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aizplīvo koku lapas, kā vecumdienās nosirmo un izretojas mati uz vecāku galvām.
Nevilšus man sejā iezīmējās mīļš smīns.
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Bet tad sāku domāt: nu kāpēc gan es tā neprotu – regulāri apstāties un pati
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AKMENTIŅA-

patīksmināties par savu labo liecību. Jā, arī pateikt – tagad būs vieglāk, jo esi
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universitātes
slimnīcas Bērnu psihiatrijas

dzemdību

pasvinēt, papriecāties un paauklēt savas jauniegūtās zināšanas. Padzīvot ar tām,

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

ārpusstacionāra
dzemdību vecmāte.

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 – inga@mammam.lv, meklē mūs sociālajos
tīklos “Facebook”, “Instagram” un “Twitter”
vai sazinies ar kādu no redaktoriem,
rakstot vēstuli e-pastā.

fotogrāfs.

SMILDZIŅA,

SIGITA ĀBOLTIŅA,

“Izdevniecības
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mācījusies, apguvusi, sapratusi. Un, kad pati sevi labi paslavējusi, tikai tad sākt

ŽANETE EGLĪTE,

lūkoties, ko un kā mācīties tālāk, kur un kas tomēr vēl sevī jāuzlabo. Citādi sanāk

Rīgas Dzemdību

Mammām un Tētiem”

kā darba zirgam – tik ej un ej, un nes līdzi sajūtu, ka lauks nekad nav aparts.

nama vecmāte,

galvenā redaktore, Latvijas

Bet lauks ir aparts, un viņi aug – man ir trīs skolēni. Un ik 1. septembri es tieku pie

zīdīšanas

vecāku organizācijas

galvenā redaktore, portāla

kopbildes. Tad nu vēlreiz un vēlreiz skatos uz to, jūtoties laimīga par to, ka viss ir

konsultante.

“Mammamuntetiem.lv”

“Mammamuntetiem.lv”

Tētiem. Zīdainis” grafiskā

vadītāja, Latvijas Sociālās

veselības redaktore.

dizainere.

tā, kā ir. Un pati pārceļu sevi nākamajā klasē.

“Mammām un

Inga Akmentiņa-Smildziņa,
vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja
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Ziņas
IZGLĪTĪBA VECĀKIEM

JAUNUMS

LIEPĀJĀ NOTIEK BEZMAKSAS NODARBĪBAS MĀTES UN BĒRNA, ĢIMENES
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI

MAZUĻA GRĀMATIŅA – AIZPILDI
DIGITĀLI UN SAŅEM DRUKĀTĀ
VERSIJĀ!

Atbalsta grupās tiek apskatītas
tādas tēmas kā bērna emocionālā
audzināšana, viedierīču lietošanas
paradumi ģimenē, attīstība un
drošība, atbalsts vecākiem,

“Baby Memory Book” – mazuļa pirmā gada
grāmatiņa, kuru aizpilda digitāli, izmantojot sev
ērtāko ierīci – telefonu, datoru vai planšetdatoru!

depresijas profilakse, bērna pozitīva
disciplinēšana, pāra attiecības pēc

Ideja par “Baby Memory Book” radās drīz vien pēc bērniņa

bērna piedzimšanas, problēmsituāciju

piedzimšanas, stāsta projekta īstenotāji. Taču sākotnēji, kad

risināšana u. c. Tuvākais atbalsta

mazulis visu laiku ir rokās, fiziskai grāmatiņas pildīšanai,

nodarbību grupu cikls plānots

tostarp fotogrāfiju attīstīšanai, nav laika. Līdz šim citas

oktobrī.

alternatīvas nebija, tāpēc nolēmām to izveidot paši!
Iepazīstinām ar “Baby Memory Book” – personalizētu mazuļa

•

Informatīvas grupu nodarbības

pirmā gada grāmatiņu, kuru aizpilda digitāli, izmantojot sev

vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu

ērtāko ierīci. Palīgs jaunajiem vecākiem skaistāko mirkļu

vecumam, kur četru nodarbību

glabāšanai!

ciklā tiek apskatītas tēmas par bērna

Apmeklē www.babymemorybook.eu un izmēģini!

valodas attīstību, bērna miegu, bērna

@babymemorybook.eu

ēdināšanu, veselīgu emocionālo vidi,
notiks fizioterapeita meistarklase
bērna attīstības veicināšanai u. c.
Tuvākie informatīvo nodarbību cikli

Veselības veicināšanas un slimību profilakses
projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs”
ietvaros jaunajām ģimenēm Liepājā tiek piedāvātas
dažāda veida izglītojošas nodarbības.

tiek plānoti 2023. gada februārī un martā.
Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar nodibinājumu “Liepājas
Reģionālās slimnīcas atbalsta fonds”. Vietu skaits grupās ir
ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Par

Solo™

konkrētiem norises datumiem var interesēties, rakstot īsziņu uz
• Nodarbību cikli grūtniecēm / topošajiem vecākiem, kur

tālruni 26 591 363 un norādot, kura aktivitāte interesē.

sešu nodarbību ciklā zinošu vecmāšu vadībā tiek apskatītas

Visas nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta

tēmas par gatavošanos dzemdībām, dzemdību norisi,

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

pašpalīdzību dzemdībās, partnera palīdzību dzemdībās,

ietvaros.

mazuļa zīdīšanu un pēcdzemdību laiku. Tuvākie nodarbību

Aktuālā informācija pieejama saitē www.liepaja.lv/veseliba

cikli plānoti 2023. gada janvārī un martā.

vai rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļai uz e-pastu:

• Atbalsta grupu nodarbību cikli ģimenēm ar bērniem dažādās

veseliba@liepaja.lv.

vecuma grupās:
• līdz 6 mēnešu vecumam;
• no 6 līdz 12 mēnešu vecumam;
• no 1 līdz 2 gadiem.
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Seko jaunumiem:

Medela Latvija

Medela produktus meklē bērnu preču veikalos un
aptiekās visā Latvijā!
www.mediq24.lv

Ziņas
LIKUMDOŠANA

GRĀMATAS

NO KURA LAIKA VARĒTU STĀTIES
SPĒKĀ OTRA VECĀKA KVOTAS

RĪGĀ ATVĒRTS ĢIMENES GRĀMATU
MAIŅAS PUNKTS “GRĀMATA PRET
GRĀMATU”
Ģimenes grāmatu maiņas punkts “Grāmata pret
grāmatu” ir vieta, kur nodot savu izlasīto grāmatu
un piemeklēt tās vietā citu, kā arī vieta, kur ziedot
kādu lasāmvielu no sava grāmatplaukta.
Ģimenes grāmatu maiņas punkts “Grāmata pret grāmatu”
ir vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” telpās
veidota vieta, kur trīs darbdienas nedēļā (no pirmdienas līdz
trešdienai) ir iespējams iemainīt ģimenē izlasīto grāmatu pret
jaunu, atnestajai līdzvērtīgu.

Tika plānots, ka šovasar stāsties spēkā likuma
norma, ka vismaz divi mēneši no bērna kopšanas
apmaksātā atvaļinājuma būs jāizmanto bērna otram
vecākam. Šādas izmaiņas veicamas, lai Latvija, tāpat
kā citas Eiropas Savienības valstis, pārņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvas par darba un
privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem
prasības. Jūnija vidū šīs plānotās izmaiņas tika uz
nenoteiktu laiku apturētas.

Grāmatu maiņas punkta adrese: “Mammamuntetiem.lv”
birojs Rīgā, Brīvības ielā 40 (pagalma ēkā), darba laiks no
plkst. 9.00 līdz 16.00.
Grāmatu maiņas punktā šobrīd maiņai ir pieejamas vairāk
nekā 700 dažāda satura grāmatas – grāmatas bērniem un
pusaudžiem, topošajiem vecākiem, padomu un recepšu
grāmatas, daiļliteratūra, vēstures un filozofijas grāmatas un
citas, kā arī vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”
izdotie žurnāli, ko savām vajadzībām var paņemt bez maksas
un maiņas materiāla.

Iepriekš izskanējis, ka šīs izmaiņas varētu attiekties uz
bērniem, kas dzimuši pēc 2. augusta, ņemot vērā, ka
direktīvas prasības Latvijai bija jāīsteno no šā gada 2. augusta.
Kā “Mammamuntetiem.lv” pastāstīja Labklājības ministrijas
valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite, šie grozījumi likumā
“Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” vēl nav
pieņemti un ar atpakaļejošu datumu nav iespējams īstenot
šādu nopietnu normu. Viņa norāda, ka diskusijas par šiem
jautājumiem un detaļām vēl būs un Saeimai šie likuma
grozījumi vēl būs jāpieņem.
Tātad uz tām ģimenēm, kurās bērni ir dzimuši šogad, arī
augustā un septembrī, šīs bērna kopšanas atvaļinājuma
apmaksātās daļas kvotas neattieksies. “Neko precīzi nav
iespējams solīt, jo diskusijas vēl ir gaidāmas, bet, visticamāk,
tas varētu būt pielāgojams no nākamā gada janvāra. Mēs
nebūsim savlaicīgi īstenojuši direktīvas prasības, bet tās tiks
ieviestas,” norāda D. Jakaite.
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Saruna

Neviltots prieks,
sirsnīgi smaidi un
būšana kopā – pa īstam.

MĀRIS
GRIGALIS:
“JA SIEVA
NEZĀĢĒ,
NAV
VAJADZĪGS
IZRAUTIES
NO MĀJAS”

No rītiem darbs televīzijā, pa dienu rit darbs radio,
pasākumu vadīšana – tā ir Māra Grigaļa ikdiena. Ar visu
to Māris paspēj būt kopā ar savējiem. Un ne tikai, lai
nofotografētos. Māris vēl vasaras beigās no galvas atceras
dēlu treniņu grafikus, rāda ar savu roku veiktos ģimenes
svarīgāko notikumu pierakstus un pastāsta un parāda, kā
vislabāk ir nomierināt zīdaini. Iekšā savu bērnu ikdienā –
ar darbiem un sirdi.
Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 9

Saruna
Autore: GUNITA KRILOVA
Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, Mammamuntetiem.lv

Kopā ar sievu Zani Māris Grigalis audzina trīs dēlus.
Vecākais dēls Kristers (8 gadi) ies 2. klasē, Mārcim ir
6 gadi, un rudenī viņš uzsāka mācības noslēdzošajā
dārziņa grupiņā. Ralfam tikko ir palikuši 2 gadi, un
šoruden viņš uzsāks mācības dārziņā. Māris šogad
ir “Mammamuntetiem.lv” organizētā Tēva dienas
gājiena un Tēvu sapulces vadītājs – jo viņš ir tētis ar
lielo “T”.
Vienā no pēdējām siltajām šīs vasaras dienām
“Mammamuntetiem.lv” viesojās Grigaļu ģimenes
Dobeles mājā –“Sapņos”. Mastā plīvo Latvija karogs,
blakus mājai laistās nokulti labības lauki, fonā diženi
ozoli. Iekopts dārzs. Visa ģimene mūs laipni sagaida,
vien ģimenes sunīte rej – sargā savējos. Zane mūs
cienā ar gardu pašceptu ābolu maizi, krūzēs kūp
kafija, bet pa vidu skan bērnu čalas un smiekli.
Mazākie brālīši pēc laika zaudē interesi par sarunu,
bet Kristers labprāt klausās un piedalās. Kristers
stāsta, ka viņam ļoti patīk, ka tētis ar viņu spēlējas
un brauc zvejot, bet Mārcis piebalso, ka šogad esot
izmakšķerējis pat līdaku!
Kāpēc esat izvēlējušies Dobeli par savu otro
dzīvesvietu?
Māris: Zane ir no šīs puses, viņas vecāki te dzīvo,
un sievai te bija zeme. Tā ir viņas dzimtā puses, un
likumsakarīgi, ka uzcēlām te arī māju. Tā mūsu
ikdiena paiet – pa darbdienām ziemā un rudenī
dzīvojam Mārupē, tur arī bērniem skola un dārziņi,
bet pa nedēļas nogalēm braucam šeit. Vasarās

Māris rāda sevis

dzīvojamies te, brīvlaikos.

veiktos pierakstus par

Kā paiet jūsu ikdiena?

ģimenei svarīgajiem

Māris: Skolas laikā loģistika ir baigā, un tur sieva

notikumiem. Ik

daudz dara. Viņa tagad, rudenī, sāks atkal vadāt visus

gadu viņš iekārto

puikas – viens uz skolu, otrs uz dārziņu un trešais

lapu, kur piefiksēts

uz citu dārziņu. Man ir agrie rīti darbā. Bērniem ir

viss, kas būtisks, –

dinamiska un piepildīta ikdiena – skola, nodarbības,

bērnu sasniegumi

tad viņi iet ārā ar Mārupes kāpņutelpas puikām,

un izkritušie zobiņi,

spēlējas. Mums nav visu laiku jādomā, ko viņiem

pirmās skolas gaitas,

darīt. Arī šeit – viņi iziet ārā un spēlē futbolu, mums

paveiktais pie mājas

tik ik pa laikam jāuzmet aci…

vai dārza.
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Saruna
Kamēr pieaugušie

Sarunā aktīvi piedalījās arī Grigaļu

runājas, mazie

ģimenes vecākais dēls Kristers.

brāļuki dodas
savās gaitās.
Mārcis un Ralfs.

Kad bērni bija
zīdaiņi, es darīju
visu, kas bija
nepieciešams, – mainīju
autiņbiksītes, mazgāju
dupsi, ģērbu, vedu ārā.
Sapratu arī, ka sievai bija
jādod atslodze,
tāpēc arī bieži
paliku ar mazo.

palīdz tieši vides maiņa.

iecerējis izgatavot, un saku: “Kristeriņ,

Kas tev, Zane, patīk Mārī kā savu

ej labāk prasi tētim!” Un es zinu, ka

bērnu tētī?

Māris nekad neatteiks, lai arī ir citi

Zane: Māris, man liekas, ir ļoti

darāmi darbi, viņš palīdzēs bērniem

labs tētis. Es uz Māri vienmēr varu

realizēt šīs idejas. Viņš ir mīļš, gādīgs,

Zane: Un ikdienā jau vēl ir treniņi,

ka tas ir svarīgi. Protams, tas prasa

Māris: Tā kā vairāk esmu ārpus mājas,

Vai ir kādi darbi, ko dari labprātāk?

paļauties, arī, kad bērni bija zīdaiņi.

padomā par puikām…

baseins…

laiku un lielu darbu, un – pacietību. Un

sanāk, ka sieva ir pārsvarā mājās un

Māris: Ai… Tu vienkārši ej un dari!

