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Įžanga
Moterys visais savo gyvenimo etapais (įskaitant nėštumą ir po gimdymo) turi būti visokeriopai skatinamos bei raginamos užsiimti aerobiniais (ištvermės) ir anaerobiniais (jėgą
lavinančiais) pratimais, kadangi norint išsaugoti gerą sveikatą ir palaikyti gerą fizinį pajėgumą nuolatinė fizinė veikla yra tiesiog būtina. Ir pakeisti jos nėra kuo. Nėštumas – tinkamas laikas teigiamiems gyvensenos pokyčiams, nes nėščios moterys paprastai yra labiau
motyvuotos ir labiau jiems pasiryžusios, daugiau tariasi su šeimos nariais, draugais, o ypač
su sveikatos specialistais, kurie paprastai palaiko sveikatai naudingus pokyčius ir suteikia
vertingų praktinių patarimų [7, 10, 12, 18, 21, 23]. Pavyzdžiui, kaip atsisakyti žalingų įpročių
(mesti rūkyti ar nebevartoti alkoholio), kaip padidinti ar išlaikyti nepakitusį savo fizinį aktyvumą (ypač, jeigu anksčiau nebuvo mankštintasi), kaip sveikiau maitintis ir kt. Žinoma,
mankštinimosi ar sportavimo įpročiai, jeigu tokie jau buvo susiformavę, nėštumo metu ir
po gimdymo turi būti koreguojami pasitariant su kvalifikuotais specialistais, kad atitiktų
normalius organizmo anatominius ir fiziologinius pokyčius.
Nors internete gausu įvairių pasiūlymų, patarimų ir filmukų (kartais visiškai prasilenkiančių su sveiku protu), kaip reikia mankštintis kartu su kūdikiais, taip pat nemažai išleista
ir panašaus pobūdžio knygų, praktiškai nėra jokių mokslinių straipsnių ar kitos mokslinės literatūros apie bendras mamų ir kūdikių mankštas. Šią idėją propaguojančių
tekstų autoriai visuomet yra neabejotini entuziastai, bet anaiptol ne visada kvalifikuoti
specialistai. Todėl išnagrinėjus itin gausią mokslinę literatūrą šiose rekomendacijose pateikiama jos trumpa, koncentruota apžvalga, skirta nėščių ir jau pagimdžiusių moterų fiziniam aktyvumui bei mankštinimuisi, aprašoma potenciali nauda sveikatai, galimos grėsmės ir galimos praktinės fizinio aktyvumo problemos.
Šių rekomendacijų rengėjai neaptaria bendrų mankštų su kūdikiais (iki 1 metų amžiaus)
įvairiuose mamų klubuose, sporto centruose ar net namuose visų pirma dėl abejotino
tokių mankštų saugumo ir nepatvirtintos naudos kūdikių sveikatai bei raidai. Be
to, minėtos mamų ir kūdikių mankštos dažniausiai yra skirtos moterims, turinčioms
sportinį identitetą ir aktyviai sportavusioms iki nėštumo.
Visą šias rekomendacijas rengiant nagrinėtą mokslinę literatūrą galima sugrupuoti į tris
grupes [11, 24, 48]:
• Fizinis aktyvumas nėštumo metu.
• Fizinis aktyvumas po gimdymo (ankstyvasis ir vėlyvasis periodai).
• Kūdikiams skirtos mankštos, kurias atlieka specialistai ir/ar mamos.
