk spētu pabarot 

mazuli ar vērtīgo mātes pienu. Sievietes ķermenis ir 
radīts, lai iznēsātu, laistu pasaulē un pabarotu bērnu. 

Autore: LIĀNA KAŽMERE

Konsultē
EVA 
BARKĀNE, 
ginekoloģe 
endokrinoloģe

VIJA DANGA, 
dermatoveneroloģe

Jāpievērš 
uzmanība, 

ja  pēkšņi parādās 
lokāls  jutīgums, tiek 
konstatēts neierasts 

veidojums,  izmainās ādas 
krāsa kādā krūts daļā, 

veidojas apsārtums 
vai “ievelkas”  

krūtsgals.
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Prolaktīna līmenis 
asinīs grūtniecības 
laikā pieaug vairāk 

nekā 15 reižu. Galvenā 
prolaktīna fizioloģiskā 

funkcija sievietēm 
ir laktācijas 

stimulēšana un 
uzturēšana.

un uzturēšana. Laktogēno hormonu 

stimulācija veicina krūts dziedzera 

augšanu un sagatavo alveolas laktācijai. 

Ja grūtniecības laikā progesteronam ir 

būtiska nozīme embrija implantācijas 

procesā, placentas veidošanā, 

dzemdes relaksācijā, tad ietekme 

uz krūts dziedzeri ir pavisam cita: 

augstais progesterona līmenis bloķē 

laktoģenēzi. Vienkāršos vārdos varam 

teikt, ka progesterons “piebremzē” 

laktāciju, kamēr mazulis vēl nav 

piedzimis. Pēc dzemdībām, pēc 

placentas atdalīšanās, aptuveni  

2–5 dienu laikā pakāpeniski no 

organisma izvadās hormoni estradiols 

un progesterons, bet prolaktīna 

līmenis paliek augsts. Progesterons kā 

“bremzējošais” faktors nedarbojas, un 

pamazām, kas parasti ir trešā diena pēc 

dzemdībām, sāk parādīties laktācija. 

Daba par visu ir padomājusi. 

Pirmpiens izdalās no krūts dziedzeriem 

īsi pirms un pēc dzemdībām, 

ir ar zemāku tauku, bet augstu 

olbaltumvielu, fermentu un augšanas 

faktoru saturu. Pirmpienam ir laksatīvs 

efekts, kas veicina mazuļa zarnu 

kustību un pirmo vēdera izeju. Svarīgi 

atcerēties, ka pirmpiens satur daudz 

dažādu antivielu, tāpēc pat daži pilieni 

dod aizsardzību pret slimībām agrīnā 

zīdaiņa periodā. 

Svarīga nozīme laktācijas un zīdīšanas 

procesā ir arī pašam mazulim. Zīšanas 

process rada sensoros signālus, kas 

sākas krūts galā un tālāk pa noteiktiem 

krūškurvja nerviem ceļo uz centrālo 

nervu sistēmu. Kad zīšanas signāls 

sasniedz attiecīgos kodolus, tiek 

stimulēta oksitocīna izdale. Tālāk 

tiek ierosināta prolaktīna sintēze, kas 

savukārt aktivizē laktāciju.  

Oksitocīna izdalīšanās laktācijas 

laikā iedarbojas uz piena vadiņiem 

un daiviņām, ierosinot piena plūsmu. 

“Ne tikai pats zīšanas process, bet 

arī vizuāla un audiāla stimulācija, 

kad māmiņa skatās un ieklausās savā 

mazulī, veicina oksitocīna izdalīšanos,” 

akcentē Dr. Eva Barkāne.



Zīdainis | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS |    27

KRŪŠU IZSKATA 
PĀRMAIŅAS 
GRŪTNIECĪBAS 
LAIKĀ
Iestājoties grūtniecībai, krūtīs 

novērojamas šādas pārmaiņas:

• krūšu piebriešana, 

palielināšanās un pastiprinātais 

jutīgums hormonu ietekmē 

(viena no visagrīnākajām 

grūtniecības pazīmēm);

• izteiktāks vēnu dzīslojums; 

• krūšu gali un areola ap tiem 

kļūst izteiktāka; 

• var parādīties strijas.

Ādas kopšana 
grūtniecības laikā

Kā uzsver dermatoveneroloģe Dr. Vija 

Danga, ādas kopšana grūtniecības laikā 

ietver regulāras profilaktiskas rūpes. 

Turpmāk aprakstīti četri galvenie 

ārstes ieteikumi, kā parūpēties par 

krūšu veselību grūtniecības laikā.

ĀDAS MITRINĀŠANA. Īpaša uzmanība 

būtu jāpievērš tam, ka, palielinoties 

krūšu apjomam, pastāv iespēja 

veidoties paliekošām piemiņas zīmēm 

uz krūtīm – strijām. Visu grūtniecības 

laiku ir ieteicams izmantot pretstriju 

krēmus vai eļļas, kas paredzētas 

lietošanai grūtniecības un zīdīšanas 

periodā. Visa pamatā, lai izvairītos 

no strijām, ir pastiprināta ādas 

mitrināšana, lai āda kļūtu elastīgāka. 

Grūtniecības laikā vislabāk būtu 

lietot dabiskus produktus, piemēram, 

savu mīļāko aromātu eļļas – kokosa, 

mandeļu, avokado, olīveļļu vai 

citas. Lai, lietojot pretstriju krēmus, 

iegūtu efektīvus rezultātus, svarīgi 

pievērst uzmanību, ka to sastāvā 

ir hialuronskābe, kolagēns, A un E 

vitamīni, augu ekstrakti.

FIZISKĀS AKTIVITĀTES. Lai uzturētu 

ķermeni tvirtu un vingru, nevajadzētu 

aizmirst arī par fiziskajām aktivitātēm 

grūtniecības laikā. Intensīvus treniņus 

svaru zālē un sprinta skrējienus 

ieteicams uz šo periodu pārtraukt, bet 

došanās garās pastaigās svaigā gaisā, 

mērena vingrošana, staipīšanās vai 

nodarbošanās ar ūdens aerobiku
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(diemžēl Covid-19 laikā šai un 

vairākām citām sporta nodarbēm ir 

ierobežojumi) ir īpaši ieteicamas. Tas 

ļaus grūtniecei neiedzīvoties stīvumā 

un pārāk lielā svara pieaugumā 

grūtniecības laikā, kas izteikti var dot 

lieku slodzi uz kājām un muguru.

SABALANSĒTS UZTURS. Tā kā 

ķermenis veic lielu darbu un 

tērē papildu enerģijas resursus, 

ir būtiski ieviest veselīgu un 

sabalansētu uzturu, lai nodrošinātu 

organismu ar nepieciešamo enerģiju, 

olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, 

vitamīnu un minerālvielu daudzumu, 

uzņemot tos ar pārtikas produktiem. 

Ieteicams ēst regulāri un ik dienu 

dažādot savu uzturu, ēdienkartē 

iekļaujot sezonālus produktus no 

visām pārtikas produktu grupām. 

Tāpat grūtniecības laikā ieteicams 

dienas laikā izdzert 1,5–2,5 litrus tīra 

ūdens.

PIEMĒROTA APAKŠVEĻA. 

Grūtniecības laikā krūšu audi 

iestiepjas, veidojas piena vadi un 

līdz ar to aprises kļūst izteiktākas. 

Ierastais krūštura lielums vidēji 

pieaug par 1–2 izmēriem. Ieteicams 

sekot līdzi izmaiņām pa mēnešiem un 

attiecīgi izvēlēties ērtu krūšturi, kas 

krūtis nespiež par ciešu. Iespējams 

piemeklēt arī speciālo veļu, kas 

grūtniecības laikā ne vien samazina 

slodzi mugurkaulam, bet arī pasargā 

krūtis no traumām un strijām, to 

valkājot gan pa dienu, gan naktīs, lai 

dotu nepieciešamo atbalstu.

Grūtniecības 
laikā krūšu audi 

iestiepjas, 
veidojas piena vadi 
un līdz ar to aprises 

kļūst izteiktākas. 
Ierastais krūštura 

lielums vidēji 
pieaug par 

1–2 izmēriem.



Krūšu pašpārbaude

Atbildot uz jautājumu, vai arī 

grūtniecības laikā mammai regulāri jāveic 

krūšu pašpārbaude vēža profilaksei, 

Dr. E. Barkāne apstiprina, ka tas būtu 

ieteicams, jo arī grūtniecības un laktācijas 

periodā pastāv krūts audzēja risks.

Ar grūtniecību saistīts krūts audzējs 

(angliski PABC) ir audzējs, kas 

diagnosticēts grūtniecības laikā,  

12 mēnešus pēc dzemdībām vai 

laktācijas periodā, kas, kā zināms, 

reizēm ilgst pat vairākus gadus. Šī 

tipa audzējs tiek uzskatīts par retu, ar 

sastopamību aptuveni 1 gadījums uz 

3000 grūtniecēm. Nedaudz uzmanī-

gākām jābūt sievietēm 25–29 gadu 

periodā, jo šajā vecumā piektā daļa 

diagnosticēto audzēju ir tieši PABC. 

Grūtniecības laikā hormonu izmaiņu 

rezultātā krūšu dziedzeri palielinās, 

piebriest, kļūst jutīgāki, tāpēc tos ir 

grūti pareizi izmeklēt un konstatēt 

veidojumus. Nav izstrādātas speciālas/

oficiālas vadlīnijas krūšu izmeklēšanai 

grūtniecības laikā krūts audzēja 

profilaksei, bet ir rekomendācijas 

pašpārbaudei. 

Parasti krūšu izmeklēšanu (palpāciju 

un, ja nepieciešams, arī krūšu 

ultrasonogrāfiju) ārsts veic pirms 

grūtniecības vai pašā tās sākumā, kad 

dziedzeri vēl nav būtiski izmainījušies. 

Ja šajā pārbaudē nekas aizdomīgs netiek 

konstatēts, parasti satraukumam 

grūtniecības laikā nav pamata, tomēr 

vienmēr var būt izņēmumi, tāpēc 

sievietei rekomendējam veikt krūšu 

pašpārbaudi aptuveni reizi mēnesī. 

Noteikti jāpievērš uzmanība, ja pēkšņi 

parādās lokāls jutīgums, tiek konstatēts 

neierasts veidojums, izmainās ādas krāsa 

kādā krūts daļā, veidojas apsārtums 

vai “ievelkas” krūtsgals. Par šādām 

aizdomām jāinformē ārsts/vecmāte, kas 

veic atbilstošu apskati un var noteikt 

papildu izmeklējumus: krūšu USG un, ja 

nepieciešams, arī mamogrāfiju, MR un 

mamologa konsultāciju. 

Uzmanību!
Būtiski katrai jaunajai māmiņai 

apzināties, ka tieši krūts barošana ir 

viens no svarīgākajiem krūts audzēja 

profilakses pasākumiem.

clean nose
Ātri un maigi iztīra gļotas no bērna
deguna bez papildu filtriem

Nopērkams aptiekās un interneta veikalā www.medplaza.lv
Papildus informāciju meklējiet mājas lapā www.marialine.lv

Deguna aspirators darbojas ar 2AA 
tipa baterijām

Ūdensizturīgs un mazgājams

Droši silikona uzgali. Dezinficējami vai 
sterilizējami ar verdošu ūdeni

Liela, viegli mazgājama tvertne gļotām
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VINGROJUMI MAMMAS 
FIZISKAJAI LABSAJŪTAI
Grūtniecības un vēlāk 
zīdīšanas laikā māmiņai  
ir jārūpējas par savu  
fizisko veselību un 
labsajūtu. To ik dienas  
var darīt, mājas  
apstākļos izpildot 
vienkāršus vingrojumus.  

“Topošajai un jaunajai māmiņai visbūtiskāk 

ir pievērst uzmanību krūškurvja un 

starplāpstiņu muskulatūras stiprināšanai 

un izstiepšanai. Tas tādēļ, lai, veidojoties 

papildu svaram punča un krūšu daļā, 

atvieglotu slodzi mugurai un pleciem,” 

stājas uzlabošanas un ķermeņa augšdaļas 

stiprināšanas vingrojumu ieteikumos dalās 

fizioterapeite Linda Kante.

 Sēdus vai stāvus satvert kopā rokas aiz muguras un izteiksmīgi pastiept – 

tā, lai tuvinātu lāpstiņas, izplešot krūškurvi un atbrīvojot plecus. 

 Tāpat var labi pastiepties, rokas uz 

muguras sakrustojot pārmaiņus pa 

diagonāli.

1 2
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 Durvju stenderē atstutēt rokas, saliektas 90 grādu leņķī, 

un veikt soli uz priekšu. Tādā veidā atspiežoties, pastiept 

krūškurvja muskuļus. Atkārtojot kustību, var mainīt saliekto 

roku leņķi, lai pēc sajūtām pastieptu visas trīs krūškurvja 

muskuļa šķiedras. Veicot šo stiepšanās vingrojumu, 

nepieciešams noturēt stingru korsetes daļu, pārmērīgi 

neizliecot muguru.

3

 Ņemot talkā vingrošanas bumbu, var apgulties ar muguru 

uz tās un brīvi atliekties atpakaļ, sakļaujot rokas pie galvas vai 

atverot vaļā, tā 30 sekundes atplešot krūškurvi.

4
 Ieņemt četrrāpus pozu, novietot rokas plecu platumā. 

Noturot stingru korsetes daļu, saliekt rokas elkoņos, virzot 

seju pie grīdas, un celties augšup. Noliekšanās brīdī jāsajūt 

starplāpstiņu muskuļi, apzināti virzot lāpstiņas kopā.

KRŪŠKURVJA UN 
STARPLĀPSTIŅU 
MUSKULATŪRAS 

STIPRINĀŠANA

5
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 Tāpat atspiešanās vingrojumu iespējams izpildīt stāvus, 

saliecot un iztaisnojot rokas atspiedienā pret sienu.

6

Veikt 

“zāģēšanas” 

kustību, virzot 

roku gar 

ķermeņa sānu 

paralēli grīdai, 

saliecot roku 

elkonī un to 

izstiepjot uz 

priekšu.

7

Atguļoties uz sāna, var izpildīt vairāku veidu roku vēzēšanas 

vingrojumus ar hanteli (var iztikt arī bez tās). Svarīgi pievērst 

uzmanību, lai šajos vingrojumos plecs būtu virzīts prom no 

ausīm, lai nepārslogotu pleca muskulatūru, bet nodarbinātu 

starplāpstiņu muskulatūru.
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  Celt roku no gurna augšā pret griestiem. Rokai atrodoties augšā, pagriezt pleca locītavu tā, lai plauksta ir skatā pret grīdu, un 

laist roku pāri galvai. Pēc tam rokas kustību atkārtot virzienā no galvas atpakaļ uz gurnu.

8

 Vingrošanas noslēgumā ieteicams palaist uzmanīgi taisnu 

vai viegli saliektu roku uz aizmuguri, lai pastieptos krūškurvja 

muskulatūras priekšējā daļa.

9 10
Cilāt taisnu roku augšā un lejā no pozīcijas paralēli grīdai līdz 

pozīcijai perpendikulāri pret griestiem.
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Autore: LĪGA BRŪVERE

Laiku pa laikam sabiedrībā sašutuma vētru izsauc 
gadījumi, kad ar dzemdībām saistītu iemeslu dēļ mirst 
sieviete vai bērns, vai ļaunākajā gadījumā – abi. Izskan 
apgalvojumi, ka “21. gadsimtā tā nevajadzētu notikt”. 
Lai arī grūtniecība un dzemdības fizioloģiski ir normāls 
process sievietes dzīvē, tas ir notikums, kurā pilnīgi visus 
riskus paredzēt nav iespējams, – teic profesore Dace 
Rezeberga.

PROFESORE 
DACE REZEBERGA: 

10 % GADĪJUMU RISKU 
DZEMDĪBĀS PAREDZĒT 

NAV IESPĒJAMS

Sarunā ar “Mammām un Tētiem. 

