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DZEMDĪBU NODAĻĀ
JAUNDZIMUŠAJIEM VEIKTĀS

PROCEDŪRAS

Asiņošanas profilakse ar K vitamīnu – 
1x augšstilba muskulī pirmajās

stundās pēc dzimšanas

Dzirdes pārbaude ar otoakustiskās 
emisijas metodi -  2.- 4. dzīves dienā

Ģenētiskais skrīnings – asins parauga
 paņemšana uz speciāla filtrpapīra 48-72 stundu

vecumā sešu ģenētisko saslimšanu (fenilketonūrija,
iedzimta hipotireoze, cistiskā fibroze, iedzimta virsnieru

garozas hiperplāzija, galaktozēmija un biotinidāzes deficīts) agrīnai diagnostikai

 

Pulsa oksimetrija - skābekļa līmeņa noteikšana 
2.-4. dzīves dienā smagas sirds patoloģijas 
agrīnai diagnostikai

Imunizācija – tuberkulozes vakcīna (BCG),
ja nepieciešams, hepatīta B vakcīna, atbilstoši 
vakcinācijas kalendāram

Papildus analīzes/ izmeklējumi - pēc 
neonatologa (bērna ārsta) nozīmējuma

VESELU JAUNDZIMUŠO NO DZEMDĪBU NODAĻAS PARASTI
IZRAKSTA 3.-4. DZĪVES DIENĀ
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1-2 stundas pēc piedzimšanas bērns var būt uzbudināts, 
savukārt turpmāk pirmās diennakts laikā var daudz gulēt.

12-24 stundu vecumā bērnam arī miegā vērojams 
regulārs meklēšanas reflekss un haotiskas ekstremitāšu
 kustības, viņš nomierinās uz rokām, raudāšana var būt 
vēlīna izsalkuma pazīme.

 
Otrās diennakts laikā bērna aktivitāte būtiski pieaug, viņu
nomierina krūts zīšana, āda - āda kontakts, mammas seja, 

pozicionēšana, svarīga ir pieaugušo reakcija un atgriezeniskā 
saite uz raudāšanu.

 
Pirmajās dzīves dienās, deguna eju tūskas dēļ, bērni bieži 

šņākuļo un šķauda, tas viņiem palīdz atbrīvoties no 
augļūdeņiem, gļotām un apkārtējās vides kairinātājiem.

Papildu izmeklēšana nepieciešama gadījumos, kad bērns 
raud, neskatoties uz atbilstošu aprūpi, raud vārgi vai neraud nemaz.

JAUNDZIMUŠĀ UZVEDĪBA 

NAV PIEĻAUJAMS BĒRNU KRATĪT!

ĢIMENES ĀRSTA IESAISTE 
Ģimenes ārstu vai pediatru mazulim vecāki izvēlas paši jau grūtniecības laikā un šis
ārsts Mātes pasē veic ierakstu, apliecinot, ka pēc piedzimšanas ņems bērnu savā aprūpē. 

Par bērna izrakstīšanu no dzemdību nodaļas ģimenes ārstu vai 
pediatru informē slimnīcas personāls, bet vecākiem personīgi 
pa telefonu jāvienojas par ārsta apmeklējuma laiku.

ĢIMENES ĀRSTAM JAUNDZIMUŠAIS JĀAPMEKLĒ: 

vienu reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanas no slimnīcas;
vienu reizi trešajā dzīves nedēļā.
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Kad mazulis nāk pasaulē, mainās vide, kurā viņš attīstījies deviņu mēnešu
garumā, tāpēc piedzimstot, jaundzimušā acis ir satūkušas un bieži novēro
izdalījumus no tām. Parasti pietiek, ja katru rītu mazuļa acis iztīra ar 
svaigi sagatavotu kumelīšu tēju (viena paciņa uz glāzi ūdens) vai ar 
vārītu un līdz istabas temperatūrai atdzesētu ūdeni. Katru aci tīra ar 
savu vates tamponiņu, virzienā uz acs iekšējo kaktiņu. Ja dienas laikā
actiņā atkal sakrājas sekrēts, tās jātīra tik bieži, cik nepieciešams. 

