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SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas numurs: 
40103209211.

Vēlies uzdot jautājumu vai ieteikt tēmu žurnāla 
nākamajam numuram?
Raksti: redakcija@mammam.lv.

Iespiests tipogrāfijā “Poligrāfijas grupa 
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Žurnālu “Mammām un Tētiem. Zīdainis”
 lasi arī digitālā formātā latviešu un 

krievu valodā – ienāc 
www.zurnali.mammamuntetiem.lv!

Lai pirmais tiktu pie jaunākā izdevuma, 
abonē digitālo žurnālu – tas pienāks 

tavā e-pastā bez maksas!

GAIDĀMĀ MAZUĻA 
AUKLĒŠANA

“Katrs cilvēks ir citāds. Vai ne, mammu?” reizēm manu apstiprinājumu šim 

neapstrīdamajam faktam vēlas zināt mūsu ģimenes bērnudārzniece. “Jā, ir gan,” es 

atbildu. Tad mēs pārrunājam, kad un kā šīs atšķirības ir vērojamas. Un ka tas nebūt 

nav slikti – tas ir aizraujoši un pārsteigumiem pilni. Gluži tāpat ar grūtniecību – nav 

divu vienādu. Jo katrs mazulis ir īpašs un citāds, jau sākot augt zem savas mammas 

sirds. 

Pēc bērnu piedzimšanas laiku pa laikam pieķēru sevi nodomājam: ja vien kāds man 

to būtu pateicis iepriekš! Kas sagaidāms tūdaļ pēc dzemdībām, ka ar zīdīšanu var 

būt dažādas raizes, ka mazais gudrinieks, uzsākot piebarošanu, var atteikties no 

visa, kas pasniegts biezeņa formātā. Taču par grūtniecību, dzemdībām, jaundzimušo 

mazuli un augošo bērnu visu nav iespējams iepriekš uzzināt. Jo katra grūtniecība, 

dzemdības un pati jaunā atvase var nest arvien jaunus jautājumus, atbildes un 

pārsteigumus. Atliek vien ļauties.

Tomēr zināšanas spēj sniegt drošības sajūtu. Arī zināmu mieru. Un to neaprakstāmi 

skaisto izjūtu, kad, veltot laiku savu zināšanu papildināšanai vecāku lomā, mamma 

domās auklē savu gaidāmo mazuli. Mēģinot sajust – kāds ir mans gaidāmais bērniņš? 

Varbūt par šo savu jauno, mazo personību vari jau ko pastāstīt?

Inga Akmentiņa-Smildziņa, 

vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja 

MĀRCIS GEDIŅŠ, 

flebologs, asinsvadu 

ķirurgs; Paula 

Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcas 

Asinsvadu ķirurģijas centrs; 

Latvijas asinsvadu ķirurgu 

biedrības, Latvijas Fleboloģijas 

biedrības un Eiropas Asinsvadu 

ķirurgu biedrības loceklis. 

MAIRITA LŪSE, 

“Zero Waste 

Latvija” valdes 

locekle. 

IEVA BALDIŅA, 

Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra 

Patērētāju tiesību 

uzraudzības departamenta 

direktore / iestādes direktora 

vietniece.

NORMUNDS 

BARANOVSKIS, 

“Rimi Bērniem” 

garšas eksperts, 

šefpavārs. 

OLGA ĻUBINA, 

sertificēta uztura 

speciāliste, “Rimi 

Bērniem” uztura 

speciāliste. 

GUNITA ARNAVA, 

žurnāla  “Mammām 

un Tētiem. 

Bērnudārznieks” 

valodas redaktore.

ARTŪRS ĶIPSTS,  

portāla “Mam-

mamuntetiem.lv” 

foto un video 

mākslinieks, žurnālu “Mam-

mām un Tētiem” fotogrāfs.

AGNESE 

STŪRMANE, 

ginekoloģe dzem-

dību speciāliste, 

Rīgas Dzemdību nama 

uzņemšanas nodaļas vadītāja.

 

VALENTĪNA 

BEĻAVSKA,

 Latvijas Vecmāšu 

asociācijas valdes 

locekle, Rīgas Dzemdību nama 

Ambulatoriskās nodaļas vecākā 

vecmāte, RSU Māszinību un 

dzemdību aprūpes katedras 

asistenta pienākumu 

izpildītāja/pasniedzēja.

ELĪNA KOLĀTE, 

vides eksperte.

MAREKS 

MARČUKS, 

Bērnu klīniskās 

universitātes 

slimnīcas ārsts, “Skolas 

Mammām un Tētiem” lektors. 

INGA BABURE, 

vecmāte, dūla un 

“Skolas Mammām 

un Tētiem” lektore. 

OLGA BOKA, 

ginekoloģe 

dzemdību 

speciāliste. 

DINA APELE-

FREIMANE, 

pediatre, 

neonatoloģe. 

ILGA REIZNIECE, 

mūziķe, folkloriste 

un pedagoģe, 

grupas “Iļģi” 

dibinātāja un dalībniece. 

JŪLIJA KALNIŅA, 

Rīgas Stradiņa 

universitātes (RSU) 

Zobu terapijas 

un mutes veselības katedras 

docente, RSU Stomatoloģijas 

institūta Bērnu nodaļas zobārste.

ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM. 
ZĪDAINIS” RADOŠĀ KOMANDA 

INGA 

AKMENTIŅA-

SMILDZIŅA,

“Izdevniecības 

Mammām un Tētiem” 

galvenā redaktore, Latvijas 

vecāku organizācijas 

“Mammamuntetiem.lv” 

vadītāja, Latvijas Sociālās 

uzņēmējdarbības asociācijas 

biedre, Imunizācijas valsts 

padomes locekle.

GUNITA KRILOVA, 

žurnāla “Mammām 

un Tētiem. 

Bērnudārznieks” 

galvenā redaktore un portāla 

“Mammamuntetiem.lv” 

redaktore. 

LĪGA BRŪVERE, 

portāla “Mam-

mamuntetiem.lv” 

un žurnālu “Mam-

mām un Tētiem” redaktore.

SIGITA ĀBOLTIŅA,

žurnāla 

“Mammām un 

Tētiem. Skolēns” 

atbildīgā redaktore, portāla 

“Mammamuntetiem.lv” 

redaktore.

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

meklē mūs sociālajos tīklos Facebook, Instagram un Twitter vai sazinies ar kādu no redaktoriem, 
rakstot vēstuli e-pastā.
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REGULĀRI VEBINĀRI VECĀKIEM 

Aicinot jaunos un topošos vecākus ievērot sociālo 
distancēšanos Covid-19 pandēmijas laikā, “Skolas 
Mammām un Tētiem” lekcijas tiek piedāvātas 
attālināti.

Noderīgi vebināri jaunajiem un topošajiem vecākiem:

• Grūtniecības norise un dzemdību sākums

Vecmātes Baibas Trifanovas lekcijā uzzināsi gan par to, 

kas notiek sievietes ķermenī grūtniecības laikā, gan to, 

kā izvēlēties dzemdību vietu, kā arī kādi ir dzemdību 

priekšvēstneši, kas nepārprotami apliecina – mazulis ir jau 

ceļā!

•  Dzemdību norise un pirmās stundas pēc dzemdībām

Vecmātes un dūlas Ingas Babures praktiskie padomi 

par gatavošanos dzemdībām ar iespēju uzdot jautājumu 

pieredzējušai speciālistei. Uzzini visu par dzemdību norisi, 

par dzemdību pozām un to, kādu atbalstu vari sagaidīt no 

atbalsta personas. Tāpat lekcijā tiek skatīti jautājumi par 

pēcdzemdību periodu un emocijām.

• Jaundzimušā aprūpe un ievads hendlingā

Hendlinga praktiskā nodarbība par jaundzimušā aprūpi 

un hendlingu, kurā apgūsiet pareizas bērna aprūpes 

pamatprincipus, kā pareizi celt, aprūpēt un apģērbt mazulīti, 

kā arī iespējams uzdot jautājumus par dažādu palīgierīču 

lietošanu – slingiem, ergosomām. Nodarbību vada sertificēta 

bērnu nēsāšanas konsultante Evita Žvagiņa-Jākobsone.

• Bērna drošība

Ārsta Mareka Marčuka nodarbība par bērna drošību ar 

iespēju uzdot jautājumus. Lekcijā uzzināsi, kā palīdzēt, ja 

bērns ir aizrijies vai ja nepieciešama mākslīgā elpināšana, 

kādi ir biežākie traumatisma riska faktori bērniem vecumā 

līdz septiņiem gadiem un citus svarīgus jautājumus par bērna 

drošību.

• Zīdīšanas problēmsituācijas un to risinājumi

Vebinārā kopā ar sertificētu zīdīšanas konsultanti Evitu 

Ziņas

Žvagiņu-Jākobsoni apskatītas biežākās zīdīšanas 

problēmsituācijas un tiek meklēti risinājumi, saskaroties ar 

zīdīšanas grūtībām.

Vairāk informācijas par vebināriem: 

www.mammamuntetiem.lv. 

Pieteikties nodarbībai – e-pasts: skola@mammam.lv; 

tālr. 25665515.

IESPĒJA!  “MAMMAMUNTETIEM.LV” PIEDĀVĀ

Lai turpinātu nodrošināt vingrošanas nodarbības 
topošajām māmiņām arī Covid-19 pandēmijas 
laikā, grūtnieces aicinātas pievienoties 
vingrošanas nodarbībām tiešsaistē platformā 
Zoom. Nodarbības vada fizioterapeites Solveiga 
Rozentāle un Ieva Vasiļjeva. 

Nedēļā tiek organizētas divas nodarbības. Nodarbībai 

trešdienās plkst. 11.00 aicinātas pievienoties topošās māmiņas, 

kuras jau atrodas dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības  

3. trimestris). Šo nodarbību vada Solveiga Rozentāle. 

Uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās plkst. 18.00, 

aicinātas grūtnieces, kas vēl nav devušās dekrēta atvaļinājumā 

(grūtniecības 2. trimestris). Šo nodarbību vada fizioterapeite 

Ieva Vasiļjeva.

Lai pievienotos nodarbībām, nepieciešams: 

• nosūtīt pieteikumu WhatsApp vai SMS veidā fizioterapeitei 

Solveigai Rozentālei (3. trimestris) uz tālruni 29742832 

vai fizioterapeitei Ievai Vasiļjevai (2. trimestris) uz tālruni 

29734876, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi;

• saņemt no grūtniecības uzraugošā ārsta vai vecmātes 

atļauju piedalīties vingrošanas nodarbībās, kas jāuzrāda 

fizioterapeitēm;

• savā datorā vai viedierīcē jālejupielādē Zoom.us programma.

Pirms katras nodarbības tiek nosūtīta saite, uz kuras uzspiežot 

un ievadot pieejas datus, var pievienoties nodarbībai. 

Vingrošanai nepieciešams ērts apģērbs un paklājiņš.

Nodarbību mērķis ir palīdzēt grūtniecei sagatavoties 

dzemdībām, uzlabot tās vispārējo fizisko un emocionālo 

labsajūtu grūtniecības laikā.

Nodarbību laikā tiks apgūtas elpošanas un atslābināšanās 

tehnikas (relaksācijas pozas), ko grūtnieces var lietot 

dzemdībās; stiprināta muskulatūra, uzsvaru liekot uz iegurņa 

un muguras muskulatūru; izkustinātas locītavas u. tml.

Nodarbībām var pievienoties grūtnieces no 13. grūtniecības 

nedēļas ar grūtniecības uzraugošā ārsta vai vecmātes atļauju 

vingrot. 

Nodarbības tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros.

TOPOŠĀS MĀMIŅAS LIEPĀJĀ AICINĀTAS PIEVIENOTIES BEZMAKSAS 
VINGROŠANAS NODARBĪBĀM TIEŠSAISTĒ

4  |  Zīdainis | MARTS–MAIJS
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Ziņas

ĢIMENES PORTĀLS 
“MAMMAMUNTETIEM.LV” 
TAGAD LASĀMS ARĪ KRIEVU 
VALODĀ

JAUNUMS!

Ģimenes portāls “Mammamuntetiem.lv” 
izglītojošu un arī izklaidējošu informāciju ģimenes 
cilvēkiem sniedz jau 12 gadus. Nu tas lasāms arī 
krievu valodā!

“Mammamuntetiem.lv” mēnesī lasa vidēji 250 000 unikālo 

lietotāju no Latvijas (tīmekļvietņu mērītāja Gemius dati), un 

nu, paplašinot savu lasītāju loku, portāls turpmāk lasāms arī 

krievu valodā. Svarīgi zināt, ka krievu valodā lasāmas arī visu 

trīs organizācijas izdoto žurnālu digitālās versijas – “Zīdainis”, 

“Bērnudārznieks” un “Skolēns”. Digitālā formātā lasi tos 

www.mamamipapam.lv. 

IDEĀLAS MAMMAS MIERĪGAS 
DZĪVES NOSLĒPUMI

Izdevniecība “Avots” laidusi klajā Annas Bikovas 
grāmatu īpaši mammām – ““Ideālas mammas” 
mierīgas dzīves noslēpumi”. 

Ja mamma dusmās purina bērnu, viņa sagrauj bērnu. Ja 

mamma saglabā mierīguma masku brīžos, kad viņu pārņem 

dusmas, viņa sagrauj sevi. Kā ar to tikt galā, un kā no tā 

izvairīties? Šajā grāmatā autore izskaidro, cik svarīgi mammai 

mācēt atgūt un saglabāt dvēseles mieru. Tikai, esot mierīgai, 

iespējams atrisināt bērnu konfliktus, pārliecināt, nomierināt 

un pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram 

bērns uzticēs savas problēmas un ar kuru dalīsies savās 

emocijās.

Grāmatā uzzināsi, kā saprast savas neapmierinātības cēloni, 

kā nepieļaut, ka bērnam iestājas histērija, kad un kā drīkst 

salīdzināt bērnus ar citiem, kā mamma var saglabāt līdzsvaru 

savā dzīvē, kā arī daudz citas noderīgas un interesantas 

informācijas un metodes, ko lietot ikdienā.

JAUNA GRĀMATA



Grūtniecība un dzemdības
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Meklē savu cilvēku, 
kurš informāciju 

pasniedz tev 
vissaprotamākajā veidā 
un var atbildēt 

uz visiem taviem 
jautājumiem.

JAUTĀJUMS: Ko tas nozīmē – gatavoties 

dzemdībām?

Atbild Sanita Bergmane, dūla: 

Gatavoties dzemdībām var un vajag 

vairākos veidos – informatīvi, fiziski un 

emocionāli.

taču to piedāvājums ir ļoti plašs. 

Fiziski. Gatavot ķermeni tik īpašam un 

spēku prasošam darbam var vingrojot, 

peldot, pastaigājoties. Mācoties un 

trenējoties elpot. Tāpat kā, plānojot 

noskriet maratonu, ir jātrenējas, lai 

piepildītu mērķi, tieši tāpat un vēl 

rūpīgāk jāpalīdz ķermenim sagatavoties 

arī fiziski, lai tas varētu paveikt šo tik ļoti 

nozīmīgo darbu – piedzemdēt bērnu. 

Dūlas visā Latvijā piedāvā gan grūtnieču 

vingrošanas un elpošanas nodarbības, 

grūtnieču jogu un citas nodarbības, 

kurās dzemdībām var gatavoties arī 

fiziski. Šobrīd nodarbības pieejamas 

neklātienē – tiešsaistes režīmā. 

DŪLAS ATBILD 
UZ TOPOŠO VECĀKU 
JAUTĀJUMIEM
Ko tas nozīmē – gatavoties dzemdībām, kā dūla var būt 
noderīga ķeizargrieziena operācijas laikā, vai tētis un dūla 
viens otram netraucē – uz topošo vecāku jautājumiem 
atbild dūlas. 

Atbild
SANITA 
BERGMANE,
dūla

ELĪNA 
DUPATE,

dūla

KAS IR DŪLA? 
Dūla ir topošo un jauno vecāku 

atbalsta persona, kura vecākiem 

sniedz informatīvu un emocionālu 

atbalstu grūtniecības laikā un 

pēcdzemdību periodā. 

Informatīvi. Mana kā dūlas pieredze 

rāda, ka visbiežāk vilšanos dzemdībās 

piedzīvo tie pāri, kas aiziet uz 

dzemdībām, nezinot, kas tieši viņus 

sagaida. Jo nepietiek ar domu, ka “visas 

taču kaut kā piedzemdē”. Tā gan ir, 

bet esmu pārliecināta, ka teju katra 

sieviete vēlas piedzīvot spēcinošas un 

īpašas radības, nevis “kaut kādas”. 

Tieši tādēļ – gatavojies informatīvi. 

Kas ir dzemdības? Kas tajās notiek? 

Kas un kāpēc sāp? Kā es sev varu 

palīdzēt katrā no dzemdību periodiem? 

Pārzinot atbildes uz šiem jautājumiem, 

mamma var labāk sagatavoties 

dzemdībām un plānot katru dzemdību 

periodu. Jo arī šeit der vecais labais 

teiciens, ka tas, kurš nezina, ko grib, 

dabū to, kas paliek pāri. Meklē savu 

cilvēku, kurš informāciju pasniedz tev 

vissaprotamākajā veidā un var atbildēt 

uz visiem taviem jautājumiem. Šobrīd 

Covid-19 ierobežojumu dēļ dzemdību 

sagatavošanās kursi notiek tiešsaistē, 

Emocionāli. Pārdomājot, pārrunājot 

savas izjūtas un domas par grūtniecību 

un dzemdībām. Nekrāt savas bailes, 

bet drošā vidē palūkoties uz tām 

un tās atlaist. Neļaut trauksmei un 

satraukumam būt pārsvarā un traucēt 

izbaudīt grūtniecību. To visu iespējams 

darīt kopā ar dūlu vai citu speciālistu.
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JAUTĀJUMS: Vai dzemdībās var 

piedalīties dūla, ja ir plānots, ka tajās 

piedalās arī bērniņa tētis? Vai viņi viens 

otram “netraucē”?

Atbild Elīna Dupate, dūla: Šobrīd sakarā 

ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem 

dzemdību nodaļās Latvijā daudzviet ir 

ieviesti ierobežojumi, kas paredz, ka 

dzemdībās drīkst piedalīties tikai viena 

pavadošā persona. Pavadošā persona 

ir jebkura sievietei tuva persona. Tas 

nozīmē, ka šobrīd pārim ir jāpieņem 

lēmums, vai dzemdībās piedalīsies 

dzīvesbiedrs vai dūla, vai cita tuva 

persona. Tomēr iesaku sekot līdzi 

ierobežojumiem izvēlētajā dzemdību 

iestādē un pirms došanās uz dzemdībām 

piezvanīt uz dzemdību nodaļu, lai 

noskaidrotu, vai nosacījumi nav 

mainījušies. Pirms Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumu ieviešanas dzemdībās 

vienlaikus drīkstēja piedalīties gan 

dzīvesbiedrs, gan dūla. 

Mazuļa piedzimšana ir ļoti īpašs un 

privāts notikums pāra dzīvē. Tāpēc ir 

saprotami, ka var rasties jautājums, 

vai dūlas klātbūtne dzemdībās ir 

nepieciešama, vai topošais tētis 

nejutīsies atstums. Dūlai un bērna 

tēvam dzemdībās ir atšķirīgas, tomēr 

savstarpēji papildinošas lomas. Dūla 

drīzāk palīdzēs abiem. Ir lieliski, ja 

visus dūlas pienākumus spēj uzņemties 

dzīvesbiedrs, tomēr ne vienmēr tā ir. 

Jāņem vērā, ka bērna tētis dzemdību 

procesā nav neatkarīgs vērotājs. Arī 

viņš izdzīvo dažādu emociju gammu – 

uztraukumu, saspringumu, informācijas 

trūkumu utt. Tēvam lielākoties nav 

pieredzes dzemdību procesu norisē vai 

arī uztraukumā piemirsies dzemdību 

kursos apgūtais, video lekcijās 

dzirdētais. Tāpēc dūlas klātbūtne gan 

nomierina, gan iedrošina, gan arī motivē 

dzīvesbiedru un veicina viņa atbalsta 

lomu, iesakot, kā labāk un efektīvāk 

palīdzēt sievietei, nevis aizstāj viņu. Līdz 

ar to dūla ir atbalsts ne tikai sievietei 

dzemdībās, bet arī dzīvesbiedram. 

Tā kā dūlas klātbūtne sievietei dzemdībās 

ir nepārtraukta, tas ļauj bērna tētim 

dzemdībās piedalīties tik ilgi un tādā 

apmērā, kā viņš vēlas un kas ir saskaņā 

ar viņa sajūtām, tajā pašā laikā sievietei 

nepaliekot bez atbalsta personas. Jāņem 

vērā, ka dūla dzemdībās rīkosies saskaņā 

ar mammas un tēta vēlmēm un respektēs 

tās, lai kādas tās būtu. Dūlas prioritāte 

ir sievietes un bērna tēta fiziskā un 

emocionālā labsajūta. Tāpēc nav pamata 

bažām, ka dūla jebkādā veidā konkurēs 

ar mazuļa tēti.

JAUTĀJUMS: Vai dūla var piedalīties 

ķeizargrieziena dzemdībās? Vai ārsti 

neiebilst, ja operācijas laikā ir klāt 

gan tēvs, gan dūla (plus viss slimnīcas 

personāls).

Atbild Sanita Bergmane, dūla: Tas, vai 

dūla drīkst piedalīties ķeizargrieziena 

dzemdībās, ir atkarīgs no katras 

dzemdību iestādes noteikumiem. Ir 

dzemdību iestādes, kuras tam neiebilst, 

un ir tādas, kur dūla var atbalstīt 

mammu un visu jaundzimušo ģimeni 

pirms un pēc ķeizargrieziena, bet ne 

tā laikā. Par šiem noteikumiem jājautā 

izvēlētajā dzemdību iestādē. 

JAUTĀJUMS: Kā dūla var atbalstīt sievieti 

un ģimeni gan ķeizargrieziena laikā, gan 

pēc tā? 

Atbild Sanita Bergmane, dūla: 

Ķeizargrieziena operācija ir notikums, kas 

var raisīt vēl vairāk jautājumu un emociju 

nekā vaginālās dzemdības. Tāpēc uzmeklē 

sev atbalsta personu, pat ja īsti šobrīd nespēj 

atbildēt, kāpēc par to esi iedomājusies. 

Lūk, dažas idejas, kā dūla var noderēt 

ķeizargrieziena operācijas laikā (ārkārtas 

situācijā var būt dažādi ierobežojumi, 

pirms dzemdībām ir vērts ar tiem 

iepazīties)!

Informatīvi. Pastāstīt un izskaidrot to, 

kas notiek ķeizargrieziena laikā. Zināmais 

sagādā mazāk trauksmes un baiļu nekā 

nezināmais.

Iemūžinot pirmos bēbīša dzīves mirkļus 

šaipus puncim un satikšanos ar vecākiem 

gan foto, gan video veidā.

Palīdzēt organizēt āda-āda kontaktu, 

kolīdz tas ir iespējams. Šis kontakts ir 

svarīgs piesaistes izveidošanai, kā arī 

kopējai fiziskai un emocionālai sievietes 

un bērniņa labsajūtai.

Atbalstīt un palīdzēt uzsākt zīdīšanu. 

Tā kā pirmajā dienā pēc ķeizargrieziena 

sievietei ir apgrūtināta iespēja staigāt, 

tad dūla var padot un palīdzēt pielikt pie 

krūts mazuli. Kā arī sniegt iedrošinājumu 

zīdīšanā. 

Palīdzēt fiziski sievietei pēc ķeizargriezie-

na operācijas. Pirmās dienas pēc operācijas 

var būt fiziski grūtas, kad palīdzība 

nepieciešama staigājot, apmeklējot tualeti, 

mazgājoties, aprūpējot bērniņu. 

Atbalstot sievieti un ģimeni emocionāli. 

Jaunās mammas un tēta uzklausīšana ir 

vecāku iespēja justies tā, kā viņa jūtas.

Arī tad, ja sievietei paredzēta plānota 

ķeizargrieziena operācija, dūla var būtiski 

palīdzēt sagatavoties šim notikumam. 

Kā tieši? Pārrunājot sievietes emocijas 

par to un sniedzot informāciju, kā notiek 

šāda veida dzemdības. Tāpat var laikus 

sagatavot plānu pirmajam laikam pēc 

operācijas.

VIDEO KANĀLS MAMMĀM UN 
TĒTIEM
• Video lekcijas un tiešraides nodarbības nu ir pieejamas portāla 

“Mammamuntetiem.lv” video kanālā, kas radīts īpaši mammām un tētiem. 

• Ja šobrīd gaidāt mazuli, skatiet video sadaļu “Topošajiem un jaunajiem 

vecākiem” – dažādas tematiskās lekcijas ir skatāmas bez maksas. 

• Ja priekšroku dod klausāmlekcijām, tad klausies tās mūzikas straumēšanas 

vietnē Spotify – “Podkāsti mammām un tētiem”!

