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PRATARMĖ

Esu vaikų gydytojas. Prieš trisdešimt penkerius metus, kai gavau
diplomą, kaip ir visi jauni žmonės, buvau idealistas-maksimalistas,
pasiryžęs nuveikti „ką nors gero dėl žmonijos". O netrukus atradau ir

tokią veiklos sritį, kuri man pasirodė labai svarbi, tačiau ganėtinai apleis
ta...

Dar studijuodamas universitete, vadovėliuose skaičiau ir vienoje ki
toje paskaitoje girdėjau, kad geriausias maistas kūdikiams turėtų būti mo
tinos pienas. Tačiau daug daugiau buvo kalbama apie tai, kad retai moti
nai pavyksta žindyti, nes dauguma šiuolaikinių mamų nepajėgia maitinti
krūtimi ir pienas greitai baigiasi. Mus, būsimuosius vaikų gydytojus,
ypač stropiai mokė, kaip iš kruopų virti „klijukus", maišyti juos su kar
vės pienu ir skaičiuoti mišinių kalorijas. Mintinai studijavome taisykles
„vienintelio teisingo" kūdikio maitinimo būdo: griežtai pagal nustatytas
valandas, su ilgomis nakties pertraukomis ir labai tiksliai, pagal formu
les, apskaičiuotu pieno kiekiu kiekvienam maitinimui.

Štai toks buvo mūsų, diplomuotų vaikų gydytojų, žinių apie kūdikių
maitinimą bagažas. Todėl pradėję dirbti net ir nesistebėjome matydami
visur beveik vien tik iš buteliukų girdomus kūdikius. Ministerijos meto
diniuose nurodymuose buvo parašyta, kad kūdikius reikia nujunkyti nuo
krūties devynių mėnesių amžiaus, bet jau nuo keturių mėnesių jie privalą
valgyti ir košes, o nuo vieno mėnesio gerti sultis. Tačiau ir tai buvo tik
teorija. Praktiškai daugelis motinų laikė save vos ne didvyrėmis, sakyda
mos: „Aš žindžiau visą (!) mėnesį", bet dar daugiau buvo tokių, kurioms
pieno pradėjo „trūkti" jau pirmą antrą savaitę. Kai kurios išdidžiai pa
reikšdavo, jog „nesiruošia būti karvėmis", bet šiaip jau po labiau dip
lomatiškos frazės „nebeturiu pieno" skėčiu spietėsi visos: ir nuoširdžiai
taip manančios, ir tos, kurios žindyti paprasčiausiai nenorėjo.

Kai gimė mūsų pirmasis sūnus, jau buvau gydytojas intemas, atlikau
praktiką Vilniuje. Mano žmona nestudijavo medicinos, todėl klausė ma
nęs, o aš buvau pasiryžęs vaikus auginti pagal mokslą, kad viskas būtų
kuo geriausiai. Pasiskolinęs iš poliklinikos, į mūsų kambarėlį bendrabu
tyje parsinešiau kūdikių svarstykles. Mes abu norėjome, kad mūsų vai
kelis gautų patį geriausią maistą - motinos pieną, tačiau man ne mažiau
rūpėjo, kad jo būtų kiek reikia, tai yra būtent tiek, kiek išėjo apskaičiavus
pagal formules, išmoktas universitete. Tikrindamas svėriau vaikelį prieš
žindymą ir po žindymo ir nustačiau, jog... neužtenka. Ką gi, bėgau į



Sutinku, trys atvejai - dar ne įrodanti statistika. Tik pavyzdžiai, liudijan-
lys, jog žindymas kūdikiui į sveikatą. Tačiau dirbdamas vaikų gydyto
ju negalėjau nepastebėti ir daugybės kitokių pavyzdžių, kurie metams
bėgant dėjosi į šimtus ir tūkstančius, piršdami nebenuginčijamą išvadą:
nežindomi kūdikiai serga daug dažniau ir sunkiau. Ypač tuo įsitikinau
važinėdamas pas sergančiuosius. Jeigu iškvietimų sąraše būdavo mažų
kūdikių ir jeigu jie išties rimtai sirgo, galėjau drąsiai eiti lažybų, jog buvo
jtiu nebežindomi.