Man nebija ne mazāko šaubu, ka viņš

Māris: Kad sanāk būt prom, jau trešajā

Māris: Jā, tur ir vesels grafiks! Uz

pacietība nāk tikai ar gadiem, vismaz

ar bērniem, bet, kad esmu mājās, tad

Piemēram, te ap māju ir jāpļauj zāle,

tiks ar visu galā, parūpēsies par mums.

dienā asarām acīs saku, ka gribas pie

treniņiem bērnus vedam ne jau

man. 25 gados – kāda pacietība! Tā ir

mājās mēs darbus nedalām. Darām abi

un es to daru atpūšoties. Tas ir kaut kas

Māris vienmēr ir atbalstošs, visām

puikām.

tāpēc, ka paši cenšamies piepildīt

jaunība.

divi visu, kas ir jādara. Nu jā, zemi uzart

cits, ko tu dari, un tu atslēdz prātu no

bērnu idejām. Man nav tik daudz

Cik droši bija ar zīdaini darboties?

savus nepiepildītos sapņus. Vedam uz

Ik gadu “Mammamuntetiem.lv” rīko

vai ar lāpstu darboties – to daru vairāk

ierastā. Tas ir neizskaidrojami. Katru

enerģijas kā viņam! Piemēram, viņi

Māris: Ar Kristeru, pirmo dēlu, viss bija

karatē, lai viņi izkustētos, mācētu sevi

tētu aptauju, un šā gada aptaujas tēma

es. Uz veikalu braukt, traukus mazgāt,

nedēļas nogali mēs braucam uz māju –

tikko būvēja kāršu automātu, kur,

nezināms, bet mēs ātri sapratām, ka ir

aizstāvēt. Katram ir jāmāk peldēt –

ir “tētis mājās”. Kā jūs dalāt ikdienas

bērnus pieskatīt, ar viņiem darboties –

pa darbdienām mums ir dzīvokļa vide,

iemetot monētu, no kartona kastes

vienkārši jādara un jābūt pārliecinātiem

vedam viņus uz baseinu. Man šķiet,

pienākumus mājās?

to darām abi.

un te ir mājas vide, iespējams, mums

nāk ārā kārtis… Es klausos, ko dēls ir

pašiem par sevi. Kad bērni bija zīdaiņi,
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Saruna
es darīju visu, kas bija nepieciešams, – mainīju
autiņbiksītes, mazgāju dupsi, ģērbu, vedu ārā.
Sapratu arī, ka sievai bija jādod atslodze, tāpēc
arī bieži paliku ar mazo. Ar Mārcīti jau viss bija
zināmāks. Domāju, ka visam pamatā ir arī tas, ka
esmu piedalījies dzemdībās.
No kurienes tev nāk pārliecība, ka ir jābūt klāt
bērniem un jādarbojas?
Māris: Vecums. Vecums man tāds. Man ir 45 gadi, un
sievai jau es saku – ja man būtu 25 gadi, es nezinu,
vai būtu pārliecināts pats par sevi. Man šķiet, ka
esmu vairāk nobriedis. Tagad un pirms deviņiem
gadiem, kad kļuvu par tēti, es tam biju gatavāks nekā
25 gados, ja atskatos uz saviem jaunības, trakulības
gadiem. Esmu izdzīvojis tos laikus un nonācis pie
patiesajām dzīves vērtībām. Tagad esmu pārliecināts
par to, ko gribu. Tāpēc mums ir mājas ar nosaukumu
“Sapņi”, tāpēc mums ir trīs dēli, tāpēc mēs nedalām
pienākumus un darbus un neskatāmies viens uz
otru – ko tas dara vai nedara. Mēs respektējam un
izturamies ar cieņu – gan pret bērniem, gan viens
pret otru.
Vai tas ir arī nācis no tavas paša ģimenes, vecākiem?
Māris: Varbūt. Man vecāki ir ļoti radoši cilvēki,
mums ir šī radošā saikne. Mans tētis visu mūžu ir
bijis diriģents, mamma darbojās radio korī – mums ir
spēcīga kultūras saite.
Kādas tēvu darbošanās ir nākušas no tēta?
Māris: Padomju laikos jau viss bija citādi. Es dēlus jau
6, 8 gadu vecumā vedu zvejot, daudz darām kopā.
Padomju laikos jau nebija tādas iespējas, nebija arī
laika. Tagad es gribu to… varbūt kaut ko savādāk.
Zane, cik viegli bija uzticēt zīdaini Mārim?
Zane: Ļoti viegli! Man nebija nekādu aizspriedumu.
Mēs jau bijām iemantojuši viens otra uzticēšanos.
Kad Ralfiņš piedzima, tad bija tā, ka es biju vairāk ar
mazo, jo Mārim bija citas lietas – viņš bija ar Kristeru
un Mārci. Kad viņiem gribējās mammas uzmanību,

Ja sieva sāk zāģēt,
tas skaidrs, ka
vīram ir boulinga
spēle līdz pieciem
rītā. Ja sākas
ierobežojumi, tad
sākas meklējumi.
Kā atzīst Māris –
smagākie mājas
darbi, kā rakšana un
smagumu cilāšana, ir

tad Māris pieslēdzās. Bet, kad ir pirmais bērniņš, tad

uz viņa pleciem, bet

mammām noteikti ir jāļauj tētiem darboties. Varbūt,

viņš gari nefilozofē,

kad piedzima Kristers un es izbraucu kādās savās

vai viņam tos patīk

darīšanās, pēc tam es skatījos – ko viņš te ir uzvilcis,

darīt, – kas jādara,

kā viņš ir saģērbis
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jādara!

Saruna
Tas, ka sieviete ar
krūti baro bērnu,
laikam ir vienīgais,
ar ko atšķiras mamma
no tēta, audzinot bērnu.
Autiņbiksītes, ikdiena,
audzināšana,
izklaides – tas ir
līdzvērtīgi.

Māris
demonstrē, kā
jāaijā zīdainis.
Nekas nav
aizmirsies!

Ja starp vīru un sievu valda vienots
skats uz dzīvi, ne galvassāpes
piemeklē, ne jāmeklē veidi, kā
izrauties no mājas.

bērnu?! Bet, no otras puses, bērnam

viedoklis – jā, mēs varam saprasties

visu pieraksta.) Re, te pirmā frizēšanas

vecākiem. Ja tas nesakrīt, ir ziepes.

Pastāsti, Māri, par Zani kā mammu!

Izdomājam kaut ko. Mēs atceramies

ir sauss dupsis, tīras drēbes. Ne jau

un dzīvot, apzinoties otra īpašības.

diena, iestādītas tūjas… Te Mārča

Sākot ar ģērbšanu, pulciņu izvēli. Ja

Māris: Lieliska! Ja paskatāmies uz viņas

arī opjus – Māra tētim nosūtām video

vienmēr ir pareizi tā, kā es to redzu, –

Arī tagad viens otru jūtam ļoti labi –

dzimšanas dienā uzvilkām karogu, te –

mums tas nesakrīt, mēs meklējam

vecākiem, kā viņi turas kopā, – viņa ir

sveicienu, manam tētim, kas ir tuvāk,

saģērbju vai pabaroju bērnu.

redzam, ka otrs ir saspringts, kad labāk

kas tas? Mušu māja nokrāsota…

kompromisu. Ilgi diskutējam. Arī par

tā audzināta. Viņa rūpējas par visiem.

arī sagatavojam pārsteigumu.

Cik ilgi jūs bijāt kopā, pirms piedzima

netraucēt un neko lieku nejautāt.

Zane: Varbūt mūsu māja nokrāsota?

ceļojumu ilgi diskutējām – Zane gribēja

Mūs vieno tas, ka uz otru var paļauties.

Māris: Mēs cenšamies bērniem ielikt

bērni?

Izklausās, ka esat likuši labus pamatus

(Smejamies.) Īstenībā jā, viņš citreiz

braukt uz Turciju, bet es – uz Vāciju.

Un viņa par mani arī neaizmirst!

tādas vērtības, kas ir svarīgas. Tēva

Māris: Četrus gadus. No sākuma mēs

savai ģimenei.

atbrauc, ātri, ātri izvelk pierakstus un

Diskutējam un pieņemam lēmumu

Tāds piemērs – viņa aizies uz veikalu

diena, Mātes diena, dzimšanas dienas

daudz ceļojām. Mācījāmies rēķināties

Māris: Pirms laika mēs sapratām, ka

saka, ka kaut kas ir jāpieraksta. Un tad

kopā.

pēc pārtikas un nopirks man arī alu!

svinam, 18. novembris.

viens ar otru, ieraudzīt labās un ne

mums ir vajadzīgas savas ģimenes

Vecgada vakarā visu šo pārskatām, un

Kā jūs jūtaties, kad jums saka, ka

(Smejas.) Nu nepērk jau viskiju ar kolu…

Zane: Lāčplēša dienu arī mēs svinam!

tik labās puses. Bet mēs ļoti izbaudām

tradīcijas. Un mums šīs tradīcijas

parasti pārskatām ne tikai iepriekšējo

ceturto vajadzētu meitiņu?

Vai jums ir arī kādas Tēva dienas

Taču atbalstām arī Helovīnu, piemēram.

būšanu kopā, arī tagad, ar bērniem.

jau ir. Pirmkārt, mums ir katra gada

gadu, bērni grib paskatīties, kas noticis

Māris: Tas ir standarts! Zini kā, mums

tradīcijas?

Kas ir tās lietas, ko gribas, lai bērni

Mums nav aukles, paši tiekam galā.

pieraksti, kur mēs pierakstām gada

arī iepriekš.

ļoti daudz laika paņem viss šis… Es

Māris: Jā, katru Tēva dienu puikas

iemācās?

Pirms man bija piedzimuši bērni,

lielākos ģimenes notikumus, piemēram,

Māris: Jā, tā ir mūsu lieta… Svētdienās

nezinu, vai mums tagad ir tik daudz

gatavo brokastis, pasniedz tās man. Man

Māris: Man svarīgi, lai viņos ir

zināju, kādu ģimeni es gribu. Mums ir

bērnam izkrīt zobs, pirmā skolas diena,

mums ir pusdienas, sanākam visi pie

laika resursu…

bija tāda maizīte, kur izgriezta sirsniņa,

cilvēcība. Dvēseliskums. Galvenais,

jāciena vienam otru, jārunā pie pirmās

ceļojums… Re, tas izskatās šādi! (Māris

galda. Gribam, lai tas tā arī paliek pēc

Zane: Mēs ļoti mīlam mūsu bērnus, un

pa vidu izcepta oliņa.

lai sirdī ir tās vērtības – vecāki, cieņa

izdevības, ja ir kādas nesaskaņas.

ātri sameklē pierakstu lapas, kas –

tam, kad bērni būs izauguši.

mums patīk laiku pavadīt kopā, bet…

Zane: Mums nav tādu mantisku dāvanu,

pret apkārtējiem cilvēkiem, pret

Zane: Attiecību sākumā ļoti iepazinām

zīmīgi – veiktas tikai vienā rokrakstā.

Kas ir tas grūtākais vecāku lomā?

negribas, lai būtu par daudz. Ir ļoti labi,

bet mēs vienmēr gatavojam zīmējumus,

dzīvniekiem. Lai viņi nevar paiet garām

viens otru, un tad arī veidojās tas

Kā saka pats Māris – jā, tas ir viņš, kas to

Māris: Atrast kopīgo redzējumu abiem

kā ir tagad.

cepam kūciņu vai gatavojam brokastis.

vecam cilvēkam, kuram vajag palīdzību,
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Saruna
Zane ar jaunāko
ģimenes atvasi –
divgadīgo Ralfu,
kas šogad uzsāks
bērnudārza
gaitas.
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lai viņi piezvana vecākiem un pajautā,

veicas, ko jaunu iemācījušies.

izrauties uz bāru, iet cilvēku pūlī un

kā viņiem iet. Tās ir galvenās vērtības,

Kā atrodat laiku viens otram?

tur sēdēt, kad apkārt ir ņigu ņegu?! Ja

pārējo dzīvi jau viņi paši sakārtos.

Māris: Šis gads bija zīmīgs, jo mēs uz

tev mājās neviens neborē, ja tu vari

Kur smeļaties spēku diendienā?

trim dienām divatā ar sieviņu aizlidojām

atpūsties, cik ilgi gribi un kā gribi, tad

Māris: No mīlestības. Viņi ir tādi

uz Kipru. Jūras krasts, saule spīd, viss

man nevajag izrauties.

murmulīši, nu paskat! Viens

forši, laiski atpūšamies. Trešajā dienā

…un ja vēl sieva atnes alu!

samīļojiens, kad bērns pienāk klāt un

sapratām – mēs gribam pie saviem

Māris: Jā, un ja vēl atnes alu un novērtē!

saka: “Tēt, es tevi ļoti mīlu!” – tā ir

bērniem. Pietiek.

Tas ir ļoti svarīgi. Ja sieva sāk zāģēt, tas

lielākā balva.

Zane: Kādreiz liekas, ka gribētu uz

skaidrs, ka vīram ir boulinga spēle līdz

Zane: Arī tas, ka redzu, kas bērniem

kādu teātri, bet pagaidām… gan jau

pieciem rītā. Ja sākas ierobežojumi,

varētu atrast laiku, bet sākas pārāk iela

tad sākas meklējumi. Mēs esam gana

menedžēšana. Visus trīs atstāt – ļoti labi

pašpietiekami. Mēs cauru gadu kurinām

zinām, ko tas prasa. Negribas tik ļoti

ugunskuru, cepam desiņas. Pandēmija

savus tuvos apgrūtināt.

mūs arī satuvināja. Visi bijām šeit,

Māris: Esam arī vairākas reizes

mājās, vienīgi par slimošanu gan bija

runājuši – kur ir problēma, kad vīrs

uztraukums – izslimojām visi.

grib kaut kur izrauties ar večiem. Es

Ko domājat par ieceri divus mēnešus

domāju – varbūt man ir tāds darbs, ka

no bērna kopšanas atvaļinājuma nodot

sabiedrības pietiek. Lai es vēl gribētu

otram vecākam, kas parasti būtu –

Saruna
tētim? “Mammamuntetiem.lv” un
mājokļu attīstītāja “Bonava” septembrī
veiktā aptauja “Tētis mājās” liecina,
ka tikai 30 % tētu atbalsta iecerētās
izmaiņas.
Māris: Man šķiet, ka tas ir atkarīgs
no darba, ko dara otrs vecāks. Manā
gadījumā – kā es divus mēnešus darbā
pateikšu, ka iešu auklēt bērnu?! Es taču
katru vakaru viņu auklēju… (Domā.)
Nezinu, vai var piespiest… Un vai tēti
zinātu, kas jādara krīzes situācijā?
Zane: Es domāju, ka mūsu gadījumā
tā nebūtu nekāda problēma. Un tas
taču būtu noteikts ar likumu, līdz ar
to darbā nevajadzētu būt problēmām.
Tu taču varētu mierīgi tikt galā! Arī
es ne vienmēr zinu visas atbildes uz
jautājumiem – es arī zvanu ārstam, ja ko
nezinu. Mēs visi mācāmies!
Māris: Tas gan… Un domāju, ka uz
mums tas pagaidām neattieksies.
(Smaida.)
Kāds būtu, Māri, tavs novēlējums
jaunajiem tētiem?
Māris: Mans novēlējums būtu
nebaidīties. Nebaidīties un atrast to
līdzsvaru starp mammu un tēti, vīru
un sievu. Tas, ka sieviete ar krūti baro
bērnu, laikam ir vienīgais, ar ko atšķiras
mamma no tēta, audzinot bērnu.
Autiņbiksītes, ikdiena, audzināšana,
izklaides – tas ir līdzvērtīgi. Un, ja to
saprot sieviete un vīrietis un to dara
vienādi, tad es novēlu visiem, lai
nerodas domstarpības.
Zane: Un galvenais arī sievietēm ļaut
tētiem darboties. Citreiz mammas paņem
to bērniņu un negrib nevienam dot…
Māris: Jā. Un vīrietis atslābst! Es novēlu,
lai ir tas līdzsvars starp abiem vecākiem.
Tad arī ir vieglāk – nav jādala darbi.
Kam ir brīvas rokas, tas dara.
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Tik viegli viņi iet pa dzīvi!

GRŪTNIECĪBAS
PLĀNOŠANA
UN TĀS NORISE
VECUMĀ 40+

Grūtniecība, pārkāpjot 40 gadu vecuma slieksni,
mūsdienās vairs nav retums. “Četrdesmitgadīga
grūtniece nav vis veca mamma, bet gan nobriedusi
sieviete, kura ar savu iekšējo mieru un izpratni būs
ļoti laba mamma!” teic ginekoloģe Iveta Bičevska un
psihoterapijas speciāliste Aina Poiša.
nu būs pašas radītu bērnu, tik būs!
Skaudri? Jā, taču dabā tā iekārtots, ka
mēs, sievietes, piedzimstam ar aptuveni
400 tūkstošiem olšūnu, kuras dzīves
laikā tērējas un noveco kopā ar mums.
Turklāt olšūnās noglabātā ģenētiskā

Konsultē:
IVETA BIČEVSKA,

ginekoloģe, dzemdību
speciāliste Rīgas
Dzemdību namā un
klīnikā EGV

AINA
POIŠA,

psihoterapijas
speciāliste

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

informācija tiek ietekmēta gan ar
mūsu dzīvesveidu, gan slimībām, gan
medikamentiem, kurus esam spiestas
lietot, un visu citu, ko vien elpojam,
ēdam, dzeram, jūtam, piedzīvojam utt.
Tāpēc – jo gados vecāka māmiņa, jo
lielāka iespējamība, ka embrija attīstības
procesā notiks ģenētiska kļūda –
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Skaidrs, ka 40 gadi ir zināma

šūnas dalīsies nepareizi un veidosies

robežšķirtne sievietes dzīvē –

liekas hromosomas vai būs kāda cita

bioloģiskais pulkstenis skaidri vēsta,

problēma. Šis ir viens no faktoriem,

ka darbosies vēl tikai dažus gadus. Cik

kamdēļ vecumā pēc 40 tik ļoti gribētais
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 64. lpp.

