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ŽURNĀLA
“MAMMĀM UN TĒTIEM.
ZĪDAINIS”
RADOŠĀ KOMANDA

Iespiests tipogrāfijā “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”.
Žurnālu “Mammām un Tētiem. Zīdainis”
lasi arī digitālā formātā latviešu un
krievu valodā – ienāc
www.zurnali.mammamuntetiem.lv!

“Mammamuntetiem.lv”

BOVTRAMOVIČA,

vadītāja, Latvijas Sociālās

nama Dzemdību

“Rimi Bērniem”

uzņēmējdarbības asociācijas

kustības un stājas

biedre, Imunizācijas valsts

centra vadītāja,

padomes locekle.
IVETA AUNĪTE,

GUNITA

Dr. LINDA

“Rimi Bērniem”

KRILOVA,

ZVAUNE,

emocionālās

žurnāla

neiroloģe, algoloģe,

labsajūtas un

kas specializējusies

attiecību eksperte.

diagnostikā un ārstēšanā.

“M

galvenā redaktore un portāla

GUNITA ARNAVA,

“Mammamuntetiem.lv”

žurnāla “Mammām

LAIZĀNE,

redaktore.

un Tētiem.

ammu, nāc spēlēties! Mammu, es tev iemācīšu likt lego, tu neproti.

LAURA RĀCENE,

PEP mamma,

Tēti, pastāsti pasaku par detektīviem! Tēti, sagriez ābolus!” viens

ārste ginekoloģe,

supervizore, TBRI

mazs cilvēkbērns var runāt bez sava gala un malas. Dīdīt vecākus

dzemdību

šurp un turp, un viņi arī bīdās, kur mazais liek. Arī kur lielie bērni liek – mūsu

“Mammām un
Tētiem. Bērnudārznieks”

LĪGA ZELMANE-

galvassāpju un hronisku sāpju

Zīdainis” valodas
LĪGA

redaktore.

BRŪVERE,

praktiķe un 3 bērnu mamma.

speciāliste.

ģimenē divi jau pusaudži.

JANA BIEZĀ,

portāla

ARTŪRS ĶIPSTS,

“Mammamunte-

“Mammamunte-

Laiks skrien, kāds teiktu. Jā, skrien gan. Tomēr, šķiet, mums ar vīru visai labi

ELIZABETE

starptautiski

tiem.lv” un žurnālu “Mammām

izdodas to notvert, paturēt, izbaudīt. Atceros – kad piedzima pirmais bērns, es

PUMPURE,

sertificēta

un Tētiem” redaktore.

vīram ik dienas teicu: “Nu, paskaties, kāds mums brīnums sanācis! Vai tu redzi?”

ginekoloģe,

dzemdību dūla CLD

Tā teicu katru dienu. Ne tikai par pirmo, bet arī par otro un trešo bērnu. Un saku

dzemdību

joprojām. Dažkārt klusiņām vai savās domās. Apskauju, apmīļoju ar acīm, ja

tiem.lv” foto
un video
mākslinieks, žurnālu

(CBI), zīdīšanas konsultante.

speciāliste.

mammas jūsmu negribas tik ciešu un atklātu, kā tas bija, maziem esot.

Lai pirmais tiktu pie jaunākā izdevuma,
abonē digitālo žurnālu – tas pienāks
tavā e-pastā bez maksas!

eksperte.

speciāliste.

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

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

JEKATERINA

Rīgas Dzemdību

ginekoloģe, dzemdību

Par reklāmas izvietošanu žurnālā “Mammām un
Tētiem. Zīdainis” interesēties, rakstot: reklama@
mammam.lv vai zvanot uz tālruni 26186220.

SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas numurs:
40103209211.

ANNA MISKOVA,

Mazuļa gaidīšana ir
liels, skaists un dažkārt
arī satraukumu un
jautājumu pilns laiks
mammas un tēta
dzīvē. Un jautājumi
nebeidzas, kad
mazais ir sagaidīts
un sācies iepazīšanās
laiks! 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.

INGA

SIGITA

“Mammām un Tētiem”

ĀBOLTIŅA,

fotogrāfs.

žurnāla

Cik lielu mīlestību, saviļņojumu un īstas gaviles vecāka sirdij spēj sagādāt bērns –

Dr. IRĒNA

AKMENTIŅA-

to, šķiet, arī cilvēks ar talantu rakstniecībā nespēj ne izteikt, ne aprakstīt tā, lai

PUTNIŅA,

SMILDZIŅA,

un Tētiem. Skolēns”

žurnāla

to saprastu tie, kas vecāku pasaulē nav ielūkojušies. Tā patiesi ir cita, ļoti skaista

lektore LU

“Izdevniecības

atbildīgā redaktore, portāla

“Mammām un

pasaule. Un, ja tā dota, ir jāsargā.

Uzturzinātnes
Inga Akmentiņa-Smildziņa,

“Mammām

Mammām un Tētiem”

“Mammamuntetiem.lv”

maģistrantūras studijās,

galvenā redaktore, Latvijas

redaktore.

uzņēmēja.

vecāku organizācijas

ŽANNA KRESSO,

Tētiem. Zīdainis”
grafiskā dizainere.

Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja

4 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 5

Ziņas
JAUNUMS CĒSĪS

ATPŪTA LIEPĀJĀ

ĢIMENES AICINĀTAS DOTIES
ATJAUNOTAJĀ PASTAIGU MARŠRUTĀ
“LIEPĀJA – KĀ PA NOTĪM!”

psihoemocionālu atbalstu un novērtēs kopējo vides drošību
mazuļa augšanai un attīstībai,” uzsver Cēsu klīnikas jaunā,
aizrautīgā un zinošā vecmāte Elīza Romānova.
Par savu pieredzi vecmāte stāsta: “Mans ceļš vecmātībā

Vai esi dzirdējis – Liepāja

voluntēt dzemdību nodaļā. No 2015. gada patstāvīgi strādāju

ir jūras, mūzikas un vēja

ar sievietēm pēcdzemdību periodā un nodrošinot jaundzimušo

pilsēta? Bet ar to nebūt

aprūpi. Šo sešu gadu laikā esmu palīdzējusi ienākt pasaulē 2132

nav pateikts viss. Maršruts

mazuļiem un vairākiem simtiem ģimeņu veicinājusi adaptāciju

“Liepāja – kā pa notīm!”

jaunajās vecāku lomās.”
Vecmātes mājas vizīte ilgst 1–2 stundas un var notikt trijos
virzienos atkarībā no māmiņas
vajadzībām:

ir vienkāršākais veids, kā
apskatīt Liepāju un iepazīt
ievērojamākās vēstures,
kultūras un arhitektūras
vērtības, kas atrodas pilsētas

• Mājas vizīte pēcdzemdību periodā – kā kompleksa un

centrā. Pilsētas apskatē jāvadās pēc kartes un notīm, kas

visaptveroša aprūpe mājās pēc dzemdībām māmiņai un

iestrādātas bruģī. Maršrutā jādodas pulksteņrādītāja virzienā.

jaundzimušajam, izmeklējot un novērtējot abu

Maršruta garums ir 3,5 vai 5,1 km, ilgums 1–2 stundas.

kopējo veselības stāvokli. Optimāli šāda vizīte būtu

Karte PDF formātā pieejama liepaja.travel mājaslapā.

nepieciešama pirmajā, otrajā un ceturtajā nedēļā pēc

JAUNS PAKALPOJUMS CĒSU
KLĪNIKĀ – VECMĀTES MĀJAS
VIZĪTES

Foto: Liepājas pilsēta

aizsākās 2012. gadā, kad aktīvi sāku

dzemdībām.
• Jaundzimušā aprūpe – lai aizpildītu laika posmu starp
dzemdībām un pirmo ģimenes ārsta apskati, kas visbiežāk
notiek bērna mēneša vecumā. Vizītes laikā ir iespējams

INFORMĀCIJA SEKO BĒRNAM

ABONĒ ŽURNĀLU “MAMMMĀM UN
TĒTIEM. ZĪDAINIS” BEZ MAKSAS!

sniegt nedalītu uzmanību jaundzimušajam, atbildēt uz

Vecmātes mājas vizītes ir veids, kā jaunā māmiņa
var saņemt efektīvu un profesionālu atbalstu
sev ērtā laikā un vidē. Šāds pakalpojums nu ir
pieejams arī Cēsīs.

aktuālākajiem vecāku jautājumiem. Tiek novērtēta arī vide,
kurā jaundzimušais atrodas, un sniegtas rekomendācijas
drošības uzlabošanai. Tāpat tiek sniegta visaptveroša
informācija par jaundzimušā aprūpi.
• Zīdīšanas konsultācija – mājas vizīte paredzēta konkrētu

“Dzemdības ir brīnišķīgs notikums, tomēr nereti aizmirstam,

zīdīšanas problēmu risināšanai vai profilaktiskai zīdīšanas

ka ar mazuļa piedzimšanu viss tikai sākas. Pēcdzemdību

efektivitātes un kvalitātes novērtēšanai.

periods var būt fiziski un emocionāli grūts. Diemžēl valstiskā

Vizītes laikā mazulis tiek nosvērts un novērtēts viņa svara

līmenī pilnvērtīga pēcdzemdību aprūpe netiek nodrošināta.

pieaugums.

Latvijā tas nav valsts apmaksāts
pakalpojums. Taču vecmātes mājas vizītes ir veids, kā jaunā
māmiņa var saņemt efektīvu un
profesionālu atbalstu sev ērtā laikā un vidē. Vecmāte ir
ģimenei pietuvināts profesionālis, kas
atbild par māmiņas un mazuļa veselību, veicinot visas
ģimenes labklājību. Mājas vizītes laikā jūs iegūsiet atbildes
uz interesējošiem jautājumiem. Vecmāte sniegs arī
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Lai informatīvi atbalstītu
topošos un jaunos vecākus,
Latvijas vecāku organizācija
“Mammamuntetiem.lv”
nodrošina iespēju bez maksas
abonēt žurnāla “Mammām
un Tētiem. Zīdainis” digitālo
versiju.
Žurnālu “Mammām un Tētiem. Zīdainis” var abonēt vietnē

Pieteikšanās: tālr. 64125634,

Zurnali.mammamuntetiem.lv, un turpmāk saite uz to

e-pasts: eliza.romanova@cesuklinika.lv.

pienāks līdz ar jaunā izdevuma iznākšanu. Abonements ir bez

Mājas vizītes tiek nodrošinātas darbdienās no

maksas. Šādi iespējams abonēt arī secīgi nākamos izdevumus:

plkst. 17.00 līdz 19.00 vai individuāli vienojoties par laiku.
Maksa par vecmātes mājas vizīti (Cēsīs vai līdz 20 km attālumā
no Cēsīm) ir 30 eiro. Par vizītēm uz tālākiem reģioniem tiek
piemērota papildu samaksa atbilstoši tarifam.

“Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks” un “Mammām
un Tētiem. Skolēns”. Digitālie žurnāli lasāmi gan latviešu,
gan krievu valodā, un šāda iespēja radīta programmas
“Informācija seko bērnam” ietvaros.

Ziņas
VESELĪBAS PROFILAKSE

AIZPILDI KRŪTS VĒŽA KALKULĀCIJAS TESTU BEZ MAKSAS!

visnepieciešamākās atbalsta jomas Liepājas iedzīvotājiem.
Testa aizpildīšana aizņem ne vairāk kā piecas minūtes. Visus

Uzsverot sievietes veselības nozīmību, Liepājas
pašvaldība sadarbībā ar skrinings.lv aicina
aizpildīt krūts vēža riska testu

testā norādītos datus pētnieki un pilsēta saņem anonimizētā
un apkopotā veidā.
Pēc testa aizpildīšanas tiek sniegtas personalizētas un
pētījumos balstītas rekomendācijas riska faktoru mazināšanai,

Lai atbildīgi pieņemtu ar veselību saistītus lēmumus un

kā arī mājaslapā ir pieejams rīks, kas palīdzēs apgūt krūšu

uzņemtos atbildību par savu vispārējo veselību, ikvienam ir

pašizmeklēšanas paņēmienus un apzināt agrīnos krūts vēža

nepieciešams veicināt savu veselības pratību, tāpēc Liepājas

simptomus.

pašvaldība ir izveidojusi sadarbību ar sabiedrības veselības

Krūts vēža riska faktoru tests:

platformas www.skrinings.lv pārstāvjiem, lai popularizētu

• sastāv no vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem atbildēt var

krūts vēža skrīninga programmu vietējā mērogā un aicinātu

bez medicīniskām zināšanām;

sievietes ikdienā pievērst lielāku uzmanību krūšu veselībai un

• tas aizņems mazāk nekā piecas minūtes;

ikmēneša pašpārbaudei.

• ir zinātniski pamatots – riska aprēķins balstīts uz vairāk nekā

Sabiedrības veselības platforma www.skrinings.lv ar risku

150 zinātniskām publikācijām;

kalkulācijas testu bez maksas palīdz sievietēm izzināt viņu

• visi testā uzrādītie dati tiek šifrēti;

personīgos krūts vēža riskus. Mērķis šai risku kalkulācijai

• personalizētus rezultātus var saņemt uzreiz un bez maksas.

ir veidot augstāku profilaktisko kultūru Latvijā, kā arī
nodrošināt iesaistes rīku sievietēm, kas vēlas palīdzēt šīs

Ar krūts vēzi Eiropā 2020. gadā saskarās 1 no 11 sievietēm

slimības pētniecībā zinātniekiem.

vecumā līdz 74 gadiem*, un tieši krūts vēzis ir visizplatītākais

Aizpildot riska testu vietnē www.skrinings.lv, ir iespējams

vēža veids sievietēm Latvijā. Visefektīvākā metode, kā cīnīties

norādīt savu ģeogrāfisko lokāciju – tāpēc aicinām ikvienu

ar krūts vēzi, ir atpazīt to agrīni un nepieļaut tā attīstību,

liepājnieci to darīt, lai pēcāk, apkopojot datus, būtu

tāpēc aicinām ikvienu liepājnieci iesaistīties, aizpildīt testu un

iespēja analizēt tieši lokāli identificētos veselības riskus

ikdienā ar lielu atbildību izturēties pret savu veselību.

un paradumus. Savukārt tas ļaus nākotnē mērķtiecīgāk
un precīzāk plānot un ieviest veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumus, nosakot prioritārās un

8 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

* Eiropas vēža informācijas sistēma (European Cancer
Information System).

Saruna ar tētiem

JAUNIE TĒTI,
BRĀĻI LEPERI:

BĒRNS IR PILNĪGI JAUNS
SCENĀRIJS, PILNĪGI
JAUNA DATORSPĒLE
“Vajadzētu piešķirt ordeni katrai
mammai, kas par bērniem rūpējas
viena! Atceroties piedzīvoto
dzemdību namā, arī pirmo mēnesi
ar mazuli – kā solo mammas
to var izdarīt vienas? Tētim ir
tik svarīga loma, tik svarīgi būt
klātesošam!” iespaidos par
jauno – tēva – lomu dalās Oskars
Lepers, radio un TV raidījumu
vadītājs. Viņa brālis aktieris
un dziedātājs Rihards Lepers
piekrīt: “Bērns ir gan fiziski, gan
psiholoģiski liels uzdevums, kas
nav jānes vienam. Tēvam ir jābūt
blakus. Arī – lai veidotu saikni
ar tēti. Būšana visiem kopā ir
skaistākais, kas var būt.”
Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 11

Saruna ar tētiem
Autore: INGA AKMENTIŅASMILDZIŅA

iegūt. Bet, piemēram, no hendlinga

Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, Mammamuntetiem.lv,
no privātā arhīva

mums teica, lai paņemam lelli, bet

kursiem šādā veidā īsti jēgas nav –
vienīgais, kas mums mājās ir tuvākais
zīdainim, ir suns, un tas uzdevumam
iemācīties paņemt rokās bērnu nepalīdz

“Mums bija slepena vienošanās, par
kuru sievas nezināja,” situāciju, ka

(smejamies). Grūti pateikt, iespējams,

brāļiem bērni piedzimuši ar mēneša

Elīnai būtu bijis vieglāk, ja būtu

starpību, smejoties komentē Oskars

klātienes nodarbības un iespēja satikt

un Rihards Leperi. Riharda meita

citas grūtnieces.

Odrija piedzima aprīlī un Oskara dēls

Rihards: Arī mana sieva jau grūtniecības

Alberts – maijā. Sarunu pavadām,

sākumā skatījās dažādus blogus,

skanot smiekliem un brāļiem vienam

māmiņu padomus, un es izglītojos

par otru jokojot, un vienlaikus ir tik ļoti

līdz ar viņu. Uzticējos, ka no lielā

sajūtams, cik viņi ir lepni būt tēti un cik

informācijas apjoma, ko viņa ir

liela vērtība viņu dzīvē ir ģimenei.

sakrājusi, vajadzīgāko nodos man.
Oskars: Konspektu.

Oskars: Rihard, atceros tavu telefona

Rihards: Jā, tā arī bija! Odrija piedzima

zvanu, atceros, kur mēs bijām, kad

Jūrmalā, Bulduru slimnīcā, tur bija

to saņēmu. Mūsu abu sievas jau bija

ļoti privāta, jauka atmosfēra. Tur arī

“ieskrējušās” grūtniecībā, kad Rihards

iemācījos, kā paņemt bērniņu, pareizi

zvanīja un teica: “Klausies, man tev

turēt, un nelaidu projām māsiņas, kamēr

kaut kas ir sakāms.” Es atbildu: “Man

līdz galam nesapratu, kā pareizi jādara.

arī tev kaut kas ir sakāms. Sakām reizē –
uz 3, 2, 1!” Un abi reizē pateicām: “Man

Un kā jums pagāja dzemdību diena?

būs bērns!”

Rihards: Pēdējās grūtniecības nedēļas

Rihards: Jā, tā bija.

filmēšanas laukumā turēju ieslēgtu
telefonu, esot gatavībā skriet, ja

Vai šajā sazvanīšanās reizē nojautāt, ko

vajag; piekritu filmēties tikai ar šādu

teiks otrs?

nosacījumu – ka drīkstēšu skriet

Rihards: Nē, es zvanīju, bet nevarēju

prom, ja sāksies dzemdības. Bet viss

to nojaust. Gribēju viņam paziņot

sakārtojās, Odrija atļāva pabeigt darbu

jaunumus.

līdz galam.

Oskars: Un es atņēmu tev spozmi!

milzīgs prieks, ka Alberts beidzot

kā tas bija, kādas bija sajūtas.

rodas kāds, kurš tev vienā dienā

manos spēkos; es nevaru izskriet visur

Mums bija ne kā daudziem. Domāju,

(Smejas.) Jo arī man bija jaunums! Tāds

pieteicās un mums ir.

Stress grūtniecības laikā bija. Es tiešām

uzsmaida, – tas ir ļoti burvīgi.

līdzi vai ielikt mammu kupolā. Un tas

ka Kristai paveicās, bet es pats

biju satraucies, kā tas notiks, kāds

Rihards: Man satraukums bija no tā,

ir trakākais – ka tu neko īsti nevari

vispār nesapratu, kas notika. Kad ap

Vai varat padalīties, kā jūs jutāties

būs bērniņš, kādas būs dzemdības. Un

cik neaizsargāta ir grūtniece, un ir

ietekmēt!

divpadsmitiem naktī nogāja augļūdeņi,

Vai ģimenes pieaugums jums bija

bērniņa gaidīšanas laikā?

varbūt pat mazāk satraucos, kā es ar

tik labi, ka mums nav jāpārvietojas ar

plānots?

Oskars: Atzīšos, ka pēc dzemdībām

to tikšu galā, cik par pašu dzemdību

tramvaju vai trolejbusu. Bet vienalga –

Vai grūtniecības laikā izglītojāties tēvu

pateica, ka varam iet gulēt – kaut kas

Rihards: Jā, viennozīmīgi – tas bija

tie deviņi gaidīšanas mēneši ir it kā

procesu, kas ir tāds pilnīgi svešs un,

kāds sadzēries onkulis var uzgrūsties

lietās? Jums tas sakrita ar laiku, kad

varētu sākties ap plkst. 5 no rīta. Gājām

plānots aptuveni divus gadus.

pazuduši. Ir datums, mirklis, kad

šķiet, kaut kas pārdabisks, lai gan

virsū, mamma var paklupt –, visu

nodarbības klātienē nenotika.

gulēt. Vienā brīdī pamodos no tā, ka

Oskars: Mēs ar Elīnu esam kopā desmit

piedzima Alberts, un ir jauns sākums,

tā ir dabiskākā lieta, kas ir, – bērna

laiku gribējās Kristu kaut kādā veidā

Oskars: Nodarbībām pieslēdzāmies

sieva tualetē sāka bļaut. Es atvēru durvis

gadus, un tas šķita dabīgi, gaidīti –

un vairs netiek tik daudz domāts par to,

piedzimšana. Bet tas, ka no it kā nekā

pasaudzēt, lai gan saprotu, ka tas nav

attālināti, centāmies kādas zināšanas

un pajautāju: “Vai tev viss kārtībā?”

pats jaunums.
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mēs braucām uz slimnīcu. Mums tur
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Mēs visu laiku
gaidījām Albertu,
nevis kādu
nezināmu bērniņu,
un šādi viņu arī
uzrunājām.
Labāku jautājumu laikam nevar uzdot

no Rīgas Dzemdību nama. Vienu vakaru

(smejamies). Viņa atbildēja, ka tagad gan

spēlējām Playstation.

ātri jāsauc māsiņa. Tas bija ap plkst. 3.

Rihards: Divatā?

