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POŽIŪRIS Į ŽINDYMĄ SKIRIASI
VISAME PASAULYJE

Ir tai priklauso nuo:

Materialinės gerovės Mamų grį�imo į
darbą

Bendro emocinio fonoKultūrinių tradicijų



KIEKVIENOS MOTINOS PIENAS YRA
YPATINGAS

Nėra dviejų motinų, kurių pieno sudėtis būtų visiškai vienoda - kiekvienos
motinos pienas geriausiai tinka tik jos ma�yliui. 

Dėl teigiamo poveikio ir kūdikio, ir motinos sveikatai Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) rekomenduoja kūdikius iki 6 mėn. maitinti vien tik motinos pienu.

lietuvoje Vaikų, per 2020 metus
sulaukusių vienerių metų, skaičius

buvo 21 081. 
 

Apie trečdalis jų (7 790 kūdikių) iki 6
mėn. buvo maitinti išimtinai tik

motinos pienu. 

Zarasų r., Švenčionių r., Skuodo r., Kupiškio r. ir Vilkaviškio r. savivaldybėse
gyvenantys kūdikiai buvo maitinami motinos pienu trumpiausiai, t. y. šiose
savivaldybėse tik 1–15 proc. kūdikių �indyti iki 6 mėn.

Daugiausia kūdikių, iki 6 mėn. maitintų vien tik motinos pienu, 48-65 proc.
2020 m. u�registruota Tauragės r., Druskininkų r., Marijampolės r., Ma�eikių
r., Kauno r ir Alytaus r. savivaldybėse. Nuo Alytaus r. savivaldybės Šiaulių
rajonas atsilieka 3 kartus. 



skatina optimalų ma�ylio augimą
ir vystymąsi;
apsaugo nuo infekcijų;
ma�ina alergijų riziką;
suma�ėja antsvorio ir cukrinio
diabeto tikimybė; 
ma�esnė alerginės slogos ir
bronchų astmos tikimybė;
ma�iau netaisyklingo sąkand�io
problemų.

DVIGUBA NAUDA
Jei mama �indo ma�ylį - naudos gauna abu

NAUDA MAMAI: NAUDA MAŽYLIUI:

po gimdymo lengviau pasiekti
normalų svorį;
ma�esnė rizika susirgti krūties arba
kiaušid�ių vė�iu;
ma�esnė II tipo diabeto rizika;
pozityvus poveikis psichinei sveikatai
(ma�ina pogimdyvinį stresą ir
depresiją);
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1 pav. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) Šiaulių rajone ir
Lietuvoje 2015 – 2020 m., šaltinis - ,,Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos

savivaldybėse 2020 m.“

Šiaulių rajonas šeštus metus iš eilės
patenka į raudoną zoną dėl labai mažo
procento kūdikių, išimtinai žindytų iki 6

mėn. amžiaus:
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Nuo 2016 m. Šiaulių rajono

kūdikių, išimtinai žindytų iki 6

mėn. amžiaus, rodiklis yra

padidėjęs 3 proc. 
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Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. rodiklis (20 proc.) yra 1,85
karto ma�esnis u� Lietuvos rodiklį (37proc.). 



patenkina visus kūdikio maisto med�iagų ir vandens poreikius pirmuosius 6
gyvenimo mėnesius;
nuo pat gimimo yra tinkamas kūdikio virškinimo sistemai, t. y. tik jį naujagimis,
kūdikis pajėgia geriausiai pasisavinti; 
motinos pienas virškinamas lengviau ir greičiau (per 1,5-2,5 val., retai 3-4 val.)
nei adaptuotas mišinys (per 3-4 val.);
skatina gerą naujagimio, kūdikio augimą ir fizinį vystymąsi, protinį brendimą;
aprūpina naujagimio, kūdikio organizmą imuninėmis med�iagomis, t. y. apsaugo
jį nuo daugelio ligų sukėlėjų, toksinų, blokuoja alergenų patekimą į organizmą;
yra visada švarus, šiltas, geriausias ir ekonomiškiausias maistas.