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Fizinis aktyvumas nėštumo metu
Gausioje mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad reguliarūs fiziniai pratimai ar kita fizinė veikla nekomplikuoto nėštumo metu palaiko gerą fizinį pajėgumą nėštumo metu ir
po jo, sumažina galimą šlapimo ir išmatų nelaikymą, sumažina apatinės nugaros dalies ir
dubens dugno skausmų intensyvumą bei dažnumą, sumažina depresijos, nerimo ir streso
simptomus, padeda kontroliuoti svorio augimą nėštumo metu ar po jo ir taip kovoti su
nėščiųjų nutukimu, palengvina nėščiųjų diabeto eigą ir sumažina insulino suvartojimą,
sumažina kai kurių nėštumo komplikacijų (hipertenzijos, preeklapsijos, Cezario pjūvio) galimybę ar palengvina jas ir kt. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 22, 29, 30 ir kt.]. Teigiami rezultatai praktiškai nepriklauso nuo pasirinktos fizinės veiklos rūšies ar metodikos [1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 ir kt.].
Fizinis aktyvumas nėštumo metu turėtų būti kryptingas, nuoseklus, sistemingas, prižiūrimas patyrusių specialistų ir svarbiausia – saugus. Fiziškai neaktyvios (nesportavusios
ar nesimankštinusios) moterys nėštumo metu turėtų rinktis nedidelio intensyvumo fizinę
veiklą, atsižvelgdamos nėštumo periodą ir eigą. Užsiėmimų trukmė iš pradžių turėtų būti
apie 10–15 minučių, o tik vėliau didinama [1, 5, 6, 8, 10, 11, 17].
Praktiškai visuomet rekomenduojama aerobinė, ilgai trunkanti, ištvermę treniruojanti
fizinė veikla, mažiausiai tris kartus per savaitę, užsiėmimų trukmė 30–60 minučių (kai kuriuose šaltiniuose patariama mankštintis 5 kartus per savaitę sukaupiant ne mažiau kaip
150 minučių fizinės veiklos) [1, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 31, 36, 37]. Arba galima mankštintis dažniau, bet trumpiau, pavyzdžiui, 2 po 15 minučių. Taip pat tinka nesunkūs ir paprasti jėgos
pratimai [1, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 31, 36, 37].
Pirmojoje nėštumo pusėje (iki 16 savaitės) fizinės veiklos apribojimai beveik netaikomi.
Praktikuojamas plaukimas, vaikščiojimas, bėgimas, važiavimas dviračiu, pratimai su įvairiais aerobiniais ir jėgos treniruokliais – važiavimas stacionariu dviračiu, ėjimas bėgimo
takeliu ar darbas su elipsiniais treniruokliais, aerobika, joga, kalanetika, pilatesas, raumenų
tempimo pratimai, jėgos pratimai galūnių ir liemens raumenims, visi moters mėgstami
sportiniai žaidimai ir kt. [1, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 40 ir kt.]. Iš specialių pratimų patariama kasdien atlikinėti dubens dugno raumenų stiprinimo pratimus [2, 3, 4, 5, 15, 33, 34]. Antroje
nėštumo pusėje, net ir stebint sveikatos specialistams, dėl griuvimo, traumų, persileidimo
rizikos ar kitų galimų komplikacijų fiziniam aktyvumui jau taikomi griežti intensyvumo,
trukmės apribojimai, taip pat reikia atsisakyti kai kurių sporto ar fizinės veiklos rūšių: ypač
intensyvių sporto rūšių, visų kontaktinių sportinių žaidimų (futbolo, krepšinio, rankinio,
žolės riedulio ir kt.), alpinizmo, nardymo, kovos menų ar savigynos užsiėmimų, čiuožimo
vandens slidėmis, sportinės gimnastikos, jodinėjimo, čiuožimo pačiūžomis, slidinėjimo
kalnų slidėmis, važinėjimo riedučiais ir net dviračiu sudėtinga trasa, draudžiama kiloti ar
nešioti sunkius daiktus (leidžiamas maksimalus svoris 10–20 kg) ir t. t. [1, 6, 9, 10, 11, 23, 35,
36, 38, 39].
