
Kada kreiptis į gydytoją:
•vaikui „lyg be priežasties" pradėjus dažnai

Sirgti sloga (ypač, kai ji užsitęsia ilgiau nei 10 die
nų) ir kitomis peršalimo ligomis;

•aptikus nors kelis būdingus požymius.

Kaip padėti:
•kai vaikas dažnai (per metus dažniau kaip 5 kar

tus) serga peršalimo ligomis, vidurinės ausies
uždegimu, yra smarkiai padidėję adenoidai,
atliekama operacija;

•po operacijos vaiką reikia pratinti kvėpuoti
pro nosį. Dieną nuolat prašyti, kad užčiauptų
burną ir kvėpuotų pro nosį. Tat daroma kan
triai, nuosaikiai, vaiko nebarant. Jam sunku
staigiai atprasti nuo įpročio būti išsižiojus;

•vaikas turi pats įsitikinti, kad jis gali laisvai
kvėpuoti pro nosį. Pakaitomis užspaudus vie
ną nosies landą, vaikas paprašomas pūsti pro
kitą, - taip jis įtikinamas, jog oras lengvai pra
eina pro abi landas.

Kaip išvengti:
•vaiką nuo kūdikystės reikia grūdinti;
•bet kurio amžiaus vaiką skatinti kuo ilgiau būti

gryname ore. Vėsesnis oras ne tik grūdina visą
organizmą, bet ir sutraukia nosies kraujagys
les, dėl to pasidaro lengviau kvėpuoti;

•vaiką tinkamai maitinti.

Afekto respiracinis priepuolis-
priepuolis, kuris ištinka verkiantį vaiką. Būdingi
vaikams nuo 6 mėn. iki 4 metų, dažniausiai juos
patiria vaikai tarp 6 mėn. ir 1,5 metų.

Priežastys:
•verkimas,  kuris  kai  kuriems vaikams (Iki

3-5 proc. visų mažų valkų) sukelia nepilnavertį
kvėpavimą jo metu ar net trumpalaikį reflek-

ai vadinamLpolipais", bet tai
vlial kita suaugusiųjų liga) - ryklės tonzilių išvešėji-
mas. Dažniausiai nustatomas ikimokyklinio am
žiaus vaikams. Adenoidai užkemša užpakalines
nosies ertmės angas, dėl to pasunkėja kvėpavi
mas pro nosį.

Priežastys:
•dažna sloga, kitos peršalimo ligos;
•pasikartojantys prienosinių ančių (sinusų) už

degimai;
•padidėjusi antikūnų, reikalingų organizmo at

sparumui didinti, gamyba. (Antikūnai, sudėtingi
baltymai imunoglobulinai, gina organizm^ nuo į
Jį patekusių ir jam kenkiančių svetimų medžiagų,
pvz., infekcinių ligų sukėlėjų.);

•vaiko permaitinimas ir saldumynų perteklius
Jo maiste.

Būdinga:
•dėl sunkaus kvėpavimo pro nosį vaikas vis

dažniau būna prasižiojęs (ypač pastebima, kai
žaidžia ar miega), dažnai sloguoja, sloga užsitę
sia ilgiau nei 10 dienų;

•miega pravira burna, knarkia, sausėja lūpos;
•dažnai serga peršalimo ligomis, pvz., sloga,

nosiaryklės  uždegimu, laringitu, tracheitu,
bronchitu, ausų uždegimu, sinusitu;

•kalba„nosine" kalba;
•blogai girdi, kai dėl didelio tonzilių išvešėjimo

užtveriami ventiliaciniai kanalai tarp nosies
ertmės ir vidurinės ausies;

•Jis stokoja apetito;
•pablyškęs, mieguistas arba dirglus ir neramiai

miega;
•Įgauna „žiopliuko" išvaizdą, t. y. negydant iš

tįsta veida^. Būna išsiblaškęs, negali susikaup

ti. Dantys auga kreivai, formuojasi netaisyklin
gas sąkandis.

protinį atsilikimą, hiperaktyvumą ir dėmesio su
trikimą, psichikos sutrikimus - depresiją, nervinę
anoreksiją, tikus, mikčiojimą.