Grūtniecība

Grūtniecība
bērniņš mēdz nepieteikties ļoti ilgi vai

varēs palikt stāvoklī arī 45–48 gadu

mēnesi un cikls turpina būt regulārs.

ir zemāks un līdz ar to ir apgrūtināta

daudzumā cirkulē arī augļa

grūtniecība neiestājas vispār. Un arī tā

vecumā ar savām olšūnām, bet tie ir

“Tāpat biežāk ir grūtniecības apstāšanās

grūtniecības iestāšanās.

asiņu daļiņas – tās tiek izdalītas

saukto missed abortion (grūtniecības

izņēmuma gadījumi.”

attīstība agrīni apstājas) risks ir gaužām
liels.
Kā saka ginekoloģe un dzemdību
speciāliste Iveta Bičevska, vīrieši

Biežākās problēmas,
ar kurām jāsastopas

1. trimestrī jeb pieminētais missed

Vēl viena specifiska, bet ļoti svarīga

un veiktas ģenētiskās analīzes.

abortion. Tas ir sava veida mehānisms,

nianse, kas gan vairāk var ietekmēt

Dauna sindromam šī izmeklējuma

kā daba regulē, lai nepiedzimtu mazuļi

pašas dzemdības, – ar gadiem mainās

precizitāte ir 99 %. “Mūsdienās

ar lielām patoloģijām – 80 % gadījumu

arī iegurņa locītavu kustīgums. Iegurņa

ir diezgan daudz metožu, kā var

tas ir īstais iemesls missed abortion,”

kauli ir savstarpēji saistīti ar saitēm.

noteikt, vai bērns ir vesels. Protams,

JA PLĀNOTA
GRŪTNIECĪBA
PĒC 40,
PIRMS TAM
IETEICAMS
PĀRBAUDĪT:

ir privileģētāki šajā jomā: “Viņiem

Vispirms jāuzsver jau pieminētās

stāsta Iveta Bičevska.

Grūtniecības laikā mainās visas iegurņa

neviena metode 100 % negarantē,

spermatoģenēze notiek 72 dienu laikā

grūtības bērna ieņemšanas procesā.

Otrs gana biežs problēmcēlonis,

proporcijas, un tas ļauj bērniņam

ka mazais piedzims pilnīgi vesels,

un auglība saglabājas daudz ilgāk.

Daktere norāda, ka sievietes auglība

kamdēļ neiestājas grūtniecība pēc

veiksmīgi iziet caur dzemdību ceļiem.

bet lielākās, nopietnākās patoloģijas

VAIROGDZIEDZERI. Nereti tieši

Sievietēm ir savs laika pulkstenis, ko

samazinās, jau sākot no 35 gadu vecuma,

40 vai tā pārtrūkst, ir cikla otrā fāze,

Taču ar gadiem saites kļūst stīvākas,

var konstatēt jau grūtniecības

šis mazais, bet tik svarīgākais

nekādi nespējam apiet. Turklāt katram

bet sevišķi strauji tā sāk kristies pēc 40.

kas hormonālā ziņā pamazām kļūst

iegurnis mazāk kustīgs, bet pilnībā šīs

laikā,” piebilst ginekoloģe.

orgāns ir tas, kas sācis

tas ir individuāls. Būs sievietes, kas

Arī tad, ja ovulācija joprojām notiek ik

nepilnvērtīgāka, progesterona līmenis

locītavas kalcinējas no 45 līdz 50 gadu

streikot, tāpēc pirms bērniņa

vecumam.

radīšanas nākas risināt kādas

Iveta Bičevska gan norāda, ka fiziski
aktīvām sievietēm šis process notiek
lēnāk, un, ja aktivitātes netiek
pārtrauktas arī grūtniecības laikā,

Ar ko vēl jārēķinās
no medicīniskā
skatpunkta

problēmas. Pārbaude nozīmē
gan vairogdziedzera USG, gan
hormonu analīzes.

tad iegurņa saišu mobilitāti iespējams

Blakus slimības. Grūtniecības gaitu

DZELZS UN D VITAMĪNA LĪMENI

uzturēt pieklājīgā līmenī.

var ietekmēt dzīves laikā iegūtas

ASINĪS. Tas nozīmē, ka jānodod

kādas blakus slimības, piemēram,

pilna asins aina, kas parādīs arī

ĢENĒTISKO
SLIMĪBU RISKS

paaugstināts asinsspiediens,

citu rādījumu reālo situāciju.

vairogdziedzera problēmas u. c.

Labs hemoglobīna līmenis ir

Ja grūtniecība ir plānota, to visu

īpaši svarīgs, ņemot vērā, ka

Jo vairāk gadu grūtniecei, jo lielāks

iepriekš var risināt, dodoties pie sava

grūtniecības laikā parasti dzelzs

ir satraukums par iespējamām

ārstējošā ārsta, kurš ieteiks, kā rīkoties

līmenis pazeminās.

ģenētiskām slimībām bērnam.

bērniņa gaidību laikā. Jo, piemēram,

Nepareiza embrija attīstības risks:

vairumu medikamentu, kurus

JA BIJUŠAS KAUT VAI

• sievietēm līdz 35 gadu vecumam –

lieto asinsspiediena stabilizēšanai,

EPIZODISKI ĪSLAICĪGAS

32 % gadījumu;

grūtniecības laikā nedrīkst izmantot.

PROBLĒMAS AR

• 38–40 gadu vecumā – 43 %

Liekais svars jeb aptaukošanās. Jāteic

ASINSSPIEDIENU, TAS BIJIS

gadījumu;

gan, ka šī problēma ir aktuāla dažādos

PAAUGSTINĀTS, tad noteikti

• 40–42 gadu vecumā – 76 %

vecumos, taču ar gadiem tomēr biežāk

jākonsultējas ar kardiologu un

gadījumu;

novērojama. Liekais svars palielina

jāizrunā, kā šo situāciju varētu

• virs 42 gadu vecumam – 84 %

ļoti daudzu grūtniecībai raksturīgu

risināt gaidību laikā. “Tas ir ļoti

gadījumu.

sarežģījumu riskus – preeklampsija,

svarīgi,” uzsver Iveta Bičevska.

Tā kā Dauna sindroms ir patoloģija,

cukura diabēts, augsts asinsspiediens utt.

Ja ir aizdomas par hormonāliem

kas ļauj attīstīties grūtniecībai, tas

Arī ar liekā svara problēmu var veiksmīgi

traucējumiem – ir pastiprināta

arī ir iemesls, kamdēļ grūtniecēm

tikt galā, jo, kā saka Iveta Bičevska,

apmatojuma veidošanās,

pēc 35 gadu vecuma iesaka veikt

mūsdienās ir plašas iespējas to risināt.

neregulārs cikls, pastiprināta

NIPT testu, kad tiek paņemtas

Grūtniecība var saasināt kādas

svīšana –, tad jāveic arī hormonu

mammas asinis, kurās nelielā

hroniskas veselības problēmas un pat

analīzes.

tādas, kas gadiem ir klusējušas.
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Grūtniecība
ģimene ir stabila, tad kāpēc ne?!” teic

vai sieva, bet arī personība, un beidzot

apkārtējie saka, un iet uz savu mērķi.

psihoterapeite Aina Poiša un piebilst, ka

sāk saprast, ko grib un ko ne, attīstīt

“Sieviete apzinās, ka tas ir mazliet risks,

šādās ģimenēs bērna ienākšana parasti

kādas intereses. No otras puses ir šis

bet, ja viņa gaida mazuli, tad pašai

atjauno gaisotni, uzlabo attiecības vēl

bioloģiskais pulkstenis, kas mudina –

jāaizsargā gan sevi, gan savs bērns,

vairāk, ienes dinamiku: “Visa ģimene

tagad vēl vari radīt bērniņu. Ir pēdējais

filtrējot un nelaižot klāt neko lieku,”

saliedējas, jo ir skaists notikums, plus ir

laiks! “Bērns ienes prieku, bet nozog

saka psihoterapeite.

pieredze ar iepriekšējiem bērniem, un

to pirmo daļu – dzīvošanu sev. Ar šo

Kā to izdarīt? Apzināti meklējot

nav vairs lieku satraukumu, kādi mēdz

pretrunu jātiek galā un jāizsver visi par

un ļaujoties labiem un skaistiem

būt gados jaunām māmiņām.”

un pret,” brīdina Aina Poiša.

notikumiem. Piemēram, skatoties

Atbalsta komanda
ir ļoti svarīga

Ieslēdz informācijas
filtru!

Jā, bērna ienākšana ģimenē ir patiesi

Ir tik daudz uzskatu un runu par to,

40 gadu vecumā piemītošā apzinātība

skaists un saliedējošs, pat atjaunojošs

kāda tad ir grūtniece pēc 40 un kas

palīdz, jo “sieviete saprot, ka pati var

notikums, taču pat mierīgiem un

viņu noteikti piemeklēs. Skaidrs, ka

ietekmēt savu smadzeņu darbību ar

pieredzējušiem vecākiem jārēķinās ar

tas nav nekas uzmundrinošs, spēku un

savām izvēlēm, un šīs izvēles par labu

“blaknēm”. Lai cik vitāla, aktīva un

prieku dodošs, tāpēc Aina Poiša iesaka

sev var izdarīt drošāk nekā jaunībā, kad

veselīga būtu sieviete, pēc 40 gadu

ielikt sevi tādā kā kapsulā, filtrēt, ko

visi esam ietekmējamāki”.

vecuma enerģijas ir mazāk un fizisko
spēku atjaunošanai vajadzīgs vairāk

Sievietei nav
jādzīvo ar apziņu,
ka viņa ir veca
dzemdētāja. Sieviete spēj
dzemdēt pēc 40,
bet viņai jārēķinās
ar citiem aspektiem –
ka vajag vairāk
palīgu, vairāk
atpūtas.

laika, tātad arī normālas miega
stundas. Nakts negulēšanas zīdaiņa
periodā un mazā cilvēka aktivitātes,
paaugoties un izzinot pasauli, prasa
ļoti daudz enerģijas, uzmanības, un ir
jārēķinās ar fizisku nogurumu. “Tāpēc

Vai dzemdējot
pēc 40, veic
ķeizargriezienu?

Vai tiešām katra
grūtniecība sievietes
organismu atjauno?

Atbild ginekoloģe Iveta Bičevska: “Ja

“Mazliet taisnība tā ir. Zinātniski tas gan

tā ir pirmā grūtniecība, tad visbiežāk

nav pamatots, bet organismam jātiek

tas būs ķeizargrieziens, lai gan

līdzi jaunajam un nebūt ne vienkāršajam

obligāta indikācija tā nav. Iepriekš

ritmam, īpaši tad, kad bērns paaugas un

vecuma bērni, labs darbs un beidzot

sakārtojusies, materiālais stāvoklis ir

runājām par iegurņa locītavu

sāk aktīvi izzināt pasauli. Mazais cilvēks

laiks, ko veltīt sev, bet... Viņa

stabils, viņa ir vieda, bet grūtības sagādā

kalcinēšanos, un tas var būt iemesls,

neļauj novecot,” atbild Iveta Bičevska.

grib bērnu! Kāpēc? “Jo 40 gadi ir

tieši fiziskais aspekts.”

robežšķirtne, kad sieviete jūtas

Psihoterapeite uzsver, ka, jā, sanāk

nobriedusi, bet reizē vēl ir pietiekami

pretruna: no vienas puses daba saka –

jauna, un visi reproduktīvie procesi

tu savus lielos darbus esi izdarījusi

arī darbojas. Ķermenis ir gudrs

citu labā un tagad vēlies vairāk dzīvot

kamdēļ dzemdības var beigties ar
akūtu ķeizargrieziena operāciju.
Ja tā ir atkārtota grūtniecība un
iepriekšējās bijušas dabīgas jeb

Kāpēc gribas bērniņu
pēc 40?

ir vajadzīga atbalsta komanda,” uzsver
Aina Poiša. “Sievietei nav jādzīvo ar
apziņu, ka viņa ir veca dzemdētāja.
Sieviete spēj dzemdēt pēc 40, bet viņai
jārēķinās ar citiem aspektiem – ka vajag
vairāk palīgu, vairāk atpūtas –, jo šajā
vecumā lielākoties sievietes dzīve ir

vaginālas dzemdības, tad visbiežāk

Iedomājies ainu: sievietei ir laimīga

un diktē: ja vēl ir iespējas iznēsāt

sev –, turklāt pašapziņa ir pieaugusi,

sieviete dzemdē pati.”

laulība, pieauguši vai vismaz skolas

bērniņu, ir pietiekami daudz spēka,

sieviete apzinās, ka nav tikai mamma
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skaistas filmas, apmeklējot koncertus,
izrādes, baudot pastaigas dabā vai
darot jebko citu, kas topošajai māmiņai
sagādā prieku un vairo labsajūtu. Un

Grūtniecība
Jaunas pazīšanās
plusi
Nobrieduši vecāki parasti uzsver,
ka bērna ienākšana ģimenē viņus
atjauno. “Viņi sāk komunicēt ar
vecākiem, kuriem ir līdzīga vecuma
bērni, nomainās arī sociālais atoms, jo
neviens neskatās pases datos, cik tev
gadu. Mums ir viena vecuma bērni,
tāpēc mums ir kopējas intereses. Un
izrādās, jaunās māmiņas ir pat ļoti
sakarīgas,” smej Aina Poiša un aicina
izturēt izaicinājumu un neaizrauties
ar pārgudrību – “ja gribas tās jaunās
pamācīt, tad jāmeklē bremze, citādi tu
sāc novecot savā domāšanā. Nevajag
lasīt mini lekcijas – kādreiz jau tā

Bērns kā glābiņš
laulībai

nebija... Ja kāda mamma pati pajautā,
turēties kā ģimenei un tagad neskatīties

tad gan jādalās ar padomu, bet neskrien

uz to problemātiku, kas ikvienā pārī taču

pa priekšu ar savām gudrībām.”

ir,” uzsver Aina Poiša.
Kad bērni izauguši un nav vairs ierasto
rūpju par kādu, pāris var piedzīvot bailes
jeb tukšās ligzdas sindromu. Turklāt arī
savstarpējās attiecības var pašķobīties,
jo tad, kad ir rūpes par bērniem, mazāk

Kāpēc jaunās
attiecībās tik ļoti
gribas kopīgu bērnu?

Nenodari pāri
savam bērnam!
“Lutināšana ir omīšu privilēģija,
audzināšana – vecāku. Neuzvedies

jākonfrontējas ar to, kas notiek pašu

Jo sabiedrībā valda priekšstats, ka

ar savu bērnu kā omīte,” uzsver

attiecībās. “Tāpēc reizēm, kad atkal

īsta ģimene ir tad, ja ir kopīgi bērni.

psihoterapeite. Viņa piekodina, ka

ģimenē ienāk mazs bērniņš un atkal ir

Speciāliste gan brīdina – ja mazulis tiek

neatkarīgi no vecuma, kamēr audzinām

kopīgs projekts, tā ir iespēja pagarināt

radīts šādu uzskatu dēļ, pastāv liela

bērnus, mums jāinteresējas par visu,

ģimenes fāzi un attālināt tukšās ligzdas

iespējamība, ka bērns nevis ienesīs prieku

kas viņus interesē, un jāatbalsta savs

sindromu,” norāda Aina Poiša. Viņa

ģimenē, bet gan nesaskaņas. Īpaši, ja

bērns: “Jāļauj savam bērnam iet,

piebilst, ka sava autonoma ceļa iešana

kādam vai pat abiem no pāra jau ir bērni

mēģināt pat tad, ja pašai ir bail, un jābūt

arī ir pavisam normāla brieduma

no iepriekšējām attiecībām. Jo šie bērni

gatavai iesaistīties, ja vajag.”

gados – cilvēks vairāk atgriežas pie

“visu laiku filtrē, vai viņus pieņem. Un

Neļauties pāraprūpei gadījumos, kad

sevis, nav vairs tāda “mēs”, bet tas prasa

šiem bērniem vienmēr liekas, ka vecāki

bērns ir ilgi gaidīts un grūti nācis, tas ir

pārveidi attiecībās. “Un tad ienāk jaunais

to mazo, kopīgo bērniņu mīl vairāk un

patiesi liels izaicinājums. Ja pašam grūti

projektiņš – gaidīšanas, sagaidīšanas un

izturas labāk pret viņu.”

pretoties vēlmei apčubināt savu bērnu,

pēc tam arī ilgstošais apkopšanas režīms.