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Fizinis aktyvumas po gimdymo

FIZINIO AKTYVUMO NAUDA
Yra parengta itin daug išsamių fizinio aktyvumo rekomendacijų nėščioms moterims,
tačiau solidžių fizinio aktyvumo rekomendacijų, skirtų po gimdymo, yra palyginti nedaug [12, 13, 21]. Atskiri moksliniai straipsniai patvirtina, kad reguliari fizinė veikla po
gimdymo suteikia neabejotiną naudą moterų fizinei sveikatai, psichologinei būklei bei
emocinei gerovei: turi teigiamą poveikį svorio kontrolei (gaunamas geresnis efektas,
kai kartu taikoma speciali sumažinto kaloringumo dieta), palaiko gerą bendrą aerobinį
pajėgumą, pagerina laikyseną, sumažina aukšto tankumo lipoproteinų cholesterolio ir
gliukozės lygį kraujo plazmoje ir padidina jautrumą insulinui, mažina pakilusį arterinį
kraujospūdį, gerina miego kokybę, reikšmingai sumažina streso, depresijos bei nerimo
lygį, pagerina emocinę būseną ir padidina pasitenkinimą savo veikla, teigiamai veikia
maitinančių krūtimi moterų sveikatą ir net pieno kiekį bei sudėtį, o treniruojant dubens
dugno raumenis sumažėja šlapimo ir išmatų nelaikymo tikimybė ir kt. [3, 4, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 45, 49, 50].
Tačiau surasti laiko, noro ar galimybių pasimankštinti po kūdikio gimimo gali būti sudėtinga, nes po gimdymo kardinaliai pasikeičia įprastas gyvenimas, gerokai padaugėja
rūpesčių – dažnas maitinimas krūtimi, nuovargis ir prasta savijauta dėl nuolatinės miego
stokos, streso ir nerimo, prasta nuotaika, didelis užimtumas, pasikeitę santykiai šeimoje, socialinės ir ekonominės problemos, įvairios lokalizacijos, trukmės ir intensyvumo
skausmai, informacijos aktualiomis temomis stoka, sumažėjusi motyvacija ir kt. [12, 13,
18, 41, 42, 43, 47, 48, 61, 67, 83, 100].

VAIKŠČIOJIMAS – FIZINĖS VEIKLOS PRADŽIA
Po nėštumo ir gimdymo svarbiausia mankštintis saugiai ir teisingai. Moters kūnas
patyrė devynis mėnesius sudėtingų fizinių ir fiziologinių pasikeitimų visose organizmo
sistemose ir jis neatsigauna per kelias dienas. Tipiniais atvejais šie pokyčiai išsilaiko nuo
keturių iki šešių savaičių po gimdymo, o tam tikra adaptacija gali trukti iki šešių mėnesių
[11, 13, 14, 46, 59]. Todėl viena pirmųjų saugių fizinio aktyvumo rūšių po gimdymo yra
paprasčiausias vaikščiojimas, kuris labai dažnai siūlomas ir nėščiosioms [11, 12, 13, 17, 22,
23, 100 ir kt.]. Kai kurie šaltiniai rekomenduoja pradėti vaikščioti jau antrą parą po gimdymo (kada pradedama speciali kineziterapija), bet dauguma šaltinių siūlo pradėti vaikščioti
praėjus savaitei po gimdymo mažiausiai po 10 minučių kartą ar kelis kartus per dieną [11,
23, 45, 46, 47]. Vėliau ilgi pasivaikščiojimai (30–60 minučių) parke, sode, laisvalaikio zonoje
(paprastai rekomenduojama šios veiklos imtis su kitomis mamomis) siūlomi kaip puikus
būdas pasimankštinti gamtoje: taip aktyvinamos širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sis-
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temos, sumažėja depresijos, nerimo ir streso simptomai ir gerėja nuotaika, miegas, mažėja
padidėjęs arterinis kraujospūdis, didėja bendros energijos sąnaudos, stiprėja socialinė komunikacija ir tarpusavio pagalba ir kt. [6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 53, 54, 66, 82, 83]. Norint
tiksliau fiksuoti nueitą atstumą ir žingsnių skaičių galima naudoti žingsniamačius (jų naudojimas rekomenduojamas ir nėštumo metu). Iš pradžių siūloma nueiti tik apie 1000–2000
žingsnių kasdien, o sustiprėjus siektinas tikslas – 5000 [25, 26, 27, 28, 29].