MOTINOS PIENAS YRA VIENINTELIS
GERIAUSIAS NAUJAGIMIO, KŪDIKIO

MAISTAS , kuris:



Nuo didžiausio apskrityje - Akmenės rajono
savivaldybės - rodiklio 2020 m. Šiaulių

rajono savivaldybės rodiklis atsilieka 1,8
karto:

2020 m. Šiaulių apskrityje daugiausiai kūdikių, �indytų iki 6 mėn. am�iaus, buvo
Akmenės rajono savivaldybėje (35,7 proc.), o ma�iausiai – Kelmės rajono

savivaldybėje (19,6 proc.).

Lyginant Šiaulių apskrities savivaldybių 2020 m. rodiklius su 2019 m. rodikliais, labiausiai
pakilo Akmenės r. savivaldybės rodiklis – 14,4 proc., rodikliai nukrito Kelmės r. savivaldybės
(7,1 proc.) ir Šiaulių m. savivaldybės (4 proc.). Lyginant su 2018 m. rodikliais, labiausiai
suma�ėjo Joniškio r. savivaldybės rodiklis (10,9 proc.), labiausiai padidėjo Pakruojo r.
savivaldybės rodiklis (9,1 proc.).

2 pav. Šiaulių apskrities savivaldybių kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
2015–2020 m., šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Lietuvos

Sveikatos rodiklių duomenų bazė



Aukšto gyvenimo lygio šalyse
daugiau nei 1 iš 5 kūdikių yra
niekada nemaitinti motinos pienu
(�indyti):
�emo ir vidutinio gyvenimo lygio
šalyse beveik visi kūdikiai yra
maitinami motinos pienu
(�indomi):

Remiantis UNICEF 2018 metų duomenimis:

PSO ir UNICEF rekomenduoja, kaip
optimaliai maitinti kūdikius ir

mažus vaikus:
�indymą pradėti (inicijuoti) ne vėliau kaip 1 valandą nuo gimimo.
Išimtinio �indymo trukmė – 6 mėnesiai.
Tęsti �indymą iki 2 metų am�iaus ir ilgiau, nuo 6 mėnesių į mitybą įtraukiant
tinkamus papildomus maisto produktus.



galva ir kūnas sudaro tiesią liniją;  
pilvas prigludęs prie mamos; 
visas kūnas prilaikomas; 
veidas atgrę�tas į krūtį, nosis ties speneliu.

Tinkama kūdikio padėtis:  

smakras liečia krūtį;
burna plačiai pra�iota; 
apatinė lūpa atsivertusi;
daugiau pigmentinio laukelio matyti viršuje nei
apačioje.

Taisyklingas krūties ap�iojimas: 

matomas lėtas, gilus �indimas ir girdimas
ryjamo gurkšnio garsas;
skruostai išsipūtę; 
kūdikis �inda ramiai;
kūdikis pats baigia �įsti ir atrodo patenkintas;
Jūs nejaučiate skausmo.

Veiksmingas �indymas: 

SĖKMINGAM ŽINDYMUI SVARBU:



0-2 mėn. 170-330g; 
>2-4 mėn. 110-330g; 
>4-6 mėn. 70-140 g; 
>6-12 mėn. 40-110g.

Sveikas, sėkmingai �indomas kūdikis per savaitę priauga: 

Nuo 3-4 dienos: bent 3 pasituštinimai per parą; 5-6 „sunkios“ sauskelnės
per parą; šlapimas šviesus ir bekvapis.
Nuo 5 dienos nėra mekonijaus. 
Per pirmas dvi savaites vaikutis priaugo po gimimo nukritusį svorį.
Pirmos 4-6 sav.: bent 2-5 pasituštinimai per parą; 5-6 „sunkios“
sauskelnės per parą; šlapimas skaidrus arba šviesiai gelsvas.
Po 4-6 sav.: šlapimas toks pat kaip pirmąsias 4-6 sav.; tuštinimasis nuo 3
kartų per parą iki 1 karto per 14 dienų.

ATSIMINKITE!

Parengta remiantis: UNICEF, Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO), Higienos instituto, Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis bei informacija

Sėkmingo žindymo požymiai: 


