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Augant susidomėjimui 
sveika gyvensena į Lietuvą 
atkeliauja daug naujų 
mitybos teorijų ir madų. 
Viena jų – žaliavalgystė. Ją 
iki šiol mitybos ekspertai 
bei gydytojai vertina 
labai prieštaringai. Vieni 
kardinaliai priešinasi, kiti 
įžvelgia ir pliusų, ir minusų. 
Išreikšti savo nuomonę apie 
žaliavalgystę bei išsakyti 
argumentus sutiko trijų 
klinikų – klinikos Bendrosios 
medicinos praktika, 
Medicinos diagnostikos 
ir gydymo centro bei 
Natūralaus gydymo  
centro – gydytojos: 
bendrosios praktikos 
gydytoja Dileta Vaitkuvienė, 
dietologė Evelina 
Cikanavičiūtė bei homeopatė 
Aiva Vaivarienė. 
Kas yra žaliavalgystė?

Žaliavalgystė yra vienas iš mitybos būdų. 
Šios mitybos principais besivadovaujantys 
žmonės atsisako termiškai apdoroto maisto. 
Žaliavalgiams svarbu, kad maisto produk-
tai niekada nebūtų apdoroti šiltesne nei 40 
°C temperatūra, kadangi, anot jų, kitaip 
produktai netenka savo natūralių savybių, 
juose suyra vitaminai ir kitos svarbios me-
džiagos. 

2 psl.

► Storosios žarnos vėžys:  
delsti negalima
Kovas – storosios žarnos vėžio 
žinomumo mėnuo. Šį mėnesį 
stengiamasi informuoti kuo dau-
giau žmonių apie storosios žarnos 
vėžį ir gyvybę gelbstinčias patikros 
programas. Taigi, ką vertėtų žinoti 
apie kolorektalinį vėžį? Konsultuo-
ja gydytojas proktologas Paulius 
Žeromskas.

► Pavojai, tykantys namuose

Mūsų namuose knibžda daugybė 
mums matomų ir nematomų pavojų. 
Kartais grėsmę kelia tie dalykai, į 
kuriuos rimtai nė nežiūrime. Ar žino-
jote, kad paprasta vaisinė muselė 
gali platinti rimtas ligas?

► Kad Kovo 8-ąją švytėtumėte 
grožiu ir pasitikėjimu savimi
Sveikiname visas moteris Mo-
ters dienos proga ir linkime Jums 
sėkmės, meilės ir grožio, kuris visų 
pirma kiekvieną dieną džiugintų Jus 
pačias. Šiauliuose įsikūrusi Grožio 
ir sveikatos klinika rekomenduoja, 
kaip atsikratyti celiulito bei pasirū-
pinti savo veido oda pavasarį.

6 psl.
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Žaliavalgystė. 
Ką apie tai mano gydytojai?

 Gydytoja  
E. Cikanavičiūtė 

skatina be 
gydytojo 

konsultacijos 
radikaliai 

nekeisti 
mitybos.

www.benu.lt

Akcija galioja 2014 03 01–31. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

MÖLLER’S – aukščiausios kokybės žuvų taukų produktai 
iš Norvegijos. Itin kruopščiai išvalyti ir visiškai saugūs. 
MÖLLER’S – 160 metų patirtis ir tradicijos! www.mollers.lt

-40%iki

WELLWOMAN – nakvišų, agurklių, vitaminų ir mineralų kom-
pleksas moterims. WELLMAN - ženšenio, amino rūgščių, vitami-
nų ir mineralų kompleksas vyrams.  WELLTEEN – subalansuota 
paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.

-25%

Valgykite, kalbėkite ir šypsokitės pasitikėdami savimi!
LT/CHPLD/0005/13

-25%iki
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Spausdino UAB „Respublikos”  
spaustuvė. 
Tiražas 23 000 vnt.
Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo 
informaciją galima tik gavus raštišką 

redakcijos sutikimą. 
Už skelbimų, reklamos turinį ir klaidas 
UAB „LV PRO“ neatsako. Autorių nuomonė 
nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.

Taip žymima reklaminė informacija.

Leidėjas
 UAB „LV PRO“
Žvyro 9, LT-76202 Šiauliai
Tel. 8-610 48948
El.p. info@lvpro.lt

Specializuotas leidinys. 
Leidžiamas 4 kartus  
per metus: kovo 1 d., 
balandžio 5 d., spalio 4 d.,  
gruodžio 6 d. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Kartais klaidingai manoma, kad žaliaval-
giai nevalgo ir jokių gyvūninės kilmės pro-
duktų, tačiau kalbintos gydytojos pažymi, 
kad egzistuoja dvi žaliavalgystės formos 
– veganinė ir ne. Tai reiškia, kad kai kurie 
žaliavalgiai valgo termiškai neapdorotą mėsą 
bei gyvūninės kilmės produktus.

Gydytojos sutinka, kad veganizmas ir ža-
liavalgystė pasaulyje neblogai ištyrinėti mi-
tybos būdai, taip pat moksliškai yra įvertinti 
jų pliusai bei minusai. A. Vaivarienės nuo-
mone, žaliavalgystė yra labai specifinė ir 
kraštutinė diena, kuri tinka tikrai ne visiems. 
Be to, ją pasirinkusiems reikia kardinaliai 
keisti ne tik mitybą, bet ir gyvenimo būdą: 
domėtis žaliavalgyste, įgyti daug žinių, turėti 
stiprią motyvaciją. 

Netinkama mityba – XXI a. 
rykštė?

Vakarų pasaulyje gyvenančių žmonių 
sveikatos būklė nuolat prastėja, sparčiai 
auga sergančiųjų širdies ir kraujagyslių li-
gomis skaičius, o tam didžiulę įtaką turi 
nesveika bei nesubalansuota mityba, ypač 
neigiamai veikia tai, kad valgome labai ma-
žai daržovių bei vaisių. 

Gydytojos Diletos Vaitkuvienės nuomo-
ne, šią problemą smarkiai sumažintume, jei 
atsigręžtumėme į Rytus: „Gal iš tiesų laikas 
atsisukti Rytus? Kodėl Japonijoje žmonės 
gyvena ilgiausiai, kodėl tai šalis, kur serga-
mumas širdies ir kraujagyslių ligomis yra 
mažiausias, o profilaktinės mamogramos iš 
vis nėra atliekamos, nes krūties vėžiu ser-
ga labai mažas skaičius žmonių? Žinoma, 
japonai nėra nei žaliavalgiai, nei vegetarai, 
jie valgo, mėsą, žuvį, kiaušinius, termiškai 
apdoroja ryžius. Tačiau reiktų pažiūrėti, ko-
kios įvairių produktų proporcijos atsiduria 
jų racione. Skirtingai nei Vakaruose, čia 
mėsa sudaro tik tris procentus, o ne trisde-
šimt viso raciono, pienas ir jo produktai tik 
du procentus, o ne dvidešimt, daržovės ir 
vaisiai apie keturiasdešimt, o ne šešiolika. 
Tai verčia susimąstyti.“

D. Vaitkuvienės įsitikinimu, atsakingas 
ar bent dalininis veganizmas arba žaliaval-
gystė gali būti išeitis, padėsianti išspręsti 
netinkamos mitybos padarinius, kuriuos 
žmonės linkę vadinti genetika. Nors iš tiesų, 
kaip teigia gydytoja, tam tikrų ligų atveju 
(cukrinio diabeto, vėžinių susirgimų ar in-
sulto) genetika lemia vos 10 %.

Tuo tarpu gydytoja Cikanavičiūtė ma-
no, kad savaime žaliavalgystė nėra išeitis, 
be to, stebuklingi sveikatos pagerėjimai ar 
pasveikimai dažnai klaidingai priskiriami 
vien pakitusiai mitybai. „Noriu pabrėžti, 
kad nėra dietos ar maisto produkto, kuris 
pats vienas savaime kovotų su liga. Žmo-
nės, kurie pradeda gyventi žaliavalgystės 

ar vegetarizmo idėjomis, dažnai pakeičia 
ir savo gyvenimo būdą, t. y. atsisako rū-
kymo ir alkoholio, fiziškai daugiau juda ir 
aktyviau gyvena. Tad sveikatos pagėrėjimą 
tokiu atveju lemia viso gyvenimo būdo ir 
mitybos korekcijos bei gydytojų paskirto 
gydymo kompleksas“, – teigia gydytoja E. 
Cikanavičiūtė.

Žaliavalgystė turi ir trūkumų, ir 
privalumų

Dažnai savo mitybos režimu įtikėję žmo-
nės nuveja šalin visas neigiamus svarstymus 
apie pasirinktą mitybą. Kalbintos gydytojos 
vienareikšmiai sutiko, kad žaliavalgystė turi 
privalumų, tačiau taip pat ir trūkumų. Di-
džiausias minusas – žaliavalgis turi nuolatos 
ir nuosekliai sekti savo valgomą maistą, rū-
pintis pakankama jo įvairove, gaunamais vi-
taminais. Vis dėlto homeopatė A. Vaivarienė 
pabrėžia, kad papildų ir vitaminų reikia prak-
tiškai kiekvienam, besimaitinančiam vadina-
muoju įprastu maistu, tik kažkodėl niekas to 
taip aiškiai nerekomenduoja ir neakcentuoja.