Vaikščiojimas, kaip efektyvi, paprasčiausia ir pigiausia nėščiųjų nutukimo mažinimo
programos dalis (dažnai kartu derinama su sumažinto kaloringumo dieta), pradedamas
nuo 4–10 savaitės po gimdymo. Iš pradžių pradedama nuo mažo intensyvumo, vėliau jis
didinamas. Užsiėmimai vyksta 3–4 kartus per savaitę (kai kuriuose straipsniuose siūloma
net 5–7 kartus), pradedama nuo 20 minučių, vėliau pasiekiant 40–45 minučių. Programos
trukmė – nuo 3 mėnesių iki 1 metų [11, 23, 29, 30, 45, 49, 50, 51, 52, 54]. Jeigu savijauta bei
sveikatos būklė gera ir mama skuba padidinti bendrą energijos sunaudojimą aerobinės
mankštos metu, išėjus į lauką kartu su kūdikiu, jį galima išimti iš vežimėlio ir vaikščioti
su juo ant rankų (geriau specialioje nešynėje). Iš pradžių su kūdikiu vaikštoma tik kelias
minutes, o vėliau laikas gali būti ilginamas iki 10 ir daugiau minučių per dieną. Priekinės
ergonominės nešynės naudojamos mažiems kūdikiams, kuriems būtina prilaikyti galvą, jų
vidinė dalis išformuota taip, kad taisyklingai laiko kūdikio dubenį, klubus ir stuburą. Šios
nešynės vaiko sunkio jėgą perskirsto tolygiau ir dalis apkrovos tenka mamos pečiams, o
kita – klubams ir dubens kaulams. Tačiau mokslinės literatūros apie tokio pobūdžio fizinio
krūvio padidinimą neaptikta.

AKTYVAUS MANKŠTINIMOSI PRADŽIA
Praktiškai visi specialistai pataria po gimdymo neskubėti pradėti aktyviai mankštintis
ar juo labiau sportuoti. Mokslinėje literatūroje kaip vieni pirmų būtinų pratimų po gimdymo įvardijami pratimai, skirti didinti ištemptų dubens dugno raumenų jėgą (juos rekomenduojama pradėti daryti dar nėštumo metu). Tai gera šlapimo ir išmatų nelaikymo
prevencijos priemonė [2, 3, 4, 5, 12, 15, 24, 33, 55, 56]. Šie keli paprasti pratimai (pasitarus
su specialistais ir išmokus) atliekami namuose kartą ar kelis kartus per dieną, laipsniškai didinant kartojimų skaičių, ne trumpiau kaip 6–8 savaitės, o sunkesniais nelaikymo atvejais
kartu gali būti taikomi kiti konservatyvaus gydymo metodai [3, 4, 15, 33, 34, 55, 56, 57, 58].
Netinkamai atliekami ar nevykusiai parinkti pratimai gali padidinti ir taip dažnai pasitaikančius įvairius nemalonius simptomus ir nepatogumus (apatinės nugaros dalies
skausmai, dubens skausmai, miego sutrikimai ir jo trūkumas, lėtiniai uždegimai, galvos
skausmai, hemorojus, vidurių užkietėjimas, dusulys ir kt.), kuriuos patiria pagimdžiusios
moterys [11, 33, 46, 61, 62, 63, 66, 68, 83 ir kt.]. Todėl mokslinėje literatūroje ir rekomendacijose griežtai nurodoma intensyviai nesimankštinti iki 4–8 savaitės po gimdymo (prieš
tai pasitarus su prižiūrinčiais asmens sveikatos specialistais), net jei nėštumas ir gimdymas
buvo sklandus ir be komplikacijų [2, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 46, 49, 63]. Žinoma, ši trukmė individualiai priklauso nuo bendros sveikatos būklės, nėštumo komplikacijų, moters amžiaus,
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fizinio pajėgumo, gimdymų skaičiaus ir kitų veiksnių.