Devāmies uz apskati. Nodomāju, ka

Oskars: Jā, tāpēc Albertam otrais vārds

netraucēšu dakterim paskatīties, kas tur

ir Pleisteišens (smejas). Atradu tādu

ir, paiešu mazliet maliņā. Neviens neteica,

fantastisku spēli, ko mums divatā patika

ko man darīt, domāju, tepat pastāvēšu.

spēlēt, un tas bija labs veids, kā novirzīt

Pagāja piecas, varbūt desmit minūtes.

domas no tā, kad beidzot sāksies

Dzirdēju, ka kaut kur bļauj bērni. Stāvēju,

dzemdības. Spēlējām, un vienā brīdī

gaidīju, kas notiks. Tad nāca māsiņa un

Elīna saka, ka kaut kas notiek.

teica: “Apsveicu, tēti, ar meitu!” Teicu

Piezvanījām vecmātei, viņa ieteica aiziet

paldies, bet kad būs dzemdības? Viņa:

uz apskati dzemdību namā – bijām

“Kā – jūsu bērns tikko piedzima!” Saku:

izmērījuši, ka tas mums ir 5–7 minūšu

“Jūs nopietni?” Pagriezos un tiešām –

gājiens, ar mašīnu nav jābrauc. Ar kājām

Odrija mammai jau ir uz vēdera! Gribēju

tā arī aizgājām, un mums teica, ka

kaut ko pateikt, bet nevarēju izdvest ne

varam gatavoties dzemdībām, tik jāiet

skaņas. Bija pilnīgs klusums. Tikai asaras

pēc somām. Tajā dienā mūsu vecmātei

acīs. Tik ātri tas bija.

ir dzimšanas diena, aizgājām arī nopirkt

Piedāvāja pārgriezt arī nabassaiti, tomēr

viņai šampanieti un kūku un nācām

to atstāju dakteru ziņā. Man piedāvāja

atpakaļ uz dzemdību namu. Vecmāte

uznest bērniņu augšā uz numuriņu, un

tika izsaukta no savām dzimšanas

to es izdarīju.

dienas svinībām – nespēja noticēt, ka

Oskars: Mēs dzīvojam pavisam netālu

tiešām sākas.

14 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Oskars ar dēlu Albertu, sievu Elīnu
un suni Zigiju Zvaigžņuputekli.

Oskars un Alberts.

Saruna ar tētiem
Nepazinu
nevienu Odriju,
un man likās
ļoti skaisti, ka pirmā
Odrija, ko es
tiešām iepazīšu,
būs mana meita.

es to darīju. Viņiem ir ļoti asas šķēres!

svarīgi. Šo vārdu nesuši arī daudzi

bērns ir tavas skolotājas vārdā (smejas).

Ļoti!

vēsturiski personāži. Bijām savā dzīvē

Nepazinu nevienu Odriju, un man

Rihards: Ja Odrijas dzemdības būtu

padomājuši par kādiem vārdiem, kas

likās ļoti skaisti, ka pirmā Odrija, ko

bijušas ilgākas, smējos, ka es būtu tas

mums ir aizķērušies, par cilvēkiem,

es tiešām iepazīšu, būs mana meita.

čalis kadrā, par kuru nav skaidrs, ko

kuru vārdi ir uzrunājuši.

Vienu mazu Odriju gan satiku, kad

viņš tur dara. Ja ir kadrs ar dzemdību

Rihards: Vai esi saticis kādu Albertu,

mācījos sērfot, – man pieairējās klāt

ainu, tad sieviete ir galvenā varone,

kurš tev licies interesants?

maza meitene un teica, ka vilnis

ārsti ir otrā plāna aktieri, un tad režisors

Oskars: Mēs ar Albertu Einšteinu kopā

esot jāķer ātrāk. Meitene ar gariem,

skatās kadrā, ka tur ir vēl kaut kāds

strādājām 1937. gadā. (Smejamies.)

blondiem matiem. Es viņai pajautāju,

čalis, kurš skatās pa labi, pa kreisi, kaut

Rihards: Vai tu zini vēl kādus Albertus?

kā viņu sauc, un viņa atbildēja: Odrija.

ko bakstās. Un tad režisors teiktu: es

Oskars: Jā, princis Alberts Lielbritānijā

Atpeldēja tāda maza nāra. Toreiz arī tas

visu saprotu, bet kas ir tas? Viņš maisa

[1819–1861 – aut.] ir palīdzējis augt

man likās zīmīgi.

procesu, pasakiet, lai paiet kaut kur

Lielbritānijas uzņēmumiem, bijusi

Vēl man patika vārda un uzvārda

malā. (Smejamies.)

nozīmīga personība; nesenākā vēsturē

salikums. Paskatījos, ka arī uzvārds

Par Bulduru slimnīcu varu teikt tikai

ir Els Gors, kas patiesībā ir Alberts

Lepers – tāpat kā vārds Odrija – ir

visu to labāko. Tā kā dzemdības notika

Gors [Alberts Ārnolds Gors, 1948,

diezgan plaši izplatīts franču izcelsmes

kovida laikā, ārā visas trīs dienas nekur

ASV viceprezidents, Nobela miera

māksliniekiem. Un kā tas franciski skan –

nedrīkstēja iet – tas bija nogurdinoši.

prēmijas laureāts – aut.], Albers Kamī,

Audrey Lépère... (izrunā franču valodā).

Arī kafejnīca bija slēgta, visu pienesa

kas pēc būtības arī ir Alberts [Albert

Arī manai sievai šis vārds ļoti patika –

klāt. Jums dzemdību namā laikam

Camus, 1913–1960, franču rakstnieks,
filozofs, Nobela literatūras prēmijas
laureāts – aut.]. Albertu netrūkst! Arī
Alberts Kviesis [trešais Latvijas Valsts
prezidents, 1881–1944 – aut.]. Neesmu
pētījis vārda nozīmi, tādām gan neticu.
Taču vārds ir labskanīgs un saskan ar
uzvārdu – Alberts Lepers.
Rihards: Man kaut kā jau sen bija
skaidrs: ja man būs meita, es gribētu, lai
viņu sauc Odrija. Ir vairāki personāži ar
šo vārdu, piemēram, abas aktrises –
Odrija Hepberna [britu aktrise, 1923–
1993 – aut.] un Odrija Tatū [1976, īpašu
atpazīstamību iemantojusi pēc galvenās
lomas režisora Žana Pjēra Ženē filmā
“Amēlija” – aut.]. Bet lielākais bonuss
bija tas, ka es dzīvē līdz tam nevienu
Odriju nebiju saticis, man būtu bijis
grūti atdalīt konkrēto cilvēku no
vārda – ja ieliec Zani, Ilzi vai Martu,
uzreiz prātā nāk konkrēti cilvēki,
klasesbiedri, kolēģi, skolotāji. Es tā
negribēju. Grūti savilkt kopā, ja tavs

mums pat nebija par to jādiskutē. Viņa

kafejnīca bija vaļā?
Rihards

Oskars: Varēja iet līdz ārdurvīm – pasūti

ar meitu

ēdienu Wolt un noej pakaļ.

Odriju.

Rihards: Mums bonuss bija lielie
numuriņi – kā luksusa viesnīcā.
Man ir trīs bērni, un katra vārda izvēle
ir licies kā īpaši svarīgs, atbildīgs
notikums – dot jaunam cilvēkam vārdu.
Kā jūs nonācāt līdz Albertam un Odrijai?
Oskars: Tas ir atbildīgi! Es pat zinu jūsu
stāstu (saka Rihardam).
Rihards: Kā jūs izvēlējāties? Sarakstījāt
vairākus uz lapiņas un lozējāt? Esmu
dzirdējis, ka tā dara.
Oskars: Mums bija pavisam vienkārši,

Rihards ar sievu Kristu Paulu un meitu Odriju.

tas nebija ilgs process. Vēl nezinot bērna
Rihards: Ko viņa? Nespēja notusēt?

Elīna tika aizvesta uz operāciju zāli.

mani nelaida. Nezinu gan, ko es tur

dzimumu, mēs runājām par vārdu.

Oskars: Nespēja ne notusēt, ne noticēt

Tā bija kāda pusstunda. Ļoti jocīga

varētu palīdzēt.

Sākām saukt savas versijas un drīz vien

(smejamies). Gaidījām, gaidījām –

sajūta, ka palātā esi palicis viens, īsti

mūs jau brīdināja, ka bērniņš ir liels

nesaproti, ko darīt. Un tad dzirdi, ka

Vienkārši būt kopā.

Rihards: Ar ko jums šis vārds asociējās?

un varētu būt arī “ķeizars”. Tā arī

tālumā kāds bļauj, un tas ir tavējais.

Oskars: Jā, gribējās vienkārši būt kopā.

Oskars: Ļoti foršs, spēcīgs vārds,

bija. Pēc piecu stundu gaidīšanas

Operācijas brīdī gribēju būt klāt, bet

Taču nabassaiti man ļāva pārgriezt, un

internacionāls, kas mums arī bija
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abi nosaucām vārdu Alberts.

teica: Odrija – tas skan ļoti skaisti.
Bijām padomājuši arī, kā sauktu dēlu,
bet to es neatklāšu – kad būs dēls, tad.
Oskars: Ir forši, ja vārds ir jau
grūtniecības laikā. Man šķiet, ka tad
grūtniecības periodā ir vieglāk bērnu
uzrunāt – tu uzrunā vārdā, lai gan vēl
nezini, kāds viņš būs, kāds izskatīsies.
Mēs visu laiku gaidījām Albertu, nevis
kādu nezināmu bērniņu, un šādi viņu
arī uzrunājām.
Jūs bijāt tie tēti, kas ar gaidāmo bēbīti
runāja jau grūtniecības laikā? Savā ziņā
tas ir grūti – runāt ar to, ko vēl neredzi
un kurš tev neatbild.
Oskars: Es strādāju radio [Star FM –

aut.], tāpēc man tas bija diezgan
vienkārši (smejamies). Es centos,
runājos, jā. Pētījumos teikts, ka balss
atpazīšanai jau grūtniecības laikā ir liela
nozīme.
Rihards: Es arī dziedāju. Radās viena
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Saruna ar tētiem
dziesma Odrijai. Tai nebija izdomāti

lai viņai nav mans temperaments.

vecumā, ka šī – tēva – loma ir tas, kam

bērns, un šo ar Elīnu esam runājuši – ka

Rihards: Es domāju, ka devušas

riteņi grozās (smejas). Kad paanalizēju,

vārdi, tikai skaisti skanēja ģitāra un

(Smejamies.) Bet, jā, to var redzēt – pēc

tagad ir jānotiek. Tāds nākamais solis –

nevar tikai visu par un ap Albertu, bet

psiholoģiski – ka tu spēj pārslēgties.

tad teicu – ārprāts, es nekad neņemtu ar

skaņas. Kad pēdējās dienās gaidījām,

tā, kā un ko bērns pieprasa, kā cīnās, jo

kā pēc vidusskolas iet uz augstskolu.

šobrīd tā ir, jo tik ļoti to gribas.

Tas ir aptuveni tā – tev atnes scenāriju

tiem lielajiem riteņiem! Mans viedoklis

kad Odrija nāks ārā, es viņai dziedāju to

grib sēdēt, kāds viņai ir gribasspēks un

Lai varu dot tālāk to, ko līdz šim esmu

Rihards: Sākumā tā ir jābūt – kamēr

un saka, ka esam dabūjuši budžetu

absolūti mainījās, sapratu, ka svarīgs ir

dziesmu. Tagad, kad meitu jāliek gulēt

kā viņa uz savu mērķi iet līdz galam. Es

iemācījies – rūpes, mīlestību –, un

viņš pats neko nevar, jābūt tikai par un

jaunai filmai un rītdien sākam filmēt.

svars un citi funkcionalitātes kritēriji

un pirms aizmigšanas ir niķošanās, tad

droši vien padotos ātrāk.

enerģiju saņemu arī pretī. Manuprāt, tas

ap bērnu.

Es saku: labi, tikai paskatīšos tekstu

un ka izskats paliek tikai trešajā vai

mammai ir sava metode un man –

Oskars: Man vēl ir tā “pagaidām” sajūta.

notiek kaut kā dabiski. Es nezinu, kā es

Oskars: Mēs ar Elīnu bijām divatā

un kas tur ir. Skatos un saprotu, ka

ceturtajā vietā. Tāpēc daudz runājām,

sava. Es meitu nolieku un spēlēju to

Vēl jau tikai trīs mēneši pagājuši. Katra

tēva lomā uzvestos 20 gados. Man šķiet,

uz kino, atstājām Albertu ar Elīnas

šo lomu ilgi gaidīju. Tas varbūt palīdz

konsultējāmies. Mums bija svarīgi

pašu dziesmu, ko spēlēju, viņai vēderā

diena nes kādu jaunu pārsteigumu, un

ka šis posms pēc 30 ir tāds foršs posms,

vecākiem. Bet pēc kino gribas ātrāk

psiholoģiski apjaust, ka, jā, es esmu tētis

staigāt gar jūru, pa meža ceļiem.

esot, – vispirms Odrija cītīgi klausās,

nav zināms, kas būs tālāk. Pagaidām

kurā sagaidīt bērnu – mēs viņu ļoti, ļoti

skriet mājās, gribas redzēt, kas pa tām

un man patīk šis statuss, man patīk būt

Sērfošanas seminārā dzīvojot kāpās –

ir pilnīgs klusums, koncentrējas uz to,

Alberts ir ļoti smaidīgs, daudz guļ; ja tā

gaidījām. Kad sagaidījām, tā bija svētku

divām stundām ir noticis ar Albertu.

Odrijas tētim. Bet nevar jau iemācīties

pie Akmeņraga bākas –, mēs ar saviem

ko es daru. It kā būtu klasiskās mūzikas

saglabāsies, tad super.

diena.

to, ka tavs partneris ik pa brīdim var

ratiem, kur nav iebraukti ceļi, visur

koncertā, kur tēlo, ka šis pasākums

Rihards: Tās gan ir divas prasmes, kas

Oskars: Tad, kad tu jūties daudz labāk ar

Jo tā ir pilnīgi jauna pasaule.

sagādāt dažādus pārsteigumus un ne

super izbraukājām. Arī visu vasaru

ļoti, ļoti interesē, bet gribas “atplīst”,

dzīvē labi noder, – smaidīt un gulēt.

sevi, un 20 gados tu nejūties, jo saproti,

Oskars: Tā IR pilnīgi jauna pasaule. Kā

vienmēr viņš paklausa, kā tu gribi un esi

dzīvojām pie jūras, zinājām, ka visa

tomēr jācenšas saglabāt nopietnu sejas

(Smejamies.)

ka daudz vēl gribas izdarīt, pieredzēt,

Rihards teica – tu ej uz to, audz uz to,

iedomājies.

staigāšana būs pa smiltīm, nevis pa

izteiksmi. (Smejamies.) Un tad lēnām,

Oskars: Jā, ar tām var tālu tikt.

daudz gribas sev, visu laiku ir tas “es”...

tas šķiet pašsaprotami, bet, kad ienāc

Oskars: Viņš nav saņēmis scenāriju!

Rīgas celiņiem – tagad gan esam

Rihards: Tāds ego.

šajā pasaulē iekšā, tā ir pilnīgi jauna

Rihards: Bērns kā Mikijs Rurks – nelasa

atpakaļ Rīgā.

lēnām viņa aizmieg. Odrija atpazīst
balss tembru, ģitāras skaņas,

Jūs izskatāties tādi ļoti forši, iedvesmoti

Oskars: Jā, ir ego. Ir jāpaiet zināmam

datorspēle. Vecie kodi neder, pilnīgi

scenāriju, bet improvizē. (Smejamies.)

Nebija tik viegli nonākt līdz īstajam ratu

vibrācijas – to viņa noteikti ļoti labi

tēvi! Vai jums ir arī tāds labs paraugs no

laikam, kurā saproti, ka nav tikai šis

cits džoistiks. Taču var ātri piešauties,

Un tu saproti, ka šajā filmā tas aktieris ir

modelim, it sevišķi kovida laikā, kad,

sajuta arī vēderā.

bērnības?

“es”. Tad ir otrs cilvēks tev blakus un

lai gan ir daudz nezināmā un tik daudz

svarīgāks un jādarbojas viņam līdzi.

ejot pēc bērnu ratiem, likās, ka eju pirkt

Rihards: Varbūt tā ir audzināšana un

ir “mēs”. Un tad pievienojas mazais

pārsteigumu. Interesantākais vēl tikai

Vai jūs jau varat saredzēt savu bērnu

mīlestība, ko esam saņēmuši no mūsu

cilvēks. Nepareizi un slikti, ja šajā

sāksies – kad runa būs par vērtībām un

Jaunās mammas par bērniem daudz

iet, tā bija aizliegtā prece – it kā bērni

temperamentus?

vecākiem visā sava mūža garumā, bet

visā sāc pazaudēt sevi, sāc pazaudēt

ko tādu; pagaidām tās ir tikai rūpes.

sarunājas; par kādām tētu lietām

nevienam vairs nedzimtu. Tomēr, ja

Rihards: Grūti, bet es vairāk gribētu,

varbūt tas ir briedums. Es sevi jūtu tādā

attiecības un paliek tikai un vienīgi

Rihards: Es nevaru sagaidīt, kad varēs

sarunājaties jūs?

pērk ratus, tos vajag apskatīt “dzīvajā”,

leļļu namiņu taisīt, ar lellēm spēlēties

Oskars: Gatavošanās periodā mēs

aptaustīt, pamēģināt salocīt – tos nevar

un klāt kafijas galdiņu. Ņemot vērā, ka

visu laiku sazinājāmies par to, kāda

nopirkt pēc interneta bildēm. Tad mūs

manā aktiera profesijā mēs vēl aizvien

informācija ir iegūta. Piemēram, es biju

vienā veikalā veda pa aizmugurējām

to vien darām kā spēlējamies, tad es arī

baigi ielīdīs ratiņu pētniecībā. Mēneša

durvīm, pa kluso. Izpētījām mēs, tad

mājās labprāt parotaļātos.

laikā no cilvēka, kurš neko nezināja par

nāca nākamie. Kad telpās jau drīkstēja

Oskars: Sūtīšu Albertu pie tevis,

ratiņiem, es kļuvu par profesionāli –

būt pa vienam, tad vispirms viens

varēsiet dzert iedomu tēju. (Smejamies.)

katriem ratiņiem zināju vājos punktus,

no mums apskatīja un teica otram –

Rihards: Es gaidu to posmu. Bet šobrīd

svaru, riteņu lielumus; tik dīvains

pamēģini ratus pakustināt tā. Iegāju es,

redzu, ka Odrija ilgi bez mammas iztikt

process, ka pēkšņi dzīvē iegūsti kaut ko

domāju, pag, ko tieši viņa man teica?

nevar. Viņai ir četri mēneši, un ir bijis,

tādu. Devu konspektu Rihardam, bet

Gāju atpakaļ ārā prasīt. Tā staigājām

kad viņa man tiek uzticēta uz pusi

viņš tāpat nopirka citus. (Smejamies.)

viens pie otra.

dienas – ar atslauktu pienu, es viņu

Rihards: Mums bija vajadzīgi nedaudz

Oskars: Es kā ratu eksperts – tā arī

pabaroju –, tomēr jūtu, ka mamma

citi kritēriji. Runājot par ratiem, es biju

rakstiet (smejamies) – varu teikt, ka

Odrijai ir ļoti vajadzīga. Citreiz ir

tas džeks, kurš pats staigā kļošenēs un

nav vienu labo, pareizo, universālo

otrādi – sāk niķoties mammas klēpī,

par citiem, kas taigā stabulenēs, saka –

ratu, nekas tāds neeksistē. Katram ir

paņemu es, un viņa nomierinās.

es nemūžam nevilkšu stabulenes! Pašā

savas vajadzības, un ir jāsaprot galvenās

sākumā man patika tie klasiskie ādas

lietas, ko tu vēlies. Mums bija svarīga

Vai varētu teikt, ka aktiera pieredze un

rati ar lielajiem riteņiem, domāju –

funkcionalitāte, piemēram, svars,

lomas ir devušas daudz arī tēva lomai?

es taču nekad neņemšu tādus, kuriem

Katru dienu,
ko pavadi
ar bērnu, gribas
saglabāt kā
fotogrāfiju –
notvert un
padzīvot tajā
ilgāk.

kontrabandu. Ratiņu veikalā nedrīkstēja
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Saruna ar tētiem
tāpēc mums ir vieni no vieglākajiem

Oskars: Nekad dzīvē nebiju izjutis tādu

Vai mēdzat fantazēt, kā būs tālāk?

pieejamajiem ratiem. Jā, tas bija ļoti

mīlestību, tādas sajūtas, kādas tagad,

Sarunas sākumā, piemēram, saklausīju,

interesants pētniecisks brīdis.

ar Albertu. Viens no spilgtākajiem

ka gribētu vēl kādu mazuli.

brīžiem, kas pa laikam uzplaiksnī

Rihards: Šobrīd ir tas brīdis, kad vairāk

Mēdz teikt, ka bērna piedzimšana

atmiņā, kad ir kāds nogurums vai ir

priecājos par mirkļiem, kas ir šobrīd.

cilvēku spēj ļoti mainīt; vai par sevi to

grūtāk, ir pirmais smaids, ko viņš

Vienīgais, ko esmu iedomājies – ka ar

jau varat teikt?

veltīja man apzināti. Alberts bija man

meitu spēlēsim tās tējas dzeršanas.

Rihards: Domāju, ka bērns manī vēl

rokās – atceros arī vidi, kurā bijām.

Manā profesijā ir pieņemts – sacerēties

daudz ko mainīs, bet šobrīd rodu laimes

Neko tādu dzīvē līdz šim savos 32 gados

uz kādu lielu projektu, kamēr līgums

brīžus, prieku, atrodoties bērnam

nebiju izjutis. Tā ir tāda svētība! Tās ir

nav parakstīts, nevajag.

blakus. Tas mīļums, kas nāk no bērna,

jaunas sajūtas, jaunas emocijas.

Oskars: Klausoties, kā vecāki

ir pilnīgi citāds. Es neteiktu, ka pilnībā

Pašam jau šķiet, ka tik ļoti nemainos;

saviem bērniem mēdz uzspiest savus

mani maina, jo likās, ka tas ir pakārtoti –

citiem no malas noteikti ir vieglāk

nepiepildītos sapņus, šķiet, ka es no

dzīvei ir jāmainās, un tā mainās, tādā

redzēt. To es arī piedzīvoju, esot vienās

tā izbēgšu. Bet varbūt nē, varbūt arī es

labā ziņā. Varbūt, kad bērns jau sāks

drauga kāzās. Agrāk kāzās vienmēr

domāšu – re, te ir jaunais Ugas Dumpja

skriet apkārt, tad palikšu...

bija kāds vecāku aplītis, kur es piesēdu

aizvietotājs, būs galvenais infektologs

Oskars: ...tāds nervozāks. (Smejamies.)

uz brīdi un ātri vien gāju meklēt

Alberts Lepers. Bet šobrīd skatos uz

Rihards: Vārds “tētis” piešķir tādu goda

citus sarunu biedrus, jo stāsts par

viņu, un tajā brīdī nav pat domas par

sajūtu. Būt tam, kas gādā, priecājas,

pirmo melno kaku mani neinteresēja;

to, kas viņš būs, kāds viņš būs. Viņš ir

rūpējas.