• Ja vēlies piedalīties slēgtu grupu nodarbībās, kur speciālistam vari uzdot sevi 

interesējošus jautājumus, portālā “Mammamuntetiem.lv” meklē sadaļu 

“Skola Mammām un Tētiem” un piesakies maksas tiešsaistes nodarbībām. 

UZDOD SAVU JAUTĀJUMU!
Savu jautājumu dūlai vari uzdot, rakstot uz e-pastu: fonds@mammamuntetiem.lv. 

Atbildi saņemsi privāti un pēc iespējas drīz. Iespējams, jautājums un atbilde tiks 

publicēti arī žurnālā “Zīdainis”, taču netiks atklātas jautājuma specifiskās detaļas, 

tādējādi nodrošinot anonimitāti. 

Grūtniecība un dzemdības
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Reizēm, kad iestājas grūtniecība rēzus negatīvai mammai, 
ir dzirdamas bažas par to, vai nebūs problēmu iznēsāt 
mazuli. Ir saglabājušies pat stāsti, ka rēzus negatīvai 
sievietei ieteicams meklēt vīru ar rēzus negatīvām asinīm, 
lai spētu iznēsāt un dzemdēt veselus bērnus. Jā, riski 
rēzus negatīvai grūtniecei ir, taču ir arī iespējas!

Autore: GUNITA KRILOVA

Konsultē
OLGA BOKA,
ginekoloģe 
dzemdību 
speciāliste

DINA 
APELE-

FREIMANE,
pediatre, 

neonatoloģe

Par riskiem, kas var skart rēzus 

negatīvas sievietes, un kādas grūtības 

tas var sagādāt jaundzimušajam, stāsta 

Paula Stradiņa klīniskās universitātes 

slimnīcas ginekoloģe dzemdību 

speciāliste Dr. Olga Boka un pediatre, 

neonatoloģe Dr. Dina Apele-Freimane. 

Speciālistes norāda – šī ir svarīga 

lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, bet 

ar mūsdienās pieejamo diagnostiku 

un ārstēšanu tai vairs nevajadzētu būt 

nopietnai klīniskai problēmai.

Kas ir rēzus faktors

Rēzus faktori ir vairāki, bet populārākais 

ir anti D antigēns, un visbiežāk, sakot 

“rēzus faktors”, tiek domāts tieši šis. 

Tas ir 

faktors jeb 

molekula, 

kas atrodas 

uz eritrocītu 

jeb sarkano asins- 

ķermenīšu virsmas. 

Ja cilvēka asinīs ir 

sastopams šis faktors, tad asinis 

ir rēzus pozitīvas, bet, ja cilvēkam 

šī faktora asinīs nav, viņam asinis ir 

rēzus negatīvas. Jāņem vērā, ka šis 

faktors neietekmē ne cilvēka dzīvi, 

ne labsajūtu. Apmēram 15 % Eiropas 

iedzīvotāju ir rēzus negatīvi. [1] Tomēr 

atsevišķās situācijās šis faktors ir jāņem 

vērā – ja rēzus negatīvs cilvēks saskaras 

ar šo faktoru, tas veido aizsargreakciju, 

izstrādā antivielas un sāk tam uzbrukt. 

Rēzus negatīva cilvēka ķermenis šo 

faktoru uztver kā svešķermeni, jo viņa 

organisms šādu molekulu neatpazīst. 

Rēzus faktors ir jāņem vērā, pārlejot 

asins, – rēzus negatīvam cilvēkam 

nedrīkst pārliet rēzus pozitīvas asinis, 

taču rēzus pozitīviem cilvēkiem drīkst 

pārliet gan rēzus pozitīvas, gan rēzus 

negatīvas asinis.

Otra situācija, kad rēzus faktors ir 

jāņem vērā, ir grūtniecība. Ja rēzus 

negatīvai sievietei ir rēzus pozitīvs 

partneris un ir iestājusies grūtniecība, 

ir nianses, kas jāņem vērā, lai 

grūtniecība tiktu veiksmīgi iznesta 

un jaundzimušais piedzimtu bez 

komplikācijām.

Mazliet no vēstures

Rēzus faktoru nesaderība, ja sieviete 

ir rēzus negatīva, bet auglis – pozitīvs, 

var būt bīstama auglim. Ja sievietes 

asinīs nonāk augļa rēzus pozitīvās daļas, 

sievietes organisms visbiežāk reaģē, 

izstrādājot antivielas un uzbrūkot šīm 

daļām. Konflikts starp mammas un 

bērna rēzus faktoriem jaundzimušajam 

var izraisīt smagu hemolītisko slimību – 

dzelti un anēmiju pat ar letālām 

sekām. Rēzus faktora izsaukta augļa 

saslimšana pirmo reizi aprakstīta 

1940. gadā. 1960. gadā tika atklāts 

līdzeklis, kas var novērst rēzus faktora 

radītu augļa saslimšanu, – anti D 

imūnglobulīns. Tas visām mūsdienu 

grūtniecēm ar rēzus negatīvām asinīm 

ļauj plānot grūtniecību bez bažām 

par smagu rēzus faktoru konfliktu. 

1968. gadā tika ieviesta pēcdzemdību 

profilakse ar šo imūnglobulīnu, kam 

pakāpeniski pievienoja profilaksi 

grūtniecības laikā. [2] Pirms anti D 

imūnglobulīna atklāšanas aptuveni 16 % 

sieviešu pēc divām grūtniecībām asinīs 

parādījās antivielas, kas var apdraudēt 

veiksmīgu grūtniecības norisi. Pēc 

pēcdzemdību profilaktiskās potes šis 

rādītājs ir samazinājās līdz 1–2 %, un 

pēc grūtniecības profilaktiskās potes – 

uz 0,1–0,3 %. [3]

RĒZUS 
NEGATĪVS 
UN GRŪTNIECĪBA. 
RISKI UN 
IESPĒJAS

Grūtniecība un dzemdības
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Grūtniecības laikā

Faktors grūtniecei

Pozitīvs

Pozitīvs

Negatīvs

Negatīvs

Faktors partnerim

Pozitīvs

Negatīvs

Negatīvs

Pozitīvs

Vai ir kādi riski saistībā ar rēzus faktoru?

Nē

Nē

Nē

Jā, ja bērna faktors ir pozitīvs

Vai rēzus faktors rada riskus manai grūtniecībai?

MIERINOŠĀ ZIŅA
GRŪTNIECĒM
Mūsdienās negatīvs rēzus faktors 

nav problēma, ja grūtniecība 

tiek atbilstoši uzraudzīta un 

grūtniece saņem visu nepieciešamo 

profilaktisko aprūpi.

Atceries!
Ja esi rēzus negatīva, antivielu 

klātbūtne asinīs jānosaka:

 stājoties uzskaitē;

 īsi pirms 28. grūtniecības nedēļas;

 34. grūtniecības nedēļā – tām 

grūtniecēm, kas 28. nedēļā 

nav saņēmušas profilaktisko 

imūnglobulīna poti.

Ja rēzus negatīvai 
sievietei ir 

rēzus pozitīvs 
partneris un ir iestājusies 

grūtniecība, ir savas 
nianses, kas jāņem vērā,

 lai grūtniecība tiktu 
veiksmīgi iznesta 

un jaundzimušais 
piedzimtu bez 
komplikācijām.

Kā redzams, riski var rasties, ja 

grūtniece ir rēzus negatīva, bet viņas 

partneris – rēzus pozitīvs. Tomēr arī 

tad ne obligāti radīsies sarežģījumi – 

sarežģījumi rēzus faktora dēļ var rasties 

tikai tad, ja gaidāmajam mazulim šis 

faktors ir pozitīvs. Tas, ka mamma 

ir rēzus negatīva, bet tētis pozitīvs, 

nenozīmē, ka mazulis uzreiz būs 

pozitīvs, – ir iespēja, ka arī mazulim 

rēzus faktora šādā gadījumā nav, un tad 

nekādi riski saistībā ar to nepastāv.

Augļa rēzus faktors

Interesanti, ka mūsdienās jau 

grūtniecības laikā ir iespējams 

noskaidrot augļa rēzus faktora 

piederību. No grūtnieces paņem asins 

analīzi, no tām tiek izdalīts augļa DNS, 

pēc kā var noteikt augļa rēzus faktora 

piederību. Analīze ir maksas, un to 

neliek veikt visām rēzus negatīvām 

grūtniecēm. Teorētiski to var noteikt 

no apmēram 10. grūtniecības nedēļas, 

tomēr labāk ieteicams to nodot ne agrāk 

kā no 18.–22. grūtniecības nedēļas, 

kad DNS koncentrācija ir pietiekama 

pārliecinoša rezultāta iegūšanai. [4] Šī 

analīze ir apsverama, ja rēzus negatīvai 

mātei ar tēvu ir rēzus nesakritība, kā arī 

tad, ja mātei jau ir asinīs izveidojušās 

antivielas. Tas palīdzēs saprast, 

vai antivielas ir radušās no esošās 

grūtniecības un kā tas varētu ietekmēt 

grūtniecības gaitu.

Antivielas – rādītājs, 
kā rit grūtniecība

Lai labāk kontrolētu grūtniecības gaitu 

un noteiktu, vai ir kādi potenciāli riski, 

visām rēzus negatīvām grūtniecēm, 

stājoties grūtniecības uzskaitē, nosaka 

antivielas pret eritrocītiem. Tā kā no 

visiem faktoriem visizplatītākais ir anti 

D faktors, antivielās meklē tieši šā veida 

antivielas.

Ja grūtniecei šīs antivielas asinīs 

nav atrastas, tas nozīmē, ka no šā 

skatupunkta grūtniecība labi rit savu 

gaitu un tiktāl bažām nav pamata. 

Antivielas tiek pārbaudītas, stājoties 

uzskaitē un īsi pirms 28. grūtniecības 

nedēļas. Ja sievietes organismā ir 

izstrādājušās antivielas, tas nozīmē, ka 

kādā brīdī (vai nu šīs grūtniecības laikā, 

vai jau pirms tam) ir notikusi mātes 

asins sajaukšanās ar rēzus pozitīvām 

asinīm. Antivielas ir tās, kas cīnās pret 

visu, ko organisms neatpazīst un kas 

tam ir svešs. Antivielas pret anti D 

faktoru var radīt risku, ka tās var sākt 

cīņu arī pret augļa asinīm, ja auglis ir 

rēzus pozitīvs.

Jāņem vērā, ka statistiski ļoti reta ir 

situācija, kad antivielas izveidojas 

pirmajā grūtniecībā, jo viens no 

lielākajiem antivielu veidošanās 

riskiem ir tieši dzemdības. Ja pirmā 

grūtniecība notiek bez sarežģījumiem 

(asiņošanas, traumām) un mātes 

asinis ar bērna asinīm nesaskaras, 

grūtniecība var ritēt normālu gaitu 

un mātes organisms var nemaz 

nezināt, ka tajā ir šāds faktors, ko tas 

nepazīst, līdz ar to antivielas netiek 

izstrādātas.

Vissvarīgākais – 
pareiza profilakse

Speciālistes norāda – būtiskākais, lai 

izvairītos no augļa komplikācijām rēzus 

faktora nesaderības dēļ, ir profilakse 

jau grūtniecības laikā, kā arī uzreiz 

pēc dzemdībām. Tas nozīmē pirmām 

kārtām noteiktā laikā pārbaudīt 

antivielu klātesamību mātes asinīs. 

Tāpat, lai pasargātu sevi no antivielu

Grūtniecība un dzemdības
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rašanās, pēc antivielu pārbaudīšanas ap 

28. grūtniecības nedēļu ir jāsaņem anti D 

imūnglobulīna pote. Šāda profilaktiska 

pote būtu jāsaņem visām sievietēm, 

kuras ir rēzus negatīvas un kuru partneri 

ir pozitīvi, nezinot vēl augļa rēzus 

faktoru. Dr. O. Boka norāda: “Balstoties 

uz Latvijas Ginekologu un dzemdību 

speciālistu asociācijas izstrādātām 

vadlīnijām, visām pacientēm, kuras ir 

rēzus negatīvas, bet kuru bērnu tēvs ir 

rēzus pozitīvs, tiek rekomendēts  

28. grūtniecības nedēļā saņemt 

profilakses imūnglobulīna poti. Šīs 

potes neveic visās ārstu praksēs, bet ar 

nosūtījumu tās var saņemt noteiktās 

ārstniecības iestādēs.” Imūnglobulīna 

pote grūtniecības laikā pasargā 

sievieti no antivielu veidošanās, un ir 

rekomendēts arī pirmās grūtniecības 

laikā veikt šo profilaktisko poti. Ja kādu 

iemeslu dēļ sieviete 28. grūtniecības 

nedēļā nesaņem imūnglobulīna poti, ap 

34. nedēļu būtu jāveic atkārtots antivielu 

tests. Ja analīzēs tiek konstatēta 

antivielu klātbūtne, profilaktisko poti 

grūtniecības laikā neveic. Jāatceras, ka 

antivielas pastiprināti var sākt veidoties 

pēc 22., bet ļoti intensīvi – pēc 28. grūt- 

niecības nedēļas, tāpēc profilakse 

grūtniecības laikā ir ļoti svarīga.

Otra reize, kad sievietei veic 

profilaktisko poti, ir pēc dzemdībām. 

Jaundzimušajam tiek paņemta 

asins analīze, un, ja bērns ir rēzus 

pozitīvs, tad sievietei dod profilakses 

poti (tā jāveic 72 stundu laikā pēc 

dzemdībām). Pote pēc dzemdībām ir 

domāta, lai neitralizētu antigēnus, kas 

varētu būt nokļuvuši mātes asinsritē 

dzemdību laikā. Tas sievieti pasargās 

no komplikācijām, kas varētu rasties 

nākamajās grūtniecībās, ja šādas 

antivielas sievietei pēc dzemdībām, 

neveicot poti, rastos.

Ja antivielas tomēr 
rodas

Visbiežāk antivielas pirmās grūtniecības 

laikā nerodas, jo lielākais antivielu 

izveidošanās risks ir tieši dzemdību 

laikā. Tāpēc, palielinoties grūtniecību 

skaitam, pieaug arī risks, ka antivielas 

varētu rasties. Tomēr mūsdienās, 

sekojot visiem ieteikumiem un veicot 

profilaksi, parasti tās neveidojas. Tāpēc 

gadījumos, ja antivielas tiek atrastas, 

vajadzētu noskaidrot, kas tam ir par 

iemeslu, piemēram, piedzīvots aborts 

vai dzemdības, pēc kurām profilakses 

pote nav saņemta.

Ja tomēr grūtniecei tiek atklātas 

antivielas, ir jāveic papilu izmeklējumi 

un paciente tiek novērota uzmanīgāk. 

Jāņem vērā, ka katrai grūtniecei 

organisms var dažādi reaģēt uz 

nezināmo faktoru un ne vienmēr, ja 

grūtniecei ir antivielas, augļa stāvoklis 

būs tas sliktākais.

Grūtniecēm, kurām asinīs ir atrastas 

anti D antivielas, nosaka divus papildu 

izmeklējumus:

 asins analīzes Valsts asinsdonoru 

centrā, kur tiek noteikts, kādas tieši 

antivielas asinīs ir atrastas un vai 

tās ir anti D antivielas. Tiek noteikts 

arī antivielu titrs – tas, cik daudz 

antivielu ir sievietes organismā. Titra 

analīzes parasti tiek atkārtotas – 

ja antivielu nav daudz, tās veic 

pēc 2–4 nedēļām, lai novērotu to 

attīstības dinamiku un saprastu, vai 

to daudzums pieaug. Ja antivielu ir 

vairāk, atkārtotu analīzi veic agrāk. 

Ja, atkārtoti veicot šīs analīzes, titri 

nepieaug, tas ir labs rādītājs;

 otrā izmeklēšana antivielu gadījumā 

tiek nozīmēta auglim – 

ultrasonogrāfija ar doplera 

izmeklējumu, kā laikā tiek 

veikta doplera izmeklēšana augļa 

asinsvadiem. Ar to tiek noteikts, cik 

ātra ir asins plūsma asinsvadā augļa 

galvas smadzenēs. Ja plūsma tajā ir 

paātrināta, tas norāda uz to, ka augļa 

asinis ir kļuvušas pārāk šķidras un 

auglim ir attīstījusies anēmija. Tas 

iespējams, jo mātes antivielas izkļūst 

cauri placentai, uzbrūk mazuļa 

sarkanajiem asinsķermenīšiem un 

tos šķīdina. Asinis auglim kļūst 

šķidrākas, līdz ar to tās ātrāk plūst 

pa asinsvadiem, un tādā veidā to var 

konstatēt.

Ārstēšana auglim

Lai palīdzētu mazulim, kuram ir 

attīstījusies anēmija smagā formā, vēl 

mātes vēderā esot, jau vairākus gadus 

arī Latvijā ir iespējama ārstēšana – 

asins pārliešana auglim. Lai to veiktu, 

nepieciešamas speciāli apstrādātas 

asinis, ko piegādā Valsts asinsdonoru 

centrs. Ultrasonogrāfijas kontrolē 

auglim veic anestēziju un tad asins 

pārliešanu. Latvijā šo procedūru izdara 

Paula Stradiņa klīniskajā universitātes 

slimnīcā – Dr. Zane Krastiņa. Protams, 

arī šai ārstēšanas metodei ir riski – 

operācijas laikā var sākties dzemdības, 

var sākties asiņošana mazulim, tāpat 

procedūra var būt neveiksmīga, jo tā ir 

diezgan sarežģīta. Laiku, kad veikt šo 

operāciju, parasti izvēlas, ņemot vērā 

to, cik smagā formā ir anēmija un kā 

tā progresē. Asins pārliešanu izmanto 

tikai smagas anēmijas gadījumā, tāpēc 

doplera izmeklējumi tiek veikti regulāri, 

lai noteiktu, kā mazulis jūtas un kā 

slimība progresē.

Diemžēl operācija neapstādina jau 

izraisīto konfliktu – antivielas mātes 

organismā tāpat ir un iedarbojas uz 

mazuli. Visbiežāk 2–3 nedēļu laikā pēc 

operācijas anēmija tāpat attīstās. Ir 

bijušas situācijas, kad vienam auglim 

asins pārliešana ir veikta trīs reizes. 

Šo procedūru mērķis ir sasniegt pēc 

iespējas lielāku grūtniecības laiku, bet 

bieži dzemdības notiek priekšlaicīgi. 

Šādos gadījumos var tikt nozīmēts arī 

ķeizargrieziens.

DROŠĪBA 
PIRMAJĀ VIETĀ
Dr. O. Boka norāda – lai izslēgtu 

gadījumu, ka par bērna tēvu tiek 

sniegtas neprecīzas ziņas, ārste 

praktizē palūgt pacientēm iesniegt 

ziņas par bērna tēva asins grupu un 

rēzus piederību rakstiski, lai zinātu, 

vai ir nepieciešama šī profilakse.

Profilaktiskā 
imūnglobulīna 
pote jāsaņem 
šādos gadījumos: 
 28. (līdz 30.) grūtniecības nedēļā, 

ja grūtniecība rit normālu gaitu;

 pēc dzemdībām, ja piedzimis bērns 

ar rēzus pozitīvām asinīm;

 ja ir spēcīga asiņošana grūtniecības 

laikā (katru gadījumu ārsts izvērtē 

individuāli);

 ja ir zemu novietota placenta; 

placentas atslāņošanās;

 ja ir legāls aborts, spontāns aborts 

vai nenoticis aborts. Izņemot, ja ir 

grūtniecības pārtraukšanās pirms 

12 nedēļām bez instrumentālas 

iejaukšanās, profilakse nav 

nepieciešama [5];

 ja ir ārpusdzemdes grūtniecība 

(izvērtē individuāli);

 ja ir smagas topošās mammas 

traumas, kurās var notikt 

mammas un augļa asins 

sajaukšanās, piemēram, pēc 

smagākiem ceļu satiksmes vai 

līdzīgiem negadījumiem.

Konflikts starp 
mammas un bērna 

rēzus faktoriem 
jaundzimušajam var izraisīt 

smagu jaundzimušo 
hemolītisko 

slimību, pat ar 
letālām sekām.

Grūtniecība un dzemdības
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Cik bieži Latvijā notiek asins pārliešana 

auglim?

Šādu gadījumu, kad auglim ir 

nepieciešama asins pārliešana, nav 

daudz, bet Latvijā pagājušajā gadā 

tika veiktas piecas pārliešanas divām 

mammām. Novērotas ar rēzus konfliktu 

tika desmit sievietes.

Ja ir asiņošana grūtniecības sākumā, vai 

ir jāsaņem imūnglobulīns?

Šis jautājums ir diskutabls, un, 

kā norāda Dr. O. Boka, tam nav 

viennozīmīgas atbildes: “Tas ir atkarīgs 

no tā, cik liela ir asiņošana. Ja tā ir 

neliela smērēšanās pašā grūtniecības 

sākumā, risks ir ļoti mazs, un parasti 

šādās situācijās poti nenozīmē. Ja tā 

ir apjomīga asiņošana, piemēram, pie 

draudoša spontānā aborta, tad poti būtu 

jāsaņem.”

Ja ir pieejama profilakse, kāpēc tomēr 

gadījumi, kad auglim ir rēzus konflikts, 

notiek?

Visbiežāk antivielas rodas tad, kad 

sieviete pēc dzemdībām nav saņēmusi 

profilaktisko imūnglobulīna poti – 

nākamajās grūtniecībās tas rada lielus 

riskus augļa anēmijas attīstībai.  

Dr. O. Boka un Dr. D. Apele-Freimane 

norāda uz laiku pirms vairākiem 

gadiem, kad Latvijā kādu iemeslu dēļ uz 

brīdi nav bijis pieejams imūnglobulīns 

un daudzas sievietes, kurām pēc 

dzemdībām bija jāsaņem šī pote, to 

nedabūja. Abas ārstes atzīmē, ka šīs 

situācijas radītās sekas bija izteikti 

jūtamas vairākus gadus pēc tam – 

sievietes, kas nesaņēma nepieciešamo 

poti pēc rēzus pozitīva mazuļa 

piedzimšanas, nākamajās grūtniecībās 

saskārās ar komplikācijām, ko ir izraisījis 

rēzus konflikts. Tāpat Dr. D. Apele-

Freimane norāda uz savu novērojumu, 

ka attālākajos Latvijas reģionos nereti 

grūtniecēm ir ierobežotas iespējas 

regulāri apmeklēt ārstu.

Ja antivielas ir parādījušās, vai nākamās 

grūtniecības laikā tās var pazust?

Nē, antivielas nepazūd. Ja antivielas 

ir parādījušās, tās būs, arī iestājoties 

nākamajai grūtniecībai.

Vai var plānot nākamo grūtniecību, ja 

antivielas jau ir izstrādājušās?

Plānot grūtniecību ar jau esošām 

antivielām nav aizliegts, taču sievietei 

ir jābūt zinošai, kā labāk rīkoties, kādas 

pārbaudes un profilakse būtu ieteicama. 

Piemēram, ja plānotā bērna tēvs ir rēzus 

negatīvs, šādi riski nepastāv. Taču, ja 

tēvs ir ar pozitīvu faktoru un ir bijušas 

daudzas atkārtotas grūtniecības, kurās 

jau agrīni, līdz 20. grūtniecības nedēļai, 

auglim ir attīstījies anēmija smagā 

formā, ir vērts apdomāt, vai atkārtoti 

plānot grūtniecību.

Ko darīt, ja grūtniecība ir iestājusies, bet 

jau agrīni tiek konstatētas antivielas?

Gadījumā, ja grūtniecība ir jau 

iestājusies, ir vērts noteikt augļa rēzus 

faktoru. Ja tas ir negatīvs, auglim 

nekas nedraud, bet, ja tas ir pozitīvs, 

ir jānosaka antivielu titri un doplera 

izmeklējumi. Ja vienā grūtniecībā 

auglim ir bijušas problēmas, risks, ka 

arī nākamajā var būt šādas problēmas, 

pieaug. Risku mazina fakts, ja bērns 

ir rēzus negatīvs. Smagās situācijās, 

kad problemātiskas grūtniecības ir 

atkārtojušās viena pēc otras un ir 

zināms, ka organisms ļoti agresīvi pret 

to reaģē un izstrādā šīs antivielas, var 

apsvērt pārtraukt grūtniecību.

Vai sievietei ar rēzus negatīvām asinīm 

ir kāds ierobežojums, cik grūtniecību 

vai dzemdību var būt?

Mūsdienās, kad ir pieejama profilakse jau 

grūtniecības laikā un pēc dzemdībām, 

nevajadzētu būt tādai situācijai, ka attīstās 

antivielas un rodas komplikācijas. Tāpēc 

arī mūsdienās šo komplikāciju skaits 

ir mazāks un parasti rēzus negatīvas 

sievietes var brīvi plānot grūtniecību.

