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Sveikata

Vasara dar nesibaigia – atsi-
gaivinti jūroje, ežere ar upėje 
turėsime ne vieną progą. Deja, 
vieni namo po maudynių grįž-
tame pailsėję ir atsigavę, o kiti, 
jeigu ne tą pačią dieną, tai po 
dienos ar kelių ima ir sunega-
luoja. Tvyrant karščiams, ypač 
po savaitgalių, vaistininkai ir 
gydytojai tikina sulaukiantys 
daugiau nei įprastai žmonių, ku-
rie skundžiasi įvairiais sveikatos 
sutrikimais. Vieniems ausį užgu-
la ar net pradeda skaudėti, kitam 
odą peršti, atsiranda bėrimų, dar 
kai kam tenka skubiai gydyti šla-
pimo takų uždegimą, o gurkšte-
lėjusiems nešvaraus vandens 
pasitaiko bėdų ir su virškinimo 
sistema.

Kodėl pradeda skaudėti 
ausį?

Pasak Kauno miesto poliklini-
kos Dainavos padalinio šeimos 
gydytojo Pauliaus Kazakauskio, 
žmonės dažnai painioja dvi li-
gas – išorinės ausies uždegimą, 
vadinamą plaukiko ausimi, ir vi-
durinės ausies uždegimą, kuris 
neretai pasitaiko vaikams, jam 
būdinga aukšta temperatūra 
bei stiprus skausmas. „Po mau-
dynių kur kas dažniau suserga-
ma išorinės ausies uždegimu. 
Tai – ausies išorinio kanalo, ku-
rio ilgis – apie 2–3,5 cm iki bū-
gnelio, uždegimas. Bet kuriam 
išsimaudžiusiam gali prasidėti 
toks ausies uždegimas, jeigu iš-
lipęs iš vandens žmogus gerai 
neišsivalo ausų. Drėgmė ir šilu-
ma yra puiki terpė bakterijoms 
daugintis. Bakterijų gali patekti 
ir iš išorės, kartu su vandeniu, 
ir nuo ausies landos, todėl iš-

simaudžius derėtų kruopščiai 
išsivalyti ausis. Uždegimas gali 
prasidėti ne iš karto, o po dienos 
dviejų. Gerai neišsausinus ausų, 
kanaluose užsilaiko drėgmė, ku-
ri kartu su šilta oro temperatūra 
sudaro labai geras sąlygas dau-
gintis bakterijoms, natūraliai gy-
venančioms ausyse, – auksiniam 
stafilokokui ir bakterijai Pseudo-
monas aeruginosa. Tada ir prasi-
deda ausies landos uždegimas – 
žmogus pajunta ausies skaus-
mą, kai kada gali atsirasti išskyrų. 
Esant išorinės ausies uždegimui, 
temperatūros paprastai nebūna. 
Tokio pobūdžio ausies uždegi-
mas gali kilti ir vaikams, ir suau-
gusiesiems“, – pasakoja šeimos 
gydytojas P. Kazakauskis.

Plaukiko ausies pavadinimą 
išorinės ausies uždegimas gavo 
todėl, kad plaukikams ši liga di-
agnozuojama 5 kartus dažniau 
nei asmenims, tik retkarčiais 
nueinantiems į baseiną ar atos-
togų metu panyrantiems į jūros 
ar ežero vandenį.

Dar dažniau po maudynių 
daugelį vargina užgulusios au-
sys. Taip atsitinka, nes išorinėje 
ausies landoje kaupiasi siera, ku-
ri saugo vidinę ausį nuo įvairių 
pažeidimų. Patekus vandeniui, 
siera išburksta ir, jeigu jos yra 
daugiau, žmogui užgula ausį. 
Išdžiūvusi siera vėl susitraukia, 
ir ausis atsikemša. Jei užgulimas 
nepraeina, gali prireikti sieros 
kamštį išplauti pasitelkus me-
dikus. Tačiau kartais užgulimas 
gali rodyti ir beskausmį ausies 
uždegimą, todėl, jei šis pojūtis 
nepraeina per parą po maudy-
nių, reikėtų pasirodyti gydytojui. 
Susirūpinti patariama ir tada, jei, 

be užgulimo, pajuntamas per-
šėjimas, niežulys, nors ir menkas 
skausmas.

Maudantis ausis gali apsaugo-
ti ausų kamštukai. Ypač naudin-
ga juos būtų įsidėti linkusiems 
sirgti išorinės ausies uždegimu 
ar turintiems pažeistą ausies 
būgnelį. 