Nuo 1982 metų rudens dirbau Plungėje. Mano pediatrinė apylinkė
buvo pati didžiausia mieste, ir savo plotu, ir vaikų skaičiumi. Ir, ko ge
ro, jauniausia, turėjusi daugiausiai mažų vaikų ir kūdikių. Tai yra beveik
vien tik nuosavų namų rajonas. Eidamas pirmą kartą, paprastai iškart lip
davau į antrąjį aukštą. Retai apsirikdavau: mat apačioje gyvendavo namų
šeimininkai, o viršuje - jaunos šeimos, dažniausiai laikini nuomininkai.
Beaugant vaikams, jos sulaukdavo savo eilės bendrabučiui ar butui gauti,
ir tada antrieji aukštai vėl „atjaunėdavo" naujagimiais. Dar ligi šiol anuos
laikus primena košmariški sapnai, kaip skubėdavau bėgdamas iš namo
į namą, kad visus iškvietimus spėčiau atlikti. Kokia galėjo būti išeitis?
Kaip padaryti, kad vaikai mažiau sirgtų? Deja, nėra tokių tablečių nei
mikstūrų, kurios apsaugotų kūdikį nuo ligų. Tokią galią turi tik moti
nos pienas. Taigi, kas nori, tegu sako, kad, agituodamas motinas žindyti

buvau egoistas, siekiantis palengvinti ir savo darbą. Beje, ir dabar tas
pat: vaikų gydytojų alga priklauso nuo prisirašiusiųjų skaičiaus, ir visai
nesvarbu, daug ar mažai jie serga. Gal ir gerai, nes tuomet yra didesnė

paskata užsiimti ligų profilaktika, sveiką gyvenseną ir natūralią mitybą
propaguojančia veikla. Žindymas kūdikiui kaip tik yra natūralus maitini

mas, taigi ir sveikas gyvenimo būdas nuo pat gimimo.
Aš išties jau turiu sukaupęs nemažai žinių, ir ne vien tik iš savo šei

mos ir darbo patirties. Kalnus knygų apie kūdikių maitinimo teoriją ir
praktiką perskaičiau. Lietuviškos literatūros apie tai ne tiek jau ir daug
būčiau radęs. Anuomet net ir vadovėlių dauguma buvo tik rusiški. Kai
tekdavo nuvažiuoti į gydytojų konferencijas ar kursus Vilniuje, būtinai
apsilankydavau didžiosiose bibliotekose: Medicinos, Universiteto, M.
Mažvydo. Ten pavartydavau ir tokį „Medicinskij Referativnyj Žurnal",

kuriame būdavo spausdinamos ir užsienio mokslininkų darbų ir straips
nių apžvalgos. Kai į Lietuvą sugrįžo Nepriklausomybė, naujos mokslo
žinios ėmė plaukti iš Vakarų, daugiausia parašytos angliškai. Aš mokyk
loje mokiausi prancūzų kalbos, tačiau nelabai uoliai, o ir kokios perspėk-
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vaistinę pirkti žmonai apilako (tai toks vaistas, turėjęs paskatinti pieną
gamintis) ir į parduotuvę - mišinio, paties geriausio, tam, kad būtų kuo
papildyti po žindymų trūkstamus pieno gramus.