Žinyne pateikiama svarbiausia informacija, kuri

bus „greitoji pagalba", padedanti tėvams supras
ti, kaip jaučiasi jų vaikas, kas gali slypėti už jo
elgesio, pavyzdžiui, mušimosi, melavimo, neklus
numo, ir kaip ieškoti tinkamo sprendimo. Gali
būti, kad to visiškai pakaks šiltam emociniam
ryšiui su savo vaiku kurti ar atnaujinti. O gai tai,
ką perskaitysite, sukeis naujų klausimų ir įkvėps
ieškoti daugiau žinių arba suprasite, kad yra da
lykų, kuriuos paaiškinti gali tik specialistas. Tiki
mės, kad „Mamos žinynas" bus tėvų pagalbinin
kas, suteikiantis svarbiausių žinių tuomet, kai jų
labiausiai reikia, ir pasufleruojantis, kada laikas
padėti knygą į šoną ir pasitarti su specialistu.

Ligų, simptomų, problemų ir kitų klausimų išdėsty
mas abėcėlės tvarka padės tėvams greitai atrasti
tai, ko tuo momentu labiausiai reikia.

ši knyga skirta įvairaus amžiaus vaikus auginan

čiai šeimai. Joje išsamiai ir kartu glaustai nuro
domos dažniausiai pasitaikančių ligų priežastys,
paaiškinami jų profilaktikos klausimai. Staiga su
sirgus vaikui ar ištikus nelaimei pirmieji šalia vaiko
esantys ir galintys jam padėti yra tėvai. Todėl pir
mųjų minučių ar valandų jų pagalba labai svarbi.
Tėvai turėtų nepasimesti ir žinoti, kaip atpažinti
sveikatos sutrikimą, kaip padėti vaikui, kol atvyks
gydytojas ar greitoji medicinos pagalba. Labai
svarbu, kad tėvai žinotų, kokie pavojai vaikų tyko
namuose ar juos supančioje aplinkoje, kaip išveng
ti skaudžių nelaimių, o joms ištikus - kaip suteikti
pagalbą. Daug dėmesio skiriama vaiko iki vienų
metų priežiūrai, specifinei infekcinių ligų profilak
tikai ir tinkamai bet kurio amžiaus vaikų mitybai.

Knygoje supažindinama su dažniausiomis vaikų
neurologinėmis ligomis - epilepsija, galvos skaus
mais, svaigimais, traumomis, alpimais, miego
sutrikimais, meningitu, encefalitu, rašoma apie
raidos sutrikimus - cerebrinį paralyžių, autizmą,
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3-5 m i n., kol pritrauks, nukoškite ir palikite
atvėsti arba vandens vonelėje atšaldykite iki
kūno temperatūros;

•nusiplovusios rankas su muilu, akis plaukite
atsargiai, nuo išorinio akies krašto vidinio link,
ramunėlių arbata suvilgytu lininės medžiagos
arba marlės gabalėliu; kiekvieną kartą šluos
tykite vis nauju medvilniniu arba lininės me
džiagos gabalėliu (panaudotą tučtuojau išmes

kite); nenaudokite vatos tamponų, nes vata
greitai išsiskaido ir dirgina akis;

•į akis galite lašinti gydytojo paskirtus dezinfe
kuojamus lašus;

•jei gydytojas skyrė akies lašų: vienos rankos
pirštais reikėtų patempti vaiko akies apatinį
voką taip, kad būtų matoma jo vidinė pusė.
Kitą ranką, kurioje laikomas vaistų buteliukas
lašintuvas geriausiai atremti į vaiko galvą. Į vi
dinį akies kampą iš 3-5 cm atstumo įlašinami

vaistai;
•kai bet kokio amžiaus vaikas dėl vokų suli-

pimo neatsimerkia arba akis niežti, peršti,
uždėkite kūno arba kambario temperatūros
kompresus (vieniems vaikams labiau patinka vė

sūs kompresai, kambario temperatūros, kitiems -
šiltesni, kūno temperatūros);

•kompresui paimkite nedidukę kilpinę (medvil

ninę) servetėlę arba lininės švarios medžiagos
skiautę, kelis kartus sulankstykite, pamirkykite
virintame vandenyje arba ramunėlių arbatoje
Ir uždėkite ant nesveikos akies. Taip darykite
3-5 kartus per dieną po 5-7 min. (ilgiau vaikai,

ypač mažesni, sunkiai ištveria); dėkite tokio drė
gnumo kompresą, kad iš jo netekėtų skystis;
kompresų servetėles išmeskite.