šķita – kāpēc mēs šeit, kāzās, par to

šobrīd, sniedz lielu prieku, un es par

runājam? Pēc Alberta piedzimšanas

viņu rūpējos.

Redzēju, ka instagramā esi ierakstījis –

es, man šķiet, drauga kāzās biju viens

Rihards: Viņi vēl ir bēbīši, un tu neliec

ka noskrēji savu pirmo 21 kilometru par

no galvenajiem iniciatoriem šādam

bēbītim kļūt par arhitektu, aktieri,

godu Odrijai.

aplītim – tā (sasit plaukstas), melnā

vieglatlētu. Ļauj izdzīvot to viņa bēbīša

Rihards: Jā. Man piedāvāja skriet

kaka! Dalāmies pieredzē! Un tad

dzīvi, ļaujot būt tā brīža karalim vai

pusmaratonu, un tad man šķita, ka

ievēro, kā tie, kam nav bērnu, gar

karalienei.

medaļa ar 21 šajā – 21. – gadā būtu

mūsu aplīti met loku – un viņiem,

Oskars: Runājot ar ģimenēm, kurās jau

pieliekama pie Odrijas relikvijām – ka

protams, neko nevar pārmest. Jā, ir

ir nākamie bērni, viņi stāsta – tajā brīdī,

šajā gadā tētis noskrēja 21 kilometru.

tas brīdis, kad gribas parunāt ar citiem

kad bērns ir jau lielāks, tev sāk pietrūkt

Rezultātā es startā biju tā pārbijies! To

jaunajiem vecākiem vai vecākiem

maziņais. Ka ilgojas to mazā bērniņa,

pirmo kilometru gandrīz vai raudāju,

vispār, dzirdēt pieredzi, dalīties,

zīdainīša sajūtu. Kad dzirdu šos stāstus,

jo likās – a ja nu es nenoskrienu un

smelties. Ir arī mirkļi, kad saku – es

saprotu, cik ļoti ir jānovērtē šis mirklis.

salūstu? Biju tik emocionāls. Domāju –

labāk tagad ar Albertu, nevis ar jums

Jau tagad redzu, cik dažu mēnešu laikā

kaut vai iešu līdz tai starta līnijai. Beigās

uzspēlētu lazerpeintbolu, man mājās

bērns ātri aug, attīstās un mainās. Un

noskrēju ļoti labi; likās, ka šis solījums –

ir ko darīt. Pirms tam es biju tas, kurš

saprotu, ka šī ir tā vienīgā diena, kad

skriet meitai – iedos papildu stimulu,

teica – kāpēc viņš nenāk ar mani?

šo piedzīvot. Rītdien varbūt jau sāks

beigās uzlika papildu atbildību. Oskars,

Kāpēc grib palikt mājās? Ar Oskaru

sēdēt, parīt – staigāt, un tad ir... ziepes.

starp citu, domā par skriešanas ratiem.

taču vienmēr ir forši! (Smejamies.)

(Smejamies.)

Oskars: Jā, mēs joprojām domājam par

Rihards: Ir jauna dzīvotgribēšana, tā

Rihards: Jā, ir tik interesanti būt kopā ar

to iegādi.

to varētu dēvēt. Saproti, ka tu kādam

bērnu viņa pieaugšanas procesā.

esi tik ļoti vajadzīgs, ka ir vēl viens

Oskars: Katru dienu, ko pavadi ar

Ko tu, Oskar, saki par pārmaiņām dzīvē,

cilvēks, kura dēļ dzīvot. Tas, man

bērnu, gribas saglabāt kā fotogrāfiju –

ko ienesis Alberts?

šķiet, ir ļoti skaisti.

notvert un padzīvot tajā ilgāk.
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Atbild dūla
Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

“NEGRIBU PIEDALĪTIES
DZEMDĪBĀS” UN
CITI TOPOŠO TĒTU
JAUTĀJUMI
Bērna gaidīšanas posms un dzemdības arī topošajiem
tēviem nes daudz neskaidrību un šaubu. Atbildes uz tētu
jautājumiem sniedz dūla Jana Biezā.
empātiski, ka spēj “atšifrēt” partneres
teikto un aizdomājies, vai viņas

Atbild
JANA BIEZĀ,
dūla, zīdīšanas
konsultante

1.

teiktais nav vienkārši pretreakcija tevis
paustajam. Tas ir ļoti mīļi un pat cēli no
tavas puses, ka par spīti tam, ka nevēlies
doties uz dzemdībām, partneres
labsajūtas labad tomēr esi gatavs to

“Negribu piedalīties

darīt. Tas ir atbildīgi un drosmīgi no

dzemdībās.”

tavas puses. [1]

“Labdien! Mēs ar draudzeni

Tu jautā, kā labāk darīt. Varu tev

gaidām pirmo bērniņu. Nesen runājām,

atbildēt, ka ir kāds veids, kā noskaidrot,

vai man vajag piedalīties dzemdībās.

ko partnere patiesi vēlas, un kā

Uzreiz teicu, ka negribu. Pēc dažām

varat nonākt pie kompromisa, kas der

dienām draudzene arī saka, ka nevēlas,

jums abiem. Šis veids ir saruna! Jā, tieši

lai esmu dzemdībās, bet man šķiet, ka

tik vienkārši – iedrošinu tevi uz atklātu

tā viņa atbild, jo es paudu nevēlēšanos.

sarunu ar savu partneri, kuras laikā esi

Tagad nevaru saprast, kā labāk darīt.

drosmīgs un pajautā: “Mīļā, vai tev būtu

Ja jau viņa patiesībā grib, lai esmu

svarīgi, ka esmu tev blakus, kad dzims

dzemdībās, es jau varētu braukt…

mūsu bērniņš? Saki droši! Svarīgāk

Raitis”

par manām bailēm no došanās uz

 ATBILDE:

dzemdībām ir zināt tavu patieso vēlmi!”

Sveiks, Raiti! Vispirms vēlos sveikt

Ja partnere atbild apstiprinoši un atzīst,

tevi kā topošo tēti! Jāteic, tas ir tik

ka tomēr vēlas tavu klātbūtni, lūdzu,

22 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Ir kāds veids,
kā noskaidrot,
ko partnere
patiesi vēlas un kā varat
nonākt pie kompromisa,
kas der jums
abiem. Šis veids ir
saruna!
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Atbild dūla
sniegt savai partnerei gan emocionālu,

uzņemties autiņbiksīšu maiņu,

samīļo, apskauj viņu, iedrošini, ka viņai

gan praktisku atbalstu dažādos veidos.

apmazgāšanu, palīdzēt ielikt vanniņā

sanāk, runājieties. Esi blakus fiziski un

 Esi zinošs par pēcdzemdību periodu:

vai savās stiprajās tēta rokās palīdzēt

emocionāli! Parūpējies arī par sevi – ja

atceries, ka vismaz pirmās 40 dienas

bērniņu nomierināt un ieaijāt.

ilgstoši būsi vienīgā māmiņas atbalsta

tavai partnerei laiks, enerģija, rūpes

 Nesatraucies, ja sākotnēji jūties nedrošs,

persona, arī tev pastāv risks pārgurt,

jāvelta tikai diviem cilvēkiem –

– ar katru reizi tev sanāks arvien labāk!

izdegt. Tu vari pārrunāt ar partneri,

sev pašai un mazulim –, kā arī esi

Iedod partnerei atelpu, piemēram,

kuri vēl varētu būt palīgi jums abiem, –

informēts, ka partneres emocijas var

lai viņa var mierīgi (ar abām rokām)

it īpaši svarīgi tas kļūst brīdī, kad tev ir

būt kā īsti amerikāņu kalniņi – augšā,

paēst, ieiet dušā, iziet laukā svaigā

jāatgriežas darbā. Parūpējies par to jau

lejā, augšā… Tas ir normāli!

gaisā. Tikmēr pieskati mazuli, uzliekot

laikus!

 Parūpējies, lai vismaz pirmajā mēnesī

viņu āda–āda kontaktā sev uz krūtīm,

Aivi, es ticu, ka tev izdosies!

ciemiņi “nesagāžas pilna māja” –

aijājot, izejot pastaigā ar ergosomu vai

jaunajai mammai var nepietikt spēka

ratiņiem. Tā tu parūpēsies, lai jaunā

vai drosmes laba vēlētājiem pateikt:

māmiņa var “uzpildīt savu bateriju”!

“Esmu nogurusi, vēlos atpūsties un
baudīt mieru!” Taču tu to vari – tā tu
ne tikai parūpēsies par māmiņu, bet
arī pasargāsi bērnu no pārlieku lieliem
iespaidiem, kurus vēlāk viņš varētu
jums “stāstīt” raudot.
 Esi zinošs par zīdīšanu – protams,
tev nav jāzina viss visos sīkumos, bet
esi informēts vismaz par būtiskāko,
piemēram, ka ir normāli, ja pirmās

Parūpējies
arī par sevi – ja
ilgstoši būsi
vienīgā māmiņas atbalsta
persona, arī
tev pastāv risks
pārgurt, izdegt.

3.

Kad, gaidot mazuli,
tētim ņemt atvaļinājumu?
“Labdien! Esam ar sievu

pirmā bērniņa gaidībās, rit
grūtniecības 5. mēnesis. Sākām runāt,
kā darbā ieplānot atvaļinājumu. Man
liekas, ka labāk uz to laiku, kad būs
8.–9. grūtniecības mēnesis, lai varu
sievai palīdzēt, bet sieva saka, ka labāk
uz pašu sākotnējo pēcdzemdību laiku.
Kā labāk? Artūrs”
 ATBILDE:

nedēļas mazulis gribēs būt pie krūts

 Parūpējies par mājas uzkopšanu – tu

Sveiks, Artūr! Tas ir tik ļoti atbildīgi no

patiešām bieži un ilgi, kā arī to, ka tieši

vari izkārt izmazgāto veļu, nomazgāt

tavas un jūsu abu puses, ka vēlaties atrast

tu vari būt tas, kurš iedrošina jauno

traukus vai apgūt prasmes rīkoties

vislabāko risinājumu, kad tev doties

mammu vērsties pēc palīdzības pie

ar putekļsūcēju. Sievietēm patīk, ja

ikgadējā atvaļinājumā. Sadzirdu, ka esi

zīdīšanas konsultanta, ja redzi, ka kaut

apkārtējā vide ir kārtīga un tīra, un kaut

rūpēs par savu partneri un vēlies viņai

kas neizdodas.

mazliet tu vari tajā piepalīdzēt.

sniegt klātbūtni pēdējos grūtniecības

 Parūpējies par siltu maltīti – ja

 Ja jums ir jau vecāks bērns vai bērni,

mēnešos, kad puncis jau būs liels, un

neproti pats gatavot vai nav tam

tu vari vairāk pārņemt rūpes par

pieļauj, ka partnerei vajadzēs tavu

2.

esi uztvēris būtiskāko – tu saproti, ka

opcija atvest ēdienu no ēdnīcas. Tu

parūpēties par maltītēm utt.

mājās, kad mazulis būs jau piedzimis.

paliek pie sava: “Nē, es tiešām nevēlos”,

būs meita mājās. Nevaru saprast, kā es

tavai partnerei vajadzēs atbalstu! [2]

pat nenojaut, cik būtiski šādas rūpes

Vienkārši esi blakus!

Pēdējie grūtniecības mēneši tavai

vari pajautāt, vai viņa vēlas padalīties

varēšu palīdzēt sievai atvieglot ikdienu.

Ir svarīgi apzināties, ka agrīnais

atvieglos jaunās māmiņas ikdienu!

Atceries, ka tieši pēcdzemdību

partnerei tiešām varētu būt fiziski

ar savām izjūtām, kāpēc tāds ir viņas

Visur kursos stāsta, ka vajag atbalstīt,

pēcdzemdību periods nebūt nav viegls,

Sagādā nepieciešamās lietas mammai

periodā tavai partnerei atbalsts ir

grūtāki – grūtāk piecelties no gultas vai

lēmums, kā arī vari paust viņai, ka,

bet kā tieši? Pazīdīt viņas vietā jau es

saprast, ka sagatavoties tam ir teju

un mazulim – visdrīzāk jaunā māmiņa

vajadzīgs visvairāk – gan jau minētais

apvelties uz sāniem, grūtāk pastaigāt

neraugoties uz bailēm no būšanas

nevaru. Aivis”

neiespējami un pats būtiskākais ir

nevarēs pati steigties uz aptieku un

praktiskais, gan arī emocionālais. Ja

vai būt fiziski aktīvai un varošai. Kaut

dzemdībās, esi gatavs tām pārkāpt pāri,

 ATBILDE:

nodrošināties ar atbalstu – gan

veikalu sapirkt trūkstošās lietas, bet tu

nepieciešams, iedrošini viņu meklēt

gan jāteic, ka pastāv iespēja, ka līdz

lai partnerei būtu labāk! Runājiet par

Sveiks, topošais tēti! Cik jauki, ka

praktisku, gan emocionālu, gan

vari par to parūpēties.

profesionālu atbalstu – ārstu, PEP

pat dzemdībām partnere ir varoša un

savām izjūtām, ne tikai darbību!

esi dzirdējis kādus kursus un pat

profesionālu. Tu kā partneris varēsi

 Palīdzi aprūpēt mazulīti – tu vari

mammu, dūlu, zīdīšanas konsultantu–,

enerģiska. Mēdz būt dažādi.

izrunā ar partneri visas savas bažas,
kā arī noskaidro, ko tieši viņa no tevis
sagaida dzemdībās. Ja partnere tomēr
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Kā tētim atbalstīt jauno

aizdomājies, kā tieši varēsi atbalstīt

laika, varbūt vari sarunāt kādu, kurš

viņu vai viņiem – pavadīt kopā brīvo

atbalstu. Sadzirdu, ka savukārt tava

māmiņu?

partneri. Man šķiet, ka patiesībā tu jau

par to parūpējas, kā arī vienmēr ir

laiku, aizvest uz bērnudārzu vai skolu,

partnere vairāk sliecas uz variantu, lai esi

“Sveiki! Mums pēc mēneša
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Atbild dūla
Pat ja partnere jutīsies fiziski

bērna tēvam piešķir tūlīt pēc

laikā. Tas vien jau ir tik būtiski – tu vēlies

nogurušāka vai nevarīgāka, saskatu,

bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk

būt klāt un darīt visu labāko.

ka tomēr agrīnajā pēcdzemdību

kā divu mēnešu laikā pēc bērna

Saprotu, ka jau esi dzirdējis visu, kas

periodā tava klātbūtne, atbalsts un

piedzimšanas.” [4]

tev būtu jādara dzemdību laikā, bet

rūpes būs daudz, daudz noderīgāki. Šā

tas radījis tevī apjukumu un stresu,

un varēsi nojaust, cik ļoti tieši pirmajās

4.

jādzemdē. Esam noklausījušies dažādus

Esi blakus mierīgs, mīlošs, atbalstošs,

nedēļās tava klātbūtne būs svarīga.

sagatavošanās kursus par dzemdībām,

gādīgs, mīļš, izpalīdzīgs. Vienkārši esi

Parasti topošajiem tētiem iesaku

bet man vienalga bail, vai varēšu visu

blakus savai partnerei – gan fiziski, gan

“sakombinēt” abus atvaļinājumus

atcerēties, kas man jādara. Brīžam

emocionāli. Kā dūla bieži esmu uzdevusi

kopā: paternitātes atvaļinājumu*, un

uznāk domas, vai vispār varēšu viņai kā

sievietēm šo jautājumu – kā partneris

tam lai seko ikgadējais atvaļinājums.

palīdzēt. Gribu būt līdzās, bet gribu būt

tev palīdzēja? Atbilde praktiski

Pārrunājiet vēlreiz šo ar partneri, lai

arī noderīgs. Vai varat ieteikt, kas būtu

vienmēr skan: “Ar to, ka viņš vienkārši

nonāktu pie labākā lēmuma!

vissvarīgākais? Paldies! Edgars”

tur bija.” Arī kāds pētījums liecina:

 ATBILDE:

sievietes augstāk novērtēja partneru

* Darba likuma 155. panta 1. daļa nosaka:

Sveiks, Edgar! Tavā jautājumā sadzirdu,

emocionālā atbalsta nozīmi dzemdībās,

“Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra

cik tev ir ļoti svarīgi izdarīt vislabāko, ko

nevis praktiskā atbalsta nozīmi. Redzi?

dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu

spēj, atbalstot savu partneri dzemdību

Vienkārši esi blakus! [1]

raksta otrajā jautājumā Aivis vēlējās
noskaidrot, kā var būt noderīgs
pēcdzemdību periodā. Ieskaties,

Kā dzemdībās būt patiesi

vai spēsi visas instrukcijas atcerēties.

noderīgam?

Tamdēļ vēlos tevi iedrošināt, ka

“Sveiki! Sieviņai drīz

vissvarīgākais ir – vienkārši esi blakus.

KAD SIEVIETE
IR GATAVA
NĀKAMAJAM
BĒRNAM?
Pie vienām sāpēm vai tomēr
kārtīgi atpūsties – kas ir tā
labākā laika atstarpe starp
dzemdībām no sievietes veselības
skatupunkta? Vai tiešām
iespējams divas grūtniecības
plānot vienu cieši pēc otras,
cerot, ka tā ģimenei ātrāk paies
“pamperu laiks”? Par to, kad
sievietes organisms – fiziski
un mentāli – varētu būt gatavs
nākamajai grūtniecībai, stāsta
ginekoloģe, dzemdību speciāliste
Elizabete Pumpure.

Konsultē
ELIZABETE
PUMPURE,

ginekoloģe,
dzemdību speciāliste

Autore: GUNITA KRILOVA

Kā uzsver speciāliste, dažādi avoti

dzemdībām

norāda atšķirīgus laikus, kas

sieviete

būtu vēlami starp dzemdībām vai

lēnām atgriežas

grūtniecībām, taču ASV eksperti

savā iepriekšējā

un Pasaules Veselības organizācija

fiziskajā stāvoklī;

iesaka ieturēt vismaz 18–24 mēnešu

ķermenim ir jādod

pārtraukumu starp grūtniecībām. [1]

laiks atkopties,” pauzes

Tas nozīmē, ka par nākamo bērnu būtu

nepieciešamību pamato

prātīgi domāt, tuvojoties vecākā bērna

speciāliste. Viņa norāda, ka

divu gadu jubilejai. Taču E. Pumpure

vēlams, lai apmēram gada

atgādina, ka Pasaules Veselības

laikā sieviete sasniegtu savu

organizācija nosaka vadlīnijas visām

pirmsgrūtniecības svaru vai

pasaules valstīm, taču veselības aprūpe

iegūtu optimālu ķermeņa

dažādos pasaules reģionos ir atšķirīga –

svaru, veselīgu ķermeņa masas

pasaules attīstības valstu sievietes

indeksu (zem 25 kg/m2). Tāpat

saņem ierobežotāku medicīnisko

jāņem vērā, kāda ir bijusi

aprūpi nekā, piemēram, sievietes

grūtniecība un dzemdības. Ja

Rietumu valstīs. Tāpēc arī šie ieteikumi

grūtniecības laikā topošajai

par vēlamo laiku starp dzemdībām

mammai ir bijis paaugstināts

no dažādām organizācijām var būt

asinsspiediens, gestācijas

atšķirīgi.

diabēts vai ja dzemdības

Uzreiz tomēr
nevajadzētu

ir bijušas smagas vai bijis
ķeizargrieziens, visticamāk,
sievietei būs vajadzīgs ilgāks laiks,
lai pēc dzemdībām sakārtotu savu

Reizēm jaunie vecāki, sagaidījuši pasaulē

veselību. Šādos gadījumos pauze starp

savu pirmo mazuli, ir tik lielā eiforijā,

grūtniecībām varētu būt pat garāka

ka nolemj otro bērniņu plānot uzreiz,

nekā divi gadi. Tomēr, ja sieviete

taču no sievietes veselības viedokļa tas

kopumā ir vesela, pirms grūtniecības

nav labākais lēmums. “Grūtniecība

bijusi fiziski aktīva, iespējams, ka viņas

ievieš izmaiņas visā sievietes organismā

organisms pēc dzemdībām atkopsies

un daudzās orgānu sistēmās. Pēc

ātrāk.

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.
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Tāpat ne mazāk būtiski ir psihiskās
veselības aspekti. Sievietei pirms

ar krūti, viņas ķermenim ir papildu

bijušas traumatiskas, ir vērts pievērst

nākamās grūtniecības būtu svarīgi atgūt

prasības pēc uzturvielām. Pirms

uzmanību tam, kā jūtas māte.

arī psiholoģiskos resursus, jo maza

nākamās grūtniecības ir jāatjauno

Ja depresija tiek savlaicīgi

bērna apkopšana saistās ar saraustītu

resursi, tāpēc īpaša uzmanība

diagnosticēta, tā ir novēršama un tas

miegu un nogurumu.

starp grūtniecību periodā jāpievērš

var palīdzēt izvairīties no sievietes

sievietes uzturam.

pašnāvības, no bērna atstāšanas

Laiks starp
grūtniecībām – “logs
uz sievietes nākotnes
veselību”

2.

saikne ar māti nav tik cieša, līdz ar to

Laiks starp grūtniecībām ir ļoti svarīgs

svaru, ir smēķēšana. ASV eksperti

bērna attīstība var būt kavēta.

sievietes dzīvē, jo tas ir kā “logs uz

lielu uzsvaru liek uz smēķēšanas

sievietes nākotnes veselību”, – norāda

atmešanu. Kā atzīst E. Pumpure, arī

Amerikas Savienoto Valstu eksperti.

Latvijā ir gadījumi, kad grūtnieces

Tāpēc nevarētu uzskatīt, ka labāk

smēķē, un šo un citus kaitīgos

saforsēt un vienu grūtniecību piedzīvot

ieradumus būtu ļoti svarīgi atmest.

tās ir vēnu problēmas, diabēts,

grūtniecību uzreiz pēc otras, balstās
uz vairākiem faktoriem. Pirmkārt,
grūtniecība, dzemdības un zīdīšana
iztukšo mikroelementu rezerves
organismā. Otrkārt, ļoti svarīgs ir
sievietes fiziskās veselības faktors,
kas būtībā saistīts ar iegurņa
pamatnes muskulatūras un vēdera
priekšējās sienas atjaunošanu. Īpaši

3.

4.