PĒC PIEDZIMŠANAS

Kas ir jaundzimušo 
hemolītiskā slimība

Pēc dzemdībām rēzus pozitīvie bērni, 

kas dzimuši rēzus negatīvām mātēm, 

ir pakļauti riskam, ka viņiem attīstīties 

jaundzimušo hemolītiskā slimība – 

stāvoklis, kad antivielas, ja tās ir 

bijušas mātes asinīs, var uzbrukt bērna 

eritrocītiem. Jāņem vērā,  ja mammai 

grūtniecības laikā antivielu nav bijis, 

tad dzemdības ir pārāk īss brīdis, 

lai veidotos antivielas un nopietni 

ietekmētu jaundzimušo.

Hemolītiskās slimības rezultātā 

jaundzimušā eritrocīti sabrūk, un viņam 

pēc dzemdībām parādās dzelte un/

vai attīstās anēmija. Jaundzimušajiem 

bieži tiek novērota fizioloģiskā dzelte, 

taču hemolītiskās slimības gadījumā 

dzelte mēdz būt daudz izteiktāka. 

Dzeltes risks ir, ka, sasniedzot noteiktu 

līmeni, bērnam tā var izraisīt nopietnus 

smadzeņu bojājumus, un klīniskās 

sekas tam var būt ļoti nopietnas. Tāpēc 

visiem šādiem jaundzimušajiem ir 

jāveic noteiktas pārbaudes, kas ļaus šo 

slimību atklāt laikus un attiecīgi reaģēt. 

Laicīgi ārstējot, parasti jaundzimušie 

nepiedzīvo smagas sekas. Neonatologu 

pirmais uzdevums ir novērst dzeltes 

pacelšanos līdz bīstamam līmenim.

Jaundzimušo hemolītiskās slimības 

formas var būt vairākas: 

1) ikteriskā jeb dzeltes forma, ko izraisa 

paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs;

2) anēmiskā forma, kas iestājas jau tad, 

kad notiek ievērojama jaundzimušā 

eritrocītu skaita sabrukšana. Šādā 

gadījumā bērnam var attīstīties arī 

tūska. Šobrīd jau daudzus gadus bērni 

Latvijā līdz šādai formai nenonāk, jo 

ar savlaicīgu diagnostiku iespējams 

pirms mazuļa piedzimšanas noteikt, 

ka bērns sāk ciest no hemolītiskās 

slimības, un uzsākt ārstēšanu;

3) kombinētā jeb anēmiski ikteriskā 

forma, kad ir gan anēmija, gan dzelte.

Svarīgais pēc 
piedzimšanas

Visi bērni, kuru mammas ir ar rēzus 

negatīvu piederību, tiek stingrāk 

monitorēti. Pēc piedzimšanas mazulim 

no asinsvada nabassaitē tiek noteikti 

vairāki tūlītējie izejas parametri, kas 

atvieglo lēmumu pieņemšanu, ja 

nepieciešama ārstēšana. Šie izejas dati 

ir ļoti svarīgi, lai saprastu bērna stāvokli 

un lemtu par nepieciešamo ārstēšanu. 

Slimnīcā ārstēšana notiek pēc stingra 

algoritma, un tas būtiski atvieglo 

procesu. Jaundzimušajam nosaka:

 asins grupu un rēzus piederību. Ja 

mazulis ir rēzus negatīvs, rēzus 

konflikta izraisītu hemolītisko slimību 

var izslēgt;

 bilirubīna līmeni;

 asins ainu, lai noteiktu, vai bērnam 

nav attīstījusies anēmija;

 antivielu klātbūtni asinīs.

AKTUĀLIE JAUTĀJUMI Teorētiski
Ar vairākām piedzīvotām smagām 

augļa saslimšanām teorētiski ir 

iesējams izdarīt embrija preimplan-

tācijas ģenētisko skrīningu – noteikt 

embrija rēzus faktoru un veikt 

mākslīgo apaugļošanu. Ja pieredzē 

ir bijušas ļoti lielas problēmas, 

teorētiski ir iespēja implantēt 

embriju ar negatīvo rēzus faktoru Atceries!
Jaundzimušo hemolītiskā slimība, 

ja tā ir rēzus konflikta izraisīta, 

parādās uzreiz pēc piedzimšanas, un 

nevar būt situācija, kad, izrakstoties 

ar mazuli no slimnīcas, tā attīstās 

pēc nedēļas, jau esot mājās. Tā 

parasti parādās ātri, uzreiz pēc 

piedzimšanas, un iestādē bērns 

tiek paturēts tik ilgi, līdz bilirubīna 

līmenis ir nekaitīgi zems. Tāpēc 

jaunie vecāki var būt droši, ka mājās 

atkārtota saslimšana ar šo slimību 

nedraud.

Grūtniecība un dzemdības
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SOLI PA SOLIM – KĀ JĀRĪKOJAS RĒZUS NEGATĪVAI GRŪTNIECEI

Noskaidro bērna tēva rēzus faktora piederību.

− +

Arī tad, ja bērna tēvs ir rēzus negatīvs, lai saprastu, 

vai grūtniecei līdz šim navbijusi saskarsme ar pozitīvo 

rēzus faktoru, ir jānosaka antivielas:

Stājoties uzskaitē, nosaki antivielu 
klātbūtni asinīs.

Stājoties uzskaitē, nosaki antivielu 
klātbūtni asinīs.

Konsultācija ar uzraugošo 
ārstu vai vecmāti.

Baudi
grūtniecību!

Pirms 28. grūtniecības 
nedēļas atkārto 

antivielu testu asinīs.

Antivielas 

ir.

Antivielu 

nav.

Antivielu 

nav.

Antivielas 

ir.

Antivielas 

ir.

Antivielu 

nav.

 28. grūtniecības nedēļā 
saņem profilaktisko
imūnglobulīna poti.

Saņemsi nosūtījumu
uz papildu asins analīzi 
titru noteikšanai VADC.

Augļa 
doplerizmeklējums 

USG kontrolē.

Rūpīga grūtniecības 
uzraudzīšana un 

rīkošanās atbilstoši 
rādītājiem.

Pēc dzemdībām 
noskaidro bērna rēzus 

faktora piederību.

−+

Profilakse nav 
nepieciešama.

72 stundu laikā 
saņem profilaktisko
imūnglobulīna poti.

Jaundzimušā ārstēšana

Atkarībā no jaundzimušā analīžu 

datiem tiek lemts par ārstēšanu. Dzeltes 

(bilirubīna) līkne ir galvenais kritērijs, 

pēc kura izdara secinājumus par bērna 

stāvokli. Ja nepieciešams, bilirubīna 

līmeni var noteikt vairākas reizes dienā, 

izmantojot dažādas metodes, un pēc 

tam izlemt par ārstēšanu. Ja bērnam 

ir paaugstināts bilirubīna līmenis, 

svarīgākais ir veicināt bilirubīna 

izvadīšanu kādā no veidiem atkarībā no 

analīžu rādītājiem.

• VEICINĀT VĒDERA IZEJU

Viens no faktoriem, kas rosina 

bilirubīna izvadīšanu, ir vēdera izeja – 

jo ātrāk bērns atbrīvojas no mekonija, 

jo labāk. Tas ir svarīgi, jo mekonijā ir 

bilirubīna komponenti, kas, atrodoties 

mazuļa zarnās, var veicināt bilirubīna 

atpakaļ uzsūkšanos.

• FOTOTERAPIJA

Fototerapija, kas nereti tiek dēvēta par 

“sauļošanos”, iedarbojas uz mazuļa 

ādu, un rezultātā notiek pastiprināta 

bilirubīna sabrukšana ādā. Tā ir viena 

no izplatītākajām metodēm bilirubīna 

samazināšanai. Tās laikā bērns tiek 

ievietots sauļošanās kupolā, kur pavada 

noteiktu laiku. Parasti mamma var 

turpināt zīdīt mazuli, izņemot bērnu no 

kupola uz ēšanas laiku. Pēdējos gados 

ir pieejamas cirkulārās fototerapijas 

lampas, kas ir daudz efektīvākas, jo 

nodrošina staru piekļuvi bērnam  

360 grādu apjomā un “sauļo” mazuli no 

visām pusēm. Fototerapijas laikā bērns 

ir ģērbts autiņbiksītēs, viņam jālieto 

speciālas brilles, lai pasargātu acis. 

Tas ir bērnam visdraudzīgākais veids 

ar nenozīmīgām blakusparādībām, 

piemēram, mazulim var būt alerģiska 

ādas reakcija vai smagākā gadījumā var 

attīstīties “bronzas bērns”, kad ādas 

krāsa iegūst izteikti tumšu nokrāsu. 

Parasti mūsdienās bērnu sauļošanās 

notiek palātās, esot līdzās mammai.

• INFŪZIJA

Ja bilirubīna līmenis ar iepriekšējām 

metodēm netiek pietiekami pazemināts, 

ārsts var lemt par labu infūzijai – ievadīt 

mazulim vēnā šķidrumu, lai veicinātu 

bilirubīna izdalīšanos.

• ASINS APMAIŅAS OPERĀCIJA

Ja bērnam slimība ir attīstījusies tik tālu, 

ka ir iestājusies anēmija smagā formā, 

tādā gadījumā tiks veikta eritrocītu 

masas transfūzija. Savukārt kritiski 

augstu bilirubīna līmeni ārstē ar asins 

apmaiņas operāciju. Kritiski augsts 

bilirubīna līmenis savukārt var būt ar 

vai bez anēmijas. Dr. D. Apele-Freimane 

norāda, ka pēdējos divus gadus Paula 

Stradiņa klīniskajā universitātes 

slimnīcā nav bijusi neviena asins 

apmaiņas operācija jaundzimušajiem, 

kas norāda uz to, ka profilakse rēzus 

faktoru konfliktu gadījumos strādā ļoti 

labi. “Nav tā, ka profilakse 100 % izslēdz 

jaundzimušā hemolītiskās slimības 

iespēju, bet tā ļoti samazina riskus un 

to, ka slimības gaita būs smaga,” teic 

D. Apele-Freimane. Jaundzimušajiem, 

kuru mātes ir saņēmušas profilaksi ar 

imūnglobulīnu, parasti slimība nav tik 

izteikta, lai būtu nepieciešama asins 

apmaiņas operācija.

 Ņem vērā!
Krūts barošana var palēnināt 

bilirubīna krišanos, taču arī dzeltes 

gadījumā drīkst zīdīt bērnu.
Profilakse 

negarantē, ka 
hemolītiskās 

slimības nebūs, taču 
profilakse un savlaicīga 

diagnostika, kas ir atrunāta 
medicīnas iestāžu rutīnas 
algoritmos, ir droši veidi, 

kā pasargāt 
jaundzimušo no 
komplikācijām.

Vai var plānot dzemdības ārpus 

stacionāra, ja māte ir rēzus negatīva?

Ja bērna māte ir rēzus negatīva, bet 

tēvs – pozitīvs, ir jāpārdomā, vai ir droši 

plānot dzemdības ārpus stacionāra. 

Pat ja grūtniecības laikā antivielas 

nav izstrādājušās, var būt situācija, 

kad jaundzimušajam ir paaugstināts 

bilirubīna līmenis, taču to var noteikt 

laboratoriski un mājas apstākļos pēc 

dzemdībām nav iespējams konstatēt 

tūlītējo bilirubīna līmeni mazulim. Arī 

rēzus piederību jaundzimušajam mājas 

apstākļos nevar noteikt. Ja bērnam ir 

paaugstināts bilirubīna līmenis, bet 

viņš laikus nesaņem vajadzīgo aprūpi, 

kas veicina bilirubīna mazināšanos, 

slimība var progresēt. Grūtniecības 

laikā saņemtā profilakse negarantē, 

ka hemolītiskās slimības bērnam 

nebūs, taču profilakse un savlaicīga 

diagnostika, kas ir atrunāta medicīnas 

iestāžu rutīnas algoritmos, ir droši 

veidi, kā pasargāt jaundzimušo no 

komplikācijām. Vienīgi, ja ir noskaidrots 

augļa rēzus faktors un tas ir negatīvs, 

no šāda aspekta plānotām dzemdībām 

ārpus stacionāra risku nav.

Grūtniecība un dzemdības
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VĒNAS 
GRŪTNIECĪBAS 

LAIKĀ 
Civilizācijas labumi mūs ir iesēdinājuši krēslos, lai arī 

cilvēkam ir dabiski kustēties. Tam ir arī sekas – cieš visas 
orgānu sistēmas, bet šoreiz par to, ko mazkustīgais 

dzīvesveids nodara vēnu un asinsrites sistēmai. 
Apmēram 60 % populācijas cieš no vēnu patoloģijām. 

Īpaša grupa ir grūtnieces, kurām papildus jau esošajiem 
dzīvesveida riskiem pievienojas arī hormonālās un 

fizioloģiskās izmaiņas. 

Kā darbojas artērijas 
un vēnas

Organismā ir divu veidu asinsvadi – 

artērijas un vēnas. Artērijas ņem ar 

skābekli bagātinātās asinis no plaušām 

un iznēsā pa organismu. Vēnas savāc 

šīs asinis un transportē atpakaļ sirds un 

plaušu virzienā, kur tās atkal bagātinās 

ar skābekli. Artērijas ir tievākas, un 

tajās ir salīdzinoši augsts spiediens. 

Vēnās spiediens ir ievērojami zemāks, 

asinis plūst lēnāk. Lai asinis varētu 

pumpēt no kājām uz augšu pretēji 

gravitācijas virzienam, procesā iesaistās 

apakšstilbu muskulatūra, kas masē 

vēnas. 

Vēl organismā ir dažādi citi sūkņi, kas 

asinis virza uz augšu sirds virzienā. Cik 

veiksmīgi process noritēs, liela nozīme 

ir vēnās esošajiem vārstuļiem – tādiem 

kā vārtiņiem, kas atveras, kad tuvojas 

jauna asins porcija, un aizveras, lai 

neļautu asinīm krist atpakaļ uz leju. 

Guļot tas notiek vienkāršāk, bet, 

pieceļoties stāvus, asinīm jāpārvar 

lielāka pretestība. Iešana, skriešana, 

kāpšana un jebkuras cita veida kustības
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darbina apakšstilbu muskuļus un 

samazina spiedienu vēnās, savukārt 

ilgstoša stāvēšana kājās šādu procesu 

nestimulē. Stāvot spiediens vēnās ir 

augstāks, sākot kustēties, spiediens 

strauji samazinās. Apstājoties vēnu 

sistēma atkal uzpildās, un spiediens 

atkal pieaug. Ja cilvēks strādā, ilgstoši 

stāvot kājās, vēnas sāk ciest, bojājas 

vēnās esošie vārstuļi un vēnas sāk 

paplašināties. 

Ilgstoša sēdēšana iedarbojas citādi, 

bet arī nelabvēlīgi. Sēžot cilvēkam 

divās vietās saliecas kājas – ceļu 

locītavu līmenī un iegurņa rajonā. 

Tas izslēdz muskuļu sūkni, un pieaug 

vārstuļu un sirds loma veiksmīgai 

asiņu nogādāšanai atpakaļ sirdī. Ja kāds 

no šiem mehānismiem labi nedarbojas, 

paaugstinās spiediens vēnās, tās sāk 

paplašināties. Tad, kad cilvēks ilgstoši 

stāv vai sēž un nenodarbina kāju 

muskulatūru, asins plūsmai, lai tiktu 

uz augšu, jāpārvar gravitācijas spēks. 

Vēl vēnas dalās virspusējās vēnās un 

dziļajās vēnās. Ar aci mēs redzam 

tikai paplašinātas virspusējās vēnas. 

Tas rada bažas jaunām sievietēm – 

nevar uzvilkt īsākus svārkus, 

neiesaka valkāt augstpapēžu apavus. 

Tomēr lielāko darbu – asiņu atteci 

uz sirdi – paveic dziļās vēnas. 

Virspusējās vēnas pilda mazāk 

atbildīgu uzdevumu. Lai kāju 

muskuļi varētu normāli strādāt, 

asinis ir nedaudz “jāpadzesē”. Tieši 

to dara virspusējās vēnas. Tās nav 

būtiskas asins transportētājvēnas, 

tāpēc arī pēc izoperēšanas to ietekme 

uz orgānu un kāju apasiņošanu nav 

izšķiroša. 

Kāpēc cieš vēnas

Tas, ko pamana cilvēki uzreiz, ir 

paplašinātas virspusējās vēnas. Iemesls 

ir bojāts vēnu vārstulis, kas vairs nespēj 

veikt savu uzdevumu – noturēt asinis 

un neļaut tām krist uz leju. Gravitācijas 

spēka ietekmē asinis sāk plūst lejup, 

vārstuļi noslēdzas slikti vai neaizveras 

nemaz. Paaugstinātā spiediena ietekmē 

vēna sāk izplesties, palielināties, 

izlocīties, parādās bumbuļi un neglītas 

izspiedušās vēnu virves.

Nozīmīgākie un visbiežāk bojātie vēnu 

vārsti atrodas cirkšņos. Ja problēma 

sākas šajā līmenī, tad pamazām 

“sabojājas” arī pārējie vēnu vārsti, kas 

ir zemāk kājā. Vēnu nepietiekamība ir 

cieši saistīta ar iedzimtību. Ja vienam vai 

abiem vecākiem ir bijušas paplašinātas 

vēnas, nākamajai paaudzei ir liela 

iespēja piedzīvot to pašu. 

Dažreiz grūtniecības laikā uz kājām 

parādās paplašināti kapilāri. Parasti 

tā ir kosmētiska problēma, kas pēc 

grūtniecības pāriet pati no sevis. 

Grūtniecības ietekme 
uz vēnu veselību

Grūtniecības laikā vēnas ir īpaši 

noslogotas. Faktori, kas ietekmē to 

veselību, ir vairāki. Grūtniecības laikā 

par 40 % palielinās kopējais asins 

apjoms, ar ko jātiek galā asinsrites 

sistēmai. 

Nav orgānu sistēmas, kuru neietekmē 

hormonālās izmaiņas topošās māmiņas 

organismā. Lai dzemde varētu augt, 

grūtniecības hormonu progesterona, 

estrogēnu un citu bioloģiski aktīvu vielu 

ietekmē atslābst gludā muskulatūra. Tā 

kā arī asinsvados ir gludā muskulatūra, 

tad elastīgākas paliek vēnu sieniņas 

un vēnu vārsti. Ja tie jau bija sākuši 

bojāties pirms grūtniecības, tās laikā 

šis process notiek vēl straujāk. Ir arī 

mehāniska ietekme – pieaug dzemdes 

un augļa svars, tas nozīmē, ka ar svaru 

tiek nospiestas iegurņa vēnas, kas atkal 

traucē normālu asins atteci mazajā 

iegurnī. Jo lielāks grūtniecības laiks un 

dzemdes izmērs, jo sliktāka ir attece 

no vēnām. Labā ziņa: tiklīdz bēbītis 

ir piedzimis un dzemde sāk atgūt 

normālos izmēros  – un ja līdz šim vēnas 

ir bijušas veselas (!) –, viss atgriežas 

iepriekšējā stāvoklī. Šis process notiek 

arī tad, ja sievietei nav vēnu problēmu, 

tas ir normāls fizioloģisks process. 

Vēnu patoloģijas 

Lielai daļai cilvēku ir nosliece uz 

vēnu patoloģijām, un grūtniecība ir 

tas fizioloģiskais stāvoklis, kad šīs 

problēmas var sākt parādīties vai vēl 

vairāk saasināties. 

Viena lieta, ja vēnas sāk izspiesties 

grūtniecības laikā kā vizuāls defekts. 

Cita – diemžēl vienlaikus tas nes līdzi 

arī citus riskus, kas jau ir nopietnāki. 

Izteikti varikozās paplašinātās vēnās ir 

paaugstināts risks veidoties trombiem. 

Trombi ir asins recekļi asinsvados. 

Grūtniecības laikā fizioloģiski ir 

vērojama asins sarecēšanas sistēmas 

paaugstināta aktivitāte, tad trombu 

veidošanās risks ikvienai grūtniecei 

ir 4–5 reizes lielāks nekā sievietei bez 

grūtniecības. Ja varikozajā mezglā 

ir izveidojušies trombi, tie var sākt 

virzīties uz augšu vai leju pa vēnu 

līdz savienotājvēnai, kur virspusējā 

vēna savienojas ar dziļo vēnu sistēmu. 

Pa savienotājvēnām trombs iekļūst 

dziļajās vēnās un izraisa dziļo vēnu 

trombozi. Ļaunākajā gadījumā trombs 

var atrauties un ar asins plūsmu 

aizceļot līdz plaušām. Tas var beigties 

letāli. Šādu gadījumu gan nav daudz, 

bet tie ir iespējami, un ar tādiem ir 

jārēķinās.  

Kāpēc veidojas 
trombi? 

Tur, kur vēnas ir ļoti izspiedušās un 

paplašinājušās, ievērojami palēninās 

asins plūsma, šīs vēnas ir vieglāk 

traumēt. Kombinējoties ar citiem 

nevēlamiem faktoriem – karstumu 

un šķidruma zaudēšanu (piemēram, 

pirtī), traumām, sasitumiem, ilgstošu  

sēdēšanu –, vēnā izveidojas trombi. Ap 

trombozēto vēnu rodas iekaisums. To 

sauc par tromboflebītu. Trombozētās 

vēnas posmā vairākas dienas ir sāpes, 

diskomforts, apsārtums, karstums, 

bet ar laiku tas pāriet. Daļai pacientu 

tromboze turpina izplesties un 

var pāriet dziļo vēnu trombozē 

vai trombembolijā – vēnu tromba 

atraušanās un nonākšana plaušu 

asinsvados. 

Dziļo vēnu tromboze izpaužas tā, ka 

iepriekšējā dienā kāja ir bijusi pilnīgi 

normāla, bet tad pēkšņi vienā kājā 

parādās sāpes, sāp muskulis, nevar 

normāli paiet, kāja ir izteikti tūskaina 

un līdz vismaz trim centimetriem 

resnāka nekā otra. Ja parādās šādas 

pazīmes, pie ārsta jādodas tajā pašā 

dienā, jo jāuzsāk asins šķidrinoša 

terapija, lai novērstu jaunu trombu 

    Ja cilvēks strādā, 
ilgstoši stāvot 

kājās, vēnas sāk 
ciest, bojājas vēnās 

esošie vārstuļi 
un vēnas sāk 

paplašināties. Ilgstoša 
sēdēšana 

iedarbojas citādi, 
bet arī nelabvēlīgi. 
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veidošanos, kas var nokļūt plaušās un 

radīt letālas sekas. Diagnozi nosaka ar 

ultrasonogrāfiju. 

Hemoroīdu veidošanās

Hemoroīdi ir paplašinātu un nospiestu 

vēnu sekas mazajā iegurnī. Tā kā 

bērns dzemdē aug un nospiež iegurņa 

vēnas, veidojas tik nepatīkamie 

hemoroīdi. Visbiežāk pēc grūtniecības 

un dzemdībām tie pāriet paši par sevi. 

Gaidību laikā šo problēmu vislabāk 

risināt ar sabalansētu uzturu, kurā 

ir pietiekami daudz šķiedrvielu, kā 

arī jāuzņem pietiekams daudzums 

šķidruma un nevar aizmirst par 

regulārām fiziskām kustībām. 

Vēnu veselības 
profilakse pirms 
grūtniecības

Ja ir jārēķinās ar iedzimtības faktoru, 

tad pirms grūtniecības iestāšanās 

labāk veikt iespējamās profilaktiskās 

darbības, lai samazinātu paplašinātu 

vēnu risku. Tiklīdz ir pamanītas 

pirmās pazīmes, kas varētu liecināt, 

ka ar vēnām kaut kas nav kārtībā, – 

nogurums kājās, tūska –, labāk doties 

pie flebologa, kas ar doplerogrāfiju 

novērtēs vēnu stāvokli. Tā var atklāt 

asimptomātisku asins plūsmas 

atvilni, ko nevar pamanīt ārēji un 

kas neizraisa sūdzības. Biežāk tas 

ir vērojams aktīviem vīriešiem vai 

profesionāliem sportistiem, kas 

pieraduši pie lielākām fiziskām 

slodzēm, bet gadās arī sievietēm. 

Šiem cilvēkiem vēnu muskuļu sūknis 

spēj pilnībā kompensēt vēnu vārstuļu 

nepietiekamību.

Ja grūtniecība tiek plānota un iepriekš 

ir bijis tromboflebīts – virspusējo 

vēnu iekaisums, kas saistīts ar 

trombu veidošanos –, tad ar ārstu 

būtu jāvienojas par rīcības plānu, lai 

tas neatkārtotos. Grūtniecības laikā 

invazīvas procedūras un operācijas 

parasti neveic, tāpēc ir būtiski šo 

problēmu novērst laikus. 

Kā palīdz ziedes 
un kompresijas 
zeķes

Speciālās kompresijas zeķes 

profilaktiski var vilkt jau tad, 

kad problēmu ar vēnām vēl nav. 