Zīdainis” Rīgas Stradiņa universitātes 

(RSU) profesore un ginekoloģe, Rīgas 

Dzemdību nama (RDN) galvenā ārste un 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 

slimnīcas (RAKUS) galvenā speciāliste 

dzemdniecībā un ginekoloģijā Dace 

Rezeberga stāsta par izplatītākajiem 

sarežģījumu iemesliem dzemdībās, kas 

var apdraudēt mātes dzīvību; cik lielas 

ir iespējas šos riskus laikus paredzēt 

un novērst, kā arī par to, kas mainījies 

risku profilaksē pēdējos piecos gados.

Lūdzu, pastāstiet, ko īsti nozīmē 

zema un augsta riska grūtniecība un 

dzemdības? 

Ja man būtu jāapraksta zema riska 

dzemdētāja, tā būtu vesela grūtniece 

ar normālu ķermeņa masu, gaidāmām 

otrajām vai trešajām dzemdībām, 

ar normālu iepriekšējo grūtniecību 

un dzemdību norisi, vienu augli 

pakauša priekšguļā, kura augšana 

grūtniecības laikā bijusi normāla. Jā, 

arī šādā gadījumā var rasties dzīvību 

apdraudošas situācijas, bet salīdzinoši 

reti.

Augsta riska grūtniecība ir situācija, kad 

pastāv paaugstināts komplikāciju risks 

mātei, auglim vai abiem diviem. Risks 

var būt tāds, kas pastāvējis jau iepriekš, 

piemēram, sistēmiskas slimības, vai 

var būt radies grūtniecības laikā. 

Grūtniecības uzraudzības uzdevums ir 

mazināt komplikāciju risku, lai mātei 

būtu drošas dzemdības un piedzimtu 

vesels bērniņš. Riska vērtēšana ir 

vērsta galveno iespējamo komplikāciju 

virzienā, ir pastāvīga aprūpes 

sastāvdaļa, dažiem riska faktoriem 

ir pieejamas izvērtēšanas skalas un ir 

profilakse. Statistiski aptuveni 80 % 

grūtnieču kopumā ir ar salīdzinoši zemu 

risku, bet 20 % – ar augstu, turklāt 

medicīniskie riska faktori kombinējas ar 

sociāli ekonomiskām dominantēm.
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Profesore Dace 

Rezeberga ir RSU 

Dzemdniecības 

un ginekoloģijas 

katedras vadītāja, 

Rīgas Dzemdību nama 

galvenā ārste, Rīgas 

Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas 

galvenā speciāliste 

dzemdniecībā un 

ginekoloģijā, kā arī 

Veselības ministrijas 

galvenā speciāliste 

dzemdniecībā un 

ginekoloģijā.
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Kuri ir izplatītākie riska virzieni? 

Komplikācija, kas var attīstīties 

jebkurai grūtniecei, ir trombembolija. 

Visām grūtniecēm šis risks ir augstāks 

nekā citām sievietēm populācijā 

sakarā ar grūtniecības izraisītām 

fizioloģiskām pārmaiņām. Proti, 

grūtniecība ir paaugstinātas asins 

recēšanas sistēmas aktivitātes laiks. Tā 

ir fizioloģiska un normāla organisma 

reakcija, lai nodrošinātu placentārā 

lauka hemostāzi* pēc dzemdībām, 

kā dēļ asins recēšanas potenciālam 

ir jābūt paaugstinātam. Grūtniecības 

laikā apakšējo ekstremitāšu vēnās 

asins riņķošana ir palēnināta, jo lielā 

dzemde nospiež asinsvadus, un asiņu 

atgriešanās atpakaļ no kājām ir lēnāka. 

Tie ir divi iemesli, kāpēc dziļajās vēnās 

kājās vai iegurnī var veidoties asins 

recekļi. Trešais faktors, audu bojājums, 

pievienojas pēcdzemdību periodā, 

un īpaši augsts tas ir pēc operatīvām 

dzemdībām. Ja šāds asins receklis – 

liels trombs – atraujas no vēnas un pa 

asinsriti nokļūst plaušās vai sirdī, tas 

faktiski izraisa katastrofu.

Lai samazinātu trombembolijas risku, 

ir izstrādātas rekomendācijas, kuras 

der visām sievietēm. Tie ir vienkārši 

ieteikumi – daudz dzert ūdeni, 

daudz kustēties, visu grūtniecības 

laiku nēsāt kompresijas zeķes. Risku 

paaugstina katra situācija, kas saistīta 

ar mazkustīgumu, tostarp ceļojums, 

kura laikā nav iespējas izkustēties (ar 

lidmašīnu, ar automašīnu), un katra 

stacionēšanās reize, jo slimnīcā ir mazāk 

kustību iespēju.

Ir grūtnieces, kurām šis risks 

specifisku veselības problēmu un 

slimību dēļ ir īpaši paaugstināts. Tādos 

gadījumos, izvērtējot riska faktorus 

un to kombinācijas, tiek lemts, vai jau 

pašā grūtniecības sākumā nenozīmēt 

mazmolekulāros heparīnus, kas ir 

vienīgā efektīvā profilaktiskā ārstēšana. 

Visbīstamākais šīs komplikācijas 

risks ir tieši pēcdzemdību periodā, 

un pēc dzemdībām riska faktori tiek 

vērtēti vēlreiz, un arī šis ir laiks, kad 

varētu noteikt lietot mazmolekulāros 

heparīnus, un šī ir visbiežākā situācija, 

kad bez parastajām rekomendācijām 

sievietes dzīvesveidam uz desmit 

dienām tiek nozīmēti šie medikamenti.

Vai trombembolijas risku pirms 

dzemdībām kā speciāli nosaka? 

Risku izvērtē, summējot konkrētas 

sievietes riska faktorus. Ir sievietes, 

kurām ir iedzimta paaugstināta asins 

recēšanas tendence (slimību sauc 

trombofīlija), un viņas ir hematologa 

uzskaitē. Bet dažreiz šo patoloģiju atklāj 

tikai grūtniecības laikā.

Vēl viens risks ir grūtniecības 

izraisīta hipertensija jeb paaugstināts 

asinsspiediens, slimības smagākā 

forma ir preeklampsija un eklampsija. 

Tās pamatā ir placentas patoloģija. 

Paaugstināta riska grupā ir pacientes, 

kurām ir paaugstināts asinsspiediens 

jau pirms grūtniecības, preeklampsija 

iepriekšējās grūtniecības laikā, 

hroniskas nieru slimības, arī dvīņu 

grūtniecība, lielāks vecums, arī 

pirmā grūtniecība. Visus šos faktorus 

apkopojot un izvērtējot, var saprast, 

vai risks šajā virzienā ir paaugstināts. 

Ja tā ir, pacientēm izrakstām lietot 150 

miligramu aspirīna dienā jau no paša 

grūtniecības sākuma – aspirīns pozitīvi 

ietekmē pareizu placentas attīstību 

un samazina preeklampsijas risku. 

Profilakse ir jāuzsāk līdz 16. nedēļai 

un jāturpina līdz 37. nedēļai. Placenta 

ir jau pilnībā izveidojusies 18. grūtnie-

Topošā maiņa pie Rīgas 

Dzemdību nama - Rīgas Stradiņa 

universitātes  studenti ar savu 

pasniedzēju Daci Rezebergu. 
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cības nedēļā, tāpēc vēlāk uzsākt vairs 

nav jēgas. Taču ir arī citi rādītāji, 

kas signalizē par saslimšanas risku 

grūtniecības laikā. Šādas norādes var 

iegūt, veicot augļa ģenētisko skrīningu 

grūtniecības pirmajā trimestrī. 

Visbiežāk kā grūti prognozējamu un arī 

izplatītāko mirstības iemeslu dzemdību 

laikā vai pēc tām min asiņošanu. Tas 

ir arī vienas no izplatītākajiem mātes 

mirstības iemesliem Latvijā laika 

periodā līdz 2015. gadam.

2013.–2015. gada ziņojumā par 

mātes un bērna mirstību tēma 

“asiņošana stacionārā” patiešām bija 

izplatītākais ar grūtniecību saistītais 

mirstības iemesls Latvijā. Ne velti 

pēc tam Ministru kabineta noteikumi 

noteica, ka neatliekamās palīdzības 

medicīniskajam personālam, slimnīcu 

nodaļu vecmātēm, ārstiem un 

anesteziologiem ir jāiziet komandas un 

sadarbības treniņi palīdzības sniegšanā. 

Ir ļoti svarīgi, lai komandā, kas aprūpē 

dzemdētāju, cits citu saprastu no 

pusvārda un spētu ļoti ātri sadarboties. 

Jāatzīst, ka slimnīcās, kur ir ļoti mazs 

dzemdību skaits gadā, šādu komandas 

kompetenci uzturēt ir ļoti grūti. Arī 

mājdzemdību vecmātēm, kas iziet kursu 

reizi piecos gados, ar šīm prasmēm 

ārkārtas situācijā var nepietikt.

Šobrīd ir izveidoti vienoti algoritmi rīcībai 

krīzes situācijās dzemdībās. Lielajās 

dzemdību nodaļās darbības algoritmu 

apgūt līdz automātismam palīdz lielais 

dzemdību un līdz ar to piedzīvoto 

situāciju skaits. Katrs komandas loceklis 

precīzi zina, kādi ir pirmie soļi, kas jāveic, 

ja jāsniedz steidzama palīdzība, – kādas 

analīzes un medikamenti vajadzīgi, kur 

atrodas nepieciešamais aprīkojums. 

Svarīgas ir minūtes.

Minējāt, ka nozīme ir personāla 

apmācībai. Pirms kāda laika intervijā 

juriste un advokāte, kas specializējas 

pacientu tiesībās, Solvita Olsena teica, 

ka slimnīcu personāls varētu būt 

augstāk kvalificēts. Vai var teikt, ka 

runa ir tieši par medicīnas personāla 

nepietiekamajām zināšanām?

Personāla prasmju trūkums ir viens 

no iemesliem, kāpēc iepriekšējā laika 

posmā – no 2013. līdz 2015. gadam – bija 

šādi rādītāji.

Ārstiem, kas strādā dzemdniecībā, 

ik piecos gados ir jāiziet mācības 

pieaugušo un jaundzimušo reanimācijā, 

transfuzioloģijā jeb asins pārliešanā, 

arī komandas darba nodrošinājumā un 

neatliekamajā palīdzībā dzemdniecībā. 

To savukārt nav vajadzīgs zināt ārstiem, 

kas strādā ambulatori. Vecmātēm 

resertifikācijā ir līdzīgas prasības.

Liela atbildība šajā jomā ir arī iestādei. 

Viena lieta ir resertifikācijas prasības 

medicīnas personālam, bet tas, kas 

notiek iestādē, ir atkarīgs no tās 

vadības. Arī attiecībā uz mācību plānu 

un tā īstenošanu, un kompetencēm.

Mājdzemdību vecmātēm, kas strādā arī 

slimnīcās, noteikti jāpapildina savas 

zināšanas attiecībā uz nestandarta 

situācijām slimnīcā, lai attiecīgā brīdī 

varētu rīkoties adekvātāk nekā tad, 

ja strādā tikai mājdzemdībās. Cik 

mājdzemdību gadā ir vienai vecmātei? 

Ja pieņem, ka viena vecmāte vai mazā 

dzemdību nodaļa gadā pieņem ap  

30 dzemdībām, ir skaidrs, ka 

personālam vienkārši nav pietiekamas 

pieredzes.

Cik bieži notiek asiņošana dzemdībās? 

Piemēram, Rīgas Dzemdību namā 

patoloģisks asins zudums vidēji ir 3,7 % 

dzemdību. Tātad no 100 sievietēm trim 

līdz četrām bija paaugstināts asins 

zudums dzemdībās. Dzemdībās katrai 

sievietei tiek vērtēti asiņošanas riska 

faktori, pacientēm ar paaugstinātu 

risku tiek veikta papildu profilakse. 

Asins zaudējums dzemdībās var būt ļoti 

straujš un liels. Reizēm nepieciešama arī 

tūlītēja asins pārliešana.

 Grāmatas “Dzemdniecība” atvēršanas pasākums. Grāmatas autore - Dace Rezeberga.
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Profesore Dace 

Rezeberga ir saņēmusi 

Triju Zvaigžņu 

ordeni par sevišķiem 

nopelniem medicīnā 

un profesionālu 

ieguldījumu 

dzemdniecības un 

ginekoloģijas attīstībā 

Latvijā, medicīnas 

izglītībā un zinātniski 

pētnieciskajā darbā. 

Profesore Latvijas 

sitmgades gadā kopā 

ar Valsts prezidentu 

Raimondu Vējoni.

Kādi ir izplatītākie asiņošanas iemesli, 

un vai tos var iepriekš paredzēt un 

novērst?  

Asiņošanas iemesli ir dažādi. Daļu no 

tiem var paredzēt iepriekš. 

Piemēram, riska grupā ir pacientes, 

kurām ir placentas priekšguļa un kurām 

būs vajadzīgs ķeizargrieziens. Šādos 

gadījumos ir risks, ka, gatavojoties 

dzemdībām un dzemdību ceļiem 

veroties vaļā, var sākties placentas 

atslāņošanās. Sieviete, kurai ir placentas 

priekšguļa, ar lielu grūtniecības 

laiku palikt mājās vienatnē vai tikai 

ar mazgadīgiem bērniem nedrīkst. 

Situācija var strauji mainīties, tāpēc 

līdzās jābūt pieaugušam cilvēkam, kas 

gatavs rīkoties nekavējoties. Sievietei 

slimnīcā nav jāguļ, jo tas savukārt 

palielina trombembolijas risku. Vienmēr 

sievietei līdzi jābūt mātes pasei, kur ir 

ierakstīta šī informācija.

Tomēr visaugstākais asiņošanas risks 

sievietei ir uzreiz pēc dzemdībām. Visus 

iespējamos iemeslus, kas to izraisa pēc 

dzemdībām, iepriekš ir grūti prognozēt.

Viens no pēcdzemdību asiņošanas 

iemesliem ir saistīts ar placentu. 

Iedomājieties, ka ir šķīvja lieluma 

placenta, kas piestiprinājusies 

pie dzemdes sienas, – to sauc par 

placentāro lauku – un tajā atrodas 

dzemdes asinsvadi, kas iet uz  

placentu, – tie baro mazuli. Pēc tam kad 

bērniņš un placenta ir piedzimuši, uz 

dzemdes sienas paliek liels placentārais 

lauks ar lielu asiņošanas risku, jo tur 

ir atvērti asinsvadi. Tad svarīgi ir divi 

faktori – pietiekama asins recēšana un 

dzemdes muskulatūras spēja savilkties. 

Muskuļi nospiež asinsvadus un kopā ar 

recēšanas faktoriem aptur asiņošanu. 

Vai dzemdei būs spēja savilkties pašai, 

īsti paredzēt nevar. Zināms, ka katrās 

nākamajās dzemdībās dzemdes spēja 

savilkties ir mazāka, un uzskata, ka 

paaugstināts risks sākas no ceturtajām 

dzemdībām. Tātad ceturtās un katras 

nākamās dzemdības jau uzskata par 

augsta riska dzemdībām asiņošanas 

ziņā.

Normālās fizioloģiskās dzemdībās asins 

zudums ir ne vairāk kā 500 mililitru, 

operācijas laikā – līdz vienam litram. 

Parasti sieviete dzemdībās pazaudē 

tik asiņu, cik papildus ir radušās 

grūtniecības laikā. Kā zināms, tad asiņu 

daudzums organismā palielinās. Pēc 

normālām dzemdībām hemoglobīns 

vispār nekrītas.

Nozīme ir arī dzemdību vadīšanas 

taktikai pēc bērna piedzimšanas. 