Lai radītu bērnu, vadmotīvam vajadzētu

palīdzīgu roku noteikti sniegs psihologs

Tas uz kādu laiku iedod garantijas, ka

būt vēlmei veidot lauku, kur justies kā

vai psihoterapeits. Ja nepieciešams,

mums ir kaut kas kopīgs, jauns, kas

mājās, nevis kalpot kādiem mītiem,

izmanto to un ļauj savam bērnam augt

mums kā vecākiem uzliek atbildību

piebilst Aina Poiša.

veselīgi!
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Dzemdības

PLĪSUMI VAI GRIEZUMS
DZEMDĪBĀS
Kam plīst biežāk, un kā veic griezumu?

Konsultē:
KATRĪNA
KALNIŅA,

ginekoloģe, dzemdību
speciāliste Paula
Stradiņa Klīniskajā
universitātes slimnīcā

Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

tādu nemaz nejūt. Turklāt uzreiz pēc
placentas piedzimšanas, kā arī tad, ja
ārsts veic iegriezumu, sieviete saņem
pretsāpju līdzekļus.
Un vēl svarīgi zināt, ka “plīsumi un
griezumi nav visām dzemdējošām
sievietēm”, saka ginekoloģe un dzemdību
speciāliste Katrīna Kalniņa: “Dati liecina,
ka 70 % gadījumu sievietei dzemdībās

arī tā būs”. Pat tad, ja gadīsies kāds
plīsums dzemdībās vai bērniņam būs
nepieciešama palīdzība dzimšanas
procesā un ārstam vajadzēs veikt nelielu
iegriezumu starpenē, tā būs pilnīgi
cita situācija un atšķirīgi plīsumi. Jo arī
tie iedalās kategorijās pēc smaguma
pakāpes. Labā ziņa ir tā, ka pēdējās
divas – smagākās, nopietnākās –
kategorijas mēdz gadīties patiešām ļoti,
ļoti reti. Vien apmēram 2–4 % gadījumu.

STARPENES
PLĪSUMU
4 KATEGORIJAS
1. pakāpes plīsumi – saplīsusi
maksts gļotāda un starpenes āda;
2. pakāpes plīsumi – saplīsusi
maksts gļotāda, starpenes āda un
starpenes muskulatūras kārta;

Dzirdot vārdu “plīsums” vai

ir starpenes plīsumi vai jāveic griezums.

“iegriezums”, turklāt vēl starpenē,

Atkārtotās dzemdībās plīsumi ir retāk,

maksts gļotāda, starpenes āda,

cilvēki, kuri nav iekšā šajā aktīvajā

taču arī pirmajās tādi var nebūt!”

starpenes muskulatūras kārta un

dzemdību procesā, visticamāk,
noskurinās šausmās – tas taču ir tik

Plīsumi nav vienādi

traki un noteikti neizturami sāpīgi!

3. pakāpes plīsumi – saplīsusi

ārējais anālās atveres sfinkters;
4. pakāpes plīsumi – saplīsusi
maksts gļotāda, starpenes āda,

Bet, domājams, sievietes, kuras ko tādu

Ja kāda draudzene stāsta vai interneta

starpenes muskulatūras kārta,

piedzīvojušas, lielākoties šādas sajūtas

dzīlēs izlasi pieredzes stāstu par to, kā

ārējais un iekšējais anālās atveres

noliegs. Ja plīsums ir mazs – 1. vai

“man saplīsa viss, kas varēja saplīst”,

sfinkters un taisnās zarnas

2. pakāpes (un visbiežāk tieši tāds tas

tad aši aizmirsti šo informāciju. Nevajag

gļotāda.

arī ir) –, tad dzemdību sāpju jūklī ko

ļauties nepamatotām raizēm, ka “man
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Dati liecina, ka
70 % gadījumu
sievietei dzemdībās
ir starpenes
plīsumi vai jāveic
griezums.

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 64. lpp.

Skaisto bērna gaidīšanas laiku nereti aizēno māmiņas
bailes par dzemdībām. Īpaši beigu posmā, kad uzrodas arī
kādas fiziskas grūtības lielā punča dēļ un arvien skaidrāka
kļūst apjausma, ka lielais notikums ir pavisam tuvu. Par
ko tieši bail? Visbiežāk par visu, ko vien var iedomāties
saistībā ar dzemdībām, tostarp arī par iespējamiem
plīsumiem sievietei vai nepieciešamību veikt iegriezumu,
lai mazulis spētu piedzimt. Kā saka daktere, mūsdienās
tas nav nekāds bubulis.

Zināšanai!

Arī otrās pakāpes plīsumi var būt
dažādi – var būt pavisam maza

plaisa muskulatūrā un var gadīties,
ka plīsumi ir vairāki un dziļāki.

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 31

Dzemdības

Ārsts izšķiras par
labu griezuma
veikšanai
situācijās, kad
vajadzīgs, lai bērns
piedzimst tūlīt.

ja būs pārsists celis tā, ka brūce vērsies

brūcē iekļuvusi infekcija, uzradusies

vaļā, tad gan vajadzēs uzlikt šuves.

hematoma (asins izplūdums brūcē)

“Līdzīgi ir dzemdībās. Ja starpenes

vai brūce ir atvērusies. Normāli ir, ja

gļotāda ir virspusēji nobrāzta, tā

ar katru dienu sāpes un diskomforts

sadzīs pati, bet visu, kas ir “asiņojošas

mazinās.

bedres”, labāk sašūt, jo tad tās ātrāk
sadzīst un ir labāks kosmētiskais

Režīms pēc tam

efekts,” teic Katrīna Kalniņa.
Stradiņa slimnīcā tiek izmantotas

Lai iespējami labi justos, pirmajās dienās

kosmētiskās šuves. Tas nozīmē, ka

palīdz aukstuma aplikācijas, kas kalpos

ar vienu nepārtrauktu kosmētisko

arī kā sāpju mazinātāji. “Protams, ārsts

šuvi tiek sašūts viss – gan maksts,

ieteiks arī piemērotākos pretsāpju

gan starpene, gan āda. “Pierādīts,

līdzekļus, kas ir gan iekšķīgi, gan lokāli

ka tad ir daudz mazāk pēcdzemdību

lietojami un mazina diskomfortu,”

komplikāciju, mazāk sāpju, brūces

stāsta ginekoloģe un uzsver arī higiēnas

labāk dzīst un arī ilgtermiņa sūdzības

nozīmi: “Lai izvairītos no infekciju

samazinās, ja tiek šūts ar kosmētisko

riska, ir svarīgi regulāri un saudzīgi

šuvi,” norāda ginekoloģe.

apmazgāties, lietojot piemērotus

Arī diegi pēc tam nav jāņem ārā, jo tiek

intīmās kopšanas līdzekļus. Tāpat

izmantoti pašuzsūcošie.

jāatceras regulāri mainīt paketes un
ieliktnīšus un vēlams lietot visus

CIK ĀTRI
SADZĪST?

ārsta ieteiktos preparātus, kas veicina

1.–2. pakāpes plīsumi (arī iegriezumi)

lai jaunās māmiņas pašsajūta pēc

sadzīst vidēji trīs nedēļu laikā;

dzemdībām būtu iespējami labāka.

dzīšanu un pasargā no infekcijām.”
Vēl būtiska loma ir vēdera izejai,

dzemdības jeb vakuumekstrakcija

mēdz veikt mediālo griezienu, kas ir

3.–4. pakāpes plīsumi – četru līdz

Kā norāda Katrīna Kalniņa, svarīgi

vai stangu dzemdības. “Ir pierādīts:

taisns no maksts uz anālās atveres pusi,

sešu nedēļu laikā.

ēdienkartē iekļaut pietiekami daudz

ja veic šo iegriezumu, samazina risku

vai laterālo – taisni uz sāniem.

Diskomforts, ejot uz tualeti,

šķiedrvielu un jāseko līdzi uzņemtā

apmazgājoties un nopietnākos

šķidruma daudzumam, kas, starp citu,

gadījumos arī staigājot, jūtams no

nav mazsvarīgi arī piena veidošanās

dažām dienām līdz pat vairākām

procesā. “Ja tomēr rodas kādas

sievietei tikt pie trešās vai ceturtās
pakāpes plīsumiem. Jo zināms arī tas, ka

Un tad seko šūšana...

vakuumekstrakcijas vai stangu dzemdību
gadījumā šie nopietnie plīsumi ir

Par šo procesu nudien nav jāsatraucas,

nedēļām; sāpes parasti jūtamas tikai

problēmas, aizcietējumi, tad jāpalieto

biežāk,” atklāj speciāliste un atgādina, ka

jo plīsumu un griezumu apkopšana

dažas dienas.

laksatīvi, kas palīdz mīkstināt vēdera

mazulis piedzimst tūlīt. Visbiežāk tas

vakuumekstrakciju vai stangu dzemdības

notiek anestēzijā. Atkarībā no brūču

notiek otrā dzemdību perioda beigās un

veic vien tad, kad arī nepieciešams

smaguma pakāpes tiek izvēlēta

gadījumos, kad mainās bērna sirdstoņi,

pabeigt dzemdības tūlīt, jo, piemēram,

piemērotākā atsāpināšanas metode –

“Latvijā to neveic rutīnā,” uzsver

kas savukārt signalizē par draudiem

ir izmaiņas bērna sirdstoņos vai ieildzis

epidurālā, lokālā vai vispārējā

ginekoloģe un atklāj, ka ir valstis, kur

viņa veselībai. “Tā ir viena no biežākām

otrais dzemdību periods un mammai ir

anestēzija. Jāšuj ir visi plīsumi, tikai

epiziotomiju jeb griezumu starpenē veic

indikācijām epiziotomijas veikšanai,”

spēku izsīkums.

pavisam mazas skrambiņas var dzīt

...sāpes kļūst izteiktākas, palielinās

vai otra sāna), un nopietnāku brūču

katrai dzemdētājai.

saka Katrīna Kalniņa.

Iegriezumu veic starpenē, un Latvijā

tāpat. Ārste min salīdzinājumu ar

spīlējoša, pilnuma sajūta, varbūt pat

gadījumā vizīte pie ginekologa jāieplāno

Ārsts izšķiras par labu griezuma

Otra biežākā situācija, kad izdarāms

tas ir mediolaterālais: slīps 3–5 cm liels

nobrāztu ceļgalu bērnam, kad viņš

ir paaugstināta ķermeņa temperatūra.

kādas nedēļas agrāk nekā pēc sešām

veikšanai situācijās, kad vajadzīgs, lai

griezums starpenē, ir operatīvas vaginālas

griezums starpenes audos. Dažās valstīs

nokrīt, – nobrāzums sadzīst pats. Taču,

Visas šīs pazīmes var norādīt, ka

nedēļām, kā ierasti tiek rekomendēts.

Kad veic griezienu
starpenē?
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izeju. Tas ir būtiski, jo aizcietējumi var

Noteikti dodies pie
sava ginekologa, ja...

traucēt brūcēm sadzīt,” bilst daktere.
Tāpat pirmās nedēļās jāizvairās no
smagumu celšanas, ierastās sēdēšanas
pozas (jācenšas sēdēt vairāk uz viena
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VĒL 6 JAUTĀJUMI
& ATBILDES

Dzemdības

1.

Ja vienreiz bijis plīsums, vai būs
atkal?

Noteikti nē! Protams, vietā, kur bijis
plīsums vai griezums, būs izveidojušies
rētaudi, kas nav elastīgi, tāpēc pastāv
risks, ka nākamo dzemdību laikā šī
vieta atkal plīst. Taču tas nenozīmē, ka
tā tiešām notiks.

2.

Pastāv uzskats, ka labāk plīsums
nekā griezums. Vai tiešām?

Nē, labāk griezums nekā 4. pakāpes
plīsums. Jo kontrolēts griezums
noteikti ir saudzējošāks nekā
situācija, ja sieviete gūst plašus
plīsumus. Epiziotomija jeb griezums

Kam biežāk ir plīsumi
jeb riska faktori
Varētu šķist, ka plīsumi biežāk ir gados
vecākām mammām vai, piemēram,
tām sievietēm, kurām ir mazkustīgāks

mazs un absolūti nav saprotams, kā var
iegūt ceturtās pakāpes plīsumus.

Vai var ko darīt lietas
labā pirms?

dzīvesveids u. tml. Taču tie visi ir

Katrīna Kalniņa bilst: jā, un tā ir

maldīgi uzskati, jo, kā saka Katrīna

starpenes masāža, kas regulāri jāveic,

Kalniņa, prakse liecina, ka šādas

sākot no 34.–35. grūtniecības nedēļas:

lietas ir neparedzamas un dažkārt

“Ir pētījumi, kas apliecina, ka starpenes

pat neizskaidrojamas. Piemēram,

masāža, ja vien tiek izdarīta regulāri,

dzemdībās, kur personālam šķiet, ka

var mazināt plīsumu risku. Masāža

tūlīt, tūlīt sievietei viss saplīsīs kas vien

ir ļoti vienkārša – ar pirkstiem masē

var saplīst, rezultātā ir vien nelielas

starpeni gan no iekšpuses, gan ārpuses.

skrambiņas vai pavisam mazi plīsumi,

Var izmantot kādu eļļiņu, piemēram,

bet citā gadījumā bērniņš ir mazs,

olīveļļu. Audi kļūst mīkstāki,

dzemdības rit labi, taču beigās sievietei

padevīgāki, un tad arī plīsumu risks

ir ceturtās pakāpes plīsumi. “Nekad

samazinās. Ne velti sportistēm, kurām

nevar droši pateikt – te būs labi un te

muskuļaudi ir stingrāki, nepadevīgāki

ne,” piebilst ginekoloģe.

un sliktāk iestiepjas, plīsumi mēdz būt

Taču, jā, dzemdētājas vecums ir

biežāk.”

ierindojams riska faktoru grupā, tāpat

Speciāliste piebilst, ka liela nozīme ir

kā lielāks bērniņš, taču, visticamāk,

arī tam, cik ātrs vai lēns ir dzemdību

liela loma piedēvējama tieši ģenētikai, jo

process – jo straujāks tas būs, jo lielāka

“tā ir katras sievietes individuālā audu

iespējamība, ka radīsies plīsumi. Tāpat

īpatnība, kas ir ģenētiski determinēta.

būtiska loma ir dzemdību pieņemšanas

Ir audi, kas labi stiepjas un padodas

tehnikai – arī pareiza rīcība, protams,

dzemdībām, un ir gadījumi, kad bērns ir

samazina risku tikt pie plīsumiem.
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ir pielīdzināms vieglam otrās pakāpes
plīsumam, kad cietusi maksts un
starpenes muskuļu slānis.

3.

Vai, veicot iegriezumu, bērnu
nevar savainot?

Neizmet,
bet saglabā!

Latvijā epiziotomiju veic ar šķērēm,
kas ir vērstas prom no mazuļa
galviņas. Tas notiek tā: ginekologs

Neviens nezina nākotni un nevar paredzēt,

ieliek pirkstus sievietes makstī starp

kādas slimības skars viņu ģimeni. Labāk

bērna galvu un starpeni un tad ieliek
šķēres. Nav nekādu risku bērna
savainošanai.

4.

Ja redz, ka bērns ir ļoti liels, vai
veic iegriezumu?

būt drošam nekā nožēlot. Nabassaites
asiņu ievākšana dzemdībās ir unikāla un
vienreizēja iespēja pasargāt savu ģimeni.

Neveic gan. Ja redz, ka ir liels
bērns, tad tiek ņemta vērā lielāka
iespējamība, ka dzemdības var beigties
ar ķeizargrieziena operāciju, taču
profilaktiskā nolūkā griezumu neveic.

5.

Vai šuvei jālieto ziede rētaudu
mazināšanai?

Tādu nav jēgas lietot, jo starpene dzīst
ātri un labi.

6.

Vai epidurālā anestēzija ietekmē
plīsumu iespējamību?

Epidurālā anestēzija dzemdībās nav
ne risks, ne profilaktisks pasākums

PIEŅEMOT LĒMUMU SAGLABĀT
NABASSAITES ASINIS, VECĀKI
IZVĒLAS ILGLAICĪGU PARTNERI.
FamiCord Group ir vienīgā ģimenes banka
Eiropā, kurā nabassaites audu cilmes šūnas
plaši izmanto terapijās kā Jaunieviestās
terapijas zāles, kas nozīmē, ka mūsu
laboratorijās izmantotās procedūras ir
apstiprinātas terapijas metodes.

plīsumiem.

