
K ū d i k i ų  m a i t i n i m a s  e k s t r e m a l i o s e  s i t u a c i j o s e :  k ą  d a r y t i ? 

 
    ⑤        ④        ③     ②           ① 

Voverė pagalbininkė: „Tai 
dažnas nesusipratimas!  
 
Yra žinoma, kad pienas vėl 
pradės tekėti, kai tik mama 
pasijus saugi.“ 
 

Susirūpinusi mama: 
„Girdėjau, kad 
ekstremaliose situacijose 
dėl streso man dings 
pienas.  
Ir dar mačiau, kad nutikus 
nelaimei dalijami pieno 
mišiniai kūdikiams...“ 

Išgyvenant stresą 
pienas tekės 
sunkiau, tačiau 
motinos 
organizmas jį ir 
toliau gamina. 

Pavojaus 
akivaizdoje reikia 
ne sėdėti ir žindyti, 
o bėgti! 
 

Pieno tekėjimas priklauso nuo hormonų, 
todėl ištikus pavojui gali susilpnėti, tačiau 
saugioje aplinkoje jis ir vėl atsinaujina.  
 
Hrrr   
(Įsivaizduokite, jei pieno lašai padėtų 
plėšrūnui susekti grobį!) 
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Apsauga nuo 
noroviruso, 
salmonelių,  
E. coli, 
kampilobakterijų, 
rotaviruso, 
Influenza viruso. 

„Motinos piene 
yra imuniteto 
komponentų, 
kurie apsaugo 
kūdikius nuo 
infekcijų, ypač 
krizinėse 
situacijose.“ 

„Taip 
susidaro 
klaidingas 
įsitikinimas, 
kad stresas 
stabdo 
motinos 
pieno 
gamybą.“ 

„Jeigu tokioje 
situacijoje 
žindymo dažnis 
sumažėja arba 
kūdikis 
pamaitinamas 
mišiniu, gali 
sumažėti 
pagaminamo 
pieno kiekis.“ 

Laktacijos inhibitorius (FIL) – pieno 
gamybos slopinimo ir valdymo 
mechanizmas: 
„Dabar nelabai reikia pieno. Gal 
sumažinkime gamybą?“ 
Prolaktinas – pieno gamybos 
hormonas: 
„Aš kažkiek pieno jau pagaminau, 
tad gal kol kas daugiau negaminti?“ 
Oksitocinas – pieną išstumiantis 
hormonas (jautrus stresui): 
„Kol kas atsipūskime...“ 

Mama: „Bet 
ekstremalių 
situacijų ir 
nelaimių 
metu mes 
tikriausiai 
žindysime 
rečiau...“ 

Voverė: „Todėl 
krizinėse 
situacijose labai 
svarbu paruošti 
saugią vietą 
motinoms.“ 
 
Širma, atskira 
patalpa, palapinė, 
privatus kambarys. 
Saugi aplinka! 
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„Kadangi žindymas 
ramina kūdikius, o 
mamoms reikia 
žindyti ir naktį, būtų 
gerai turėti šeimai 
palankią erdvę.“ 

„Pienas gaminsis ir 
tada, jei mama valgys 
mažai. Tačiau 
norėtume, kad mamos 
gautų pakankamai 
maisto dėl savo pačių 
sveikatos.“  

Mama: „Aš valgau ir 
gaminu pieną savo 
kūdikiui!“ 

„Žinoma, 
saugi aplinka 
svarbi ir 
mišiniu 
maitinamiems 
kūdikiams.“ 

„Todėl 
žindančioms 
motinoms ypač 
svarbu turėti 
saugią aplinką, 
kuri leistų 
susitelkti į 
žindymą.“ 

(Voverės 
pastaba: „Mes 
kalbame apie 
motinų teisės 
žindyti apsaugą, 
bet nesakome, 
kad visos 
motinos privalo 
žindyti.“) 

Viename arbatiniame 
šaukštelyje motinos 
pieno yra 3 milijonai 
mikrobus naikinančių 
ląstelių! (Pieno mišinio ir 
motinos pieno 
palyginimas) 
Mama: „Tuomet manau, 
kad pabandysiu žindyti 
dažniau...“ 

Voverė: „Kai 
kurios motinos 
sako, kad 
dažniau 
maitindamos 
krūtimi 
pagamina 
daugiau pieno.“ 
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„Likučius po 
maitinimo 
visada 
išpilkite!“ 

Pieno likučius 
išpilkite iš 
karto, nes ims 
daugintis 
bakterijos! 