Tiklīdz mazulis piedzimst, sievietei 

injicē oksitocīnu, kas palīdz dzemdei 

savilkties. To sauc par aktīvo placentārā 

perioda vadīšanu, un tā ir efektīva 

metode asiņošanas novēršanas 

profilaksei. Latvijā tā ir vispārpieņemta 

prakse, un domāju, ka to dara gan 

slimnīcā, gan mājdzemdībās.

Kad placenta ir piedzimusi, to apskata 

un novērtē, vai kāds tās gabaliņš nav 

palicis dzemdē, jo arī tas var traucēt 

dzemdei savilkties. Kad piedzimst 

placenta, divas stundas pēc vaginālām 

dzemdībām un trīs stundas pēc 

ķeizargrieziena operācijas ir augsts 

asiņošanas risks. Ne velti dažās vācu 

grāmatās to apraksta kā 4. dzemdību 

periodu. Pirmie trīs posmi ir dzemdes 

atvēršanās, izstumšana un placentārais 

periods. Pēdējā – ceturtajā – periodā 

sieviete ik pēc 15 minūtēm ir 

jāpārbauda, jāseko viņas pulsam un 

izdalījumiem no dzimumceļiem. Ja 

pacientei ir nosliece asiņot, redzam, 

ka dzemde nesavelkas tik stipri, cik 

gribētos, intravenozi ievada oksitocīnu. 

Slimnīcā ir arī citi medikamenti, kas 

uzlabo dzemdes tonusu.

Diemžēl ir situācijas, kad šie līdzekļi 

nelīdz. Ja dzemdes atonija jeb asiņošana 

ir tik izteikta, ka asinis tek kā no 

krāna, tad ir jāreaģē ātri. Ne vienmēr 

to var atrisināt mājdzemdībās. Ja ir jau 
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iepriekš paredzami asiņošanas riska 

faktori, labāk tomēr izvēlēties dzemdēt 

slimnīcā.

Paaugstināta riska faktori ir daudz 

dzemdību, jo dzemde ir “nogurusi” 

un tik labi vairs nesavelkas, ļoti liels 

auglis, arī ļoti ilgas vai ļoti straujas 

dzemdības. Pēc dzemdībām var asiņot 

arī traumatiski bojājumi – dzemde, 

dzemdes kakls, maksts. Dažreiz, ja 

ir plīsuši vidēja lieluma asinsvadi, 

asiņošana ir stiprāka, nekā vajadzētu. 

Ļoti svarīgi dzemdībās ir asins 

zaudējuma uzskaite, ko slimnīcā veic, 

piemēram, nosverot autiņu, kurus lieto 

dzemdību laikā.

 

Tagad pašas dzemdēt mēģina arī 

sievietes, kurām iepriekš bijis 

ķeizargrieziens, bet ir priekšstats, 

ka šādas dzemdības ir riskantas tieši 

asiņošanas dēļ.

Ja ir tikai vienas dzemdības, viens auglis 

galvas guļā, tad tie ir labi apstākļi, lai 

sieviete dzemdētu stacionārā pati. Ja 

runājam par dzemdes plīsuma risku, tad 

tas ir neliels, taču lielāks, nekā tad, ja 

dzemde ir vesela. Tomēr ķeizargrieziena 

operācija ir augsts asiņošanas riska 

faktors.

Tomēr pēdējos gados māšu un bērnu 

mirstība ir samazinājusies, statistika 

vairs nav tik biedējoša. Kas ir mainījies?

Situācija kopš 2015. gada ir 

uzlabojusies. Jau minēju par mūsu 

visu kopējiem centieniem celt 

kompetenci pēcdzemdību asiņošanas 

vadīšanā. Analizējot iepriekšējā 

perioda gadījumus, vēl noskaidrojās, 

ka grūtnieču vispārējās veselības 

uzraudzībā pārāk maz iesaistījās 

ģimenes ārsti. Arī redzams, ka pārsvarā 

mirušas sievietes, kuras vispār nebija 

uzskaitē pie ginekologa vai bija 

atnākušas vēlu, nebija pilnīgas ainas par 

viņu veselību.

Kā vēl vienu grūtnieču aprūpes sistēmas 

trūkumu atklājām multidisciplināras 

pieejas trūkumu attiecībā uz pacientēm, 

kurām ir hroniskas slimības. 

Tas nozīmē, ka ģimenes ārstam, 

kardiologam, endokrinologam vai citam 

speciālistam, kā arī ginekologam būtu 

savstarpēji jākomunicē un jāsadarbojas. 

Tam, kas vada grūtniecību, – ārstam vai 

vecmātei – jāuzņemas aprūpes personu 

grupas vadība. Viņš ir atbildīgs par to, 

lai grūtniece aizietu pie kardiologa un 

atnestu zīmi par savu veselības stāvokli. 

Beigās visa iegūtā informācija ir jāsavelk 

kopējā ainā, lai var saprast, kas notiek 

ar grūtnieci un viņas 

bērnu. Tādējādi ir 

panākti diezgan lieli 

uzlabojumi grūtnieču 

kopējā veselības 

novērtējumā.

Kad atrisina viena 

veida problēmas, 

nākamajā periodā 

izvirzās kāda cita 

prioritāte. Līdzīga 

tendence ir arī citās 

valstīs. Piemēram, 

Anglijā, kur bija 

līdzīgas problēmas, 

tagad grūtnieču 

aprūpes priekšplānā 

izvirzās psihiskās 

veselības sarežģījumi 

un kardiālās jeb sirds 

patoloģijas.

Kāda nozīme ir 

grūtniecības riskiem, 

ja sievietei ir sistēmiskas hroniskas 

slimības?  

Pieaug vidējais dzemdētājas vecums, 

līdz ar to likumsakarīgi arī sieviešu 

skaits, kas sirgst ar dažādām hroniskām 

slimībām – sirds slimībām, epilepsiju, 

nieru mazspēju u. tml. Daļa pacienšu 

par savām slimībām zina, tās kontrolē 

un ir ārsta speciālista uzraudzībā. 

Ja sievietei ar hroniskām kaitēm ir 

nodrošināta laba multidisciplinārā 

grūtniecības un dzemdību aprūpe, tad 

iznākums var būt labs.

Bet ir slimības, kas pirmo reizi tiek 

diagnosticētas grūtniecības laikā vai 

pat tikai pēc dzemdībām. Piemēram, 

dažādas kardiopatoloģijas. Vai 

nediagnosticēta aneirisma galvā, kas var 

plīst. Atkarībā no tās atrašanās



problēmas grūtniecības laikā?

Latvijā ir viens no augstākajiem mātes 

mirstības rādītājiem ES. Iepriekšējā 

perioda dati atklāj, ka tās mātes, kas 

nomira no asiņošanas, bija ar vairākiem 

riska faktoriem, piemēram, daudz 

dzemdību. Jāatzīst, ka daudzām no 

tām, kas dzemdēja un nomira, nemaz 

nevajadzēja piedzīvot grūtniecību. 

Domātas ir tās grupas, par kurām mēs 

jau vairākus gadus runājam, – ka šīm 

sievietēm ir jāsaņem valsts kompensēta 

kontracepcija.  

Tāpēc ārsts izvērtē sociālo stāvokli, 

etnisko piederību, reproduktīvo 

veselību, dzīvesveidu un vispārējo 

veselību. Kur ir viens riska faktors, 

tur, pievienojoties vēl kādam riska 

faktoram, sanāk komplekss priekšstats 

par apstākļiem, kādos dzīvo sieviete. 

Diezgan bieži medicīniskie riski 

kombinējas ar sociālajiem, piemēram, 

kontracepcijas neesamība, smēķēšana, 

alkohols, nekontrolētas veselības 

problēmas...

Svarīgs ir arī tā sauktais interģenētiskais 

intervāls jeb tas, cik ātri iestājas viena 

grūtniecība pēc otras. Ja nākamā 

grūtniecība seko pārāk ātri, organisms 

pēc iepriekšējās grūtniecības ir izsīcis, 

un var būt sarežģītāka grūtniecības 

gaita, dzemdības un pēcdzemdību 

periods.

Dzemdībās ir vēl arī riski, kas saistās ar 

bērna veselība. Ko šeit var paredzēt vēl 

pirms dzemdību sākšanās?

Perinatālā aprūpē ir divas pamata 

problēmas – augļa augšanas sarežģījumi, 

kad bērns ir mazāks, nekā viņam 

būtu jābūt. Diemžēl tas ne vienmēr 

tiek pamanīts grūtniecības periodā, 

lai gan mums ir gan instrumenti, gan 
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Saruna ar speciālistu

vietas un asinsizplūdumu apjoma šādas 

problēmsituācijas var gan risināt, 

gan dažreiz neizglābt arī slimnīcas 

apstākļos. Var glābt bērnu, bet ne māti. 

Faktiski tas ir neparedzams nelaimes 

gadījums, jo mēs katrs staigājam ar savu 

noslēpumu iekšā, ko pat nenojaušam.

Vai sarūk ķeizargriezienu skaits? Pirms 

gada pieejamie dati rādīja, ka īpaši 

samazinājums nenotiek. 

Domāju, ka šogad Rīgas Dzemdību 

namā ķeizargrieziena operāciju skaits 

nebūs mazāks, drīzāk pat lielāks 

Covid-19 izraisītās situācijas dēļ.

Sievietes centās braukt dzemdēt uz 

citām slimnīcām, kur tēviem ļāva 

piedalīties dzemdībās klātienē. RDN 

palika sievietes ar paredzamām 

augstāka riska dzemdībām, kurām, 

iespējams, bija lielāka vajadzība 

pēc ķeizargrieziena. Zemāka riska 

dzemdības notika citās slimnīcās.

Bet, runājot par ķeizargriezieniem 

vispār, jāatzīst, ka dažās mazajās 

slimnīcās šis rādītājs patiešām ir par 

augstu un ir resursi to samazināt. Vajag 

analizēt, kāpēc tur šie “ķeizari” tiek 

veikti.

Labs piemērs ir Lietuva, kur visas 

slimnīcas ieviesa vienotu kritēriju 

izmantošanu, izvērtējot ķeizargriezienu 

nepieciešamību, – sāka lietot tā 

sauktos Robsona kritērijus. Lietuvā 

ļoti skrupulozi skatījās, kurās grupās ir 

augstais veikto ķeizargriezienu procents 

un kāpēc. Mērķtiecīgi pie tā strādājot, 

operāciju skaits ir samazinājies.

Zinu, ka ginekologs, kas uzrauga 

grūtnieci, noteikti izvērtē arī sociālos 

apstākļus, kādos dzīvo sieviete. Vai 

tas ir būtiski, prognozējot iespējamās 

tehnoloģijas, kas ļautu to konstatēt. 

Bērni, kas piedzimst krietni mazāki 

par normu, ir neizturīgāki dzemdībās, 

tādiem vienmēr vajag nepārtrauktu 

elektronisko monitorēšanu radību laikā. 

Otra problēma ir gestācijas diabēts 

mammai. Ir ļoti pieaudzis to sieviešu 

skaits, kurām ir cukura vielmaiņas 

traucējumi grūtniecības laikā. Sekas 

ir liela bērna masa. Tādās dzemdībās 

komplikācijas var būt mazuļa plecu 

iesprūšanu un mātei paaugstināts 

asiņošanas risks.

Rīgas Dzemdību namā ļoti analizē 

perinatālo mirstību, un redzams, ka 

daudz ir placentas un nabassaites 

patoloģiju, kuras ne vienmēr ir 

iespējams diagnosticēt. Piemēram, 

mezglu nabassaitē nevar redzēt arī 

ultrasonogrāfijā.

Medicīniskā apaugļošana nozīmē gan 

lielāku risku auglim, gan iespējamus 

sarežģījumus dzemdībās. Svarīgi ir arī 

iemesli, kāpēc sieviete nevarēja palikt 

stāvoklī. Ja tā bija tikai olvadu problēma, 

tad grūtniecības gaitu tas neiespaidos, 

bet, ja dzemdes slimības, tad tas var 

ietekmēt arī grūtniecības norisi. Vairāk 

ir daudzaugļu grūtniecību, kas ir 

medicīniskās apaugļošanas rezultāts, un 

tā arī jau ir augsta riska grūtniecība.

Tiek runāts par to, ka slimnīcās pārāk 

daudz izmanto medikamentus, neļauj 

procesam noritēt dabīgi. Vai ar šādu 

viedokli sastopaties arī savā darbā?

Visgrūtāk ir ar pacientēm, kas ir 

margināli noskaņotas, cenšas būt 

pārlieku dabīgas, ēd dabīgi, neļauj 

pieskarties. Par dzemdībām ir daudz 

jāzina, bet jaunībā sieviete nav bijusi 

pietiekami informēta. Iepriekš bijuši 

divi “ķeizari”, uz dzemdes ir divas rētas, 



bet vēlāk viņa ir kļuvusi vieda un grib dzemdēt dabīgi un 

mājās. Ne viens vien piemērs ir tieši šāds. Vajadzētu atbildīgi 

pieiet šim jautājumam kā no sievietes, tā no medicīniskā 

personāla puses, kas šos pakalpojumus sniedz. Ne vienmēr 

ideāli izdomātās dzemdības notiek tā, kā ir izplānots. Es 

teiktu, ka 10 % no riska nevar paredzēt pat tad, ja ir ļoti vesela 

un jauna sieviete ar ļoti labvēlīgām prognozēm.

Kāda ir jūsu attieksme pret mājdzemdībām? 

Tas ir normāli – ja jau mājdzemdības notiek, tām ir savs 

legālais rāmis. Cilvēki un viņu vērtību sistēmas ir dažādas. Ja 

palasa literatūru, var atrast arī dažādus pozitīvus aspektus, 

kas liecina par labu dzemdībām mājās. Bet noteikti ir 

jāapdomā drošības jautājums. Ir jābūt ļoti atbildīgai risku 

stratifikācijai.

Vai stress, kas ir slimnīcās, un personāla attieksme var 

ietekmēt dzemdību gaitu? 

Jā, piekrītu, ka, nonākot stacionārā, ir vairāk agresijas 

un personālam vajadzētu mācīties vairāk pacietības, taču 

arī pacienti ne vienmēr ir līdzatbildīgi. Dažreiz pat nevar 

iedomāties, ko un kā uztvers topošie vecāki, ko teiks, 

piemēram: “Man lika mocīties divas diennaktis”! Mēs 

palīdzam sievietei piedzemdēt, bet viņa to redz kā mocīšanu. 

Pacientu uztvere ir ļoti subjektīva. Sieviete, kas ir motivēta, jo 

viss tiešām sākas galvā, droši vien varēs piedzemdēt, bet cita 

pilnīgi identiskā medicīniskā situācijā ir tik ļoti noskaņota 

uz “ķeizaru”, ka tā arī notiek. Centrālajai nervu sistēmai un 

komfortam noteikti ir liela loma dzemdību norisē. Droši vien 

dažai sievietei nozīme ir arī tam, ka ir konkrēta ārstniecības 

persona, ar kuru ir nodibināts labvēlīgs kontakts. Cita atkal 

paļaujas uz partnera vai dūlas klātbūtni un atbalstu. Bet 

es domāju, ka ir svarīgi šo pacienta centrēto pieeju vairāk 

veidot stacionārā, veidot to atbalstošo, neagresīvo vidi šeit, 

kur nepieciešamības gadījumā pieejamas darba rokas un 

tehnoloģijas. Šogad ar Covid-19 izplatību un tā radīto stresu 

tas ir bijis diezgan grūti. Ir, kur augt un attīstīties. Bet mēs 

jau zinām, ka ārstniecības personu trūkst un nogurums 

dara savu. Tomēr kopumā esmu par drošām dzemdībām 

stacionārā.  