Vairāk variet uzzināt – www.nabassaite.lv,
kā arī Tērbatas ielā 4-1, Rīga, tālr. 26583773, info@nabassaite.lv

JAUNDZIMUŠĀ
PIRMĀS PĀRBAUDES
PĒC DZIMŠANAS

Mazulis ir piedzimis! Tas ir tik liels prieks un droši vien arī atvieglojums māmiņai pēc
dzemdībām. Taču bieži vien uzreiz rodas jautājums – vai ar mazo viss ir kārtībā? Vai
viņš raud pietiekami skaļi, un vai viņš ir vesels? Par to, kādas pārbaudes sagaida
mazulīti, vēl dzemdību nodaļā esot, stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas pediatre, neonataloģe Dina Apele-Freimane. Bet to, kā šīs pārbaudes
notiek plānotu ārpusstacionāra dzemdību laikā, pastāsta plānotu ārpusstacionāra
dzemdību vecmāte Astrīda Millere.

Konsultē
ASTRĪDA
MILLERE,

dzemdību
vecmāte

DINA APELEFREIMANE

Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas
pediatre, neonataloģe

Autore: GUNITA KRILOVA
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 64. lpp.

Jaundzimušais

Jaundzimušais
Ja ar jaundzimušo viss ir kārtībā,

vienkārši lietojams instruments, lai

mazuli pēc dzemdībām uzreiz uzliek

novērtētu bērna stāvokli tūlīt pēc

uz mammas vēdera – gan gadījumā,

dzimšanas. Šīs skalas vērtējums vairāk

ja viņš ir nācis pasaulē dabīgās

gan ir informācija mediķiem, nevis

dzemdībās, gan arī, ja dzemdības

vecākiem. Skala mediķiem parāda,

notikušas ar ķeizargriezienu. Siltais

kā mazulis jūtas pēc dzimšanas, vai ir

kunkulītis nonāk uz mammas punča,

nepieciešami kādi atbalsta pasākumi,

bet tikmēr tās medicīnas personas,

lai palīdzētu mazajam sākt patstāvīgi

kas ir blakus, jau veic mazuļa veselības

elpot, un vai, iespējams, vajadzīga

pirmo novērtējumu, apskatot viņu gan

pastiprināta bērna novērošana

vizuāli, gan vērtējot viņa izturēšanos.

pēcdzemdību periodā.

Sākotnēji bērnu apskata vecmāte vai

Skala ietver piecus vērtējuma punktus,

bērnu ārsts. Ja mazulis dzimst maza

un par katru no tiem tiek piešķirts

riska dzemdībās, tad dzimšanas brīdī

0, 1 vai 2 punkti. Tātad maksimālais

parasti bērnu ārsts vai neonatologs

punktu skaits pēc Apgares skalas ir

nav dzemdību zālē. Ja tās ir dzemdības

10. Rādītājs “7” un augstāk ir normas

ar kādu komplikāciju risku vai tās ir

robežās. Zemāks vērtējums norāda

operatīvās dzemdības, tad zīdaini jau

uz kaut kādām grūtībām mazulim

uzreiz apskata ārsts.

uzsākt patstāvīgi funkcionēt ārpus

Pirmais, ko vērtē, ir bērna vizuālais

mammas organisma. Ne vienmēr

izskats, un
pārbauda to,
ko var redzēt, –
apskata mazuli
no matu galiņiem
līdz papēžiem.
“Pievērš uzmanību
tam, kāds mazais
izskatās, kādas

Pirmais, ko vērtē, ir
bērna vizuālais
izskats, un pārbauda
to, ko var redzēt, – apskata
mazuli no matu
galiņiem līdz
papēžiem.

ir rokas, kājas,

Apgares vērtējums
zem “7”, it īpaši
pirmajā dzīves
minūtē, norāda
uz kādu nopietnu
slimību. Reizēm
nepieciešams
mazulim
vien nedaudz
piepalīdzēt, un

ķermenis, tiek izskaitīti pirksti.

tad jau viss notiek! Tā var būt, ja ir

Apskatās ausis, parasti arī pārbauda,

bijušas kādas grūtības dzemdību

vai bērnam ir anālā atvere. Vecāki to

laikā (piemēram, ieildzis izstumšanas

nemaz nemanīs, bet pirmais mazuļa

periods, apvijusies nabassaite), ja

beigās un dzīves 5. minūtē. Ja

• sirdsdarbību;

dzimšanas svaru, garumu, nomēra

vai negatīvs Rēzus faktors, jo šādā

veselības stāvokļa vērtējums jau tiek

māmiņai ir bijušas kādas ar grūtniecību

nepieciešams, bērnu novērtē arī dzīves

• ādas krāsu;

galvas un krūšu apkārtmēru.

gadījumā pastāv asins grupu vai rēzus

veikts viņa pirmās dzīves minūtes

saistītas vai nesaistītas veselības

10. minūtē – gadījumā, ja vērtējums

• muskulatūras tonusu;

beigās!” atklāj Dina Apele-Freimane.

problēmas, ja ir pārnesta grūtniecība,

dzīves 5. minūtē saglabājas zem “7”.

• reflektoro aktivitāti.

ja bērns pasaulē nācis priekšlaikus,

Jāatzīst, ka šis vērtējums ir diezgan

ja ir augļa attīstības aizture (mazuļa

subjektīvs un vērtējumā varētu būt 1

Apgares skala

Svēršanās un
mērīšanās

Asins grupa

faktoru konflikta risks. “Asins grupu
var noteikt ļoti ātri – no nabas saites
paņemtās asinis atliek uzpilināt un

Tas, kā un vai bērnam tiek noteikta

sajaukt ar testiem. Rēzus faktoru gan

asins grupa, dažādās dzemdību nodaļās

uzreiz dzemdību zālē noteikt nevar, jo

var atšķirties. Tomēr svarīgi zināt

šī analīze ir jāveic laboratorijā. Ja riska

svars un augums ir neatbilstoši mazs

un pat 2 punktu atšķirība, ja to veiktu

Apgares skala ir jau vairāk nekā

grūtniecības laikam).

dažādi ārsti.

60 gadu veca un ir universāla, kuru

Bērna stāvokli pēc Apgares skalas

Apgares skalā vērtē:

Drīz pēc dzimšanas, parasti pirms

bērna asins grupu un Rēzus faktoru

faktors nepastāv, bet vecāki vēlas,

joprojām lieto visā pasaulē. Tas ir

pirmo reizi novērtē dzīves 1. minūtes

• elpošanu;

mazais ir paēdis, nosaka bērna

ir tad, ja mammai ir 0. asins grupa

teorētiski ir iespējams noteikt asins

38 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 39

Jaundzimušais
vecāki nesaņem, ja nav konstatētas

Kā šīs pārbaudes notiek plānotu ārpusstacionāra dzemdību laikā, stāsta plānotu

nekādas novirzes. Tikai gadījumā, ja tests

ārpusstacionāra dzemdību vecmāte Astrīda Millere.

ir izmainīts vai paņemtais asins materiāls

“Visas šīs manipulācijas veic arī plānotu ārpusstacionāra dzemdību vecmātes,

nav derīgs testa veikšanai, ģimene tiek

izņemot vakcināciju, jo mājās jaundzimušos un zīdaiņus vakcinēt nedrīkst. Tā

uzmeklēta, lai veiktu bērnam atkārtotu

kā plānotas ārpusstacionāra dzemdības Latvijā nav valsts apmaksātas, katra

testu. Atbildes ir zināmas apmēram divu

vecmātes prakse darbu pēc dzemdībām organizē pēc saviem ieskatiem; tostarp

nedēļu laikā,” atklāj pediatre.

arī vizīšu skaits var atšķirties, bet galvenais, lai pēcdzemdību aprūpes laikā

2.

būtu veikti nepieciešamie izmeklējumi. To norāda arī izrakstā no dzemdību un

ir viena no biežākajām jaundzimušo

manipulācijas, minot, ka ir informēti par iespējamo risku, taču tā notiek reti.

iedzimtajām patoloģijām. Atkarībā no

Poti pret tuberkulozi var saņemt jebkurā dzemdību vai medicīnas iestādē, kurā

dažādiem reģioniem 1–3 bērniem uz

notiek prettuberkulozes vakcinācija. Lai to izdarītu, nepieciešams ģimenes ārsta

1000 dzīvi dzimušajiem tiek konstatēti

norīkojums, un vakcināciju veic pēc bērna apskates divu mēnešu laikā kopš

iedzimti dzirdes traucējumi. [2; 3] Arī

dzimšanas.”

Dzirdes pārbaude

jaundzimušā vēstures.

Šis tests palīdz atklāt iedzimtus

Ja vecāki pieņem lēmumu atteikties no kādas pārbaudes, izturamies ar

dzirdes traucējumus, kas

cieņu pret vecāku viedokli. Tādā gadījumā vecāki raksta atteikumu no kādas

šeit ir būtiski, lai dzirdes traucējumus
konstatētu agrīni, lai būtu iespējams
laikus risināt šo problēmu un veicināt

uz Bērnu dzirdes centru rezultātu

mazuļa runas attīstību, kas ir ļoti cieši

precizēšanai.

lai testa veikšanas laikā mazulis ir

3.

divām ekstremitātēm. Tests tiek veikts

visiem mazuļiem dzemdību iestādē, ir

Izžāvētā asins piliena skrīnings

mierīgs un aizmidzis, lai apkārtējā

diezgan ātri un bezsāpīgi – uz mazuļa

vakcīna pret tuberkulozi.

Šo pārbaudi parasti veic 3.–4.

vide nav trokšņaina. Praktiski tests

labās rokas un labās kājas uzliek mazus

saistīta ar vispārējo bērna kognitīvo
attīstību. Šo testu parasti veic īsi pirms
bērna izrakstīšanas mājās. Vēlams,

kalendāram rutīnas kārtā tiek veikta

dzīves dienā, kad mazulis ir

notiek visai ātri, ieliekot bērna ausī

gaismas sensorus, kas mēra skābekļa

tādu kā mazu puļķīti. Šo testu sauc

saturu asinīs. Šo testu veic ne agrāk kā

notiek ik dienu. Ikdienas apskašu laikā

ņemti asins pilieni no pēdas, kurus

arī par otoakustiskās emisijas testu.

diennakti pēc dzemdībām. Šis skrīnings

Tā nav ne vakcīna, ne izmeklējums,

mazulis tiek arī nosvērts, lai noteiktu, vai

sasūcina speciālā kārtiņā, kas tiek

Otoakustiskā emisija ir skaņas, ko izdala

nepieciešams, lai konstatētu sirdskaites,

taču K vitamīns būtu jāsaņem visiem

svara zudums atbilst normas robežām.

nosūtīta uz ģenētisko laboratoriju, kur

viena neliela auss gliemežnīcas daļa,

kuras var nebūt atklātas grūtniecības

jaundzimušajiem, jo no mammas

tiek veikti testi, kas ietver pārbaudes uz

kad to stimulē maigas klikšķināšanas

laikā veiktajās ultrasonogrāfijās. Ja

grūtniecības laikā saņemtais K vitamīns

virkni ģenētisku slimību, piemēram,

skaņas, ko rada dzirdes pārbaudes

skābekļa saturācija ir zemāka par

jaundzimušā organismā ļoti ātri noārdās,

fenilketonūriju, iedzimtu hipotireozi

aprīkojums. Kad skaņa stimulē

90 % vai diference starp kāju un roku ir

ar krūts pienu to ne tik veiksmīgi nodod

Apele-Freimane.

pārbauda jaundzimušā refleksus. Pēc tam

ir paēdis, padzīvojies pie mammas un

valstī apstiprinātajam vakcinācijas

mēra skābekļa saturāciju uz

jau uzsācis ēst. Jaundzimušajam tiek

paklausās elpošanu, patausta vēderu,

veikts Apgares skalas vērtējums, mazais

Vienīgā vakcīna, kas atbilstoši mūsu

Tests, kura laikā bērnam

1.

ārsts aplūko bērnu, izklausa sirdi un

vecākiem tas nešķiet svarīgi,” teic Dina

Kad mazulis ir gan novērtēts vizuāli, gan

Duālās pulsoksimetrijas tests

šāda ikdienas apskate dzemdību nodaļā

grupu tūlīt pēc dzimšanas, bet parasti

Pirmā apskate

Vakcinācija

Jaundzimušo skrīningi

saģērbts, parasti notiek arī viņa veselības

K vitamīns

pirmā pārbaude, ko veic ārsts. “Pirmā

Normatīvie akti paredz, ka visiem

un citām. [1] Šīs slimības uzreiz pēc

gliemežnīcu, ārējās kohleārās šūnas

lielāka par 3 %, tad tests tiek atkārtots

jaundzimušajiem, tāpēc ļoti strauji

pārbaude, ko veic ārsts pediatrs vai ārsts

jaundzimušajiem pirms izrakstīšanās no

dzimšanas nav pamanāmas, taču svarīgi

sāk vibrēt. Vibrācija rada gandrīz

pēc stundas. Ja atkārtotais rādījums

izsīkst tā rezerves. Šis vitamīns ieņem

neonatalogs, vai arī mazākās dzemdību

dzemdību iestādes ir jāveic trīs skrīningi.

tās atklāt agrīni, lai laikus varētu uzsākt

nedzirdamu skaņu, kas atbalsojas

atkal ir zemāks par 90 % vai diference ir

nozīmīgu lomu normāla asins recēšanas

nodaļās vecmāte, parasti notiek pāris

Ja ir notikusi agrīnā izrakstīšanās un

ārstēšanu un novērst neatgriezeniskas

vidusausī. Testu veic abās ausīs. Reizēm

lielāka par 3 %, testu izdara trešo reizi.

procesa kaskādē. Pēc dzimšanas

stundu pēc dzimšanas. Pediatrs vai

nav bijis iespējams kādu no pārbaudēm

sekas. “Vecāki par šo testu tiek

mēdz būt, ka šis tests dzemdību nodaļā

Ja visi trīs mērījumi uzrāda novirzi, tas ir

K vitamīna rezerves strauji izsīkst un tā

neonatalogs dzemdībās piedalās tikai

izdarīt, tad vecākiem ar bērnu vai nu

informēti, un viņiem arī ir jāparakstās,

neizdodas (mazulis ir ļoti nemierīgs,

vērā ņemams indikators, ka varētu būt

deficīts var iestāties ļoti strauji, līdz ar to

tad, ja ir kādi riski, tāpēc šī var arī būt

jāatgriežas dzemdību iestādē, vai jādodas

ka piekrīt testa veikšanai. Par laimi,

nav iespējams izvairīties no apkārtējo

iedzimtas sirdskaites risks, un bērns tiek

pieaug nopietnas asiņošanas risks. “Un

pirmā reize, kad zīdaini apskata ārsts,”

uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu

gadījumi, kad vecāki no testa atsakās, ir

trokšņu ietekmes), kā arī tad, ja tests

nosūtīts uz konsultāciju kardioloģijas

tas nav asiņošanas risks tikai no dūrienu

stāsta pediatre. Pirmās pārbaudes laikā

Rīgā, kur tiek veiktas šīs pārbaudes.

ārkārtīgi reti. Atbildes uz šo skrīningu

neatbilst normai, bērns tiek nosūtīts

centrā Bērnu slimnīcā.

vietām vai hemorāģiski izsitumi.
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Jaundzimušais
Pastāv iekšējo orgānu asiņošanas, arī asins
izplūduma smadzenēs risks,” vitamīna

Vēl daži jautājumi

nepieciešamību iezīmē Dina Apele-

• VAI JAUNDZIMUŠAJAM VEIC ASINS ANALĪZES?

Freimane. Vitamīnu var saņemt vai nu

Veselam bērnam nav nepieciešamības veikt asins analīzes un pētīt, piemēram,

caur muti, vai injekcijas veidā. Ja tas tiek

hemoglobīna līmeni asinīs. Asins analīzes mazulim ņem tikai tad, ja ir indikācijas –

saņemts caur muti, pēc nedēļas ir jāatkārto

ja ir aizdomas par kādu problēmu vai kāda jau konstatēta. Piemēram, aizdomas par

K vitamīna ievadīšana. Parasti atkārtoti to

iedzimtu infekciju.

izdara ģimenes ārsts.