Pasisodinkite kūdikį ant kelių taip, 
kad jo stuburas liktų tiesus. 
Pasirinkite ramią vietą, ne per daug 
šviesią! Mažą puodelį su pienu 
priglauskite prie kūdikio lūpų.  
Puodelis lengvai remiasi į apatinę 
kūdikio lūpą, o puodelio kraštai liečia 
viršutinę lūpą. 
Pakreipkite puodelį taip, kad pienas 
pasiektų kūdikio lūpas. Kūdikis 
pradės laižyti pieną. 
Pasipraktikuokite namuose, kol dar 
neištiko nelaimė. 

Voverė: „Jei 
neturite 
sterilizuoto 
buteliuko, 
galite 
maitinti iš 
puodelio“.  

(Kaugė 
popierinių 
puodelių 
neužims 
daug vietos!) 

(Paruošti 
vartojimui skysti 
pieno mišiniai) 
Turėtų būti 
laikomi kambario 
temperatūroje, 
tarp 15 ir 25 ℃. 
(Žiūrėkite 
gamintojo 
instrukcijas.)  

Gerai suplakite. 

(Miltelių pavidalo 
mišinys) Sumaišykite su 
karštu, aukštesnės nei  
70 ℃  temperatūros 
vandeniu. (Tai būtina, 
kad žūtų visos 
milteliuose esančios 
bakterijos!!!) 
Atvėsinkite iki maitinimo 
temperatūros (kūno 
temperatūros). 
Pastaba: hipoalerginis 
pieno mišinys būna tik 
miltelių pavidalo. 

Plaukite 
rankas. 

Naudokite 
sterilizuotą 
indelį. 

Voverė: 
„Jei 
maitinate 
pieno 
mišiniu, 
svarbu 
kruopščiai 
rūpintis 
higiena!“ 
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Mama: „Tai 
apsaugos ir 
žindomus, ir 
mišiniais 
maitinamus 
kūdikius.“ 

Voverė: „Prieš ką 
nors patardami 
kūdikio tėvams, 
pirmiausia juos 
išklausykite, kad jie 
galėtų ir toliau 
rūpintis savo vaikais 
savo pasirinktu 
būdu.“ 

(Tarptautiniai standartai) PSO Tarptautinis 
kodeksas ir veiklos gairės dėl kūdikių maitinimo 
ekstremaliųjų situacijų metu 
ĮVERTINKITE individualius poreikius ir dalykite 
pieno mišinius tik tiems, kam jų reikia. 
NEDALYKITE pieno mišinių nelaimių atvejais 
neįvertinę poreikių. 
NEDUOKITE pieno mišinių pavyzdžių ne 
ekstremalių situacijų atvejais. 

„Visi turėtų atjausti 
kūdikius auginančias 
motinas. Pagalbą 
siūlantieji turėtų 
sugalvoti, kaip padėti 
mamoms rūpintis savo 
vaikais taip pat, kaip 
iki ekstremaliosios 
situacijos.“ 

Voverė: „Nesvarbu, ar 
maitinate mišiniu, ar 
krūtimi, jūs nuoširdžiai 
rūpinatės savo vaikais, o 
tai sunkus darbas. Net ir 
krizinėse situacijose 
nusipelnėte, kad į jūsų 
pasirinktą maitinimo 
metodą būtų žiūrima 
pagarbiai!“ 
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