Dileta Vaitukievė prisimena dažnus kal-
tinimus žaliavalgiams, esą jie negauna pa-
kankamai reikalingų baltymų. Anot gydy-
tojos tai ne visai tiesa: „Augalinės kilmės 
baltymams trūksta vienos ar kelių nepakei-
čiamų amino rūgščių, todėl žmogus turi su-

valgyti ištisą augalinę baltymų grupę, kad 
organizmas susintetintų jam reikalingus bal-
tymus ir apsirūpintų visomis reikalingomis 
amino rūgštimis. Dažnai baiminamasi, kad 
augalų baltymai yra prastos kokybės, todėl 
maitinantis vegetariškai ar žaliavalgiškai 
reikia kruopščiai derinti iš įvairių šaltinių 
gaunamus baltymus. Organizmas tikrai su-
geba pats pasigaminti juos, jei žaliavalgių 
maistas yra pakankamai įvairus.“

Kitos kalbintos gydytojos akcentuoja, 
kad privalu atsižvelgti ir į geležies, kalcio, 
cinko, vitamino B12 ir D bei riebalų balansą 
organizme, jei šių medžiagų trūksta – būtina 
vartoti maisto papildus ar koreguoti mitybą.

Taigi žaliavalgystė gali būti puikiu aksti-
nu pradėti propaguoti sveiką gyvenseną, ta-
čiau labai svarbu būti atsakingam ir nuose-
kliai rūpintis savo sveikata, nedelsti kreiptis 
į gydytojus, jei iškyla klausimų ar problemų 
dėl sveikatos.

Vaikai ir žaliavalgystė. Ar tai 
suderinama?

Suaugęs žmogus turi teisę ir galimybę 
spręsti, ar jam būti mėsėdžiu, vegetaru, ve-
ganu ar žaliavalgiu, tačiau ar tėvai turi teisę 
riboti vaikų mitybą?

Anot E. Cikanavičiūtės, nors mokslinė 
medicina leidžia tėvams pasirinkti, kaip 

maitinti vaiką, vis dėlto nurodo rekomenda-
cijas: „Nerekomenduojama vaikus maitinti 
vien žaliu maistu arba griežtai veganiškai 
dėl didesnio jų jautrumo maisto medžiagų, 
vitaminų ir mineralų trūkumui. Tad, siekiant 
užtikrinti vaiko gerą sveikatą ir jo vystymą-
si, rekomenduojamas kuo įvairesnis mais-
tas, žinoma, atsižvelgiant į sveikos mitybos 
ir gyvenimo būdo principus.“

Gydytoja A. Vaivarienė linkusi pritarti 
tokiai nuomonei, tačiau pabrėžia, kad tėvai, 
nusprendę vaiką maitinti žaliavalgiškai, būtų 
patyrę ir suprastų, ką daro: „Taip pat svar-
bu, kad šeimoje nebūtų fanatizmo ir tėvai 
stebėtų, kaip auga vaikas, nevengtų reikalin-
gų tyrimų kilus nors menkiausiam įtarimui 
dėl vaiko sveikatos.“ Gydytoja užsimena, 
kad net tarp pasaulyje garsių žaliavalgystės 
mokytojų nėra vieningos nuomonės dėl šios 
mitybos tinkamumo vaikams.
Vietoje išvadų

Kalbintos gydytojos sutinka, kad žaliaval-
gystė turi puikių privalumų, tačiau ir akivaiz-
džių minusų. D. Vaitkuvienė pabrėžia, kad 
ilgėjant žmogaus gyvenimo trukmei, deja, 
sveikata negerėja. Žmonės valgo per daug 
kenksmingų produktų ir tai nieko gero neža-
da, nes prastus mitybos įpročius perduodame 
ir vaikams, o jie – saviems, todėl užburtas ra-
tas nesustoja. Iš vegetariškos ar žaliavalgiš-
kos mitybos pasisemti principai galėtų padėti 
tą ratą pristabdyti ar net pasukti kita linkme.

Gydytojos E. Cikanavičiūtė ir A. Vaivarie-
nė nei skatintų, nei draustų savo pacientams 
tapti žaliavalgiais, anot jų, tai žmogaus pasi-
rinkimas, svarbu, kad tai būtų ne užgaida, bet 
rimtas ir apgalvotas sprendimas. „Skatinčiau 
dėl mitybos visada pasitarti su šeimos gydy-
toju ar gydytoju dietologu. Juk natūralu, kad 
norėdami pasisiūti suknelę einame pas siu-
vėją, bet vis dar galvojame, kad apie mitybą 
išmanome viską, ir pamirštame specialistus, 
kurie to mokosi mažiausiai dešimtmetį“, – 
teigia E. Cikanavičiūtė.

Žaliavalgystė. Ką apie tai mano gydytojai?

Evelina Cikanavičiūtė – 
gydytoja dietologė, Medicinos 
diagnostikos ir gydymo centras
V. Grybo g. 32A, Vilnius
www.medcentras.lt
Dileta Vaitkuvienė – 
bendrosios praktikos gydytoja, 
klinika Bendrosios medicinos 
praktika
Savanorių pr. 423, Kaunas
www.daktaras.lt
Aiva Vaivarienė – gydytoja 
homeopatė, Natūralaus gydymo 
centro vadovė.
UAB Natūralaus gydymo centras
Savanorių pr. 284, Kaunas
www.ngc.lt

Gydytojos  
D. Vaitkuvienės 

nuomone, mums 
derėtų gręžtis 

ne į Vakarų, bet 
į Rytų mitybos 

principus.
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Šiandien ji drąsiai dalina žmonėms sa-
vo gražią šypseną ir džiaugiasi savo pasi-
rinkimu. Jai buvo sudėti švedų kompani-
jos Nobel Biocare dantų implantai pagal  
All-on-4 (visi ant keturių) meto-
diką, kai visi vieno žandikaulio 
dantys tvitinami tik ant 4 im-
plantų.

„Jau buvau užsiregistravusi 
pas gydytoją ir apsisprendusi 
dėti plokštelę. Bet pagalvojau: 
Dieve, man dar tik 50, o jau gy-
vensiu su dantimis stiklinėje! Ir 
nenuėjau. Nors buvau jau vis-
ką suplanavusi. Man buvo likę 
6 nuosavi, bet silpni dantys, 
kurių nebevertėjo išsaugoti. Ir 
jokių tiltelių niekas nebesiėmė 
daryti, nes matė, kad nebesilai-
kys”, – pasakojo telekomunikacijų srityje 
dirbanti moteris. 

Ilgai rinkosi implantus
Ieškodama išeities ji vėrė ne vieno gy-

dytojo ir ne vienos klinikos duris. Visur 
girdėjo tą patį – arba plokštelė, arba im-
plantai su nenuimamais protezais. Skirtu-
mas tik tas, kad gydytojai, kalbėdami apie 
implantavimą, skirtingai pasakojo apie 
planuojamą dantų atkūrimą. Atėjusi pas 
gydytoją Jevgenij Travkin ponia Zita pa-
galiau nusiramino ir... apsisprendė. Dantis 
ji turės per vieną vizitą. Jo metu pašalins 
esamus, nebepagydomus, įsuks 4 implan-
tus ir prie jų pritvirtins laikinus dantis. O 
po kurio laiko uždės nuolatinius. 

„Man labai svarbi buvo kaina. Kitur 
sakė, kad reikės 6 – 8 implantų. Kad po 
implantavimo reikės laukti pusę metų, kol 
jie prigis, ir tik tada tvirtins naujus dantis. 
Pamaniau – 4 implanai – tai ne 6, ir ne 8, 
bus pigiau. Be to, neįsivaizda-
vau, kaip gyvensiu tą pusmetį 
be dantų. Ateidama pas gydy-
toją jau šiek tiek žinojau apie 
implantavimą, buvau girdėjusi 
ir apie Nobel Biocare implan-
tus. Apsispręsti padėjo ir tai, 
kad gydytojas labai aiškiai pa-
pasakojo, kas ir kaip bus daro-
ma. O kaina? Nereikėjo visos 
sumos mokėti iš karto, ji buvo paskirstyta 
dalimis. Užteko savų pinigų. Bet kai pa-
lyginu, kiek išleidau nuolat lūžtantiems 
tiltams, tai geriau jau būčiau iš karto su-
sidėjusi implantus ir dantis”, – pripažino 
p. Zita. 

Implantuojant neskaudėjo
Kad ir kaip stengėsi prižiūrėti, dan-

tys jai pradėjo gesti vos trisdešimties, po 
gimdymų. 