Laikotarpis, prasidedantis 2–3 para po gimdymo ir trunkantis maždaug iki 4–8 savaitės,
literatūroje apibūdinamas kaip „aktyvios slaugos“, „intensyvios priežiūros“, „aktyvių konsultacijų ir mokymų“, „reabilitacijos“ ar panašiai, kai mankštas veda kvalifikuoti kineziterapeutai, pasitarę ar kartu su kitų sričių specialistais [2, 11, 12, 13, 18, 21, 46, 48, 63].
Viena iš daugelio „neskubėjimo“ sportuoti priežasčių yra dėl hormonų poveikio gerokai padidėjęs raiščių, dubens jungčių ir sąnarių elastingumas (sumažėja jų tamprumas),
dėl to sumažėja sąnarių ir stuburo stabilumas ir didele jėga ar plačia amplitude sukantis,
lenkiantis, tiesiantis ar didele jėga tempiant raumenis, jiems galima lengvai pakenkti
(pavyzdžiui, pertempti ar įplėšti) [11, 12, 45, 46, 48, 59]. Kita priežastis, dėl kurios ribojama mankštų trukmė ir ypač intensyvumas, yra maitinimas krūtimi [2, 11, 12, 13, 14, 67].
Sugrįžti į iki nėštumo buvusį fizinio aktyvumo lygį mokslinėje literatūroje ar kitų valstybių rekomendacijose dažniausiai siūloma ne anksčiau kaip praėjus 2–3 mėnesiams
po gimdymo, o kai kurios rekomendacijos siūlo tai nukelti po 6–12 mėnesių, jautriai
atsižvelgiant į konkrečios moters sveikatos būklę, fizinę, psichinę ir socialinę situaciją [2,
11, 12, 13, 40, 47, 61, 83].

VENGTINI PRATIMAI AR FIZINĖS VEIKLOS
Kol nepasibaigs ankstyvasis 8–10 savaičių laikotarpis ir kol nebus atkurta dubens dugno raumenų jėga, besimankštinančios motinos turėtų vengti pratimų, kurie papildomai
tempia žemyn ir taip ištampytus dubens dugno raumenis ir raiščius, tradicinių pilvo preso
jėgos pratimų ir pratimų su smūgiais į liemenį, intensyvaus liemens lenkimo ar tiesimo [11,
12, 15, 24, 48, 59]. Taip pat patariama vengti: pratimų, kuriuos atliekant būtini greiti, staigūs
judesiai, kūno judėjimo krypties staigūs pasikeitimai (pavyzdžiui, sportiniuose žaidimuose), greito bėgimo, didelių svorių kilnojimo, bet kokių šuolių, ribinių padėčių stipriai tempiant raumenis, raiščius ar sąnarius, visų pratimų, kurie sukelia nepatogumą, diskomfortą
ar juo labiau skausmą, yra sunkiai atliekami [2, 11, 12, 13, 15, 46, 100]. Geriausias universalus
patarimas mankštinantis – „įsiklausyti“ į kūno reakciją atliekant kiekvieną konkretų pratimą ar veiklą. Bet kuriuo atveju prieš pradedant aktyviai mankštintis pageidautina pasitarti
su specialistais.