• JA MAZAJAM IR DZELTE

Ja tomēr vajag
pārbaudīt vēl kaut ko

Brīdī, kad mazulim dzelte ir saskatāma ar aci, vajadzētu noteikt bilirubīna
līmeni asinīs. Ja dzelte nav redzama, testu netaisa. Pirms daudziem gadiem to
varēja noteikt, tikai ņemot asins paraugu, bet tagad orientējošo bilirubīna līmeni
var noteikt daudz vienkāršāk un bērnam draudzīgākā veidā – ar transkutānā

Rakstā apskatīta situācija, kad tiek

bilirubīna testu. Pārbaudes laikā mazulim uz auss ļipiņas uzliek nelielu klipsīti, ar

sagaidīts vesels bērns. “Ja nav zināmas

kura palīdzību nosaka bilirubīna līmeni bez sāpēm un invazīvas iejaukšanās. Kā

nekādas iespējamās problēmas, mēs

stāsta pediatre, mērījums nav tik precīzs kā asins analīze, bet, ja mērījums uzrāda

gaidām veselu bērnu, un veselam bērnam

vairāk par 260 mmol/l pirmajās dzīves dienās, tad bērnam būtu jāņem asins

ar šīm pārbaudēm pietiek. Protams, ir

analīze, lai bilirubīna līmeni noteiktu precīzāk. Speciāliste atgādina, ka, vērtējot

iespējams veikt rentgenu, magnētisko

bilirubīna līmeni, ārsti seko līdzi līknēm, kuras nosaka, kāds ir pieļaujamais

rezonansi, bet citas pārbaudes jau iet ārpus

bilirubīna līmenis atbilstoši bērna gestācijas vecumam un dzīves dienai.

obligātā. Pēc izrakstīšanas no dzemdību

• VAI BĒRNIEM VEIC NEIROSONOGRĀFIJU

iestādes mazulis dodas ģimenes ārsta

Normatīvie akti paredz, ka neirosonogrāfija dzemdību iestādē būtu jāveic visiem

uzraudzībā. Jau izrakstoties no dzemdību

bēriem. Pieeja dažādās iestādēs var atšķirties. Ir dzemdību iestādes, kurās to

nodaļas, ir jānorāda, kas ir mazuļa ģimenes

nedara vispār, ir tādas, kurās neirosonogrāfiju veic visiem bērniem, bet citās

ārsts,” atgādina Dina Apele-Freimane.

tikai tad, ja ārsts to uzskata par vajadzīgu.

Tētis mājās

JAUNS AUTO PAGAIDĪS!

ES IZVĒLĒJOS PALIKT
MĀJĀS AR BĒRNIEM –
MĀRTIŅA BŪKAS
PIEREDZES STĀSTS
Mārtiņš iedrošina citus
jaunos tētus – ar katru bērna
dzīves mēnesi, ko pavadīsiet
kopā, jutīsieties drošāki un
pārliecinātāki par sevi!

Tētis mājās. Tētis mājās!
Zīdainis vēl nevar izteikt
šos vārdus, bet viņš noteikti
jūt – tētis ir mājās. Tēta
balss, smarža, pieskārieni
un soļi, kas atbalsojas. To,
ka Mārtiņš paliks mājās
un dosies bērna kopšanas
atvaļinājumā, viņš zināja
jau tad, kad abi ar sievu
vēl tikai plānojuši bērnus.
Nu Mārtiņam Būkam
ir divi dēli, un, abiem
bērniem piedzimstot, viņš
devies bērna kopšanas
atvaļinājumā.

Vecākajam dēlam Viesturam ir nedaudz

Kā atzīst Mārtiņš, būt kopā

pāri diviem gadiem, bet Haraldam – pieci

sava bērna pirmajos dzīves

mēneši. Ar vecāko dēlu Mārtiņš bērna

mēnešos ir neatsverama

kopšanas atvaļinājumā pavadīja septiņus

pieredze.

mēnešus, bet pieļauj, ka ar Haraldu
tas varētu būt pat ilgāks laiks. Viņu
ģimenes situācija nav tā tipiskākā, jo
bērna kopšanas atvaļinājumā vienlaikus
atradušies abi vecāki – gan mamma, gan
tētis.
“Mammamuntetiem.lv” uz sarunu
aicināja Mārtiņu, lai noskaidrotu, kāpēc
ģimene pieņēmusi šādu lēmumu un kā
Mārtiņam klājas, esot mājās ar ģimeni.
Kāpēc tev, jums nāca tāds lēmums –
mājās ar bērnu paliksiet abi?
To, ka gribu doties bērna kopšanas
atvaļinājumā, biju izlēmis jau laikus,
nebija tā, ka pēkšņi kaut kas notika.
2005. gadā mans kolēģis devās bērna
kopšanas atvaļinājumā (BKA), un jau
tad es nodomāju – tas ir labs variants!
Kad mēs ar sievu izlēmām par bērnu,

Es gribētu iedrošināt, ja tas ir finansiāli
iespējams, iekrāt naudu, padomāt,
jo tā ir neatsverama lieta – pavadīt laiku
kopā ar mazu bērnu.

uzreiz zināju, ka arī es vēlēšos būt vairāk
mājās. Šaubījos, vai varēšu būšanu

bija grūti, mums bija slikta pieredze

ļaujot izēst, cik viņš var, tad sieva devās

mājās apvienot ar darbu (lai arī esmu

ar aprūpes māsām slimnīcā. Tagad

vēl atslaukt pienu, bet es baroju ar jau

programmētājs un varu strādāt no

atskatoties var teikt, tā bija lieliska ideja

iepriekš atslaukto pienu no pudelītes. Tā

mājām), pagātnē man bija arī veselības

arī man palikt mājās. Sievai pirmajos

mēs cīnījāmies pāris mēnešu. Gribējās

problēmas, un es nezināju, vai varēšu

mēnešos bija grūti... Bērna higiēna,

jau tam atmest ar roku, un, ja es nebūtu

nakts negulēšanu un bērna apkopšanu

nēsāšana, midzināšana bija manā

mājās, visticamāk, mēs būtu pārgājuši

apvienot ar darbu. Tāpēc izvēlējos

pārziņā. Es ar Viesturu gulēju vienā

uz mainījumu. Bet viss izdevās ļoti labi,

doties BKA, lai var koncentrēties uz

istabā, sieva gulēja citā. Kad mazais

puikam ar sakodienu viss nokārtojās un

bērnu. Tā kā abi esam šajā atvaļinājumā,

pamodās, nesu sievai bērnu pabarot,

viņu varēja barot ilgāk par gada vecumu.

pabalstu saņem viens no mums. Esmu

apmīļot. Kad bija laiks mazajam gulēt,

Cik viegli bija sarunāt ar darba devēju,

programmētājs, bet sieva strādā loģistika

tad nesu viņu atpakaļ. Tā dzīvojām

ka dosies bērna kopšanas atvaļinājumā?

jomā.

apmēram kādus divus mēnešus. Man ar

Mans darba devējs bija ļoti saprotošs,

Kādas bija pirmās sajūtas, kad bijāt

bērnu veidojās ļoti cieša saikne.

nekādu problēmu tas neradīja. Domāju,

mājās visi trīs kopā?

Tad sanāk, ka nevilšus izvēlējāties to,

ka IT jomā uzņēmumi ir tikuši tālāk

Autors: GUNITA KRILOVA

Sievai pirmā grūtniecība bija ļoti

kas bija nepieciešams?

ar šiem jautājumiem; neviens tā īpaši

Foto: no privātā arhīva

mierīga, es strādāju no mājām.

Jā, tā sanāk. Bērnam bija problēmas ar

nebrīnās par to.

Dzemdības gan bija pasmagas, var teikt,

zīdīšanu, tad arī es pieslēdzos. Mums

Kas ir grūtākais, ko esi piedzīvojis, esot

Mārtiņš ar ģimeni dzīvo Rīgā, un abi

ka pat smagas, tās beidzās ar akūtu

bija atstrādāta kombinācija, kā bērnu

mājās kopā ar bērniem?

ar sievu Viju audzina divus dēlus.

“ķeizaru”. Pēc tam arī emocionāli

pabarot. Pielikām bērnu pie krūts,

Grūtākais ir nolikt malā savas vēlmes.
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Tētis mājās
Visi kopā: Mārtiņš,
sieva Vija un abi dēli –
Viesturs un Haralds.

ir milzīgs iekšējs piepildījums.

izmantot daļu no uzkrājumiem, jo sanāk

Mums arī abi bērni ir ļoti mierīgi. Arī

jau aiziet mīnusos. Nebija tā, ka mēs ļoti

grūtniecība bija mierīga, dzīvojāmies pa

mērķtiecīgi krājām tieši šim posmam,

mājām, sieva bija atpūtusies, viņa varēja

bet tā sanāca. Un programmētājiem

atkopties pēc ķeizara. Mierīga māte,

jau atalgojums ir diezgan labs. Nav jau

mierīgs bērns – tā ir dzirdēts. Atbalsts

tā, ka ar Ferarri braukā, bet var arī no

sievai, ko varēju sniegt, bija viens no

iekrājumiem padzīvot (smejas). Bet tā

lielākajiem ieguvumiem. Piemēram,

ir izvēle. Es domāju, ka būtu labi un

sievietēm pēc ķeizargrieziena neiesaka

progresīvi, ja valsts atbalsts būtu tāds,

nest smagumus, lielākus par pieciem

ka abi vecāki vienlaikus var doties BKA

kilogramiem. Bet cik tas ir reāli?! Bērns

un saņemt atbalstu.

vien jau drīz ir smagāks par pieciem

Ja es ietu strādāt, varētu nopirkt

kilogramiem. Mātēm būtu nepieciešams

kaut ko vairāk, iegādāties jaunāku

kāds atbalsts, mātes veselībai tas ir ļoti

auto… Šoreiz tas nesanāca, nu nekas,

svarīgi. Nav brīnums, ka mātēm veselība

nopirksim vēlāk. Bet kas ir svarīgāk?

pasliktinās un ģimenes vairs negrib otro

Braukt ar jaunāku auto vai tas, ka tev

un trešo bērnu. Mums nebija arī ilgu

ar savu bērnu ir tuvas attiecības? Manā

pārdomu par otro bērnu – redzējām, ka

skatījumā labāk vispār nebraukt ar

abi to gribam. Ja skatās politiski, tas ir

mašīnu, bet vismaz pirmajos gados

arī ieguvums valstij.

būt kopā ar bērnu. Jo tā saite jau, cik

Man nevajag,
lai viņi ir
super bagāti vai
super izglītoti.
Galvenais, lai viņi
ir laimīgi.

saprotu, veidojas pirmajos gados.
Izklausās, ka tu ļoti daudz ko zini par
zīdaini un grūtnieci – vai jūs kā īpaši
gatavojāties bērnu ienākšanai ģimenē?
Man sieva ir ļoti uzcītīga, un mēs
gājām uz dažādiem kursiem, viņa
mani aicināja līdzi. Lasījām arī

Pastaigā šovasar.

dažādas grāmatas. No mūsu vecākiem
informācija īpaši nenāk, jo bērnu

Tāpat tas, ka bijām visi mājās, atviegloja

audzināšana viņiem ir bijusi jau sen.

vispārīgi ideja ir ļoti apsveicama. Tas arī

Lai gan man ar savu tēvu ir ļoti labas

otrā bērna ienākšanu ģimenē. Izpalika

Vislabāk jau uzzināt kādu informāciju

atspoguļo to reālo situāciju – ir

attiecības, emocionālā saite un tuvība,

lielas greizsirdības izpausmes, jo

no profesionāļiem. Mēs arī tagad

redzams, ka mūsdienās tēvi grib

kāda ir izveidojusies man ar saviem

mamma joprojām bija pieejama

turpināt lasīt un izzināt, mācāmies par

piedalīties bērna kopšanā un

dēliem, nav salīdzināma tai, kas man

pietiekami daudz. Mēģinājām speciāli

bērna emocionālo attīstību, ne tikai par

audzināšanā. Diviem ar mazu bērnu

ir ar manu tēvu. Mēs abi ar sievu

Kādā brīdī tomēr ir nepieciešams, lai

lielākie ieguvumi tev kā tētim no tā, ka

izbrīvēt laiku, lai Viesturam tiek

to, kā viņu pabarot un izturēt (smejas).

mājās ir nesalīdzināmi vieglāk! Mums

bērniem bijām primārie aprūpētāji. Ar

zīdainis ir pirmajā vietā. Man tas nebija

esi bijis mājās?

mamma pat pašā sākumā, tikmēr es biju

Vai esi dzirdējis par jauno, plānoto

bija tik mierīgs tas laiks, mēs dzīvojām

vecāko dēlu man bija unikāla iespēja

ļoti grūti, bet domāju, ka daļai vīriešu

Jā, nevaru salīdzināt, jo man nav otras

kopā ar Haraldu.

likumprojektu par tēva atvaļinājuma

savā pasaulītē. Tā bija tāda romantika!

būt par primāro aprūpētāju jau no viņa

tas varētu būt izaicinājums. Pamperus

pieredzes. Es varu tikai minēt vai

Tas noteikti ir arī finanšu jautājums –

kvotām?

Piecelies divos naktī siltā vasarā, pabaro

dzimšanas. Viņam bija vienalga, ar ko

nomainīt jau nav grūti. Nēsāt, šūpot,

domāt, skatoties no citu pieredzes. Pats

palikt abiem mājās, kad pabalstu

Esmu dzirdējis par to, esmu dzirdējis,

bērnu, pēc tam iznes miskasti, paskaties

nomierināties, ar ko būt kopā.

dziedāt – tas jau arī nav grūti. Lielākā

būtiskākais ieguvums noteikti ir cieša

saņemt tikai viens.

ka ir arī negatīvi komentāri, jo tas

zvaigznēs… Un tāpēc, ka neviens

Kā citi komentēja jūsu izvēli – arī tev

grūtība ir pašiem tikt ar sevi galā.

emocionāla saikne un tuvība ar abiem

Jā, es saprotu, ka tas varētu būt

samazina gan mātes laiku ar bērnu,

nav pārguris, var pilnībā visu savu

pēc bērnu piedzimšanas palikt mājās?

Droši vien grūti zināt, kā būtu bijis, ja

bērniem. Būt klāt, palīdzēt, kad mazulis

galvenais arguments, kāpēc tēti

gan ir finansiāls slogs ģimenēm. Tas

uzmanību veltīt bērniem.

Droši vien daļai bija izbrīns. Daudziem

nebūtu bijis mājās ar bērnu, bet kādi ir

sper savus pirmos soļus šajā pasaulē. Tas

nedodas BKA. Šajā laikā mēs varējām

droši vien nav ideālais risinājums, bet

Kas ir tas, ko esi mācījies no sava tēta?

likās neierasti, kā būs ar finansiālo pusi.
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Tētis mājās
Droši vien ir daudz un dažādu viedokļu,

pagatavot ēst, pavingrot vai pabūt kopā

kā dabiski, varbūt, ka ne visiem tas

bet klaji negācijas nedzirdējām. Liela

ar vecāko dēlu. Ja lielajam bērnam

tā sanāk. Tomēr, ja pirmos mēnešus

daļa apsveica ar šo lēmumu. Pieļauju, ka

pirmajos mēnešos es biju primārais

tā nesanāk, nevajag nokārt galvu. Ja

daudzi cilvēki nemaz nav iedomājušies,

aprūpētājs, tad mazajam sieva ir

sākumā bērns negrib tik daudz laika

ka viņi patiesībā to var atļauties – pāris

primārā. Bet sekundārais jau arī nav

pavadīt ar tēti, ir vairāk pieķēries

gadu atteikties no ērtībām. Kaut vai

slikti! (Smejas.) Šobrīd mēs visu ko

mammai – sākumā tā varētu būt. Vēlāk,

dažus, četrus, sešus mēnešus. Ne visi to

darām pamīšus.

pakāpeniski ļaujot tam visam notikt un

var atļauties, bet domāju, ka liela daļa

Vai tu būtu gatavs uz kādu laiku palikt

esot klāt, neizbēgami radīsies kontakts.

Latvijā tomēr to varētu.

kā vienīgais aprūpētājs ar zīdaini, kamēr

Tas atvieglos visu turpmāko, padarīs

Vai jums ir kārtība, kā dalāt pienākumus

mamma būtu, piemēram, darbā?

daudz vienkāršāku aprūpi.

mājās, bērna aprūpē?