AUSIS
Bērna ausis tīra tikai no ārpuses, izslaukot ārējo auss gliemežnīcu

ar mitru vates tamponu, dziļāk tīrīt nedrīkst, lai neievainotu
bungplēvīti, jo tās trauma var ietekmēt bērna dzirdi. Mazuļa 

ausu tīrīšanai nedrīkst izmantot kosmētiskas kociņus!
 
 

Pēc dzemdībām, kad nabassaite tiek noklemmēta, sākas tās
mumificēšanās (žūšanas) process. Parasti nabassaites atlieka nokrīt

divu nedēļu laikā pēc dzimšanas, bet kamēr tas vēl nav noticis, ir
svarīgi rūpēties par pietiekamu gaisa pieplūdi bērna nabai, lai to
uzturētu pēc iespējas sausu un mazuļa ādas dabiskā mikroflora
veicinātu nabassaites atliekas ātrāku sažūšanu un atdalīšanos.

Lai to nodrošinātu, autiņbiksīšu malu priekšpusē ieteicams
nedaudz nolocīt uz leju. Nabassaites atlieku apmazgā 

vienu reizi dienā ar vārītu ūdeni un nosusina.
Pēc nabassaites atliekas atdalīšanās no nabas brūcītes nelielā
daudzumā var parādīties asiņaini izdalījumi, ko nepieciešams

notīrīt ar spirta salvetīti, pēc tam ļauj veidoties krevelītei, kas ar
laiku pati atdalās. Kamēr notiek nabas brūcītes dzīšanas process,

to tīra vienu reizi dienā ar vārītu ūdeni, lai nodrošinātu gaisa piekļuvi
nabas brūcītei, autiņbiksīšu priekšējā mala jāatloka. Gadījumos, kad nabas

brūcīte asiņo vai izdalījumi no tās ir ar smaku, kā arī, ja parādās iekaisuma pazīmes –
apsārtums ap nabas gredzenu, jāvēršas pie ārsta.

 

JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE

ACIS

NABASSAITES ATLIEKA

DEGUNS
Bērna deguna ejas nepieciešams tīrīt tikai tad, ja ir apgrūtināta zīšana,

iepilinot katrā nāsī dažus pilienus aptiekā nopērkamā zīdaiņiem paredzētā 
jūras ūdens. Deguna eju tīrīšanai nedrīkst izmantot kosmētikas kociņus!
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VANNOŠANA

Pirmo 2 nedēļu laikā pēc piedzimšanas notiek bērna ādas adaptācijas process, kad
nolobās ādas virsējie, atmirušie slāņi, tāpēc nav lietderīgi to kopt ar dažādiem

kopšanas līdzekļiem un krēmiem. Izņēmums ir plaukstu un pēdu locītavas,
kur āda dažkārt sasprēgā un var radīt bērnam sāpes, tāpēc, ja tās ir ļoti
sausas, var izmantot Bepanthen ziedi. Īpaši svarīgi ir rūpēties, lai visas

 ādas krokas – kakls, paduses, aizauss kroka, cirkšņi - būtu tīras un sausas,
tāpēc tās divas reizes dienā kopj ar ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusina. Ne

mazāk svarīgi ir regulāri mainīt autiņbiksītes un pēc katras vēdera izejas
mazuļa dibentiņu apmazgāt ar siltu ūdeni un rūpīgi nosusināt. Ieteicamas ir arī

regulāras gaisa peldes, vienlaikus sekojot, lai nenotiktu mazuļa ķermeņa atdzišana.
Ja bērniņa dibentiņš tomēr ir apsārtis, vēlams izmantot cinku saturošu ziedi.