Kaip išvengti:
•nebūkite su vaiku ten, kur dulka, yra dūmų;
•neleiskite trinti akių, jeigu į jas pakliuvo sve

timkūnis (jį kuo greičiau pašalinkite);
•neleiskite naudotis nešvaria nosinaite, kitų

šeimos narių rankšluosčiais;
•žiūrėkite, kad vaikas nebendrautų su čiaudin-

čiais, kosinčiais vaikais ir suaugusiaisiais;
•išmokykite vaiką asmens higienos - nešvario

mis rankomis neliesti akių.

Akių junginės uždegimas
(konjunktyvitas) - gleivinės, dengiančios
vidinę akies vokų pusę, uždegimas. Dažniausia
^klų Ilga, kuria serga bet kokio amžiaus vaikai.

Priežastys:
•durnai;
•dulkės;
•įvairūs svetimkūniai;
• ryški saulės šviesa;
•virusai;
m bakterijos;
•Junginės uždegimas, taip pat gali būti įvairių

Ilgų (pvz., tymų, vėjaraupių, alergijos) pasekmė.

Būdinga:
•paraudusi, patinusi ir niežtinti akių junginė;
•aklų perštėjimas, ašarojimas ir jautrumas švie

sai;
•gleivėtos arba pūlinės išskyros;
•esant bakterinės, virusinės kilmės akių jungi

nės uždegimui, ryte akys būna užtinusios, vo
kai sulipę, sergantysis dažniausiai jų neatmer
kia (iš akies plyšio sunkiasi daug pūlingų išskyrų);

•Infekcinės (bakterinės, virusinės) kilmės akių jun
ginės uždegimu ypač serga maži vaikai, nesu
gebantys neliesti akių nešvariomis rankomis,
Jeigu į jas pakliuvo dulkių ar kitas svetimkūnis;

•akių junginės  uždegimu neretai sergama
kartu su sloga, gerklės skausmu, kosuliu bei
karščiavimu, nes junginės uždegimą sukelia
tie patys virusai ir bakterijos, kurie sukelia vir
šutinių kvėpavimo takų uždegimą, gydytojų
vadinamą ūmine respiracine infekcija;

•kai ligos eiga sunkesnė, parausta akių obuoliai;
•kartu su viršutinių kvėpavimo organų liga at

siradęs akių junginės uždegimas dingsta sa
vaime.

Ką daryti:
•kelis kartus per dieną plaukite sergančiojo

akis drungnu virintu vandeniu, dar geriau -
ramunėlių arbata (vieną arbatinį šaukštelį švarių
džiovintų arba šviežių ramunėlių žiedų užpilkite

100 ml verdančio vandens, įdėkite keletą grūde
lių druskos - truputį mažiau nei i g), palaikykite
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Saulė kai kurių vaikų akis alergizuoja. Jos bijo
šviesos, parausta, vaikas skundžiasi, kad „akys
pripiltos smėlio". Gali parausti akių obuoliai, su
stiprėti ašarojimas.Tokiems vaikams akiniai nuo
saulės būtini kiekvieną saulėtą dieną. Jei vaikas
yra toliaregis, akinių lęšiai pavasarį ir vasarą turi
būti patamsinti. Jei vaiko akys žvairos ir jam
reikia nešioti akinius, kurių lęšiai turi dioptrijų,
būtini akiniai nuo saulės, irgi turintys tokį pat

dioptrijų skaičių.
Mažo vaiko akinukus nuolat turi prižiūrėti, valyti
tėvai. Nešvarūs, subraižyti akiniai gali akims la
biau pakenkti negu iš viso jų nenešiojant. Vyres
ni vaikai patys išmokomi valyti ir prižiūrėti aki
nius. Mažyliai, kurie atsisako akinių, turi nešioti
nors kepuraitę plačiais kraštais, kuri saugotų akis
nuo tiesioginio saulės poveikio, t. y. nors kiek

kompensuotų akinių nenešiojimą.