Jā, vienīgā problēma būtu krūts

Es pieņemu, ja mēs nebūtu bijuši tik

Tas visu laiku mainās… Pēc dzemdībām

barošana. To jau negribētos pārtraukt.

daudz kopā, arī nākotnē būtu grūtāk

visa smagumu un bērna nēsāšana vairāk

Citādi – jā, man nebūtu nekādu

audzināt bērnus. Es gribētu iedrošināt,

ir uz mani, jo sievai abās dzemdībās

problēmu palikt vienam ar abiem

ja tas ir finansiāli iespējams, iekrāt

bija akūts “ķeizars”. Pēc otra bērna

bērniem mājās. Tagad, kad mazajam ir

naudu, padomāt, jo tā ir neatsverama

piedzimšanas vairāk bija tā, ka es

jau pieci mēneši, redzu, ka es gandrīz

lieta – pavadīt laiku kopā ar mazu

darbojos un gāju ārā ar lielāko dēlu,

varu izdarīt to pašu, ko mamma, –

bērnu. Pragmatiski padomājot, tas ir

gatavojām ēst. Kas tad vēl jādara?

nomierināt, nolikt gulēt, tikai ar krūti

pat izdevīgi vecākiem – tas var atvieglot

Jāuztaisa ēst, jāaprūpē bērni un kādreiz

pabarot nevaru. Domāju, ka arī tēvs var

visu turpmāko dzīvi. Tāpat padomājiet,

jāiztīra māja. Bet ar to tīrīšanu mēs

ļoti aktīvi piedalīties bērnu dzīvē un just

tēti, par savām sievām. Daudzām

arī īpaši neiespringām. Bieži ejam

to mīlestību, ko sniedz bērni.

sievietēm ir grūti, ir pēcdzemdību

pastaigās – vai nu četratā ar ratiem, vai

Kāds būtu tavs iedrošinājums citiem

depresijas riski, atlabšana pēc

arī, ja mazais nav apmierināts, tad tikai

tēviem, kas domā par došanos bērna

dzemdībām var būt ilga. Jums pašiem

ar vecāko. Šeit arī mēs maināmies –

kopšanas atvaļinājumā?

tas var būt grūtāk. Negribu jau biedēt,

ja sieva iet pastaigā ar Viesturu, es

Man pašam sākumā bija šaubas, vai

bet pirmie mēneši var būt grūti.

palieku mājās ar Haraldu. Mazais jau

es varēšu tikt galā ar bērnu, bet tad,

Kādus tu gribētu redzēt savus bērnus,

ir paaudzies, un arī es varu viņu nolikt

kad paņēmu rokās pirmo puisi, man

kad viņi izaugs?

gulēt, šajā laikā sievai ir brīvas rokas

visas šaubas pazuda. Tas sanāca kaut

Es ceru, ka viņi būs atvērti visai dzīvei,

Nesteidzīgi. Būt blakus.

visam, ko dzīve sniedz. Ceru, ka viņi
mācīsies veidot harmoniskas attiecības
ar cilvēkiem; ceru, ka viņi dzīvos
harmonisku dzīvi. Man nevajag, lai
viņi ir super bagāti vai super izglītoti.
Galvenais, lai viņi ir laimīgi.
Raksta tapšanu atbalstījusi
Labklājības ministrija.

ATKAL NEJAUKĀS

KOLIKAS!

Fizioterapeita ieteikumi,
kā atvieglot pašsajūtu
zīdainim
Kolikas, nejaukās kolikas – tik daudzi zīdaiņu vecāki
par tām ir dzirdējuši. Uzzināt, kas tās īsti ir un kā šo
nepatīkamo stāvokli atvieglot, var palīdzēt fizioterapeita
ieteikumi.
Autore: LĪNA GARĀ

var kļūt sārts, var paaugstināties

Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, Mammamuntetiem.lv

ķermeņa temperatūra. Arī ķermenis

Kas ir kolikas
Par kolikām tiek uzskatīta pārmērīga
zīdaiņa raudāšana pirmajos dzīves
mēnešos. Viens no iespējamajiem
faktoriem, kas izraisa kolikas, ir gāzu

mazulim mainās – dūres sažņaudzas,

maigi pamīšus veic
kustību no augšas

nemaz nevajadzētu, to būtu

uz leju.

labāk sākt mājās. Ar masāžas

3. Atkārto

tehnikām tiek veicināta

5–10 reizes.

saikne ar mammu un tēti,

4. Tālāk turpini

kas, kā iepriekš tika minēts,

tehniku

var būt kā viens no koliku

“Pulksteņrādītājs”.

cēloņiem. Saņemot masāžu,
uzlabojas gan vecāka,
gan mazuļa emocionālā

• zarnās uzkrājies gaiss vai gāzes;

remdē sāpes, atslābina

• nenobriedusī mazuļa nervu sistēma;

muskuļus un paaugstina

• ne tik cieša emocionālā saikne ar

fizisko labsajūtu. [1; 2; 5; 7]

1

 MASĀŽAS TEHNIKA “PULKSTEŅRĀDĪTĀJS”
1. Noguldi mazuli uz muguras. 1. foto.
2. Ar plaukstas pirkstu daļu veic maigu uzspiedienu pulksteņrādītāja virzienā ap nabas zonu. 2. foto.
3. Atkārto 5–10 reizes.
Šo tehniku var veikt arī vienu pašu. Pildot masāžas paņēmienu, droši runājies ar bērnu un
stāsti, kas tiek ar viņu darīts. Veido acu kontaktu, drošības sajūtu. [2; 5; 7]

2

[1; 5; 6]

Kā mazajam palīdzēt

uzkrāšanās vēderā, kas mazajam izraisa

Kolikas ir visai izplatīts stāvoklis

vēdersāpes un raudāšanu. Kolikas

gan ar krūti, gan ar maisījumu

ir asas un pēkšņas raudas, kas sākas

barotiem bērniem, tomēr biežāk tās

Lai arī kāds būtu iemesls kolikām,

gandrīz vienā un tajā pašā laikā un

novēro ar krūti barotiem mazuļiem.

ir dažādas tehnikas un ieteikumi,

var turpināties stundu, divas un pat

Literatūrā norāda, ka pirmajos trīs

ko vecāki var darīt mājās, taču viņi

vairāk. Kolikas nereti ir tieši vakarpusē;

mēnešos tās var būt sastopamas pat

var arī vērsties pie fizioterapeita pēc

raudāšana sākas pēkšņi un tikpat pēkšņi

10–30 % jaundzimušo. Zīdaiņus tās

padoma. Šīs tehnikas bērnam palīdzēs,

arī beidzas. Koliku laikā bērns raud

var piemeklēt vecumā no divām

ja kolikas izraisošais faktors būs gāzu/

skaļi, vēders var būt uzpūties, mazais

nedēļām līdz pat sešiem mēnešiem.

gaisa uzkrāšanās zarnās.
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krūšu daļas un

pie speciālista uz masāžu

endorfīnu izdalīšanos, kas

uzskatīta par biežāko koliku cēloni.

zīdainim zem

jūtas drošībā. Doties uzreiz

ir vairāki:

avotos gāzu/gaisa uzkrāšanās tiek

novieto horizontāli

mazulim un pie kā viņš

attiecības. Masāža arī stimulē

daudzumu). Dažādos literatūras

2. Savas plaukstas

kas ir vistuvākie cilvēki

Iespējamie iemesli, kas izraisa kolikas,

brīža atlaiž, var izliekt muguru. [1; 5; 6]

muguras.

veic kāds no vecākiem,

drošības un uzticēšanās

(kas saistāms ar lielāku piena cukura

1. Noguldi mazuli uz

īpaši, ja šos pieskārienus

labsajūta, piemēram,

mammu;

“RITENIS”

bērnu ietekmē ļoti labvēlīgi,

vecumā.

• hiperlaktācijas sindroms māmiņai

MASĀŽAS TEHNIKA

Paši par sevi pieskārieni

Samazināties tās sāk vidēji 3–4 mēnešu

mazais kājas pievelk pie vēdera un pēc

Cik daudz zīdaiņu
cieš no kolikām

Masāžas tehnikas
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Mazuļa labsajūta
Kinezioloģiskā teipošana

satur 100 % akrila līmi. Tas aktivizējas siltumā, tāpēc pēc

1

Vingrojumi

kinezioloģiskā teipa uzklāšanas ieteicams nedaudz to paberzēt,
Kinezioloģiskais teips ir elastīga, terapeitiska,

lai siltumā aktivizētu. Lai pēc uzklāšanas kinezioloģiskais

KĀJAS PA VIENAI PIE VĒDERA

nemedikamentoza lente, kam ir daudz dažādu terapeitisku

teips turētos, pirms tā uzklāšanas vēlams ādu notīrīt. Pēc

1. Noguldi mazo guļus uz muguras.

efektu, kā, piemēram, sāpju mazināšana. Šim teipam ir

uzklāšanas šo teipu var nēsāt aptuveni nedēļu, tomēr, pēc

2. Viena kāja taisna, šo kāju fiksē tuvāk gūžas locītavai,

dažādas līmēšanas metodes. Kinezioloģiskais teips ir cilvēka

zinātniskajā literatūrā pieejamās informācijas, ticami rezultāti

otru kāju tur pie ceļa locītavas un virza pie vēdera.

epidermas biezumā, ražots no kokvilnas, hipoalerģisks un

ir, ja teipu tur 3–5 dienas. [3; 4]

1. foto.

1

2

3. Veic maigu uzspiedienu uz vēdera un atpakaļ. 2. foto.
4. Izdari vismaz 5–10 atkārtojumus, un tad to pašu ar otru
kāju.
5. Vadoties pēc bērna pašsajūtas, var veikt arī pamīšus.

1
3

2

KINEZIOLOĢISKĀ TEIPA
TEHNIKA
1. Nogriez aptuveni 20 cm
garu teipu.
2. Vertikāli no teipa nogriez
pirksta lieluma strēmeli.
3. Teipa bāzi bez
iestiepuma līmē uz
pulksten 7.00 zem

2

nabas. 1. foto.
4. Pēc tam turpini līmēt
ar 50 % iestiepumu ap
nabu pulksteņrādītāja
virzienā, līdz nonāc

KĀJAS KOPĀ PIE VĒDERA

atpakaļ līdz nabai.

1. Noguldi mazo guļus uz muguras.

2. foto.

2. Abas kājas turi pie ceļu locītavām un virzi pie vēdera.

5. Noslēgumā bāzi teipam

Video pamācību meklē YouTube kontā: Physio Lina Gara.

1. foto.

līmē bez iestiepuma.

3. Veic maigu uzspiedienu uz vēdera un atpakaļ. 2. foto.

3. foto.

4. Izdari vismaz 5–10 atkārtojumus.
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Mazuļa labsajūta
Pozas
APĻOŠANA
1. Noguldi mazo guļus uz muguras.
2. Viena kāja taisna, šo kāju fiksē
tuvāk gūžas locītavai. 1. foto.
3. Otru kāju tur pie ceļa locītavas,
un, virzot uz augšu, veic
pusapli. 2. foto.
4. Nonākot pie vēdera zonas,
izdari nelielu uzspiedienu

1

un turpini kustību uz ārpusi.

POZA GUĻUS UZ VĒDERA
Šī poza pati par sevi ir ļoti laba mazuļa attīstībai, jo
tā veicina kustību attīstību. Pozu var izmantot ne
tikai uz grīdas, bet arī kādam no vecākiem uz krūtīm,
tādējādi veicinot arī saikni starp mazuli un vecāku. Esot
atģērbtiem gan mazulim, gan vecākam aktivizē āda-āda
kontaktu, kas jo īpaši svarīgs pavisam maziem bērniņiem.
Šī poza iestieps un atslābinās vēdera muskulatūru,
tādējādi atvieglojot uzkrāto gaisu/gāzes, gan vēdera izeju.

3. foto.
5. Veic vismaz 5–10 atkātojumus.

Profilaktiski arī
pirms katras
barošanas mazuli
var novietot uz
vēdera.

1
TĪĢERIS KOKĀ
Mazuli noguldi uz savas labās rokas ar muguru pret sevi.
Bērna labā roka paliek brīvi, vecāka labā roka iet pāri
mazā krūšu daļai un satiekas ar vecāka kreiso roku. Bērna
galva ieguļas vecāka labā elkoņa locītavā. Šādā veidā var
staigāt, veikt šūpojošas kustības ar kājām, lai būtu mierīga
ieaijāšana. Noteikti izvairieties šūpināt savas rokas! 1. foto.

2

Ņem vērā!
Visus vingrojumus izdari lēnām,
neaizmirstot arī par hendlinga
principiem – veidojot acu

kontaktu ar bērnu un stāstot
viņam par notiekošo. [5; 7]

Mazākam bērnam,
kas vēl tik labi netur
galviņu, ērti šo pozu
izturēt būs, guļot uz
vecāka vēdera.

2
Pozas laikā var masēt vēderiņu, veikt uzspiedienu, bērns
var būt gan saģērbts, gan atģērbts. Šajā gadījumā ar vienu
roku pieturiet gūžas locītavu, otru plaukstu izpletiet tā,
ka īkšķis ir vienā pusē nabai, pārējie pirksti otrā pusē,
plaukstas pamatne zem nabas zonas. Šādi saudzīgi spiediet
no viena uz otru sānu, iedarbību veicinās arī mazuļa paša

3

svars uz jūsu roku. [2; 5; 7] 2. foto.
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Uzklausot pieredzes vai redzot
krājumus citu mammu saldētavās,
var rasties priekšstats, ka atslaukt
pienu ir tik viegli. Savukārt, dzirdot,
ka citām mammām jau mazu brītiņu
pēc dzemdībām ir bijis nepieciešams
atslaukt pienu, var just apbrīnu, kā tas
ir bijis iespējams!

Kāpēc atslaukt?
Nav šaubu, ka mātes piens ir labākais
uzturs zīdainim. Pasaules Veselības
organizācijas rekomendācijas iesaka
pirmos sešus mēnešus barot zīdaini tikai
ar krūts pienu. [1] Tāpēc, ja kādu iemeslu
dēļ zīdīšana nav iespējama, ir jāapsver
piena atslaukšana. Kā uzsver zīdīšanas
speciāliste, vienmēr jāatceras, ka tam
ir jābūt skaidri saprotamam iemeslam.
Bezmērķīga piena atslaukšana nav
nepieciešama. Kas ir tās situācijas, kad
var nākties atslaukt pienu?

PADOMI,

KĀ EFEKTĪVI
ATSLAUKT
KRŪTS PIENU
56 | Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Iespējams, pirmo reizi
saskaroties ar mēģinājumu
atslaukt pienu no krūts,
ne viss notiek tik raiti,
kā cerēts. Atbildes uz
jautājumiem, kā atslaukt
pienu un kad būtu
lietderīgi to darīt, un
praktiskus padomus,
kā to darīt visefektīvāk,
sniedz Rīgas Dzemdību
nama vecmāte, zīdīšanas
konsultante Žanete Eglīte.

SITUĀCIJAS, KURĀS
PIENA ATSLAUKŠANA
VARĒTU BŪT
NEPIECIEŠAMA
VAI NODERĪGA, IR
DAUDZ UN DAŽĀDAS,
PIEMĒRAM:
• mammas vēlme veidot piena
rezerves nākotnei;
• nepieciešamība palielināt piena
apjomu;
• kāda iemesla dēļ ir notikusi
mammas nošķirtība no bērna,

Konsultē:
ŽANETE EGLĪTE,

Rīgas Dzemdību
nama vecmāte,
zīdīšanas konsultante

Autore: GUNITA KRILOVA

kad mazo ir iespējams barot ar
atslaukto pienu līdz brīdim, kad
viņš pats spēs zīst;
• mammas vēlme un vajadzība kādu
reizi iziet no mājas, bērnu uzticot
kādai aprūpes personai. [2]

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS | 57

Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 64. lpp.

Zīdainis

Zīdainis
ATSLAUKT PIENU
PALĪDZĒS:

pielāgojas un kļūst “prasmīgas”, pienu

Ja bērniņš dzimis priekšlaikus vai ja

ražojot brīdī, kad bērns zīž vai piens

mazais kāda iemesla dēļ ir intensīvajā

• mierīga un droša vide;

tiek atslaukts. Tātad piens krūtīs vairs

terapijā, tad ir iespējams un pat vēlams

• ērta poza;

neuzkrājas starp ēdienreizēm, bet tiek

mammai pienu atslaukt, lai brīdī,

• silta duša vai komprese uz krūtīm

ražots tieši pēc pieprasījuma. Ja mamma

kad mazulis būs pie mammas, viņas

nesen ir atslaukusi pienu un bērns

ķermenis būtu jau gatavs un ražotu

izrāda vēlmi zīst, droši to vajag ļaut

pienu adekvātā daudzumā.

pirms tam;
• pirms tam vēlams paēst, padzerties
siltu tēju;
• ja bērna nav blakus, piena
veidošanos stimulēs mazuļa
fotogrāfija, drēbītes, kas smaržo
pēc viņa;
• piens ražīgāk veidojas un plūst
nakts stundās un uz rīta pusi, tad
arī vari ieplānot atslaukšanu.

darīt pēc pieprasījuma.