Peršalimas vandenyje – 
dėl nusilpusio imuniteto

Kartais po maudynių ima 
varginti peršalimo simptomai – 
perši gerklę, atsiranda sloga, 
pakyla nedidelė temperatūra. 
„Žmogus mano, kad maudyda-
masis peršalo, bet tai ne visai 
tiesa, nes peršalimas yra viru-
sinė liga: tada prasideda sloga, 
perši gerklę. Tik liaudiškai tokie 
negalavimai vadinami perša-
limu, o iš tikrųjų ligą sukelia 
virusas“, – paaiškina gydytojas. 
Kad virusas patenka pro orga-
nizmo apsauginius vartus, anot 
mediko, kaltas nepakankamai 
stiprus imunitetas. „Todėl sunku 
vienareikšmiškai pasakyti, kiek 
laiko galima maudytis jūroje ar 
ežere. Tai priklauso nuo to, kiek 
žmogus yra užsigrūdinęs, koks 
jo imunitetas, ar jis šalto, ar šilto 
vandens mėgėjas, apskritai kaip 
jaučiasi maudydamasis. Vaikai 
dažnai nesiskundžia, kad jiems 

šalta, nors net lūpos būna pa-
mėlusios, todėl tėvams reikėtų 
kontroliuoti laiką – neleisti mau-
dytis ilgiau nei 10–15 min. Kaip 
jausimės po maudynių, priklau-
so ir nuo oro. Jei vanduo šaltas, 
o išlipus iš jo irgi šalta, galima 
peršalti, nes organizmas patiria 
stresą, o imunitetas ne visada 
pajėgus apsaugoti nuo perša-
limo. Tada atsiranda ir gerklės 
skausmas, ir kitų negalavimų. 
Aplinkoje visada yra virusų, gali 
pasitaikyti ir COVID-19 virusas, ir 
kiti, kurie sukelia peršalimo ligas. 
Tiesiog tuo metu, kai sušąlame, 
atsiranda palanki terpė mus 
susargdinti, o imunitetas nepa-
jėgia mūsų apsaugoti“, – sako 
šeimos gydytojas P. Kazakauskis. 

Įvairius negalavimus ilsintis 
paplūdimyje gali lemti ir oro 
bei vandens temperatūrų kon-
trastas. „Temperatūrų skirtumas 
yra didžiulis stresas organizmui. 
Kaip organizmas sureaguos iš 
įkaitusių kopų įšokus į ledinį 
vandenį, priklausys ir nuo to, ar 
žmogus neserga lėtinėmis ligo-
mis, kiek yra užsigrūdinęs, – jis 
gali ir peršalti, ir širdies veikla 
gali sutrikti. Tai tas pat kaip iš pir-
ties įšokti į ežerą. Jei lauke – 30 
laipsnių karštis, o vanduo – vos 
16 laipsnių, jau didelis skirtu-
mas“, – įspėja medikas. 

Vasaros maudynės gali ir susargdinti

Tėvai turėtų kontroliuoti laiką – neleisti vaikams maudytis ilgiau nei 10–15 min.

Maudytis jūroje, ežere, upėje ar kokiame 
nors kitame vandens telkinyje vasarą – 
tikras malonumas: ir atgaivina, ir 
energijos suteikia. Tačiau ne vienas esame 
patyrę, kad kartais ilgiau pasipliuškenę 
vėsiame vandenyje sunegaluojame. 
Kokios ligos gali užklupti po maudynių? 
Ką daryti, kad taip nenutiktų?
Dalia VALENTIENĖ



Sveikata
Jei sukaitęs žmogus įšoks į le-

dinį vandenį, nuo didelio streso 
gali ir mėšlungis sutraukti rau-
menis, ypač tiems, kurių orga-
nizme yra sutrikusi elektrolitų 
pusiausvyra, trūksta kalio, ma-
gnio, kalcio ar B grupės vitami-
nų, mityba yra nevisavertė, kurie 
nepakankamai vartoja skysčių ar 
nesaikingai geria kavą, alkoholi-
nius gėrimus.

Šlapimo takų uždegimas  
ir prostatitas

Po atostogų paplūdimyje 
moterys ir vaikai kartais suserga 
šlapimo takų ligomis. Tai lemia 
ir šaltas vanduo, ir pernelyg il-
gos maudynės ar sėdėjimas ant 
šaltos žemės, akmenų. Visuome-
nės sveikatos specialistai kasmet 
atkreipia dėmesį, kad tiek atviri 
vandens telkiniai, tiek uždari 
baseinai yra bakterijų šaltiniai, 
nes kuo daugiau juose maudosi 
žmonių, tuo didesnis gali būti 
įvairių bakterijų spektras. 