Įsimetė parodontozė. Tuo metu sunku 
buvo patekti pas gydytojus, reikėdavo il-
gai laukti eilėse. Prieš kokius dešimt me-
tų viršutinius dantis pradėjo protezuoti 
tilteliais, bet jie neilgai laikėsi. Dantys po 
jais gedo, klibėjo, tekdavo viską iš nau-
jo perdarinėti. Jautrūs dantys ir dantenos 
reaguodavo net į orų permainas – paburk-
davo, buvo baugu, kad nebeišsilaikys 
burnoje. Šypsotis irgi jau buvo beveik 
užmiršusi, nes matėsi metaliniai tiltelių 
kabliukai. 

„Jau kai laikinus uždėjo, pasijutau 
kaip pasakoj. Niekas nekliba, nejuda”, – 
džiaugėsi Z. Bukauskienė. O paklausta, 
ar neskaudėjo, patikino: „Nejutau jokio 
skausmo, ir netgi baimės, nes pasitikėjau 
gydytoju. Tikėjau, kad viską atliks taip, 

kaip reikia. Operacija truko kelias valan-
das. Po jos nereikėjo gerti nuskausminan-
čiųjų, nekraujavo. Jaučiausi visiškai nor-
maliai, nors dėl visa ko buvau paėmusi 

kelias dienas atostogų”. 
Naujus, nuolatinius vir-
šutinius dantis ponia Zi-
ta pirmą kartą perbraukė 
liežuviu prieš šv. Kalė-
das. Gydymo sprendimas 
All-on-4 reikalingas ir 
apatiniame žandikaulyje, 
kur padėtis ne ką geresnė. 
Moteris svajoja, kad po to 
jau užmirš kelią pas dan-
tų gydytoją visiems lai-
kams. Nebent tik išvalyti. 

O į sveikatą investuo-
tų pinigų nė maž negai-

la. Moteris pripažino: „Nesijaučiu, kad 
kažko labai svarbaus būčiau atsisakiusi. 
Ir kelionėms, ir pirkiniams užtenka. Bet 
svarbiausia, turiu patikimus dantis, kurie 
beveik nesiskiria nuo savų”. 

Pasak gydytojo Jevgenij Travkin, savo 
praktikoje naudojančio Nobel Biocare im-
plantus, pacientams labai svarbu tai, kad 
atkuriant visus dantis pagal All-on-4 me-
todiką, laikinas protezas yra prisukamas 
prie implantų iškart, tos pačios operacijos 
metu. Išvengiama buvimo be dantų arba 
išimamo protezo. Svarbu ir tai, kad ga-
mintojas dantų implantams suteikia viso 
gyvenimo garantiją.

Kaulą reikia mokėti ,,surasti’’
Vilniaus odontologijos klinikos „Dantų 

harmonija” vadovas, gydytojas Marius Bu-
činskas savo praktikoje Nobel Biocare im-
plantus naudoja 8 metus. Pasak jo, All-on-4 
metodikai yra sukurti specialūs implantai ir 

tam tikras gydymo proto-
kolas, kurio reikia laikytis. 
„Kiekvienai technologijai 
reikia naudoti rekomen-
duojamus produktus, tik 
tuomet ji pasiteisina ir 
veikia. Nemaža dalis pa-
cientų, prieš pasirinkdami 
gydymą, dantų atkūrimą, 
konsultuojasi keliose klini-

kose, pasirenka tai, kas jiems priimtina, kuo 
pasitiki. Mūsų išskirtinumas – kad žmogų, 
atėjusį visiškai be dantų, su nuimamomis 
dantų plokštelėmis, po vienos operacijos 
galime išleisti su pritvirtin-
tais laikinais dantimis ant ką 
tik sudėtų implantų”. 

Pasak gydytojo, tai moder-
ni, patikima, pasaulyje seniai 
ir plačiai naudojama dantų 
atkūrimo koncepcija, kurios 
subtilybių jis mokėsi pas jos 
atradėją, profesorių Paulo 
Malo Lisabonoje. 

„Metodika pacientui pa-
togi dar ir tuo, kad leidžia 
išvengti kaulo priaugini-
mo. Po plokštelėmis kaulas 
dažniausiai būna sunykęs. 
Atliekame kompiuterinę tomografiją – 
matome trimatį kaulo vaizdą, galime įver-
tinti jo būklę, tankį. Kaulo yra visada, tik 
reikia mokėti jį ,,surasti’’. Nobel Biocare 
All-on-4 metodikai pritaikyti implantai 
sukami tam tikru kampu, išnaudojant esa-
mą kaulą, būtent ten, kur jo yra.”, – im-
plantavimo subtilybes dėstė gydytojas 
M.Bučinskas. 

Išvengė kaulo priauginimo
Senas jo pacientas iš Naujosios Akme-

nės, 54 metų mokytojas A.S. (vardas ir pa-
vardė redakcijai žinomi), 9 metus nešiojo 
išimamus ir viršutinių, ir apatinių dantų 

protezus, kuriuos kažkada M. 
Bučinskas jam ir įdėjo. Nu-
sprendęs jų atsikratyti vyras 
labiausiai būgštavo, kad bus 
nebelikę kaulo, nebus kur im-
plantų sriegti. 

„Žinote, kai turi bėdą, 
pasišneki su žmonėmis. Ma-
ne jau draugai ir pažįstami 
buvo prigąsdinę, kad kaulo 
neras, reiks priauginti ir pan. 
Bet gydytojas nuramino. Pa-
aiškino, kad yra dvi kryptys 
– implantacija su priaugini-
mu ir be jo. Jis esąs pastaro-

sios šalininkas. Sakė, kad yra toks Nobel 
Biocare sprendimas All-on-4, kai implan-
tai sukami ten, kur dar yra likę nuosavo 
kaulo. Taigi man pasisekė, skausmingos 
kaulo priauginimo procedūros neteko pa-
tirti”, – pasakojo A.S. 

Nuo vaikystės paniškai bijojęs dantų 
gydytojų ir visą gyvenimą jų vengęs A.S. 
sakė šiek tiek bijojęs operacijos. Jam 

abiejuose žandikauliuose pagal All-on-4 
metodiką yra sudėti implantai ir jau pri-
tvirtinti nuolatiniai dantys.

Pasitikėjimas nugalėjo baimę
 „Visiems rekomenduočiau tokius pro-

tezus, nes tai yra antras gyvenimas, labai 
kokybiškas gyvenimas. Grįžo pasitikėji-
mas savimi. Dantys – kaip savi. Kramtyti 
galiu viską – riešutus, obuolius ir ridikus 
,,malu’’ drąsiai. Ir komplimentų dėl gra-
žių dantų gaunu, ir jaučiuosi labai gerai”, 
– džiaugėsi A.S. 

Implantacijos baimę įveikt padėjo gy-
dytojas. Jautė didžiulį pasitikėjimą juo: 
„Patikėjau juo, kad neskaudės. Atsigu-
liau, užsimerkiau, ir, susikvietęs visas 
savo vaikystės baimes, vis viena maniau, 
kad man išoperuos visą galvą ir bus la-
bai baisu. Jaučiau, kad gręžia kaulą, jau-
čiau jo kvapą, bet skausmo – jokio. Nei 
tuo metu, nei vėliau. Man regis gydytojas 
permatė mane kiaurai, labai rūpestingai ir 
jautriai operavo. Jo dėka baimės išsisklai-
dė, pasitikėjimas juo suteikė lengvumo. 
Po operacijos pats grįžau namo automo-
biliu į Naująją Akmenę. O pasitikėjimas 
gydytoju M. Bučinsku peraugo į draugys-
tę. Man jis yra ne tik gydytojas, bet geras, 
patikimas gyvenime sutiktas žmogus”. 

Nauji dantys – be ilgo laukimo ir baimės

J. Travkin, odontologijos klinika 
„Privati praktika”
M. K. Čiurlionio g. 84B, Vilnius
Tel.: 8 684 40 349
www.privatipraktika.lt

M. Bučinskas, odontologijos klinika 
„Dantų harmonija”
Olimpiečių g. 1A-9, Vilnius
Tel.: 8 610 11 222, 8 5 272 2211
www.dantuharmonija.lt

Daugiau apie  
Nobel Biocare implantus 
ir unikalias implantavimo 
metodikas
www.nobelsypsena.lt

“Atkuriant visus 
dantis pagal 
Nobel Biocare 
All-on-4 metodiką, 
laikinas protezas 
yra prisukamas 
prie implantų 
iškart, tos pačios 
operacijos metu.“

“Man pasisekė, 
skausmingos 
kaulo priauginimo 
procedūros 
neteko patirti. “

“Kai palyginu, 
kiek išleidau 
nuolat lūžtantiems 
tiltams, tai geriau 
jau būčiau iš 
karto susidėjusi 
implantus ir 
nuolatinius 
dantis.“

Odontologijos klinikos „Privati praktika” va-
dovas Jevgenij Travkin.

Odontologijos klinikos „Dantų harmonija” 
vadovas Marius Bučinskas.