 
 

Pirmo vannošanu jaundzimušajam var plānot jau 3.-4.dzīves dienā,
atgriežoties mājās no dzemdību nodaļas. Bērnu neiesaka vannot dienā, kad
veikta vakcinācija, bet nabassaites atliekai, kas vēl nav paspējusi atdalīties,
vannošana netraucē. Telpai, kurā bērnu vanno, jābūt 25-26 ⁰C siltai, bet
ieteicamā ūdens temperatūra ir 37 ⁰C un to palīdz kontrolēt ūdenī ielikts
zīdaiņu vannošanai paredzēts termometrs. Vannošana parasti ilgst 
aptuveni 5-7 minūtes un tās galvenais mērķis nav bērna mazgāšana, bet 
gan relaksācija, tāpēc vannošanas biežumam nav būtisku ierobežojumu un 
to var darīt pat katru vakaru, bet ziepes gan lieto 1x nedēļā. 

ĀDA

PASTAIGA

Pirmajā pastaigā ar mazuli var doties jau nākamajā dienā pēc izrakstīšanās no dzemdību
nodaļas, ja vien to neierobežo bērna veselības stāvoklis. Nepamatots ir uzskats, ka bērnu
nepieciešams pieradināt pie pastaigu ilguma, vai pirmo reizi pastaigā vēlams doties tikai
10.-14. dienā pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Pirmās pastaigas parasti ir 30–40 minūtes
garas. Vasarā ir svarīgi bērnu nepārkarsēt, neturēt tiešos saules staros, izvairīties no
pastaigām laikā, kad gaisa temperatūra ir virs 25 ⁰C. Nav pamatots arī uzskats par obligātu
cepurītes vilkšanu karstā laikā, ja vien bērns netiek nests rokās vai slingā, kad tiek pakļauts
tiešu saules staru ietekmei un pārkaršanai. Ziemā pastaigas ir ierobežojamas, ja gaisa
temperatūra ir zemāka par mīnus 8 ⁰C. Tā kā jaundzimušā termoregulācija tikai stabilizējas,
tad mazuļa komforta temperatūra ir taustāma viņa sprandas rajonā, jo plaukstiņas,
pēdiņas un degungals var būt vēsi. Tomēr nedrīkst arī pilnībā ignorēt vēsas vai zilganas
plaukstas un pēdas, un šādā gadījumā ieteicams noteikt bērna ķermeņa temperatūru,
izmantojot termometru padusē.

DZELTE
Lielākajai daļai jaundzimušo 3.-4. dienā pēc dzimšanas parādās fizioloģiskā dzelte, kas
pakāpeniski līdz trešajai dzīves nedēļai pazūd. Gadījumos, kad dzelte attīstās jau 1.-2.
dienā, izteikti pieaug vai ir ilgstoši, tā ir patoloģiska un to ārsts vērtē individuāli. 
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JAUNDZIMUŠĀ SVARA KONTROLE

Pirmajā dzīves mēnesī knupīti iesaka neizmantot. Pirmo divu nedēļu laikā bērns aktīvi apgūst
zīšanas tehniku un mācās pareizi satvert krūti, savukārt knupīša zīšanai viņam

jāizmanto pavisam cita - sūkšanas tehnika. Rezultātā bērnam rodas
apjukums un tas bieži vien traucē sekmīgai zīdīšanai turpmāk. Bez tam,

ja šajā laikā mazulim piedāvā knupīti, viņš ar to var papildus sasūkt
gaisu,un tas viņam bieži vien rada diskomfortu. Zīšana ir jaundzimušā

pamata reflekss. Ja mazulis meklē un vēlas zīst, tad viņam ir
nepieciešama mammas klātbūtne. Zīšana sākotnēji ir arī vajadzība

pēc vecāku glāstiem un drošības sajūtas, bet knupīša lietošana to nespēj 
nodrošināt. Situācijās, kad aktīvas zīdīšanas uzsākšana pēc mazuļa

pieprasījuma nav iespējama bērna vai mammas veselības stāvokļa dēļ, knupītis
var kļūt par īslaicīgu mierinājumu. Aptuveni 2-3 nedēļu vecumā mazulis pats sāk saprast, kas ir
krūts, pudelīte vai knupītis, un vairs nejauc zīšanas un sūkšanas tehnikas. Ir bērni, kuriem
knupītis rada mieru un komforta sajūtu.