Šlapimo organų uždegimą 
gali lemti ir tai, kad išbridus iš 
vandens iškart nepersirengia-
ma, ne vieną valandą liekama su 
šlapiu maudymosi kostiumėliu. 
Tai didina galimybes infekcijoms 

patekti į šlapimo organus. O jei 
dar prisideda lėtinės ligos ir nu-
silpęs imunitetas, susirgimas šla-
pimo organų uždegimu bemaž 
garantuotas. 

Maudynės šaltame vande-
nyje yra pavojingos ir vyrams, 
nes galima susirgti prostatos 
uždegimu – prostatitu. „Mote-
rys serga šlapimo pūslės užde-
gimu, o vyrai – prostatitu. Jų 
simptomai panašūs: paprastai 
pilvo apačioje jaučiamas skaus-
mas, padažnėja šlapinimasis. 
Moterims šlapimo pūslės infek-
ciją dažniausiai sukelia žarnyno 
bakterija Escherichia coli (E. coli), 
nors gali sukelti ir kitos, tačiau 
dėl jų infekcijų pasitaiko rečiau. 
Pagrindinė priežastis, sukelianti 
uždegimą, yra stresas organiz-
mui dėl šalto vandens. Bakterijų 
į šlaplę ir šlapimo pūslę iš išan-
gės gali patekti bet kada, tačiau 
ne visada prasideda uždegi-
mas, o šaltas vanduo sutrikdo 
imunitetą ir susergama. Kartais 
moterys sako, kad pašalo kojas 
ir prasidėjo uždegimas. Tai – tik 
procesą išprovokuojantis veiks-
nys. Imuniteto sukrėtimas yra 
sąlyga bakterijai įsivyrauti ir su-
kelti šlapimo takų uždegimą. Šis 

uždegimas gali prasidėti ir be 
maudynių ar sušalimo – jį lemia 
įvairūs veiksniai“, – aiškina šei-
mos gydytojas. Negydomas pro-
statitas ar šlapimo organų užde-
gimas kartais tampa lėtiniu ir 
dėl tam tikrų veiksnių paūmėja: 
vyrams ilgainiui gali pasireikšti 
erekcijos sutrikimai; tiek vyrams, 
tiek moterims – nevaisingumas. 
Kai uždegimai dažnai kartojasi, 
gali prasidėti inkstų funkcijos 
nepakankamumas. Todėl, pa-
jutus šlapimo takų ar prostatos 
uždegimo simptomus, derėtų 
kreiptis į gydytoją. 

Kad išvengtumėte šlapimo 
organų uždegimo, specialistai 
pataria išsimaudžius jūroje, eže-
re ar kitame vandens telkinyje, 
jei tik yra galimybė, būtinai nu-
siprausti po dušu.

Žarnyno ir odos infekcijos
Gydytojo P. Kazakauskio tei-

gimu, vandenyje esantys mikro-
organizmai gali sukelti ir įvairių 
žarnyno veiklos sutrikimų. Van-
duo gali būti užterštas Shigella 
bakterijomis, įvairiomis e. Coli 
atmainomis, salmonelėmis, lam-
blijomis, taip pat jame gali būti 
žarnyno infekcijos simptomus 

sukeliančio noraviruso, hepatito 
A sukėlėjų, kirmėlių ir jų kiauši-
nėlių. Maudytis užterštame van-
denyje ypač pavojinga vaikams, 
pagyvenusiems ir silpnesnį 
imunitetą turintiems žmonėms. 
Keli gurkšniai vandens paprastai 
nesukelia ligos, tačiau kai kurio-
mis ligomis, tarkim, hepatitu A, 
galima užsikrėsti ir gurkštelėjus 
nedidelį užteršto vandens kiekį. 
„Tada žmogus gali vemti, vidu-
riuoti. Apsisaugoti nuo gurkšte-
lėjimo maudantis ne visada pa-
vyksta, ypač jūroje, tarp bangų. 
Žinoma, viešosiose maudyklose 
atliekami vandens tyrimai, derė-
tų pasidomėti, kokios kokybės 
vandenyje maudomės. Tačiau 
vasarą žmonės maudosi ir ten, 
kur jokie tyrimai neatliekami, 
todėl pavojus pasigauti infekciją 
išlieka“, – atkreipia dėmesį Kau-
no miesto poliklinikos Dainavos 
padalinio šeimos gydytojas.

Pasak pašnekovo, tam tikri 
mikroorganizmai gali sukelti ir 
odos ligas, bėrimą, niežėjimą, 
gali prasidėti akių uždegimas. 
„Kai vanduo šiltas, mikroorga-
nizmų jame padaugėja. Uždegi-
mas gali išryškėti maždaug per 
parą“, – teigia P. Kazakauskis.