Pagal to meto taisykles kūdikis privalėjo miegoti atskirai. Mes taip
ir padarėme. Nakčiai savo naujagimiuką paguldėme į jo lovytę ir patys
taisėmės migti. O jis... rėkia. Tada mamytė kėlėsi, kūdikėlį sūpavo liū
liavo ir, pagaliau nuraminusi, dėjo atgal. Bet nespėjom nė užsimerkti -
mūsų džiaugsmelis vėl šaukia. Po trečiojo nesėkmingo bandymo įvyko
pirmoji „revoliucija". Mano žmona įširdusi pasakė, jog „tos taisyklės
- nežmoniškos", ir, pasiuntusi jas velniop, pasiguldė kūdikėlį pas save.
Vietos turėjome apsčiai: iš dviejų draugėn sustumtų bendrabučio lovų
išėjo platus šeimyninis guolis. Nuo tada mūsų sūnaitėlis laimingas mie
godavo kartu, o man beliko sutikti ir rimtai suabejoti knyginių maitinimo
taisyklių teisingumu. Paskui jau ir dienomis vis rečiau besižvalgydavome
laikrodžio „leidimo" maitinti vaikelį, ir... mamos pieno ėmė daugėti. Sū
nelis buvo žindytas iki pat vienerių metų, ir visi, kas tai sužinodavo, ste
bėjosi: „Taip ilgai?", „Per ilgai!" Tai tikrai buvo neįprasta retenybė tuo
met, 1980-aisiais, kai Lietuvoje tik kas dešimtas kūdikis motinos pieno
ragavo bent iki keturių mėnesių, o daugiau kaip pusė būdavo nujunkomi
per pirmąsias keturias savaites. Pati dažniausia liga buvo motinų hipoga-
laktija, lotyniškai tai reiškia „nepakankama pieno gamyba". Paprastai ją
„diagnozuodavo" pačios motinos, o seselės ir gydytojos (-ai) tik paklus
niai užrašydavo: „Motinai trūksta pieno, kūdikiui duodamas mišinys." Ir
viskas. Apie hipogalaktijos gydymą nebuvo nė kalbos. „Pieno yra arba
nėra, ir nieko nepadarysi", - taip skambėjo neginčijama aksioma.

Po internatūros iš Vilniaus išvažiavome į Panevėžį, kur buvau pa
skirtas dirbti gydytoju. Dar po metų mums gimė antrasis sūnus, kuris
valgė, o mamytė maitino taip, kaip jiems abiem patiko. Man beliko tik
stebėti, stebėtis ir... mokytis: jokių svarstyklių, jokių gramų skaičiavimų,
jokių buteliukų ir čiulptukų namuose ir jokios laikrodžio diktatūros. Ir...
jokių minčių apie motinos pieno trūkumą. Jei buvo tokia Dievo valia,
kad yra vaikas - bus ir pieno, žindyk ir pasitikėk. Teodoras (tas vardas ir
reiškia „Dievo dovana", nors iki paskutinės dienos laukėme mergaitės,

likimas tarė savo žodį) "valgė iš mamytės" irgi visus metus.
Mūsų pirmagimis Dovydas, ragavęs ir mišinio naujagimystėje, pir

maisiais mėnesiais buvo truputį alergiškas, Teodoras visą kūdikystę augo
sveikutėlis, o trečiasis vaikas, dukrelė Karolina, kuri buvo žindyta trejus
metus ir tris mėnesius - iki trečios klasės nė menkiausios slogos neturėjo.



GAMTOS PRIEGLOBSTYJE

„ Žinduoliai, kuriems priklauso ir žmogus, yra aukščiausio išsivysty

mo Žemės gyvūnai. Atsiradę kaip kuklūs dinozaurų amžininkai, Jie tapo
vyraujančiais mūsų planetoje, nors, palyginus su kitomis grupėmis, jų

rūšių yra nedaug - tik apie 4500. "' Visų žinduolių (Mammalia) bendras
požymis yra pieno liaukos (mammae), išskiriančios skystį, kuris tam tik
rą laiką yra vienintelis jauniklių maistas.2

Maitinimo motinos pienu istorija prasidėjo prieš 100 milijonų metų,
kai Žemėje atsirado pirmieji žinduolių klasės atstovai.2 Daugiausia mūsų

„klasiokų" galima sutikti bėginėjančių žeme, besikarstančių po medžius
ar šmirinėjančių tamsiuose urveliuose. Bet yra ir tokių, kuriems labiau
patinka plaukioti, kaip antai bebrai upeliuose ar ruoniai vandenyne, o
delfinai ir banginiai išvis nelinkę iš jūros lipti, jie net kojų neturi. Tik
vienintelis žinduolis, šikšnosparnis, moka skraidyti. Aišku, jei nepriskai
čiuosime žmogaus, patogiai sėdinčio lėktuve ar kokioje raketoje, savo
paties sumeistrautoje. Jis turi auksines rankas, galinčias dirbti įvairiau
sius darbus, ir santykinai pačias didžiausias smegenis, prigalvojančias
visokiausių naujovių.