 
 
 

Pirmajās 3–4 dienās pēc piedzimšanas, neatkarīgi no zīdīšanas biežuma, bērns
parasti zaudē svaru. Tas notiek uz tūsku izzušanas un mekonija izdalīšanās
rēķina. Par fizioloģisku tiek uzskatīts svara zudums līdz 10% no dzimšanas
svara. Mazuļa svars parasti stabilizējas 3.-5.dzīves dienā, pakāpeniski 
pieaugot aptuveni par 20-30 g diennaktī un dzimšanas svaru sasniedzot 
līdz 14 dienu vecumam. Veselam jaundzimušajam nav nepieciešama 
ikdienas svara kontrole, tomēr pirmajā mēnesī bērnu ieteicams svērt 
vienu reizi nedēļā, lai pārliecinātos par adekvātu svara pieaugumu, kas 
parasti ir ap 200 g nedēļā vai vidēji 700-800 g (min 500 g  - max 1500 g) 
pirmā mēneša laikā. 

KNUPĪTIS

RAUDĀŠANA
Pirmais kliedziens ir viens no svarīgākajiem un gaidītākajiem bērna piedzimšanas mirkļiem.
Pirmajā dzīves mēnesī raudāšana ir normāls bērna attīstības un adaptācijas process, tomēr
vecākiem ir svarīgi atšķirt, kad raudāšana ir norma un kad nē. Bērns parasti raud, kad ir
izsalcis, noguris, nosalis, pārkarsis, izjūt sāpes, kad nepieciešams nomainīt autiņbiksītes,
dažkārt to ietekmē arī dažādi trokšņi vai, ja viņa tuvumā ilgstoši atrodas daudz cilvēku. Tiek
uzskatīts, ka jaundzimušais drīkst raudāt līdz 3 stundām diennaktī, bet, ja raudāšana ilgst
vairāk par 3-4 stundām, jāmeklē iemesls. Jebkurā gadījumā raudāšana ir signāls tam, ka
bērns nav laimīgs, tāpēc vecāku uzdevums ir piepildīt viņa vēlmes - paēdināt, nomainīt
autiņbiksītes, paņemt rokās, samīļot, padziedāt, ja iespējams, iziet pastaigā. Bieži vien
agrīnajā adaptācijas periodā pēc dzemdībām bērns sajūt un pārņem trauksmi no mātes,
tāpēc ieteicams mazuli rokās paņemt tētim vai kādam citam ģimenes loceklim, dažkārt tas
nomierinās abus - gan mazuli, gan mammu.  Ja visas mazuļa vajadzības ir apmierinātas, bet
bērns tomēr nav nomierināms, vai vecāki ievēro vēl kādu citu simptomātiku, tad jāvēršas
pēc palīdzības. 
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ĻOTI SVARĪGA IR ARĪ REGULĀRA FIZISKA SLODZE UN
ATPŪTA

Sievietes uztura pamatprincipi grūtniecības un zīdīšanas laikā būtiski neatšķiras no
vispārējiem veselīga uztura piramīdas pamatprincipiem. 