BENDRIEJI PRINCIPAI MANKŠTINANTIS
Taigi, pradėjus mankštintis siūlomos tiek ištvermės, tiek raumenų jėgos treniruotės, kurios skirtos atkurti fizinį pajėgumą, sustiprinti nugaros, pilvo ir dubens dugno raumenis,
pagerinti laikyseną, padidinti stuburo bei klubų ir kelių sąnarių stabilumą. Tinka greitas
ėjimas, važiavimas dviračiu (arba treniruotės su elipsiniais ar kitokiais aerobiniais treniruokliais), lengvi raumenų tempimo pratimai, raumenų jėgos pratimai su nedideliais svoriais
ar pasipriešinimu, šokiai, plaukimas, vandens aerobika, kai kurios jogos asanos, mankštos

8

su elastinėmis gumomis ar gimnastikos kamuoliais ir kt. [2, 11, 12, 13, 40, 100].
Nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų nutukimo mažinimo programos, kurios sudarytos
vien iš fizinės veiklos, nėra efektyvios, todėl jos dažniausiai derinamos su specialiomis dietomis [29, 30, 37, 69, 70, 71, 72, 73, 100 ir kt.]. Šios programos pradedamos praėjus 1–2
mėnesiams po gimdymo (arba nėštumo metu), vyrauja ilgai trunkančios (35–60 minučių)
vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos (ištvermės treniruotės, dažniausiai vaikščiojimas)
ir trunka ne mažiau kaip 3–6 mėnesius (ar net 12–18 mėnesių), mankštinantis 3–7 kartus
per savaitę [29, 30, 37, 69, 70, 71, 72, 73, 100 ir kt.].
Didelis bendras nuovargis (socialinės ir psichologinės paramos trūkumas, miego stoka,
buitiniai rūpesčiai ir laiko stoka, maitinimas krūtimi, prasta savijauta bei dažni skausmai ir
kt.) ir dar papildomas nuovargis po mankštinimosi gali nulemti būtinumą sumažinti pratimų intensyvumą, trukmę ar dažnį [2, 11, 12, 41, 45, 47, 77 ir kt.].

MANKŠTOS VANDENYJE
Fiziniai pratimai vandenyje suteikia visiškai kitokius pojūčius negu sausumoje bei jų poveikis yra kiek kitoks. Tai susiję su vandens fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, kurios veikia
motinos ir kūdikio kūną. Išleista daug išsamių įvairių šalių rekomendacijų ir mokslinių straipsnių, patvirtinančių teigiamą mankštų vandenyje poveikį nėščiųjų bei vaisiaus sveikatai [2, 6,
11, 12, 13, 21, 23, 60, 65, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 100 ir kt.]. Tačiau aptikta visai nedaug mokslinės
literatūros ar rekomendacijų dėl vandens aerobikos pagimdžiusioms moterims [23, 24, 84,
89, 92] ir itin nedaug apie bendrus užsiėmimus su kūdikiais vandenyje dėl jų nesaugumo ir
vis dar nepakankamai įrodytos naudos kūdikių sveikatai [94, 97]. Praktiškai visa literatūra bei
kitokia informacija šia tema išleidžiama privačių ir komercinių struktūrų iniciatyva.
Tinkamiausias laikas pradėti lankyti plaukimo užsiėmimus ar mankštas vandenyje yra
8–12 savaičių po gimimo (ir ne anksčiau), jeigu mama ir kūdikis yra visiškai sveiki [92, 94].
Nors JAV Pediatrų draugija pasisako kategoriškai – užsiėmimai kūdikiams vandenyje pradedami tik nuo 1 metų amžiaus [90, 93, 98]. Jeigu užsiėmimai pradedami anksčiau, iškyla didelė
infekcinių susirgimų, odos susirgimų bei sudirginimo tikimybė dėl silpno, tik pradėjusio formuotis kūdikio imuniteto ir labai silpno odos apsauginio barjero [94, 95, 95, 96, 97].
Norint baseine atlikti mankštą su kūdikiu, reikia bent jau laikytis šių patarimų ir apribojimų, kurie aprašomi įvairių šalių rekomendacijose ir moksliniuose straipsniuose [87, 88, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 98]:
• Jei kūdikis yra jaunesnis nei 6 mėnesių amžiaus, baseino vanduo turi būti apie
+32–33 °C, ne žemesnės temperatūros. Dideli viešieji baseinai jokiu būdu netinkami
kūdikiams.