Penktą dešimtį perkopusi vilnietė Zita 
Bukauskienė jau buvo susitaikiusi su mintimi,  
kad likusį gyvenimą gyvens su nuimamais 
protezais. Ilgai dvejojo, ką pasirinkti – įprastą 
plokštelę ar ant implantų fiksuotus protezus. 
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iFOB testas – 
ankstyvai storosios žarnos vėžio 

diagnostikai namuose

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

Testų teiraukitės vaistinėse

Testas padeda nustatyti nežymų 
kolorektalinį kraujavimą

Prieš testavimą nereikalingi maisto 
produktų ar vaistų vartojimo 

apribojimai

Nereikia jokių papildomų priemonių 
ar instrumentų

Nei
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s
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as

ei artimiesiems ar kolegoms kartais 
pasiskundžiame skaudančiu danti-
mi ar išsiplėtusiomis venomis, apie 
hemorojų praktiškai visada nutyli-

me. Vieta, kurioje pasireiškia ši liga, asoci-
juojasi su gėda, todėl ir į gydytojus žmonės 
kreipiasi nebent liga labai stipriai paūmė-
ja. Tačiau tai liga, kurios gėdytis nereikėtų, 
be to, ją galima lengvai suvaldyti, tereikia 
noro ir drąsos. Gydytojas proktologas Pau-
lius Žeromskas atsako į mūsų skaitytojų 
užduotus klausimus apie hemorojų.
Moterims nėštumo metu 
atsiranda hemorojus. Kodėl 
taip įvyksta?

Hemorojus – kraujagyslių, esančių tiesio-
sios žarnos gale, liga. Ten yra medžiaga, kuri 
primena kempinę ir yra užpildyta krauju. Tos 
medžiagos kraujotaka vyksta per dubens veną. 
Per dubenį kraujas atiteka į tą vietą ir nuteka 
per tas pačias venas širdies link. Hemorojus 
susiformuoja todėl, kad ta į kempinę panaši 
medžiaga ima plėstis. Iki šiol nėra aišku, ko-
dėl taip vyksta, tačiau yra kelios teorijos.

Nėštumo metu hemorojaus simptomų at-
siradimas susijęs su dubens kraujotakos su-
trikimais. Simptomai dažniausiai pasireiškia 
III-iame nėštumo trimestre, kadangi vaisiaus 
galvutė spaudžia dubens venas ir kraujas iš 
dubens sunkiau nuteka. Nėštumo metu dažnas 
vidurių užkietėjimas, dėl kurio reikia daugiau 
ir stipriau stangintis. Kai moteris stanginasi, 
veninis kraujas irgi sunkiau nuteka iš dubens. 
Tai gali sukelti kaverninių kūnų trombozę. 
Tiesa, paprastai nėštumo metu hemorojus ne-
išsivysto, o tik patinsta tiesiosios žarnos gale 
esančios kraujagyslės, gali įvykti kaverninių 
kūnų trombozė. Po gimdymo, kai kraujotaka 
atsistato, praeina tinimas ir visi simptomai, 
primenantys hemorojų.
Kas dar gali sukelti hemorojų?

Hemorojaus atsiradimui įtakos turi ir 
medžiagos, palaikančios kaverninius kūnus, 
struktūros stiprumas. Jei vena netvirta, neiš-
laiko kaverninių kūnų, ji vis plečiasi ir tam 

tikru metu ji gali iškristi bei plyšti. Tuomet 
ir pasirodo kraujas iš išangės tuštinimosi 
metu. Nuo to nenukraujuojama, tačiau il-
gainiui gali išsivystyti mažakraujystė.
Ar tiesa, kad sėdimą darbą 
dirbantys žmonės dažniau 
serga hemorojumi?

Tai mitas. Kaip ir daugelis ligų, hemoro-
jus taip pat apipintas mitais. Liga tiesiogiai 
nėra susijusi su sėdėjimu. Siūlau apsidairyti, 
mieste dauguma dirba sėdimą darbą, o kiek 
yra, pavyzdžiui, Vilniuje proktologijos kabi-
netų? Didesnėje gatvėje gali būti ir penkios 
odontologijos klinikos, o proktologijos klini-
kų visame mieste gal kokios trys ar penkios 
tėra. Galbūt taip žmonėms atrodo, bet moks-
linio pagrįstumo tokie įsitikinimai neturi.

Yra dar vienas mitas, esą hemorojus atsi-

randa dėl vidurių užkietėjimo. Pats užkietėji-
mas nesukelia hemorojaus, vienintelė sąsaja 
yra ta, kad užkietėjus viduriams reikia dau-
giau stangintis. O stanginimasis labai dažnai 
išprovokuoja hemorojų primenančius simp-
tomus ir gali sukelti kraujavimą. Būna, kad 
žmonėms nuolat užkietėja viduriai, tačiau jie 
hemorojumi neserga, o pasitaiko, kad jauni 
žmonės, kurie neturi problemų su tuštinimu-
si, serga.

Kada paprastai žmonės 
kreipiasi į gydytoją dėl 
hemorojaus?

Kad ir apie kokias ligas kalbėsime, pas-
tebima, kad žmonės kreipiasi vėlai, dažnai, 
kai liga jau būna progresavusi. Šiuo atve-
ju tai, žinoma, susiję ir su gėda. Tai vieta, 
kurios dažniausiai nesinori niekam rodyti. 
Apie ją žmonės ir nesišneka, neina ir kole-
goms nesigiria, kad pagaliau pavyko išsigy-
dyti hemorojų. Vyrams kyla ir kita proble-
ma, kai kurie galvoja, kad kraujuoja „kaip 
moteris“, todėl gėda apie tai kalbėti.

Dar viena psichologinė dingstis, kodėl 
nesikreipiama į gydytojus, yra vėžio baimė. 
Tai sunkiai paaiškinama. Juk kuo anksčiau 
aptinkamas vėžys, tuo lengviau jį išgydyti. 
Aišku nesikreipiama ir dėl to, kad hemoro-
jus nesukelia kažkokių ypatingai stiprių ir 
labai nemalonių simptomų.

Ar hemorojaus simptomai 
primena vėžio simptomus?

Paprastas žmogus tikrai lengvai juos gali 
supainioti. Dažnai visus su „išange“ susi-
jusius simptomus ir tuštinimosi sutrikimus 
žmonės vadina hemorojum. Tačiau vienin-
telis bendras vėžio ir hemorojaus simpto-
mas yra kraujavimas. Jei skauda, užkietėjo 
viduriai reikia galvoti apie kitas ligas, ne 
hemorojų. Iš tiesų hemorojus neskausmin-
ga liga. Nes tai, kaip minėjau, kraujagyslių 
liga, o kraujagyslių neskauda, nebent jos 
užsikemša, tačiau sergant hemorojumi, tai 
atsitinka labai retai. Hemorojus, skirtingai 

nei vėžys, nėra labai pavojinga liga. Žmo-
nės, užklupus hemorojui, dažnai ilgai ken-
čia nemalonius simptomus ir nesikreipia į 
gydytojus. Tai blogai, nes taip gali būti už-
leidžiamos kitos išangės ligos. 

Ar hemorojus yra paveldimas?
Hemorojus yra paveldimas. Pasižiūrėjus 

į sergančiųjų šeimos istoriją, dažnai galima 
aptikti, kad ir tėvas, ir senelis sirgo šia liga.

Ar tiesa, kad geriausiai nuo 
hemorojaus padeda žvakutės?

Tai dar vienas ir labai plačiai paplitęs 
mitas apie hemorojų. Medicinos mokslas 
yra paremtas eksperimentais ir tyrimais, ta-
čiau su žvakutėmis nėra atlikti jokie rimti 
tyrimai. Tuo tarpu, jei nueitumėt į vaistinę, 
jums pirmiausia pasiūlytų būtent žvakutes. 

Ar hemorojaus gydymas yra 
skausmingas?

Hemorojaus gydymo taktika priklauso nuo 
hemorojaus laipsnio. Kuo hemorojus labiau 
užleistas, tuo sudėtingesnis jo gydymas. Ne-
pažengusį hemorojų galima gydyti vaistais. Jei 
užleistas, vienintelė išeitis – operacija. 

Operacija nėra nei sudėtinga, nei skausmin-
ga. Tačiau pooperacinis periodas labai skaus-
mingas, nes tenka tuštintis. Žaizdą ant rankos 
galima aprišti ir neliesti, o su išange taip nepa-
darysi. Žinoma, pacientams skiriami vaistai, 
tačiau jie skausmą numalšina tik šiek tiek. 

Antro ar trečio laipsnio hemorojus gali būti 
gydomas ir vadinamosiomis minimaliai inva-
zinėmis procedūromis. Tai nedidelės opera-
cijos daromos poliklinikoje. Jos yra neskaus-
mingos, pooperacinis periodas skausmingas 
tik šiek tiek. Galėčiau paminėti keletą pro-
cedūrų, taikomų Lietuvoje, tai perspaudimas 
guminiais žiedais bei hemorojaus destrukcija 
lazeriu.