Vienkāršākās zeķes var pirkt aptiekā 

bez receptes. Tās ir lētākas, bet arī 

mazāk kvalitatīvas, ir vairāk ar 

sintētisku piejaukumu un nav īpaši 

ērtas nēsāšanai. Pietiek ar zeķi līdz 

ceļa locītavai, kas saspiež ikrus un 

neļauj uzpildīties apakšstilbu vēnām 

un pārspriegot venozo sistēmu potītes 

apvidū. Ja ir dziļo vēnu tromboze, 

zeķes iesaka lietot arī dzemdību laikā. 

Tādā gadījumā noteikti ir jāveic arī 

sistēmiska trombu profilakse ar asins 

šķidrinošiem medikamentiem, jo zeķes 

vien nepasargās no plaušu embolijas. 

Pašsajūtas uzlabošanai aptiekās 

nopērkamas iekšķīgi lietojamas 

venoaktīvās zāles. Tās paaugstina 

venozo tonusu, samazina iekaisumu 

risku venozo kapilāru līmenī, tomēr 

grūtniecības laikā zāles lietot neiesaka. 

Pirmajā trimestrī neviens lieks 

medikaments nav vajadzīgs, turklāt 

grūtniecēm ir jutīgs kuņģis, un papildu 

slodze tam nav vēlama. Tikpat labu 

efektu var iegūt, mainot dzīvesveidu.  

Ir nopērkamas arī ziedes ar atvēsinošu 

efektu. Tomēr grūtniecības laikā 

nebūtu vēlams ādu noslogot ar 

vēl papildu vielām uz traucētas 

apasiņošanas fona, turklāt tas var 

veicināt ekzēmu veidošanos. Ziežu 

vietā tikpat labs efekts būs no vēsas 

dušas [1-2]. 

• Pēc iespējas mazāk sēdēt un ilgstoši 

stāvēt, vairāk kustēties. 

• Var apgulties pusguļus stāvoklī 

piepaceltām kājām un kādu laiku tā 

pagulēt.

• Pievērst uzmanību tam, kā sēž ikdienā. 

Neveselīgi ir sēdēt, liekot kāju pār 

kāju, jo tas traucē venozo atteci.

• Ieviest rituāli ik pēc 20 minūtēm 

pariņķot kājas potīšu rajonā, kas arī 

uzlabo asins atteici kāju lejasdaļā.

• Piecelties kājās un pašūpoties no 

pēdām uz papēžiem, tā iedarbinot 

ikru muskulatūru.

• Izvairīties no karstuma un pirtīm, kas 

paplašina asinsvadus un noslogo sirdi.

• Mazāk lietot sāļus produktus, lai 

neveidojas tūska un nepalielinās 

cirkulējošo asiņu apjoms ķermenī. 

Sāļi ēdieni aiztur šķidrumu 

organismā, palielinot slodzi sirdij un 

asinsrites sistēmai. 

• Izvēlēties sabalansētu, vitamīniem 

bagātu uzturu. 

• Sekot līdzi svara pieaugumam. Jo 

lielāks svara pieaugums, jo sliktāk tas 

ietekmē vēnu stāvokli. Liels virssvars 

var ietekmēt gan vēnu veselību, 

gan arī asins mikrocirkulāciju visā 

organismā. 

• Kad vēders ir jau pavisam liels, labāk 

gulēt uz kreisā sāna. Tā netiek nospiesta 

ķermeņa labajā pusē esošā dobā vēna, 

kas ir organisma lielākā vēna. 

• Grūtniecības laikā nevajadzētu valkāt 

kurpes uz augstiem papēžiem, jo ir 

gan sliktāka līdzsvara sajūta, gan arī 

papēžu valkāšana samazina muskuļu 

sūkņu (kāju ikru) funkcionēšanas 

efektivitāti. 

• Izvēlēties apakšveļu, lai tā ir brīva un 

neveido iespiedumus cirkšņa rajonā.

VĒNU VESELĪBAS PROFILAKSE 
GRŪTNIECĪBAS LAIKĀ
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ZOBU 
KOPŠANA 
GRŪTNIECĪBAS 
LAIKĀ 

Grūtniecības laikā mutes veselībai ir jāpievērš īpaša 
uzmanība, jo krasās hormonālās pārmaiņas, ko sievietes 

organisms šajā periodā piedzīvo, var atstāt ietekmi arī 
uz to. Kurā no grūtniecības posmiem vislabāk ieplānot 

vizīti pie zobārsta un higiēnista un kādi knifi jāņem 
vērā, rūpējoties par mutes veselību, stāsta stomatoloģe 

Jūlija Kalniņa.
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Zobu terapijas un 
mutes veselības 
katedras docente, 
RSU Stomatoloģijas 
institūta Bērnu 
nodaļas zobārste

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

Ideālā gadījumā 
iesakām aiziet 
pie zobārsta 

un paveikt visus darbiņus, 
kas nepieciešami, kamēr 

bērns nav pieteicies. 
Tad, ja būs uz hormonālā 

fona kādas izmaiņas, 
tās nebūs tik 
nopietnas, ka 
jāzaudē zobi.“Jā, mēs joprojām gana bieži dzirdam, 

ka jaunā māmiņa zoba pazaudēšanu 

saista ar grūtniecību vai bērna 

zīdīšanu, bet tas tiešām ir mīts, jo tā 

nav,” uzsver stomatoloģe. Viņa  

piebilst – ja vien sieviete jau pirms 

bērna plānošanas vai vismaz 

grūtniecības laikā aizietu pie 

zobārsta, lai veiktu rūpīgu apskati un 

nepieciešamības gadījumā novērstu 

esošās problēmas, tāds izteiciens 

“katrs bērns paņēmis pa zobam” 

nemaz nepastāvētu. Visas problēmas, 

kas lielākoties saistītas ar krasajām 

hormonālajām pārmaiņām sievietes 

organismā, ir iespējams risināt, taču, kā 

saka Jūlija Kalniņa, daudz atkarīgs arī 

no pašas grūtnieces – cik viņa ir gatava 

rūpēties par savas mutes higiēnu, ja 

paralēli nomoka slikta dūša vai kāda cita 

nepatīkama grūtniecības radīta blakne.

Pirms plāno bērnu

Ieplāno vizīti pie zobārsta vai vismaz 

pie higiēnista, kurš arī spēj novērtēt, 

cik veseli ir zobi un smaganas un vai 

nav kāda cita risināma problēma. Labot 

zobus grūtniecības laikā nav aizliegts 

un nekādi nekaitē mazulim, taču 

vērtīgāk būs izdarīt visu, ko var paspēt, 

pirms gaidāmais mazulis pieteicies. 

Galvenokārt psiholoģisku apsvērumu 

dēļ. “Bažas topošajai māmiņai nereti 

rada anestēzijas un rentgena veikšana 

grūtniecības laikā, bet par šo varam 

nomierināt – ir pieejami pat vairāki 

anestēziju varianti, kuri nerada nekādu 

risku grūtniecībai, un zoba rentgena 

veikšana ir pielīdzināma radiācijai, kādu 

saņemam, ejot pa ielu,” uzskaita ārste.



30  |  Zīdainis |  MARTS–MAIJS Zīdainis |  MARTS–MAIJS |    31

Ja zobārstniecības procedūras tomēr 

izraisa satraukumu grūtniecei, nākamās 

bažas ir par to, kā tas ietekmē bērnu, 

kas vēl tikai veidojas un aug puncī? Ja 

gadās tā, ka mazulis piedzimst nevesels, 

mamma var domāt, ka pie vainas ir 

“toreiz veiktais rentgens zobam vai 

anestēzija”. Tā nav, taču pašpārmetumu 

jūgs var kļūt arī nepanesams.

“Tāpēc ideālā gadījumā iesakām aiziet 

pie zobārsta un paveikt visus darbiņus, 

kas nepieciešami, kamēr bērniņš nav 

pieteicies. Tad, ja būs uz hormonālā fona 

kādas izmaiņas, tās nebūs tik nopietnas, 

ka jāzaudē zobi,” uzsver J. Kalniņa.

Veselība

LABĀKAIS 
LAIKS 
Ja nav akūtas problēmas,  

pieraksties pie zobārsta vidējā 

trimestrī – no ceturtā līdz  

septītajam grūtniecības mēnesim.

Kad mazulis jau 
pieteicies

Ja vien nav kādas akūtas vainas, zobārstu 

ieteicams apmeklēt vidējā trimestrī – 

no ceturtā līdz septītajam grūtniecības 

mēnesim. Lielākoties sliktās dūšas, ja 

tāda bijusi, vairs nav, un sieviete kopumā 

jūtas lieliski, jo vēl nav arī izaudzis tik 

liels puncis, lai radītu kādas grūtības. 

“Topošā māmiņa var nosēdēt zobārsta 

krēslā visu nepieciešamo laiku, jo nekas 

nekur vēl nespiež, nesāp,” saka ārste. 

“No sirds gribu ieteikt apmeklēt zobārstu, 

pirms bērniņš piedzimis. Sievietei vēl ir 

brīvs laiks, un viņa tad arī sadzird, ko 

speciālists stāsta. Parasti vizītes laikā 

grūtniecei pastāstām arī par bērna pirmo 

 Zobu pasta: lūko tādu, kas satur fluorīdu vismaz 1000 ppm.

 Zobu suka: lieto tikai ar mīkstiem sariņiem – soft vai pat ultra soft. Ja zobu 

tīrīšanas laikā metas slikta dūša, pamēģini bērnu zobu suku, kam mazāka 

galviņa. Labas ir arī elektriskās zobu birstes, kas palīdz iztīrīt zobus daudz 

rūpīgāk, un, izmantojot tās, nav nepieciešams zobu birsti kustināt mutē lielā 

amplitūdā, tā mazinot kairinājumu kaklā.

 Mutes skalojamais līdzeklis: nav obligāts, taču, ja pēc sliktās dūšas vai tāpat 

vien tas palīdz justies labāk, lieto to. Galvenais, lai šis līdzeklis nesatur 

spirtu, un vislabāk lietot tādu, kura sastāvā ir 0,05–0,2 % nātrija fluorīda.

 Papildu līdzekļi: zobu diegs, starpzobu birstītes, kas palīdzēs uzturēt higiēnu 

mutē.

 Fluorīda laka: ja ir bažas par kāda zoba izturību pret daudzajiem 

uzbrukumiem, kas tam jāpiedzīvo saimnieces grūtniecības dēļ, var ņemt 

talkā fluorīda laku. Protams, to uzklāj speciālists, taču tas ir kā aizsargmūris 

skābju uzbrukumam vismaz trīs mēnešus, tā pasargājot no jauniem 

zobu bojājumiem vai aizkavējot esošo bojājumu progresu. To var klāt arī 

uz priekšzobiem, jo tā ir caurspīdīga, un fluorīda laka noteikti nekaitēs 

punčbēbim.

 Mutes irigators: īpaši labs palīgs, ja izveidojušās smaganu kabatas pie zobiem, 

kas itin bieži mēdz iekaist; arī tad, ja ir zobu breketes, implanti vai kāda cita 

protēze. Mutes irigatoru var salīdzināt ar šarko dušu – ūdens strūkla izmasē 

smaganas, noņem aplikumu un iztīra visas spraudziņas starp zobiem. To 

gan jālieto pirms zobu tīrīšanas ar zobu pastu, lai neizskalotu no zobu pastas 

palikušo fluorīdu. 

MUTES 
KOPŠANAS 
MINIMUMS 
GRŪTNIECĒM

MUTES 
HIGIĒNA 
GRŪTNIECĒM
Gaidot mazuli, zobus ieteicams tīrīt 

trīs reizes dienā. Īpaši, ja sākumā 

ir vemšana, bet pēdējā trimestrī  

moka gastroezofageālā atviļņa 

slimība, kas rada skābu vidi mutē, 

bojājot emalju. Arī biežā našķēšanās, 

kas raksturīga grūtniecēm, rada 

labvēlīgu vidi baktērijām. Tomēr, 

ja grūtniece ļoti kārtīgi iztīrīs 

zobus ar fluorīdu saturošu zobu 

pastu un vismaz vakaros un naktīs 

neko neēdīs, pat ar šādu higiēnu 

vajadzētu varēt saglabāt zobu un 

smaganu veselību visu gaidību laiku.

zobu kopšanu. Ka to jāsāk darīt jau no 

pirmā zobiņa, ka vajag zobu birsti un 

fluorīdu saturošu zobu pastu un tā tālāk. 

Kad mazulis piedzimst, ir daudz citu lietu, 

kas nodarbina mammas prātu.”

Ja negribas un īsti nav iemesla doties pie 

zobārsta, tad higiēnista apmeklējumu 

gan vajadzētu ieplānot. J. Kalniņa 

norāda, ka, gaidot bērnu, mainās 

gļotāda mutes dobumā, smaganas var 

piepampt un asiņot, var rasties traucējoši 

veidojumi tajās: “Tas viss ir saistīts ar 

izmaiņām hormonos. Parasti šīs sūdzības 

izzūd kādu laiku pēc dzemdībām, taču, 

lai tiešām nepiedzīvotu zoba zaudēšanu 

vai grūti risināmas problēmas, jāievēro 

ļoti skrupuloza higiēna. Pat tad, ja 

smaganas asiņo, ir jutīgas, varbūt pat 

sāpīgas un nemaz negribas tīrīt zobus.”

Ārste uzsver – nevajag baidīties 

un saudzēt smaganas. Veicot tikai 

virspusēju tīrīšanu, krāsies aplikums, 

kas radīs nopietnākas problēmas.
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Veselība

Zobu pasta 
grūtniecei – kāda?

Tā kā grūtniecības laikā ir paaugstināts 

kariesa risks, galvenais, lai zobu 

pastas sastāvā būtu fluorīds, turklāt 

pietiekamā daudzumā, kas nozīmē 

vismaz 1000 ppm jeb starptautiskās 

vienības, bet labāk – 1400 vai 1500 ppm. 

“Tā būs papildu aizsardzība zobiem,” 

saka J. Kalniņa. “Viss pārējais ir garšas 

un gaumes jautājums, jo neviena zobu 

pasta nesatur neko tik sliktu, lai kaitētu 

māmiņai vai mazulim.”

Stomatoloģe neiesaka izvēlēties tā 

sauktās eko zobu pastas, jo, labu gribot, 

mammas nodara sev pāri: “Tās nesatur 

fluorīdu, tāpēc – it kā viss forši, bet 

zobus nepasargā. Šādas pastas var lietot, 

ja zobi ir patiešām ideālā kārtībā, jauni 

zobu bojājumi nav bijuši vairākus gadus, 

grūtniecei nav vemšanas un viņai ir laba 

diēta. Citādi gan noteikti vajag fluorīdu 

saturošu zobu pastu,” stāsta daktere.

Gadās, ka sieviete sāk lietot sava lielā 

bērna junior zobu pastu, jo grūtniecībai 

piedien dažādi niķi un stiķi, tostarp 

pēkšņa patika pret zemeņu vai kādu citu 

garšu, kas raksturīga šīm zobu pastām. 

“To var darīt,” saka stomatoloģe, “tikai 

galvenais, lai zobu pastas sastāvā ir 

pietiekams fluorīda daudzums.”  

Savukārt gadījumos, kad sākušas 

asiņot smaganas, nav jābaidās lietot 

speciāli šai problēmai paredzētu pastu, 

jo veikalos un aptiekās bez receptes 

nopērkamās neko sliktu nenodarīs ne 

mammai, ne gaidāmajam bērnam. “Ja 

ir liela problēma, tad sievietei jādodas 

uz vizīti pie periodontologa – smaganu 

speciālista, kurš ieteiks speciālus 

līdzekļus, tostarp antibakteriālus mutes 

skalojamos līdzekļus, kurus nevajadzētu 

lietot ilgāk par 10–14 dienām,” norāda 

J. Kalniņa.

Ja pirms tam lietota baltinošā zobu pasta 

un topošā māmiņa vēlas turpināt lietot 

tieši šo, droši – parasti šīs zobu pastas 

ir tikai drusku abrazīvākas, bet citādi 

nav kaitīgas. Vienīgi vemšanas gadījumā 

stomatoloģe iesaka izvērtēt, vai tiešām 

un īpaši, ja grūtniecei ir vemšana,” 

saka stomatoloģe. Iemesls ir emaljas 

bojājums, kā dēļ kairinātājs piekļūst 

nākamajai zoba daļai – dentīnam. Ja 

emaljā nav ne nervu šķiedru, ne to 

nobeigumu, tad dentīnā gan, tāpēc pat 

mikroskopisks bojājums var radīt zoba 

jutīgumu.

Emaljas ienaidnieks ir skābe, un tas 

nenozīmē tikai sliktas dūšas vai atviļņa 

dēļ mutē nokļuvušo kuņģa skābi. Tādu 

satur arī visi marinējumi, salātu mērces, 

augļi, svaigi spiestas sulas. Visas šīs 

lietas var un dažas, piemēram, augļus, 

pat vajag iekļaut savā ēdienkartē, 

taču ar mēru, ja kāds zobs patiešām 

kļuvis jutīgs. Visas minētās skābes rada 

emaljas eroziju, kas ir neatgriezeniska 

problēma. Tāpēc atceries – pēc 

vemšanas vai apēdot kādu augli, uzreiz 

neskrien tīrīt zobus. Pagaidi pusstundu, 

lai siekalas paspēj  mineralizēt emalju, 

un tā vairs nav tik trausla un viegli 

norīvējama no zobiem.

Vēl der zināt, ka skābpiena produkti 

nav iekļauti emaljai bīstamo produktu 

sarakstā, jo tie satur kalciju, kas 

neitralizē skābo vidi. Piemēram, jogurtu 

ar kivi vai dzērvenēm vari ēst bez  

bažām [1-8].  

PĒC 
VEMŠANAS 
UZMANĪGI!
Kuņģa skābe, kas nokļūst mutē pēc 

nelabās dūšas, bojā zobu emalju, 

uz kādu laiku padarot to vārīgu 

un viegli ievainojamu. Lai cerētā 

labuma vietā nenodarītu skādi 

zobiem, aptuveni pusstundu pēc 

vemšanas netīri tos ļoti cītīgi ar 

zobu suku. Izskalo muti ar fluorīdu 

saturošu mutes skalojamo līdzekli, 

kurā nav spirta, vai vismaz ar 

ūdeni. Drīkst arī uzziest zobu pastu 

smaganām un zobiem, pēc tam 

to izspļaujot. Var jau arī izmantot 

mīkstu zobu birsti un viegli iesmērēt 

zobu pastu uz zobiem, galvenais 

neberzē emalju tuvākās 30 minūtes.

sievietei ir patīkama pastas abrazivitāte. 

Visticamāk, zobi tāpat jutīgāki skābes 

dēļ, tāpēc ieteicams tos palutināt ar 

maigākiem mutes kopšanas līdzekļiem.  

Ja tomēr jāārstē zobs

“Grūtniecēm nav aizliegts veikt 

rentgenu zobārsta kabinetā, ievērojot 

tos pašus ikdienas aizsardzības 

pasākumus, ko pārējiem pacientiem,” 

norāda J. Kalniņa un piebilst: “Arī 

anestēziju var lietot bez bažām, jo 

nevienā no zobārstu vadlīnijām nav 

norādīts, ka tas kaitētu māmiņai vai 

bērnam.”

Kā saka daktere, galvenais ir nebaidīties 

un uzreiz doties pie ārsta, lai radušos 

problēmu novērstu iespējami ātrāk un 

līdz ar to vieglāk. “Jā, reizēm vajadzīga 

operatīva palīdzība un zobs ir jāārstē, 

bet citreiz ir vien tīrīšanas vaina. 

Zobārsts to redz tikai apskates laikā, bet 

vēlreiz uzsvēršu – vajadzības gadījumā 

ārstēt var jebkurā trimestrī, savukārt 

plānveidā ieteicams to darīt otrajā 

trimestrī, kad sieviete jūtas vislabāk,” 

saka stomatoloģe.

Jutīgi zobi 
grūtniecēm – kāpēc?

Līdz šim zobi nav reaģējuši ne uz aukstu, 

ne karstu, bet tagad, gaidot bērnu, 

pat vēsāks gaiss izraisa nepatīkamas 

sajūtas kādā zobā... “Jā, tā var būt, 

Vajadzības 
gadījumā ārstēt 
zobu var jebkurā 

trimestrī, savukārt 
plānveidā ieteicams 

to darīt otrajā 
trimestrī, kad 
sieviete jūtas 

vislabāk.
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ŠIS IKVIENAI 
GRŪTNIECEI 
JĀZINA PAR 

ĶEIZARGRIEZIENU

Lai gan risks, veicot ķeizargrieziena operāciju, ir krietni 
augstāks nekā dabīgās dzemdībās, dažkārt tas ir vienīgais 

veids, kā saglabāt sievietes un bērna veselību vai pat 
dzīvību. Uzzinot, ka nāksies veikt ķeizargriezienu, topošo 

māmiņu reakcija atšķiras – viena jūtas sarūgtināta, cita izjūt 
atvieglojumu, bet vēl kāda satraucas par operācijas norisi. 

Konsultē
AGNESE 
STŪRMANE, 
ginekoloģe dzemdību 
speciāliste; Rīgas 
Dzemdību nama 
uzņemšanas nodaļas 
vadītāja

Autore: AGRITA BLUMBERGA
Agrāk operācijas 
veica vispārējā 
anestēzijā, bet 

mūsdienās pārsvarā 
izmanto spinālo anestēziju, 
jo tā ievērojami samazina 

komplikāciju riskus un 
ir drošāka gan 
sievietei, gan 

bērnam. 

Ķeizargrieziens ir operatīvs dzemdību 

veids, kad bērns tiek iegūts caur 

griezienu vēdera priekšējā sienā un 

dzemdes apakšējā segmentā, – 

skaidro ginekoloģe dzemdību 

speciāliste Agnese Stūrmane. 

Operācija tiek veikta situācijās, kad 

sieviete medicīnisku iemeslu dēļ 

pati nevar vai nedrīkst dzemdēt. Tā 

var būt plānveida vai neatliekama 

operācija. Plānveida ķeizargrieziens 

tiek paredzēts jau grūtniecības laikā. 

Iemesli visbiežāk ir nepareiza bērna 

guļa vai placentas priekšguļa. Akūts 

jeb neatliekams ķeizargrieziens tiek 

veikts, kad dzemdības jau ir sākušās un 

medicīnisku iemeslu dēļ tās nevar vai 

nedrīkst turpināties dabīgi. 

Ja notiek steidzama 
ķeizargrieziena 
operācija

Ja dzemdības nevar turpināties vai 

to laikā ir konstatētas novirzes no 

normālas dzemdību gaitas, nav laika, 

lai sievieti sagatavotu plānotam 

ķeizargriezienam, kā tas būtu 

parastā gadījumā, jo dzemdības ir 

jāatrisina akūtā kārtā. Arī akūtajiem 

ķeizargriezieniem ir vairākas 

steidzamības kategorijas: reizēm to 

nepieciešams veikt nekavējoties, bet 

citreiz – pēc vairākām stundām. 

“Ķeizargrieziena vienīgais lielais pluss 

ir tas, ka šī ir iespēja piedzimt veseliem 

tiem mazuļiem, kas citādi nevarētu 

piedzimt,” teic ginekoloģe. “Dažkārt 

sievietes pēc neplānota ķeizargrieziena 

operācijas ļoti pārdzīvo, ka nav 

varējušas piedzemdēt pašas. Taču man 

gribētos mierināt un iedrošināt šīs 

sievietes. Ķeizargrieziena operācija 

tiek izvēlēta tāpēc, ka mammai un 

bērnam tas ir drošākais dzemdību 

veids. Ir situācijas, kad mazulis citādi 

nevar piedzimt. Dabīgas dzemdības nav 

pašmērķis, pašmērķis ir vesels bērns un 

vesela sieviete. Tas, ka sievietei ir bijis 

ķeizargrieziens, viņu nepadara nedz 

mazāk vērtīgu, nedz mazāk sievišķīgu. 

Operācijas dēļ viņa nav sliktāka 

mamma. Ja mamma šādā situācijā būtu 

pirms desmit gadiem, iespējams, ne 

viņa, ne mazulis nebūtu izdzīvojuši. 

Ķeizargrieziens ir, lai sargātu mammas 

un bērna veselību. Turklāt, ja vienās 

dzemdībās ir piedzīvots ķeizargrieziens, 

tas nenozīmē, ka tas sagaidāms arī

Grūtniecība un dzemdības



36  |  Zīdainis |  MARTS–MAIJS Zīdainis |  MARTS–MAIJS |    37

nākamajās. Arī ar rētu vai divām 

sieviete var veiksmīgi dzemdēt,” 

iedrošina dzemdību speciāliste  

A. Stūrmane. Viņa stāsta, ka dažkārt 

mammas pašas vēlas ķeizargrieziena 

operāciju. Tomēr tad personāls mēģinot 

mammu motivēt un ar datiem pamatot, 

kāpēc tā nav drošākā izvēle bērna 

laišanai pasaulē. 