• Kūdikiai organizmo šilumą praranda daug greičiau nei suaugusieji, todėl pratimai
vandenyje neturėtų trukti ilgai. Paprastai pradedama nuo 10 minučių, laipsniškai didinat trukmę iki 20 minučių, įdėmiai stebint kūdikio reakcijas į dirgiklį. Jei kūdikiui yra
mažiau negu 1 metai, ilgiausias laikas, praleistas vandenyje, turi būti iki 30 minučių
dėl odos struktūros ir neišvystytos termoreguliacijos.
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• Jeigu kūdikis blogai jaučiasi, neramus, neigiamai reaguoja, blogiau valgo ar miega,
turi temperatūros, užsiėmimai nutraukiami. Kiekvienas kūdikis skirtingai reaguoja į
vandenį (vieni pripranta greičiau, kitiems reikia daugiau laiko saugiai jaustis vandenyje), todėl mamos ir kartu dirbantys specialistai turi įdėmiai stebėti jo reakcijas.
• Po užsiėmimų vandenyje ar plaukimo būtina nuprausti kūdikį, jo odą padengti specialiomis drėkinančiomis priemonėmis, nes kūdikių oda linkusi greitai išsausėti.
• Dalis specialistų leidžia naudoti plūduriavimo priemones, bet dauguma siūlo jų nenaudoti, nes tai tik sukuria klaidingą saugumo jausmą ir trukdo kūdikiui laisvai judėti.
Mankštinantis su kūdikiu svarbu jį tiesiog lengvai prilaikyti – tiesioginis kontaktas
padės jam jaustis saugiau.
• Užsiėmimo metu su kūdikiu būtinai privalo būti vienas iš tėvų.
• Visi užsiėmimai vandenyje turėtų vykti žaidimo forma, gali būti leidžiama rami muzikai, kad užsiėmimai sukeltų daugiau teigiamų pojūčių.
• Užsiėmimui vandenyje būtina kūdikiui uždėti specialius plaukimui skirtus vystyklus,
kurie yra atsparūs vandeniui.
• Reikia stengtis neužlieti kūdikio veidelio vandeniu, neleisti nuryti baseino vandens.
Tai nesaugu dėl vandens dezinfekavimui (filtravimui, teršalų surinkimui ir nusodinimui) naudojamų medžiagų ar priemonių. Idealu, jei šios medžiagos kūdikių baseinuose iš viso būtų nenaudojamos.
• Prieš pradėdami užsiėmimus, konsultuokitės su pediatrais, kineziterapeutais, licencijas turinčiais plaukimo specialistais, kokius pratimus ir kokiomis sąlygomis galima
atlikti vandenyje tiek jums, tiek kūdikiui.

BENDROSIOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS MOTERIMS PO GIMDYMO
Pasaulio sveikatos organizacija siūlo tokias bendro pobūdžio fizinio aktyvumo rekomendacijas suaugusiems asmenims nuo 18 iki 65 metų amžiaus (tarp jų ir moterims po
gimdymo) [64]:
• Kasdien privalu sukaupti mažiausiai 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinės
veiklos. Per savaitę tai turi sudaryti ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos. Žodis „sukaupti“ reiškia, kad bet kokia fizinė veikla turi
vykti ne trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes priešingu atveju gaunamas
nepakankamas teigiamas poveikis sveikatai.
• Kaip alternatyva gali būti rekomenduojama sukaupti 75 minutes didelio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę (ne mažiau kaip 15 minučių kasdien) arba
atitinkamas vidutinio ir didelio intensyvumo fizinės veiklos derinys.
• Taip pat bent 2 kartus per savaitę ar dažniau patartina stiprinti stambiųjų raumenų
grupių jėgą įvairiais jėgos pratimais.