Didlaukio g. 80, Vilnius
Tel. (8 5) 210 1771 

www.hemorojus.info

Hemorojus – nesunki, bet nepatogi liga

ovas – tarptautinis storosios žar-
nos, arba kolorektalinio vėžio, ži-
nomumo mėnuo. Tai mėnuo, kuo-
met visame pasaulyje itin daug 

dėmesio skiriama šio vėžio tipo prevenci-
niams tyrimams bei informacijos sklaidai 
apie šį susirgimą. O ką mes, Lietuvos gy-
ventojai, žinome apie storosios žarnos vėžį ir 
patikros programas? Apie visa tai pasakoja 
gydytojas proktologas Paulius Žeromskas. 
Kas yra storosios žarnos 
vėžys?

Storosios žarnos vėžys – tai storojoje žar-
noje atsirandantis nevaldomas storosios žar-
nos gleivinės ląstelių augimas. Paprastai or-
ganizmas reguliuoja ląstelių augimą, tačiau, 
susiformavus piktybinėms ląstelėms, jos ima 
nevaldomai daugintis, o organizmas šio pro-
ceso niekaip negali kontroliuoti. Kiekvienas 
vėžys storojoje žarnoje atsiranda iš nevėži-
nio susirgimo – polipo, kuris per kelerius 
metus iš gerybinio darinio virsta piktybiniu.

Ar padeda storosios žarnos 
vėžio patikros programos?

Geriausia gydyti priešvėžinius susirgimus 
ir neišplitusį vėžį. Vėžio patikros programos 
yra nukreiptos į tam tikrą grupę žmonių. Ka-
dangi yra žinoma, kokia žmonių grupė turi 
didžiausią riziką susirgti. Storosios žarnos 
vėžio patikros programose labai svarbus 
paveldimumas, t. y. storosios žarnos vėžio 
atvejai šeimoje, taip pat nemažą vaidmenį 
vaidina amžius, paprasta tiriami 50–75 me-
tų žmonės. Tiesa, jei šeimoje būta šio vėžio 
atvejų, tikrinami ir 40 metų sulaukę asme-
nys.

Idealu būtų, jei visi dalyvautų patikros pro-
gramoje. Tačiau bėda, kad žmonės dėl įvairių 
priežasčių nesikreipia į gydytojus ir nesiregis-
truoja į patikros programas. Labai trūksta tin-
kamos informacijos. Žinoma, svarbios ir kitos 
priežastys, kurios daugiausia yra psichologi-
nės ir socialinės. Žmonės neretai „neturi tam 
laiko“, bijo, kad nebūtų rastas vėžys, gėdinasi 
dėl išangės ligų. Žinoma, tai neracionalu, nes 
kuo anksčiau gydytojas aptiks vėžį, tuo dides-
nė tikimybė, kad žmogus visiškai pasveiks. 

Per kiek laiko polipas tampa 
vėžiu?

Žmogui, kuris patenka į rizikos grupę, kas-
met tikrintis dėl storosios žarnos vėžio nerei-
kia. Kol polipas virsta piktybiniu dariniu, t. y. 
vėžiu, paprastai praeina 3–5 metai. Taigi, jei 
patikros metu polipų nebuvo rasta, vėl pasiti-
krinti reikėtų po 3–5 metų.
Kokius simptomus sukelia 
storosios žarnos vėžys? Ar jis 
pagydomas?

Storosios žarnos vėžys neturi specifinės 
simptomatikos. Paprastai pradeda varginti 
daugeliui ligų būdingi simptomai: nuovargis, 
apetito stoka, gali vystysis mažakraujystė, 
varginti tuštinimo sutrikimai. Gali pasirodyti 
kraujas iš išangės, skaudėti, pūsti pilvą. Jei at-
siranda šie simptomai, liga jau yra pažengusi, 
t. y. išplitusi į kitus organus. 

Geriausia, jei liga aptinkama priešvėžinio 
susirgimo stadijoje. Tarkim, diagnozuojamas 
polipas. Jį labai paprasta pašalinti. Ir jei poli-
pas pašalinamas, nebelieka rizikos, kad iš jo 
išsivystys vėžys. O kuo vėžys labiau išplitęs, 
tuo sunkiau ar net nebeįmanoma jo pagydyti. 
Todėl ir skatiname žmones kreiptis, tikrintis ir 
nesigėdyti, nebijoti.

Už konsultaciją dėkojame gydytojui 
proktologui doc. Pauliui Žeromskui.

Storosios žarnos vėžys: delsti negalima

Doc. Paulius Žeromskas, pilvo chirurgas, 
proktologas.

Keletas faktų apie storosios 
žarnos vėžį:

■  Lietuvoje storosios žarnos vėžys yra 
trečias pagal dažnumą vėžio tipas.
■  Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 
1500 naujų ligos atvejų.
■  Storosios žarnos vėžys yra antras pagal 
dažnumą vėžinis susirgimas, kuris kasmet 
Europoje nusineša daugiausia gyvybių.
■  Storosios žarnos vėžiu sergančių moterų 
ir vyrų skaičius yra apylygis. Liga būdinga 
abiems lytims.
■  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa Lietuvoje pradėta 2009 
metais.
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Lietuviai pradėjo naudotis galimybė-
mis laisviau gydytis svetur, kurios atsirado 
pernai į mūsų šalies teisę perkėlus ES di-
rektyvų nuostatas, pagal kurias tai galima 
laisviau daryti Europos Sąjungos (ES) ir 
Europos Ekonominės erdvės šalyse. Iki šiol 
už Lietuvos ribų gydėsi vos dešimt žmonių, 
kurie grįžę kreipėsi į teritorines ligonių ka-
sas ir paprašė kompensuoti patirtas gydymo 
išlaidas. Tačiau yra kur kas daugiau, kurie 
aktyviai domisi gydymo paslaugomis sve-
tur, bet dar nespėjusių jomis pasinaudoti. 

Trijų mėnesių duomenimis (tiek lai-
ko mūsų šalyje veikia ši naujovė), svetur 
dažniausiai mūsų kraštiečiai naudojosi gy-
dytojų specialistų konsultacijomis, įsigijo 
vaistų ir jiems buvo atliktos akių operaci-
jos. 

Štai, pavyzdžiui, Vilniaus teritorinė li-
gonių kasa (TLK) gavo ir išnagrinėjo 5 
gyventojų prašymus dėl tarpvalstybinių 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kom-
pensavimo. Dviem atvejais buvo prašoma 
kompensuoti akių chirurginio gydymo Vo-
kietijoje ir Estijoje išlaidas, po vieną pra-
šymą gauta kompensuoti gydytojo ortope-
do traumatologo konsultacijos Vokietijoje 
išlaidas, vaistų įsigijimo Lenkijoje išlaidas 
bei reabilitacijos paslaugų išlaidas Ven-
grijoje. Šiaulių TLK gavo 2 prašymus dėl 
Latvijoje patirtų išlaidų kompensavimo. 
Panevėžio TLK gavo 1 prašymą dėl gydy-
mo paslaugų Vokietijos ligoninėje. Na, o 
Kauno ir Klaipėdos TLK prašymų kol kas 
negavo jokių.

VLK Sveikatos priežiūros paslaugų de-
partamento direktoriaus Viačeslavo Zakso 
teigimu, ryškesnės tendencijos, kurių šalių 
medicina ir kokios gydymo paslaugos la-
biausiai domina mūsų kraštiečius, bus ma-
tomos po keleto mėnesio ar net metų, kai 
bus didesnis tokiomis paslaugomis pasinau-
dojusių žmonių skaičius. 

„Dar iki įsigaliojant šioms naujovėms, 
VLK prognozavo, kad didžiausias pacien-
tų judėjimas vyks tarp kaimyninių šalių. 

Pavyzdžiui, latviai, estai, lenkai gali noriai 
vykti gydytis pas mus, o lietuviai – į minė-
tas šalis. Taip yra, nes senosiose ES narėse 
sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai, lygi-
nant su Lietuvos, gali skirtis ne tik kelis, bet 
ir iki 10 kartų. Na, o gydymo kainų skirtu-
mai tarp kaimyninių šalių nėra tokie dideli. 
Taigi ne kiekvienam žmogui tokios paslau-
gos finansiškai prieinamos. Juolab, kad jam 
bus kompensuojama tik pilna lietuviška pa-
slaugos kaina, o faktines išlaidas, kurios bus 
didesnės nei lietuviška kaina, jis turės pa-
dengti savo lėšomis. Žinoma, yra nemažai 
ir tokių atvejų, kai mūsų šalyje teikiamos 
paslaugos kainuoja brangiau nei svetur“, – 
tvirtino V. Zaksas.

Panevėžio TLK vadovas Jonas Narbutas 
tvirtina, kad ankstesnės prognozės pildosi. 
Pavyzdžiui, mūsų teikiamomis paslaugomis 
domisi kaimynai latviai. 