•Hemostāze ir dažādu procesu kopums, kas novērš asiņošanu, 

ja tiek bojāts asinsvads, un uztur asinis asinsvados šķidrā veidā.
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Jaundzimušais
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DZELTE 
JAUNDZIMUŠAJAM

Jaundzimušo fizioloģiskā dzelte ir bērna veselību 
neapdraudošs stāvoklis, ko 2–3 dienas pēc dzemdībām 
piedzīvo praktiski visi mazuļi. Parasti tā pāriet aptuveni 

mēneša laikā, tomēr ir situācijas, kad ir nepieciešama 
ārstēšana. Kad un kā tas darāms, stāsta Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas neonatoloģe Aleksandra Juraša. 

Autore: LĪGA BRŪVERE

Konsultē
ALEKSANDRA 
JURAŠA,
Bērnu klīniskās 
universitātes 
slimnīcas 
neonatoloģeUzziņa

Jaundzimušo fizioloģiskā dzelte 

ir bērna veselību neapdraudošs 

stāvoklis, kas parasti parādās 

otrajā līdz trešajā dienā pēc 

piedzimšanas. To piedzīvo 

praktiski puse jaundzimušo. 

Kulmināciju dzelte sasniedz 

ceturtajā vai piektajā dzīves 

dienā. Šajā laikā jaundzimušo 

āda, gļotāda un acu āboli 

iekrāsojas dzelteni. Lielākajai 

daļai – līdz pat 80 % zīdaiņu – 

fizioloģiskā dzelte ir simptoms, 

nevis slimība, kas pāriet 

apmēram mēneša laikā. Nelielai 

daļa jaundzimušo mazuļu ir 

patoloģiskā dzelte. Tā ir jāārstē. 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 

neonatoloģe Aleksandra Juraša skaidro, 

ka jaundzimušā fizioloģiskā dzelte ir 

dabisks process un jaunajiem vecākiem 

par to nevajadzētu uztraukties. Šī 

dzelte rodas tāpēc, ka piedzimstot 

bērna organisms sāk piemēroties ārējai 

videi. Viens no šādiem procesiem ir 

paātrināta sarkano asinsķermenīšu 

jeb eritrocītu sabrukšana. Vidēji 

eritrocīti dzīvo 120 dienas un tad 

iet bojā. Tā notiek gan zīdaiņiem, 

gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Vienīgi jaundzimušajiem eritrocīti 

ir nedaudz citādi, tie satur augļa 

hemoglobīnu, kas mazulim bija 

vajadzīgs, atrodoties mammas vēderā, 

lai saņemtu sev nepieciešamo skābekli. 

Pēc piedzimšanas šādi sarkanie 

asinsķermenīši vairs nav nepieciešami, 

jo sāk darboties bērna plaušas. Tāpēc 

liela daļa hemoglobīna organismā strauji 

sabrūk, un atbrīvojas toksiska viela – 

bilirubīns.  

Kāpēc ir kaitīgs 
bilirubīns

Ādu dzeltenu iekrāso hemoglobīna 

sabrukuma produkts bilirubīns, ko 

no organisma izvada speciāli aknu 

fermenti. Tā kā jaundzimušajam aknas 

vēl nav pietiekami attīstījušās, tām 

pietrūkst fermentu, lai spētu bilirubīnu 

gana ātri izvadīt no organisma. Tā ir 

vairāk, un, nokļūstot ādā, bilirubīns 

to iekrāso dzeltenu. Normālā 

situācijā nekādu diskomfortu, sāpes 

vai nepatīkamas sajūtas šā procesa 

dēļ bērns neizjūt. Tomēr būtiski 

paaugstināts bilirubīns ir bīstams. Tā ir 

toksiska viela, kas, nokļūstot



Jaundzimušais

smadzenēs, var radīt nopietnu 

smadzeņu šūnu bojājumu, atstājot 

paliekošus centrālās nervu sistēmas 

traucējumus. Tam seko citas veselības 

problēmas. Zīdainim tas var izpausties 

kā apātija, vājāks zīšanas reflekss, 

kopējā fiziskā stāvokļa pasliktināšanās. 

Par laimi, šādas situācijas ir ļoti reti, 

un ārsti seko tam, lai mazulis ar 

paaugstinātu bilirubīna līmeni saņemtu 

pienācīgu aprūpi un ārstēšanu. 

Kā samazināt 
fizioloģisko 
jaundzimušā dzelti

Pirmā dzīves mēneša laikā fizioloģiskā 

dzelte pamazām pāriet. Tāpat kā 

sākusies – sākot no kājām un uz augšu.  

Proti, vispirms dzeltenāka iekrāsojas 

sejas āda, tad acis, pamazām pa ķermeni 

dzelte laižas zemāk, pēdējās iekrāsojot 

kājas. Jo bērns vairāk ēd, jo labāk urinē 

un labāka ir vēdera izeja, jo ātrāk no 

organisma tiek izvadīts bilirubīns. 

Tātad labāks svara pieaugums veicina 

bilirubīna līmeņa samazināšanos. Ja 

mammai laktācija ir nepietiekama, 

mazulis straujāk zaudē svaru pēc 

dzemdībām (vairāk par 10 %), dzelte 

var būt izteiktāka un saglabāties ilgāk. 

Jo mazāk piena zīdainis apēdīs, jo vairāk 

kritīsies svarā, jo vairāk pastiprināsies 

dzelte,” skaidro ārste. 

Pārsvarā dzelte pāriet pati, bet, 

ņemot vērā dažādus riska faktorus un 

sasniedzot noteiktu bilirubīna līmeni, 

bērnam būtu nepieciešama terapija, 

lai samazinātu tā līmeni asinīs. Šim 

nolūkam izmanto fototerapiju. Tas ir 

gaismas starojums, kad zili zaļganā 

gaismā jaundzimušo uz dažām stundām 

ieliek “pasauļoties”. Bilirubīns, kas 

ir ādā, šīs gaismas ietekmē pārvēršas 

netoksiskā vielā un nevar vairs bojāt 

Ja mammai 
laktācija ir 

nepietiekama, 
bērns straujāk zaudē 

svaru pēc dzemdībām 
(vairāk par 10 %), 

dzelte var būt 
izteiktāka un 

saglabāties ilgāk.



smadzeņu šūnas.  

Ja bilirubīna līmenis nav ļoti augsts, 

mājās šādu procedūru var aizstāt ar 

gaismas peldēm, ļaujot bērnam ilgāku 

laiku pavadīt plikam dienas gaismā. 

Protams, gaisa temperatūrai jābūt 

pietiekami augstai, lai mazulim nebūtu 

auksti. Siltā un gaišā vietā bērniņam var 

ļaut dzīvoties stundām ilgi. 

Ir gadījumi, kad ar krūti zīdītiem 

bērniem fizioloģiskā dzelte saglabājas 

ilgāk vai parādās ap 3. dzīves nedēļu 

un var saglabāties līdz pat 12. dzīves 

nedēļai. Tas ir saistīts ar mammas piena 

olbaltumu, ko bērns pārstrādā citādi. 

Agrāk mammas atslauca savu pienu un 

to pasterizēja vai arī pārgāja uz mākslīgo 

piena maisījumu, tomēr tagad uzskata, 

ka šāda dzelte nav kaitīga un prioritāte 

ir saglabāt zīdīšanu, nevis pēc iespējas 

ātrāk atbrīvoties no dzeltes. Neliels 

bilirubīna līmeņa paaugstinājums 

šajā situācijā nav bīstams. Tomēr, lai 

saprastu, vai iemesls ir mammas piens 

vai veselības problēma, noteikti ir 

jākonsultējas ar ārstu. 

Kad dzelte ir 
patoloģiska un 
ārstējama

Asins analīzes no nabas bilirubīna 

līmeņa noteikšanai slimnīcās parasti 

ņem tikai riska grupas zīdaiņiem. 

Pēc noteiktām rādījumu skalām ārsts 

neonatologs izvērtē, vai bilirubīns 

atbilst normai. 

Ir normāli, ja pirmajā dzīves dienā tas 

ir zemāks, tad sāk nedaudz pieaugt vai 

saglabājas iepriekšējā līmenī. Savukārt, 

ja bilirubīns sāk paaugstināties strauji, ir 

jāmeklē iemesls. Ir jāpārliecinās, vai nav 

aknu bojājumu vai iedzimtu slimību.

Pēdējos 

gados smagu 

patoloģiskas 

dzeltes gadījumu 

mammas un 

bērna rēzus 

konflikta dēļ 

ir ļoti maz, 

atzīmē ārste. 

Tas ir saistīts 

arī ar labāku 

grūtnieču aprūpi 

un savlaicīgi 

pamanītu 

problēmu. 

Proti, topošā 

mamma saņem 

imūnglobulīna 

poti jau gaidību 

laikā. Smagu 

patoloģisku 

jaundzimušo 

dzelti ārstē gan 

ar fototerapiju, 

gan nodrošinot pietiekamu šķidruma 

apjomu, gan veicot asins apmaiņas 

procedūru bērniņam, kad aizvieto 

“visas cirkulējošās asinis”, tādā 

veidā izvadot no organisma toksisko 

bilirubīnu. 

Sekojot jaunākajām dabīgo dzemdību 

tendencēm pasaulē, ir pāri, kas vēlas, 

lai pēc bērna piedzimšanas nabas saite 

paliktu pēc iespējas ilgāk nepārgriezta, 

tādējādi ļaujot mazulim saņemt pēc 

iespējas vairāk vērtīgo cilmes šūnu. 

Bet šādai izvēlei ir otra puse – zīdainis 

saņem vairāk eritrocītu, kuri sabrūkot 

veicina vēl izteiktāku fizioloģisko dzelti. 

Pastiprinātu dzelti var izraisīt sarežģītas 

dzemdības, kad jaundzimušajam var 

rasties ārēji jeb ekstrakraniāli (ārpus 

galvaskausa – starp ādu un kaulu) 

Biežāk patoloģiska, 
tātad ārstējama, 
dzelte ir: 
• priekšlaikus dzimušiem bērniem;

• zīdaiņiem, kas dzimuši ar 

zemu svaru, kas ir neatbilstošs 

gestācijas nedēļai;

• ja ir liels svara zudums pirmajās 

dzīves dienās;

• ja ir bijušas grūtas dzemdības un 

piedzīvots skābekļa bads;

• ja bērnam un mammai ir asins 

rēzus nesaderība. Bērna un 

mammas asinsgrupu konflikta 

gadījumā katrā nākamajā 

grūtniecībā paaugstinātas dzeltes 

risks ir lielāks.
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Jaundzimušais

Ja bērnam mugurā ir 
dzeltenas drēbes, dzeltenīgo 

ādas krāsu pamanīt būs 
grūtāk; uz baltu drēbju fona 

ādas krāsas izmaiņas var 
novērtēt labāk.

asinsizplūdumi. Uzsūcoties šādiem 

asinsizplūdumiem, bilirubīna līmenis 

asinīs pieaug straujāk, līdz ar to ir arī 

izteiktāka dzelte. 

Ja dzelte pirmajās dzīves dienās 

atbilst fizioloģiskai normai, bet 

2–3 nedēļās pēc piedzimšanas 

sāk kļūt izteiktāka, tad tā ir 

viena no pazīmēm, ka varētu būt 

veselības problēmas, piemēram, 

vielmaiņas vai aknu problēmas. 

Dažiem bērniem ir nepieciešams 

veikt izmeklējumus slimnīcā. 

Ārsti noskaidro, vai arī vecākiem 

nav kādas specifiskas slimības. 

Piemēram, ir tā sauktais Žilbēra 

sindroms, kad cilvēks laiku pa 

laikam kļūst dzeltenāks. Tā ir 

iedzimta vielmaiņas īpatnība, ar ko 

cilvēks dzīvos visu mūžu.

Kam jāpievērš 
uzmanība, kad bērns 
ir mājās

Esot mājās, vecākiem pašiem ir jāseko 

bērna labsajūtai un jāpievērš uzmanība 

dažām pazīmēm. Galvenie kritēriji, 

lai saprastu, vai mazulis jūtas labi, ir 

pietiekams dzimšanas svars un svara 

pieaugums un laba laktācija mammai. 

Jāvēro, vai bērns mostas uz barošanu, 

vai ir aktīvs, neatsakās no ēšanas, 

vai viņu nav grūti sasildīt, vai nav 

atgrūšanas, vai ir pačurājis un ir izgājis 

vēders, vai urīns nav pārāk tumšs, bet 

fēces – pārāk gaišas. 

Lai novērtētu, vai bērnam nav dzelte, 

svarīgi ir apstākļi, kādos to novēro. 

Vislabāk mazuli noģērbt un apskatīt 

dienas gaismā. Ja bērnam mugurā ir 

dzeltenas drēbes, dzeltenīgo ādas krāsu 

pamanīt būs grūtāk; uz baltu drēbju fona 

ādas krāsas izmaiņas var novērtēt labāk. 

Ir zīdaiņi, kuriem pirmajās dzīves 

nedēļās āda ir labi apasiņota un izteikti 

tumšā krāsā. Tad dzelti var pārbaudīt, 

iespiežot ar pirkstu uz kājiņas un atlaižot 

to, – tad var redzēt, vai plankumiņš ir 

dzeltens vai paliek gaišāks. 

Ja vecāki pamana, ka dzelte sāk 

pastiprināties vai arī, ja slimnīcā tā 

sāka pāriet, bet, aizbraucot mājās, 

kļūst izteiktāka, uz slimnīcu ir jādodas 

nekavējoties. “Šādās reizēs ir steidzami 

jāvēršas pie ārsta. Nevajag gaidīt 

nākamo dienu, bet, ja ir svētki, tad 

nekautrēties doties uz slimnīcu, jo 

augsts bilirubīns ļoti ātri sāk postoši 

iedarboties uz smadzeņu šūnām,” 

skaidro ārste.
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Uzziņa
Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, 

darbojas divu veidu zīdīšanas 

konsultanti – brīvprātīgie, kas 

visbiežāk ir mammas, kuras zīda 

pašas savu bērnu un neliedz padomu 

arī citām sievietēm, un profesionāli 

zīdīšanas konsultanti, kas izgājuši 

padziļinātas mācības un spēj sniegt 

daudzpusīgu un profesionālu 

konsultāciju jaunajām mammām.
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Kā sākās zīdīšanas 
konsultantu kustība 
pasaulē

Pasaulē zīdīšanas kustība sākās ar 

La Leche League International jeb 

Starptautisko Piena līgu, kas tika 

nodibināta 1956. gadā. Tās mērķis 

bija pievērst uzmanību zīdīšanas 

nozīmei. Ja agrāk tas bija dabīgs un 

sieviete ir izdevīgāka rūpnīcā pie 

virpas, nevis pie jaundzimušā šūpuļa. 

Zīdīšanas iemaņas, kuras agrāk apguva 

no ģimenes sievietēm, sāka zust. Tomēr 

visai drīz nonāca pie slēdziena, ka ir 

jāatgriežas pie zīdīšanas prakses. Sākās 

sieviešu kustība “mamma – mammai”, 

kur sievietes cita citai sniedza zīdīšanas 

atbalstu. Tas bija aizsākums profesionālo 

zīdīšanas konsultantu kustībai.

Kas ir sertificēts 
zīdīšanas konsultants

1985. gadā starptautiska ekspertu 

apvienība noteica standartus jaunai 

profesijai – zīdīšanas konsultants – un 

tika nodibināta IBLCE (International 
Board of Lactation Consultants 

Examiners) – Starptautiskā Zīdīšanas 

konsultantu sertifikācijas komiteja. 

Tika noteikts minimālais zināšanu un 

iemaņu apjoms, kas nepieciešams drošai 

un efektīvai zīdīšanas konsultanta 

praksei, tika izstrādāti konsultantu 

eksaminēšanas standarti. Konsultanti, 

kas atbilst noteiktām prasībām un 

nokārto eksāmenu, iegūst IBCLC 

(International Board Certified Lactation 
Consultant) sertifikātu.

KAD UN KĀPĒC 
NODERĒS ZĪDĪŠANAS 

KONSULTANTS?