Akių tikrinimas, nuo 2012 metų liepos
1 dienos įsigaliojo privaloma naujagimių akių

patikra, kuri padeda išvengti rimtesnių regos su
trikimų ir galimo apakimo. Jei naujagimis gims
ta ne ligoninėje - gydytojas privalo nedelsiant
jį nukreipti oftalmologo konsultacijai. Vado
vaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro
2012 06 27 įsakymu visiems vaikams akių patikri

nimas atliekamas:
m pirmą kartą iki sukako 6 mėnesiai;
•1-3 mėn. amžiuje oftalmologas įvertina re-

frakciją, regą {žvairumą, astigmatizmą), įgimtas
anomalijas;

•kiekvienais  metais,  nepriklausomai  nuo
amžiaus, kai tėvai įtaria ar pastebėjo regos
sutrikimų (žr. Akinių parinkimas, Akinukai nuo
saulės) - tėvai kreipiasi į vaiko gydytoją, o šis
įvertinęs situaciją siunčia oftalmologo kon

sultacijai;
•prieš 6-7 metų vaikui einant į mokyklą, jis

siunčiamas oftalmologui įvertinti refrakciją,
regą, astigmatizmą, spalvų skyrimą;

•mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie kreipiasi
į šeimos gydytoją, ne rečiau kaip 2 kartus per
metus turėtų būti įvertintas regos aštrumas,
esant reikalui siunčiamas oftalmologo konsul

tacijai.

•akinius nešiojantis vaikas pas okulistą turėtų
ateiti kartą per pusę metų, nes būtina pati
krinti regos aštrumą ir ar akiniai netapo maži;

•geriausia akinius nuplauti vandeniu ir po to
nuvalyti, nes trinant sausu skudurėliu dulkės
braižo plastiką;

•kontaktiniai lęšiai gali būti nešiojami tik nuo
12-14 metų, bet irtai nepatartina, nes jie nuo
lat reikalauja ypatingos priežiūros. Akiniai

komplikacijų nesukelia.

Akinukai nUO SaulėS. Reikalingi kū
dikiui, mažam vaikui ir ypač vyresniam, jei su jais
važiuojama atostogauti prie vandens telkinių.
Ultravioletiniai spinduliai UVA ir UVB, kurių ne
sulaiko ozono sluoksnis, neigiamai veikia akis.
Jau 8-9 mėn. kūdikiams optikos salonai paren
ka tinkamus akinukus. Teisingai parinkti tamsi
nantys lęšiai sulaiko 95-96 proc. ultravioletinių
spindulių. Vaikai, ypač maži, akinukus nešioja be
didelės priešpriešos, jei tėvai ir vyresni broliai,
seserys rodo pavyzdį.

Tamsinantys akinukai:
•mažina kataraktos rizikos veiksnių atsiradimą;
•saugo nuo tinklainės pakenkimų, nešvaros ir

dulkių (taip pat žiedadulkių);
•saugo nuo per didelio akies raumenų krūvio.

Vaikams tinka:
•lęšiai iš poli karbonato, nes yra beveik nedūž-

tantys ir nesi b raižantys. Akrilo plastikas greitai
susibraižo, stiklo lęšiai pavojingai dūžta;

•rėmeliai, kurie laikosi, nespaudžia galvos, ju
dant neslysta nuo nosies ir neatsiranda kitų
nepatogumų. Ant kokybiškų rėmelių turi būti
užrašas UV-400 ar 300, raidė CE arba pažymėta
saulutė ar saulutė su kalnais;

•rėmeliai, kurie nepastebimi jų savininkui, t. y.
be puošybos elementų;

•tiktie akinukai, kurie išrinkti dalyvaujant jų sa
vininkui ir pirkti tik optikos salonuose;

•pilki ir žali arba pilkai žali lęšiai. Tinka ir rudos
spalvos lęšiai;

•fotochrominiai lęšiai, t. y. keičiantys savo tam
sumą nuo šviesos intensyvumo. Kuo geresni
fotochrominiai lęšiai, tuo jie brangesni.
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•kai žindyti neįmanoma, įtariant alergiją karvės

pienui, gydytojas alergologas skiria vieno iš
labai (stipriai) hidrolizuotų baltymų mišinių;

•esant alergijai karvės  pienui, kūdikiams
nuo 6 mėn. duodama kokybiškai išaugintos

(ekologiškai švarios) triušienos, kalakutienos
ar avienos tyrės. Negalima duoti veršienos,
jautienos, kartais ir vištienos, nes galima
kryžminė reakcija. Dėl tos pačios priežasties
neduodama sviesto. Daugelis kūdikių ir vai
kų, alergiškų karvės pienui, taip pat alergiški
ožkos bei kumelės pienui, todėl jų taip pat
nereikia duoti;