„Juos domina gydytojų urologų, endo-
krinologų paslaugos, taip pat diagnostinės 
aparatūros brangiesiems tyrimams atlikti. 
Ten jų trūksta. Tikėtina, kad kaimynai la-
biausiai sieks gauti šias paslaugas, ypač 
pasidaryti magnetinio rezonanso ir kompiu-
terinės tomografijos tyrimus. Latviai domisi 
ir galimybėmis patekti į mūsų sanatorijas. 
Na, o lietuviai į Latviją vyksta protezuoti 
dantų. Spėjame, kad paklausą galėtų turė-
ti ir kaimyninėje šalyje įteisintos dirbtinio 
apvaisinimo paslaugos, nors išlaidos joms 
Lietuvoje kol kas nekompensuojamos“, – 
tvirtino J. Narbutas. 

Vilniaus TLK direktorius Vytautas Moc-
kus sako, kad Lietuvos gyventojai aktyviai 
domisi galimybe gydytis svetur, tad pateikia 
nemažai klausimų. Dažniausiai jie klausia, 
kokios paslaugos gali būti kompensuoja-
mos, kokiomis sąlygomis, kokių dokumen-
tų ir siuntimų reikės, kokius dokumentus 
reikės pateikti, kai grįš ir prašys kompen-
suoti patirtas išlaidas. Tokių prašymų dar 
nėra daug, tačiau tai tik pradžia. 

„Žmogus juk turi apsispręsti, kurioje 
šalyje ir kokioje gydymo įstaigoje norėtų 

gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Svar-
bu atsiminti, kad prašymus kompensuoti 
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlai-
das žmonės turi pateikti ne vėliau kaip per 
1 metus nuo asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų suteikimo. Be to, ES direktyvos 
nuostatų įsigaliojimas bus puikus akstinas 
ir mūsų gydymo įstaigoms gerinti teikiamų 
paslaugų kokybę, siekti, kad žmonės rink-
tųsi Lietuvos, o ne kitų ES šalių gydymo 
įstaigas“, – teigia V. Mockus. 

Šiaulių TLK direktorius Remigijus Ma-
žeika tvirtina, kad Šiaulių regione didelio 
susidomėjimo tarpvalstybine sveikatos 
priežiūra nėra. 

„Į Šiaulių TLK dėl informacijos apie šias 
paslaugas kreipėsi tik keletas žmonių. Įdo-
mu tai, kad sulaukėme kelių skambučių iš 
Lietuvos piliečių, gyvenančių ir dirbančių 
svetur, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 
ir Airijoje. Jie teiravosi, kaip galėtų gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje. 
Rekomendavome kreiptis į šalies, kuri yra 
atsakinga už jų sveikatos draudimą, kompe-
tentingą instituciją ir susižinoti, kokie reika-
lavimai yra konkrečioje šalyje, norint gauti 
kompensaciją už tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros išlaidas“, – pasakojo R. Mažeika.

Svarbu žinoti: 
– Ar už gydymąsi svetur bus kompen-

suojama pilna kaina? Ne. Žmonės vis dar 
nustemba sužinoję, kad už gydymąsi svetur 
jiems nebus pilnai kompensuojama. Apmo-
kama analogiškos paslaugos, kuri būtų su-
teikta Lietuvoje, kaina (neviršijant faktinės 
paslaugos kainos), o tais atvejais, kai fakti-
nės išlaidos yra didesnės, skirtumą pacien-
tas turi dengti savo lėšomis. Svarbu žinoti, 
kad jie patys turės padengti ir kitas išlaidas 
(kelionės, nakvynės, maitinimo, vertinimo 
ir kt.)

– Ar gydymosi svetur paslaugų kainos 
kompensuojamos iš anksto? Ne. Svarbu 
žinoti, kad gavęs sveikatos priežiūros pas-
laugas svetur žmogus pirmiausia privalės 
sumokėti savo lėšomis visą gydymo kainą, 

o tik vėliau kreipsis į TLK dėl išlaidų kom-
pensacijos bei atgauti dalį išleistus pinigus.

– Ar bus kompensuojamos visos svetur 
gautos sveikatos priežiūros paslaugos? Ne, 
apmokėtos bus tik tos paslaugos, kurios yra 
teikiamos Lietuvoje. 

– Ar reikia gydytojo siuntimo vykstant 
gydytis svetur? Taip. Gydytojo siuntimas 
yra privalomas, norint atgauti pinigus, ku-
riuos žmogus sumokėjo už paslaugą užsie-
nyje. 

– Ar gydytojo siuntimą būtina išsiversti? 
Neprivaloma, bet rekomenduojama. Vežtis 
reikėtų tokius dokumentus, kokių reikalauja 
sveikatos priežiūros paslaugos teikėjas, o 
juos rekomenduojame išsiversti į tos šalies, 
į kurią vykstama, kalbą. Tik žmogus turi 
įvertinti, kad, nuvykus svetur ir, prireikus, 
svečioje šalyje vertimo paslaugų, jos gali 
kainuoti gerokai brangiau nei pas mus. Be 
to, vertimas užsienyje gali užtrukti ilgokai, 
pavyzdžiui, kelias dienas, tad tokiu atveju 
tektų pasirūpinti nakvyne, maistu (tai būtų 
papildomos išlaidos). Be to, siuntimas ga-
lioja 30 dienų.

– Ar bus kompensuojamos privačių gy-
dymo įstaigų suteiktos paslaugos? Taip, jei 
gydymo įstaiga turi licenciją teikti atitin-
kamas sveikatos priežiūros paslaugas, už 
kurias parvykus į Lietuvą būtų galima gauti 
kompensaciją. Taigi svarbu tuo įsitikinti. 

– Kokios paslaugos nekompensuoja-
mos? Nekompensuojamos slaugos ar ilga-
laikio gydymo, prevencinių programų pa-
slaugos, organų transplantacijos, skiepijimo 
ir profilaktinių (pavyzdžiui, sveikatos pa-
tikrinimai) paslaugų, kurios gautos svetur, 
išlaidos.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. 
pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

Valstybinės ligonių  
kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos

Vis dar mažai lietuvių gydosi užsienyje

Vaistinės vedėja VIRGINIJA BAČELYTĖ

Omega 3 esančios EPR 
ir DHR riebalų rūgštys 
normalią širdies 
veiklos funkciją. 

Selenas apsaugo 
ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos.

Kofermento Q10 
būtinas energijos 
gamybai.

Vida Nakaitė

Lietuvoje kasdien per 70 žmonių mirš-
ta nuo širdies ir kraujagyslių ligų: koro-
narinės širdies ligos, insulto ar infarkto. 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
teigia, kad užkirsti kelią galima beveik 90 
proc. visų širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligų, tačiau tam būtina koreguoti mitybą 
bei gyvenimo būdą.
Padidėjęs cholesterolio kiekis

Išeminė širdies liga yra dažniausia mir-
ties priežastis Lietuvoje bei pasaulyje, ja 
serga labai daug žmonių. Vyrai sudaro net 
56 proc. visų sergančiųjų, tačiau nuo šios li-
gos dažniau miršta moterys: 64-ios iš 100 ir 
atitinkamai 45 vyrai iš 100. Deja, širdies ir 
kraujagyslių susirgimai paliečia vis jaunes-
nius, o ši liga Lietuvoje nusineša pernelyg 

daug darbingo amžiaus žmonių gyvybių. 
Lietuvoje jau keletą metų vykdoma šir-

dies ir kraujagyslių ligų prevencijos progra-
ma, skirta nustatyti širdies ir kraujagyslių 
susirgimų grėsmes. Beveik pusė tiriamų 
žmonių yra nutukę, mėgsta pernelyg sūrų 
maistą, jiems diagnozuojama padidėjusi 
cholesterolio koncentracija kraujyje. O tai 
ir yra pagrindinis širdies ir kraujagyslių li-
gų rizikos veiksnys. Riebalų kiekio kraujyje 
normalizavimas padėtų išvengti tokių sun-
kių pasekmių, kaip infarktas ar insultas.

Širdies ir kraujagyslių ligas išprovokuoja 
aukštas kraujospūdis, kuris žaloja krauja-
gysles, didina širdies darbo krūvį, silpnina 
širdies raumenį. Kraujo spaudimą padeda 
kontroliuoti sportas, žalingų įpročių atsisa-
kymas, streso vengimas, kokybiškas poilsis 
bei sveika mityba. Kiti rizikos faktoriai: rū-
kymas, cukrinis diabetas, amžius, paveldi-

mumas bei lytis. Vyrai patiria daugiau rizi-
kos veiksnių nei moterys. Nutukimas – dar 
vienas ir vis sparčiau plintantis faktorius, 
darantis įtaką šių ligų atsiradimui. 

Trombai kraujagyslėse
Išeminę širdies ligą sukelia trombai, 

užkemšantys širdies kraujagysles. Jei tai 
įvyksta, širdies raumeniui ima trūkti deguo-
nies, jis nebegali varinėti kraujo ir žmogus 
miršta. Jeigu trombas, atitrūkęs nuo krau-
jagyslių sienelės, pasiekia galvos smegenų 
kraujagysles – įvyksta insultas. 