Ģimenes plānošana jeb
kontracepcija. Lai cik savādi tas

būtu, domāt par nākamo grūtniecību
vajadzētu jau esošās laikā, norāda
Elizabete Pumpure. Protams, parasti

Depresijas skrīnings. Depresijas

sešas nedēļas pēc dzemdībām,

skrīningā tiek diagnosticēts,

kad kontracepcijas jautājums tiek

vai pēdējo mēnešu laikā sievietei ir

pārrunāts ar ginekologu, jaunā ģimene

asinsspiediena problēmas. Protams,

bijušas sliktas, nomācošas domas,

neplāno nākamo grūtniecību, taču

bieži vien grūtniecība norit bez šādiem

vai ir zudis dzīvesprieks un vai

pēc laika tas kļūst aktuāli. Tāpēc

sarežģījumiem, taču neņemt tos vērā

pastāv pēcdzemdību depresijas

kontracepcijas jautājums var tikt

mēs nevaram,” norāda E. Pumpure.

riski. Bieži vien sešas nedēļas pēc

pārrunāts jau grūtniecības laikā, jo

dzemdībām sieviete ir pārejas

ievietot spirāli teorētiski sievietei var

posmā, un depresijas klīnika vairāk

jau diezgan drīz pēc radībām, kā to

izpaužas vēlāk. Tāpēc sievietes

bieži dara ārvalstīs. Latvijā praktizē

psihoemocionālais stāvoklis jāvērtē

spirāles ievietošanu apmēram sešas

ne tikai sešas nedēļas pēc dzemdībām,

nedēļas pēc dzemdībām, kad sieviete

bet arī ilgāku laiku. ASV avoti vēsta,

dodas uz pārbaudi pie ginekologa.

ka depresijas skrīningu būtu labi

“Mēs nekad nezinām, kad sievietei pēc

novietojumu 6–8 nedēļas pēc

ASV speciālisti uzsver četrus

uzņemties bērna pediatram – tieši šis

dzemdībām būs pirmā ovulācija. Mēs

dzemdībām. Lai arī dzemde ir viens

elementus, kam jāpievērš uzmanība

speciālists ir tas, kurš sievieti satiek

varam konstatēt pirmo menstruāciju,

no pirmajiem orgāniem, kas pēc

sievietei grūtniecību starplaikā jeb

visbiežāk un ir ar jauno māmiņu

bet pirms tās ir ovulācija, līdz ar to

pirms nākamās grūtniecības [2]:

kontaktā. Ideāli, ja bērna ārsts

arī neplānotas grūtniecības iestāšanās

apjautājas arī jaunajiem vecākiem par

risks. Tāpēc sievietei būtu jāzina

Mikroelementi un sievietes

viņu psihoemocionālo stāvokli; un

ne tikai tas, ka starp grūtniecībām

uzturs. Dzelzs, B grupas

VAI ATPŪTA
IR VAJADZĪGA
ARĪ DZEMDEI?
Interesanti, ka uz dzemdi šāds divu
gadu atpūtas laiks īsti neattiecas.
Teorētiski dzemde atjaunojas un

IEVĒRO PIRMS
NĀKAMĀS
GRŪTNIECĪBAS!

ieņem savu normālo izmēru un

pēc atkārtotām dzemdībām mēdz būt

smaguma. Grūtniecības laikā sievietes

dzemdībām atkopjas, atgūt spēkus

novērojama diastāze, iegurņa pamatnes

masas centrs pārbīdās, veidojot

vajadzīgs visam sievietes ķermenim.

orgānu noslīdējumi, kas var izpausties

izteiktāku lordozes jeb muguras jostas

kā urīna nesaturēšana, aizcietējumi,

daļas izliekumu. Lai arī šīs izmaiņas ir

hemoroīdi. Arī sievietes balsta sistēmai

fizioloģiskas, organismam atgriezties

tā ir liela slodze, kā rezultātā var būt ar

grūtniecība ir liela slodze – īpaši mugura

sākotnējā stadijā būtu jādod laiks. Ja

muguras veselību saistītas problēmas

ir tā, kas iznes lielu daļu grūtniecības

grūtniecība seko viena otrai, mugurai

un sāpes.
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psihoemocionālās veselības. Ja
mammai ir depresija, tad mazuļa

tajā esošās vājās vietas. Citreiz

Tas, kāpēc nebūtu labi plānot vienu

biežiem (taču novēršamiem)

priekšlaikus vai ar mazu dzimšanas

laikā sievietes organisms atklāj

Sievietei būtu
jāzina ne tikai
tas, ka starp
grūtniecībām vajadzētu
ieturēt pauzi,
bet arī – kā vislabāk
izsargāties
no nevēlamas
grūtniecības.

veselība ir cieši atkarīga no mātes

iemesliem, kāpēc bērni dzimst

uzreiz pēc otras. “Grūtniecības

Kāpēc iesaka nogaidīt?

novārtā. Tas ir būtiski, jo arī bērna

Kaitīgie ieradumi. Viens no

1.

tas būtu jādara visu laiku, nevis tikai

vajadzētu ieturēt pauzi, bet arī tas,

vitamīnu, folskābes rezerves

sešas nedēļas vai sešus mēnešus pēc

kā vislabāk izsargāties no nevēlamas

organismā. Ja sieviete baro mazuli

dzemdībām. Īpaši, ja dzemdības ir

grūtniecības,” uzsver E. Pumpure.
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JA SIEVIETEI IR BIJIS “ĶEIZARS”,
VAI VAJADZĪGA LIELĀKA ATPŪTA
STARP GRŪTNIECĪBĀM?
Parasti, ja kopumā sieviete ir vesela, arī starp ķeizargriezieniem ir vēlama tāda
pati starpība kā starp vaginālām dzemdībām – vismaz 18–24 mēneši starp
grūtniecībām.

Kādi ir riski, ja tomēr
grūtniecība iestājas
agrāk?
Ja grūtniecība iestājas agrāk nekā
18 mēnešus pēc dzemdībām, pastāv
zināmi riski. Biežākie no tiem ir
saistīti ar to, ka mazulis nesaņem
visas nepieciešamās barības vielas.
Bērnam var būt attīstības traucējumi,
var būt intrauterīnās augšanas aizture,
zemāks dzimšanas svars, nervu
caurulītes defekts (saistīts ar folskābes
nodrošinājumu) un citas iedzimtas

Blakus
medicīniskajiem
veselības
aspektiem viens no
galvenajiem faktoriem par
labu nākamajam bērnam
būs sievietes enerģija,
možums, apmierinātība
ar dzīvi un savām
attiecībām ar
partneri.

anomālijas, kas ir saistītas ar to, ka
grūtniecības seko viena otrai ar mazu

radības var būt saistītas ar to, ka

atstarpi.

pēc dzemdībām nomainās sievietes

Otrs riska faktors ir priekšlaicīgu

mikroflora un paiet ilgāks laiks,

dzemdību risks, no kā ir sagaidāms, ka

kamēr atjaunojas sievietes normālā

priekšlaikus dzimušajam bērnam var

mikroflora. Īpaši, ja dzemdību laikā ir

būt veselības problēmas. Priekšlaicīgu

bijuši šuvumi vai kāds iekaisums.

dzemdību risks ir saistīts ar dzemdes

Speciāliste īpaši izceļ: pat ja

kaklu un tā gatavību atvērties, kā arī

pirmā grūtniecība un dzemdības

situācijas pārcieš, bet parasti tas saistās

ar sievietes maksts mikrofloru. “Lai

noritējušas bez sarežģījumiem,

ar papildu stresu un grūtībām vecākā

gan dzemdes kakls atgriežas normālā

nevar paredzēt, kāda būs nākamā

bērna aprūpē,” ir novērojusi speciāliste.

stāvoklī aptuveni sešas nedēļas pēc

grūtniecība. “Nekad nevar zināt,

radībām, maksts mikroflora vēl nav

kāda būs nākamā grūtniecība, īpaši

atjaunojusies, līdz ar to nav pilnvērtīga

tās sākums. Ja grūtniecības sākumā

tās aizsargājošā funkcija pret patogēnu

ir kādas problēmas un aborta vai

mikroorganismu nonākšanu dzemdes

priekšlaicīgu dzemdību draudi un

kaklā un dzemdē, kas var provocēt

Sievietes vecums –
nākamo grūtniecību
pasteidzinošs faktors

Centrālās statistikas pārvaldes dati

asinsspiediens, liekais svars, iedzimtas

35 gadu vecumā, diez vai viņai

rāda, ka 2020. gada vidējais vecums,

anomālijas bērnam. “Tāpēc sievietēm,

patiktu, ja ārsts pateiktu, ka jāietur

kad sieviete dzemdēja pirmo bērnu, bija

kas jau ir sasniegušas 35 gadu vecumu,

divu gadu pauze, lai ieņemtu nākamo

sievietei ir nepieciešams miera režīms,

Mūsdienās ir raksturīgi, ka sievietes

27 gadi. [3] Ir saprotams, ka, pieaugot

rekomendētais laiks starp grūtniecībām

mazuli. Tāpēc šai grupai nereti tiek

priekšlaicīgas dzemdības,” atklāj

jāņem vērā, ka viņa nevarēs celt jau

izvēlas dzemdēt vēlāk – arī Latvijā, ne

sievietes vecumam, pieaug dažādu

var tikt pārskatīts. Ja sieviete izdomā

pieļauts samazināt ieteikto laiku starp

E. Pumpure. Tāpat priekšlaicīgas

esošo bērnu. Kaut kā jau ģimenes šīs

tikai pasaulē ir šāda tendence. Latvijas

slimību skaits, piemēram, paaugstināts

īstenot savu sapni par pirmo bērnu

grūtniecībām uz 12 mēnešiem,” atklāj
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E. Pumpure. Tas saistīts ar to, ka,
palielinoties sievietes vecumam,
samazinās auglības potenciāls, tomēr
jāņem vērā, ka pieaug dažādu slimību
risks pašai sievietei, līdz ar to būtiska
ir rūpīga izmeklēšana jau grūtniecības
plānošanas laikā un arī novērošana un
izmeklējumi bērna gaidīšanas laikā. [1]

Vai var plānot nākamo
grūtniecību, ja sieviete
vēl turpina zīdīt?

Interesanti

medicīniskajiem veselības aspektiem
viens no galvenajiem faktoriem par

Kopumā ir četri faktori, kas ietekmē

labu nākamajam mazulim būs sievietes

to, kāda būs dzemdību norise:

enerģija, možums, apmierinātība ar

 Dzemdību ceļi – dzemdes kakls,

dzīvi un savām attiecībām ar partneri,”

maksts, starpene, sievietes mazais

stāsta ārste. Viņa iesaka paskatīties uz

iegurnis.

šādiem savas dzīves aspektiem, pirms

 Dzemdes kontrakcijas, to
stiprums, biežums un intensitāte.
 Bērna pozīcija dzemdē un virzība
pa dzemdību ceļiem.
 Bērna svars – daļēji ietekmējams

izlemt par labu nākamajam bērnam:
 Cik daudz laika un enerģijas man
paņem esošie bērni? Vecākie bērni ir
dažādi, un, iesējams, kāda mamma
ar viengadnieku jau jutīsies pilnīgi

faktors, ko var iespaidot sieviete

gatava nākamajam mazulim, bet kādai

Jā, grūtniecību plānot var, taču

ar savu uzturu vai fiziskajām

sievietei vēl piecgadnieks paņems

šādā gadījumā jārēķinās, ka visas

aktivitātēm.

visus spēkus. Tad noteikti ir jāizvērtē,
cik enerģiju prasošs ir vecākais bērns.

nepieciešamās uzturvielas no sievietes

 Kādu atbalstu es saņemu no

tiek ņemtas ne tikai gaidāmā bērna
vajadzībām, bet arī tiek novirzītas

5, 10 un pat 15 gadi –, lielākie riski ir

līdzcilvēkiem – vīra, partnera,

zīdīšanai. Bieži ir tā, ka, iestājoties

saistīti nevis ar dzemdībām, bet ar

vecākiem, draugiem, radiniekiem? Ja

grūtniecībai, vecākais bērns pats atsakās

mātes vecumu,” teic ārste. Ar katru

ir plaša atbalsta komanda, kas būtu

no krūts, taču tikai uz to paļauties

dzīves gadu ikvienam, arī sievietei,

gatava iesaistīties arī tad, ja ģimenei

nevajadzētu. “18–24 mēnešus vecam un

pieaug risks iegūt kādu traumu, kaulu

būtu vēl kāds bērns, tas noteikti

mazliet vecākam bērnam mātes piens

lūzumu, piemēram, iegurnī. Palielinās

var kalpot par motivāciju ātrākai

vairs nav kā pamatēdiens, šāds bērns jau

citu slimību risks, piemēram, var dabūt

nākamā bērna plānošanai. Ja sieviete

pamatā ēd citas lietas, tāpēc zīdīšanai

kādus iekaisumus, rasties mioma. Pieaug

jūtas viena pati, tad viņai noteikti

tik daudz no mātes netiek vairs ņemts.

risks iegūt lieko svaru. “Veiksmīgas

uzņemties rūpes par vēl kādu bērnu

Zīdīšana ir arī saiknes veidošana ar

dzemdības pirms 10 gadiem daļēji var

bērnu, ne tikai uzturvielu jautājums.

nozīmēt, ka arī nākamās dzemdības

Zīdīšana no sievietes ķermeņa visvairāk

varētu būt veiksmīgas, bet visus faktorus

pēcdzemdību depresiju, izteiktas

paņem bērna pirmajos mēnešos un

nevar ietekmēt ne sieviete, ne ārsts,”

skumjas? Ja ikdienā sieviete

pirmajā gadā, kad piens mazulim ir

norāda E. Pumpure.

jūtas nomākta un nav atguvusi

pamatēdiens,” norāda E. Pumpure.

Ja atstarpe starp
grūtniecībām ir liela
Katras dzemdības ir ļoti atšķirīgas,

Vai ir kādas pazīmes,
kas liecina – sieviete
ir gatava nākamajam
bērnam?

būs pārāk liels apgrūtinājums.
 Vai pēc dzemdībām es piedzīvoju

dzīvesprieku, jaunas rūpes, lai
arī bērns būtu gaidīts un mīlēts,
var likt saasināties depresīvajam
noskaņojumam.
 Cik lielā mērā domas par bērnu ir
finansiāla rakstura? Ne vienmēr skaļi

un, lai cik ļoti tās tiktu pētītas, var

Ja sieviete kopumā ir vesela,

par to vēlamies runāt, bet citreiz

noteikt tikai tendences, bet ne absolūtu

enerģijas līmenis varētu būt viens no

jaunās ģimenes, īpaši ārvalstīs, ļoti

prognozi, kādas katrai sievietei

noteicošajiem faktoriem, uz ko skatīties

rēķina, kurš brīdis bērna radīšanai ir

izvērtīsies dzemdības vai grūtniecība.

sievietei. “Šeit nebūs saraksta, pēc

labvēlīgākais no finansiālā aspekta –

“Jā, katras dzemdības ir atšķirīgas, bet,

kura sieviete var noteikt – jā, esmu

pabalstu apmērs, nosacījumi

ja dzemdības ir ar ilgāku laika distanci –

gatava nākamajam bērnam. Blakus

darbavietās utt.
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“Sievietēm migrēna ir trīsreiz biežāk nekā vīriešiem,
un ir arī pierādīts, ka šai diagnozei lielu lomu spēlē
hormonāls fons – migrēna rodas hormonu ietekmē. Bet
ne tikai,” teic Dr. Linda Zvaune, neiroloģe, algoloģe, kas
specializējusies galvassāpju un hronisku sāpju diagnostikā
un ārstēšanā. Viņa stāsta, kā mamma sev var palīdzēt, ja
stipras galvassāpes viņu piemeklē grūtniecības un/vai
zīdīšanas laikā.
Konsultē
Dr. LINDA ZVAUNE,
neiroloģe, algoloģe,
kas specializējusies
galvassāpju un
hronisku sāpju
diagnostikā un
ārstēšanā

pavisam. Kā saka daktere Linda Zvaune,
katrai sievietei ir savs stāsts, jo gan
grūtniecības, gan bērna barošanas laikā
migrēna var uzvesties ļoti dažādi. “Tas
vien, ka sievietēm migrēna ir trīsreiz
biežāk nekā vīriešiem, liecina – un tas
ir arī pierādīts –, ka šai diagnozei lielu

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

lomu spēlē hormonāls fons – migrēna
rodas hormonu ietekmē. Bet ne tikai,”

Dažādie scenāriji

GALVASSĀPES

GRŪTNIECĪBAS
UN BĒRNA
ZĪDĪŠANAS LAIKĀ
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norāda neiroloģe un piebilst – aptuveni
60 % sieviešu migrēnas lēkmes var būt

Migrēna nešķiro, vai sieviete gaida

saistītas ar menstruālo ciklu. “Tīra”

bērnu, vai viņai ir jāzīda savs mazulis, –

menstruāla migrēna, kad lēkmes ir

tā vienkārši ir, un viss. Tie, kas kaut

tikai un vienīgi menstruāciju laikā,

reizi piedzīvojuši ļoti stipras “parastās”

ir aptuveni 10 % sieviešu. Tieši tāpēc

galvassāpes, var tikai nojaust, cik slikti

migrēnas lēkmes biežāk sākas meitenēm

ir tad, kad par sevi liek manīt spēcīga

pubertātes vecumā, bet vislielākais

migrēnas lēkme.

saslimstības ar migrēnu biežums

Jāteic, šī diagnoze ir viena

ir sievietēm 30–40 gadu vecumā,

no noslēpumainākajām un

savukārt līdz ar menopauzes iestāšanos

neprognozējamākajām. Piemēram, ja

lielākoties sievietei pazūd migrēna un

līdz grūtniecībai sievietei nekad nav

viņa atkal var dzīvot bez galvassāpēm.

bijušas migrēnas epizodes, tad, gaidot

Ja līdz grūtniecībai
sievietei nekad
nav bijušas
migrēnas epizodes, tad,
gaidot bērnu, tādas
var uzrasties. Un
otrādi.

bērniņu, tādas var uzrasties. Un otrādi –
gadās laimīgās, kurām pirms bērna
vismaz reizi mēnesī vajadzēja saukt
talkā ātrās palīdzības mediķus, lai kaut
cik glābtos no trakajām galvassāpēm,
kuras itin bieži nozīmē arī pamatīgu
vemšanu, bet grūtniecības laikā
migrēnas lēkmes kļūst ievērojami
retākas un vieglākas vai pat mitējas

KAS ĪSTI
NOTIEK
ORGANISMĀ?
Divos vārdos var teikt – lielas

izmaiņas. Sievietes reproduktīvo
sistēmu noteicošie hormoni ir
estrogēns un progesterons. Tie ne
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Veselība

Veselība
tikai ietekmē menstruālo ciklu un

jutīgākām sievietēm var gadīties

grūtniecību, bet arī ķīmisko vielu,

visādi, tāpat kā tām, kuras jau

piemēram, prostaglandīnu, sintēzi,

ģenētiski pārmantojušas tendenci

kas izraisa galvassāpju rašanos.

sāpēt galvai. Šādos gadījumos

Straujas hormonu svārstības

grūtniecības un pēcdzemdību laikā

iespaido centrālās nervu sistēmas

migrēna var saasināties, bet tikpat

darbību, neirotransmitera-

labi tā var nebūt vispār ilgāku laiku

seretonīna regulāciju, kas iesaistīts

vai pēkšņi uzrasties, lai gan agrāk

sāpju pārvadē. Gan grūtniecības

nekas tāds nav bijis. Gluži tāpat kā

laikā, gan pēc dzemdībām šo

katras sievietes organisms uzvedas

hormonu līmenis – progesterons,

dažādi, arī migrēna dara tāpat.

estrogēns – strauji mainās,
un sievietes organisms uz šīm
izmaiņām var reaģēt ļoti dažādi.
Daļai sieviešu nav ne migrēnas, ne
citu īpašu reakciju menstruāciju
vai grūtniecības dēļ jeb tad,
kad organismā notiek krasas
hormonālas svārstības. Savukārt

Galvenais, lai diagnoze
apstiprināta

no migrēnām klusais periods

iespējamas nopietnākas problēmas.

taču migrēnas gadījumā tas var būt

zīdaiņiem paaugstinātas temperatūras

saglabājas visu krūts barošanas laiku,

Īpaši, ja ir jauna veida galvassāpes, kas

pat ļaunāk. Jo ātrāk izdodas pamanīt,

gadījumā ārsts nozīmē sīrupu, kas

arī pēc atjaunošanās lēkmes vairs

iepriekš nekad nav bijušas.”

sajust tuvojamies lēkmi un uzreiz

satur paracetamolu vai ibuprofēnu.

nav tik smagas, kādas bijušas pirms

Citādi ir tad, ja diagnoze “migrēna”

reaģēt, jo labāks būs rezultāts. Ielaista

Turklāt mammas pienā nenonāk visa

grūtniecības.

jau noteikta, bet mainās tās izpausmes.

sāpe var nepakļauties pat spēcīgiem

iedzertā medikamenta deva,” stāsta

Tāpat migrēna var mainīt savu raksturu,

Linda Zvaune atzīmē, ka tas var

medikamentiem un rezultātā – zāles ir

neiroloģe. “Protams, ir migrēnas, kad

kas var samulsināt un radīt satraukumu.

notikt arī pēc otrās, trešās vai septītās

dzertas, bet slikti tāpat.

parastie pretsāpju medikamenti neko

Linda Zvaune uzsver: “Nav tā, ka

grūtniecības, jo katra no tām ir atšķirīga

Taču, protams, pat migrēnas gadījumā

neietekmē vai palīdz ļoti minimāli.

migrēna, kāda bijusi pusaudža vecumā,

un mainās arī sievietes ķermenis –

ar profilaktiskiem pasākumiem

Tad ir speciāli pretmigrēnas līdzekļi,

tāda būs visu mūžu līdz menopauzei. Tā

20 gados tas ir viens, 40 gadu vecumā

iespējams ietekmēt lēkmju biežumu.

no kuriem dažus ir iespēja lietot arī

var mainīt savu raksturu – ar auru, bez

cits. “Sieviete var iznēsāt bērniņu arī

Dienas režīms. Fiziskās aktivitātes;

bērna zīdīšanas laikā, taču tikai sava

auras, var būt aura bez sāpēm. Tāpat

pēc 40 gadiem, bet tas var spēlēt lielu

izdzertā ūdens daudzums, kas īpaši

ārsta uzraudzībā. Parasti tos izraksta, ja

migrēna var mainīt savu raksturu,

lomu migrēnas rakstura maiņā,” saka

būtiski ir mazuļa zīdīšanas laikā; ja

sievietei ir grūti kontrolējamas migrēnas

izpausmes katrā sievietes dzīves ciklā.

