
IMUNITETO STIPRINIMAS 

Vaiko imunitetas priklauso nuo paveldimumo ir 

nuo jį supančios aplinkos. Svarbu tinkamas miego rėžimas, 

namų mikroklimatas (temperatūra, drėgmė), mityba, fizinis 

aktyvumas, ekologija ir kiti veiksniai. Kadangi imunitetą labai 

silpnina stresai, nuovargis, todėl pastovus vaiko dienos rėžimas 

yra būtinas. Vaikų imuninės sistemos aktyvumą labai slopina 

nepakankamai gydomos infekcinės ligos. Dar vienas didelis imuniteto priešas – dažnas antibiotikų 

vartojimas. Antibiotikai sunaikina natūralią žarnyno mikroflorą, ir taip organizmas tampa imlesnis 

ligoms.  

Per pirmuosius trejus gyvenimo metus mažylio organizmas sparčiausiai auga ir 

vystosi, todėl ypatingai svarbu, kad šiuo laikotarpiu jam netruktų trijų pagrindinių vitaminų – A, C 

ir D. Vitaminai dalyvauja daugelyje vaiko organizme vykstančių procesų, todėl net ir nedidelis jų 

trūkumas gali būti greitai pastebimas ir turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai bei raidai. 

Vitaminas A reikalingas kaulų, smegenų bei regėjimo vystymuisi. Trūkstant šio 

vitamino gali sulėtėti vaiko raida. Natūralūs vitamino A šaltiniai (žuvų taukai, kepenys, sviestas, 

pieno produktai, kiaušinio tryniai). Taip pat visi raudonos, oranžinės bei tamsiai žalios spalvos 

vaisiai bei daržovės. 

Vitaminas C stiprina vaiko imunitetą, o susirgus padeda greičiau pasveikti. Trūkstant 

šio vitamino vaikai greičiau suserga, sumažėja apetitas. Jo gausu šviežiuose vaisiuose ir daržovėse. 

Aukštoje temperatūroje šis vitaminas žūva.   

          Vitaminas D svarbus kalcio įsisavinimui organizme, rachito profilaktikai. Šio 

vitamino rekomenduojama duoti kiekvienam vaikučiui nuo pirmojo gyvenimo mėnesio. Jeigu 

vaikas tampa neramus, gausiai prakaituoja - tai gali būti vitamino D trūkumo požymis. Šis 

vitaminas pasigamina odoje, šviečiant saulei, todėl dar yra vadinamas „Saulės“ vitaminu. Taip pat, 

organizmas jo gauna vartojant riebią žuvį, kiaušinius, sūrį.  

         Kad organizmas tinkamai įsisavintų iš maisto produktų vitaminus, svarbu vartoti liesesnius 

maisto produktus, t.y. atsisakyti riebaus maisto, kuris trukdo įsisavinti vitaminus. Nepamiršti nuolat 

vartoti kuo daugiau šviežių vaisių ir daržovių.  

Svarbi subalansuota mityba. Didelės įtakos gerai imuninei sistemai turi 

maistas. Kasdien vaiko organizmas turi gauti apie 40 įvairių maisto 

medžiagų: baltymų, riebalų, angliavandenių, mineralinių medžiagų ir 

vitaminų. Tačiau nėra tokio produkto, kuris turėtų reikiamą visų medžiagų 

kiekį. Todėl svarbu rinktis kuo įvairesnį maistą, kad būtų patenkinti 

organizmo poreikiai. Geriausiai vitaminai ir mineralai įsisavinami iš 

natūralių produktų. Reikėtų dažniau rinktis augalinį maistą, kuriame gausu 

daug biologiškai aktyvių medžiagų, palankiai veikiančių sveikatą. 

        Augančiam vaikui ypatingai reikalingas kalcis, kurio organizmas gauti turėtų iš liesų pieno 

produktų. Patariama valgyti varškę ir jos produktus, gerti liesą pieną (1 proc. riebumo), kefyrą, 

rūgpienį.  



        Vaikų racione reikėtų sumažinti didelį cukraus kiekį turinčių produktų (saldžių gėrimų, 

saldumynų), nes jie paprastai turi labai mažai vertingų maisto medžiagų ir yra tik energijos šaltinis. 

Per didelis cukraus vartojimas slopina vitamino C įsisavinimą. 

         Vaikams, kaip ir suaugusiems, būtina vartoti pakankamą kiekį vandens. Vanduo organizmui 

labai svarbus, nes sudaro didžiąją  kūno dalį: suaugusiųjų apie 46-52 proc., vaikų – iki 70 proc. 

          Vaikų mityboje neturėtų trūkti lengvai įsisavinamų baltymų, kuriuos organizmas gauna iš 

pieno produktų, paukštienos, triušienos. Kad normaliai funkcionuotų imuninė sistema būtinai 

turime gauti omega – 3 riebalų rūgščių, kurių yra jūrinėje žuvyje. Ir žinoma, nereikėtų pamiršti, kad 

kasdien mitybą būtina papildyti įvairiomis daržovėmis ir vaisiais – jų per dieną turime suvartoti 5 

porcijas.  