Stāsta
SANDRA LASE,
IBCLC sertificēta 
zīdīšanas konsultante, 
Latvijas Zīdīšanas 
veicināšanas 
konsultantu asociācijas 
valdes priekšsēdētāja

Autore: LĪGA BRŪVERE

Sava bērna zīdīšana ir pati dabiskākā lieta uz pasaules. 
Zīdīšana ir dabisks un ļoti skaists process, un tai būtu 
jānotiek viegli. Tomēr ir dažādi apstākļi, kuru dēļ tas tā 
var nebūt, un kā pirmais solis grūtību risināšanā var būt 
konsultācija ar kvalificētu zīdīšanas konsultantu. Kas ir 
zīdīšanas konsultanti un kādos gadījumos šo palīdzību 
meklēt, stāsta zīdīšanas konsultante Sandra Lase. 

pašsaprotams process, tad, attīstoties 

zīdaiņu pārtikas industrijai, sievietēm 

pavērās karjeras iespējas. Jaunajām 

mammām bija ļoti īss pēcdzemdību 

atvaļinājums, un bija uzskats, ka 
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Lai saņemtu šādu augstu kvalifikāciju, 

ir nopietni jāmācās. Gan mācības, gan 

eksāmeni notiek angļu valodā. Pirms tam 

ir jābūt vismaz 1000 stundu garai praksei 

sertificēta konsultanta vadībā un 90 

stundu teorētiskām mācībām laktācijas 

jomā. Ik pēc pieciem gadiem IBCLC 

konsultantiem ir jāveic resertifikācija, kur 

jāuzrāda vismaz 75 tālākizglītības stundas. 

IBLCE komisija sertificē konsultantus 

no jebkuras valsts un nosaka profesijas 

standartus visā pasaulē.

Latvijā šobrīd ir tikai divi zīdīšanas 

konsultanti ar IBCLC sertifikātu. Augsto 

prasību un nebūt ne lēto izmaksu 

dēļ mācības starptautiskā līmenī ne 

visiem ir iespējamas, tāpēc 2011. gadā 

nodibinātā Latvijas Zīdīšanas veicināšanas 

konsultantu asociācija (LZVKA), kas 

apvieno ap 80 biedru, ir ieviesusi Latvijas 

zīdīšanas konsultantu sertifikāciju.

Lai saņemtu LZVKA sertifikātu, zīdīšanas 

konsultantam pēc RSU kursiem ir 

jābūt asociācijas biedram vismaz divus 

gadus. Šajos divos gados jābūt uzkrātai 

vismaz 150 stundu praksei un izietām 

45 tālākizglītības stundām, kā arī 

jāpiedalās intravīzijās, kuru laikā var 

uzdot jautājumus un saņemt padomus 

no sertificēta konsultanta. Konsultanta 

darbu regulē LZVKA zīdīšanas 

konsultanta Ētikas kodekss. Šo prasību 

izpilde ir svarīga, lai zīdīšanas konsultanta 

pakalpojumu varētu definēt kā drošu 

un efektīvu. Konsultantam ir jāapzinās 

savas kompetences robežas un arī ētikas 

normas.

Līdz šim LZVKA sertifikātu Latvijā ir 

saņēmuši jau 14 zīdīšanas konsultanti, 

un to skaits turpina pieaugt. Ar LZVKA 

sertificētu zīdīšanas konsultantu sarakstu 

un darba pieredzi var iepazīties asociācijas 

mājaslapā “Zidit.lv”.

Tētiem 
bieži vien 
ir labāka 

atmiņa nekā 
mammām, viņi labāk 

atceras praktiskos 
ieteikumus, kurus 

sagatavošanas 
kursos 
stāstījis 

speciālists. 

KUR 
PAPILDINĀT 
ZINĀŠANAS
Izglītoties zīdīšanas jautājumos 

var Rīgas Stradiņa universitātes 

tālākapmācības kursos, kur 45 

stundās var apgūt zīdīšanas teorijas 

pamatus. Šie kursi ir pieejami 

ikvienam interesentam neatkarīgi 

no profesijas, dzimuma un 

personiskās pieredzes.

Kāpēc vajadzīgs 
zīdīšanas konsultants

Pirmo atbalstu zīdīšanas uzsākšanai jaunā 

māmiņa saņem jau slimnīcā. To, kā uzsākt 

barošanu ar krūti, parāda dzemdību 

nodaļas bērnu māsa. Zīdīšanas konsultanta 

darbu nodaļās pilda arī vecmātes un ārsti. 

Bet jāņem vērā, ka jaunā mamma dzemdību 

iestādē atrodas tikai pirmās trīs dienas pēc 

dzemdībām, taču iesākumā situācijas un 

attiecīgi zīdīšanas ieteikumi katru dienu 

var mainīties. Piemēram, aptuveni trešajā 

ceturtajā dienā pirmpiens beidzas un atnāk 

“īstais” piens, piebriest krūtis, bērnam 

var rasties problēmas ar satvērienu, un 

tas viss bieži notiek jau mājās, kad zinošu 

padomdevēju blakus vairs nav.

Tad jaunā māmiņa ar zīdaini nonāk 

ģimenes ārsta aprūpē, kur vienam 

pacientam atvēlētais laiks ir vidēji 15 

minūtes. Šajā īsajā laika posmā ārstam 

jāpaspēj novērtēt zīdaiņa veselību, 

jāatbild uz mammas jautājumiem, 

jāaizpilda dokumenti. Laika, lai padziļināti 

konsultētu par zīdīšanas problēmām, gluži 

vienkārši nepietiek. Šis ir īstais brīdis, lai 

meklētu zīdīšanas speciālista palīdzību, ja 

rodas kādas neskaidrības ar zīdīšanu.
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Atbalsts vecākiem

Kā notiek zīdīšanas 
konsultanta darbs?

Zīdīšanas konsultanta sadarbība 

ar sievietēm aizņem vidēji divas 

nedēļas. Visbiežāk tas ir pietiekami, 

lai atrastu problēmu, sāktu to risināt 

un pārliecinātos, ka vēlamais rezultāts 

ir sasniegts, piemēram, bērns sāk 

pieņemties svarā vai mammai zīdīšana 

vairs nav sāpīga. Pirmā tikšanās notiek 

klātienē, jo ir jāapskata mazulis, 

viņa mute, vajag iepazīt mammu, 

atrast ērtu zīdīšanas pozu abiem. 

Pēc tam jau atskaites par to, kā sokas 

izvirzīto mērķu izpilde, var noskaidrot 

telefoniski, piemēram, WhatsApp var 

veikt arī videokonsultācijas.

Jāuzsver, ka zīdīšanas konsultants strādā 

tikai ar veselu mammu un veselu bērnu. 

Ja zīdīšanas konsultants konstatē, ka 

situācija ir ārpus viņa kompetences 

robežām, vienmēr mammu sūtīs pie 

ārsta – to nosaka Ētikas kodekss. 

Biežākās problēmas, 
kuru dēļ mammas 
meklē zīdīšanas 
konsultanta palīdzību 
SĀPĪGA ZĪDĪŠANA

Zīdīšanai nav jāsāp! Vai šis process būs 

patīkams vai sāpīgs, galvenokārt nosaka 

tas, vai bērns jau pirmajās reizēs pareizi 

satver krūti. To vajadzētu kontrolēt 

uzreiz pēc dzemdībām, bet tā ne vienmēr 

notiek. Jāņem vērā, ka piens dažreiz 
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atnāk tikai, kad mamma ar bērnu jau ir 

mājās, – krūtis var kļūt cietas un pilnas, 

un mazulis nespēj zīst. Vai arī mamma 

domāja, ka sāpīga zīdīšana ir jāpacieš, 

un tikai mājās saprata, ka situācija 

neuzlabojas, krūšu gali plaisā un asiņo, 

zīdīt bērnu ir grūti un sāpīgi.

NEAPMIERINOŠS SVARA PIEAUGUMS 

BĒRNAM UN PAR MAZ PIENA 

MAMMAI 

Ja bērns ir labi paēdis, viņš svarā 

pieņemas labi. Var gadīties, ka piena 

mammai pietiek, bet bērns nepareizi 

zīž vai aizmieg pie krūts – biežāk 

tas notiek pirmajās dzīves nedēļās. 

Mamma nezina, cik mazulis izēd, cik 

bieži viņš ir jāmodina, vai nespēj viņu 

pamodināt.

Tad ir jāstrādā pie tā, lai piena 

ir pietiekami un bērns efektīvi 

zīž, jo arī šajā jomā pieprasījums 

rada piedāvājumu. Zīdīšanas 

konsultants izvērtē, kāda ir 

problēma – nepietiekama zīdīšana vai 

nepietiekams piena daudzums –, un 

palīdz to risināt. 

ĒRTĀKA ZĪDĪŠANAS ORGANIZĒŠANA

Lielākā daļa grūtnieču apmeklē 

zīdīšanas sagatavošanas kursus, tomēr, 

kamēr nav piedzīvotas dzemdības, 

patiesas izpratnes par bērna ēdināšanu 

ar krūti nav. Kad mammas mājās 

saskaras ar zīdīšanu praksē, daudzas 

lietas var radīt apjukumu. Piemēram, 

mamma izvēlas neērtu zīdīšanas pozu 

un nepiedzīvo būtisko – ka zīdīšanai 

ir jādod atpūta mammai un labsajūta 

bērniņam. 

Speciālas masāžas un paņēmienus, 

kā to darīt mājās, kā arī piena 

atslaukšanas metodes var parādīt 

zīdīšanas konsultants. Konsultējamo 

tēmu lokā ir arī bērna miegs, kolikas 

un mammas uzturs, kas viss var būt 

saistīts process.

TĒVA LOMA ZĪDĪŠANAS 

ATBALSTĪŠANĀ

Veiksmīgas zīdīšanas nodrošināšanā 

liela loma ir atbalstīt spējīgam un 

saprotošam tētim. Viņš var radīt 

drošu vidi, kur mamma var rūpēties 

par bērnu un zīdīt viņu ar krūti, un 

sniegt psiholoģisku atbalstu mammai. 

Lai labāk sajustu mazuļa vajadzības, 

sieviete zīdīšanas laikā ir īpaši 

empātiska un emocionāla. Līdz ar to 

viņa kļūst arī emocionālāka citās dzīves 

situācijās. Tētim vajadzētu būt tam, 

kurš ir racionālāks un var nomierināt.

Ikdienas mājas darbus, ko iepriekš 

darīja sieviete, tagad pilnībā vai vismaz 

daļēji var pārņemt tētis. Viņš var 

organizēt sadzīvi un regulāri pieskatīt 

mazuli, lai mamma var atpūsties un 

pabūt vienatnē. 

Ir labi, ja uz zīdīšanas kursiem nāk ne 

tikai mamma, bet arī tētis. Tad topošais 

tēvs dzird, cik svarīga ir zīdīšana 

un ko tā nozīmē mammas un bērna 

veselībai. Turklāt tētiem bieži vien ir 

labāka atmiņa nekā mammām, viņi 

labāk atceras praktiskos ieteikumus, 

kurus sagatavošanas kursos stāstījis 

speciālists. Interesanti, ka tētus par 

zīdīšanu parasti interesē pavisam 

konkrēti un praktiski jautājumi, 

piemēram, cik piena bērnam ir jāapēd, 

cik gramu jāpieņemas svarā, cik bieži 

mazais jāliek pie krūts, kā saprast, vai 

bērnam pietiek piena.

Atceries!
Zīdīšanai ir jābūt ērtai abiem – gan 

mammai, gan zīdainim!

Lai labāk sajustu 
bērna vajadzības, 
sieviete zīdīšanas 

laikā ir īpaši empātiska 
un emocionāla. Līdz ar 

to viņa kļūst arī 
emocionālāka citās dzīves 
situācijās. Tētim vajadzētu 
būt tam, kurš ir 

racionālāks un var 
nomierināt.

PIENA SASTRĒGUMS, MASTĪTS UN 

KRŪTS VESELĪBAS TĒMAS

Piena sastrēgumus un citas 

problēmas, kas rodas ar krūtīm 

zīdīšanas laikā, risinot savlaicīgi, var 

iztikt bez ķirurģiskas iejaukšanās 

un nopietniem medikamentiem. 



Uzturs

GAĻA MAZUĻA 
UZTURĀ – KAD, 
CIK UN KĀPĒC
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Autore: 
KSENIJA 
ANDRIJANOVA,
uztura speciāliste

Gaļa un tās nozīme uzturā ir kaismīgu 

diskusiju objekts gan uztura zinātnieku, 

gan sabiedrības vidū. Katru gadu mēs 

saņemam jaunu informāciju par to, ka 

būtu nepieciešams mazināt karbonāžu un 

kotlešu daudzumu ēdienkartē. Ēdam tās 

krietni par daudz, kas ir slikti gan mūsu, 

gan planētas veselībai. Pieaugušie cilvēki 

arvien vairāk izvēlas nelikt gaļu savā 

šķīvī un mierīgi var to darīt – pieaudzis 

organisms, visu trūkstošo kompensējot 

ar uztura bagātinātājiem, bez gaļas 

var mierīgi iztikt. Taču šajās diskusijās 

vienmēr iztrūkst viena svarīga aspekta – 

zīdaiņi. Strauji augošie organismi, kam 

jebkuru uzturvielu deficīts var izraisīt 

smagas un neatgriezeniskas izmaiņas 

veselībā. Kāda ir gaļas nozīme zīdaiņa 

ēdienkartē, cik daudz un cik bieži to ēst? 

Par to uzzināsim šajā rakstā.

Kāpēc gaļa?

Pilnvērtīgam uzturam ir izšķiroša 

nozīme bērna pirmajā dzīves gadā. 

Pirmajos dzīves mēnešos pats 

pilnvērtīgākais uzturs, neapšaubāmi, 

Zīdainim ir strauji augošs organisms, kam jebkuru 
uzturvielu deficīts var izraisīt smagas un neatgriezeniskas 

izmaiņas veselībā. Kāda ir gaļas nozīme zīdaiņa 
ēdienkartē, cik daudz un cik bieži to ēst, skaidro uztura 

speciāliste Ksenija Andrijanova.

ir mātes piens. Tas satur visas 

uzturvielas – ogļhidrātus, pilnvērtīgas 

olbaltumvielas un taukskābes, kas ir 

viegli sagremojamas, atbilst zīdaiņa 

attīstības pakāpei un organisma 

prasībām –, kā arī vitamīnus un 

minerālvielas. Mātes piens nodrošina 

zīdaini ar augšanas faktoriem, visiem 

nepieciešamajiem hormoniem, 

imūnvielām un fermentiem. Bērnam no 

dzimšanas līdz sešu mēnešu vecumam 

pamatuzturs ir tikai krūts piens – tā 

unikālā formula vienlaikus ir ēdiens un 

dzēriens. Taču pēc pusgada jubilejas, 

kad mazuļa gremošanas sistēma ir 

nobriedusi šķelt uzturvielas, ar mātes 

pienu sāk nepietikt. Ir nepieciešams 

piebarojums. Ja mēs iedomātos, ka 

bērna attīstība ir puzle, tad mātes piens 

tajā ir ielicis lielāko daļu gabaliņu, 

kas stingri turas kopā. Taču ar laiku 

puzles gabaliņi var sākt izbalēt vai to 

savienojuma vietas noārdās – mazulis 

sāk tērēt dzelzs un olbaltumvielu 

rezerves. Un tieši gaļa ir produkts, kas 

veiksmīgi palīdzēs zaudēto kompensēt.

Dzelzs zīdaiņa uzturā ir īpaši aktuāla 

tēma Latvijā. Šā gada oktobrī tika 

prezentēts Rīgas Stradiņa universitātes 

doktorantes Ingas Elksnes pētījums 

“Agrīnie uztura paradumi zīdaiņiem un 

to saistība ar dzelzs metabolismu”, kas 

liecina – 63 % zīdaiņu Latvijā neuzņem 

dzelzi ar uzturu pietiekamā daudzumā. 