Gatavošanās plānotai 
ķeizargrieziena 
operācijai

Plānota ķeizargrieziena gadījumā 

sieviete operācijai tiek sagatavota laikus. 

Vispirms jāapmeklē dzemdību iestāde, 

kurā sieviete ir iecerējusi dzemdēt. To, 

kādu taktiku izmantot, izlems ārsts, kurš 

vada dzemdības. “Citreiz ambulatorās 

veselības aprūpes veicējam vai 

grūtniecības uzraudzītājam ir aizdomas, 

ka vajadzētu veikt ķeizargriezienu, bet 

sieviete atnāk pie mums uz konsultāciju 

un izrādās, ka daudz drošāk viņas 

situācijā būtu dzemdēt pašai. Reizēm, 

ja sieviete iepriekš ir noskaņojusies uz 

plānoto ķeizargriezienu, viņa ir vīlusies 

un sarūgtināta, ka mēs šo dzemdību 

plānu mainām,” dažādās situācijas 

skaidro speciāliste.

Nozīmīgs 
sagatavošanās 
posms – konsultācija

Izvēlētajā operācijas veikšanas 

vietā jādodas uz konsultāciju, kuras 

laikā pacientei tiek noteikts arī 

dzemdību datums – iespēju robežās 

to var izvēlēties. Ja sievietei ir blakus 

slimības, viņai tiks ieteikts apmeklēt 

nepieciešamos speciālistus vai veikt 

papildu izmeklējumus. Īpaši būtiski tas 

ir muguras patoloģiju gadījumā, kad 

var būt nepieciešama anesteziologa 

konsultācija. Ķeizargrieziena operācijā 

visbiežāk izmanto spinālo anestēziju, 

ko ievada ar dūrienu, tāpēc ir 

svarīgi, lai anesteziologs iepazītos ar 

izmeklējumiem. Agrāk operācijas veica 

vispārējā anestēzijā, bet mūsdienās 

pārsvarā lieto spinālo anestēziju, jo 

tā ievērojami samazina komplikāciju 

riskus un ir drošāka gan sievietei, gan 

bērnam.

Tāpat ir svarīgi zināt, vai sieviete lieto 

medikamentus, īpaši asins šķidrinošus 

preparātus – pirms operācijas 

jāpārtrauc tos dzert. Ja pacientei 

ir vēnu trombožu risks, ieteicams 

iegādāties vēnu kompresijas zeķes. Kas 

attiecas uz ēšanas ierobežojumiem, 

dienā pirms operācijas tādu nav. 

Vienīgais ieteikums ir uzņemt vairāk 

šķidruma – vismaz divus litrus dienā. 

Operācijas rītā no ēšanas un dzeršanas 

jāizvairās. Gan plānota, gan neatliekama 

ķeizargrieziena gadījumā sieviete saņem 

antibakteriālo profilaksi, lai mazinātu 

infekcijas risku.

Māmiņas un 
jaundzimušā pirmā 
sastapšanās

Operācijas (gan plānota, gan steidzama 

ķeizargrieziena) gaita ir šāda: vispirms 

sieviete nonāk anestezioloģijas 

dienesta aprūpē, kur tiek veikta 

nepieciešamā anestēzija; pēc tam 

pacienti nogulda uz operāciju galda; 

viņai tiek aseptiski nomazgāts vēders, 

lai samazinātu infekcijas risku, un 

viņu sterili apklāj. Parasti sieviete ir 

nomodā, bet operācijas gaitu viņa 

neredz. Šajā laikā viņa var komunicēt 

gan ar anesteziologu, gan anestēzijas 

māsu. Visbiežāk operācijas laikā 

sievietes jūt, ka tiek izdarīt spiediens 

uz vēderu. Nereti tas rada diskomfortu 

un nepatīkamas sajūtas. Dabīgās 

dzemdībās sievietei pašai ir jāspiež, 

bet ķeizargrieziena laikā viņa to nevar, 

tāpēc spiešanas funkciju veic ārsti.

Ja vien iespējams, kad bērns piedzimst, 

viņu uzliek mammai uz krūtīm. Tas 

notiek caur priekškaru, ar ko māmiņa 

ir apsegta, lai saglabātu operācijas 

lauku sterilu. Kad nabassaite beidz 

pulsēt (viena līdz divas minūtes), tā tiek 

pārdalīta, un bērniņu pāri priekškaram 

parāda mammai. Vecmāte un bērnu 

ārsts turpat operāciju zālē jaundzimušo 

apskata un pienes pie mammas. Kad 

mamma ar mazuli ir sasveicinājusies, 

vecmāte jaundzimušo nes svērt un 

mērīt. Ja sievietei ir kāds līdzjutējs – 

vīrs vai cits tuvs cilvēks, kas piedalās 

operācijā –, šajā brīdī viņš dodas līdzi 

vecmātei (operācijā drīkst piedalīties 

viena atbalstošā persona no tās pašas 

mājsaimniecības). 

Ja mammai un bērnam ar veselības 

stāvokli viss ir labi un operāciju zālē 

tajā brīdī nav vairākas sievietes ar akūtu 

ķeizargriezienu, vecmāte mazuli nes 

atpakaļ pie mammas uz operāciju bloku 

un palīdz pielikt pie krūts. Tomēr, ja 

medicīnisku iemeslu dēļ 

VAI JĀVEIC 
COVID-19 
ANALĪZES?
Stājoties stacionārā uz plānoto 

ķeizargrieziena operāciju, gluži 

tāpat kā uz jebkuru citu plānotu 

manipulāciju, pacientei jābūt 

gatavai Covid-19 RNS analīzei, kas 

nav vecāka par 48 stundām. Tas 

pats attiecas uz tēti vai citu atbalsta 

personu, kas sievieti pavada 

stacionārā. Ja sieviete ir stājusies 

Dzemdību namā akūtā kārtā, viņai 

Covid-19 analīze tiks paņemta 

uzņemšanas nodaļā. Tā kā situācija 

valstī var mainīties, informācijai 

par šīm prasībām jāseko līdzi 

stacionāra mājaslapā.

Gan plānota, 
gan neatliekama 
ķeizargrieziena 

gadījumā sieviete 
saņem antibakteriālo 
profilaksi, lai 

mazinātu infekcijas 
risku.

Grūtniecība un dzemdības
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tas ir nepieciešams un bērnu ārsts tā 

ir rekomendējis, jaundzimušais tiek 

nests uz bērnu nodaļu, un mamma 

ar viņu var satikties pēc tam, kad 

narkozes iedarbība ir beigusies un 

māmiņu pārved uz pēcdzemdību 

palātu (aptuveni pēc divām līdz četrām 

stundām).

Jāņem vērā, ka, veicot plānveida 

ķeizargriezienu, bērns nav saņēmis 

pozitīvo dzemdību stresu, līdz ar to dažreiz 

jaundzimušajam mēdz būt grūtības 

elpot vai noturēt vajadzīgo ķermeņa 

temperatūru. Šādās situācijās ārsts 

bērnu novēro, kā arī sniedz medicīnisku 

palīdzību, ja tas ir nepieciešams. 

Novērtēt riskus jau 
pirms operācijas

A. Stūrmane uzsver, ka operācijas 

laikā un pēc tās iespējams saskarties 

arī ar dažādiem sarežģījumiem. Jāņem 

vērā, ka ķeizargrieziens paaugstina 

dzemdību risku astoņas līdz desmit 

reizes. Viens no biežākajiem riskiem ir 

pēcdzemdību asiņošana, kad dzemde 

pietiekami aktīvi nesaraujas un atslābst. 

Arī infekciju risks neatkarīgi no tā, 

ka ķirurgi ļoti rūpīgi mazgā rokas un 

operācijas lauks tiek sterili apstrādāts, 

ir augstāks nekā dabīgās dzemdībās. 

Vēl viens riska moments ir trombožu 

un trombembolijas risks – ir ļoti 

svarīgi šos riskus novērtēt jau pirms 

operācijas. Ir riski, kurus var paredzēt 

un novērst, ir tādi, kurus var paredzēt, 

bet nevar novērst, un ir, kurus iepriekš 

nevar ne paredzēt, ne novērst. Jāņem 

vērā, ka ķeizargrieziena operācija var 

ietekmēt arī nākamo grūtniecību gaitu. 

Piemēram, rēta var veicināt nepareizu 

placentas lokalizāciju nākamās 

grūtniecības laikā, un nav iespējams 

izslēgt arī saaugumu veidošanos, kas var 

izraisīt diskomfortu vai sāpes vēderā. 

Rētas dzīšana

Otrajā dienā pēc operācijas parasti noņem 

pārsēju un brūci atstāj vaļēju. Ir svarīgi, 

lai brūcei virsū nebūtu apakšbikšu gumija 

un tā netiktu rīvēta. Brūci var un vajag 

mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja dzīšanas 

process ir veiksmīgs, nekas cits pirmajās 

dienās nav jādara. Pārsvarā izmanto 

uzsūcošos diegus, kas pāris nedēļu laikā 

pazūd. Ja tiek lietots neuzsūcošais diegs, 

apmēram desmitajā dienā tas jāizņem. 

Kad brūces virskārta ir sadzijusi, var 

uzklāt kādu no ziedēm, kas mazina 

rētaudu veidošanos, bet arī tā ir sievietes 

pašas izvēle. Ja brūcē ir lokāls iekaisums, 

tas noteikti jāparāda savam ārstējošajam 

ārstam. Tālāk atkarībā no situācijas tiek 

sniegtas rekomendācijas. Par veiksmīgi 

noritējušu un pagājušu pēcoperācijas 

periodu, kad var atgriezties ierastajā 

Ieteikums
Plānot nākamo bērnu ir ieteicams ne 

agrāk kā 18 mēnešus pēc notikušas 

ķeizargrieziena operācijas. 

SAUDZĒ RĒTU!
No brūces nevajag baidīties, jo virskārta 

ir sadzijusi jau pirmajās trīs četrās 

dienās, taču ņem vērā:

• uzmani, lai vēdera brūcei virsū nav 

apakšbikšu gumija un tā netiktu 

rīvēta;

• brūci var un vajag mazgāt ar ūdeni un 

ziepēm;

• ja dzīšanas process ir veiksmīgs, nekas 

cits pirmajās dienās nav jādara.

dzīves ritmā, var runāt sešas līdz astoņas 

nedēļas pēc operācijas. 

Atveseļošanās posms

Lai veicinātu atveseļošanos pēc 

operācijas, ir svarīgi, lai sieviete 

maksimāli ātri celtos no gultas un 

kustētos. Jo ātrāk tas notiks, jo būs 

mazāks trombožu risks. Mājās pēc 

ķeizargrieziena operācijas māmiņa ar 

bērnu var doties, kad mamma jūtas 

pārliecināta par sevi un klīniskās 

analīzes liecina, ka viss ir kārtībā. 

Pirmajās nedēļās ieteicams izvairīties 

no smagas fiziskas slodzes, bet tajā pašā 

laikā vingrošana un kustības (pakāpeniski 

pieaugošas) ir nepieciešamas (parasti 

par to konsultē, izrakstot pacienti 

no stacionāra. Ir stacionāri, kur 

pēcoperācijas periodā pacientes konsultē 

fizioterapeits. Diemžēl Dzemdību namā 

šāda speciālista nav).

Atšķirībā no pēcdzemdību perioda, 

ko piedzīvo mammas pēc dabiskām 

dzemdībām, pēc ķeizargrieziena ir 

sagaidāmas dažādas sāpes un kustēšanās 

ir apgrūtināta, tāpēc ir labi, ja mammai 

ir atbalsta persona. Lai mazinātu sāpes, 

ieteicams lietot pēcoperācijas jostu. 

Grūtniecība un dzemdības
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Katra sieviete, kura piedzīvojusi 

sava bērna piedzimšanu, kā vienu no 

skaistākajiem mirkļiem, visticamāk, 

nosauks brīdi, kad mazais lolojums 

tiek uzlikts uz mammas krūtīm un 

viņa fiziski sajūt mazo, silto, samtaino 

kunkulīti. Protams, ja vien dzemdības 

notikušas bez sarežģījumiem un nav 

kādu šķēršļu, kas liedz izbaudīt šo ne 

ar ko nesalīdzināmo mammas un bērna 

satikšanās brīdi. Varētu domāt, ka ar šo 

skaisto mirkli dzemdības ir beigušās. 

KAS NOTIEK 
PIRMAJĀS STUNDĀS 

PĒC DZEMDĪBĀM.
FAKTI UN IETEIKUMI
Par bērna plānošanu, gaidīšanas laiku, dzemdībām 

un mazuļa lološanu tiek runāts daudz, bet kas notiek 
un ko jaunā ģimene piedzīvo pirmajās stundās pēc 

dzemdībām? 

Nav vis! Jā, lielās mokas nu ir galā, 

taču vēl jāpagaida, kamēr nopulsē 

nabassaite, pēc tam to noklemmē un 

tētis, vecmāte vai kāda cita atbalsta 

persona pārgriež nabassaiti. Tad 

tiek gaidīta placentas piedzimšana. 

“Tās nav otrreizējās dzemdības, 

sievietei nav vēlreiz kaut kas ļoti 

smagi jāstumj ārā, taču tikai pēc 

placentas piedzimšanas mēs runājam 

par pēcdzemdību laiku,” uzsver Inga 

Babure. 

Bēbīša pirmais skaļais 
paziņojums

Kad ir skaidrs, ka mazulītis piedzimis, 

mamma burtiski uzreiz gaida nākamo 

svarīgo apliecinājumu, ka viņas bērnam 

viss ir kārtībā, un tas ir viņa pirmais 

kliedziens. Parasti tas atskan, vēl pirms 

mazulis uzlikts mammai uz krūtīm, 

un tikai pēc šī dzirdamā paziņojuma 

pasaulei – es esmu piedzimis!– māmiņa 

patiešām sāk atslābt un baudīt skaisto 

satikšanās mirkli ar savu bērnu. 

Kāpēc bērniņš raud uzreiz pēc 

piedzimšanas? “Ejot cauri mammas 

dzemdību ceļiem, bēbītim tiek 

saspiesta galva un arī ķermenis, 

savukārt pēc piedzimšanas viņam 

atveras pleci, un bēbītim ir iemesls 

ievilkt elpu,” stāsta I. Babure. “Taču šī 

pirmā ieelpa ne vienmēr ir vienkārša, 

jo mammas ķermenī mazulis pats nav 

elpojis.” Dzīvojoties mammas puncī, 

bērnam ir salipušas gan plaušas, gan 

elpvads, gan alveolas un bronhi, 

jo viņam nav vajadzības lietot šos 

orgānus. Un tikai ar pirmo patstāvīgi 

veikto ieelpu tie visi sāk vērties vaļā, 

bet tas ir sāpīgi. Tāpēc gadījumā, ja 

tavs bērniņš pēc piedzimšanas uzreiz 

neraud skaļi un tā – ar pilnu krūti, 

nesatraucies. Kā saka vecmāte, ir 

mazuļi, kuri to dara pa mazītiņam: 

“Viņi ievelk gaisu pa mazam malciņam, 

taču uzmanība jāpievērš tam, lai šis 

pirmais skaļais paziņojums notiktu 

minūtes ietvaros pēc piedzimšanas.”

Konsultē 
INGA BABURE, 
vecmāte, dūla un 
“Skolas Mammām un 
Tētiem” lektore

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA
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Viņš sāk atvērt acis

Mammas vēderā ir tumšs, tāpēc 

mazulim nav vajadzības lietot redzi. 

Pieres daļā esošais acu centrs arī 

neprotestē dabas likumiem un dzīvei 

nobriest pēdējais no visiem orgāniem. 

“Tāpēc bēbītim patīk tumsa,” atklāj 

I. Babure un turpina: “Piedzimstot 

bērniņš uzreiz nokļūst ļoti spilgtās 

gaismās. Īpaši, ja dzemdības notiek 

stacionārā. Salīdzinot mammas punci 

un ārpasauli, tās ir krasas pārmaiņas, 

tāpēc bēbīši ne vienmēr uzreiz atver 

acis. Tas gan nenozīmē, ka viņam 

kaut kas nepatīk, vienkārši bērns 

lēnām pierod pie ļoti gaišās pasaules.” 

Vecmāte iesaka atcerēties šo faktu, lai 

pēcdzemdību laikā vecāki bez lieka 

satraukuma varētu vērot un izbaudīt, kā 

viņu tikko piedzimušais mazulis lēnītēm 

sāk iepazīt pasauli arī ar acīm. 

Āda–āda kontakts

Tik ļoti gaidītais fiziskais kontakts 

tūlīt pēc dzemdībām ir nepieciešams 

gan mammai, gan mazulim. Kādēļ? 

“Vispirms tas ir mammas ādas un 

ķermeņa siltums,” saka I. Babure, 

“un otrs – tā ir smarža. Mēs varam 

sasmaržot savu bēbīti, un šī laimes, 

mīlestības sajūta palīdz atjaunot 

oksitocīna hormonu, kas vajadzīgs 

mieram, harmonijai.” Dzemdību otrajā 

jeb izstumšanas periodā mammai  

nepieciešams ļoti daudz adrenalīna. Šis 

virsnieru dziedzeru izdalītais hormons 

nozīmē – cīnies vai bēdz! “Tamdēļ pēc 

dzemdībām mums atkal ir nepieciešams 

oksitocīns. Mīlestība. Tāpat māmiņai 

rodas daudz endorfīnu, kas rada 

atkarību no sava bēbīša,” teic vecmāte 

un piebilst – sievietei ir atvieglojums, 

ka beidzot nekas nesāp, viņa var fiziski 

sajust un sasmaržot savu bērnu un arī 

ir iespēja nedaudz atpūsties. I. Babure 

iedrošina – nevajag bēgt no šīs vēlmes 

atpūsties: “Izbaudi! Tu nebūsi sliktāka 

mamma tāpēc, ka pirmajā vai ceturtajā 

minūtē nesajutīsi šo eiforiju. Tu vari 

beidzot atpūsties no tā, ka nekas nesāp, 

nekas nav jāstumj, viss jau ir noticis. 

Tu klausies, kā raud tavs bēbītis, kurš 

patiesībā jau nevis raud, bet stāsta par 

to, ka viņš šeit ir ieradies.” 

Jaundzimušajam šis āda–āda kontakts 

ir ārkārtīgi nozīmīgs arī veselības dēļ. 

“Bēbītis mammas puncī ir sterilā vidē. 

Ejot cauri dzemdību ceļiem, viņš saņem 

tos mikrobiomus, kas atrodas mammas 

makstī, bet ar tiem vēl nepietiek, lai 

bērnam rastos imunitāte,” uzsver  

I. Babure. “Mammai un tētim uz ādas 

ir ļoti daudz mikrobiomu, kas āda–āda 

kontakta laikā pārceļo pie bēbīša, un 

tā viņš iegūst rezistenci pret daudziem 

citiem apkārt esošiem vīrusiem 

un baktērijām.” Lūk, kāpēc bērna 

pirmajās dzīves dienās, nedēļās un pat 

mēnešos ieteicams viņu iespējami bieži 

paturēt plikiņu sev uz krūtīm āda–āda 

kontaktā. Arī tētim.   

PADOMS
Ja vien iespējams, dzemdībās nevelc 

vīra T kreklu vai citu apģērbu, kas 

pēc tam būtu jārullē uz augšu, lai 

varētu uzlikt tikko piedzimušo 

bērnu uz krūtīm. Labāk izvēlies vīra 

pogājamo kreklu vai jebko citu, ko 

iespējams ērti atvērt vidusdaļā. 

Iedomājies, ja tev kakla daļā ir biezs 

apģērba rullis... Uzliekot bēbīti uz 

krūtīm, ne tu viņu īsti redzēsi, ne 

sasmaržosi. Aiz šī apģērba murčkuļa 

būs saskatāma tikai mazulīša vēl 

asiņainā galviņa. Savukārt, ja 

apģērbs atverams uz sāniem, redzēsi 

gan bērna acis, gan rokas un varēsi 

pilnībā izbaudīt šo iepazīšanās 

mirkli. 

Pirmā ieelpa 
ne vienmēr ir 
vienkārša, jo 

mammas ķermenī 
mazulis pats nav 

elpojis.

Apgares skala.  
Ko un kā vērtē?
Kad bērns sācis elpot, arī acis pavēris, 

ir iepazinies ar savu mammu āda–āda 

kontaktā un pārgriezta izpulsētā 

nabassaite, seko nākamais lielais un 

daudzu vecāku gaidītais notikums – 

mazulītis saņem savu pirmo vērtējumu 

desmit baļļu sistēmā. Jā, tā ir daudz 

pieminētā Apgares skala. Ko īsti  

dakteri vērtē, pirms likt atzīmi?  

I. Babure stāsta: “Tiek vērtēta elpošana; 

sirdsdarbība; muskuļu tonuss jeb tas, 

cik žiperīgs ir bēbītis; kādi viņam ir 

refleksi un kāda ir ādas krāsa, bēbītim 

piedzimstot. Vai tā ir izteikti rozā, zila 

vai ar tendenci mainīties. To visu pēc 

tam var izlasīt bērna veselības kartē.” 

Katram no vērtētajiem pieciem 

pamatrādītājiem var piešķirt ne 

vairāk kā divas balles. Beigās tās visas 

sasummē, un iegūtais skaitlis arī veido 

gala vērtējumu. Jāteic, tas lielā mērā 
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ir atkarīgs no dzemdību gaitas, un 

parasti zemi Apgares skaitļi ir tad, ja 

mamma grūtniecības laikā ir slimojusi 

ar kādām nopietnām kaitēm, ja ir 

pārnēsāta grūtniecība, ja bērns pasaulē 

nācis priekšlaikus vai ir augļa attīstības 

aiztures. Taču svarīgi atcerēties, ka 

Apgares skaitlis ir bērna tā brīža 

veselības stāvokļa, nevis dzemdību 

norises vērtējums, un, saņemot 

savlaicīgu un pareizu nepieciešamo 

palīdzību, viņa veselībai var nebūt 

nekādi manāmi traucējumi. 

Vecākiem nav jāatceras no galvas sava 

bērna Apgares skalas vērtējums, jo tas 

tiks ierakstīts mazuļa slimības vēsturē, 

kur nepieciešamības gadījumā to varēs 

atrast. Jā, ir situācijas, kad šo skaitli 

nākas skatīties, lai izprastu kādus bērna 

veselības sarežģījumu cēloņus. Piemēram, 

ja viņam divu gadu vecumā parādās 

kādi valodas attīstības traucējumi vai 

uzvedības attīstības īpatnības. 

Satikšanās ar 
mammas pupu

Arī šis brīdis ir ļoti intīms un īpašs 

gan mammai, gan bērnam. “Runā, 

ka mammas krūšu gali smaržojot ļoti 

līdzīgi kā augļūdeņi. Tas nozīmē, ka 

bēbītim tā ir ļoti pazīstama smarža. 

Bērniņš pirmajā stundā, aktīvi grozoties 

un knosoties, meklē mammas pupu. 

Viņš jau ir paveicis lielu darbu un uzreiz 

neatslābst,” saka I. Babure. To gan 

nevar saukt par pirmo īsto ēdienreizi, 

taču abi – gan bērns, gan mamma – jau 

pirmajās minūtēs pēc satikšanās var 

sākt apgūt zīšanas un zīdīšanas prasmes. 

“Ir mammas, kuras uztraucas, ka piena 

nav,” stāsta speciāliste, “un ir mammas, 

kuras uztraucas, ka piena ir ļoti daudz. 

Mēs katra esam atšķirīga, un ir normāli, 

ja piena tiešām ir daudz vai ja tas vēl 

tikai veidojas. Brīdī, kad bēbītis ir 

atradis pupiņu un sācis to savā mutē 

žļambāt, aktivizējas arī piena ražošanas 

procesi un tā kļūst arvien vairāk.” 

I. Babure uzsver – pat ja sākumā 

bērns dabū tikai vienu pilīti mammas 

piena, ar to pilnīgi pietiek. Arī no 

šīs mazās lāsītes mazulis saņem tieši 

viņam nepieciešamās uzturvielas, 

vitamīnus, mikrobiomus, hormonus, 

imunoglobulīnus – visu, ko daba 

paredzējusi tieši jūsu bērnam. 

Ja dzemdībās 
piedalās tētis

Speciāliste iesaka, vēl pirms sācies 

aktīvākais dzemdību process, pārrunāt 

ar medicīnas personālu, kā jūs vēlētos un varētu pavadīt tās 

divas stundas, kuras jāpaliek pēcdzemdību palātā. Pasakiet, 

ka vēlaties palikt tikai jūs, ģimene. “Lai abi vecāki var paust 

savas emocijas, nedomājot, ka blakus kāds cits vērtē. Jā, 

protams, pirmajā stundā pēc dzemdībām vecmāte pārskatīs 

dzemdību ceļus, vai viss ir kārtībā vai tomēr nepieciešama 

kāda iejaukšanās. Šajā laikā bērniņu var paņemt tētis,” iesaka 

I. Babure. “Arī vīrietis var priecāties, cik brīnišķīgs bērns 

ir piedzimis, un tas ir manējais. Ja tomēr tētis nejūtas gana 

drošs, lai ņemtu mazulīti rokās, vecmāte bērnu var novietot 

uz apsildāmā galda un tētis, stāvot blakus, var iepriecināt 

savu bērniņu ar acu skatienu, ar pieskārienu, ar kopā būšanu. 