neiroloģe.

ir iespēja – relaksācijas vingrojumi;

lēkmes.” Šādos gadījumos ir vēl viens

katra iespēja pagulēt; vingrošana pie

nosacījums – turpmākās sešas stundas

fizioterapeita vai masāža gadījumos,

bērnu nedrīkst zīdīt. Piens ir jāatslauc

kad ir saspringti muskuļi kakla daļā,

un jāizlej. Šādos gadījumos var veidot

pakausī, sprandā, kas var veidoties

piena banku tad, kad galva nesāp, vai,

barošanas pozas un bērna nēsāšanas dēļ.

ja piena nav tik daudz, migrēnas lēkmju

Tikai vienmēr jābūt pārliecībai, ka tā
tiešām ir migrēna – vai neirologs vai
galvassāpju speciālists ir apstiprinājis šo

Ja, barojot bērniņu,
lēkmes ir biežas,
smagas

Zināms, ka grūtniecības laikā 70–80 %

diagnozi.”

sieviešu migrēna norimst, ja tāda

Daktere norāda, ka nevajadzētu tikai

bijusi pirms tam. Itin bieži tā sauktais

paļauties uz savām sajūtām un kaut

Linda Zvaune apstiprina – parasti

Tas viss var labi palīdzēt mazināt lēkmes

laikā mazuli barot ar piena maisījumu,

kur lasīto par migrēnas izpausmēm:

migrēnas pacientes tik tiešām satraucas

vai to stiprumu.

piedāvājot krūti vēl pirms medikamenta

“Svarīgi, ka speciālists apstiprina šo

par to, kas notiks grūtniecības laikā vai

Pašmasāža. Ja ir skaidrs, ka tuvojas

iedzeršanas.

diagnozi, pirms tam pārliecinoties,

tad, kad bērns piedzims: ja migrēnas

migrēnas lēkme vai tā jau sākusies,

Profilaktiski medikamenti. Ja bērna

ka pie vainas nav kāds cits iemesls

lēkmes būs ar sliktu dūšu, vemšanu,

vajadzētu rast iespēju apgulties un

zīdīšanas laikā migrēnas lēkmes tiešām

spēcīgajām galvassāpēm. Piemēram,

ja nevarēšu piecelties no gultas,

relaksēties – tad lēkme var nebūt tik

ir smagas un biežas un nelīdz dienas

grūtniecības un arī bērna zīdīšanas

kā es parūpēšos par savu mazuli?

spēcīga.

režīma pārskatīšana un uzlabojumu

laikā mainās asiņu sastāvs, var būt

“Satraukums ir liels, un īpaši, ja tā ir

Atļautie medikamenti. Tāpat kā

veikšana, tad arī barojošai mammai

asinsspiediena problēmas, dzelzs

pirmā grūtniecība, jo ļoti izteiktas ir

grūtniecēm, arī bērna zīdīšanas laikā

piemeklē profilaktiskos nolūkos

deficīts, pārkārtojas vairogdziedzeris,

ne tikai fizioloģiskās izmaiņas sievietes

atļauts lietot nošpu, paracetamolu.

lietojamu medikamentu ar mērķi

tāpat galvassāpes var būt saistītas ar

organismā, bet arī emocionālās. Viss

Jā, migrēnas gadījumā varētu šķist,

samazināt lēkmes.

trombu veidošanos, tāpēc noteikti

ir satraucošs, saasināts, daudzām

ka šādus medikamentus nav pat jēgas

Cefaly ierīce. Tā ir trīszaru nerva

vajadzētu pārbaudīties, lai izslēgtu

sievietēm var būt paaugstināts stresa

dzert, jo tāpat taču nepalīdzēs – par

elektrostimulācija, mazinot vai pat

līmenis, tad vēl klāt nāk rūpes par

vāju, bet, kā norāda Linda Zvaune,

novēršot saspringuma un migrēnas

bērniņu, barošana naktī, kā dēļ tiek

nereti pie vainas ir nevis medikamenta

galvassāpes. Ierīce nerada nekādus

iztraucēts miegs. Tas ir būtisks faktors,

neefektivitāte, bet gan nepareizi izvēlēta

blakus efektus, un to var lietot arī

kāpēc migrēna var kļūt biežāka vai

zāļu deva. “Bieži sieviete paņem mazāko

profilaktiskā jeb vieglākā režīmā katru

traucējošāka – šie neapzinātie trigeri,

iespējamo paracetamola devu –

dienu, bet lēkmes laikā – stiprākā

provocējošie faktori, kas agrāk nav

500 mg, bet patiesībā viņa droši var

režīmā. Ierīci uzliek pieres daļā uz

bijuši, tagad var rosināt migrēnas

lietot līdz diviem gramiem diennakts

divām minūtēm, un to var darīt pat trīs

lēkmes,” uzskaita speciāliste.

laikā. Un, ja zināms, ka lēkme tuvojas,

reizes dienā.

Ko darīt? Skaidrs, ka, barojot bērnu

var iedzert uzreiz divas tabletes. Tāpat

Blokāde. Pavisam, pavisam nopietnos

ar savu pienu, cenšamies iespējami

zīdīšanas laikā var lietot ibuprofēnu

gadījumos pieļaujama blokāde ar

iztikt bez medikamentu lietošanas,

saturošus medikamentus, jo arī

parasto anestēzijas līdzekli, ko var

Zināšanai

Ja nomoka galvassāpes, migrēna,

vērts sekot līdzi Latvijas Galvassāpju
pacientu biedrības aktualitātēm.
Piemēram, jau pavisam drīz, no
20. līdz 24. septembrim, sadarbībā
ar speciālistiem plānota migrēnas
nedēļa ar dažādām aktuālām
intervijām tiešsaistē, tostarp arī
par migrēnas efektīvu ārstēšanu,
sievišķo hormonu saistību ar
migrēnu, bērnu migrēnu utt.
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Veselība
salīdzināt ar zobārsta kabinetā veiktu

brauca ātrā palīdzība un injicēja zāles,

tikai krietni mazākā devā, nekā

jo iedzert tās nevarēju lielās vemšanas

lietoju pirms tam. Tas bija ļoti liels

dēļ. Grūtniecības laikā migrēnas

atvieglojums – gan fiziski, gan

vienkārši pazuda. Ja pareizi atceros

emocionāli, jo tās biežās sāpes

(tas bija pirms gandrīz 12 gadiem), tos

ļoti, ļoti nomāca. Šo medikamentu

deviņus mēnešus man galva nesāpēja

turpināju lietot arī tad, kad baroju

vispār. Taču ļoti spilgti atceros dienu,

savu meitiņu ar krūti, taču tad pēc

kad migrēna atgriezās – dēlam bija

zāļu iedzeršanas nogaidīju sešas

vien divi mēnesīši, kad vienā rītā

stundas un atslaucu pienu. Diemžēl

pamodos ar pamatīgu migrēnu. Tā kā

tas bija jāizlej, un par to man sirds

baroju bērnu ar krūti, zāles nedzēru,

sāpēja ļoti. Šoreiz piena nebija

jo nezināju, ka tādas var lietot, bet

daudz, tāpat vajadzēja piebarot ar

ar savu neirologu toreiz nesazinājos.

maisījumu, bet migrēnas lēkmju

Tā es to dienu nomocījos, paralēli

laikā, kad bija dzertas zāles, meitas

barojot savu mazo dēliņu. Jāteic, tā bija

ēdienreizi vai pat divas nācās pilnībā

PIEREDZES STĀSTS

spēcīgākā lēkme pēc ilgā pārtraukuma,

aizstāt ar piena maisījumu. Tomēr

pēc tam migrēnas bija, bet vieglākas,

labāk tā, nekā bezmaz mirt nost no

“Kopš sevi atminos, man vienmēr

bez vemšanas un ne reizi nevajadzēja

sliktuma. Arī tādā gadījumā mana

bijušas spēcīgas galvassāpes, taču pie

zvanīt ātrajai palīdzībai.

meitiņa diez vai saņemtu kvalitatīvu

diagnozes “hroniska migrēna” tiku ap

Trakumi sākās ar otro grūtniecību

pienu, jo, kā zināms, caur to mēs

20 gadu vecumu. Vienkārši tad aizgāju

pirms divarpus gadiem – galva sāpēja

nododam bērnam pilnīgi visu – arī

pie neirologa, jo pirms tam mēģināju

visus deviņus mēnešus vismaz divas

savas emocijas, pārdzīvojumus,

tikt galā pati ar citramonu, analgīnu

trīs dienas nedēļā. Tā kā lēkmes

slikto pašsajūtu.

utt.

bija kļuvušas arī spēcīgākas, šoreiz

Migrēnas lēkmes nav rimušas,

Laiku pirms pirmās grūtniecības

sazinājos ar savu neirologu, kurš

tās joprojām ir gana biežas un arī

atceros kā murgu – migrēnas lēkmes

bez dažādiem citiem ieteikumiem

smagākas, nekā bija pirms otrās

bija divreiz mēnesī un ļoti smagas.

dienas ritmam ļāva arī lēkmju laikā

grūtniecības. Šo nedaudz vairāk

Vismaz vienu reizi mēnesī pie manis

dzert triptāna grupas medikamentu,

kā divu gadu laikā, kas pagājis pēc

anestēziju. Migrēnas gadījumā tiek
nobloķēti nervi, kas inervē galvas
nervus un muskulīšus ap galvu, kuri
iesaistās migrēnas lēkmes laikā.
Akupunktūra. Mazāk izmantota, bet
dažkārt efektīva metode, ko apliecina
pētījumi.
Mikroelementi. Grūtniecības laikā bieži
iesaka lietot magniju, un galvassāpju
gadījumā to var turpināt dzert arī bērna
zīdīšanas laikā. Īpaši, ja saspringti
galvas un kakla muskuļi – magnijs tos
atslābinās. [1, 2]

dzemdībām, vairākkārt bijis jāzvana
arī ātrajai palīdzībai. Un tagad ļoti
izteikti jūtu hormonālās svārstības
organismā saistībā ar menstruālo
ciklu. Pat pēc fiziskām sajūtām
varu droši pateikt, kurā menstruālā
cikla posmā atrodos pašlaik, un arī
migrēnas lēkmes ir cieši saistītas ar
šo visu. Savā ziņā šīs sajūtas palīdz,
jo dienas laikā varu ātri noreaģēt
un dažkārt pat novērst lēkmi vai tā
ir krietni vieglāka nekā tad, ja ar
pamatīgām galvassāpēm pamostos
no rīta.”
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Dzemdības
Lai arī stress ir
visiem, kuru ikdiena
nav saistīta ar
dzemdību pieņemšanu,
labā ziņa ir tā, ka strauji
noritošas ārpusstacionāra
neplānotas dzemdības
ar iznestu grūtniecību
visbiežāk norit bez
komplikācijām. Vien
jāļaujas instinktu
vadīta ķermeņa
impulsiem.

KĀ PIEŅEMT
PĒKŠŅI SĀKUŠĀS
DZEMDĪBAS, JA
NEESI ĀRSTS VAI
VECMĀTE
Neplānoti un negaidīti sākušās dzemdības ārpus slimnīcas – mājās,
automašīnā vai pat veikalā – nenotiek ļoti bieži, tomēr neviens nekad nevar
būt drošs, ka nenonāks situācijā, kad ir jāpalīdz dzemdējošai sievietei.
Rīgas Dzemdību nama Dzemdību centra vadītāja, ginekoloģe, dzemdību
speciāliste Anna Miskova stāsta par svarīgāko, kas būtu jāzina, lai māmiņa
un jaundzimušais šādos apstākļos saņemtu labāko atbalstu līdz brīdim, kad
nonāk pieredzējušu profesionāļu aprūpē.
sievieti, kurai bērniņš piedzimis pa
ceļam uz stacionāru savā vai NMPD
automašīnā,” stāsta dzemdību

Konsultē
ANNA
MISKOVA,

dzemdību speciāliste

Autore: LĪGA BRŪVERE

speciāliste Anna Miskova. Viņa arī
uzsver, ka nevajadzētu jaukt plānotas
ārpusstacionāra dzemdības vecmātes
uzraudzībā jeb mājdzemdības un
neplānotas ārpusstacionāra dzemdības,
kurās nepiedalās mediķi un ar situāciju

“Rīgas Dzemdību namā reizi pāris

ir jātiek galā pašai sievietei vai

mēnešos saņemam zvanus ar

cilvēkiem, kas atrodas viņai līdzās.

jautājumiem, ko darīt, ja dzemdības

Biežāk straujas dzemdības piedzīvo

sākušās ārpus slimnīcas. Vai uzņemam

zema riska grūtnieces, sievietes, kas
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Dzemdības
dzemdē atkārtoti, bet dažreiz tā notiek

vai var sataustīt galviņu. Ja līdzās ir kāds

saglabāt siltumu, ja bērns būs mitrs.

arī ar pirmdzemdētājām, jo katra

cilvēks, to, ka mazulis tūlīt piedzims,

Ja nav pa rokai audumi, to vietā var

var saprast pēc tā, ka starpenē ir

izmantot polietilēna plēvi vai maisu,

Galvenais
uzdevums ir
parūpēties,
lai mazulis
piedzimstot
nenokrīt pat no
niecīga augstuma.

sieviete dzemdību sāpes izjūt atšķirīgi.
Ja kontrakciju sāpes ir jūtamas jau ik
pēc 5 minūtēm, ārste iesaka posties uz
slimnīcu laikus. Jo, ja pirmdzemdētājai
latentā fāze ilgst vidēji 8 stundas,
atkārtotās dzemdībās tā var būt īsāka –
4–6 stundas. Pārāk agri steigties uz
slimnīcu arī nav vajadzības, jo dzemdes

Uzmanību!

saredzama galviņa.

Ja ir jau spiešanas sajūta un

bērns nāk ārā, tad mammai nekur
prom no vietas, kur viņa atrodas,

kakla atvēršanās fāzi tiešām ir labāk

doties nevajadzētu.

pavadīt mājās. Jo īsāku laiku sieviete

kurā ietin jaundzimušo. Caur polietilēnu
mitrums neiztvaiko, un jaundzimušais
mazāk zaudē siltumu. Jo mazāka
svara bērniņš, jo svarīgāks ir siltums.

Zināšanai

Neiznestam bērnam tas ir vēl būtiskāk!

Tikko dzimušu bērnu

ir stacionārā, jo mazākas iespējas, ka

Svarīgākais – siltums
jaundzimušajam

notiks medicīniska iejaukšanās. Ja
mammai ir uztraukums un ir bažas par
kontrakciju regularitāti vai kādu citu

nemazgā ūdenī!

Ko darīt ar nabassaiti

lietu, ārste iesaka lieku reizi atbraukt

GADĪJUMS: Jaunais pāris, kur sievai

uz dzemdību nodaļu un pārliecināties,

sākās dzemdību darbība, nolēma

Ar nabassaisti var nedarīt neko! Ja

vai viss norit veiksmīgi. Tāpat, ja

doties uz tuvāko slimnīcu, kur gan

nabassaite paliks nenoklemmēta pāris

iepriekšējās dzemdības ir bijušas

nav dzemdību nodaļas. Dzemdības

stundu, infekcija nesāksies. Tiesa

straujas, labāk uz slimnīcu doties

notika mašīnā pie uzņemšanas nodaļas

gan, slimnīcā nabassaiti pārgriež

nedaudz agrāk nekā par vēlu.

durvīm bez komplikācijām. Kad bērniņš

apmēram trīs minūšu laikā pēc augļa

piedzima, viņu ietina ļoti siltās segās

piedzimšanas, nogaidot, kad tā beigs

un atveda uz Rīgas Dzemdību namu.

pulsēt. Tomēr ārpusslimnīcas apstākļos

Izrādījās, ka jaundzimušā ķermeņa

ne katram ir iemaņas un iespēja to

temperatūra bija tikai 32 grādi. Faktiski

izdarīt – šādā situācijā labāk nedarīt

viņš gandrīz nosala, jo nebija nosusināts

neko un gaidīt NMPD.

un strauji zaudēja siltumu.

Ja tomēr sievietei ir zināšanas un

Ja grūtniecība ir iznesta un dzemdības

enerģija pārdalīt nabassaiti, tad

Ko darīt, ja brīdis
doties uz slimnīcu ir
nokavēts
Ja brīdis doties uz slimnīcu ir nokavēts
un ir skaidrs, ka bērniņš piedzims mājās
vai jebkur citur, tikai ne slimnīcā, tad,
lai arī stress ir visiem, kuru ikdiena
nav saistīta ar dzemdību pieņemšanu,
labā ziņa ir tā, ka strauji noritošas
ārpusstacionāra neplānotas dzemdības ar
iznestu grūtniecību visbiežāk norit bez
komplikācijām. Vien jāļaujas instinktu
vadīta ķermeņa impulsiem un pareizi
jārīkojas jau pēc mazuļa piedzimšanas.
Ja dzemdībās sākas komplikācijas, tad

MEKLĒ
PALĪDZĪBU!
Jebkurā ārkārtas situācijā pirmais,
kas jādara, – jāmeklē palīdzība!
Var saukt palīgā līdzcilvēkus, bet
pirmais, kas jādara, ir jāzvana
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam (Rīgā vidējais ierašanās
laiks ir aptuveni 10–12 min., ārpus
pilsētas – 20–30 min.). NMPD
darbinieki ir apmācīti, kā rīkoties
strauju dzemdību gadījumā.

Atrast drošu vietu,
kur dzemdēt

sasildītu to, tad gāja atpakaļ uz dzīvokli

jaundzimušajam. Starp citu, senākos

ir straujas, tad visbiežāk tās norit bez

galvenais princips – nosiet nabas

pēc dzemdību somas, kad kāpņu

laikos, kad sievietes dzemdēja tiešām

komplikācijām mammai un arī bērnam

saiti divās vietās un griezt starp šiem

telpā saprata, ka bērniņš jau dzimst.

lauka malā, mazuli “ķēra” brunču malā,

ar nosacījumu, ka jaundzimušajam

mezgliem. Nosiešanai der jebkurš tīrs

Dzemdības notika turpat kaimiņu

kas neļāva viņam nokrist.

tiek nodrošināts siltums uzreiz pēc

diegs vai aukliņa, griešanai – tīras

klātbūtnē, kas mazuli arī pieņēma.

Ja dzemdības notiek mašīnā, tad aptur

piedzimšanas. Labākā vieta ir mammas

šķēres. Nabassaiti var nogriezt arī

Ja dzemdību sākšanās laikā sieviete

auto, novelk liekās drēbes, atrod ērtu

vēders vai jebkurš cits silts ķermenis.

nesmuki, to pēc nokļūšanas slimnīcā

ir pilnīgi viena, ir jāieņem vislabākā

pozu, lai bērniņš neizkrīt, un ļaujas

Tikko piedzimis mazulis nespēj noturēt

profesionālis izlabos.

pozīcija, kas šajā situācijā ir iespējama, –

ķermeņa instinktiem. Ja sieviete nav

siltumu pat tad, ja ir ietīts ļoti siltā segā,

gultā vai uz grīdas. Ja sieviete spiež,

viena, bet līdzās ir kāds cilvēks, kas var

bet līdzās nav cita sildoša elementa.

sēžot uz gultas malas, viņa pati nevarēs

palīdzēt, tad viņa pirmais uzdevums

Tāpēc jau laikus jāsagatavo divi sausi

noķert bērniņu. Galvenais uzdevums

ir palīdzēt mazuli “noķert” un uzlikt

auduma gabali – vienā jaundzimušo

tāpat nespēs rīkoties atbilstoši situācijai.

GADĪJUMS: Kādai sievietei bija sākušās

ir parūpēties, lai mazulis piedzimstot

mammai uz vēdera. Lai saprastu, ka

nosusina, otru pārsedz pāri mammai

Tāpēc šoreiz par to, ko darīt, ja viss norit

kontrakcijas. Dzemdētāja devās

nenokrīt pat no niecīga augstuma. Pat

bērns jau tūlīt, tūlīt piedzims, var

un bērniņam, kas atrodas uz mammas

pareizi un bez sarežģījumiem.

uz automašīnu, lai iedarbinātu un

pavisam neliels augstums ir traumatisks

pielikt roku pie starpenes un palūkot,

punča. Pat vissiltākā sega nepalīdzēs

neprofesionālis mājas apstākļos visdrīzāk
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Zināšanai

Nabassaiti nedrīkst pārgriezt par
agru vai nepareizi, tas ir, nenosienot
vienu tās galu. Jo tad var notikt
bērna vai mammas asiņošana!
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Jaunais elektriskais sūknis

Dzemdības
Ko iesākt ar placentu
Pēc bērna piedzimšanas seko placentas

Mammas aprūpe pēc
dzemdībām

30 minūtes, nogaidot 45 minūtes,
asiņošanas risks pieaug. Ja placenta
atrodas jau makstī, sajūtot kontrakcijas,

Ko darīt, ja bērniņš piedzimst un
nekliedz

piedzimšanas periods. Tikai pēc tam

Slimnīcā ir viss aprīkojums un zinošs

to atliek tikai piedzemdēt.

Piedzimstot jaundzimušajam vajadzētu ievilkt elpu un sākt

var uzskatīt, ka dzemdības ir beigušās.

personāls, kā rīkoties komplikāciju

Ne mājās, ne slimnīcā sievietei uz

raudāt. Ja, uzliekot mazuli mammai uz vēdera, viņš neelpo vai

Straujās dzemdībās visbiežāk placenta

gadījumā. Ja dzemdības ir straujas,

vēdera neliek ne ledu, ne smagumu.

grib ievilkt elpu, bet tas neizdodas, tad veic taktilo stimulāciju,

piedzimst un atdalās pati, bet, ja tā

jārēķinās, ka biežāk veidojas plīsumi.