Tas ir ļoti svarīgi, jo dzelzs var radīt 

neatgriezeniskus fiziskās un kognitīvās 

attīstības traucējumus. Tieši tāpēc pret 

gaļas ieviešanu uzturā jāizturas īpaši 

atbildīgi. Vai bez gaļas var iztikt? Ja prot 

to aizvietot un kompensēt – jā. Taču 

dzelzs vislabāk uzsūcas tieši no gaļas 

ēdieniem – tā pieejamība augu izcelsmes 

resursos ir daudz, daudz mazāka.

Kad sākt ēst gaļu

Piebarojuma rekomendācijas dažādām 

valstīm un veselības organizācijām 

mēdz atšķirties. Vislabāko informāciju 

latviešu valodā mums sniegs Veselības 

ministrijas (VM) izstrādātais un 

tiešsaistē pieejamais materiāls “Veselīga 

uztura ieteikumi zīdaiņu barošanai”. 

Informāciju angļu valodā ieteicams 

meklēt Pasaules Veselības organizācijas 

(PVO) mājaslapā – tā regulāri ievāc 

un atjauno rekomendācijas par visu 

iedzīvotāju grupu uzturu. Gan VM, gan 

PVO iesaka ar gaļu mazo iepazīstināt 

jau no 6 mēnešu vecuma. Citos avotos 

atrodami aicinājumi sākt no 7 vai  

8 mēnešu vecuma. Tomēr, balstoties 

uz jaunāko literatūru, ir ieteicams sākt 

jau 6 mēnešu vecumā – protams, ar 

nelielām devām.

Vai bez gaļas var 
iztikt? Ja prot 
to aizvietot un 

kompensēt – jā.  
Taču dzelzs vislabāk 

uzsūcas tieši no gaļas 
ēdieniem – tā pieejamība 
augu izcelsmes 

resursos ir daudz, 
daudz mazāka.
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VECUMS

6–8 

mēneši

9–11 

mēneši

12–23

 mēneši

ENERĢIJAS DAUDZUMS 

(neskaitot krūts pienu)

200 kilokaloriju 

dienā

300 kilokaloriju 

dienā

550 kilokaloriju 

dienā

MALTĪTES 

TEKSTŪRA

Sablendēta gaļa, viendabīgas 

konsistences biezenis vai biezenis 

ar maziem gabaliņiem

Rupji blendēts biezenis ar lielākiem 

produkta, tajā skaitā gaļas, 

gabaliem; var ieviest tā sauktos 

pirkstiņēdienus

Ēdiens no ģimenes kopgalda, 

sagriezts atbilstošos gabalos 

vai sastampāts

PIEBAROJUMA 

DAUDZUMS 

VIENĀ MALTĪTĒ

60–120 g

120 g

180–250 g

GAĻAS 

DAUDZUMS

MALTĪTĒ

5–10 g

10–15 g

15–20 g

MALTĪŠU 

BIEŽUMS

2–3 maltītes un 

1–2 uzkodas 

(ja nepieciešams)

3–4 maltītes un 

1–2 uzkodas 

(ja nepieciešams)

3–4 maltītes un 

1–2 uzkodas 

(ja nepieciešams)

(Balstīts uz PVO materiālu Infant and young child feeding. Model Chapter for textbooksfor medical students and allied health professionals.)

Eiropā zīdaiņiem kā 
pirmo piebarojumu 

iesaka truša vai 
teļa gaļu, jo tā ir maiga un ir 
izcils dzelzs avots. Piemērota 

ir arī tītara, vistas, 
jēra, cūkas un 
liellopa gaļa.

Kā sākt ēst gaļu

Pirms ķerties klāt gaļas “matemātikai”, 

īsi parunāsim par piebarojumu! Mazuļa 

maltīšu daudzums un konsistence atšķiras 

dažādos bērna attīstības periodos. Jo 

lielāks ir zobiņu skaits mutē, jo vairāk 

aug spējas taisni nosēdēt, noturēt karoti, 

kārtīgi sakošļāt ēdienu, ņemt ēdienu 

ar pirkstiem, jo rupjākas konsistences 

maltīti var piedāvāt. Tabulā zemāk 

var apskatīties ieteikumus enerģijas 

daudzumam, porciju lielumiem un 

konsistencei.



Atceramies, ka ar gaļu piebarot mēs 

nesākam – tikai tad, kad bērns ir 

iepazinis dārzeņus un graudaugus, 

viņa biezenīšiem varam sākt pievienot 

dzīvnieku izcelsmes produktus. 

Sākumā gaļu piedāvā ļoti mazos 

daudzumos – pietiek ar puskarotīti. 

Jauno garšu mazulis vēl nepazīst, 

tāpēc visnotaļ iespējams, ka ēdienu 

izspļaus un atteiksies ēst. Tas ir 

normāli – jāpiedāvā gaļa vēl, līdz 

bērns pierod pie tās smaržas, garšas 

un konsistences. Vislabāk to gatavot 

kopā ar dārzeņiem. Protams, literatūrā 

ir atrodamas konkrētas aplēses, cik 

daudz būtu ieteicams ēst gaļu, taču 

bērns nekad nestrādās kā kalkulators, 

līdz pēdējam mikrogramam apēdot 

uz svariem nosvērtu porciju. Tāpēc 

nevajag pārdzīvot, ja neizdodas apēst 

cerēto daudzumu, – viss nāks ar laiku. 

Ja tabulas un grami izraisa stresu, 

varam turēties pie vienkāršākas 

formulas – sākot ar puskarotīti, varam 

pakāpeniski palielināt gaļas daudzumu 

līdz 50 gramiem dienā.

Kāpēc daudzums ir svarīgs? Pētot  

8–10 mēnešus vecus zīdaiņus, 

noskaidrojies, ka tie, kas uzņem 

vidēji 27 gramus gaļas dienā, ir mazāk 

pakļauti dzelzs deficīta riskam nekā tie, 

kas uzņem tikai 10 gramus dienā.

Kādu gaļu ēst?

Uz jautājumu, kāda gaļa ir vēlama 

mazuļa uzturā, arī nav viennozīmīgas 

atbildes. Bieži vien tas ir atkarīgs 

no valsts, klimata, dominējošās 

reliģijas un tautsaimniecības. Eiropā 

zīdaiņiem kā pirmo piebarojumu 

iesaka truša vai teļa gaļu, jo tā ir 

maiga un ir izcils dzelzs avots. 

Piemērota ir arī tītara, vistas, jēra, 

cūkas un liellopa gaļa. Svarīgi ir 

skatīties, lai nerodas individuāla 

nepanesība vai alerģija. Un, ņemot 

vērā jaunākās atziņas par sarkanās 

gaļas ietekmi uz veselību, uzsvars 

tomēr ir jāliek uz balto gaļu jeb putnu 

gaļu. Kā vienmēr, veselīgā uztura 

atslēga slēpjas nevis vienā produktā, 

bet produktu dažādībā.

        Veselīgā uztura
atslēga slēpjas 

nevis vienā 
produktā, 

bet produktu 
dažādībā.
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Konsultē
EVITA 
BUGAJA, 
LOR Klīnikas 
audiologopēde

Autore: GUNITA KRILOVA

ZĪMJU VALODA 
MAZUĻIEM

Vai zināji, ka zīmju valodu var lietot, lai vieglāk sazinātos 
ar mazuļiem vecumā līdz gadam un nedaudz ilgāk? 

Iespējams, tas izklausās savādi, taču sazināšanās ar bērnu 
zīmju valodā pat veicina zīdaiņa runas un valodas attīstību 

kopumā. Kas ir zīmju valoda mazuļiem, kā to visefektīvāk 
mācīt un ko tā dod, stāsta audiologopēde Evita Bugaja.

Kāpēc gan lai vecāki gribētu ar savu 

zīdaini, kuram ir tipiska runas un 

valodas attīstība, sazināties zīmju 

valodā? Atbilde ir pavisam vienkārša – 

tas ir ne tikai ērti un mīļi, bet, kā arī 

izpētīts, sazināšanās ar mazo zīmju 

valodā pat veicina zīdaiņa runas un 

valodas attīstību kopumā.

Piezīme
Rakstā apskatīta situācija, kad bērns 

attīstās fizioloģiski normāli un ir ar 

tipisku valodas un runas attīstību.

Kas ir zīmju valoda 
mazuļiem

Zīmju valoda mazuļiem ir neverbāla 

komunikācija, kad vēlmes tiek izteiktas 

ar zīmēm, tās parādot ar roku žestiem. 

Jāņem vērā, ka mazuļu zīmju valodu un 

žestus, kas apzīmē vārdus, var izdomāt 

paši vecāki – nav jāvadās pēc kādiem 

vienotiem apzīmējumiem. Piemēram, 

lai iemācītu bērnam pateikt, ka viņš 

grib dzert, pirms viņš to vēl māk izteikt 

vārdiem (vārdi “dzert”, “padzerties”, 

“piens”, “ūdens” ir diezgan sarežģīti), 

var iemācīt žestu, kas to apzīmē, – 

sakļaut abas plaukstas un tuvināt tās 

mutei, imitējot padzeršanos. Tādā veidā 

mazais būs spējīgs paust savu vēlmi, 

pirms viņš spēs pateikt to vārdos. 

Pirms runāšanas

Parasti bērns pirmos vārdus pasaka 

apmēram 10–14 mēnešu vecumā, 

taču, lai mazais sāktu izrunāt šos 

vārdus, viņam vispirms ir jāiziet cauri 

pirmsrunas attīstības posmam. Tas 

ir posms no bērna piedzimšanas līdz 

apmēram viena gada vecumam, un 

tas sagatavo mazo runāšanai. Lai arī 

varētu šķist, ka no runas viedokļa 

pirmajā dzīves gadā mazulis neko daudz 

neapgūst, šajā pirmsrunas attīstības 

posmā ir noteiktas fāzes, kas bērnam 

soli pa solim ļauj virzīties uz runāšanu:

• BĒRNS SĀK REAĢĒT UZ SKAŅĀM.

 Piedzimstot mazulis uz skaņām 

izteikti nereaģē, jo jaundzimušajam 

dzirdes slieksnis ir krietni zemāks, 

nekā bērnam gada vecumā. Taču, 

mazliet paaugoties, var novērot, ka 

bērns ieklausās vecāku balsīs un vēlāk 

jau sāk griezt galvu skaņas avota 

virzienā.

• GUGINĀŠANA UN LALINĀŠANA.

 Šis posms parasti sākas ap 4 mēnešu 

vecumu un ir ļoti svarīgs runas 

attīstībā, kuru noteikti nedrīkst 

izlaist vai bremzēt. “Ir ļoti būtiski 

ļaut bērnam runāt savā valodiņā. Šajā 

posmā mazulis saka atsevišķas skaņas 

un zilbes – “ga”, “ma”, “ba”. Šo 

posmu ir svarīgi iziet, jo tas ir pārejas 

posms, lai bērns sāktu runāt vārdos,” 

uzsver audiologopēde Evita Bugaja. 

Viņa ir novērojusi, ka reizēm vecāki 

šim posmam nepievērš pietiekami 

lielu nozīmi, taču šajā laikā ir ļoti 

nozīmīgi vecākiem mijiedarboties ar
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Vērts zināt

Runas veidošanās 
pamatā ir sīkās 

motorikas attīstība, 
taču arī pirkstu darbības 

attīstība ir sīkās motorikas 
attīstības rādītājs – par 

pirkstu un mutes darbībām 
smadzenēs atbild 
viens un tas pats 

centrs. 

 bērnu – runāties, atbildēt un veicināt 

mazuļa interesi par skaņām, ko 

viņš spēj pateikt. Šajā posmā bērna 

izteiktās skaņas būs bez nozīmes, un 

pieaugušie var novērot, ka mazajam 

patiks arī savā nodabā mācīties skaļi 

atkārtot skaņas, kas ir ļoti ieteicams. 

Bērns mācās, runājot skaļi. 

 Īpaši vērtīgas būs nodarbes, kas 

attīsta bērna sīko un lielo motoriku – 

pirkstiņu rotaļas, dziesmas ar pirkstu 

iesaistīšanu. Tāpat ritmam ir būtiska 

loma mazuļa runas attīstībā, tāpēc ir 

ieteicami arī ritmiski skaitāmpantiņi 

kopā ar sīkās motorikas iesaisti, 

piemēram, “Vāru, vāru putriņu”. [1] 

Būtiski šo visu izdzīvot, lai bērnam ir 

vieglāk uzsākt runāt vārdos. 

• BĒRNS REAĢĒ UZ VIENKĀRŠIEM 

NORĀDĪJUMIEM.

 Neilgi pirms bērns sāk runāt, 

viņš reaģē uz pirmās pakāpes 

instrukcijām. Tas nozīmē, ka 

saprot vienkāršus, īsus teikumus ar 

aicinājumu. Piemēram, bērns jau spēs 

izprast, ka, sakot: “Dod man lācīti”, 

vecāks vēlas, lai mazais pasniedz 

pieaugušajam konkrētu mantiņu. 

Pēc laika bērns jau būs spējīgs izprast 

arī sarežģītākus, otrās pakāpes 

norādījumus, piemēram: “Nāc pie 

manis un atnes man lācīti”.

• BĒRNS ZINA UN ATSAUCAS UZ SAVU 

VĀRDU.

 Arī šis ir posms, kas ir viens solis uz 

mazuļa runas un valodas attīstību. 

Bērns apzinās, kā viņu sauc.

• PAZĪST UN ATDARINA DZĪVNIEKU 
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Interesanti
Ir pierādīts, kā cilvēki uztver tiem 

nodoto informāciju:

• 7 % verbāli;

• 38 % ar balss intonāciju; 

• 55 % ar žestiem un mīmiku.

KUSTĪBAS VAI SKAŅAS.

 Dzīvnieku nosaukumu, to radīto 

skaņu vai kustību mācīšana ir labs 

veids, kā attīstīt mazuļa runu. 

Faktori, kas ietekmē 
bērna valodas attīstību

Tas, kā mazulis virzīsies cauri šīm 

runas attīstības fāzēm, ir atkarīgs no 

vairākiem faktoriem, un tos visus var 

iedalīt divās grupās:

1. BIOLOĢISKIE FAKTORI.

Tie ir tādi faktori kā bērna fiziskā 

attīstība, viņa motoro un psihisko 

funkciju attīstības līmenis. Ir jāņem 

vērā arī runas orgānu un to struktūru, 

kas nepieciešamas runā, attīstības 

īpatnības – mutes, mēles, vaigu, deguna 

attīstība. Tāpat ir svarīgi, lai mazulis labi 

dzirdētu. Arī bērna smadzeņu darbībai 

ir būtiska loma runas attīstībā – lai 

runātu, ir nepieciešama spēja imitēt un 

atdarināt. To, ka cilvēks spēj skatīties, 

ko dara kāds cits, un to atdarināt, 

nodrošina smadzeņu specifiskas šūnas – 

spoguļneironi.

2. SOCIĀLIE FAKTORI.

Galvenais sociālais faktors runas 

attīstībā ir apkārtējā vide, kurā bērns 

atrodas, jeb valodas vide. Piemēram, 

ir bērni, kas aug divvalodīgā vidē. 

Tāpat svarīgs faktors ir saskarsmju 

mijiedarbība – cik daudz pieaugušie ar 

bērnu runā, darbojas, spēlējas, kā reaģē 

uz viņu.

Zīmju valoda ir mums 
visapkārt

Kā norāda speciāliste, vecāki bieži vien 

uzskata, ka viņi ikdienā, komunicējot 

ar bērnu, nelieto zīmju valodu, lai gan 

to patiesībā izmanto diezgan daudz 

pieaugušo. “Piemēram, sakot: “Atnāc 

pie manis!” un ar žestu aicinot bērnu 

pie sevis, vecāks izmanto zīmju valodu. 