Varbūt tētis pat izdomā kaut ko padungot vai paklakšķināt 

ar mēli... Mēs katrs esam atšķirīgi, taču svarīgākais, ka jūs 

kā ģimene esat kopā. Jūsu ģimenē ir ienācis bēbītis, un šajā 

pirmajā stundā jūs visi iepazīstaties.” 

Veidojiet sava bērna piedzimšanas 
stāstu

Izbaudiet un piefiksējiet tās īpašās sajūtas, no kurām daļa 

jums katram būs atšķirīgas. Pierakstot domājiet par to, ka 

šo stāstu jūs varētu uzdāvināt savam bērnam pilngadības 

svētkos vai viņa kāzu dienā, vai tad, kad jūsu bērns kļūs par 

vecāku. Uzrakstiet, kādas bija tieši jūsu sajūtas – kā jaunajai 

mammai, kā jaunajam tētim, kā jutās un ko darīja jūsu tikko 

piedzimušais mazulis.

Un atcerieties – jums katram var būt pat ļoti atšķirīgas 

emocijas pirmajā stundā pēc dzemdībām. Nevajag nosodīt 

vīrieti, ja viņš ir kluss vai pat nobažījies. Un arī jaunā māmiņa 

ne vienmēr uzreiz spēj izrādīt priekpilnas emocijas. Sajūtu 

gamma, ko katrs piedzīvo, var būt no liela prieka līdz sajūtai – 

bāc, kas tagad notiks? Es tagad tiešām esmu mamma, nevis 

vairs tikai domāju, ka būšu! Un šis ir mans bērns, par kuru 

tagad esmu atbildīga! 

“Arī tētim šīs sajūtas var būt krasi atšķirīgas. Viena lieta ir 

paijāt punci un domāt, kāds būs bērniņš, bet pavisam citādi 

ir tad, kad skaties uz savu tikko piedzimušo bēbīti. Šī pirmā 

satikšanās, pirmā stunda vai divas pēc dzemdībām ir stāsts 

par jūsu ģimeni, jo šāds brīdis nekad, nekad neatkārtosies. 

Ar nākamo bērnu būs jau cits stāsts, atšķirīgs, bet tieši šis 

bēbītis otrreiz nevar piedzimt, tāpēc sajūtas un emocijas ir 

vienreizīgas,” uzsver I. Babure. 

Interesanti
Vai zināji, ka ik gadu zinātnieki atklāj vidēji 60 jaunas aktīvās vielas, 

kas ir mammas pienā? Mēs varam tikai nojaust, cik ļoti vērtīgs ir mūsu 

piens un cik daudz varam dot savam bēbim, izvēloties krūts barošanu. 

Jaundzimušais



Lai cik grūta 
bijusi diena, lai 

kādas problēmas 
nomāktu sirdi, ja atradīsiet 

laiku un spēku dziedāt, 
ne tikai aizmidzināsiet 
mazo, bet arī 

nomierināsieties 
paši.

Vecākiem
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“Šūpuļdziesma ir visintīmākais dziedāša-

nas veids, kas savieno divus mīlošus 

ģimenes cilvēkus: parasti māti, vecomāti, 

arī tēvu vai vectēvu ar mazuli. Tas bija 

un ir īpašs brīdis, kad rūpes un darbi tiek 

atlikti malā un laiks tiek veltīts mazajam 

bērniņam,” stāsta Ilga Reizniece. 

Senākā dziesma 

Mūziķe norāda, ka šūpuļdziesmas ir 

vienas no senākajām dziesmām cilvēces 

ŠŪPUĻDZIESMAS 
NOZĪME MAZULIM UN 

ARĪ VECĀKIEM
Piedzimstot bērnam, neviļus attopamies, ka bieži vien 
zinām tikai divas šūpuļdziesmas – “Velc, pelīte, saldu 

miegu” un “Aijā, žūžū”. Vai jāsteidz mācīties jaunas? Vai 
šūpuļdziesmu var sacerēt pats un kāpēc ir svarīgi ieaijāt 
mazo dziesmas pavadībā, stāsta Ilga Reizniece, mūziķe, 

folkloriste un pedagoģe, mūsdienu tautas mūzikas 
grupas “Iļģi” dibinātāja un dalībniece.

ILGA 
REIZNIECE,
mūziķe, folkloriste un 
pedagoģe, grupas 
“Iļģi” dibinātāja un 
dalībniece

Autore: GUNITA KRILOVA

vēsturē – it visos laikos mazulim 

bija jānodrošina šī trauslā pāreja no 

nomoda uz miega pasauli. Zinātnisku 

pierādījumu tam nav un nevar būt, 

uzskata speciāliste. Šūpuļdziesmas 

dziedam, lai mazulim nodrošinātu 

mierīgu miegu un priecīgu pamošanos 

nākamajā dienā. “Tradicionālās 

šūpuļdziesmas ir dažādas. Tieši 

tāpat kā dažādi bijuši dziedātāji un 

iemidzināmie. Vārdiem šūpuļdziesmās 

nav tik lielas nozīmes kā mierīgajai, 

ritmiskajai kustībai – daļa šūpuļdziesmu 

sava šaurā melodiskā apjoma dēļ pieder 

pie senākā slāņa. Tās pat nevar nosaukt 

par īstām dziesmām, jo nav melodijas – 

bieži ir tikai divas notis. To pamatā 

ir šūpošanas ritms un tāda aizlaicīga 

pulsācija, kas nomierina gan bērnu, gan 

pašu šūpotāju – “aiju aiju, aijaijā” vai 

“ā-ā-ā, apapā”, vai “ē-ē-ē”.

KAS 
RAKSTURO 
ŠŪPUĻ-
DZIESMU
• Vienmuļš, šūpojošs ritms.

• Parasti tā veidota no maz notīm. 

• Vārdiem sekundāra nozīme.

Kāpēc dziedam

Skaidrs, ka tāda lieta kā dziedāšana 

bērnam priekšā nevar būt obligāta, 

taču – ko jūt bērns, ja viņam dzied? 

“Bērnam svarīgi sajust mieru un 

drošību. Domājams, tieši to viņš jūt, 



Iespējams, tas ir saistīts ar laiku, kad 

tās radušās. Kā stāsta Ilga Reizniece, 

šūpuļdziesmām jābūt nomierinošām, 

taču mažors, melodijas skanējums, 

kas ir it kā priecīgs, ir vairāk vērsts 

uz mundrumu. Taču viņa norāda, 

ka ir arī tādas miega dziesmas, kas 

tomēr skan priecīgi: “Gandrīz tikpat 

daudz kā minorīgo, ir arī mažorīgo 

šūpuļdziesmu. Kaut vai “Aijā, žūžū, 

lāča bērni” un “Velc, pelīte, saldu 

miegu” savā populārākajā versijā ir 

mažorā.” 

Tas, vai ar dziesmu var ielikt kādu 

vēlējumu bērnam, katram jāvērtē 

pašam. “Ja tiecaties uztvert pasauli arī 

maģiski, ne tikai racionāli, tad varētu 

teikt, ka ar šūpuļdziesmām vecāki 

iedziedināja, ieprogrammēja bērnā 

vēlamās īpašības un laimīgu dzīves 

ceļu. Vai vismaz piedomāja visu labo. 

Tāpēc, dziedot šūpuļdziesmu, vietās, 

kur ir pieminēts “mazais bērniņš”, 
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Vecākiem

iemiegot nomierinošu skaņu pavadībā. 

Taču pēc savas pieredzes varu teikt, ka 

šis brīdis vecākiem ir tikpat svarīgs kā 

bērniem, dažreiz pat svarīgāks. Lai cik 

grūta bijusi diena, lai kādas problēmas 

nomāktu sirdi, ja atradīsiet laiku un 

spēku dziedāt, ne tikai aizmidzināsiet 

mazo, bet arī nomierināsieties paši. 

Nevar nodziedāt šūpuļdziesmu brīdī, 

kad pār cilvēku valda, piemēram, 

dusmas vai aizvainojums. Sākumā 

jūs nomierināties, noskaņojaties, un 

sliktās emocijas aiziet. Šūpuļdziesmu 

dziedāšanu varētu dēvēt arī par vakara 

meditāciju, ja patīk šis vārds un 

jēdziens,” teic Ilga Reizniece.

Vai visi var dziedāt

Taču, lai cik jauka būtu dziedāšanas 

tradīcija, ir vecāki, kas uzskata, ka 

viņiem no dabas nav dota dziedāšanas 

balss, tāpēc bērnam priekšā nedzied. 

Kā uzsver Ilga Reizniece, senākās aiju 

dziesmas raksturo liela vienkāršība, 

kas, viņasprāt, pa spēkam jebkuram; arī 

tiem, kas saka, ka viņiem “nav balss”. 

“Esmu daudzreiz un daudzviet mācījusi 

jaunajiem vecākiem šūpuļdziesmu 

dziedāšanu – principu, kā dziesmu 

darināt, improvizēt. Manā pieredzē 

nav gadījuma, kad cilvēks, ticis pāri 

savam mazvērtības kompleksam, 

nebūtu varējis to paveikt,” jaunos 

vecākus iedrošina speciāliste. Bērnam 

noteicošais nebūs nošu vai melodijas 

precizitāte, bet gan kopā būšanas 

mirklis ar saviem mīļajiem un ritmiskās, 

nomierinošās meldijas.

Vai ar dziesmu var ielikt 
kodu turpmākajam

Nereti latviešu dainas var šķist ar 

sērīgu – minora – piesitienu, un tā arī 

ir –  šūpuļdziesmas skan it kā skumīgi. 

Interesanti
VAI IR BŪTISKA ATŠĶIRĪBA STARP TAUTAS 

ŠŪPUĻDZIESMĀM UN AUTORA RADĪTAJĀM?

“Vienkāršas atbildes te nav. Manās acīs lielāka 

vērtība ir no paaudzes paaudzē pārmantotai 

dziesmai, nevis konkrēta komponista izdomātai. 

Manuprāt, maza bērna muzikālā attīstība jāsāk ar 

tautasdziesmu. Taču tradīcijas ietvaros ir liela vieta 

improvizācijai un pašizpausmei. Un, protams, katrs 

var dziedāt to, kas pašam patīk labāk, ka tikai kalpo 

mērķim – bērna iemidzināšanai,” teic speciāliste.

 

NERETI MAMMAS STĀSTA, KA NEVAR PADZIEDĀT 

SAVIEM BĒRNIEM – NĀK RAUDIENS, UZNĀK 

SKUMJAS, JO DZIESMAS IR MELANHOLISKAS. 

KĀPĒC TĀ NOTIEK? 

“Nav jau teikts, ka visu laiku jābūt priecīgam, 

sava vieta arī skumjām. Es to drīzāk sauktu par 

apcerīgumu, rāmumu, ne skumjām. Tāpēc baudiet šo 

īso mirkli, kad bērns aizmieg jūsu rokās, jo tas paies 

ļoti ātri un būs jau jāauklē mazbērni,” rāmiem kopā 

būšanas mirkļiem ar bērniem iedvesmo Ilga Reizniece.

varat dziedāt bērna vārdu: “Velc, pelīte, saldu miegu 

mazajai Anniņai”.

Kā vecākiem sevi iedrošināt 
dziedāt 

Viens no ieteikumiem, ko viegli īstenot, – iedvesmai 

paklausīties kādas šūpuļdziesmas; tās latviešu valodā ir 

pieejamas arī vietnēs YouTube un Spotify. Vispirms var 

smelties piemērus, kam šajā ziņā vēlētos sekot. Pēc tam 

šiem ierakstiem var sākt dziedāt līdzi. “Vairākas mammas 

ir teikušas, ka tieši tādā veidā – dziedot līdzi ierakstam –, 

ir iemācījušās dziedāt šūpuļdziesmas. Domāju, ka šī mazā 

uzdrīkstēšanās dziedāt savam bērnam varētu palīdzēt 

pašapziņai kopumā,” domā Ilga Reizniece. Klausoties 

dziesmu piemēros, var nojaust šo dziesmu mierīgo 

noskaņu, liegumu, rāmo ritmu. Te var novērot arī to, ka 

melodija ir veidota vien no dažām notīm.

IEROSMEI: 
3 šūpuļa 
dziesmas, ko 
iemācīties 

* “Čuči, guli, mazais bērns”

* “Velc, pelīte, saldu miegu”

* “Pelīte brauca, ratiņi čīkstēj’”

Varētu teikt, ka ar šūpuļdziesmām vecāki 
iedziedina, ieprogrammē bērnā vēlamās 

īpašības un laimīgu dzīves ceļu.



Uzzini vairāk:
www.rimi.lv/berniem
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PIEBAROŠANAS 
UZSĀKŠANA 
PAVASARĪ 
Piebarošana ir īpašs posms bērna attīstībā – garšu 
pasaules iepazīšana un jaunu prasmju apgūšana. 
Vienlaikus šis ir jauns izaicinājums vecākiem – 
ko celt galdā, lai katrs kumoss ne tikai garšotu 
mazajam, bet arī būtu uzturvielām bagāts? Ja 
piebarošana jāuzsāk pavasarī, tās ir papildu 
grūtības – spēka pilni dārzeņi, kas paņemti nupat 
no dobes, nav vēl pieejami. 

Raksts jāsāk ar atgādinājumu – Pasaules 

Veselības organizācija (PVO) rekomendē 

zīdaiņu ekskluzīvu barošanu (tas ir, 

tikai ar mātes pienu) līdz 6 mēnešu 

vecumam. Agrīna vai pārāk novēlota 

piebarošanas uzsākšana var negatīvi 

ietekmēt bērna veselības stāvokli. 

Labākais vecums 
piebarošanas 
uzsākšanai

Pēc Eiropas Bērnu gastroenteroloģijas, 

hepatoloģijas un uztura biedrības 

(ESPGHAN) rekomendācijām, mazuļa 

piebarošana ir jāuzsāk ne agrāk kā  

17 nedēļu vecumā un ne vēlāk kā  

26 nedēļās [1]. Par pāragru piebarošanas 

uzsākšanu uzskata, ja to sāk darīt, 

pirms zīdainis ir sasniedzis četru 

mēnešu vecumu, jo tad mazuļa 

gremošanas trakts vēl nav līdz 

galam nobriedis, lai spētu sagremot 

uzturvielas, kas uzņemtas ar pārtiku. 

Pārāk vēlīna piebarošanas uzsākšana 

(pēc 6 mēnešiem) draud ar to, ka bērns 

neuzņems pietiekami daudz uzturvielu, 

kas ir nepieciešamas viņa augšanai un 

attīstībai, jo mātes piens vai arī piena 

maisījums vairs nespēs nodrošināt 

mazuļa organismu ar vajadzīgo kaloriju, 

dzelzs daudzumu. 

Dārzeņu izvēle

Vasarā un rudenī ir pieejams plašs 

svaigu augļu un dārzeņu klāsts, taču 

ziemā un pavasarī šis piedāvājums 

krasi samazinās, pavasarī arī saldētavas 

krājumi bieži vien iet uz beigām, 

tomēr risinājums ir jāmeklē. Uzsākot 

piebarošanu pavasarī, ieteicami tādi 

dārzeņi kā puķkāposti, kabači, brokoļi – 

tie ir nopērkami cauru gadu. Ļoti labs 

papildinājums pirmajiem biezeņiem būs 

arī avokado, ko pēdējos gados aizvien 

biežāk rekomendē iekļaut zīdaiņu 

uzturā – pateicoties tam, ka tas satur 

daudz mononepiesātināto taukskābju. 

Mazāk populārs dārzenis jeb sakne 

būtu topinambūrs, to varētu iekļaut 

dārzeņu biezeņos. Svarīgi atcerēties, ka 

topinambūrs pirms gatavošanas obligāti 

termiski jāapstrādā. Tas satur inulīnu, 

kas ļoti pozitīvi ietekmē gremošanas 

trakta mikrofloru, ieteicams to 

kombinēt kopā ar burkānu, saldo 

kartupeli, ķirbi. 

Konsultē
OLGA ĻUBINA, 
sertificēta uztura 
speciāliste, 
“Rimi Bērniem” 
uztura speciāliste

PIRMAIS IETEICAMAIS DĀRZENIS 

ĒDIENKARTĒ: 

kabacis, 

ziedkāposts,

kartupelis, 

burkāns.
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PIRMAIS IETEICAMAIS AUGLIS 

ĒDIENKARTĒ:

ābols,

bumbieris,

plūme,

banāns.

Augļu izvēle

No augļiem pavasarī zīdaiņa uzturā 

ieteicams iekļaut ne tikai banānu un 

ābolu, bet arī mango un mellenes. Tiesa, 

tie uzturā nebūs ieviešami kā pirmie 

augļi – kad ir pagaršoti jau divi trīs 

augļi, var piedāvāt arī mango. Viens no 

pirmajiem augļiem, kas var parādīties 

mazuļa piebarošanā, ir plūme, un 

to, arī kombinējot kopā ar citiem 

augļiem, varētu iekļaut zīdaiņu uzturā. 

Te jāpiebilst, ka plūmes, ievestas no 

Spānijas un Grieķijas, Latvijas veikalos 

mēdz parādīties aprīlī, maijā.

Vai izvēlēties jau 
gatavos biezeņus?

Gatavie biezeņi pavasarī arī ir 

pietiekami laba izvēle. Tas tāpēc, ka 

biezeņus pagatavo uzreiz, kad augļi 

un dārzeņi ir nogatavināti, tāpēc ir 

minimāls vitamīnu un minerālvielu 

zudums – nav bijusi ilgstoša 

uzglabāšana un transportēšana. 

PRAKTISKS 
PADOMS
Pašā pirmajā ēdienreizē apēstā 

biezeņa apjoms var būt puse 

tējkarotes; pamazām to palielina – 

līdz pat 100–150 ml. Kad apēstā 

piebarojuma daudzums sasniedz 

50 ml, pievienojiet papildus arī 

taukvielas, piemēram, olīveļļu 

vai gī sviestu. 

PIEBAROŠANAS 
UZSĀKŠANAS 
CEĻVEDIS
• Kā pirmā produktu grupa, ko iesaka 

ieviest veseliem bērniem, kam nav 

problēmu ar veselības stāvokli un ir 

optimālā svara dinamika, ir dārzeņi.

• Katra jauna produkta ieviešanu 

nevajag ne sasteigt, ne arī pārāk ilgi 

novilcināt. Katram dārzenim jāatvēl 

trīs līdz piecas dienas, lai varētu 

rūpīgi novērot bērna reakciju uz 

jauno produktu.

• Jaunus produktus ēdienkartē 

ieteicams ieviest dienas pirmajā 

pusē, jo tad vecākiem ir visa diena 

priekšā, lai pamanītu, vai bērnam 

nav kādas alerģiskas reakcijas uz 

konkrēto produktu. 

• Kad mazuļa ēdienkartē ieviesti 

aptuveni trīs četri dārzeņi, var sākt 

nogaršot augļus.

• Pēc augļiem uzturā var ieviest 

arī graudaugus. Var sākt ar rīsu, 

kukurūzas, griķu vai prosas putru. 

Tās nesatur glutēnu un retāk izraisa 

pārtikas alerģijas. Kad ir izmēģinātas 

šīs putras, var nobaudīt arī auzu un 

mannā putru.

• Kā nākamā pēc graudaugiem uzturā 

ir jāievieš gaļa. Izvēloties gaļu, 

pirmo piebarojumu ieteicams sākt ar 

teļa, truša, tītara gaļu. Šie gaļas veidi 

ir visvieglāk sagremojami un tiek 

uzskatīti par vispiemērotākajiem 

bērna gremošanas traktam. Pēc 

tam pakāpeniski bērns var ēst arī 

vistas, jaunlopa un cūkas gaļu.

• Olas dzeltenumu ieteicams  

ēdienu klāstā iekļaut ap  

6–7 mēnešu vecumu, pievienojot 

klāt putrām, ko bērns jau ir 

pagaršojis, tādā veidā ar uzturu 

uzņemot arī taukos šķīstošus 

vitamīnus. Veselu olu varat sākt 

dot, kad bērns ir sasniedzis viena 

gada vecumu. 

• Nedaudz vēlāk par gaļu (aptuveni 

8 mēnešu vecumā) ēdienkarti 

var bagātināt arī ar zivīm, 

piemēram, mencu, heku, asari, 

foreli, lasi. Tās ir mazāk treknas 

un bērna zarnu traktam vieglāk 

pārstrādājamas. Pēc tam var 

pāriet pie treknajām zivīm.

• Piena produktus var sākt baudīt no 

aptuveni 8–10 mēnešu vecuma, 

sākot ar tādiem produktiem 

kā sviests, kefīrs, jogurts bez 

piedevām vai biezpiens. Govs 

pienu tīrā veidā var nogaršot pēc 

viena gada vecuma.

KAD UZSĀKT 
PIEBAROŠANU? 
• Mazuļa piebarošana ir jāuzsāk ne 

agrāk kā 17 nedēļu vecumā un ne 

vēlāk kā 26 nedēļās.

• Pāragra piebarošanas uzsākšana 

ir pirms zīdaiņa četru mēnešu 

vecuma.  

Ņem vērā!
Nepiedāvā bērnam saldinātus 

piena produktus! Tie provocē 

zobu emaljas bojājumus un liekā 

svara problēmas.



IDEJAS GARDIEM 
BIEZEŅIEM 
PAVASARĪ!
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Uzzini vairāk:
www.rimi.lv/berniem

“Bērni ir dažādi, un 
tādas ir arī viņu  
ēdienu vēlmes – 
vienam garšo ķirbis, 
citam brokoļi,” teic 
“Rimi Bērniem”  
garšas eksperts 
Normunds 
Baranovskis. Viņš 
piedāvā krāsainu 
biezeņu receptes 
mazā gardēža 
ēdienkartei. 

Melleņu 
biezenis
SASTĀVDAĻAS:

Banāns 

Mellenes 

Attiecība sastāvdaļām: 1:1 

GATAVOŠANA:

• Liec sastāvdaļas blenderī 

un samal vai izmanto 

piestu. 

• Lietojot smalku sietu, 

izspied biezeni, lai nokāstu 

melleņu sīkās sēkliņas.

Konsultē
NORMUNDS 
BARANOVSKIS, 
“Rimi Bērniem” 
garšas eksperts, 
šefpavārs

Pavāra pieredze
“Mana jaunākā meita 

biezeņus neēda vispār, 

tāpēc dažkārt tos atjaucām 

ar siltu ūdeni, lai tos 

varētu dzert. Taču parasti 

viņai patika ēst tvaicētus 

vai novārītus dārzeņus – 

saspiežot un sajūtot tos 

savās mazajās rociņās. Tāpēc 

nebaidies mazulim piedāvāt 

dažādas alternatīvas, ja 

kāds no piedāvājumiem 

tiek noraidīts!” iedrošina 

šefpavārs Normunds 

Baranovskis.

Batāšu 
biezenis
SASTĀVDAĻAS:

Batāte (saldais kartupelis)

Burkāns

Topinambūrs (var aizstāt ar 

kartupeli)

Attiecība sastāvdaļām: 

2 daļas batāšu, 

1 daļa burkāna, 

1 daļa topinambūra.

GATAVOŠANA:

• Novāri saknes, līdz tās ir 

mīkstas. Nokās sietā. 

• Liec blenderī un samal 

biezenī. 

• Ja nevēlies, lai ēdiens ir 

biezs, pievieno vārītu ūdeni. 

• Pirms pasniedz, atdzesē 

istabas temperatūrā. 



Uzzini vairāk:
www.rimi.lv/berniem

Avokado 
biezenis
SASTĀVDAĻAS:

Avokado (nogatavināts)

Mango

Attiecība sastāvdaļām: 1:1

GATAVOŠANA:

• Samal sastāvdaļas un 

pasniedz.

Ja biezenis mazajam 

iegaršojas, vari izmantot arī 

saldētos produktus – 

veikalos nopērkami 

sagriezti un saldēti gan 

avokado, gan mango. 

ŅEM VĒRĀ! Ja avokado 

ilgāk pastāv, tas kļūst 

brūns, tāpēc šis biezenis 

nebūs tas, kuru pagatavot 

vairāk, lai būtu vairākām 

reizēm.

Tvaicēti 
dārzeņi
SASTĀVDAĻAS:

Kartupelis 

Batāte

Ziedkāposts

GATAVOŠANA:

• Dārzeņus un saknes iesaku 

griezt palielos gabalos, 

lai tos viegli varētu ņemt 

rokās. 