Dalyje aptiktų rekomendacijų ir mokslinių straipsnių pritariama tokioms bendro pobūdžio rekomendacijoms su nedidelėmis išlygomis, kartais siūlomas kiek didesnis arba
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rečiau mažesnis fizinis krūvis (trumpinant ar ilginant aerobinių užsiėmimų trukmę ar jų
intensyvumą), priklausomai nuo moters amžiaus, fizinio pajėgumo, sveikatos būklės
(visų pirma dėl lėtinių neinfekcinių susirgimų: pirminės arterinės hipertenzijos, cukrinio
diabeto, antsvorio ar nutukimo, kuris gana dažnas po nėštumo, ir kt.). [2, 11, 21, 22, 23,
24, 47, 60, 66].
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Išvados
Apžvelgus tikrai daug literatūros galima padaryti tam tikras išvadas. Gausi populiarioji literatūra, internetas bei socialiniai tinklai labai aktyviai, o kartais net agresyviai
(greičiausiai turint komercinių tikslų) siūlo pačių įvairiausių pratimų mamoms kartu su
kūdikiais – bendrus užsiėmimus vandenyje (tam būtina pirminė vaikų imunizacija, itin
švarus bei labai šiltas vanduo, pakankamai aukšta oro temperatūra patalpose ir kt.),
bendrus „jogos“ užsiėmimus (tiesą sakant, tai nėra jokia joga, kai mamos kartoja tik
kelias pasirinktas asanas, o kūdikiai tėra pasyvūs dalyviai), pratimų DVD, pagal kuriuos
siūloma mankštintis namuose savarankiškai (nėra garantijos, kad sudarytojai yra kvalifikuoti, licencijas turintys specialistai), aerobiką su kūdikiais nešynėje (šiuo atveju kūdikis
tiesiog naudojamas kaip papildomas svoris apkrovai padidinti, tačiau iš to jokios naudos
jo sveikatai ar raidai nėra), greitojo vaikščiojimo ar bėgiojimo ristele grupes (ne anksčiau
nei praėjus 10 savaičių po gimdymo) lauke su kūdikiais vežimėliuose (būtinas specialus
vežimėlis su 3 dideliais ir minkštais ratais bei gera amortizacijos sistema, lygūs takeliai,
įrengta parko infrastuktūra, geri minkšti bėgimui skirti bateliai ir t. t.) ir kt. Visgi, mūsų
nuomone, efektyvesnis ir saugesnis mankštinimosi būdas – kai sporto ar sveikatingumo klubo salėje yra atskirtas specialus saugus plotas, kuriame, mamai mankštinantis ar
sportuojant, kūdikis ramiai miega arba būdrauja, prižiūrimas vienos iš mamų, slaugytojos ar kitų specialistų.
Padedant patyrusiems profesionalams, mamų ir kūdikių bendros mankštos yra galimos ir kai kuriose šalyse jau senokai vyksta (bendri užsiėmimai dažniausiai siūlomi su
vyresniais nei 1 metų vaikais) [21, 23, 46, 74, 75, 76, 77, 99, 100]. Tačiau yra nemažai abejonių dėl tokių mankštų naudos būtent kūdikiams, ypač kai jie tėra pasyvūs dalyviai.
Dažniausiai bendros mankštos vykdomos mamų ar vaikų gydymo tikslais arba siekiant
sėkmingesnio būtinų gyvensenos veiksnių mokymui ir ugdymui [74, 77, 78, 79, 80, 81].
Neabejotinai tikslingiau, saugiau ir efektyviau būtų tokius užsiėmimus padalyti į dvi atskiras dalis, skiriant pakankamai dėmesio kūdikio mankštai (pasyviems ir aktyviems pratimams), masažui bei mamoms atliekant specialius ar bendro pobūdžio pratimus pagal
pasirinktą metodiką.
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