Pati populārākā zīme, ko lieto visi, arī 

pieaugušie, ir rokas mājiens, sakot: 

“Atā!”. Tāpat norādot ar pirkstu un 

sakot: “Nu, nu, nu!” vai mājot ar galvu 

un sakot “Jā”, vai mājot/kratot galvu 

noliedzoši un sakot “Nē.” Tās visas ir 

zīmes,” norāda Evita Bugaja. 

Arī žestikulējot tiek izmantota zīmju 

valoda. Speciāliste stāsta, ka vecāki 

ir visai pārsteigti, apjaušot, ka zīmju 

valoda jau pastāv mūsu dzīvē un 

tas nav nekas savāds vai tāds, no kā 

būtu jāvairās. Tāpat viņa uzsver, ka 

saskarsmes komunikācijā lielākā daļa 

informācijas tiek uztverta tieši ar žestu 

valodu, nevis verbāli. Tas ir tāpēc, 

ka žestu jeb zīmju valoda ne vienmēr 

skaitās žestu izteikšana ar rokām. Žesti 

ir arī mīmika, tāpēc, ja bērns slikti jūtas, 

vecāks bez prasīšanas uzreiz saprot, ka 

mazajam kas kaiš.

Kāpēc ir vērts mācīt 
bērnam zīmju valodu

Lai arī kādam varētu šķist, ka zīmju 

valoda ir savāds veids, kā komunicēt 

ar bērnu, audiologopēde teic, ka, 

viņasprāt, tas ir lielisks: “Uzskatu, ka 

tas ir ļoti vēlams mazulim, jo bērns vēl 

nespēj pateikt tik daudz – vai viņam 

sāp, ir slikti, vai viņš grib ēst –, taču 

ar zīmēm to var parādīt! Protams, 

arī pēc mazuļa mīmikas daudz kas ir 

nosakāms, tomēr zīmju valoda sniedz 

plašāku iespēju mazajam sazināties ar 

pieaugušajiem.” Tāpat ir pierādīts, ka 

zīmju valodas izmantošana zīdaiņiem, 

kuru attīstība noris tipiski, veicina 

bērna runas attīstību. [1]

Runas veidošanās pamatā ir sīkās 

motorikas attīstība, taču arī pirkstu 

darbības attīstība ir sīkās motorikas 

attīstības rādītājs – par pirkstu un 

mutes darbībām smadzenēs atbild viens 

un tas pats centrs. Tas nozīmē – caur 

pirkstu kustību attīstību tiek veicināta 

arī artikulācijā iesaistīto struktūru un 

valodas veidošanās. Tāpēc var uzskatīt, 

ka, piemēram, arī rāpošana veicina 

runas attīstību – caur līdzsvaru un 

koordinācijas centru, plaukstu un 

pirkstu darbībām. Rāpojot pirksti 

saskaras ar dažādām virsmām, un tas 

nozīmē, ka, attīstot roku darbību, 

attīstās valoda. Tāpat, rādot zīmes, tiek 

nodarbināts tas smadzeņu centrs, kas 

atbild arī par valodas attīstību. 

IEGUVUMI NO 
ZĪMJU VALODAS 
LIETOŠANAS 
MAZUĻIEM: 
• zīmju valoda zīdaiņa vecumā 

veicina valodas un runas attīstību;

• veicina sīkās motorikas attīstību, 

piemēram, rādot zīmes, kurās 

nepieciešama pirkstu darbība;

• lielās motorikas attīstības  

sekmēšana – izpildot lielākus



Kā mācīt bērnam zīmes

Ja vecāki izlemj savam bērnam mācīt 

zīmju valodu, jāņem vērā, ka to parasti 

var darīt no mazuļa sešu mēnešu 

vecuma. Bērns ir gatavs tad, ka sāk 

izrādīt interesi par lietām, kad viņu 

interesē redzēt, ko dara citi, kad viņš 

sāk rosīties. Bērnam var piedāvāt 

mācīties zīmes un vērot, vai viņam ir 

interese. Ja bērns interesi neizrāda, pēc 

laiciņa var mēģināt atkal – nevajadzētu 

baidīties atkārtoti mazajam to piedāvāt. 

Jāņem vērā, ka bērns sākumā tikai vēro 

un neko neatdarina, tāpēc noteikti 

atsevišķus žestus var rādīt vēlreiz.

Apmācību vajadzētu sākt ar 

lietvārdiem, un vēlāk, kad bērns jau 

ir apguvis lietvārdu žestus un zīmes, 

tiem var pievienot darbības vārdus. 

Arī emocijas var mācīt izteikt žestos. 

Būtiski: jābūt konsekvencei un visiem 

konkrētas lietas apzīmēšanai jālieto 

viena zīme. Nedrīkstētu būt situācija, 

ka vienu vārdu mazulim māca dažādi. 

Jāņem vērā, ka zīmju valodas mācīšana 

vecākiem prasa gan izdomu, gan 

pacietību. Tas, cik ātri mazais apgūs 

zīmi, atkarīgs no bērna – cik daudz 

viņš spēj uztvert. Var gadīties, ka kāds 

iemācās zīmi nedēļas laikā, bet kāds 

ātrāk. Ja vecāki regulāri, piemēram, 

trīs reizes dienā atkārtos šo vārdu un 

zīmi, tam vajadzētu nest rezultātus. 

Vērts zināt

 žestus, attīstās arī tā. Piemēram, 

cilājot rokas augšā un lejā;

• atvieglota komunikācija ar  

zīdaini – viņš spēj pateikt, ko 

vēlas, un to var saprast visi 

mazuļa aprūpē iesaistītie – vecāki, 

vecvecāki, auklīte, brāļi un māsas;

• mazulis jūt gandarījumu, ka spēj 

sazināties ar pieaugušo;

• ja ģimenē vecāki runā dažādās 

valodās, ir ērti svarīgākos vārdus 

apzīmēt ar vienu zīmi. Sākotnēji 

tas mazulim atvieglo valodas 

apgūšanas posmu;

• jauks kopā pavadīšanas laiks 

pieaugušajiem ar mazuli.

Zīmju valodas 
mācīšana 

vecākiem prasa 
gan izdomu, gan pacietību. 
Tas, cik ātri mazais 

apgūs zīmi, 
atkarīgs no bērna.



Lai sāktu mācīt zīmju valodu, jāsāk ar vienkāršākajām un 

būtiskākajām lietām. Ja bērnam ir kāda mīļmantiņa, var 

iemācīt, kā ir “lācītis” (piemēram, pieliekot dūrīti sev 

pie krūtīm). Nebūs jēgas bērnam iemācīt kaut ko tādu, 

ko viņš ikdienas saziņā nelieto. Izvēloties zīmi, ko mācīt, 

jāpārdomā, vai būs pietiekami daudz tādu situāciju, kad šo 

zīmi lietot. 
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KĀ VEIKSMĪGĀK 
IEMĀCĪT BĒRNAM 
ZĪMES:
• mācīt bērnu, kad viņš ir izgulējies un ir labā 

garastāvoklī;

• lai mācīšanās būtu veiksmīga, svarīgi ir iegūt bērna 

pilnīgu uzmanību – lai viņš ir ieinteresēts, uzmanību 

nenovērš ne televizors, ne radio, ne mantas, kas ir 

apkārt;

• arī no vecāka puses ir ļoti svarīgi nodrošināt pilnīgu 

klātbūtni šajā laikā – veidot acu kontaktu un nodoties 

šim procesam bez blakus darbībām (nerunāt pa 

telefonu, neskatīties TV, nelasīt ziņas utt.);

• apgūstot zīmju valodu un arī vispār komunicējot ar 

bērnu, mammām ir vērts nokrāsot sarkanas lūpas. Tas 

pievērsīs bērna uzmanību mammas artikulācijai – 

mazais fokusēs skatienu uz lūpām, jo tās būs 

spilgtākas nekā viss cits, kas ir apkārt;

• pieaugušajam vispirms vārds ir jāpasaka, piemēram, 

“kaķis”, un tad jārāda žests, ar kuru apzīmē kaķi 

(piemēram, ar pirkstiem paglauda vaidziņus). 

Dzirdīgam bērnam ir svarīgi, lai viņš uz zīmju valodu 

neaiziet kā uz savu saziņas valodu. Šādā veidā – 

nosaucot vārdu un parādot zīmi – vecāks māca zīmi 

līdz brīdim, kad bērns zīmi iemācās. Vecāks pārstāj 

rādīt priekšā zīmi tad, kad mazais to ir iemācījies, 

un turpmākajā komunikācijā izmanto tikai šīs zīmes 

verbālo apzīmējumu;

• neaizmirst, ka bez zīmēm ir valoda. Uzsvars tomēr ir 

uz valodu, tāpēc, mācot bērnam zīmes, ir ļoti svarīgi 

daudz runāt ar bērnu, iesaistīt viņu sarunā, veidot 

dialogu, mudināt izteikties.



Vērts zināt

Situācija: bērns vēlmes pauž, norādot uz 

dažādiem priekšmetiem ar pirkstu.

Ja bērns uz visu norāda ar pirkstu un 

saka vienkāršu skaņu, piemēram, 

“m!” vai “a!”, vecākam ir jāvērtē, kādā 

vecumā ir šāda bērna uzvedība. Pirms 

gada vecuma tas būtu pieļaujams, 

taču pēc gada noteikti nevajadzētu 

pēc šādas norādes uzreiz pasniegt 

mazajam kāroto. Piemēram, ja bērns 

norāda uz lelli ar šo žestu, vecākam 

vajadzētu iesaistīties ar bērnu dialogā 

un jautāt: “Tu vēlies lelli?”. Ir jāpajautā, 

ko mazais ar to ir domājis, un jāgaida 

atbilde. Bērns ir jāmudina atbildēt 

pēc viņa spējām – varbūt viņš pateiks 

“jā”, “nē” vai varbūt mēģinās atkārtot 

vārdu “lelle”. Tāpat iespējams, ka 

vecāks nepareizi nolasa bērna vēlmi un 

vajadzību. Varbūt mazais tajā mirklī 

rāda uz sauli vai lampu. Vecākiem 

ir jārunā ar bērnu, jāveido dialogs 

un galvenais – jāprot gaidīt un jābūt 

pacietīgiem.

Īpaši svarīgi!
Kad mazulis kādu zīmi ir apguvis, 

pieaugušajam to ir jāpārstāj rādīt un 

turpmākajā komunikācijā jāizmanto 

tikai konkrētās zīmes verbālais 

apzīmējums.

Svarīgi!
Vārds, kam nevajadzētu mācīt 

nekādu zīmi, ir paša vārds – 

personvārds. 

Kad bērns zīmi jau ir 
apguvis

Mācot zīmju valodu zīdainim, mērķis nav 

šo valodu lietot pārlieku ilgi. “Sākotnēji 

ar zīmēm mēs iemācām bērnam vieglāk 

komunicēt ar mums, bet pēc laika ejam 

atpakaļ – neļaujam šīs zīmes izmantot, 

jo sākas jaunais valodas attīstības posms. 

Sākumā valodai paralēli liekam klāt 

zīmes, bet pēc tam tās ņemam nost,” 

uzsver Evita Bugaja. Zīmes ir domātas 

bērnam laika posmā, kad viņam ir grūti 

izteikt savas vēlmes verbāli. 

Jau minēts, ka pirmsrunas attīstības 

posms ilgst apmēram līdz mazuļa gada 

vecumam, bet pirmie vārdi parādās ap 

10–14 mēnešu vecumu. Šis ir arī laiks, kad 

pakāpeniski vajadzētu mudināt mazuli 

izteikt savas vēlmes vārdos, jo mērķis ir 

veicināt bērna runu. Vecāki to var darīt 

šādi, piemēram, bērns rāda zīmi “ābols”. 

Vecāks neatkārto šo zīmi, bet saka ar 

vārdiem: “Tu gribi ābolu?”. Tas mudinās 

bērnu atbildēt – vai nu ar vārdiem, vai 

smaidu, vai pamājot ar galvu. Svarīgi ir 

tajā brīdī, kad mazais jau ir apguvis zīmi 

un to rāda, mudināt pateikt šo vārdu, kā 

nu viņš to māk. Sākotnēji “ābols” varbūt 

būs tikai “āb” vai “ā”.

Pēc gada

Vecākiem jābūt uzmanīgiem bērna gada 

vecumā. Tas ir brīdis, kad mazajam kļūst 

vieglāk vārdu parādīt nekā pateikt, 

taču bērnam ir jāvirzās tālāk runas 

attīstībā. Mērķis ir, lai bērns runātu 

verbāli, nevis zīmju valodā. Tomēr nav 

tā, ka pēc mazuļa gada vecuma pilnībā 

ir jāizslēdz zīmju valodas lietošana. To 

var saglabāt līdz trīs gadu vecumam, 

paralēli attīstot valodu. Audiologopēde 

savā praksē ir novērojusi, ka zēniem 

valodas attīstība var noritēt lēnāk, tāpēc 

zīmju valoda ir labs veids, kā veicināt 

sazināšanos ar bērniem, kas uz runāšanu 

ir “slinkāki”, – ar piezīmi, ka bērna 

attīstība notiek tipiski un bērns ir vesels. 

Vai zināji!
Zinātniski pierādīts – lai bērns 

iemācītos vienu vārdu, viņam tas ir 

jādzird vismaz 40 reižu. 



Vai zīmju valodas 
mācīšana nebremzē 
valodas apguvi 
bērnam?

Ja zīmju valoda dzirdīgam bērnam 

tiek mācīta pareizā veidā, tā noteikti 

nebremzēs valodas apguvi. Vecākam, 

mācot zīmes, nevajag tikai nolasīt un 

pašam saprast bērna rādītās zīmes – 

ja mazais ar zīmi norāda, ka vēlas 

padzerties, kļūda būtu pieaugušajam 

neko neteikt un vienkārši iedot 

padzerties. Pareizākais ir, ka vecāks 

komentē bērna zīmi un zīmei pieliek 

klāt valodu, piemēram, sakot: “Tu gribi 

dzert?”. Ja vecāki pieliks zīmei klāt 

valodu, valoda attīstīsies. “Bērnam 

pašam ir interese pāriet uz valodu, 

piemēram, ar vienaudžiem un citiem 

pieaugušajiem, kas nesaprot viņa 

zīmes, viņam nāksies runāt,” skaidro 

speciāliste. 

KAM NEVAJAG MĀCĪT MAZUĻU 

ZĪMJU VALODU: 

• neredzīgiem mazuļiem un bērniem ar 

redzes traucējumiem, arī bērniem, 

kas šķielē;

• bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Mammas pieredze
“Par zīmju valodu uzzināju kādā grāmatā, kad bija piedzimusi mana pirmā meita, 
un nolēmu iemācīt viņai dažas zīmes. Mans pārsteigums bija, ka meita atsaucās ļoti 
ātri un iemācījās ar zīmēm parādīt tādus vārdus kā “lācītis”, “knupis”, “putns”, 
“gulēt” un citi. Zīmju valodu mācīju visiem trim saviem bērniem, un tā man gan 
atviegloja ikdienas saziņu ar bērnu vecumā apmēram līdz gadam un nedaudz 
ilgāk, gan lielākoties deva ļoti patīkamus kopā būšanas mirkļus. Man likās ļoti 
īpaši, ka ar bērniem sazināties pirms gada vecuma varēju ne tikai es, bet arī vīrs un 
citi tuvinieku. Es redzēju, ka mazulim tas rada lielu prieku, ka viņu saprot. Savai 
jaunākajai meitai iemācīju visvairāk zīmju un ar lielu sirsnību vēroju, kā viņa ar tām 
sazinās arī ar vecākajām meitām. Jāpiebilst, ka valodas attīstību bērniem tas nekādi 
nav traucējis – meitas sāka runāt teikumos agrīni, jau no divu gadu vecuma. Zīmju 
valodu ap pusotra gada vecumu pilnībā aizstāja verbālā saziņa, un pāreja uz to notika 
dabiski.”