Maisto papildų poreikis. Gydytojai gali patarti vaikų 

mitybą papildyti vitaminų bei mineralų komplekso 

preparatais. Maisto papildus reikia rinktis atsižvelgiant į 

vaiko amžių.  

           Vartojant polivitaminus (įvairių vitaminų 

kompleksą) jų perdozuoti negalima, būtina vartoti tiksliai 

taip, kaip nurodo gamintojas ar gydytojas. 

         Vitaminus patariama rinktis pagal vaiko amžių. Paprastai iki trijų metų vaikams duodami 

skysto pavidalo papildai, kad vaikams būtų patogiau nuryti, neužspringtų. Vėliau – galima rinktis 

tiek skystus, tiek kramtomus vitaminus. 

         Jeigu vaikas turi alergijų, reikėtų atkreipti dėmesį, kad papildų sudėtyje nebūtų cheminių 

dažiklių bei skoninių medžiagų. 

        Tačiau skubėti pirkti vaikams „skaniai“ atrodančių maisto papildų nevertėtų. Geriau skirti 

daugiau laiko ir dėmesio subalansuotai vaiko mitybai, kuri patenkins visus augančio vaiko 

organizmo poreikius. Pirmiausia reikėtų keisti mitybos įpročius ir tuomet nuspręsti ar jaunam 

organizmui reikalingas papildomas vitaminų kiekis.  

Kada vaikui reikia duoti vitaminus? Sergančiam vaikui ir dvi savaites po ligos tikslinga vaikui duoti 

vaistinėje pirktų vitaminų. Visus metus to daryti tikrai nereikia. 

         Taip pat maisto papildus vaikams duoti rekomenduojama išimtiniais atvejais, kuomet dėl tam 

tikrų priežasčių (alergijų, virškinimo sutrikimų) vaikas negali pakankamai suvartoti kokybiško 

šviežio maisto. Klaidinga manyti, kad kuo daugiau tuo geriau, nes vitaminų perteklius yra žalingas 

organizmui. 

Fizinio aktyvumo įtaka imuninei sistemai. Nepakankamo 

vaikų fizinio aktyvumo pasekmė – silpnas imunitetas ir 

dažnas sergamumas. Mažai judantis vaikas darosi 

neatsparus infekcinėms ligoms, blogai vystosi jo raumenų 

sistema, pablogėja apetitas. Vaikas darosi išblyškęs, 

silpnas. Vyresniame amžiuje labai sunku arba apskritai neįmanoma kompensuoti šių nuo vaikystės 

likusių fizinio išsivystymo trūkumų. Dėl to reikia sudaryti tinkamą visuomenės požiūrį į fizinį 

aktyvumą kaip prielaidą sveikatai išsaugoti. 



         Kiekvienas vaikas yra unikalus ir savitas, todėl ir sveikatos ugdymas turi būti individualus, 

priklausantis nuo vaiko sveikatos, užsigrūdinimo, fizinio pasirengimo, šeimoje sudarytų įgūdžių. 

Tačiau spartėjantis gyvenimo tempas, technologijos keičia šeimų gyvenimo spartą ir prioritetus, dėl 

ko, deja, stinga laiko ir lėšų sveikai mitybai ir sveikai gyvensenai. Kompiuteris ir televizija pakeitė 

sveikos gyvensenos sampratą kasdieniame gyvenime. Daug vaikų nepaiso higienos reikalavimų – 

ilgai žiūri televizorius, naudojasi kompiuteriais. 

         Tačiau fizinis aktyvumas – tai ne tik mankšta, tai gali būti bet kokia veikla, kurios metu 

eikvojama energija – dirbant namų ruošos darbus, poilsiaujant, žaidžiant. 

Vaikų grūdinimas. Šalčio ir šilumos kaitaliojimas ne tik stiprina kraujagysles, bet ir teigiamai veikia 

vegetacinę nervų sistemą, kuri valdo visų organų veiklą bei 

prisitaikymą prie aplinkos. Dėl šios priežasties grūdinimas 

stiprina imuninę sistemą. Todėl užuot saugojant vaiką nuo 

skersvėjų, jau nuo vystyklų reikėtų pradėti pratinti prie 

šaltuko. Vaiko aplinkos temperatūra neturėtų būti didesnė nei 

22 0C laipsniai. Reikia nuolat vėdinti namus, nebijoti šaltų 

grindų. Taip vaikas pripranta prie šaltesnio oro ir rečiau 

peršąla. Todėl svarbu išmokti atpažinti organizmo 

siunčiamus signalus, rūpintis vaiko dienos rėžimu bei mityba.  
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