Nodrošināt adekvātu kaloriju uzņemšanu - zīdītājai iesaka uzņemt vidēji 2000 līdz 2800
kcal/dnn

 
Olbaltumvielām bagāti produkti – dienā nepieciešams aptuven 
par 30 g olbaltumvielu vairāk nekā parasti, papildus jāuzņem gaļa 

piena produkti, zivis, olas, pākšaugi
 

Ogļhidrāti - līdzīgi kā grūtniecības laikā – 6-8 porcijas dienā; ēdot
ogļhidrātiem bagātus produktus, enerģija atbrīvojas lēnām, ir  ilgāka

sāta sajūta, lēnas cukura līmeņa svārstības; lai izvairītos no liekā svara
problēmām, ikdienā jālieto saliktie ogļhidrāti -pilngraudu produkti -

pilngraudu maize, rīsi, griķi, auzu pārslas

Veselīga taukvielu izvēle - Ekstra Virgine olīveļļa (cold press), ķirbju, linsēklu, kaņepju
u.c. eļļas pie ēdiena, salātiem

 
 
 

ZĪDĪTĀJAS VESELĪGA UZTURA PAMATPRINCIPI:

MĀTES VESELĪBA UN DIĒTA
ZĪDĪŠANAS LAIKĀ

 
Dārzeņi un augļi atbilstoši sezonai - aptuveni 500 g sakņu un 200 g augļu diennaktī

Vitamīni - D, A, C, B12 un minerālvielas - selēns un cinks 

Pietiekams šķidruma daudzums - ūdens, vieglas tējas, ja jau 
grūtniecības laikā māte ir dzērusi kafiju, tad tase kafijas nav 
aizliegta, bet jāvēro, vai mazulis pēc zīdīšanas nav nemierīgāks; 
nedzert šķidrumu pret savu gribu (piemēram, ķimeņu tēju 
laktācijas veicināšanai), jo tā var panākt pretēju efektu – 
piena plūsma var samazināties, vēlams dzert tad, kad slāpst! 

Ja vecākiem ir aizdomas, ka mātes uzturs rada mazulim diskomfortu vai veselības
traucējumus, nepieciešams konsultēties ar pediatru/ģimenes ārstu. 
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Ja māte smēķē, zīdīšanu iesaka turpināt. Tomēr ir zināms, ka: 
 

nikotīns samazina krūts piena daudzumu;
 

nikotīns izdalās ar krūts pienu, tā līmenis samazinās
 apmēram par 50% 1-1,5 stundas laikā pēc cigaretes 

izsmēķēšanas;
 

arī elektroniskās cigaretes satur nikotīnu un citas mazulim 
kaitīgas vielas; 

 
ja mazulis ar mātes pienu vai pasīvās smēķēšanas ceļā saņem nikotīnu, viņam
samazinās apetīte, var pieaugt nemiers un uzbudinājums, var būt vemšana un
pieaugt pēkšņās nāves risks. 

 

Ja māte pastāvīgi lieto medikamentus vai arī ir nepieciešams
uzsākt kāda medikamenta lietošanu, par to jāinformē mazuļa

ģimenes ārsts/pediatrs, lai ārsts varētu izvērtēt, vai māte drīkst
turpināt zīdīšanu, vai arī tā uz medikamenta lietošanas laiku

jāpārtrauc. 

 
 
 

ZĪDĪŠANA UN MEDIKAMENTI

ZĪDĪŠANA UN ALKOHOLS

Alkohols samazina krūts piena daudzumu, izmaina tā
garšu un daži mazuļi atsakās zīst. Augstākā alkohola
koncentrācija krūts pienā ir 30-60 minūtes pēc
lietošanas, tā koncentrācija samazinās 2-3 stundu laikā. 

ZĪDĪŠANA UN SMĒĶĒŠANA
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nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni;

novietot blakus glāzi siltas tējas, ūdens vai sulas;

iekārtoties ērtā vietā, atbrīvoties, elpot lēni un mierīgi;

pārliecināties, ka ir pietiekoši silti, jo siltums veicina 

piena plūsmu krūtī;

maigi masēt krūtis virzienā uz krūts galu, lai stimulētu

piena veidošanos un izdalīšanos.