Agrāk uzskatīja, ka aukstums uz

proti, veic muguriņas masāžu un var arī iesist pa pēdiņām. Arī

nav, nekas nebūtu jādara, līdz atbrauc

Ir plīsumi, ar kuriem nekas nav jādara,

vēdera samazina asiņošanas riskus.

augļa nosusināšana ir taktilā stimulācija. Ja taktilā stimulācija

NMPD. Slimnīcā ar oksitocīnu sekmē

ir tādi, kas ir jāšuj. To, ko ar tiem darīt,

Tagad ir skaidrs: lai koagulācijas

nepalīdz, cilvēkam, kas neprot sniegt pirmo palīdzību, situācija

ātrāku placentas piedzimšanu, bet

spēj izlemt tikai speciālists. Visbiežāk

jeb asins recēšanas faktori darbotos

būs komplicēta. Būtībā ir jāmāk veikt mākslīgo elpināšanu un

mājās šādas iespējas nav un asiņošanas

pēc straujām nestacionārām dzemdībām

normāli, ir vajadzīga normāla ķermeņa

sirds masāžu. Šādus kursus būtu vērts iziet jebkuram cilvēkam,

risks ir lielāks.

uz dzemdību nodaļu atved sievieti,

temperatūra – 36–37 0C. Tātad

lai gan varbūtība, ka kaut kas tāds notiks, ir visai maza.

kurai placenta atrodas vēl dzemdē.

asiņošanas gadījumā ķermeni dzesēt

Jaundzimušo, kuram nepalīdz taktilā stimulācija, ir jāelpina, bet

Jo ilgāk dzemdē paliek placenta, jo

nedrīkst. Tieši otrādi – sievietei ir

šīs prasmes ir jāapgūst, pirms nonāk ekstrēmā situācijā. Reti, bet

lielāks asiņošanas risks. Ilgākais laiks,

jābūt siltumā, lai koagulācijas procesi

var gadīties, ka bērniņš piedzimst ar visu augļūdens pūsli, tad

cik dzemdē placenta var palikt, ir

strādātu normāli.

elpceļi – mute un deguns – no tiem ir jāatbrīvo pēc iespējas ātrāk.

Zināšanai

Nekādā gadījumā nedrīkst vilkt
aiz nabas saites, lai izvilktu
placentu no dzemdes.

Zināšanai

Solo™

m
Jaunu

s!

Vai jaundzimušajam ir jāpliķē pa dupsi? Tā ir
daļa no taktilās stimulācijas, tomēr parasti tā
netiek darīts.

Kā rīkoties, ja ir priekšlaicīgas
dzemdības
Priekšlaicīgu dzemdību rezultātu nosaka tas, cik iznēsāta ir
grūtniecība. Ja dzemdības notiek līdz 30. grūtniecības nedēļai,
kad bērniņš ir ļoti mazs, tad maz ko var darīt, lai uzlabotu
situāciju. Tādā gadījumā tomēr ir ļoti svarīgi, lai dzemdības
notiktu stacionārā, kur ir neonatologs un speciāls aprīkojums.
Pēc 30. grūtniecības nedēļas izredzes izdzīvot ir lielākas, bet
vislabākais iznākums ir tad, ja mammu ar augli uz dzemdību
vietu var transportēt in utero jeb kamēr bērniņš ir dzemdē.
Perinatālie centri, kur ir jaundzimušo intensīvā terapija, Latvijā
ir Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā, Rīgas Dzemdību namā, Rīgas

+11,8% vairāk piena
USB lādējama baterija
Jaunā Medela Flex ™ tehnoloģija

Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tāda nodaļa ir
arī Daugavpilī, kur var sniegt primāru palīdzību priekšlaikus
dzimušam mazulim. Svarīgākais, kas šādā situācijā ir jāzina, –
ja grūtniecība ir neiznēsāta (mazāka par 36. grūtniecības
nedēļām) un sievietei ir sajūta, ka sākas dzemdību darbība,
nevilcinoties jāizsauc NMPD vai nekavējoties jādodas uz tuvāko
dzemdību nodaļu.

46 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Seko jaunumiem:

Medela Latvija

Medela produktus meklē bērnu preču
veikalos un aptiekās visā Latvijā!
www.medela.com I

www.mediq24.lv

SVARĪGĀKAIS,

KAS TOPOŠAJAI
MAMMAI JĀZINA PAR
NABASSAITI
Fizioloģiski un ģenētiski nabassaite ir augļa daļa, kas pēc
piedzimšanas tiek pārgriezta. Tā kā nabassaitē nav nervu
receptoru, tās pārgriešana sāpes nerada. Dvīņiem katram
ir sava nabassaite. Nabassaites griezuma vieta pilnībā
sadzīst pāris nedēļu laikā, brūcītes vietā veidojas naba.

papildu izmeklējumu – doplerogrāfiju,
lai izvērtētu plūsmu nabassaites
artērijā, jo tā liecina par augļa labsajūtu.
Izmaiņas artērijas plūsmā var novērot
augļa augšanas aiztures gadījumā.
Ja pārmaiņas ir pārlieku lielas, var
tikt pieņemts lēmums grūtniecību
atrisināt agrāk, jo mazulim dzemdē nav

Konsultē
LAURA
RĀCENE,

ginekoloģe,
dzemdību speciāliste

Autore: LĪGA BRŪVERE

Bērns nevar
nožņaugties
nabassaitē,
jo skābekli saņem tieši
caur to, nevis ieelpo
caur muti. Mazulis
uzsāk elpošanu
caur muti, veicot
pirmo ieelpu.

tai ir piestiprinājusies – centrāli, pie

atbilstošu augšanas apstākļu un drošāk

malas vai citur –, izvērtē nabassaites

ir grūtniecību pārtraukt, lai neciestu

piestiprināšanās vietu pie augļa vēdera

bērns.

priekšējās sienas – vai nabassaitē

Izvērtējot dažādus nabassaites rādītājus,

neiespiežas vēdera dobuma iekšējie

var prognozēt varbūtējās bērna

orgāni (omfalocēle), vai nav kāds augļa

attīstības problēmas un iespēju robežās

vēdera priekšējās sienas defekts blakus

tās novērst, uzlabojot mazuļa labsajūtu

nabassaites piestiprināšanās vietai

grūtniecības sarežģījumu gadījumā.

Ko var redzēt
ultrasonogrāfiskā
izmeklēšanā

un iekšējie orgāni nespiežas ārā pa to

Nabassaite sāk veidoties 4. grūtniecības

skrīningā, kas notiek laikā no 20. līdz

Nabassaitē normāli ir trīs asinsvadi –

nedēļā un pilnīgi ir izveidojusies

22. grūtniecības nedēļai, izvērtē, vai nav

viena vēna, caur kuru bērnam no

7. grūtniecības nedēļā. Pirmajā valsts

strukturālu izmaiņu.

placentas tiek piegādātas barības vielas

apmaksātā skrīningā no 11. līdz

Grūtniecībai progresējot, nabassaiti

un skābeklis, un divas artērijas, kas

13. grūtniecības nedēļai novērtē to,

izsekot visā garumā nav iespējams,

savāc augļa vielmaiņas un pārstrādes

nosaka asinsvadu skaitu tajā, noskaidro,

jo kāda cilpa var slēpties aiz augļa.

produktus un transportē tos uz mātes

kur atrodas placenta un kā nabassaite

Savukārt trešajā trimestrī ārsts var veikt

organismu.

(gastrošīze). Ļoti svarīgi ir izvērtēt
nabas saites piestiprināšanās vietu
dvīņiem. Otrajā valsts apmaksātajā

Asinsvadu skaits
nabassaitē
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Dzemdības

Dzemdības
Nabassaites garums

arī šajā situācijā nav pamata. Vienai

mazulim bija aptinusies ap kaklu

atpakaļ starp kontrakcijām, kā arī var

un tai pašai sievietei vienā grūtniecībā

nabassaite, kas viņu gandrīz nožņaudza.

būt izmaiņas augļa sirdstoņos, taču

Vidēji nabassaite ir 50–60 centimetru

nabassaite var būt normāla garuma, bet

Bērns nevar nožņaugties nabassaitē, jo

tas, ka nabassaite ir īsa, tiek konstatēts

kā arī trešajā trimestrī kontrolēt

[1] gara un 1,5–2 centimetrus diametrā,

nākamajā – pārāk īsa. Tam nav nekāda

skābekli saņem caur šo pašu nabassaiti,

pēc dzemdībām. Un parasti vecmāte

otrajā ultrasonogrāfijas skrīningā.

paredzamo augļa svaru – vai tas atbilst

taču tā var būt arī īsāka vai garāka – līdz

sakara ne ar ēdienu, ko lietojam, ne

nevis ieelpo caur muti. Zīdainis uzsāk

nabassaites cilpu no bērna kakla noņem

Tas ir viens no mazajiem jeb soft

grūtniecības laikam.

pat 100 centimetriem. Topošā māmiņa

fiziskajām aktivitātēm.

elpošanu caur muti, veicot pirmo

tik ātri, ka mamma dzemdību procesā

marķieriem, t. i., papildus pievērš ārsta

Lai arī divus nabassaites asinsvadus

šo garumu nekādi nevar ietekmēt, to

ieelpu. Ja dzemdības ir noritējušas bez

to var nepamanīt.

uzmanību grūtniecības attīstībai un

uzskata par patoloģiju, lieki

nosaka ģenētika, tāpēc katrā grūtniecībā

sarežģījumiem, tā ir skaļa un spalga –

Tā kā dzemdībās augļa labsajūtai

augļa anatomiskām struktūrām. Tas

uztraukties nav nepieciešams, jo

nabassaites izmērs var būt atšķirīgs.

pirmais kliedziens.

seko līdzi, pierakstot sirdstoņus jeb

neapstiprina ne augļa ģenētisku, ne

mazulis barības vielas un skābekli

Ja nabassaite ir gara, tā var aptīties

Arī piedzimstot bērns uzreiz neelpo caur

kardiotokogrāfiju, pamanot izmaiņas,

iedzimtu attīstības anomāliju, bet ārsts

no mammas var saņemt pietiekamā

ap mazuli – ap kāju, roku, kaklu vai

Nereti sievietes, atceroties savas

muti, bet gan turpina saņemt barības

kuru iespējamais iemesls varētu būt

var nozīmēt papildu ultrasonogrāfijas

daudzumā.

citām ķermeņa daļām –, bet bažām

dzemdības, ar šausmām stāsta, ka

vielas un skābekli caur nabassaiti līdz

nabassaites novietojums vai aptinums,

tās pārgriešanai.

mammai lūgs mainīt pozu, pierakstīs

Ceturtā daļa mazuļu pasaulē nāk ar

toņus ilgstoši. Ja mazulis nesaņems

aptinušos nabassaiti – ap kaklu vai

pietiekami daudz skābekļa un sāks

rokām, kājām, vēderu vai ap citām

ciest, izmaiņas toņos būs nozīmīgas,

ķermeņa daļām.

un atkarībā no dzemdību fāzes var tik

Jāatceras, ka nabassaites apvijumi

pieņemts lēmums dzemdības atrisināt

ir dinamisks process – ja mazulim ir

nekavējoties – veikt ķeizargriezienu vai

aptinusies nabassaite, tā var arī noslīdēt

instrumentālas vaginālas (ar vakuumu)

un attīties.

dzemdības.

Nabassaitē var būt nevis trīs, bet

izmeklējumus, kā arī nepieciešamības

divi asinsvadi: artērija un vēna. Tas

gadījumā nosūtīt pie ārsta eksperta,

skar 0,5 % no visām grūtniecībām.

lai izslēgtu augļa iedzimtu patoloģiju,

To var diagnosticēt gan pirmajā, gan

Nabassaite mazulim
ap kaklu

Ja ultrasonogrāfijā tiek konstatēts, ka

Pēc mazuļa
piedzimšanas
nabassaite savu
funkciju ir izpildījusi.
To pārgriežot, mammas
un bērna dzīve pāriet
jaunā pakāpē – viņi
joprojām ir ļoti
saistīti, bet vairs ne
burtiskā nozīmē.

nabassaite ir ap kaklu vai citu ķermeņa

Mezgli nabassaitē

daļu, pēc dažām dienām tās var tur
nebūt, kā arī mazulim tā var aptīties īsi

Izšķir divu veidu mezglus – īstos un

pirms dzemdībām. Tas, vai nabassaites

neīstos. Neīsts nabassaites mezgls rodas,

garums, novietojums vai apvijums

ja nabassaites asinsvadi ir nedaudz

sievietei ar iznestu grūtniecību augli

garāki nekā nabassaite un “uzmet

galvas guļā traucēs dzemdībās, ir

cilpu”, kas izskatās kā nabassaites

izvērtējams tikai pašā dzemdību

paplašinājums. Šie mezgli ir normāla

procesā.

parādība un netraucē mazuļa attīstībai.

Nabassaite arī dzemdību laikā var

Dažreiz nabassaite mēdz sasieties īstajos

noslīdēt no mazuļa ķermeņa. Parasti

mezglos, un tad gan ir pamats bažām,

nabassaite, pat ja tā ir aptinusies,

jo, cieši savelkoties, tiek traucēta

ir pietiekami gara un ļauj bērnam

skābekļa piegāde bērnam. Ar īsto

brīvi iziet cauri dzemdību ceļiem. Un

mezglu nabassaitē pasaulē nāk 0,5 %

dzemdību kontrakciju laikā tā nav viegli

jaundzimušo, tātad tie nav pārāk bieži

saspiežama, jo tās asinsvadus pārklāj

sastopami gadījumi.

stingra želejveida viela.

Nabassaites mezgli pārsvarā veidojas

Kad nabassaite ir pārāk īsa vai ir vairāki

grūtniecības pirmā trimestra laikā, taču

cieši tās apvijumi ap mazuļa kaklu,

ne vēlāk kā 16. nedēļā. Kāpēc tā notiek?

reizumis izstumšanas periodā var

Parasti iemesls ir ļoti kustīgs bērns, –

novērot augļa galvas nelielu atbīdīšanos

savā darbības praksē novērojusi dabīgo
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Dzemdības
starp un aiz augļa ķermeņa daļām. Īstie

ir ļoti saistīti, bet vairs ne burtiskā

vai dabiskas dzemdības.

nabassaites mezgli ir reta parādība, un

nozīmē.

Tikai divās situācijās tiek rekomendēta

tos var ieraudzīt ultrasonogrāfijā tikai

Bērnam piedzimstot, aptuveni trešdaļa

agrīna (agrāk par vienu minūti)

tad, ja nabassaites cilpa, kurā ir mezgls,

cirkulējošu asiņu vēl atrodas placentā.

nabassaites klemmēšana –

atrodas tādā dzemdes daļā, kuru var

Tai pulsējot, asinis tiek pumpētas

jaundzimušajam ir smaga asfiksija

vizualizēt, veicot ultrasonogrāfiju, un

no placentas zīdainim. Nabassaiti

un nepieciešams nekavējoties uzsākt

mezgls brīvi peld augļūdeņos. Daudz

rekomendē pārgriezt ne agrāk kā

reanimāciju.

svarīgāk par šo faktu ir noskaidrot,

1,5–3 minūtes pēc bērna piedzimšanas,

Salīdzinājumam var minēt, ka

kāda ir asins cirkulācija nabassaitē, ko

jo šajā laikā mazulis papildus saņem

30 mililitru asiņu zudums jaundzi-

var konstatēt, izdarot doplerogrāfijas

80–100 mililitrus asiņu, un tādējādi

mušajam ir pielīdzināms 600 mililitru

izmeklējumu.

tiek samazināts dzelzs deficīta anēmijas

asins zudumam pieaugušajam. [2]

attīstības risks jaundzimušajam

Savukārt ļaut nabassaiti atstāt

pirmajos sešos mēnešos pēc nākšanas

savienotu ar placentu, līdz tā nokrīt

pasaulē.

pati, pēc Londonas Karaliskās koledžas

Ja nogaidītu pilnīgas nabassaites

ginekologu un dzemdību speciālistu

pulsācijas beigas, tā parasti pārtraucas

domām, ir nopietns paaugstinātas

Pēc mazuļa piedzimšanas nabassaite

vidēji pēc trim līdz piecām minūtēm,

infekcijas risks mazulim. Pēc

savu funkciju ir izpildījusi. To

bet var būt arī ilgāk – pat pēc

piedzimšanas placenta būtībā kļūst

pārgriežot, mammas un bērna dzīve

10–15 minūtēm. Turklāt nav nozīmes,

par mirušiem audiem, kas ir barotne

pāriet jaunā pakāpē – viņi joprojām

vai tā ir bijusi ķeizargrieziena operācija

baktērijām.

Nabassaite pēc
dzemdībām – pārgriezt
vai ļaut izpulsēt?

dzemdību vecmāte Iveta Bērziņa. Augļa
pārlieku kustēšanos un kūleņošanu
vēderā var veicināt arī mammas stress
vai pārāk straujais dzīvesveids, tāpēc
dažkārt ir vērts dzīvot mierīgāk un
piedomāt pie emocijām, kuras piedzīvo
grūtniece gaidību laikā, stāsta vecmāte.
Kamēr mezgli nav cieši savilkti, nekādu
kaitējumu tie nenodara, jo uzturvielas

Dažreiz nabassaite
mēdz sasieties
īstajos mezglos,
un tad gan ir pamats
bažām, jo, cieši savelkoties,
tiek traucēta skābekļa
piegāde bērnam. Ar īsto
mezglu nabassaitē
pasaulē nāk 0,5 %
jaundzimušo.

Situācijas dzemdībās ir ļoti dažādas.
Esmu bijusi klāt vaginālās dzemdībās,
kurās izstumšanas periods bija
mazliet ilgāks, toņi bija ar atbilstošām
izmaiņām un bērns piedzima ar
pieciem apvijumiem ap kaklu. Un
ir bijis plāna ķeizargrieziens ar
četriem īstajiem mezgliem. Reiz bija
amizants gadījums, kad mazulim bija

un skābeklis caur tiem brīvi var nonākt

grūtniecības laiku. Protams, mazulis

toņu izmaiņas dzemdību procesā,

līdz bērnam.

jūt mātes emocijas caur hormonālām

dzemdības uz priekšu negāja, tika veikts

Savukārt ginekoloģe Laura Rācene

izmaiņām, bet nevajadzētu šo procesu

ķeizargrieziens, kura laikā atklājās, ka

norāda, ka ir arī pētījumi, ka tieši

novienkāršot.”

bērns bija ar roku apķēris un saspiedis

kustības ir tās, kas veicina, ka nabas

“Aktīvi strādājot dzemdību zālē, mums

nabassaiti,” par pieredzēto stāsta

saite ir gara. “Nereti sievietes ļoti

tik tiešām bieži mammas ir satraukušās

dzemdību speciāliste.

pārprot emociju ietekmi uz grūtniecību.

par mezgliem un apvijumiem. Būtu

Kamēr mezgli nav pievilkti, tie nav

Esot ilgstoši augsta stresa apstākļos,

svarīgi saprast, ka mezgli un apvijumi

bīstami; ja notiek pretējais, tad gan

mātes kortizols izdalās vairāk nekā

ir dinamiski procesi. To, vai tas traucēs

bērns aiziet bojā, jo vairs nespēj saņemt

parasti, šķērso placentu un aktivizē

dzemdībās, varēs redzēt to laikā. Ja būs

ne skābekli, ne barības vielas. Kā

bērna hipofīzes un virsnieru asi. Tas

nepieciešams, tad veiks ķeizargriezienu

jau iepriekš minēts, visu nabassaites

var ietekmēt bērna smadzeņu attīstību,

vai palīdzēs mazulim piedzimt ātrāk

garumu faktiski nav iespējams izmeklēt

zemu dzimšanas svaru, samazina

vagināli, lai viņš neciestu.

ultrasonogrāfijas laikā, jo tā met cilpas

52 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

.

Atbild PEP mamma

KĀ NOMIERINĀT
RAUDOŠU ZĪDAINI?
UN CITI JAUNO
TĒTU JAUTĀJUMI
Jaundzimušais, kas izskatās tik vārgs un trausls, tēti
(un arī mammu!) var stipri samulsināt – kā tādu mazu
aprūpēt un mierināt? Kā iemācīties izprast mazuļa
signālus un vajadzības? Uz jauno tēvu jautājumiem
atbild PEP mamma Līga Zelmene-Laizāne.

Atbild
LĪGA
ZELMENELAIZĀNE,

PEP mamma

Uzziņai

Pirmās emocionālās palīdzības
mamma (PEP mamma) ir

profesionāla atbalsta persona
mammām – un arī tētiem, ja

nepieciešams – ar mazuli, vecumā

1.

“Kā lai zīdaini nomierina, ja
viņš visu laiku ķērc?”
Ir dažādas nomierināšanas

metodes, kas vecākiem vairāk vai
mazāk zināmas, – ķermeņa kontakta
piedāvāšana, šūpošana, barošana, knupja
došana u. tml. Taču šajā jautājumā
fokuss, šķiet, vairāk ir uz norādēm “visu
laiku” un “ķērc”, kas noteikti ir gana
grūti izturama raudāšana.
Viena no būtiskākajām lietām, ko
vecākiem ar bērniem visdažādākos
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no dzimšanas līdz trim gadiem.
PEP mamma var būt pirmā izvēle
gadījumos, kad nepieciešama
praktiska informācija vai arī
emocionāls atbalsts, lai veidotu
miera un prieka pilnas attiecības ar
savu bērnu.

Ja mazulis turpina
raudāt, es aicinātu
ņemt viņu rokās
un nenovērst zīdaiņa
uzmanību ar kādiem citiem
ārējiem, izklaidējošiem
stimuliem, gluži
otrādi – ļaut
raudāt.

