
Kraujavimas iš nosies 

Pamatę, kad vaikui be jokios akivaizdžios priežasties vėl pliūptelėjo iš nosies kraujas, tėvai dažniausiai 

mano: „Vargšelis persimokė, pervargo...“ Pasirodo, jie... neteisūs. Kraujavimo iš nosies priežastys yra visai 

kitos. 

Kaip sustabdyti?  

Prieš pradedant ieškoti spontaniško kraujavimo priežasties, jį reikia sustabdyti. Kraujuojant iš nosies 

NEGALIMA: guldyti vaiko į lovą be pagalvės ir aukščiau laikyti kojų. Tokioje padėtyje į galvą priplūsta 

daugiau kraujo, tad kraujavimas gali sustiprėti;  atlošti galvos. Dėl to susilpnėja kraujo tekėjimas kaklo 

venomis, todėl, suprantama, sustiprėja kraujavimas. Be to, kraujo gali nubėgti į trachėją ir žarnyną, jis gali 

sukelti vėmimą arba plaučių uždegimą;  valgyti iš karto, kai nustojama kraujuoti, gerti kavos, kakavos ir 

arbatos. Maistas ir šie gėrimai kelia kraujospūdį, plečia kraujagysles, dėl to kraujavimas gali vėl prasidėti.  

Kraujuojant iš nosies REIKIA:  visų pirma nuraminti vaiką. Kai jaudinamės, širdis plaka dažniau ir 

netenkame daugiau kraujo;  pasodinti kraujuojantįjį, o jo galvą šiek tiek palenkti į priekį. Taip pat prasegti 

apykaklę ir drabužius, atverti langą ir liepti giliai kvėpuoti – įkvėpti per nosį, o iškvėpti per burną. Tai 

pagerina kraujo apytaką ir padidina kraujo krešumą; virš nosies uždėti pūslę su ledu arba šaltame vandenyje 

sudrėkintą rankšluostį, ant kojų – šildyklę. Tai sutraukia nosies kraujagysles, o kojų – išplečia, tad kraujas 

nuteka iš galvos; pirštais užspausti nosį arba į šnerves įkišti sterilios vatos tamponus – taip užspausite 

kraujuojančius kapiliarus. Jei kraujuojama stipriai, galima duoti vaikui išgerti 1–2 šaukštelius sūdyto 

vandens. 

 Priežastys be priežasties Kraujavimą sustabdėte? Dabar išsiaiškinkime jo priežastis. 90 proc. spontaniškų ir 

netikėtų vaikų kraujavimų iš nosies būna iš srities, esančios ties apatiniu nosies pertvaros kraštu. Ten yra 

labai tankus kraujagyslių tinklas. Kadangi vaikų kraujagyslės išsidėsčiusios itin arti odos paviršiaus, o 

gleivinė – plona, bet koks gleivinės pažeidimas arba staigus kraujagyslių išsiplėtimas gali sukelti kraujavimą. 

Pavyzdžiui, pakrapšto vaikas nosį – kraujas jau ir bėga. Arba perdžiūvo nosies gleivinė dėl sauso oro bute – 

štai ir pliūptelėjo kraujas… Kapiliarų trapumą taip pat sukelia vitamino C trūkumas. Dėl šios 

priežasties neretai kraujuoja vaikų nosys po ligų, kai organizmas nusilpęs ir trūksta vitaminų, taip pat žiemą 

ir pavasarį. Ką valgo moksleivis, kai jūsų nebūna greta? Gal jūsų vaikų bėdų priežastis – nesubalansuota 

mityba? Kartais, prieš staiga prapliumpant kraujui iš nosies, skauda galvą, ūžia ausyse. Tai vegetodistonijos 

požymiai. Dauguma vaikų sunkiai pakelia staigius oro pokyčius, jų arterinis kraujospūdis taip pat staiga 

keičiasi, kraujagyslės tai išsiplečia, tai susitraukia, jų sienelės neatlaiko ir trūksta... Jeigu vaikui, prieš 

prasidedant kraujavimui, skaudėjo galvą, o kraujas bėga su vandeningomis išskyromis – vadinasi, jūsų 

atvejis kaip tik toks. Mergaitės, kai prasideda hormonų pertvarka, gali kentėti dėl vadinamojo kraujavimo 

pakaitalo. Esmė ta, kad ir nosies, ir lyties organų audinys – vieno tipo. Jis vadinamas kaverniniu audiniu. Jei 

žiūrėtume į jį per mikroskopą, pamatytume labai tankų kraujagyslių rezginį. Kai prieš prasidedant 

mėnesinėms kraujas suplūsta į lyties organus, pritvinksta ir kaverniniai nosies audiniai, tad jų kraujagyslės 

persipildo kraujo, kartais neišlaiko ir trūksta – tuomet iš nosies ima bėgti kraujas... Paprastai, kai nusistovi 

menstruacijų ciklas, šios problemos mergaitėms pasibaigia, tačiau vis tiek vertėtų apie jas pasikalbėti su 

endokrinologu ir ginekologu. Kraujavimo iš nosies priežastis gali būti ir permainingi orai. Esant tokioms 

sąlygoms, padaugėja sergančiųjų ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis, o virusai veikia kraujagyslių 

sieneles, jos tampa trapesnės, todėl padidėja kraujavimo tikimybė. Įtakos tam gali turėti ir elektromagnetinių 

bangų, kurias skleidžia kompiuteriai, mobilieji telefonai ir t. t., poveikis.  

Paprasta profilaktika Sustabdžius kraujavimą, kurį laiką reikėtų vengti didesnių fizinių krūvių, staigių 

judesių, nesikaitinti karštoje vonioje ar pirtyje, vengti aštraus ir karšto maisto. Jeigu iš jūsų vaiko nosies, 

atrodytų, be priežasties dažnokai bėga kraujas, jums reikėtų laikytis kelių taisyklių.  



1. Atpratinkite vaiką nuo bjauraus įpročio krapštyti nosį.  

2. Įsigykite oro drėkintuvą arba bent jau šildymo sezono metu laikykite kambaryje indų su vandeniu. 

Pasistenkite, kad vaikas kasdien pasivaikščiotų gryname ore. Negalima visą žiemą sėdėti patalpoje ir 

džiovinti gleivinės bei nosies.  

3. Stebėkite vaiko mitybą: šviežių daržovių, vaisių, sulčių ir vitaminų privalo būti jo racione. Žmonėms, 

linkusiems į dažną kraujoplūdį iš nosies, rekomenduojamas maistas, turintis daug baltymų: varškė, 

kepenėlės, vištienos sultinys…  

4. Nuveskite vaiką pas otolaringologą ir tuos specialistus, kuriuos jums patars gydytojas. Dažno kraujavimo 

iš nosies priežastis gali būti ir rimta liga. Na, o jeigu specialistas nieko blogo neįtaria, nesijaudinkite – 

bėgant metams spontaniški kraujavimai iš nosies praeina. 

 

 

 

 

Informacija paimta iš  http://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/kraujavimas-is-

nosies.d?id=22047940 
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