 

 

 

 

īkšķi likt virs areolas krūts virspusē un rādītājpirkstu –

krūts apakšpusē;

īkšķi un rādītājpirkstu spiest virzienā uz iekšu un uz

krūškurvi (parasti 1–2 cm dziļi) un pēc tam uz priekšu,

virzienā uz krūts galu, stingri uzspiežot uz piena sinusiem,

kas atrodas zem areolas aiz krūts gala;

pārliecināties, vai netiek saspiests tikai pats krūts galiņš, jo

tādējādi tas tiks ievainots, bet pienu atslaukt neizdosies;

minētās atslaukšanas kustības atkārtot vairākas reizes, līdz

sāk izdalīties piens;

virzīt īkšķi un rādītājpirkstu visapkārt krūts areolai, lai

piens tiktu izdalīts no visiem piena sinusiem.

 

GATAVOJOTIES MĀTES PIENA
ATSLAUKŠANAI:

MĀTES PIENA ATSLAUKŠANAI 
AR ROKĀM:

SVARĪGI ATCERĒTIES - VISAM, KAS NONĀK
KONTAKTĀ AR ATSLAUKTO MĀTES PIENU, IR JĀBŪT

TĪRAM, LAI IZVAIRĪTOS NO INFEKCIJAS RISKA!
 

MĀTES PIENA
ATSLAUKŠANA AR ROKĀM
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Uzglabāšanai nepieciešams tīrs, noslēgts trauks, kas jāmazgā ar karstu ūdeni;

vienā traukā uzglabāt piena daudzumu, ko bērns patērē vienā reizē.

Ja vienuviet tiek glabāti vairāki trauki ar atslaukto pienu, tos nepieciešams datēt, un

vispirms izlietot pienu, kas atslaukts senāk.

Istabas temperatūrā tīrā traukā atslaukto pienu drīkst uzglabāt līdz 8 stundām,

nenovietojot to tiešos saules staros vai uz sildelementa.

Ledusskapī atslaukto pienu drīkst uzglabāt līdz 72 stundām, saldētavā – līdz 3

mēnešiem, bet pie mīnus 20 °C - gandrīz gadu.

Ja bērns ir priekšlaicīgi dzimis vai slims, atslauktā piena uzglabāšanas laiks jāsamazina

– ledusskapī līdz 24 stundām un istabas temperatūrā līdz 4 stundām.

Pienu nepieciešams labi atdzesēt, nekad neliet siltu, tikko atslauktu pienu kopā ar jau

atdzisušu vai sasalušu pienu.

 

ATSLAUKTĀ MĀTES PIENA
UZGLABĀŠANA UN IZMANTOŠANA

 
UZGLABĀŠANA

IZMANTOŠANA

Lai pienu sasildītu, ievietot trauku ar to silta ūdens peldē.

Nekad nesildīt pienu uz plīts, virs atklātas uguns vai mikroviļņu krāsnī.

Sasildīt tikai tik daudz piena, cik nepieciešams vienā ēšanas reizē, jo glabāt un atkārtoti

sildīt pienu nedrīkst.

Ēdinot bērnu ar atslauktu pienu, izmantot plastmasas šļircīti, krūzīti vai karotīti.

SVARĪGI ATCERĒTIES - GUMIJAS PUPA
LIETOŠANA RADA BĒRNAM APJUKUMU

ATTIECĪBĀ UZ PAREIZU ZĪŠANAS
TEHNIKU!
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mazulis raud ļoti spalgi, vaidoši; 

ādas temperatūra ir ap 38 ⁰C vai arī mazulis ir ļoti karsts;

lielais avotiņš ir virs galvaskausa kaulu līmeņa, ciets; 

mazulis ēd mazāk un lēnāk; 

vēdera izeja ar asins piejaukumu; 

uz bērna ādas parādās zilumi, pūšļveidīgi vai strutaini izsitumi, pietūkumi, nelieli

pastāvīgi asiņaini izdalījumi no nabas rajona; 

                     ap nabas gredzenu parādījies apsārtums, no nabas gredzena ir pastāvīgi

                     izdalījumi (strutaini, daudz caurspīdīgi);

                             ir bieža, liela apjoma atgrūšana; 

                             mazulim ir sāpīga, mazkustīga roka vai kāja; 

                             mazulis ir nomāktāks, miegaināks nekā parasti un atsakās ēst; 

                             mazulis ir kļuvis ļoti uzbudināts, raudulīgs un atsakās ēst; 

                  ir nepietiekoši uzņemta šķidruma pazīmes – mazāk slapjas autiņbiksītes kā

parasti; 

nav bijusi vēdera izeja ilgāk nekā 24 stundas pirmo 7 dienu laikā. 