Pagrindinė ligos priežastis – nesveikas 
gyvenimo būdas, ypač neigiamai veikia 
prasta mityba. Ne veltui sakoma, kad ke-
lią į sunkią ligą neretai žmogus nusitiesia... 
šaukštu. Daug cholesterolio turintis maistas 
(sviestas, kiaušiniai, pieno baltymai, riebi 
mėsa, rafinuoti aliejai), rūkymas, mažas fi-

zinis krūvis, nutukimas bei stresas skatina 
kraujagyslių spazmus, dėl kurių gali susi-
formuoti trombai. 

Maistas širdžiai
Specialistai rekomenduoja ne tik sveikai 

maitintis ar pakeisti žalingus kasdieninius 
įpročius, bet ir vartoti maisto papildus. Tai 
subalansuoti aukštos kokybės medžiagų de-
riniai, skirti kompensuoti su maistu negau-
namų, bet labai kraujagyslėms reikalingų 
maisto medžiagų stygių. Tai žuvų taukai, 
kofermentas Q10 ir selenas. Žuvų taukai 
turi didelį kiekį omega 3 nesočiųjų rūgš-
čių, kurios palaiko normalią širdies veiklos 
funkciją. Kofermentas Q10 yra atsakingas 
už energijos gamybą kiekvienoje kūno ląs-
telėje, o selenas – labai svarbus ir galingas 
antioksidantas, saugantis ląsteles nuo lais-
vųjų radikalų. Kuo žmogus vyresnis, tuo 
labiau pavargusios pagrindinio mūsų orga-
nizmo variklio – širdies – ląstelės, ir tuo ati-
džiau turime jomis pasirūpinti.

Maistas Jūsų širdžiai
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iekvienas daugiau ar mažiau įsi-
vaizduojame, kas yra alergija, 
ir neretai įvairius patiriamus 
simptomus pavadiname alergi-
ja. Būti alergiškam šiais laikais 

labai įprasta, juolab kad ir gydytojai, ir 
mokslininkai teigia, jog šiuolaikiniame 
pasaulyje daugėja alergiškų žmonių. Ta-
čiau toli gražu ne kiekvienas bėrimas, 
sloga ar kosulys yra sukeliami alergijos.

Alergija yra neįprasta imuninės sistemos 
reakcija į daugeliui žmonių įprastus aplin-
kos veiksnius. Alergiško žmogaus imuninė 
sistema tą veiksnį palaiko priešu (alergenu) 
ir puola visu pajėgumu sukeldama įvairių 
cheminių medžiagų išsiskyrimą organizme 
bei nemalonius simptomus. Kraujyje pra-
deda gamintis E klasės antikūnai (imuno-
globulinai E ir IgE), kurie jungiasi prie tam 
tikrų odoje ir gleivinėse esančių ląstelių. 
Pakartotinai alergenui patekus į organizmą, 
IgE jį atpažįsta, prisijungia ir „susprogdina“ 
ląstelę, iš kurios pasklinda alergijos simpto-
mus sukeliančios medžiagos. 

Imuninė sistema tik kai kuriuos veiks-
nius atpažįsta kaip priešus, o į kitus nerea-
guoja. Neįmanoma būti alergiškam viskam, 
nes tokiu atveju žmogus negalėtų gyventi. 
Jei su alergenu susiduriame nuolatos, simp-
tomai bus nuolatiniai, jei retai – simptomai 
pasirodys tik tada, kai susidursime. Alergiš-
ko žmogaus imuninė sistema yra stipri, ta-
čiau ji veikia netinkamai. To priežastys gali 
būti įvairios: genetika, mus supanti aplinka, 
gyvenimo būdas. 

Yra nemažai žinoma, kaip ir kada pasi-
reiškia įvairios alerginės ligos, pavyzdžiui, 
vaikystėje jos dažniausiai pasireiškia ato-
piniu dermatitu dėl alergijos maisto pro-
duktams. Tėveliai galvoja, kad vaikutis jau 
gimsta alergiškas, tačiau taip nėra. Alergijai 
pasireikšti reikia aktyvių „alergijos“ genų, 
kurie nuo gimimo „ieško“ alergeno aplinko-
je ir palaipsniui pradeda į jį reaguoti. Daž-
niausiai tai prasideda 3–4 gyvenimo mėnesį. 
Jei pavyksta nustatyti alergeną, odos gydy-
mas palengvėja. Vaikai, sergantys atopiniu 

dermatitu, dažniau suserga alergine sloga 
arba alergine bronchine astma. Šios ligos 
paprastai užklumpa nuo trečių gyvenimo 
meto arba jau suaugus. Ne visos alergijos 
išlieka visą gyvenimą. Su amžiumi maisto 
alergijos įtaka silpsta, tikimybė susirgti ato-
piniu dermatitu mažėja. Kartais alerginės 
ligos gali išnykti keleriems metams, o po to 
vėl atsirasti. Suaugusieji dažniau būna aler-
giški įkvepiamiesiems alergenams. 

Alergija maistui gali pasireikšti ir dilgė-
line, pavyzdžiui, ką nors suvalgius, atsiran-
da stipriai niežtintys bėrimai, panašūs į uo-
do įkandimus ar nudilginimą. Kūdikiams, o 
kartais ir mažiems vaikams, alergija maistui 
gali pasireikšti ir gausiais maisto atpylimais, 
vėmimu, viduriavimu ar kraujo pasirodymu 
išmatose. Kita vertus, ne visuomet atopinis 
dermatitas, lėtinė sloga, bronchinė astma 
ar dilgėlinė yra sukeltos alergijos, neretai 

randamos kitos, su alergija nesusijusios, šių 
ligų priežastys. Daliai išbertų vaikų maistas 
nedaro jokios neigiamos įtakos.

Norint nustatyti alergiją labai svarbu 
surasti simptomų ir aplinkos veiksnių ryšį. 
Neretai pats žmogus pastebi, kad tam tikri 
aplinkos veiksniai visuomet jam sukelia 
alergijos simptomus. Pavyzdžiui, sutikęs 
katę ima čiaudėti, jam pradeda ašaroti akys, 
arba suvalgęs obuolį pajunta gerklės dirgi-
nimą, patinsta lūpos. Tačiau jei alergenas 
nuolat būna mūsų aplinkoje, gali būti sunku 
jį atpažinti be specialių tyrimų. 

Gydytojo kabinete paprastai atliekami 
odos dūrio testai (ODT). Tačiau yra nema-
žai situacijų, kai odos dūrius sunku atlikti, 
pavyzdžiui, jei pacientas vartoja priešaler-
ginius vaistus, taip pat vaistus skrandžio 
rūgštingumui ar depresijai gydyti. Testą 
sunku atlikti, jei jo oda yra labai jautri arba 
labai nejautri. Atliekant ODT susiduriama ir 
su reagentų stabilumo problema.

Tokiu atveju labai praverčia kraujo tyri-
mai, kai vienu metu nustatomas platus aler-
genų spektras. Tyrimai atliekami automati-
zuotu būdu su standartizuotais reagentais, o 
pacientui pateikiama aiški tyrimo atsakymo 
forma, kurią galima saugoti ilgą laiką. Šiuos 
tyrimus galima atlikti nepriklausomai nuo 
įvairių vaistų vartojimo bei odos būklės. 
Tačiau jeigu karščiuojate ar sergate ūmia 
virusine infekcija, tyrimą geriau atidėti. 

Šiuo metu kraujo tyrimams dažniau-
siai naudojami gamintojo sukomplektuoti 
alergenų rinkiniai. SORPO laboratorijoje 
tiriama daugiau kaip 120 maisto ir įkve-
piamųjų alergenų vienu metu. Tai pigiau 
nei atlikti tyrimus dėl pavienių alergenų. 
Tyrimai atliekami kiekvieną darbo dieną, 
o atsakymai pateikiami praėjus vos vienai 
darbo dienai. Platus tyrimų pasirinkimas 
SORPO laboratorijoje leidžia gydytojui 
ir pacientui pasirinkti optimalų variantą, 
atsižvelgiant tiek į reikiamą ištirti alerge-
nų kiekį, tiek į tyrimo kainą. Jei įtariama 
alerginė reakcija, galima atlikti ir bendrą 
imunoglobulino E bei IgE tyrimą, kuris 

leidžia nuspręsti, ar organizmo reakcija 
yra alerginės kilmės.

Kartais nusiviliama kraujo tyrimo rezul-
tatais – jie parodo „alergiją viskam“ arba 
rodo alergiją tokiems produktams, kurie 
nesukelia jokių simptomų, pasitaiko, kad 
alergijos nerodo nė vienam alergenui. La-
bai dažnai maisto produktai apkaltinami 
alergijos sukėlimu, nors taip nėra arba ne 
visų maisto produktų sukeliamas reakcijas 
galima nustatyti atliekant šio tipo tyrimus. 
Ne visada alerginės reakcijos vyksta pagal 
greitąjį I-ojo tipo mechanizmą, kuomet 
gaminasi IgE. Gali pasitaikyti lėtojo tipo 
alerginės reakcijos, kurios vyksta pagal ki-
tus mechanizmus. Tokiai alergijai nustatyti 
netinka nei dūrio testai, nei specifinių IgE 
nustatymas kraujyje, todėl turi būti atlieka-
mi kiti tyrimai, pvz., lopo testas.