Atbild PEP mamma

pamatvajadzībām. Un pieaugušo

2.

atbildība ir jau no mazuļa dzīves

Šo jautājumu noteikti labprāt pārrunātu

sākuma reaģēt uz šīm vajadzībām –

ar katru vecāku individuāli – kas tieši,

palīdzēt tās atpazīt. Pirmajās dienās,

viņuprāt, liecina par to, ka mazulim

mēnešos un pat gados arī sākotnēji

var nodarīt tik lielu kaitējumu? Man

ļoti daudz palīdzēt mazajam cilvēkam

gribas domā, ka nevienam vecākam

apmierināt šīs vajadzības, tā pamazām

nav izdevies jaundzimušajiem nejauši

mācot, kā viņš to var izdarīt pats.

kaut ko nolauzt. Jāatzīst, lai arī tikko

No šī izriet, ka risinājums zīdaiņa

dzimušie mēdz būt patiešām mazi,

nomierināšanai ir vajadzību atpazīšana.

smalki un šķietami trausli, tomēr tie

Gan no savas personīgās, gan no

nav veidoti no kāda īpaši neizturīga

praktiskās pieredzes darbā ar vecākiem

materiāla.

zinu, ka šis tikai vārdos skan vienkārši,

Tomēr, jā, pirmā pieredze ar

bet dzīvē realizējams visai grūti, jo

jaundzimušo varētu šķist satraucoša,

mēs ļoti koncentrējamies uz vairāk vai

jo nu jau vairs reti kurš jaunais vecāks

mazāk savas dzīves laikā apgūtajām

ir dzīvojis paplašinātā ģimenē un

vajadzībām, kuras atpazīstam ļoti

pusaudža un agras jaunības gados guvis

ierobežotā daudzumā. Tāpēc drīz vien

praktisku iespēju vismaz vērot un arī

nonākam izmisumā: viņš taču ir paēdis,

ikdienā turēt rokās mazu bērniņu.

pagulējis, autiņbikses nomainītas, nu

Uzdrošināšos uzsvērt, ka viens no

ko vēl viņam vajag?

pirmajiem soļiem, lai gana lēni un

Savā mammas un PEP mammas dzīvē

iejūtīgi spētu fiziski un emocionāli

un darbā pēdējos desmit gados esmu

parūpēties par mazuli, ir cilvēka

guvusi īpašu apstiprinājumu tam,

spēja būt kontaktā ar sevi, savu

ka ne maza, ne liela cilvēka dzīves

ķermeni. Iespējams, tas nozīmē

pamatā nav tikai fizisko vajadzību

tiešām vingrināšanos – ikreiz pirms

apmierināšana. Vācu psihologs Tomass

pieskaršanās zīdainim vispirms

Harmss ir izveidojis konceptu –

piefiksēt, ko jūtu savā ķermenī, kādu to

vajadzību piramīdu, kur, protams,

piedzīvoju? Ja kaut kur sajūtu izteiktāku

fiziskās vajadzības ir pašā apakšā,

saspringumu, mēģinu saprast, no

tos var salikt mapītēs un nolikt kādā

vajadzību, tāpēc turpināšu iesākto

sevī). Turklāt – jo jaunāks bērniņš, jo

T. Harmsa vajadzību piramīdā norādīto

taču bez tām ir vēl arī vajadzība pēc

kurienes tas radies, un atbrīvoties

iedomu plauktiņā), un šobrīd pilnībā

domu.

ātrāk viņu vajadzētu paņemt rokās. Un

otro līmeni, tas ir, lai atgūtu drošības

drošības, ierosmes un stimula, kā arī

jeb vismaz mazināt to, domās sūtot

atslābt un fokusēties uz attiecībām ar

Protams, vecāki gana ātri apgūst un

tam jānotiek ar nosacījumu, ka pats

sajūtu, kas viņam nepārprotami ir

pēc autonomijas.

savu izelpu tieši uz/caur šo vietu

mazuli.

ikreiz pie bērna neapmierinātības

pieaugušais tajā brīdī ir un cenšas būt

iespējama vispirms jau fiziskā kontaktā

Ja kāda no vajadzībām bērna ķermeņa

ķermenī. Līdzīgi ieteicams rīkoties ar

arvien mierīgāks – gan ar elpošanas

ar atbalstošu pieaugušo. Tāpat itin bieži

apziņā netiek apmierināta, viņš

satraucošajām domām, kas nāk prātā, –

“Kā zināt, ka pāris mēnešu

vajadzību sarakstam. Ja mazulis turpina

palīdzību, gan domās pievēršoties

pirmajās dienās, nedēļās un mēnešos

piedzīvo stresu. Raudāšana palīdz no šī

pajautāt sev, vai tiešām par to ir vērts

vecam mazulim viss ir labi, ja

raudāt, es aicinātu ņemt viņu rokās

savam ķermenim.

ir vērojams, kā to nosauc T. Harmss,

stresa atbrīvoties. Tas ir nepieciešams

satraukties tieši šobrīd? Ja tie ir tuvākā

viņš tomēr raud?”

un nenovērst zīdaiņa uzmanību ar

Savā praksē esmu novērojusi: ja ar

atmiņu raudāšana, tas ir, mazuļi

process, kurā rodas atkal nākamā

vai tālākā nākotnē risināmi jautājumi,

3.

domās un darbībās iziet cauri fizisko

Tas sasaucas ar pirmo jautājumu par

kādiem citiem ārējiem, izklaidējošiem

mazuļa fizisko veselību un pašsajūtu

cenšas atbrīvoties no nepatīkamiem

vajadzība – tikt atbalstoši uzklausītam,

aicinu pieņemt lēmumu risināt tos tad,

bērna raudāšanu kā nepārprotamu

stimuliem, bet gluži otrādi – ļaut raudāt

viss ir kārtībā, jaundzimušais pirmajos

pārdzīvojumiem, ko piedzīvojuši jau no

tātad – nevis nomierinātam.

kad tas tiešām būs iespējams (iztēlē

signālu par kādu neapmierinātu

(izreaģēt uzkrāto stresu, lai tas nav jātur

trīs mēnešos visbiežāk mēdz raudāt par

dzīves sākuma, iespējams, grūtniecībā,

vecumos arvien ir vērts atcerēties, –
bērna uzvedības izpausmes ir signāls
par kādām viņa neapmierinātām
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“Kā nesen dzimušajam
mazulim nenolauzt kājas un
rokas? Tāda sajūta, ka ģērbjot

noteikti kaut ko var nodarīt.”

Pirmajās
dienās, nedēļās
un mēnešos
ir vērojama atmiņu
raudāšana, tas ir, mazuļi
cenšas atbrīvoties
no nepatīkamiem
pārdzīvojumiem, ko
piedzīvojuši jau no dzīves
sākuma, iespējams,
grūtniecībā, dzimšanas
procesā vai
jebkurā mirklī līdz
šim brīdim.
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Atbild PEP mamma

dzimšanas procesā vai jebkurā mirklī

kuras samērā īsā laikā mainījušas par

laika paēdis, pagulējis, klusējošs un

līdz šim brīdim. Tie var būt jebkādi

180 grādiem?”

mierā.

fiziskie un emocionālie pārdzīvojumi,

Viena no galvenajām lietām, kas

No šī izriet apstiprinājums, ka katrs

kam mazais gājis cauri. Šajos brīžos ir

mainījusies vecāku lomas jomā

cilvēks piedzimst pirmām kārtām jau tik

svarīgi bērniņu uzklausīt, turot viņu

Latvijā izteikti no šī gadsimta sākuma

vērtīgs, lai tiktu saprasts un uzklausīts,

rokās, veidojot kontaktu un pašam

paralēli tam, ka psiholoģijā ienāca arī

un patiesi unikāls. Tieši tāds, ar ko mēs,

esot pietiekami mierīgam. Zinātniski

emocionālās inteliģences jēdziens,

liela daļa pieaugušo, mokāmies, ko

pamatotu praktiski teorētisko

ir atziņa, ka zīdaiņi ir atkarīgas un

cenšamies saprast ar dažāda atbalsta

informāciju par šo var rast Latvijā nesen

sociālas būtnes, kas dzīves sākumā

palīdzību – kas es esmu patiesībā, ko es

izdotajā grāmatā T. Harmss “Nebaidies

par sevi nespēj parūpēties nekā citādi,

vēlos, kāds ir mans dzīves uzdevums.

no bērna raudāšanas”. Papildu

kā vien signalizējot aprūpētājiem par

Un mokāmies tieši tāpēc, ka jau no

informatīvo un emocionālo atbalstu

savām vajadzībām. Laika gaitā daudzos

dzīves sākuma mūs mēģināja ielikt

šajos jautājumos noteikti saņemsiet, ja

pētījumos pierādījās, ka pat izdzīvošanai

“kastītēs”, vienotās attīstības tabulās

uzrunāsiet kādu no PEP mammām.

ir svarīgas ne tikai fiziskās vajadzības, bet

un vienā, tieši pieaugušajiem svarīgā

arī emocionālās. Viena no emocionālām

režīmā un paklausībā. Zīdaiņi ir ļoti

“Man par zīdaini jautājums –

pamatvajadzībām ir vajadzība pēc

gudri – viņi perfekti sevi pazīst un

kad es biju maziņš, tad

drošām, atbalstošām attiecībām, kurās

gaida, kad viņus iepazīsim arī mēs,

zīdaiņus ievīstīja tā, ka tie

mazulis tiek pieņemts, uzklausīts,

protams, palīdzot novērst būtiskas

nevarēja pakustēties. Acīmredzot toreiz

sadzirdēts, saprasts katrā dzīves brīdī.

veselības problēmas, ja tādas ir, bet

bija tādas vadlīnijas. Tagad nevīsta,

Tas ir krasi atšķirīgi no tās pieejas, kas

pašos pamatos – radot atbalstošu

bet ļauj mētāt rokas un kājas pa gaisu.

dominēja līdz pagājušā gadsimta beigām,

vidi un veidojot cieņpilnas attiecības,

Baigi pretrunīgi. Vai ir vēl tādas lietas

kad uzskatīja, ka galvenais, lai bērns ir

respektējot katra bērniņa ikviena

kopšanas un audzināšanas vadlīnijās,

sausumā, siltumā, ik pēc kāda konkrēta

konkrētā brīža vajadzības.

4.
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TĒVA UN
BĒRNA
ĶERMENISKĀS
ROTAĻĀŠANĀS
NOZĪME
Spēles un rotaļas ir ļoti svarīgas
bērnam jau no dzimšanas – tās
ne tikai veicina mazuļa attīstību,
bet arī veido drošu emocionālo
piesaisti vecākiem. Bērns, ar kuru
vecāki spēlējas, jūtas svarīgs. Un
ir tik lieliski, ja bērnam jau kopš
dzimšanas ir iespēja baudīt ne tikai
mammas maigumu un klātbūtni, bet arī tēta
parasti drosmīgāko un aktīvāko darbošanos
ar mazo. Kāpēc bērniem ir tik būtiski
saņemt arī uzmanību no tēta un ko bērnam
var sniegt tēva atšķirīgā pieeja rotaļu
procesā, stāsta “Rimi Bērniem” attiecību un
labsajūtas eksperte, psiholoģe Iveta Aunīte.

ķermenisku un garīgu kontaktu ar
savu bērnu, un tas nekas, ka mazais

Konsultē:
IVETA AUNĪTE,

“Rimi Bērniem”
attiecību un labsajūtas
eksperte, psiholoģe

Autore: GUNITA KRILOVA

vēl nav piedzimis! Pirmais pieskāriens
mazulim notiek vēl pirms viņa
dzimšanas, un tas ir ļoti būtiski. Caur
pieskārienu grūtnieces vēderam tētis
var pieskarties savam bērnam un sākt
pamazām dibināt attiecības ar viņu.
Tēviem noteikti nevajadzētu skeptiski

TĒTIS AR MANI
SPĒLĒJAS =
TĒTIS MANI MĪL!
Jau pēc piedzimšanas mazulis alkst
vecāku uzmanības, glāstu un rotaļu.
Bērns šajā pasaulē jūtas mīlēts un
iegūst drošības sajūtu tieši no laika,
ko vecāki velta viņam. Tāpēc jau

Pieskārieni un ķermeniskais kontakts

skatīties uz šādu kopā būšanu nedz ar

zīdaiņa vecumposmā ir īpaši svarīgs.

savu bērnu, nedz bērna māmiņu. Tas,

Tieši ar pieskārieniem mazulim tiek

ka tētis paijās grūtnieces vēderu un

minimizēts stress, kas rodas, nonākot

runāsies ar vēderā esošo bēbi, pirmām

jaunajā un nezināmajā vidē. Jāatzīst,

kārtām būs īpaši svarīgi un patīkami

ka mūsu kultūrā vīriešiem nav īpaši

mazuļa mammai. Savukārt, ja labi jūtas

vīrieša lielajām rokām, domājot,

pieņemts izrādīt daudz jūtu, dalīties ar

mamma, bērns sajutīs šo mammas

ka vīrietis nez vai mācēs apieties

pieskārieniem, čubināties un mīlināties

garastāvokli un arī jutīsies labāk. “Ar

ar mazuli. Saprotams, ka ne katrs

ar saviem bērniem. Īpaši pret zēniem

vienkāršu tēta pieskārienu grūtnieces

vīrietis spēs turēties pretī šādam

daži tēvi var just mulsumu un

vēderam var panākt divas jaukas lietas.

sieviešu viedoklim un vieglāk šķiet

apjukumu – vai un kā izrādīt pieķeršanos

Gan mazulis jūtas vēlams un gaidīts šajā

atkāpties, savu praktisko darbošanos

dēlam? Tomēr šī ir lieta, ko būtu vērts

lielajā pasaulē, gan sievietei ir patīkami

ar bērnu atliekot otrajā plānā. Taču

mainīt, – mazam bērnam ir vajadzīgi

šādi pieskārieni. Topošo māmiņu var

tēta iesaistīšana mazuļa apkopšanā

gan mammas, gan tēta pieskārieni.

nomierināt tas, ka topošais tētis rūpējas

ir ļoti nozīmīga, tāpēc jaunajām

Noteikti nav tā, ka pieskārieni un

gan par bērna, gan viņas labsajūtu.

mammām būtu vēlams piedomāt,

mīļošana ir tikai mammas vai sieviešu

Tas, ko mazulis sajūt no šāda tēta

lai arī tētis atrastu savu veidu, kā

dzimtes pārstāvju ziņā! “Jaunajiem

pieskāriena, ir – mēs tevi gaidām un

viņš var darboties ar mazo. Var lūgt

vecākiem jāzina, ka ir ārkārtīgi

gribam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jebkuram

un rosināt tēti piedalīties mazuļa

svarīgi, lai gan meitene, gan zēns

bērnam,” ķermeniskā kontakta nozīmi

vannošanā, autiņbiksīšu nomaiņā.

veselīgai psihoemocionālai attīstībai

vēl grūtniecības laikā uzsver Iveta

Tieši praktiska kopā būšana ar bērnu,

saņemtu ne vien mammas, bet arī tēva

Aunīte.

bērna aprūpēšana un apkopšana var

pieskārienus,” uzsver speciāliste.

Rotaļas un kopā
būšana – vēl mazulim
mammas puncī esot

Kad mazulis
piedzimis – kopā
būšana caur aprūpi

no dzimšanas bērnam ir tik svarīgs
kopīgs darbošanās laiks gan ar
mammu, gan tēti.

stiprināt jaunā tēva pārliecību par sevi
kā par vecāku. Tāpat praktiskā mazuļa
aprūpēšana – mazgāšana, ģērbšana,
autiņbiksīšu nomaiņa – nodrošina
bērnam tik vajadzīgo ķermenisko

Reizēm gadās, ka dzimtas sievietes

kontaktu. Ģērbjot bērnu, viņš saņem

Interesanti, ka jau grūtniecības

(ne tikai jaunā māmiņa) ar ļoti lielu

vecāku pieskārienus, glāstus, acu

laikā tētis var attīstīt un nodibināt

piesardzību uztic mazo bērniņu

kontaktu, uzmanību un iespēju
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komunicēt ar saviem vecākiem.
Tētis var ģērbt bērnu un skaitīt kādu
dzejolīti, dziedāt vai stāstīt bērnam,
kur ir deguntiņš un kur kāju pirkstiņi.

Rotaļas ar tēti –
drosmīgākas un
dinamiskākas

un aijāt bērnu tā, kā viņam tas ir

skrien un dauzās. Iveta Aunīte norāda,

neapzināti nodarīt mazulim pāri,”

ērti un patīkami, nevis tā, kā to ir

ka tas var bērnu attīstīt un nostiprināt

drošības noteikumu nozīmi ieskicē

iedomājusies mamma. Novērots,

fiziski, padarīt mazuļa ķermeni

speciāliste.

ka tēvi biežāk izvēlas aktīvākas,

spēcīgāku, bet jo sevišķi šādas aktīvas

Šeit cieši var savīties gan aprūpe, gan

Būtiski, lai tētis ar mazuli varētu

dinamiskākas un drosmīgākas rotaļas –

rotaļas ir arī laiks, kas tiek pavadīts

rotaļāšanās.

darboties arī savā veidā – čubināt

šūpo bērnus augstāk, aktīvāk kustas,

kopā, ciešā kontaktā. Šādas aktīvas
rotaļas var būt veids, kā tētis dod

Mācām bērnam noteikt
savas robežas

bērnam nedalītu uzmanību. Šīs rotaļas

Bērnam pieaugot, pieskārienu

veicina tuvību, drošības sajūtu. Darot

distance kļūst arvien lielāka un

aktīvas lietas kopā ar bērnu, tētis

pieaugušajiem ir jārespektē, ja mazais

var būt tas, kas parāda mazajam arī

pieskārienus vai ķermenisko kontaktu

dažādus riskus, kas var notikt, – kur

konkrētajā brīdī nevēlas. Pat 8, 9 vai

šīs robežas ievērot ir ļoti svarīgi! Citreiz

var paklupt, kur var sasist galvu,

10 mēnešus vecs bērns jau var paradīt,

labi domāta spēle ar kutināšanu var

kāpēc jābūt uzmanīgam.

ka viņam ķermeniskais kontakts

beigties ar asarām, ja pieaugušais laikus

Ļoti svarīgi, lai mamma neiejauktos

nav patīkams un viņš vēlas pauzi

neievēro signālus, ko bērns nodod,

tajā, kā darbojas tētis ar bērnu.

no rotaļas – bērns var griezt prom

ka kontakts kļūst pārāk intensīvs. Ja

Vienīgais, kur ir jāiejaucas, ir

galvu, ar rokām atgrūst pieaugušo vai

bērnam mazotnē nav iemācīts noturēt

bērna drošības jautājums. “Bērna

aizrāpot prom. To nevajadzētu tulkot

savas robežas, pieaugušā vecumā

drošība vienmēr ir pirmajā vietā!

kā nepatiku pret vecāku. Ar šādas

cilvēkam var būt grūti tās noturēt,

Šis jautājums iet roku rokā ar visiem

vēlmes respektēšanu mēs mācām

var rasties risks veidot atkarīgas

akrobātiskajiem trikiem, kurus

bērnam viņa robežas un to, ka viņš

attiecības.

citreiz pāragri vai pārāk aktīvi grib

drīkst izradīt un savā veidā stāstīt,

veikt jaunie tēvi. Abiem jaunajiem

kas viņam patīk un kas nepatīk. Ja

vecākiem ir jābūt informētiem, ko

vēlamies bērnu cienīt ķermeniski, tad

ar mazu bērnu drīkst vai nedrīkst
darīt,” atgādina speciāliste. Kā
vislabāk otram vecākam norādīt uz
to, ka kādas noteiktas lietas bērnam ir
bīstamas? Vislabākais būs, ja to tētim,
piemēram, pateiks nevis mamma, bet
speciālists. “Ir jākonsultējas ar ārstu
vai fizioterapeitu. Šī konsultācija ir
vēlama abiem vecākiem, lai abi dzird
vienu un to pašu informāciju. Vai
nu tas ir ārsts, kam vecāki uzticas,
vai literatūras avots, kur viņi iegūst
informāciju par drošu mazuļa aprūpi.
Nezinot atsevišķas lietas, vecāki var
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Ļoti svarīgi,
lai mammas
neiejauktos tajā,
kā darbojas tētis ar bērnu.
Vienīgais, kur jāiejaucas,
ja nepieciešams,
ir bērna drošības
jautājums.

VAI AKTĪVĀS
ROTAĻAS IR
TIKAI TĒTIEM?
Lomu sadalījums – mamma aprūpē,
bet tētis dauzās – ir stereotipisks,
uzskata Iveta Aunīte. Lai arī ir
novērojumi, ka tēvi ir aktīvāki
rotaļās ar bērniem, nevienu vairs
nepārsteigs tētis, kas aijā un mīļo
mazuli, vai mamma, kas skrien un
lec ar saviem bērniem.

NEGRIBU
SPĒLĒTIES AR
LELLĒM. VAI
TAS IR SLIKTI?
Tētiem noteikti nevajag pārdzīvot,
ja viņus neinteresē visi iespējamie
rotaļu veidi. Labākais ir izvēlēties
tās rotaļas, kurās vīrietis jūtas
drošs un kas viņam pašam sagādā
prieku. Būs tēvi, kam patiks
dauzīties, un būs tādi, kam patiks
spēlēties ar auto. Visas rotaļas ir
vērtīgas, ja pieaugušais tam velta
simtprocentīgu atdevi.
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Mazais jau rāpo! Tas ne tikai pašam bērnam ir liels prieks un varens sasniegums,
bet jaunas dzīves sākums arī vecākiem. Vairs nav situācijas – kur noliku, tur paņēmu –,
un pavisam noteikti šīs prasmes apgūšana paver jaunus veidus, kā vecāki var rotaļāties
un pavadīt kopīgu laiku ar savu mazuli. Attīstošas un mīļas rotaļas ar rāpošanas
elementiem iesaka “Rimi Bērniem” kustību un stājas eksperte, sertificēta fizioterapeite
Jekaterina Bovtramoviča.

kur dotos, vēlams mazo ieinteresēt ar

posms. Tāpēc ir tik ļoti būtiski, lai mazulis

viņam aktuālu mantu.

prastu stabili nostāties četrrāpus un
mācīties rāpošanu. Fizioterapeite norāda,
ka rāpošana ir prasme, ko mazajam
vajag apgūt, pat ja viņš spēj labi un ātri
pārvietoties lienot vai pievelkoties.
Rotaļas demonstrē 11 mēnešus vecā Paula ar tēti Jāni.

RĀPOŠANAS
ROTAĻAS
MAZULIM
AR TĒTI

staigāšanai un ir svarīgs motorās attīstības

Kad mazulim
vajadzētu rāpot?
Šobrīd vairs nepastāv tik strikti

 Ja bērns sasniedz mērķi, viņu vajag
paslavēt.
 Svarīgi, lai rotaļas notiktu priecīgā
atmosfērā.
 Lieliski, ja rāpošanas vide tiek

 Paaugstinājumiem rotaļās, kurās ir
vēlēšanās stimulēt rāpošanu, jābūt
mēreni augstiem – pārāk augsti
šķēršļi, piemēram, krēsli, augsti
podesti, var veicināt bērna celšanos
kājās. Tad jāizvērtē, vai nepieciešams
šo prasmi – celties kājās – stimulēt.

iekārtota ar dažādām virsmām,

Piemēram, ja bērns nesen ir sācis

šķēršļiem, kas mazajam jāpieveic. Tas

rāpot, labāk, lai viņš kārtīgi apgūst

stiprina bērna muskuļus un veicina

rāpošanu un tikai vēlāk – celšanos

fizisko attīstību.

kājās.

visai plašs un speciālisti uzskata, ka

1.

bērns var sākt rāpošanu 6–12 mēnešu

gludam un vienlīdz cietam celiņam. Tieši dažādie līmeņi un materiāli stiprinās

vecumā. Tomēr tas nenozīmē, ka līdz,

gan mazuļa plecu joslu, gan rokas, gan iegurni. Pārvarot šķēršļus, bērns meklēs

piemēram, 10, 12 mēnešu vecumam

līdzsvaru un trenēs to.

standarti, kas norāda, ka vienā noteiktā
vecumā bērnam ir jārāpo. “Šobrīd
pieļaujamais rāpošanas diapazons ir

mazulis ir mazkustīgs un tikai guļ. Nē!
Veselam bērnam, ja viņš vēl nerāpo,
10, 12 mēnešu vecumā ir jāveļas,
jāpārvietojas kādā citā veidā,” vecāku
uzmanību uz bērna attīstību vērš
Jekaterina Bovtramoviča.