DIENAS LAIKĀ ĢIMENES ĀRSTA/PEDIATRA APSKATE IR NEPIECIEŠAMA, JA: 
 

GADĪJUMI, KAD NEATLIEKAMI
JĀKONSULTĒJAS AR ĀRSTU

Pirmajā dzīves mēnesī pamatots ir vecāku uztraukums, vai ar bērnu viss ir kārtībā, un
neziņa par to, kad nepieciešams vērsties pēc palīdzības. Parasti vecāku instinkti palīdz tikt
galā ar satraukumu un izvērtēt bērna veselības stāvokli, bet ir situācijas, kad nepieciešams
neatliekami vērsties pēc palīdzības. Sazinieties ar bērna ģimenes ārstu/pediatru, ja šķiet, ka
mazulis nejūtas labi. Zemāk minētās situācijas ir samērā retas. 

!!! JA  MINĒTAJOS GADĪJUMOS NAV IESPĒJAMS SAZINĀTIES AR ĢIMENES ĀRSTU,
PIEMĒRAM, SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS, SVĒTKU DIENĀS, MEKLĒJIET PALĪDZĪBU
TUVĀKAJĀ SLIMNĪCĀ, KUR DEŽURĒ PEDIATRS, VAI ARĪ BKUS UZŅEMŠANAS NODAĻĀ.

SITUĀCIJAS, KAD NEKAVĒJOTIES NEPIECIEŠAMS IZSAUKT
NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS DIENESTU PA TELEFONU 112:

 
mazulis ļoti smagi elpo, vaid;
mazuļa āda ir ļoti bāla vai zilgana, vai plankumaina;
aizdomas par krampjiem - ir ritmiska roku, kāju, sejas raustīšanās, kas, uzliekot
roku, neizzūd, bērnam ir peldošas acu kustības;
mazulis ir nekustīgs, letarģisks;
mazulis pats nemostas un arī viņu nevar pamodināt uz ēšanu;
trauma – piemēram kritiens no augstuma; 
pēkšņi parādījušies daudz izsitumi uz ādas un uzspiežot tie nekļūst bālāki,
apjomīga asiņošana.
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PADOMI, KAS NOTEIKTI JĀIEVĒRO SAVA BĒRNA DROŠĪBAI
 

Smēķēšana grūtniecības laikā, kā arī mazulim saņemot mātes pienu ar 
nikotīnu vai ieelpojot nikotīnu no vecāku drēbēm vai dzīvokļa gaisa, 
paaugstina zīdaiņu pēkšņās nāves risku.

Pirmā dzīves mēneša laikā mazulim knupīti dot nedrīkst! Katru brīdi (arī tad,
kad viņš nevēlas ēst), kad bērns vēlas zīst, viņam jāsaņem mātes krūts. Ja bērnam

nav vajadzība pēc piena, krūts zīšana kalpo kā emocionālā kontakta veicināšana
ar māti. Kad bērns kļuvis mēnesi vecs, knupīti var dot tikai atsevišķos brīžos,

piemēram, lai bērns aizmigtu. Kad bērns iemidzis un knupīti izspļāvis, to mutē
atpakaļ neliek! Kāds knupītim sakars ar pēkšņās nāves sindromu? Knupītis

izmaina bērna sakodienu un var ietekmēt elpošanu. Agrīnā vecumā bērnam var
būt arī elpošanas aizture līdz 20 sekundēm. Pastāv pieņēmums, ka knupītis, ko bērns zīž
miegā, elpošanas aizturi pagarina.

