Dėl teigiamo poveikio ir kūdikio, ir motinos
sveikatai PSO rekomenduoja kūdikius iki 6 mėn. maitinti vien tik
motinos pienu. Vaikų, per 2016 metus sulaukusių vienerių metų,
skaičius buvo 28 909. Daugiau kaip trečdalis jų (10 221 kūdikis)
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iki 6 mėn. buvo maitinami išimtinai tik motinos pienu. Pietų ir
Vidurio Lietuvos savivaldybėse gyvenantys kūdikiai buvo ilgiau
maitinami motinos pienu, t. y. šis rodiklis buvo didesnis.

Šiaulių rajonas antrus metus iš eilės
patenka į raudoną zoną, dėl labai mažo procento
kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus.
2016 m. duomenimis, Šiaulių r. (17 proc.) yra

Apžvalga Šiaulių rajone

ketvirtoje vietoje nuo galo po Šalčininkų r. (13,6 proc.), Kelmės r.
(14,8 proc.) ir Švenčionių r. (16,8 proc.).
Lyginant su Lietuvos vidurkiu (35,4 proc.), Šiaulių
rajone net 18,4 proc. buvo mažiau kūdikių, išimtinai maitintų tik
motinos pienu iki 6 mėn. amžiaus. Daugiausia kūdikių, iki 6 mėn.
maitintų vien tik motinos pienu, 2016 m. užregistruota

Kuršėnai, 2018

Druskininkuose (73,5 proc.). Nuo Druskininkų Šiaulių r. atsiliko

Šiaulių r. šis rodiklis pakilo beveik 1 proc., tačiau
išlieka vienu žemiausiu Lietuvoje. Iš visų Šiaulių apskrities

daugiau nei 4 kartus (1 pav.).

savivaldybių labiausiai pakilo Šiaulių m. rodiklis, beveik 5 proc.
(2 pav.).
35
30

31,68

32,95
31,2
27,9
25,5

26,7527,5
24,44
22,7

25
20

15

18,09

20,47
18,6

19,21

14,69
15,56

14,8

22,22

22,64

17,6 16,0917

10
5
0

2014

1 pav. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.),
2016 m. Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2016 m., kaip ir keletą metų iš eilės,

Šiaulių

apskrityje daugiausia kūdikių, žindytų iki 6 mėn. amžiaus, buvo
Akmenės r. (31,2 proc.), o mažiausia – Kelmės r. (14,8 proc.).

2015

2016

2 pav. Šiaulių apskrities savivaldybių kūdikių, išimtinai žindytų iki
6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) 2014, 2015, 2016 m. Šaltinis - Higienos
instituto Sveikatos informacijos centras, Lietuvos Sveikatos rodiklių
duomenų bazė

Natūralaus
maitinimo
privalumai
Gydytojas Kazimieras Vitkauskas savo knygoje ,,Kūdikio
žindymas. Nepakeičiamas kaip motinos meilė“, (2016 m.) teigia, kad

motinos pienas yra visavertis maistas, turintis tinkamu santykiu
visų medžiagų, reikalingų kūdikiui gerai augti ir normaliai

Žindymas krūtimi yra ne vien tik natūralus visada

vystytis. Jos gaunamos iš motinos kraujo, atitekančio į krūtų

šviežio, šilto ir švaraus maisto perdavimo vaikui būdas. Jis

liaukas, kur virsta pienu, o po to tampa vaiko kraujo ir kūno

užtikrina fizinį ir emocinį artumą, svarbų kūdikio saugumo

dalelėmis. Jų beveik nereikia perdirbti ir motinos pienas lengvai

jausmui ir asmenybės vystymuisi bei harmoningiems motinos ir

virškinamas. Kadangi motinos piene nėra nieko nereikalingo, jis

vaiko santykiams.

labai gerai įsisavinamas kūdikio organizme: iš jo medžiagų
auginamos mažojo žmogaus kūno ląstelės, jis teikia energiją naujai
gyvybei ir ją saugo nuo infekcijų ir daugelio kitų ligų. Su motinos
pienu į vaiko organizmą iš motinos kraujo atkeliauja net ir gyvų
ląstelių, galinčių gaudyti ir naikinti ligų sukėlėjus.

Žindymas – tai dieną ir naktį vykstantis mamos ir vaiko bendravimas,
teikiantis tiek fiziologinę, tiek psichologinę naudą abiem.

Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro

Žindymo nauda motinai

specialistai siekdami skatinti, kad kuo daugiau moterų

Žindymas teigiamai veikia ne tik fizinę, bet ir psichinę

pirmuosius 6 mėn. maitintų kūdikius vien tik motinos

moters sveikatą, formuoja ypatingą – darnų, natūralų ir glaudų

pienu, organizuoja profesionalias kūdikių žindimo

– mamos ir vaiko ryšį. Žindančios mamos greičiau reaguoja ir

krūtimi paskaitas. Vyksta mamų ir kūdikių mankštos,

geriau supranta savo vaiko poreikius. Moksliniais tyrimais

kurių dėka stiprinama motinos ir vaiko sveikata.

nustatyta, jog kūdikiui esant prie krūties mamai mažėja stresas.
Stresui mažinti nepakanka tik laikyti kūdikį ant rankų, kūdikis turi
savo oda liesti motinos krūtį.
Žindymo naudą mamai galima apibūdinti kaip
trumpalaikę ir ilgalaikę.
Žindymas teigiamai veikia moters organizmą po

Informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
organizuojamus nemokamus sveikatos renginius galite rasti tinklapyje
www.siauliurvsb.lt. Papildoma informacija: ,,Facebook“ paskyroje
(@siauliurvsb), Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje,
rubrikoje „Gyventojams“ – „Visuomenės sveikatos biuras“,
www.kursenai.lt skiltyje „Sveikata“, „Kuršėnų krašto žinių“ laikraštyje
ir viešuosiuose rajono skelbimams skirtose vietose.

gimdymo, padeda greičiau susitraukti gimdai, mažina pogimdyvinį
kraujavimą, 98 proc. apsaugo nuo nėštumo pirmus 6 mėnesius
išimtinai žindant, padeda sumažinti kūno svorį.
Žindant ilgai, mažėja mamai rizika susirgti tokiomis
ligomis kaip krūtų, gimdos, kiaušidžių, skydliaukės vėžiu, II tipo
cukriniu diabetu, osteoporoze, reumatoidiniu artritu (ar sumažina
šios ligos paūmėjimų skaičių), geležies stokos anemija, išemine

Informaciją parengė
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro visuomenės sveikatos
specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną,
Vaineta Jurkienė

širdies liga, metaboliniu sindromu, padidėjusio kraujospūdžio liga
(arterine hipertenzija), mažina nutukimo riziką

Žindymas yra natūrali, sveikiausia ir geriausia dovana, ką motina
gali pasiūlyti savo kūdikiui po gimimo