Kādas rotaļas
bērnam piedāvāt?

ŠĶĒRŠĻU JOSLA
Sagatavojiet bērnam šķēršļu joslu, pa kuru rāpot, – no podestiem,
lielajiem klučiem, ne pārāk lieliem spilveniem. Atcerieties – šķēršļu

joslai jābūt pēc iespējas ar dažādām virsmām, dažādos līmeņos, tai nav jābūt

A

Rotaļas ir priekam, norāda speciāliste.
Tas ir arī kopā būšanas laiks, tomēr
noteikti rotaļas arī attīsta bērnu kā

Konsultē
JEKATERINA
BOVTRAMOVIČA,
“Rimi Bērniem”
kustību un stājas
eksperte, sertificēta
fizioterapeite

Autore: GUNITA KRILOVA

mazā cilvēka viedokļa nav tik svarīgi, kā

fiziski, tā emocionāli. Lūk, ieteikumi, kā

Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, “Mammamuntetiem.lv”

viņš sasniedz savu mērķi (rāpojot, lienot

rāpus rotaļāties ar bērnu:

vai veļoties), pareiza rāpošana mazulim

 Bērna vecumposms paredz, ka

Bērnam pārvietošanās ir veids, kā sasniegt

ir ļoti svarīga prasme. Pareiza rāpošana

viņa galvenā motivācija rāpot un

mērķi, parasti kādu rotaļlietu vai vecāku

(krusteniskā rāpošana – uz maiņām

pārvietoties būs interese, visbiežāk

mantu, kas viņu ļoti interesē. Lai arī no

kāja un pretējā roka) sagatavo bērnu

par kādu lietu. Tāpēc, lai bērns kaut
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B

3.

LĪKLOCIS

Parasti, kad mājās
tiek izveidota
šķēršļu josla,
bērns izrāda par

Izveidojiet no krēsliem eju, caur kuru var rāpot līklocī! Šāda rotaļa bērnam liks piedomāt pie tā, kā labāk
pagriezt ķermeni, kā noturēt līdzsvaru, ja jāmaina virziens. Rāpošana caur krēsliem attīsta telpiskuma sajūtu,

māca mazajam būt uzmanīgākam – pieceļoties vai apsēžoties zem krēsliem, var sasisties. Tieši tētis var būt tas, kas
māca bērnam šīs robežas un drošības pamatus. Ir labi, ja mazulim rāpošana nenotiek tikai pa virsmu bez šķēršļiem.

to interesi. Lai
mazulis veiktu
trasīti visā tās
garumā, tētis
var rādīt kādu
mantiņu un
aicināt mazo
veikt šķēršļu
joslu. Kad tas
izdevies, bērns
jāpaslavē!
Ņemiet vērā, ka krēsli lielākam bērnam var raisīt
interesi par celšanos kājās – viss, kur mazajam ir

2.

iespējams pieķerties, to var veicināt.

TUNELIS
Var izmantot

piemēram, ar segu apklāt

4.

krēslus vai pārklāt segu

gludu grīdu un arī šķēršļi

galdam. Vecāki šim

jau ir iepazīti, sagatavojiet

jautājumam var pieiet

viņam “ceļu”, pa kuru

radoši – nav nepieciešams

rāpot. Atdaliet ceļu vai

uzreiz iegādāties tuneli.

nu ar sarullētu segu,

Iespējams, bērns sākumā

vingrošanas nūjām vai

baidīsies rāpot cauri

citiem “ceļa stabiņiem”.

tunelim, tad mazo var

Parādiet bērnam priekšā,

RĀPOŠANAS

gan veikalos

CEĻŠ

nopērkamos tuneļus,
gan gatavot tos paši –

iedrošināt vai ieinteresēt
ar kādu mantu. Ja tunelis
ir pietiekami liels, tētis var
parādīt, kā caur to izrāpot.
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Kad bērnam

ir apnikusi rāpošana pa

Rāpošana cauri tunelim bērnā nostiprina drosmi,
telpiskuma sajūtu. Parasti, kad bērns ir apjautis, ka,
rāpojot caur tuneli, nekas slikts nenotiek, tas viņam
sagādā lielu prieku un lepnumu.

kā esat iecerējuši, lai viņš
rāpo, taču ņemiet vērā, ka
mazais pats var izvēlēties

Mazā Paula piegāja šai rotaļai radoši un gāja pati pa savu ceļu, nevis pa to, kuru bija sagatavojis viņas

savu veidu, kā šo ceļu

tētis. Šeit arī redzams, ka bērnu var ieinteresēt dažnedažādas mantas un, ja tās ir ļoti interesantas,

šķērsot.

rāpošanas rotaļas laikā mazulis var sākt spēlēties ar to, kas ir piesaistījis viņa uzmanību.
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JA NEPIECIEŠAMS
MĀKSLĪGAIS
PIENA MAISĪJUMS
Nav šaubu, ka mātes piens ir neaizvietojams un pats,
pats labākais ēdiens bērniņam, kurš uzsācis savu ceļu
plašajā pasaulē. Tomēr ir reizes, kad objektīvu apstākļu
dēļ talkā jāņem piena maisījums. Kādam vajadzēs tikai
daļēji papildināt mazuļa ēdienreizes, citam aizvietot
pilnībā, taču abos gadījumos ir svarīgas
nianses, kuras der ielāgot!
un noteikti

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 72. lpp.

Konsultē
Dr. IRĒNA
PUTNIŅA,

lektore LU
Uzturzinātnes
maģistrantūras
studijās, uzņēmēja

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

nav to īpašo,
specifisko
antivielu, ko
satur mammas piens
un kas palīdz veidot bērna
imunitāti.
Tomēr dzīve mēdz izdarīt
savas korekcijas, un ir

Vispirms jāuzsver, ka piena maisījumu

reizes, kad mamma nevar

var izvēlēties vienīgi saskaņā ar ārsta

izbarot savu bērniņu, –

vai veselības aprūpes speciālista

piena nav vai tā ir gaužām

rekomendāciju, jo šādai mazuļa

maz, vai arī kādas slimības

ēdināšanai vajadzētu būt tikai

dēļ sieviete nedrīkst zīdīt

izņēmuma gadījumos. Pat šķietami

savu mazulīti, vai veiktas

visekskluzīvākais piena maisījums nav

operācijas dēļ fizioloģiski to vairs nav

mātes piena analogs – kaut vai tāpēc,

iespējams izdarīt. Iemeslu var būt

ka sausā piena maisījuma pamatā ir

patiešām daudz, kad piena maisījums ir

pārstrādāts govs vai kazas piens, kam ir

vienīgais iespējamais veids, kā pabarot

cita struktūra, cita sastāvdaļu attiecība

savu mazuli.
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Piena maisījumu var izvēlēties vienīgi saskaņā
ar ārsta vai veselības aprūpes speciālista
rekomendāciju, jo šādai bērna ēdināšanai
vajadzētu būt tikai izņēmuma gadījumos. Pat
šķietami visekskluzīvākais piena maisījums nav
mātes piena analogs.

Zīdainis

Atceries!

Parasto vai speciālo?

radīti profilaktiskiem nolūkiem. Ja

Kad atrasts īstais, bērniņam

piemērotākais piena maisījums,

pirmajā pusgadā nav ieteicams to

mainīt pret kādu citu. Pat pavisam

Mātes un govs pienam ir divas pamata

bērns piedzimis ļoti alerģiskā ģimenē,

frakcijas – sūkalu olbaltums un

pastāv liela varbūtība, ka arī mazais būs

kazeīns, kas kopā veido lielo olbaltuma

alerģisks, un tad, ja māmiņa pati nevar

molekulu. Taču mātes pienā dominantās

zīdīt bērnu, viņam nozīmē šādu piena

ir sūkalas, bet govs pienā – kazeīns.

maisījumu.”

Minētā lielā olbaltuma molekula ir ļoti

nelielas nianses var nepatikt mazuļa
puncim un radīt lielas problēmas.

DAŽAS
VĒRTĪGAS
NIANSES

sarežģīta bumba ar daudz dažādiem

Lai gan parasti veselam bērnam
paredzētie piena maisījumi gandrīz
neatšķiras cits no cita, tomēr
dažas pavisam niecīgas nianses var
palīdzēt.
• Ja bērns ir liels ēdājs un viņam
standarta pauzes starp maltītēm ir
par garu, ieteicams izvēlēties tādu
piena maisījumu, kam ir mazliet
lielāka kazeīna deva vai nedaudz
pievienota ciete – šāds ēdiens
• Ja bērns daudz atgrūž, piemērotāks

Vitamīni maisījumos

organisma kairinātājiem. Ne velti
biežākā alerģija bērniem ir tieši pret

Ja uz iepakojuma rakstīts, ka produkts

piena olbaltumvielu. Ja mazajam ir

satur, piemēram, D vitamīnu, tas ir

alerģiska reakcija, ēdot šādu sausā piena

mārketinga triks. Pilnīgi visos piena

maisījumu, tad noteikti jāpiemeklē

maisījumos būs šis D vitamīns, jo to

Piena maisījuma
pagatavošanai
jānotiek bez
improvizācijas vai
gatavošanas “uz aci”.
Uzmanīgi izlasi
pagatavošanas
instrukciju!

ilgāk paliks mazuļa puncī.

Kuru izvēlēties?

standarta. Tie ir piena maisījumi, kas

cits, kura sastāvā olbaltumvielas ir

striktas, un precīzi ir noteikts, cik un kas

viņam derēs vislabāk: “Pat medicīnas

būs piena maisījums ar biezinātāju

sašķeltas jeb hidrolizētas. Tas nozīmē,

sastāvā.

ka šāds maisījums satur tikai vienu

nosaka regulas. Arī pārējās obligātās
lietas būs visos šajos produktos, citādi
tos nedrīkstētu tirgot.
Jāteic, mūsdienās produktu iepakojumi
kļuvuši krietni lakoniskāki, nekā tas
bija pirms gadiem 15, jo arī šajā jomā ir
stingri noteikumi, ko drīkst izcelt uz
iepakojuma un ko ne. Īpaši, ja runa ir

Atceries!

par bērniem paredzētu pārtiku.

drīkst un cik un kam noteikti jābūt piena

persona to nespēs pateikt, tāpēc ir

Parasti speciālists iesaka konkrētu

maisījumā. Tāpēc šajā jomā būs nevietā

šis mēģinājumu process. Lielākoties

piena maisījumu, taču gadās, kad,

runas par to, ka viens produkts ir labāks

piena maisījumi atšķiras tikai ar valsti,

reaģēt uz kaut ko, kas ir piena

sūkalas, vai kazeīnu. Lietot šādu piena

piemēram, dzemdību nodaļā saņemts

par otru. Tie ir nedaudz atšķirīgi, bet ne

kur tiek iegūts piens, un to, kas ir

maisījumā, tad ieteicamāki ir tā

maisījumu var tikai ar speciālista

viens padoms, bet vēlāk pediatrs iesaka

labāki vai sliktāki.

šā maisījuma ražotājs. Tas var būt

sauktie komforta maisījumi vai H

ieteikumu. “Piemēram, Igaunijā

cita ražotāja produktu. Nē, te nav runa

Tomēr veikalu plauktos atrodamais

poļu, zviedru vai vēl kāds cits piens.”

maisījumi, kas paredzēti bērniem

speciālie piena maisījumi zīdaiņiem

par lobiju vai ko tamlīdzīgu, bet gan par

piena maisījumu klāsts ir pat ļoti

Speciāliste piebilst, ka ir valstis,

ar augstāku alerģiju risku.

nopērkami aptiekā ar recepti, taču

pieredzi. Katram speciālistam tā var

plašs. Ja vien bērniņam nav kādu

kuru vadlīnijās noteikts, ka ārstam

būt atšķirīga, un viens ir saņēmis labas

īpašu vajadzību (alerģija, olbaltuma

jāuzraksta vismaz trīs dažādi parasto

maisījumi, kuri paredzēti

nauda jāsamaksā. Pie mums, Latvijā,

atsauksmes no vecākiem, piemēram, par

nepanesība u. tml.), tad vispareizāk

piena maisījumu nosaukumi, ja bērnam

bērniem, kas nepanes laktozi;

tie ir brīvi pieejami veikalos, taču

zviedru ražojuma produktu, bet cits –

būs iegādāties to produktu, ko ieteicis

tāds nepieciešams, taču arī tad katrs

kam bijusi kāda nopietna

veselam bērnam tādi maisījumi nav

Ja runa ir par piena maisījumiem, tad

par poļu. Patiesība ir tāda, ka visi Latvijā

pirmais speciālists, un tad skatīties,

speciālists var ieteikt ko citu savas

infekcija vai vīruss; ir alerģija

nepieciešami,” uzsver Irēna Putniņa

cenai ir relatīva nozīme. Ir tikai divi

legālajās tirdzniecības vietās nopērkamie

vai mazulim tas der. Kā saka Irēna

atšķirīgās pieredzes dēļ. “Un tad vecāki

uz olbaltumu. Tas ir speciāls

un piebilst, ka vēl ir tā sauktie

galvenie kritēriji, kas jāņem vērā, –

mākslīgie piena maisījumi neatkarīgi no

Putniņa, paskatoties bērna gaišzilajās

var izvēlēties paši. Protams, ja ir kāda

produktu klāsts, ko izvēlas un

starpposma maisījumi ar burtiem

vai piena maisījums ir reģistrēts Latvijā,

to cenas vai izcelsmes valsts ir bērnam

vai brūnajās acīs, nav iespējams pateikt,

problēma, izvēlēties vajadzēs jau ļoti

nozīmē tikai un vienīgi speciālists.

HA: “Šajos produktos molekulas

tātad drošs lietošanai, un vai tas ir

droši. Šajā ziņā Eiropas regulas ir ļoti

kurš no daudzajiem piena maisījumiem

konkrētu maisījumu,” saka speciāliste.

sašķeltas daļēji, tās ir mazākas nekā

piemērots konkrētam bērnam.
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• Ja bērns kādos brīžos mēdz jutīgāk

• Vēl ir ārstnieciskie piena

olbaltumvielas frakciju – vai nu

tie ir bezmaksas, tikai receptes

Mūsu platuma grādos saules ir

maz, un arī piena maisījumā nav

dienas nepieciešamās D vitamīna
devas, tāpēc bērnam tas jāuzņem
papildus tik un tā.

Vai dārgāks nozīmē
labāks?
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Taču citādi arī lētāks piena maisījums

protams, reakcija nav izteikti slikta.”

neatzīst. Piena dzērienu pamatā nav

būs labs, tikai, iespējams, tam nebūs

Speciāliste norāda, ka pēc pirmajām

ne govs, ne kazas piens, bet gan rīsi,

pilnveidota recepte, ņemot vērā

ēdienreizēm bērns var būt nemierīgs,

mandeles, augi, un, kā saka Irēna

jaunākos zinātnes sasniegumus. Cenu

viņam var mainīties vēdera izeja, vēders

Putniņa, šādos pienos, visticamāk,

veido arī iepakojuma izmaksas: jo

var pasāpēt, viņš var atgrūst pienu

trūkst kādas vielas, kas tos ļautu atzīt

lakoniskāks tas ir, jo lētāka prece un tās

u. tml. Ja šīs izpausmes ir nelielas,

par bērnam piemērotu ēdienu.

ražošana. Ja maisījuma ražotājam pašam

tad mazulim jāļauj pierast pie svešā

pieder ferma, izmaksas būs mazākas

ēdiena, jo viņam pazīstams ir tikai

nekā tad, ja piena pulveri iepērk.

mammas piens. Pierašanai var būt

PĀRBAUDI,
VAI
REĢISTRĒTS!

vajadzīgs laiks no trīs dienām līdz pat

Numerācija uz
iepakojuma

nedēļai. “Realitātē ir tā – pamēģinājām,

Ja sanācis tā, ka mammas piena vietā

bērns atgrūda, pērkam nākamo paku.

bērniņš ēd piena maisījumu, tad der

Iedodam mazulim, pirmajā reizē varbūt

ielāgot, ka uz iepakojuma redzamie

nekas, jo organisms ir pārsteigts – atkal

lielie cipari no viens līdz četri ir jāņem

kaut kas jauns, bet tad bērnam sākas

vērā pavisam nopietni. Pat ja bērns ir

Pārtikas un veterinārā dienesta

caureja. Neder, skrienam pēc nākamā...

vesels un liels, tāds kārtīgs ēdājs, tik

(PVD) mājaslapā sadaļā “noteiktās

Rezultātā mēneša vecumā bērns jau ir

un tā pāriet no 1. numura uz 2. u. tml.

barots ar daudziem piena maisījumiem,

drīkst tikai tad, kad mazais sasniedzis

šādi ļoti stipri nodarot viņam pāri. Pēc

blakus ciparam norādīto vecumu.

tam pat labam speciālistam ir grūti visu

Irēna Putniņa atzīmē, ka drīzāk var

labot. Tāpēc, iedodot pirmo maisījumu,

būt pretēji – bērns nemaz nepāriet

drusku pacietīgi jāpagaida un jāpavēro,”

uz 2. numuru, jo viņa organisms

norāda Irēna Putniņa.

to nepieņem. Ar katru ciparu

grupās ietilpstošu pārtikas produktu
reģistrs” (https://registri.pvd.
gov.lv/np) iespējams izlasīt visu
informāciju par piena maisījumiem,
kurus atļauts tirgot Latvijā. Likums
paredz, ka ir jāreģistrē pilnīgi visi
piena maisījumi, kas paredzēti
bērniem līdz 6 mēnešu vecumam,
kā arī īpašiem medicīniskiem
nolūkiem. Taču arī visi pārējie
reģistrētie maisījumi vēlākam
vecumam ir pakļauti tam pašam
kontroles mehānismam.

Kā zināt, ka bērnam
maisījums ir
piemērots?

Piena dzērieni un
kazas piens

maisījumu sastāvs mainās un kļūst
tuvāks parastajam pienam – mainās
olbaltumu attiecība, maisījums paliek
“pieaugušāks”. “Ir bērni, kuri to

Daudz dzirdēts, ka no kazas piena

neakceptē. Steigties nevajag,” saka

gatavotiem maisījumiem ir augstāka

speciāliste.

latiņa. Kā saka speciāliste, nav īpašas

Tāpat gadījumos, kad bērns ir ēdis

starpības, vai piena maisījums gatavots

tikai mammas pienu, bet otrajā

no kazas vai govs piena pulvera, nozīme

pusgadā kādu apstākļu dēļ viņam

ir tikai tam, cik sašķelta ir iepriekš

jāēd piena maisījums papildu

minētā olbaltumvielu bumba. Jo tieši tas

piebarojumam, arī tad pareizāk būtu

rada komfortu vai diskomfortu mazuļa

sākt ar pirmo numuru, pāris nedēļu

Irēna Putniņa uzsver – nevajag no

puncim.

dot to un tikai pēc tam pāriet uz otro.

piena maisījuma gaidīt pasaules

Savukārt, runājot par piena dzērieniem,

“Tad bērnam būs mazāks šoks par to,

brīnumus: “Lielākā vecāku kļūda ir

kas gatavoti no dažādām izejvielām

ko viņam piedāvā,” saka Irēna Putniņa

viņu nepacietība. Lai cik labs būtu piena

(mandelēm, auzām utt.), tie noteikti

un piebilst – pie pirmā numura

maisījums, jebkurā gadījumā bērns

nav dodami bērnam līdz gada vecumam,

jāatgriežas arī gadījumos, kad otrais

saņem svešu olbaltumvielu. Ir jāvēro, kā

turklāt Latvijā tādus neiekļauj

izraisa alerģisku reakciju. Analogs

mazulis spēj tikt galā ar šo maisījumu,

PVD reģistrā, jo Eiropas Savienības

scenārijs ir ar visiem nākamajiem

bet nav uzreiz jārīkojas, ja vien,

likumdošana zīdaiņu ēdināšanai tādus

numuriem. [1–12]
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NOTEIKTI IELĀGO!
Piena maisījuma pagatavošanai jānotiek bez
improvizācijas vai gatavošanas “uz aci”. Uzmanīgi izlasi
pagatavošanas instrukciju – ja rakstīts, ka uz 30 ml
ūdens vajadzīgs līdzens kausiņš maisījuma, tad tā arī
ir. Ievēro arī secību – vispirms sterilizētā pudelītē ielej
ūdeni un tikai pēc tam ber piena maisījuma pulveri, lai
tilpums būtu precīzs. Tas ir svarīgi, jo šīs mērvienības
nav izdomātas. Tām pamatā ir strikti aprēķini, lai bērns
saņemtu visas attīstībai svarīgās uzturvielas vajadzīgajā
daudzumā.

Atceries!

Noteikti nedrīkst būt tā, ka sešu mēnešu vecumā
mazulis vēl nesaņem papildu ēdienu un pārtiek tikai
no piena. Ja vien viņam nav kādu veselības problēmu
un ārsts nav noteicis speciālu ēšanas režīmu, tad sešu
mēnešu vecumā bērna ēdienkarte ir jāpapildina ar
citiem produktiem!

EKSPRESJAUTĀJUMS
Kāpēc nekad nav akcijas 1. numura piena maisījumiem?
Atlaides mēdz būt piena maisījumiem, kas paredzēti
bērniem no sešu mēnešu vecuma un lielākiem.
Likumdošana stingri aizliedz rīkot akcijas 1. numura
maisījumiem, lai vecākiem nebūtu kārdinājuma to
iegādāties un no krūts barošanas pāriet uz mākslīgo.
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