 
 
  

Bērna gultiņai jābūt ar stingru, gludu pamatu. Līdz gada vecumam bērnu nevajag guldīt uz
spilvena, gultā turēt mīkstās mantiņas, ko mazulis var sev uzraut virsū un 
nosmakt. Gultas sānu redelītēm jābūt droši nostiprinātām, arī 
aizsargmaliņām jābūt gludām un stingrām. Gultā nedrīkst turēt nekādas 
lupatiņas un dvieļus. Bērnam jāguļ tuvu kājgalim, lai tad, kad viņš paaugas 
un vairāk sāk kustēties, viņš nevarētu nejauši palīst zem segas. 

 
 

Ar mātes pienu zīdītie bērni ar pēkšņās nāves sindromu mirst
retāk nekā tie, kas baroti ar piena maisījumiem. 

KNUPITIS 

PĒKŠŅĀS NĀVES SINDROMA
PROFILAKSE

Pēkšņās nāves sindroms joprojām  tiek attiecināts uz to bērnu bojāeju (vecumā līdz gadam,
bet visbiežāk no 3 līdz 9 mēnešiem), kuriem netiek atrasts konkrēts nāves iemesls. ASV
Pediatrijas asociācija apkopojusi un izvērtējusi vairākās pasaules valstīs veiktos pētījumus,
kas apliecina: ir virkne faktoru, kas var sekmēt, ka ar bērnu šāda nelaime tomēr notiek. 

SMĒĶĒŠANA

ĒDINĀŠANA AR PIENA MAISĪJUMU. 

BĒRNA GULTIŅA 
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Bērns jāgulda uz muguras. Visnedrošākā poza ir bērna guldīšana uz
vēdera, to var darīt tikai vecāku klātbūtnē. Savukārt, guļot uz sāniem,

mazulis pats var neapzināti pārvelties uz vēdera. Ja bērns gulēs uz
muguras un atgrūdīs ēdienu, nostrādās aizsargreflekss, kas aizvērs

elpceļus un pasargās bērnu no aizrīšanās.

Prakse liecina, ka bērnam visdrošāk ir gulēt savā gultā, taču vienā
istabā ar vecākiem. Bērnu noteikti nedrīkst guldīt starp vecākiem! Lai
mazulis paliktu bez elpas, nebūt nav nepieciešams kādam no
vecākiem miegā uzgulties bērnam, dažkārt pietiek, ka mazulim nejauši
pār galvu pārvelk segu. Tāpēc, ja ģimenē aug vēl kāds vecāks bērns,
arī viņam jāmāca, ja mazulis naktī sāk raudāt, ir jāmodina mamma vai
tētis. Nedrīkst mazo brāli vai māsu vienkārši apguldīt starp vecākiem. 

MAZUĻA GULDĪŠANA

PAR ZĪDAIŅU PĒKŠŅĀS NĀVES SINDROMU PAPILDU
INFORMĀCIJU VAR IEGŪT: 

Regulāra ikdienas pārkaršana var sekmēt pēkšņās nāves sindromu.
Jāatceras, ka bērnu termoregulācija ir līdzīga pieaugušajiem, tāpēc
istabas pārkarsēt nedrīkst, jo tas ietekmē vielmaiņas un elpošanas

sistēmas. Ikdienā bērnam jāguļ istabā, kur vidējā gaisa temperatūra ir
20-22 ⁰C, ziemā var būt pat 18-20 ⁰C. Tāpat jāuzmana, lai bērns nebūtu

saģērbts pārāk biezi.
 
 
 
 

PĀRKARŠANA

GULĒŠANA STARP VECĀKIEM

 
Slimību un profilakses kontroles centra mājas lapā –
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/5849/download
 
Veselības ministrijas sagatavots video – https://www.youtube.com/watch?
v=nwfMM_Smcl4 
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