Gunita, trīs bērnu mamma
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Mazākus 
bērniņus noteikti 

drošāk un 
ērtāk būs nēsāt 

zem savām 
virsdrēbēm.
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MAZULIS 
SLINGĀ VAI 

ERGONOMISKAJĀ 
SOMĀ ZIEMĀ

Ja ziemas pastaigās ar mazuli dodies, viņu nesot slingā 
vai ergonomiskajā somā, ir vērts zināt vairākus praktiskus 
padomus, kā mazo saģērbt tā, lai nav par aukstu vai 
karstu. Jo jāņem vērā, ka viņu silda nēsātāja – mammas 
vai tēta – siltums!

Autore: 
EVITA ŽVAGIŅA-
JĀKABSONE, 
sertificēta bērnu 
nēsāšanas konsultante, 
kinestētiskā hendlinga 
praktiķe

IEVĒRO 
DROŠĪBU! 
Lūko, lai bērns nepārkarst! Labāk 

mazāk nekā par daudz. Slings un 

ergonomiskā soma ir vēl viena 

auduma kārta. Tāpat arī tavs un bērna 

ķermenis ir lieliski siltuma avoti.

Uzmani, lai bērna elpceļi un seja nav 

nosegti ar apģērbu un viņa sejiņai 

viegli piekļūst gaiss! Paskatoties uz 

mazuli, viņa sejai vienmēr jābūt 

redzamai.  

Izvēlies sev ērtus, neslīdošus 

apavus, kuros jūties stabili un droši.

Dažkārt vecākiem uztraukumu rada 

jautājums, kā zīdaini ģērbt rudens un 

ziemas mēnešos, ja ārā gribas doties ar 

bērnu, iesietu slingā vai ergonomiskajā 

somā. Biežākie uztraukumi parasti ir par 

to, ka mazulim būs auksti. Taču drīzāk 

būtu jāsatraucas nevis par nosalšanu, 

bet gan par pārkaršanas risku. Tas, 

cik silti vai auksti būs bērnam, 

atkarīgs no vairākiem faktoriem: no 

temperatūras ārā, no veida, kā viņš tiek 

nēsāts, arī no slinga vai ergonomiskās 

somas īpatnībām un, protams, katra 

individuālajām sajūtām un vajadzībām – 

kas vienam auksti, tas otram var 

būt komforta temperatūra. Tāpēc 

apskatīsim galvenos kritērijus, kas 

palīdzēs justies ērti, dodoties pastaigā ar 

bērnu slingā vai ergonomiskajā somā.

Nēsāt virs vai zem sava 
apģērba?

Mazuli, kam ir tikai pāris mēnešu, 

noteikti drošāk un ērtāk būs nēsāt 

zem savām virsdrēbēm, bet lielākus 

(tuvāk gada vecumam) – visdrīzāk 

virs sava mēteļa vai jakas. Protams, 

arī te jāskatās, kāds ir pats bērns – 

viens četru mēnešu vecumā var būt 

ļoti aktīvs un kustīgs, bet cits ap gada 

vecumu ir mazs, smalks un slingā 

vienmēr aizmieg, cieši piekļaujoties 

mammai vai tētim. Tomēr līdz četru 

mēnešu vecumam noteikti vislabāk būs 

bērnu nēsāt zem savām virsdrēbēm. 

Tad mazais nav arī jātuntulē. Pietiek, 

ja viņam uzvilktas tā sauktās istabas 

drēbes (tās pašas, ar kādām viņš 

dzīvotos mājās istabas temperatūrā) un 

pāri ir apģērba kārtas, kas nosedz gan 

nēsātāju, gan bērnu. 

Kustīgam bērnam, kurš slingā vai 

ergosomā grozās un darbojas ar rokām, 

šāds variants noteikti nederēs, jo tas 

mazajam radīs diskomfortu. Viņam 

piemērotāka būs pastaiga slingā vai 

ergosomā, kas aplikta virs pieaugušā 

virsdrēbēm.
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Ievēro sīpoliņa principu

Atceries galveno principu: viena drēbju 

kārta mazāk nekā tad, ja bērns gulētu 

ratos!

Pats slings vai ergonomiskā soma ir kā 

viena vai pat vairākas apģērba kārtas. 

Garo, austo slingu un trikotāžas slingu 

var siet tā, lai tas veido trīs, divas vai 

vienu auduma kārtu pāri bērnam. Arī 

ergonomiskajām somām var atšķirties 

biezums, turklāt daļai pat iestrādāta 

papildu kārta vēsākam laikam. Tas viss 

jāņem vērā, izvēloties apģērbu bērnam.

Ja mazais ir saģērbts istabas drēbēs un 

tiek nēsāts slingā pēc klasiskās meto-

des – zīdaiņa iesiešana ar trim kārtām –, 

tad viņa mazo augumiņu jau nosedz 

trīs auduma kārtas! Siltam rudenim 

tas varētu būt pietiekami, un nēsātāja 

virsjaka var palikt vaļā. Vēsākā laikā savu 

virsjaku vai mēteli var pogāt ciet. Ja to 

nav iespējams izdarīt līdz augšai, zem 

mēteļa var vilkt adītu platu jaku, kas 

nosedz bērnu, vai arī abiem – bērnam un 

pieaugušajam – pārklāt kādu platu šalli. 

Māmiņa var turpināt valkāt gaidību laika 

mēteli vai vienkārši kādu platu virsjaku, 

ko iespējams aizvērt līdz bērna kaklam.

Ja šādi saģērbti ieejat siltā telpā 

(veikalā, dārziņā, skolā vai jebkur 

citur), visticamāk, mazajam būs 

Izvēloties slingu, 
nedomā par 

konkrēto gadalaiku 
ārā, bet lūko pēc tāda, 

kas patīk, ir ērts un 
piemērots 

lietošanai visos 
gada mēnešos.



par karstu. Plānojot šādas iekšā/ārā 

iešanas, parūpējies, lai uzvilkto apģērbu 

varētu arī viegli novilkt iekštelpās. 

Piemēram, ja bērns saģērbts istabas 

drēbēs, tad, atpogājot mēteli, noņemot 

šalli vai atverot adīto jaku un noņemot 

liekās slinga kārtas, viņš nepārkarsīs. 

Savukārt, ja mazais ielikts slingā jau 

saģērbts vairākās kārtās, tad mazais 

noteikti jāņem ārā no slinga. Un tieši 

tāpat arī no ergosomas. 

Biezajam ziemas 
kombinezonam 
slingā – nē! 

Bērnu nēsājot slingā vai ergonomiskajā 

somā, ziemai paredzētie, biezie 

kombinezoni nederēs – mazajam 

būs par karstu, turklāt tie ir 

slideni, tāpēc iesiet bērnu slingā ir 

diezgan apgrūtinoši, bet ielikt somā 

neparocīgi. Velc plānus adītos vai flīsa 

kombinezonus, kuri ļaus nēsātāja 

ķermeņa siltumam piekļūt bērna 

ķermenim, būs elpojoši un palīdzēs 

mazajam ieņemt piemērotu pozīciju 

slingā vai ergonomiskajā somā. Parasti 

šādiem kombinezoniem ir kapuce un 

aizlokāmas roku un kāju daļas, kas 

papildus siltina.

Atceries par kājām un 
galvu

Bērna galva un kājas atrodas ārpus 

slinga, tāpēc lūko, lai viņam būtu 

laikapstākļiem piemērota cepure un 

apavi vai zeķes. Ja bērna kājas ir zem 

specializēta slingošanas apģērba, tad 

par tām vari tik ļoti neuztraukties, 

jo mazuļa kājas sildīs tavs ķermenis. 

Pavisam maziem bērniņiem (aptuveni 

līdz diviem mēnešiem) lieto slinga 

siešanas veidu, kurā kājas var paslēpt 

zem auduma un tās ir siltumā. 

Savukārt, ja bērna kājas paliek ārpus 

slinga un tās nenosedz nēsātāja 

virsdrēbes, tad noteikti mazā kājeles 

jāapģērbj siltāk. Slingotājiem iemīļotas 

ir dažādas getras, garās zeķes un 

mīkstie zābaciņi.

Svarīgā bērna poza

Izvēlies bērnam apģērbu, kas ir 

mīksts, plāns un netraucē slingā 

vai ergonomiskajā somā ieņemt 

ērtu pozīciju, lai atbilstu nēsāšanas 

anatomiskajiem pamatkritērijiem. 

Ja mazajam būs saģērbtas vairākas 

biezas kārtas vai uzvilkts biezais 

kombinezons, viņš nevarēs slingā 

ieņemt pareizo dziļā ietupiena 

pozīciju ar nedaudz ieliekto muguru. 

Visticamāk, bērns karāsies, atspiests uz 

starpenes, vai sēdēs, jo biezais apģērbs 

traucēs ieliekt ceļus.

Nekad neizmanto horizontālo jeb 

šūpulīša pozīciju, dodoties ārā slingā 

vēsajos gada mēnešos!

Padoms!
Termometra stabiņam tuvojoties 

nulles atzīmei, istabas drēbēm pa 

virsu var vilkt mīkstu un plānu 

kombinezonu vai adītu kostīmu, vai 

vilnas bikses un jaku.
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Praktiski padomi

Ja mazo nēsā virs 
sava apģērba

Lielākus bērnus, tuvāk gada 

vecumam, būs ērtāk nēsāt uz savām 

virsdrēbēm. Īpaši, ja mazais jau staigā 

un jebkurā brīdī var vēlēties izkļūt 

no siltajiem slinga apskāvieniem. 

Nēsājot mazo šādi, izvēlies sev un 

bērnam apģērbu, kas neslīd un uz 

kura viegli var uzsiet slingu vai 

uzlikt ergonomisko somu. Slidena 

virsjaka vienam vai otram sarežģīs 

bērna ielikšanu slingā vai ergosomā 

un var arī traucēt nēsāšanas procesā. 

Vēl jāņem vērā, ka lielajiem bērniem 

ķermeņa augšdaļa visbiežāk ir laukā 

no slinga vai ergonomiskās somas, 

SPECIALIZĒTAIS APĢĒRBS 

Atceries galveno 
principu: viena 

drēbju kārta 
mazāk nekā tad, 
ja bērns gulētu 

ratos!

Vispirms jāteic, ka tāds nav obligāti jāiegādājas un jāvalkā, 

taču šim nolūkam paredzētais apģērbs var atvieglot došanos 

ārpus mājas ar mazuli slingā.

Slingošanas virsjaka būs īpaši laba izvēle tad, ja ikdienā 

jādodas pakaļ vecākajiem bērniem un bieži jāiet 

iekštelpās. Zem specializētās slingošanas jakas ar 

iestrādātu vietu bērnam mazulis tiek ģērbts istabas 

drēbēs arī pavisam vēsajos gada mēnešos, tāpēc ikreiz, 

ieejot iekštelpās, atliek tikai attaisīt virsjaku, lai mazais 

nesakarstu. Šīs jakas parasti ir ražotas no ūdens un vēja 

necaurlaidīgiem materiāliem un ir dažāda biezuma.

Pārsegi ir ērti, ja nēsā bērnu zem savas virsjakas un tāpēc 

nevari to aizvērt kārtīgi, bet arī nevēlies vai nevari 

iegādāties slingošanas jaku. Šādos gadījumos var ņemt 

talkā pārsegu, kas ir ļoti viegli uzliekams un noņemams. 

Tas var būt gan no flīsa, gan no ūdens necaurlaidīga 

materiāla, turklāt tas būs viens no finansiāli lētākajiem 

ieguldījumiem.

Trikotāžas jakas un vestes. Tās var viegli pavilkt zem 

jebkurām virsdrēbēm. Parasti šādas jakas un vestes 

ir pagarinātas un silda arī nēsātāja gurnus, bet 

paaugstinātā kakla daļa labi nosedz krūtis un kaklu. Ar 

dažiem izņēmumiem tas parasti trūkst pārsegiem un 

specializētām slingošanas jakām.



tāpēc papildus var uzvilkt kādu vestīti 

vai jaku apakšā. Un arī šajā vecumā ļoti 

palīdz getras un jakas ar kapucēm.

Vai vajadzīgs ziemas 
slings?

Nē, ziemas slings ar vilnu, kašmiru vai 

vienkārši biezāks nav nepieciešams. 

Šādi slingi ir ekskluzīvi, dārgi, grūtāk 

kopjami, un tiem nav lielas nozīmes 

siltuma nodrošināšanā bērnam.  

Izvēloties slingu, nedomā par konkrēto 

gadalaiku ārā, bet lūko pēc tāda, kas 

patīk, ir ērts un piemērots lietošanai 

visos gada mēnešos.

Neaizmirsti par 
sevi!

Arī mammai vai tētim, nēsājot bērnu 

slingā vai ergonomiskajā somā, jājūtas 

ērti. Tieši tāpat kā mazajam, arī 

nēsātājam jāvelk vienu drēbju kārtu 

mazāk. Slings vai ergosoma būs vēl 

viena auduma kārta, un, esot tuvu klāt, 

tevi sildīs arī bērna ķermenis. Piemērots 

būs apģērbs no dabīgu šķiedru auduma, 

kas uzsūc mitrumu, piemēram, bieži 

izmantoti ir organiskas vilnas, zīda un 

moderni termoapģērbi.

Un noteikti padomā, lai silti ir arī 

kaklam un krūtīm. Ja lieto garu šalli, 

pārbaudi, vai tā nenosedz bērna degunu 

un seju. Bet visērtāk jutīsies apģērbā 

ar paaugstināta kakla daļu un dažādās 

apaļšallēs, kas pārvelkamas pāri galvai.

Lai jūsu kopābūšana ir mierpilna, ērta 

un silta!



Atsauces

72  |  Zīdainis | DECEMBRIS–FEBRUĀRIS

RAKSTOS IZMANTOTĀ 
LITERATŪRA UN PĒTĪJUMI

 Simfīzes sāpes. Kā sev 
palīdzēt? 20. lpp.

1. Australian Government 
Department of Health. (2019, 
June 03). Pelvic Girdle Pain. 
Retrieved November 03, 2020. 
Pieejams: https://www.health.
gov.au/resources/pregnancy- 
care-guidelines/part-i-common-
conditions-during-pregnancy/
pelvic-girdle-pain 

2. Pregnancy Related Pelvic 
Girdle Pain (Symphysis Pubis 
Dysfunction), Physiotherapy 
Department, Patient 
Information. SaTH NHS Trust, 
September 2017. Pieejams: 
https:// www.sath.nhs.uk/wp-
content/uploads/2016/09/
pelvic-girdle-pain-v4-sept-2014.
pdf 

3. Clinical Practice Guideline 
Management of Pelvic Girdle ... 
(n.d.). Retrieved November 3, 
2020. Pieejams: https://www.
hse.ie/eng/about/who/acute- 
hospitals-division/woman-
infants/clinical-guidelines/
management-of-pelvic-girdle-
pain- in-pregnancy-and-post-
partum.pdf 

4. Pelvic Girdle Pain and 
Pregnancy. (n.d.). Retrieved 
November 03, 2020. Pieejams: 
https:// www.rcog.org.uk/en/
patients/patient-leaflets/pelvic-
girdle-pain-and-pregnancy/ 

 Dzelte jaundzimušajam 
 42. lpp.

1. https://www.healthline.com/
health/breast-milk-jaundice

2. https://www.nhs.uk/conditions/
jaundice-newborn/

3. http://www.neonatologi.lv/wp-
content/uploads/2010/01/NICE-
jaundice-guidelines-2011.pdf

4. https://docdeti.ru/baza-znaniy/
zheltukha_u_novorozhdennykh/

5. https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0378378219305687

 Zīmju valoda mazuļiem 
 58. lpp. 

1. Petittoa, L. A.; Holowkab, S.; 
Sergioc, L. E.; Levyd, B.; Ostry, 
D. J. Baby Hands that Move 
to the Rhythm of Language: 
Hearing Babies Acquiring Sign 
Languages Babble Silently on 
the Hands. 