6 jautājumi par
piena atslaukšanu

1.

4.

Ko labāk izmantot atslaukšanai –
slaukt ar rokām vai ar elektrisko

vai mehānisko piena pumpīti?
Tā būs katras mammas pašas izvēle.
Galvenais, lai mammai ir ērti un

Vai ir noteikts mililitru skaits, kas

komfortabli; veids, kā tas tiek izdarīts,

konkrētā mazuļa vecumā jāatslauc

nav tik svarīgs. Katra sieviete noteikti

no vienas krūts?

atradīs viņai vispiemērotāko metodi.

5.

Vai var gadīties, ka no vienas krūts

Jāatceras, ka atslauktais piena

Uz šo jautājumu nav vienas atbildes, jo

daudzums nenorāda, cik daudz

jau minēts, ka ne vienmēr no krūts var

piena krūtis saražo. Ir gadījumi, kad

atslaukt tikpat daudz piena, cik mazulis

mammai ir grūtība atslaukt pienu, bet

varētu izēst. Ir tabulas un grafiki, pēc

anatomiskās vai fizioloģiskās īpatnības.

bērns ir labi paēdis un pieņemas svarā.

kā vadās neonatologi un pediatri,

Kā zināms, nekas mūsu ķermenī nav

nosakot, cik daudz piena bērnam

perfekti simetrisks, tāpat ir arī ar krūšu

konkrētā vecumā nepieciešams, –

uzbūvi un anatomiju. Gan krūšu gali var

atkarībā no nedēļu skaita, kurā bērns ir

atšķirties viens no otra, gan katras krūts

Kā rīkoties, lai
atslaukšana izdotos

dzimis, svara un citiem parametriem.

piena veidošanas daudzums. Tas, ka no

Ja rodas šaubas, noteikti vajadzētu

vienas krūts izslaukt neizdodas, var būt

vērsties pie ģimenes ārsta vai kāda

norma, ja vien bērnam pieaug svars, kas

Pirmais, ko ir vērts paturēt prātā, –

speciālista, kas varētu palīdzēt saprast,

liecina, ka viņam pietiek ar esošo piena

atslauktais piena daudzums nenorāda,

cik ir nepieciešamais piena daudzums

daudzumu.

cik daudz piena mammas ķermenis

konkrētajam bērnam.

2.

Vai atslaukšana veicina piena

saražo. Bērns, kurš aktīvi un adekvāti

rašanos?

zīž, pienu būs spējīgs izzīst vairāk,
nekā mamma varētu atslaukt ar

neizdodas atslaukt?

Jā, katrai sievietei var būt savas

6.

Ko darīt, ja atslaukt neizdodas?
Primāri, noteikti mēģināt

nodrošināt sev mierīgu vidi. Ļoti

Jā! Piena rašanās notiek pēc

svarīgi parūpēties pašai par sevi un

roku vai piena pumpi. Tehnika, kā

tēju un paēst, lai pati mamma justos

notikt hormonāliem procesiem, kuri

un plūst nakts stundās un uz rīta

“pieprasījuma-piedāvājuma efekta”. Jo

savām vajadzībām – paēst, padzerties,

pienu atslaukt, būs vienāda gan

komfortabli. Tas, vai mamma izmantos

stimulē piena ražošanu un izdali. Ja,

pusi, bet visgrūtāk – vakarpusē. [3]

vairāk piens tiek patērēts un jo biežāk

pagulēt diendusu, ja iespējams. Šie

jaundzimušajam, gan bērnam, kurš

elektrisko, manuālo piena pumpi vai

piemēram, mammai pienu atslaucot,

Piemērotākais laiks piena atslaukšanai

krūtis tiek stimulētas, jo vairāk piens

faktori ir ļoti svarīgi veiksmīgai piena

jau būs paaudzies. Svarīgs faktors

pienu atslauks ar rokām, nav tik būtiski.

bērns nav blakus, var skatīties uz mazuļa

ir kādu brīdi pēc bērna zīdīšanas, lai

ražosies. Neatkarīgi, vai šo stimulāciju

produkcijai. Taču, ja bērnam pieaug

veiksmīgai piena atslaukšanai ir vides

Galvenais, ka mammai pašai ir ērti.

bildi, domāt par viņu. Tas palīdzēs.

mammas ķermenis ir paguvis nedaudz

izdara bērns ar efektīvu zīdīšanu vai

svars, viņš ir apmierināts un attīstās

nodrošināšana. Videi ir jābūt mierīgai

Pirms atslaukšanas efektīvākai piena

atpūsties. Tās varētu būt aptuveni

to panāk, pienu atslaucot, princips

atbilstoši, nevajag satraukties, ka, pašai

un drošai. Stresa ietekmē notiek

plūsmai var uz krūtīm uzlikt kādu siltu

30–60 minūtes pēc bērna zīdīšanas

un mehānisms ir viens – stimulējot

atslaucot pienu ar rokām vai piena

hormonāla “ķēdes reakcija”, kas var

kompresi, kas atslābinās krūšu audus.

vai apmēram stundu pirms nākamās

krūts galu un krūtis “iztukšojot”, tiek

pumpi, tas neizdodas tik daudz, cik

bremzēt piena izdalīšanos. Ja apstākļi

Piena plūsmu veicina arī mazuļa

ēdienreizes.

veicināta piena ražošana. [4]

nepieciešams. Jāatceras, ka atslauktais

ļauj, pirms atslaukšanas var ieiet

klātbūtne – bērna dzirdēšana, redzēšana,

Piena daudzums krūtīs diennakts

Ņem vērā, ka krūtis nav iespējams

siltā dušā, padzerties ūdeni vai siltu

smarža. Visas maņas palīdz ķermenī

laikā mainās. Vislabāk piens veidojas

pilnībā iztukšot, jo laika gaitā tās
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Kad vislabāk
atslaukt pienu?

3.

Vai iespējams atslaukt, ja mazulis

piena daudzums nav rādītājs tam, cik

dzimis priekšlaikus?

daudz piena tiek saražots.
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AUTISKĀ SPEKTRA
TRAUCĒJUMU
PIRMĀS PAZĪMES
Kas ir autisms, kas ir autiskā spektra traucējumi? Pēdējā
desmitgadē par to tiek runāts arvien vairāk, un nereti
pat pieaugušie sev piedēvē šādu diagnozi. Kas tā ir,
kā tiek diagnosticēta un vai arī zīdaiņa vecumā var
pamanīt kādas iezīmes, kas uz traucējumiem var norādīt,
skaidro Iluta Vilnīte, klīniskā psiholoģe, Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu psihiatrijas klīnikas
Agrīnās intervences komandas vadītāja.

ILUTA VILNĪTE,

klīniskā psiholoģe,
Bērnu klīniskās
universitātes
slimnīcas Bērnu
psihiatrijas klīnikas
Agrīnās intervences
komandas vadītāja

Autore: GUNITA KRILOVA

Iluta Vilnīne, nav vienas un skaidras
atbildes, no kurienes rodas autiskā
spektra traucējumi.
Pazīmju kopums, kas varētu liecināt
par autiskā spektra traucējumiem,
ir grūtības ar sociālo komunikāciju,
sociālo mijiedarbību – viss, kas skar
cilvēku savstarpējās attiecības. Arī
stereotipiski uzvedības modeļi,

Kas ir šie traucējumi,
un no kurienes rodas
Kamēr bērns ir mazs un atkarīgs
no piesaistes personas, ir grūti
nodalīt, vai tas ir autiskais
spektrs vai varbūt mazulim ir citi
attīstības traucējumi.
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vienveidīga uzvedība, vienveidīgas
darbības uz to var norādīt. Pamata
grūtību joma bērniem ar autiskā spektra
traucējumiem ir sociālā mijiedarbība.

Runājot par autismu, mūsdienās
tiek lietoti termini “autiskā spektra
traucējumi”, “bērns ar autismu”. Tie
ir vieni no cilvēka neirālās attīstības

Vai tos var diagnosticēt
jau zīdaiņa vecumā?

traucējumu veidiem, kas saistīti ar

Testēšanu uz autiskā spektra

nervu sistēmas attīstību. Kā norāda

traucējumiem parasti veic no 12 mēnešu
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Rakstā izmantotās literatūras un pētījumu sarakstu skati 64. lpp.

Veselība

Veselība
Vecāki jautā

Zināšanai!

Vecāki un speciālisti informāciju par

Ja vecākiem ir aizdomas par sevi, vai

ar šiem traucējumiem, bērni mācās

autiskā spektra traucējumus var noteikt

sadzīvot ar šiem traucējumiem,

Trīs mēnešus vecs zīdainis ne visai

arī pieaugušajam?

mācās komunicēt un sadarboties.

skatās mammai acīs, skatās garām,

Tagad, kad vairāk uzzinām par

Visbiežāk tā ir ārstēšana bez zālēm,

vienā punktā – vai tas var norādīt uz

šiem traucējumiem, iespējams,

rehabilitācijā iesaistās funkcionālie

autiskā spektra traucējumiem?

pieaugušajiem pašiem sāk šķist – man

speciālisti, piemēram, audiologopēds,

Tie var būt riska momenti, bet

varbūt ir šie traucējumi… Vai to var

ergoterapeits, lietišķās uzvedības

uzreiz nevar pateikt, ka tās ir autiskā

noteikt? “Jā, jau minētajam ADOS

analīzes jeb ABA terapijas speciālists,

spektra traucējumu pazīmes. Ja

testam ir modulis, kas ir pielāgots tieši

kas māca sociālās prasmes,

bērns neseko ar acīm līdzi mantiņai,

pieaugušajiem. Protams, pēdējā gadu

sadarbību, strādā ar valodas attīstību

ir svarīgi noskaidrot, vai viņam ir

desmitā arvien vairāk par to runā, un

utt. Visbiežāk dzirdam, ka bērns

pārbaudīta redze. Lai konstatētu kādus

var rasties aizdomas par to. Tomēr

nemāk sociāli pieņemami uzvesties,

neiroloģiskus traucējumus, jāizslēdz,

svarīgi, lai pieaugušie paši nepiedēvē

tāpēc viņam tiek liegta iespēja

vai nav citu fizisku traucējumu – redzes,

sev traucējumus, tāpēc labāk veikt

apmeklēt izglītības iestādi. Tādēļ ir

dzirdes. Pēc vienas šādas pazīmes tik

diagnostiku,” teic Iluta Vilnīte.

multidisciplinārā komanda, kurā tiek

mazā vecumā nevar pateikt, ka bērnam

autiskā spektra traucējumiem var

ir autiskā spektra traucējumi, taču tā

atrast arī BKUS platformā “Vesela

var būt kā pazīme tiem.

pasaule”. [1]

Vai ir vizuālās pazīmes, kas norāda uz

vecuma. Tomēr atsevišķas pazīmes uz

svarīga ir ģimenes sadarbība ar

visagrīnākais instruments, ar kuru

iespējamiem riskiem varētu norādīt

primārās aprūpes ārstu – ģimenes

var noteikt iespējamos autiskā spektra

jau zīdaiņa vecumā. “Piemēram, ja

ārstu. Regulārajās vizītēs ārsts gan

traucējumus vai risku uz to attīstību,

bērns neveido acu kontaktu, neatbild

vērtē bērna fizisko, gan sarunās

uz piesaistes personas runāšanos,

ar vecākiem izvērtē emocionālo

skatās garām, vienā punktā – tam ir

Ja traucējumi tiek
atklāti

iekļauti dažādi speciālisti, to skaitā ABA
terapijas speciālisti, kas māca sociāli
pieņemamu uzvedību, komunikāciju,
sociālās un citas prasmes,” par

autiskā spektra traucējumiem?

“Autiskā spektra traucējumi nav kā

turpmāko rīcību, ja atklāti šie

Nē, nav vizuālo pazīmju, kas uz to

klepus, kuru var izārstēt, lietojot

traucējumi, stāsta speciāliste.

norāda.

zāles. Mēs mācāmies pieņemt bērnus

“Nav tā, ka dzīve nolemta neveiksmei!
Cilvēki iemācās sadarboties un var
dzīvot pilnvērtīgi. Var gadīties, ka

un to var sākt izmantot no 12 mēnešu

SVARĪGI!

vecuma. Tā ir psiholoģiskā izvērtēšana,

BKUS pamazām Latvijā uzsāk agrīnās intervences pakalpojumu, lai pēc

kompleksi traucējumi. Katrs gadījums

un garīgo attīstību. Ja bērnam ir

kas sastāv no vairākiem moduļiem

iespējas agrīnāk konstatētu autiskā spektra traucējumu risku. Izvērtēšanas un

ir individuāls, tāpēc svarīgi, lai bērni

jāpievērš uzmanība, taču viena šāda

traucēta attīstība, ģimenes ārsts

atbilstoši bērna attīstībai un ietver

turpmākās intervences procesā tiek iesaistīti daudzi speciālisti (ārsti bērnu

saņemtu diagnostiku un rehabilitāciju,

pazīme nenorāda uz autiskā spektra

nozīmē vizītes pie speciālistiem – acu

arī profesionālas un standartizētas

psihiatri, bērnu neirologi, psihologi, funkcionālie speciālisti – ergoterapeiti,

kā arī speciālistu ieteikumi tiktu
īstenoti ģimenē un izglītības iestādē,”

cilvēkam ir vēl kāda paralēlā slimība –

traucējumiem. Kamēr bērns ir mazs

ārsta, neirologa –, nosūta uz dzirdes

aptaujas formas vecākiem un speciālus

audiologopēdi, fizioterapeiti u. c.), jo maziem bērniem diagnozes noteikšanai

un atkarīgs no piesaistes personas, ir

pārbaudi. Jebkādu aizdomu pamatā

materiālus, kurus izmantojot,

komplekss izvērtējums ir ļoti būtisks.

uzsver Iluta Vilnīte.

grūti nodalīt, vai tas ir autiskais spektrs

ļoti svarīga ir bērna veselības stāvokļa

strādādams ar bērnu, psihologs skatās,

Pievērs uzmanību, bet nepiedēvē uzreiz diagnozi, ja zīdainis:

Sākotnēji rehabilitācija ir ilgtermiņa

vai varbūt mazulim ir citi attīstības

kompleksā izvērtēšana. Zīdaiņa

kā veidojas sadarbība ar bērnu, vai

• neseko tavam acu skatienam;

process, kas no vecākiem prasa

traucējumi. Tāpēc bērna attīstības

vecumā var runāt tikai par autiskā

viņš atsaucas, izprot instrukcijas,

• neskatās uz pieaugušo, kad mamma vai tētis lallina, runājas;

pacietību un izturību, atbalstu no

veido acu kontaktu u. tml. Jāatceras,

• ap gada vecumu nereaģē uz savu vārdu;

pārējiem ģimenes locekļiem – lai

ka bērnam var būt paralēli esoši

• neveido acu kontaktu;

nokļūtu pie speciālistiem, spēks

traucējumi – kāda slimība, attīstības

• nekomunicē ar citiem,

vajadzīgs kā pieaugušajam, tā bērnam.

traucējumi, psihoemocionālas grūtības.

• bērnam ir paaugstināts jutīgums uz gaismu, trokšņiem;

Pamazām, soli pa solim bērni mācās

Speciālistiem vajadzīga laba sadarbība

• bērnam ir kavēta valodas, motorā attīstība.

iekļauties sabiedrībā. Var gadīties,

Lai diagnosticētu autiskā spektra

ar primāro ārstu un citiem ārstiem,

Atceries, ka šajā situācijā jāizslēdz primārie traucējumi – redze, dzirde –, kā arī

ka bērnam ir tikai autiskā spektra

traucējumus, psihologi izmanto

piemēram, bērnu neirologu, bērnu

sadarbībā ar savu primārās veselības aprūpes ārstu (ģimenes ārstu, pediatru)

traucējumu iezīmes, kādreiz var būt

Autisma diagnostikas novērošanas

psihiatru, lai veidotu plašāku bērna

jāizvērtē bērna attīstība kopumā!

citas paralēlās slimības – tā ir ārsta

instrumentu jeb ADOS testu. Tas ir

izvērtējumu.

novērtēšana jāveic, sadarbojoties
vairākiem speciālistiem. Tāpat ir
jāizvērtē, vai bērnam ir pārbaudīta
dzirde, redze, bijusi neirologa
konsultācija,” stāsta Iluta Vilnīte.

Ārstu sadarbība
Bērna pirmajā dzīvības gadā īpaši
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spektra traucējumu riskiem.

Kad un kā to var
diagnosticēt?

kompetence to visu izvērtēt.
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