•6 mėn. ir vyresni kūdikiai bei vaikai maitinami
ryžių, avižų, kukurūzų dribsniais, obuolių tyre,
daržovėmis (jei šiems produktams nenustatyta

alergija), vaisiais (išskyrus citrusinius);
•esant alergijai karvės pienui, taip pat negali

ma maitinti menke, pomidorais, kiaušiniais,
nes juose yra medžiagų, labai panašių į vieną
karvės pieno baltymų, kuris dažnai netoleruo
jamas;

•vaikams, alergiškiems karvės pienui, kiaušinių,
patiekalų su citrusiniais vaisiais (košių, sulčių,
tyrelių), pomidorų, riešutų (ypač neduodama že
mės riešutų), žuvies pamažu po vieną produktą
galima pradėti duoti tik antraisiais trečiaisiais

gyvenimo metais;
•paskyrus eliminacinę dietą, rašomas maisto

dienynas, nes tai vertindamas gydytojas gali
spręsti, ar dieta būna efektyvi, kai neduodama
vienos rūšies produktų, t. y. turinčių tų pačių
arba panašių pagal cheminę sudėtį netole

ruojamų medžiagų - alergenų.

•rečiau - lūpų, liežuvio pabrinkimas ir niežė
jimas, gomurio niežėjimas, akių paraudimas

(ir. Akių junginės uždegimas), lėtinė dilgėlinė (žr.
Dilgėlinė), lėtinis ar užsitęsęs viduriavimas, au
gimo sulėtėjimas;

•pats grėsmingiausias alerginės reakcijos pasi
reiškimas yra anafilaksija (žr. Anafilaksija);

•alergijos karvės pienui požymiai: dažna ne
miga, nuolatinis (atkaklus) neramumas, dir
glumas, stiprūs (sunkiai numaldomi) naktinio
verksmo epizodai, lėtinis kūdikių ir mažų vai
kų vidurių užkietėjimas. 5-35 proc. kūdikių ir

vaikų, netoleruojančių karvės pieno baltymų,
gali būti alergiški sojos baltymams.

Kartais maisto alergija gali atsirasti ir žindomam
kūdikiui, nes alergenai, kuriuos mama suvalgo,

patenka j jos pieną, iš jo į kūdikio organizmą.
^lndanČiajai rekomenduotina vengti labiausiai

alergizuojančių produktų, ypač tų, kurių pati ne
toleruoja ar nemėgsta. Reikia stengtis kuo ma
žiau valgyti produktų su dažikliais, konservantais,
kvapo ir skonio stiprikliais, šaldikliais. Geriausiai
tinka jvairus šviežiai pagamintas naminis maistas.

Kaip padėti:
•efektyviausias, saugiausias ir geriausias aler

gijos maistui gydymo būdas yra individuali
eliminacinė dieta, t. y. nedavimas to maisto
produkto ir patiekalų, kurių vaikas netole
ruoja. Ją sudaro vaiko gydytojas kartu su vai
kų alergologu, atsižvelgdami į vaiko (kūdikio)
amžių, v^^ovaudamiesi ligos istorijos, mamos

pildomo maisto dienyno, medicininės apžiū
ros duomenimis;

Alerginė sloga

Čiaudulys

Pasikartojantis kosulys

švokštimas

Gerklų patinimas

Angioedema (patinimas)

Dilgėlinė

Atopinls dermatitas

Niežulys

Odos uždegimas

Kvėpavimo organųOdos

Lupų, liežuvio, ryklės pabrirtklmas

Pykinimas

Pasikartojantis vėmimas

Pilvo skausmai

Pilvo pūtimas

Viduriavimas

Alergijos maistui požymiai

Virškinamojo trakto
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Rečiau alerginę reakciją gali sukelti bulvės, ba
nanai, ryžiai, salierai, morkos, vyšnios, obuoliai,
šokoladas, pomidorai, citrusiniai vaisiai, kuku
rūzai, maisto priedai (dažai, konservantai). Jei yra
jautrumas beržo žiedadulkėms, gali atsirasti
kryžminė reakcija, t. y. netoleravimas morkų,
obuolių, kivių, persikų, abrikosų, vyšnių, kriau
šių, nektarinų. Dažniausiai kryžminės reakcijos
pasitaiko tarp įvairių riešutų, obuolių ir kriaušių,
bulvių ir morkų; melionų, arbūzų ir pomidorų;
persikų, abrikosų, slyvų ir vyšnių ir tarp žolių žie
dadulkių ir bulvių, žemės riešutų, grikių, kviečių,
pomidorų. Galimos kryžminės reakcijos javai:
kviečiai, ryžiai, miežiai, avižos, kukurūzai, rugiai,
jų žiedadulkės, žolių žiedadulkės; morka: salie
rai, anyžiai, obuoliai, bulvės, rugiai, kviečiai, ber
žo žiedadulkės, avokadai, ananasai.