Dabartinis protingasis žmogus, Homo sapiens recentis, Žemėje gy

vuoja ir viešpatauja jau apie 40 tūkstančių metų. Jis priklauso protingojo
žmogaus, Homo sapiens, rūšiai, atsiradusiai prieš 500 tūkstančių metų iš
prieš 2 milijonus metų kilusios žmonių genties, Homo, išsirutuliojusios iš
Hominides šeimos. Ši savo ruožtu greta žmogbeždžionių išsivystė prieš 4

milijonus metų iš beždžionių, primatų būryje gyvavusių jau 60 milijonų
metų.2 Taigi žindymas mums - ne naujiena.
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tyvos pasinaudoti užsienio kalba uždaroj sovietų imperijoj? Visai kas
kita, jei „priemones pateisina tikslas". Todėl suskubau mokytis anglų kal
bos. Kartais atrodydavo beviltiškai sunku, tačiau... dabar jau skaitau, ką

noriu, susirašinėju su kolegomis iš įvairių šalių. Antropologijos profesorė
Katerina Dettwyler iš Teksaso universiteto man atsiuntė keletą naujausių
knygų, savo pačios ir kitų mokslininkų, kurios yra tikras lobis pasikaus-
tant kovai už kūdikių žindymą. Ir aš pats jau lankiausi užsienyje: prane
šimus apie vaikų sergamumo priklausomybę nuo maitinimo kūdikystė
je būdo, apie kūdikių žindymo istoriją ir perspektyvas mūsų šalyje esu
skaitęs tarptautinėse gydytojų konferencijose ir Europoje, ir Amerikoje.
Mokiausi specialiuose kursuose Londone, gydytojų seminaruose Čika
goje ir Orlande, stažavausi Anglijos ir Škotijos „kūdikiui draugiškose" li
goninėse. JAV Lietuvių gydytojų sąjunga 2001 metais mane apdovanojo
premija už pastangas propaguojant natūralų kūdikių maitinimą tėvynėje.

Kadaise, 1985-aisiais, Plungės „Kibirkštyje" pasirodė pirmasis ma
no straipsnelis „Nepakeičiamas kaip motinos meilė". Praėjo daugiau kaip
dvidešimt metų. Galiu sakyti, kad tiek pat kartų padidėjo mano žinios
ir patirtis. Tada tai buvo jauno vaikų gydytojo iššūkis kūdikių žindymo
tradiciją belaidojančiai visuomenei. Dar nelabai daug išmanančio, tačiau
gero norinčio ir nustebusio, kodėl patys žmonės atsisako tokio stebuklo.
Motinos pienas žmogaus kūdikiui - ne tik geriausias maistas, bet ir ap
sauga nuo ligų, o žindymas ^ geriausias maitinimo ir nuraminimo būdas.

Tūkstančius metų gamta jį tobulino. Atrodo, viskas aišku kaip dukart du,
ir ką jau čia bepridėsi. Tačiau mes esame homo sapiens - protingi žmo
nės, nelinkę besąlygiškai tikėti, mums reikia įrodymų faktais, skaičiais
ir mokslo garantijomis. Puiku! Taigi, prisiimdamas visą atsakomybę už
šioje knygutėje parašytus žodžius, liudiju Jums, ką esu skaitęs rimtuose
raštuose, girdėjęs iš dalyką išmanančiųjų lūpų ir pats regėjęs savo aki
mis. Čia Jūs nerasite įsakymų, tik informaciją ir ja pagrįstus pasiūlymus
ir patarimus. Tikroji demokratija yra žmogaus laisvas pasirinkimas, gerai
suprantant, ką jis renkasi. Kiekvienas esame savo laimės kalvis.

Nuoširdžiai Jūsų -
Kazimieras Vitkauskas

www.zindyk.lt.