• Atceries, ka dažus 

dārzeņus tvaicēties vajag 

likt agrāk un tad pievienot 

pārējos. Šajā gadījumā 

pirmo liek kartupeli, 

pēc piecām tvaicēšanas 

minūtēm pievieno 

ziedkāpostu un batāti. 

Tvaicē vēl 10 minūtes vai 

līdz kļūst mīksti. Pasniedz 

istabas temperatūrā. 

Ļauj, lai no šiem dārzeņiem 

mazulis pats veido savu 

biezeni – savās rociņās vai 

traukā. 
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Autore: ELĪNA KOLĀTE,
 vides eksperte 

IEVA BALDIŅA,
Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra Patērētāju tiesību uzraudzības 
departamenta direktore / iestādes 
direktora vietniece

Konsultē
ELĪNA 
KOLĀTE,
vides 
eksperte 

MAIRITA 
LŪSE,

“Zero Waste 
Latvija” valdes 

locekle

CIK VIDEI DRAUDZĪGAS 
(VAI NEDRAUDZĪGAS) 

IR MAZUĻIEM DOMĀTĀS 
MITRĀS SALVETES

Ja pārtikas produktam nav 
atbilstīga sertifikāta, Eiropas 
Savienībā tam ir liegts 
pielikt norādi “bioloģisks”, 
“ekoloģisks”, “bio” vai “eko”. 
Diemžēl tas neattiecas uz 
tādām higiēnas precēm kā 
mitrās salvetes mazuļiem. 
Kā tad orientēties raibajos 
solījumos, ko ņemt par 
pilnu un ar ko rēķināties, 
tās izmantojot, skaidro 
vides eksperte  
Elīna Kolāte.

Pēdējos gados no veikalu plauktiem un 

nu jau arī no Facebook un Instagram 

reklāmām pretī lūkojas produkti, 

kuri sevi dēvē par zaļiem, videi 

draudzīgiem, eko, bio, dabīgiem. 

Kā likums, to iepakojumā dominē 

zaļa krāsa. Dažkārt virsū uzzīmēta 

zāle vai puķes, šur tur vīd pa kādam 

kokam vai ziedošai pļavai. Ja produkts 

paredzēts bērniem, bieži vien ziedus 

aizstāj smaidīgs zīdainis. Un smaids ir 

tieši tāds, kādu gribētu redzēt vecāki, 

paskatoties arī uz savu atvasi. Ģimenē 

ir ienācis zīdainis. Viņam gribas dot 

visu to labāko. Gribas dot arī tīru, 

veselīgu vidi gan tagad, gan nākotnē. 

Mammu un tētu 
zaļmaldināšana

Diemžēl daudzi ražotāji šo vēlmi 

izmanto ļaunprātīgi un jebkuru savu 

produktu ir gatavi saukt par zaļu un 

videi draudzīgu pat tad, ja tam nav 

nekāda pamatojuma. Mitrās salvetes – 

lielisks palīgs zīdaiņa vecāku ikdienā – 

nav izņēmums. Eiropas Savienībā 

pārtikas produktu nosaukumā ir 

liegts izmantot vārdus “bioloģisks”, 

“ekoloģisks”, “bio”, “eko”, ja nav 

sertifikāta, kas apliecinātu produkta 

pārākumu. Ja mitrās salvetes būtu 

ēdamas, viss būtu salīdzinoši vienkār-

ši – tās nedrīkstētu dēvēt par eko, ja 

vienīgais pamatojums ir ražotāja vēlme 

izcelties tirgū. 

Nepamatota produkta lielīšana 

par dabīgu un videi draudzīgu ir 

zaļmaldināšana. Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra pārstāve Ieva Bāliņa 

atzīst, ka minētā kombinācija – 

zaļā krāsa, “dabīgs”, “videi draudzīgs” 

bez konkrēta pamatojuma – ir 

patērētāju maldināšana, tā ir negodīga 

komercprakse. Līdz šim oficiālu 

patērētāju sūdzību par šāda veida 

maldināšanu nav bijis, bet, ļoti 

iespējams, tas ir laika jautājums.

Vai salvete ir papīrs?

Tā kā raksta “galvenā varoņa” 

nosaukumā ir vārds “salvete”, tas var 

šķist pagalam nevainīgs produkts. 

Jo salvete ir papīrs, un papīrs 

sadalīsies. Piemēram, tualetes papīru 

metam podā, tas izšķīst ūdenī un 

jau notekūdeņu attīrīšanas stacijās 

nekas vairs neliecina par milzu 

apjomiem, ko ik dienas cilvēki samet 

savos podos. Ar mitrajām salvetēm 

ir citādi, jo tās ir gatavotas no cita 

materiāla. Tās ir plastmasas šķiedras. 

Tieši tā – plastmasa ir ne tikai kolas 

pudele un vienreiz lietojama dzēriena 

glāze pasākumā. Plastmasa mitrajā 

salvetē nozīmē, ka, nonākot ūdenī, 

tā neizšķīst. Piemēram, Lielbritānijā 

ap 90 % no materiāliem, kas veido 

sastrēgumus notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmās, ir mitrās salvetes [1]. 90 %! 

Latvijā situācija gan nav ne tuvu tik 

traka – “Rīgas ūdens” pārstāvis Artūrs 

Mucenieks  stāsta, ka mitrās salvetes 

šobrīd neparādās sastrēgumu radītāju 

TOP 5. Redzu tam trīs iespējamos 

izskaidrojumus – mēs lietojam 

mazāk mitro salvešu nekā briti vai 

arī mēs esam iemācījušies, ka tās 

jāmet miskastē, nevis podā, vai nu 

kanalizācijas sistēmas Lielbritānijā 

atšķiras no kanalizācijas sistēmām 

Latvijā. Vai arī visi trīs faktori kopā.

Mitrās salvetes ir jāmet atkritumu 

tvertnē, un to mēs mākam. Sliktā 

ziņa – tās tur nepazūd. Ne dabā, 

ne atkritumu poligonā šīs salvetes 

nesadalās. Bet, tā kā dažkārt salvetes 

tiek izmantotas tualetes papīra vietā, 

tām tiek piedēvētas arī tualetes papīra 

īpašības. Ļaudis maldās. To apstiprina 

“Zero Waste Latvija” pārstāve Mairita 

Lūse, kas savās atkritumu detektīva 

gaitās pludmalēs redz, ka kāpās mētājas 

mitrās salvetes, kas, ļoti iespējams, 

tur nokļuvušas pēc cilvēku dabisko 

vajadzību nokārtošanas, un šie cilvēki 

domājuši, ka tas jau tas pats tualetes 

papīrs vien ir.

Salvete var 
šķist pagalam 

nevainīgs produkts. 
Jo salvete ir papīrs, un 

papīrs sadalīsies. 
Ar mitrajām salvetēm ir 

citādi, jo tās ir gatavotas 
no plastmasas šķiedras. 
Tieši tā – plastmasa ir 

ne tikai kolas pudele un 
vienreiz lietojama 

dzēriena glāze 
pasākumā.

Uzmanību!
• Lielbritānijā ap 90 % no 

materiāliem, kas veido 

sastrēgumus notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmās, ir mitrās 

salvetes. 90 %! 

• Ne dabā, ne atkritumu poligonā 

mitrās salvetes nesadalās. 
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Vai uzticēties 
paziņojumam:  
Es sadalos!

Plastmasa, plastmasa, tomēr uz dažiem 

mitro salvešu iepakojumiem vīd 

tādi paziņojumi kā “kompostējams” 

(compostable) un “bioloģiski noārdās” 

(biodegradable). Ko tas nozīmē? Un vai 

tas ir labāk par tām mitrajām salvetēm, 

kas mētājas kāpās?

Bioloģiskā noārdīšanas jeb sadalīšanās 

nozīmē, ka mikroorganismu (sēnīšu, 

baktēriju) darbības rezultātā lieta 

sadalās ūdenī, ogļskābajā gāzē un 

elementos, ko pēc tam atkal var sevī 

uzņemt citi organismi. Piemēram, ābola 

serde sadalās ogļskābajā gāzē, ūdenī, 

tur noteikti ir kaut kāds fosfors un 

slāpeklis, vēl šādi tādi nieki. Tie nonāk 

zemē. Kad tajā pašā zemē aug zāle, 

tā var uzņemt  vielas, ko savulaik tur 

atstājusi lapa. Bioloģiskā noārdīšanās ir 

superspēja, ko dažādiem produktiem 

nepamatoti piešķir daudzi – 

gan iepakojuma, gan autiņbiksīšu, 

gan mitro salvešu ražotāji. Taču šādi 

sadalīšanās paziņojumi nav specifiski. 

Jā, jāpiekrīt – teju viss noārdās, tikai 

jautājums, cik ilgā laikā un cik lielā 

mērā. Runā, ka plastmasas pudeles arī 

sadalās. Vairāku gadsimtu laikā. Tāpat 

arī lepns paziņojums “Es sadalos!” 

neko nepastāsta par to, kādos apstākļos 

sadalās konkrētais produkts. Varbūt 

tie ir apstākļi (temperatūra, mitrums, 

spiediens), kas dabā vai atkritumu 

poligonā nav sastopami. Tāpēc ir viena 

lieta, ko vajadzētu darīt ar šādiem 

paziņojumiem, – ignorēt. Jo nav 

skaidrs, kas tieši ar to domāts.

Kompostēšanas veidi

Pastāv sertifikāti, piemēram, TÜV 

AUSTRIA piešķirtais OK biodegradable. 

Ir trīs dažādi sertifikāti: viens sola, ka 

produkts sadalīsies saldūdenī, otrs – 

ka sālsūdenī, trešais – augsnē. Trešo 

teorētiski varētu pieņemt tie, kam ir 

iespēja savus atkritumus ierakt zemē. 

Taču jāsaprot, ka vides apstākļi, kuros 

testēta prece šā sertifikāta iegūšanai, 

var atšķirties no tiem, kas ir jūsu dārzā. 

Par sadalīšanos ūdeņos – sanāk, ka 

jādodas uz tuvāko pludmali izmest 

savus atkritumus. Tas neizklausās 

labi. Tā nedari. Ievērojiet – neviens no 

šiem sertifikātiem nesola sadalīšanos, 

nonākot atkritumu poligonā, kur, 

visticamāk, tie nonāks, ja tos vienkārši 

izmetīsi miskastē.

Otrs solījums, kas bieži vien  

nepamatoti tiek drukāts uz 

bioplastmasas izstrādājumu paciņām, – 

kompostējams. Diemžēl arī šis vārds 

nav viennozīmīgs, jo kompostēšanas 

metodes var būt dažādas. Viena ir 

industriālā kompostēšana, otra – 

kompostkaudze. Šķiet, populārākais 

sertifikāts, kas liecina, ka prece ir 

kompostējama, ir jau pieminētā TÜV 

AUSTRIA piešķirtais OK compost. Un 

šim sertifikātam ir divi veidi: viens 

sola industriālu kompostēšanas iespēju 

(industrial), otrs – kompostēšanu mājas 

apstākļos (home) jeb kompostkaudzē.

Nepamatota 
produkta 

lielīšana par 
dabīgu un 

videi draudzīgu ir 
zaļmaldināšana.

Esmu mēģinājusi 
kādas Latvijā 

pieejamas 
mitrās kompostkaudzē 

kompostējamās salvetes, 
kuras ļoti grūti paņemt 
pa vienai, jo tās parasti 

ir salipušas kopā. Tas liek 
viena gabala vietā 

paņemt piecas un liekās 
četras izmest ārā. 
Arī tā ir negatīva 
ietekme uz vidi. 

Industriālās iekārtas mēdz būt 

atkritumu apsaimniekotāju rīcībā. 

Un, lai šādā iekārtā nokļūtu jūsu ābola 

serde, tā jāiemet speciālajā bioloģisko 

atkritumu konteinerā. Diezgan 

droši, ka lielākajai daļai lasītāju tāda 

konteinera nav. Labi, ka Rīgā turpmāk 

iedzīvotājiem būs iespēja pie tāda tikt – 

jārunā ar savu apsaimniekotāju un 

jālūdz šāds konteiners. Ja serdes tiks 

iemestas “parastajā” atkritumu tvertnē, 

kompostēšanas aparātu tām neredzēt 

kā savas ausis. Kā ar mitrajām salvetēm? 

Vai tās, kuras ir kompostējamas, 

var tur mest? Diemžēl “Getliņi 

EKO” bioplastmasas atkritumus 

kompostēšanai nepieņems. Lieta tāda, 

ka arī šīs iekārtas ir dažādas un spēj 

kompostēt dažādus materiālus. Un, ja 

uz iepakojuma rakstīts, kas salvetes 

ir kompostējamas industriāli, ļoti 

iespējams, uz pasaules ir kāda iekārta, 

kas to kompostē, bet nav teikts, ka šī 

iekārta jums ir sasniedzama.

IELĀGO 
ZĪMES!
Populārākais sertifikāts, kas 

liecina, ka prece ir kompostējama, 

ir TÜV AUSTRIA piešķirtais OK 
compost. Un šim sertifikātam ir 

divi veidi: viens sola industriālu 

kompostēšanas iespēju 

(industrial), otrs – kompostēšanu 

mājas apstākļos (home) jeb 

kompostkaudzē.
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Otrs kompostēšanas veids ir vienkārša 

kompostēšana kompostkaudzē, 

kas, ļoti iespējams, ir labi pazīstama 

tiem, kam ir dārzs vai plašāks lauku 

īpašums. Un tiešām pastāv produkti, 

kas ir kompostējami šādos kompostos, 

un to var apliecināt arī sertifikācija. 

Taču jāsaprot, ka te runa ir par 

kompostēšanu kaudzē, nevis iemešanu 

miskastē vai izmešanu kaut kur dabā. 

Ne katra kaudze ir kompostkaudze. Un 

lielākajai daļai pilsētu iedzīvotāju nav 

iespējas pagalmā uztaisīt kompostu. 

Un arī šīs salvetes ir paredzētas 

kompostēšanai kaut kādā noteiktā 

temperatūrā. “Zero Waste Latvija” 

pārstāve Mairita Lūse iesaka nevis akli 

ticēt solījumam kompostēties pat tad, ja 

solījums pamatots ar sertifikātu, – nav 

zināms, vai tieši tavā kompostkaudzē 

apstākļi ir tieši tādi, kādi izmantoti, 

testējot salvetes. Sertifikāts liecina, 

ka 12 nedēļu laikā salvetei vajadzētu 

izzust kompostkaudzē. M. Lūse šo 

salvešu lietotājiem vienkārši iesaka 

eksperimentēt – iemetiet kompostā 

vienu salveti un skatieties, kas notiek 

pēc 12 nedēļām. Ja būs pazudusi – ļoti 

labi. Tomēr arī tad nevajag sapriecāties 

par agru. Dažkārt šajās salvetēs ir 

cilvēku izkārnījumi. Un, ja temperatūra 

kompostkaudzē nav gana augsta, 

bioloģiskais piesārņojums netiek 

iznīcināts, un šādu kompostu izmantot 

savā mazdārziņā nav sevišķi ieteicams. 

Ievērojiet, ka šie sertifikāti sola mitrās 

salvetes pazušanu vien konkrētos 

apstākļos. Ja darīsiet kā lielākā daļa 

cilvēku – izmetīsiet tās miskastē –, 

būs vienalga, ar kādiem sertifikātiem 

tās apkrautas. Tās kļūs par daļu no 

atkritumu kalna.

Beigu beigās ir daudz faktoru, ko ņemt 

vērā, izvēloties mitrās salvetes. Arī par 

ietekmi uz vidi stāsta ne tikai sertifikāti, 

bet arī citas, pavisam praktiskas lietas. 

Piemēram, vēlams, lai paciņu būtu 

viegli atkārtoti taisīt vaļā un ciet un lai 

salvetes neizžūst. Pretējā gadījumā 

izžuvušās salvetes vienkārši jāmet 

ārā. Esmu mēģinājusi kādas Latvijā 

pieejamas mitrās kompostkaudzē 

kompostējamās salvetes, kuras ļoti 

grūti paņemt pa vienai, jo tās parasti 

ir salipušas kopā. Tas liek viena gabala 

vietā paņemt piecas un liekās četras 

izmest ārā. Arī tā ir ietekme uz vidi. Ir 

svarīgi, lai iegādāto preci mēs varētu 

izmantot pilnībā.

Ja lietoju mitrās 
salvetes – vai esmu 
slikts vecāks?
Droši vien daudziem, izlasot šo 

rakstu, top skaidrs, ka nekas nav labi. 

Izrādās, nevainīgās salvetes ir vieni 

vienīgi atkritumi. Taču es ieteiktu sevi 

nešaustīt. Atceros pirmās nedēļas ar 

zīdaini, kad man bija bail izkustēties, 

ja bebītis bija aizmidzis uz manis, 

tāpēc daždien pat nepaēdu, jo tad, 

kad būtu laiks paēst (bērna miegs), 

biju nobloķēta. Tāpat baidījos, ka ne tā 

paņemšu to kunkulīti un viņš nokritīs 

zemē. Un, ja kāds tad man teiktu, 

ka man jāmaina mani jau tā trauslie 

ieradumi kaut vai par vienu sekundi un 

vienu centimetru, es ieteicēju laipni 

ievietotu kompostkaudzē. 

Izmantot vai ne mitrās salvetes – šis 

lēmums nav jāpieņem vienreiz mūžā. 

Labā ziņa ir tā, ka, piemērojoties 

dažādām situācijām, var samazināt 

izlietoto salvešu apjomu. Piemēram, 

mājās parasti ir pieejams ūdens, kurā 

nomazgāt mazuļa dibenu vai muti, 

kas noķellēta ar biezeni. Ja ierasts 

izmantot mitrās salvetes, var kaut 

vai dažas reizes tomēr aizstaigāt 

līdz vannas istabai. Tie jau ir daži 

neradīti atkritumu gabali un daži 

ietaupīti eiro. Ir cilvēki, kas piknikā 

līdzi paņem slapju dvielīti kastītē, lai 

“nomazgātu” rokas. Dažos gadījumos 

šāds paņēmiens galīgi neder, bet, 

kad der, to ir vērts izmantot. Un, kā 

iepriekš minēts, cilvēki dabā mēdz 

lietot mitrās salvetes tualetes papīra 

vietā. Es ieteiktu tualetes papīra  

vietā izmantot tieši tualetes papīru  

un nodarījuma vietu kā kaķītim 

rūpīgi aizrakt ciet. Arī manās mājās 

mitrās salvetes ir. Pārsvarā tās 

paķeru līdzi, kad ar bērnu ejam ārā, 

jo piekakātas autiņbiksītes nenāk 

brēkdamas. Un dažreiz tās  

izmantoju mājas apstākļos, kad  

būtu visas iespējas atgriezt krānu,  

bet salvetes ir tuvāk un es vienkārši 

vairs nevaru pavilkt kājas. 

Izlietoto mitro salvešu daudzuma 

samazinājumam nav jākļūst par 

svarīgāko mērķi dzīvē, bet, pieņemot, 

ka dažkārt bez tām var iztikt, var ne 

tikai mazāk nodarīt pāri videi, bet 

arī ietaupīt naudu. Un, kad vajag tās 

nopirkt, neuzķerties uz visādiem 

brīnumu solījumiem, kam ar realitāti 

maz sakara, bet ar augstāku salvešu 

cenu gan. 

Izlietoto mitro 
salvešu daudzuma 
samazinājumam 

nav jākļūst par svarīgāko 
mērķi dzīvē, bet, pieņemot, 

ka dažkārt bez tām var 
iztikt, var ne tikai mazāk 

nodarīt pāri videi, 
bet arī ietaupīt 

naudu.



64  |  Zīdainis |  MARTS–MAIJS Zīdainis |  MARTS–MAIJS |    65

Neturi zīdaini 
klēpī, malkojot 
karstu kafiju, 

tēju vai ēdot zupu, – 
tā tu riskē 

applaucēt savu 
bērnu.

Dati par zīdaiņu traumatismu Latvijā nav iepriecinoši: 
aptuveni 83 % no zīdaiņu traumām tiek gūtas mājās – 

vidē, kuru vecākiem ir iespēja iekārtot pēc vislabākajiem 
drošības principiem. Aptuveni 61 % traumu – guļamistabā 

un sadzīves zonā.

Autore:  GUNITA KRILOVA

Konsultē
MAREKS 
MARČUKS, 
Bērnu klīniskās 
universitātes 
slimnīcas ārsts, 
“Skolas Mammām 
un Tētiem” lektors

DROŠA VIDE 
UN APRŪPE 

JAUNDZIMUŠAJAM

Jaundzimušā gultas 
novietojums

Bērna gultiņu vai šūpulīti nav ieteicams 

likt tuvu logiem vai siltuma elementiem – 

ne statiskajiem, ne mobilajiem. Labāk 

bērna gultu novietot tuvāk pie sienas, 

kas ir atstatus no loga vai siltuma 

elementa. Šādā vidē istabas temperatūra 

nepiedzīvos tik krasas pārmaiņas. 

Zīdaiņa organisma termoregulācijas 

spējas nav tik ļoti nostabilizējušās, līdz 

ar to ir būtiski, lai istabas temperatūra 

diennakts laikā būtu stabila un bērnam 

komfortabla. Vēlams, lai jaundzimušā 

gultas vietas tuvumā nebūtu nestabilu 

priekšmetu vai citu mēbeļu. 

Gultiņas iekārtojums – 
pēc iespējas brīvāks

Pirmajos trīs mazuļa dzīves mēnešos 

gultiņas iekārtojumam jāpievērš 

īpaša uzmanība. Mazulis šajā vecumā 

vēl nespēj pacelt un stabili noturēt 

galvu, tāpēc bērnu vēlams likt gulēt 

gultai pa vidu pozā uz muguras. Gultā 

nevajadzētu izvietot nekādus mīkstus 

priekšmetus – spilvenus, mīkstās 

mantiņas. Mazulis var nonākt tuvu šiem

Video lekcijas par dzemdībām, 

jaundzimušā aprūpi un drošību skaties 

video kanālā mammām un tētiem – 

www.mammamuntetiem.lv. 

Jaundzimušais
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priekšmetiem, bet mazs bērns 

nespēs pats atvirzīties no tiem. Sejai 

esot tuvu mīkstajiem priekšmetiem, 

bērnu var piemeklēt skābekļa 

bads un iestāties zīdaiņu pēkšņās 

nāves sindroms. Apsedzot bērnu, 

jānosedz rumpis un mugura, bet 

ķermeņa priekšējā daļa jāatstāj 

pusapklāta, lai, mazajam kustoties, 

sega nenonāk uz sejas un netiek 

apgrūtināta elpošana.

Bērna pārtinamās 
zonas iekārtojums

Pārtinot vai pārģērbjot bērnu, 

visi nepieciešamie priekšmeti 

(autiņbiksītes, salvetes, krēms, dvieļi, 

apģērbs) jāizvieto rokas stiepiena 

attālumā, lai tad, kad pārtinat mazuli, 

nav no viņa jānovēršas. Mazulis, īpaši 

sasniedzot 3–4 mēnešu vecumu, 

neviļus var nokrist no pārtinamās 

zonas. 

Drošība vannas istabā

Mazuli ne uz brīdi nedrīkst atstāt vannā 

vienu pašu vai kopā ar lielākajiem brāļiem 

vai māsām, kas ir jaunāki par 13 gadiem. 

Gados jauni bērni nespēs sniegt adekvātu 

palīdzību mazulim, ja viņš nokļūs zem 

ūdens. Pirms mazgāšanās vannas ūdenim 

ir jāpārbauda temperatūra – vai nu 

ar termometru, vai ar savu elkoni. Ar 

plaukstu nevarēs precīzi noteikt ūdens 

piemērotību bērna ādai, jo pieaugušo 

plaukstu siltuma receptori atšķiras no 

bērna ādas receptoriem.

Kafijas pauzes – bez 
zīdaiņa rokās

Brīžos, kad ģimene ietur maltīti, 

zīdainim vajadzētu atrasties savā zonā. 

Neturi mazuli klēpī, malkojot karstu 

kafiju, tēju vai ēdot zupu, – tā tu riskē 

applaucēt savu bērnu. Ja tas ir noticis, 

mazulis jāatbrīvo no apģērba, kas ir 

sasūcies ar karsto šķidrumu. Ja apģērba 

gabals ir piekusis pie bērna ādas, to vilkt 

nost nevajag. Kad apģērbs ir novilkts, 

15–20 minūtes cietusī āda jāskalo ar 

vēsu, tekošu ūdeni (15–17 ºC grādu 

temperatūrā). Pēc tam cietušo ādas zonu 

var pārklāt ar tīru, vēsu un samitrinātu 

drāniņu. Pūslīšus, kas var veidoties uz 

VAI BĒRNU 
VAR LIKT 
GULĒT UZ 
VĒDERA?
Pirmo trīs mēnešu laikā jābūt 

piesardzīgiem, liekot mazo gulēt 

uz vēdera. Ja vecāki ir blakus 

un mazuli pieskata, šī poza ir 

vēlama, īpaši pirms barošanas 

reizēm. Taču tajā brīdī, kad 

pieaugušie paši dodas gulēt, 

nevajadzētu izmantot vēdera 

pozīciju, lai izvairītos no zīdaiņa 

pēkšņās nāves sindroma.