Būdinga:
• dažniausiai pastebimi odos, virškinamojo trak

to ir kvėpavimo organų pažeidimo požymiai.

Lazdyno riešutai

Žemės riešutai
Soja

Žuvis
Kviečiai

Kiaušiniai

Karvės pieno baltymai

Vyresniems vaikams

Soja

Žuvis
Kviečiai

Kiaušiniai

Karvės pieno baltymai

Kūdikiams

siems (-2 proc). Dauguma vaikų netoleruoja
vieno dviejų maisto produktų (ir į juos panašių),
rečiau - daugiau produktų.
Alergija karvės pienui yra dažniausia (2,2-
5,2 proc.) kūdikių alergijos maistui rūšis. Dėl to
Iki vienerių metų nerekomenduojama duoti kar
vės, ožkos, avies, kumelės pieno.Tarp sergančių
jų atopiniu dermatitu alergiškų karvės pienui yra
33-54 procentai. Šios alergijos rizikos veiksniai

yra genetinis (įgimtas) polinkis, neišnešiotumas,
cistinė fibrozė, celiakija, žarnų uždegimai kūdi
kystėje, netinkama mityba.
Alergiją gali sukelti daugelis maisto produktų,
vieni dažniau, kiti rečiau.

Dažniausi alerginės reakcijos sukėlėjai
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3 po vidurdienio. Būnant namuose uždaromi

langai. Kambarys gali būti vėdinamas užtiesūs
langą (orlaidę) nuoiat drėkinama marle (ją drė

kina nealergiškas žiedadulkėms asmuo);
•išmokti atskirti augalus, kurių žiedadulkėms

vaikas alergiškas;
•nebūti kaime, kai žydi alergiškam vaikui ken

kiantys augalai, atsisakyti išvykų j gamtą,
vengti kontakto su alergiją sukeliančiomis žie
dadulkėmis;

•važiuojant automobiliu neatidaryti langų, ne
sinaudoti ventiliatoriumi;-^

•atostogauti vietovėse, kur yra mažiau žieda
dulkių, pvz, prie jūros, spygliuočių miškuose;

•grįžę iš lauko visi šeimos nariai turi pasikeisti
viršutinius drabužius, nusiauti, praplauti akis,
nosį, plaukus vandeniu, t. y. pašalinti prilipu
sias žiedadulkes;

•neįleisti į namus kačių, šunų, kurie visuomet
atneša daug žiedadulkių;

•vengti uodų, bičių, širšių, vapsvų įgėlimų;
•nevartoti medaus, nes jame yra iki 10 proc.

įvairių žiedadulkių;
•kasdien namuose valyti dulkes drėgna me

džiaga;
•vesti dienyną, kuriame įrašoma, kada, kokio

mis aplinkybėmis ir kokių ligos simptomų
atsirado ir kaip jie pasikeitė vartojant vieno ar
kito vaisto. Taip darant galima numatyti, kada
atsiras ligos simptomų. Iki jiems atsirandant
pradėtas gydymas iki 100 kartų sumažina no
sies ir akių gleivinės jautrumą žiedadulkėms;

•vartoti gydytojo paskirtus vaistus (gali būti ir
geriami, ir lašinami arba purškiami į nosį) ir tik taip,
kaip jie paskirti.

Anksti nustačius ligą, vengiant kontakto su žieda
dulkėmis, kurioms vaikas yra alergiškas, tinkamai
ją gydant, atsiranda galimybė nebijoti pavasari
nio vėjelio dvelksmo, džiaugtis žydinčia gamta.

Alergija maistui - padidėjęs imuninis
organizmo atsakas į tam tikrą maisto produktą
ar maisto priedą. Viena iš nepageidaujamų (nefi-
ziologinių) žmogaus organizmo reakcijų į maistą.
Manoma, kad alergija maistui dažniau pasireiš
kia mažiems vaikams (-8 proc.) nei suaugusie