Svarīgi!
Ratu kulbu, zīdaiņu vai auto krēsliņu 

novieto tikai uz grīdas, nevis galda, 

krēsla vai citas paaugstinātas, 

nestabilas virsmas. Lai arī šķiet, ka šī 

zona ir droša, pastāv iespēja, ka ratu 

kulba tomēr nokrīt. 

ādas, nedrīkst pārdurt. Uz cietušās ādas 

zonas nedrīkst smērēt nekādus tautas 

līdzekļus, piemēram, sviestu vai krēmus. 

Medicīniskā palīdzība jāmeklē, ja ir 

cietusi bērna seja, starpenes rajons, ja 

applaucējums ir cirkulārs, piemēram, 

ap roku vai kāju, ja ir mainījusies 

zīdaiņa uzvedība – bērns kļūst miegains, 

apātisks vai arī rodas priekšstats, ka ir 

cietuši mazuļa elpceļi. 

Citi atgādinājumi par 
zīdaiņu drošību

 Zīdaini nedrīkst spēcīgi šūpot vai 

kratīt, tas var draudēt ar kratītā bērna 

sindromu. Ar spēcīgām, atkārtotām 

kratīšanas jeb šūpošanas kustībām 

bērna smadzenes var atkārtoti 

triekties pret priekšējo vai mugurējo 

galvaskausa sienu.

 Pat uz neilgu laiku bērnu nedrīkst 

atstāt vienu pašu automašīnā. Siltajos 

gadalaikos automašīnas salons spēj 

uzkarst ļoti ātri.

 Automašīnā zīdaiņa krēsliņu labāk 

izvietot nevis blakus vadītājam, bet 

kādā no aizmugurējām sēdvietām, 

vislabāk – aiz autovadītāja 

blakussēdētāja.

 Vasaras karstākajos mēnešos nav 

ieteicams apsegt ratu kulbu ar 

dažādiem pārklājiem. Apsedzot ratus, 

kulbā tiek panākts pretējs efekts – 

karstais gaiss uzkrājas slēgtajā zonā, 

bet vēsais gaiss nespēj to nomainīt.

* Raksts ir sagatavots nodibinājuma “Fonds 
Mammām un Tētiem” īstenotā projekta 
“Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo 
NVO pamatdarbības nodrošināšanai” 
ietvaros, kas finansēts no valsts budžeta 
programmas “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. Finansējuma administrētājs 
Sabiedrības integrācijas fonda.

Mazulis, īpaši 
sasniedzot 

3–4 mēnešu 
vecumu, neviļus 
var nokrist no 

pārtinamās zonas. 

Jaundzimušais
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Pēcdzemdību periods ilgst no sešām līdz 

astoņām nedēļām. Šajā laikā sievietes 

organismā notiek dažādas izmaiņas – 

novērojamas hormonu svārstības, 

garastāvokļa maiņa un izdalījumi no 

dzemdes dobuma. Pamazām noslēdzas 

dzemdes kakla kanāls, un trīs līdz četru 

nedēļu laikā atjaunojas maksts gļotāda 

un muskulatūra. Nereti hormonālo 

izmaiņu ietekmē maksts gļotāda 

kļūst sausa, līdz ar to dzimumdzīves 

atsākšana var būt apgrūtināta. 

KONTRACEPCIJA
PĒC DZEMDĪBĀM – 
KĀDU IZVĒLĒTIES?

Konsultē
VALENTĪNA 
BEĻAVSKA,
Rīgas Dzemdību 
nama Ambulatoriskās 
nodaļas vecākā 
vecmāte un Latvijas 
Vecmāšu asociācijas 
valdes locekle 

Autore: AGRITA BLUMBERGA

Brīdī, kad ģimenē ienāk bērns, pienākumi un rūpes 
par zīdaini nereti aizēno jautājumu par pēcdzemdību 
kontracepciju, taču jāatceras, ka nākamā grūtniecība var 
iestāties pavisam drīz. Kādu kontracepciju izvēlēties, ja 
bērns tiek zīdīts ar krūti, un kādas metodes ieteicamas 
ilgtermiņā, stāsta vecmāte Valentīna Beļavska.

Sešas nedēļas pēc dzemdībām 

jākonsultējas ar ģimenes ārstu, 

ginekologu, dzemdību speciālistu vai 

vecmāti, lai izvērtētu, kā noritējis 

pēcdzemdību periods. Ja dzemdībās ir 

bijuši sarežģījumi, piemēram, plīsumi 

vai epiziotomija (starpenes iegriešana 

dzemdību laikā), jāpievērš uzmanība 

tam, vai brūce ir sadzijusi un sievietei 

nav diskomforta. Ja dzimumdzīve 

tiek atsākta pārāk ātri un sieviete 

šādam solim nav gatava, var rasties 

nepatīkamas sajūtas. Ņemot vērā, ka 

sievietes ir dažādas un atveseļošanās 

process atšķiras, katrs gadījums jāvērtē 

individuāli. 

Par izsargāšanos 
jādomā laikus

Laiks no dzemdībām līdz pirmajām 

menstruācijām var būt ļoti atšķirīgs, 

bet ovulācija var notikt jau 21 dienu 

pēc bērna piedzimšanas [1]. Pirmās 

menstruācijas var atsākties piecas 

nedēļas pēc dzemdībām – tātad 

nākamais mazulis, ja māmiņa 

neizsargājas, var pieteikties jau 

mēnesi pēc dzemdībām! Plānot 

nākamo bērnu nav ieteicams agrāk 

kā divus gadus pēc ķeizargrieziena, 

un arī dabisku dzemdību gadījumā 

vēlams ieturēt pauzi, jo grūtniecība 

un dzemdības sievietes organismam ir 

liela slodze. 

Nereti mammu vidū valda uzskats, 

ka, zīdot bērnu ar krūti, grūtniecība 

nevar iestāties. Zīdot ekskluzīvi, 

iespēja palikt stāvoklī ir samazināta – 

ja sieviete pēc dzemdībām zīda mazuli 

ar krūti, iestājas dabisks neauglības 

posms. Barošana ar citu barību 

un zīdīšanas stimula pārtrūkšana 

var paātrināt auglības iestāšanos. 

Iespēja palikt stāvoklī patiešām ir 

mazāka, tomēr tā nesniedz garanti-

ju [2]. Par izsargāšanos jādomā arī 

ekskluzīvās zīdīšanas gadījumā, 

proti, ja jaundzimušais nesaņem citu 

uzturu vai šķidrumu kā tikai mātes 

pienu. Kuru kontracepciju izvēlēties – 

vislabākais padomdevējs šajā 

jautājumā ir vecmāte vai ginekologs.

Populārākais 
kontracepcijas veids – 
joprojām prezervatīvs 
vīrietim
Lai izvairītos no seksuāli transmisīvajām 

slimībām, pēcdzemdību periodā 

ieteicams izmantot prezervatīvu. 

Prezervatīvs ir viens no populārākajiem 

kontracepcijas veidiem – ja tas tiek 

pareizi lietots, efektivitāte ir pietiekami 

liela (72–81 %). 

KAD VAR LIETOT: kolīdz pēc 

dzemdībām atsāk dzimumdzīvi.

IEGUVUMI: viegli lietot, pasargā no 

seksuāli transmisīvajām slimībām, 

nesatur hormonus.

MĪNUSI: jālieto pirms katra 

dzimumakta.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: nav. Taču 

jāņem vērā: ja dzimumakta laikā 

tiek izmantots lubrikants, tam jābūt 

gatavotam uz ūdens vai silikona bāzes, 

jo uz eļļas bāzēm ražotie var samazināt 

lateksa izturību.

Sieviešu prezervatīvi

Mazāk populāri un efektīvi 

salīdzinājumā ar vīriešu prezervatīviem 

ir sievietēm domātie. Tie jāievada 

makstī pirms katra dzimumakta. 

Visbiežāk sievietes izvēlas vienkāršākas 

un ērtāk lietojamas metodes, kur nav 

nepieciešama līdzdarbošanās, taču arī 

šī metode, tāpat kā vīriešu prezervatīvi, 

pasargā no seksuāli transmisīvajām 

slimībām.

KAD VAR LIETOT: kolīdz pēc 

dzemdībām atsāk dzimumdzīvi.

IEGUVUMI: pasargā no seksuāli 

transmisīvajām slimībām, nesatur 

hormonus.

MĪNUSI: jālieto pirms katra 

dzimumakta, zemāka efektivitāte nekā 

vīriešu prezervatīviem (70 %).

IESPĒJAMĀS BLAKNES: var izraisīt 

kairinājumu vai alerģiskas reakcijas.

Spermicīdi

Pēcdzemdību periodā droši var lietot 

arī spermicīdus, kas tieši iedarbojas uz 

veidu, kā spermatozoīdi ceļo uz dzemdi, 

apgrūtinot to kustīgumu un padarot 

olšūnas apaugļošanu mazāk iespējamu. 

Spermicīdiem ir dažādas formas – 

Plānot nākamo bērnu nav 
ieteicams agrāk kā divus gadus 

pēc ķeizargrieziena, un arī dabisku 
dzemdību gadījumā vēlams ieturēt 
pauzi, jo grūtniecība un dzemdības 
sievietes organismam ir liela slodze. 
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vaginālās tabletes, kapsulas vai krēmi, 

tomēr jāņem vērā, ka to efektivitāte 

ir salīdzinoši zema (70 %), turklāt 

spermicīdi jāievada makstī pirms 

katra dzimumakta. Ņemot vērā, ka 

vaginālā tablete vai kapsula iedarbojas 

pēc 10–15 minūtēm, grūtniecība, 

lietojot šo metodi, iestājas salīdzinoši 

bieži. Jāatceras, ka spermicīdiem ir 

arī kairinoša ietekme, kas var radīt 

diskomfortu, dedzinošu sajūtu vai 

alerģisku reakciju. Pēc to lietošanas 

nedrīkst apmazgāties, izmantojot ziepes 

vai citas vagināli lietojamās zāles, lai 

iegūtu maksimālu uzticamības efektu.

Kopā ar spermicīdiem var lietot 

arī diafragmu, ko ievieto pāri 

ieejai dzemdes kaklā, lai neļautu 

spermatozoīdiem iekļūt dzemdē. Šo 

metožu kombinēšana ir efektīvāks 

veids, kā panākt, lai neiestājas 

neplānota grūtniecība.

KAD VAR LIETOT: kolīdz pēc 

dzemdībām atsāk dzimumdzīvi.

IEGUVUMI: viegli lietojami, nesatur 

hormonus.

MĪNUSI: jālieto pirms katra 

dzimumakta, zema efektivitāte.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: diskomforts, 

dedzinoša sajūta vai alerģiska reakcija.

Spirāles

Viens no variantiem, zīdot bērnu ar 

krūti, ir hormonālā spirāle/minispirāle 

vai varu saturoša dzemdes spirāle, 

ko var ievietot dzemdē sešas nedēļas 

pēc dzemdībām. Tas neietekmē ne 

piena veidošanos, ne bērna attīstību. 

Ir pieejamas trīs veidu hormonālās 

spirāles, kuru darbības laiks atšķiras 

(no trim līdz pieciem gadiem). 

Biežākās blaknes ir izmaiņas asiņošanā, 

smērējoši izdalījumi, olnīcu cistas, 

akne, sāpes iegurnī un galvassāpes, 

taču tās ir salīdzinoši retas un vairumā 

gadījumu izzūd pēc trim mēnešiem. 

Tā kā spirālēm ir lokāla iedarbība, tās 

var viegli ievadīt un izņemt – auglība 

atjaunojas ļoti ātri. Varu saturošās 

dzemdes spirāles darbojas piecus 

līdz septiņus gadus. Biežākās blaknes 

ir pastiprināta asiņošana, sāpes 

vēdera lejasdaļā, kā arī alerģiskas 

reakcijas. Vara spirālei ir mazāk 

izteiktas sistēmiskas blaknes vai zāļu 

mijiedarbība, jo tā nesatur hormonus. Šī 

metode nav ieteicama sievietēm, kurām 

ir smaga menstruālā asiņošana. Ja 

spirāle ir pareizi ievietota, efektivitāte 

ir ļoti augsta, taču tā nepasargā no 

seksuāli transmisīvām slimībām. Spirāli 

dzemdes dobumā var ievietot tikai 

ginekologs, un, lai gan spirāle tur var 

atrasties pat piecus līdz septiņus gadus, 

vēršoties pie sava ginekologa, to var 

izņemt jebkurā laikā. 

KAD VAR LIETOT: sešas nedēļas pēc 

dzemdībām.

IEGUVUMI: augsta efektivitāte (>99 %), 

ilgs iedarbības periods.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: izmaiņas 

asiņošanā, smērējoši izdalījumi, olnīcu 

cistas, akne, sāpes iegurnī, galvassāpes 

(hormonālās spirāles lietošanas 

gadījumā);

pastiprināta asiņošana, sāpes vēdera 

lejasdaļā, alerģiskas reakcijas (varu 

saturošas spirāles lietošanas gadījumā)

Orālās kontracepcijas 
tabletes

Ļoti uzticama metode ir progestīnu 

saturošās tabletes jeb mini pilles, 

kas kavē olšūnas nobriešanu, nomāc 

ovulāciju un sabiezina dzemdes kakla 

gļotas, apgrūtinot spermatozoīdu 

nonākšanu dzemdē. Lai panāktu 

vajadzīgo efektu, tās katru dienu jālieto 

vienā un tajā pašā laikā – maksimālais 

kavējuma laiks ir divas stundas. Šīs 

tabletes jālieto bez pārtraukumiem arī 

menstruālās asiņošanas laikā.

Kombinētās orālās kontracepcijas 

tabletes, kas satur gan progestīnu, 

gan estrogēnu, var lietot tikai, kad 

bērniņš ir paaudzies un vairs netiek 

zīdīts ar krūti. Šīs tabletes nebūs 

piemērotas smēķētājām un sievietēm, 

kurām ir paaugstināts dziļo vēnu 

trombozes risks. Biežākās blaknes ir 

galvassāpes, slikta dūša, sāpes vēdera 

lejasdaļā, akne, izmaiņas asiņošanā, 

krūšu jutīgums, kas parasti mazinās 

trīs mēnešu laikā. Pastāv uzskats, ka 

kontracepcijas tabletes veicina ķermeņa 

masas pieaugumu, taču pētījumos nav 

pierādīts, ka to lietošana radītu būtisku 

svara palielināšanos. Hormonāla orālā 

kontracepcija ir recepšu medikaments, 

ko var izrakstīt tikai ārsts. Tabletēm 

ir sistēmiska iedarbība – to lietošanu 

jebkurā brīdī var pārtraukt, un auglība 

ļoti ātri atjaunojas. 

KAD VAR LIETOT: kolīdz zīdīšana ar 

krūti tiek pārtraukta.

IEGUVUMI: augsta efektivitāte (91–

94 %), viegli lietot.

MĪNUSI: jālieto katru dienu.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: galvassāpes, 

slikta dūša, sāpes vēdera lejasdaļā, akne, 

izmaiņas asiņošanā, krūšu jutīgums.

Implants

Viegli lietojams un nemanāms 

hormonālās kontracepcijas līdzeklis ir 

implants, ko ievieto zem ādas un kas 

nelielās devās izdala progestīnu. Lai 

varētu ievadīt implantu, augšdelmā tiek 

izdarīts neliels iegriezums. Tādā pašā 

veidā implants tiek izņemts. Ja sieviete 

jūtas slikti, parādās galvassāpes, akne, 

krūšu jutīgums vai strauja ķermeņa 

masas palielināšanās, to jebkurā 

laikā var izņemt. Pēc nākamajām 

menstruācijām auglība parasti 

atgriežas. Piemērots arī jaunajām 

māmiņām, kuras zīda mazuli ar krūti. 

Implants atvieglo smagas un sāpīgas 

menstruācijas, bet dažas sievietes var 

sajust libido samazināšanos. Var būt 

iespējama arī neregulāra asiņošana un 

paaugstināts osteoporozes risks.

Hormonālā injekcija, kas satur 

progestīnu, neļauj ķermenim atbrīvot 

olšūnas, kā arī sabiezina dzemdes 

kakla gļotas. Tās darbības ilgums ir trīs 

mēneši, pēc kuriem injekcija jāievada 

atkārtoti. Šī metode ir ļoti uzticama, 

bet auglība var atjaunoties tikai pēc 

gada. Pēc injekcijas veikšanas tā nav 

atceļama – ja parādās blakusefekti, 

injekcijas iedarbību pārtraukt nav 

iespējams agrāk par noteikto laiku. 

Biežākās blaknes ir svara, libido un 

asiņošanas izmaiņas. 

KAD VAR LIETOT: sešas nedēļas pēc 

dzemdībām.

IEGUVUMI: augsta efektivitāte (>99 %), 

ilgs iedarbības periods.

MĪNUSI: auglība atjaunojas pēc gada.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: galvassāpes, 

akne, krūšu jutīgums, svara, libido un 

asiņošanas izmaiņas un paaugstināts 

osteoporozes risks.

Kontracepcijas 
plāksteris 

Kad bērns ir paaudzies un zīdīšana 

ar krūti tiek pārtraukta, iespējams 

lietot arī kontracepcijas plāksteri. 

Hormonālais plāksteris jāmaina ik 

pēc nedēļas – tas jāpielīmē pie vēdera, 

augšstilba, gurna vai augšdelma. Nav 

ieteicams sievietēm ar palielinātu dziļo 

un vēnu trombozes risku. Ja rodas 

blaknes – galvassāpes, slikta dūša 

vai ādas reakcijas –, tā lietošanu var 

nekavējoties pārtraukt. Plāksteris nav 

caurspīdīgs, līdz ar to šī kontracepcijas 

metode ir redzama.

KAD VAR LIETOT: kolīdz zīdīšana ar 

krūti tiek pārtraukta.

IEGUVUMI: augsta efektivitāte (>99%), 

viegli lietojams.

MĪNUSI: viegli pamanāms, var kļūt 

vaļīgs vai nokrist.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: galvassāpes, 

slikta dūša, nieze vai apsārtums.

Hormonālais maksts 
riņķis

Hormonālo maksts riņķi ievada pati 

sieviete. Pēc trim nedēļām tas jāizņem 

un pēc nedēļas jāievieto no jauna. Šī 

metode ir piemērota jebkurai sievietei, 

taču dziļo vēnu trombozes, miokarda 

infarkta un plaušu embolijas riska 

dēļ pirms lietošanas jākonsultējas ar 

dzemdību speciālistu. 

KAD VAR LIETOT: kolīdz zīdīšana ar 

krūti tiek pārtraukta. 

IEGUVUMI: augsta efektivitāte (>99 %), 

viegli lietojams.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: maksts 

infekcijas, libido samazināšanās un 

ierīces radītais diskomforts.

Sterilizācija

Ja sieviete ir pilnīgi pārliecināta, ka 

vairs nevēlēsies bērnus, iespējams veikt 

arī sterilizāciju. Latvijā ar pacientes 

rakstisku piekrišanu sterilizāciju atļauts 

veikt no 25 gadu vecuma, jo operācija 

ir neatgriezeniska. Vienkāršākais veids 

ir šo procedūru izdarīt ķeizargrieziena 

laikā, bet laparoskopiski to var veikt arī 

sešas nedēļas pēc dzemdībām.

KAD VAR LIETOT: ķeizargrieziena laikā 

vai sešas nedēļas pēc dzemdībām.

IEGUVUMI: augsta efektivitāte.

MĪNUSI: operācija ir neatgriezeniska.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: var izraisīt 

sāpes, asiņošanu, infekciju pēc 

operācijas, apaugļošanu olvadā.

Avārijas kontracepcija

Ja ir plīsis prezervatīvs vai ir bijis 

negaidīts dzimumakts, kura laikā nav 

lietota kāda cita kontracepcijas metode, 

var izmantot avārijas kontracepcijas 

tableti, kas aptur olšūnas izdalīšanos un 

neļauj apaugļotai olšūnai ieligzdoties.

KAD VAR LIETOT: ārkārtas metode.

MĪNUSI: satur lielu hormonu devu.

IESPĒJAMĀS BLAKNES: galvassāpes, 

nelabums, vemšana, sāpes vēdera 

lejasdaļā, menstruāciju sāpes, 

nogurums, reiboņi.

Ievēro!
Ja sieviete ir izvēlējusies spirāli, 

reizi gadā jāveic ginekoloģiska 

ultrasonogrāfija, lai pārliecinātos, 

ka tā atrodas dzemdes dobumā!

JĀŅEM 
VĒRĀ!

Izvēloties kontracepcijas metodi, 

jāņem vērā to efektivitāte, lietošanas 

režīms, piemērotība, kā arī 

iespējamās blakusparādības!



48(4): 270-277. doi: 10.1111/jop.12831. 
Epub 2019 Feb 12. PMID: 30673134.

 Piebarošanas uzsākšana pavasarī 
 50. lpp.

1. Fewtrell, M. et al. Complementary 
Feeding: A Position Paper by the 
European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition (ESPGHAN) Committee 
on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2017 Jan; 64(1): 119-132. doi: 
10.1097/MPG.0000000000001454. 
PMID: 28027215.

 Cik videi draudzīgas (vai 
nedraudzīgas) ir mazuļiem 
domātās mitrās salvetes 58. lpp.

1. New Proof that Flushing Wipes is a 
Major Cause of Sewer Blockages. 
Pieejams: https://www.water.org.uk/
news-item/new-proof-that-flushing-
wipes-is-a-major-cause-of-sewer-
blockages

 Kontracepcija pēc dzemdībām – 
kādu izvēlēties? 68. lpp.

1. Vīberga, I. et al. Nevēlama grūtniecība 
un kontracepcijas Latvijā, 2012./2013. 
gads. Pieejams: https://www.ginasoc.
lv/uploads/content/Latvijas%20
Arsts%20publik%C4%81cija.pdf

2. Ginekoloģija. Red. I. Vīberga. Rīga: 
Nacionālais apgāds, 2013.

Atsauces

RAKSTOS IZMANTOTĀ 
LITERATŪRA UN PĒTĪJUMI

 Rēzus negatīvs un grūtniecība. 
Riski un iespējas 12. lpp.

1. https://www.vadc.lv/donoriem/kas-
jazina-par-asinim

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Rh_
disease

3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/tme.12091

4. https://genetikascentrs.lv/
pakalpojumi/genetiskas-analizes/
neinvaziva-augla-rezus-faktora-
noteiksana-grutniecem/

5.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/tme.12091#tme12091-
bib-0035

 Vēnas grūtniecības laikā 22. lpp. 

1. Dziļo vēnu trombozes un 
plaušu artērijas trombembolijas 
novēršana grūtniecības laikā un 
pēc dzemdībām. Informācija 
pacientei. Pieejams: https://www.
spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_
content/16_info_pacientam1.pdf

2. Deep Venous Thrombosis in 
Pregnancy: Incidence, Pathogenesis 
and Endovascular Management. 
Pieejams: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5778511/

 Zobu kopšana grūtniecības laikā 
 28. lpp. 

1. American Academy of Pediatric 
Dentistry. Perinatal and Infant Oral 
Health Care. Pieejams: https://

www.aapd.org/assets/1/7/G_
PerinatalOralHealthCare1.PDF

2. European Academy of Paediatric 
Dentistry. Guidelines on Prevention 
of Early Childhood Caries. 
Pieejams: https://www.eapd.eu/
uploads/1722F50D_file.pdf

3. Maldupa, I. et al. Fluorīdu lietošanas 
vadlīnijas Latvijā.

4. American Academy of Pediatric 
Dentistry. Oral Health Care for the 
Pregnant Adolescent. Pieejams: 
https://www.aapd.org/globalassets/
media/policies_guidelines/bp_
pregnancy.pdf

5. Hartnett, E. et al. Oral Health in 
Pregnancy. J Obstet Gynecol 
Neonatal Nurs. 2016 Jul-Aug;

 45(4): 565-73. doi: 10.1016/j.
jogn.2016.04.005. Epub 2016 Jun 6. 
PMID: 27281467.

6. Xiao, J. et al. Prenatal Oral Health 
Care and Early Childhood Caries 
Prevention: A Systematic

 Review and Meta-Analysis. Caries 
Res, 2019; 53(4): 411-421. doi: 
10.1159/000495187. Epub 2019 
Jan 10. PMID: 30630167; PMCID: 
PMC6554051.

7. Lucey, S. M. Oral Health Promotion 
Initiated During Pregnancy 
Successful in Reducing Early

 Childhood Caries. Evid Based Dent, 
2009; 10(4): 100-101.

8. Bett, J. V. S. et al. Prevalence of Oral 
Mucosal Disorders During Pregnancy: 
A Systematic Review and Meta-
analysis. J Oral Pathol Med. 2019 Apr; 

72  |  Zīdainis | MARTS–MAIJS