Diagnozuoti alergiją dažniausiai ne-
pakanka vieno tyrimo. Tyrimų rezultatus, 
kokie jie bebūtų, reikia aptarti su gydytoju. 
Net ir neigiamas alergijos tyrimo rezultatas 
yra rezultatas, kadangi parodo, kad orga-
nizmo alerginės reakcijos vyksta pagal kitą 
nei tirtasis mechanizmą ir suteikia gydyto-
jui bei pacientui informacijos tolimesniems 
tyrimams. 

Ar aš esu alergiškas? Ką vertėtų žinoti?

Visą kovo mėnesį su 
Camelia „Mažų kainų kortele“ 

SORPO centruose Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 

Druskininkuose taikoma 
15 % nuolaida mišriam alergenų 

rinkiniui (61 alergenas).
Daugiau informacijos 

8 5 249 1043, www.sorpo.lt.

Patalinės blakės dieną slepiasi, o naktį išsiruošia į kruviną puotą.

Pelėsiai yra kelių rūšių siūliniai grybai, 
apninkantys pastatus, maisto produktus ir 
kt. Pelėsiai dažniausiai auga drėgnose šilto-
se patalpose, pavyzdžiui, vonioje, virtuvėje, 
rūsyje. Jų galima aptikti aplink kriaukles bei 
prie lauko sienų. Pelėsiai ne tik darko namus 
ir skleidžia nemalonų kvapą, blogiausia tai, 
kad jie kenkia mūsų sveikatai, nes išskiria 
pavojingus toksinus. Pelėsiai neigiamai vei-
kia kvėpavimo takus, nervų sistemą (pvz., 
gali sukelti galvos skausmą) bei imunitetą, 
todėl žmogaus organizmas darosi mažiau 
atsparus įvairioms infekcijoms. Ypač kenks-
mingi pelėsiai yra alergiškiems žmonėms. 
Patikimiausias būdas išvengti pelėsių – vė-
dinti patalpas ir neleisti kauptis drėgmei.

Namų dulkių erkės – tai parazitai, kurie 
veisiasi daugelyje ekologinių nišų, taip pat 
ir mūsų namuose. Jų galima rasti ant auga-
lų, gyvūnų, taip pat čiužiniuose, pagalvėse ir 
kitur. Erkutės yra labai mažos, todėl jų pa-
stebėti plika akimi neįmanoma. Namų dulkių 
erkės ir jų veiklos šalutiniai produktai (pvz., 
išmatos) gali sukelti astmą, dermatitą bei 
alerginį rinitą. Sumažinti jų populiaciją pa-
deda įvairios priemonės: audinių lyginimas, 
dažnas skalbimas, specialūs chemikalai. 

Tarakonai daugeliui kelia pasišlykštėjimą. 
Jie ropinėja po namus, lipa ant stalų, maisto 
produktų, indų. Tarakonai veisiasi šiltose ir 
drėgnose patalpose, taip pat mėgsta namus, 
kuriuose lengva prieiti prie maisto produktų 
arba gausu trupinių. Tarakonai ne tik nemalo-
nūs įnamiai, bet ir kenksmingi sveikatai. Jie 

gali pernešti įvairias bakterijas, kurios sukelia 
astmą ir įvairiais alergijas. Taip pat tarakonai 
gali platinti salmoneliozę, vidurių šiltinę, di-
zenteriją, toksoplazmozę ir kitas pavojingas 
ar net mirtinas ligas. Jie gali sukelti ir neigia-
mų išgyvenimų, diskomfortą. Norint išvengti 
šių įnamių būtina laikytis švaros, užkamšyti 
kuo daugiau ertmių, pro kurias jie gali pra-
siskverbti. Jei daugiabutį apniko tarakonai, 
greičiausiai prevencinės priemonės mažai kuo 
padės, todėl reikėtų kreiptis į parazitų naikin-
tojus visiems gyventojams.

Kenksmingos statybinės medžiagos. Ne 
visi statydamiesi namus arba įsirenginėda-
mi butą pagalvoja apie statybinių medžiagų 
poveikį sveikatai. Statybinėse medžiagose 
bei baldų gamybai naudojamose medžio 
plokštėse yra įvairių cheminių medžiagų, 
kurių didesnės nei leidžiama koncentracijos 
patalpose gali turėti neigiamą įtaką sveikatai, 
pavyzdžiui, sukelti alergiją, padidinti vėžio 
riziką. Todėl prieš perkant statybines me-
džiagas, dažus ar baldus verta pasidomėti, 
iš ko jie pagaminti, ar ekologiški bei sertifi-
kuoti. Kadangi cheminių medžiagų visiškai 
neįmanoma išvengti, svarbu tinkamai rūpin-
tis savo namais. Jie turi būti sausi ir dažnai 
vėdinami.

Kenksmingos maisto pakuotės, herme-
tiniai plastikiniai indeliai ir kita. Vis daž-
niau kalbama, kad maisto produktų pakuotės 
gali būti kenksmingos žmogaus organizmui, 
sukelti vėžį ir kitas sunkias ligas. Nors dėl 
to aršiai ginčijamasi, aišku tai, kad maisto 

Į namus sugrįžtama pailsėti ir atsigauti, čia žmogus jaučiasi 
saugus ir ramus, neretas mėgsta pridurti: „Mano namai – 
mano tvirtovė“. Deja, mūsų tvirtovėse galima rasti daugybę 
matomų ir nematomų pavojų bei nepageidaujamų įnamių, 
kurie neigiamai veikia mūsų sveikatą ir gyvenimo kokybę. 
Todėl labai svarbu žinoti, kokie pavojai slypi mūsų namuose 
bei kaip jie veikia mūsų organizmą.

produktų pakuotės turi būti naudojamos tin-
kamai. Jei nenurodyta kitaip, plastmasinės 
pakuotės negali būti kaitinamos, šiltiems 
produktams skirti indeliai negali būti laikomi 
šaldymo kameroje ir panašiai. 

Patalinė blakė itin nemalonus įnamis, 
sukeliantis daugybę nepatogumų ir psicho-
loginį diskomfortą. Šios blakės nepaiso nei 
asmens higienos, nei gyvenimo sąlygų, todėl 
jų netikėtai vieną dieną savo namuose gali 
rasti bet kas. Tiesa, dauguma žmonių nėra 
susidūrę su patalinėmis blakėmis arba ma-
no, kad jos jau išnaikintos. Deja, vis dažniau 
žmonės šių gyvių parsiveža iš užsienio savo 
lagaminuose. Blakės dienos metu paprastai 
yra nepastebimos, nes slepiasi įvairiuose na-
mų plyšiuose, o naktį išsiruošia į žygį ir ima 
kandžiotis. Jos siurbia žmogaus kraują ir su 
seilėmis išskiria tam tikras medžiagas, kurios 
sukelia odos niežėjimą, skausmą, įkandimo 
vietoje gali iššokti gumbas. Todėl naktinių 
„svečių“ padarinių neįmanoma nepastebėti. 
Blogiausia ne tai, kad patalinių blakių įkan-
dimai sukelia nemalonių pojūčių, bet tai, kad 
jos gali platinti pavojingas ligas, pavyzdžiui, 
hepatitą B, dėmėtąją šiltinę ir kt. Jas išnaikin-
ti gana sunku, jos labai vislios ir sugeba gerai 
pasislėpti dienos metu, todėl gali užtrukti, 

kol atsikratysite šių parazitų. Labiausiai joms 
kenkia šaltis ir karštis, taip pat atbaido spiri-
tas, levandų aliejus bei specialūs chemikalai.

Vaisinės muselės erzina kiekvieną, blo-
giausia, kad jų labai sunku išvengti. Jos itin 
greitai dauginasi, todėl užtenka į namus par-
sinešti jų lervomis užkrėstą maisto produktą 
ir netrukus po kambarius ims skraidyti įky-
rios mažytės muselės. Kiaušinėlius jos daž-
niausiai deda ant sunokusių arba pernokusių 
vaisių, todėl geriausia vaisius laikyti šaldytu-
ve arba sandariai uždarytus, taip pat nekaupti 
vaisių atliekų šiukšlių dėžėje (ypač vasarą), 
geriau jas kuo greičiau išmesti į bendrą bui-
tinių atliekų konteinerį. Nors miniatiūrinės 
muselės atrodo nekenksmingos, savo ko-
jelėmis arba kūnu gali pernešti pavojingas 
žarnyno patogeninius mikroorganizmus, ku-
rie kartu su vaisiumi gali patekti į žmogaus 
organizmą ir sukelti viduriavimą, vėmimą, 
pilvo putimą ir kt. 

Kiekvienuose namuose gausu pavojų, 
apie kuriuos susimąstome tik tuomet, kai 
pradeda kankinti neaiškūs negalavimai arba 
pastebime nelauktus „įnamius“. Verta būti 
atidesniems bei, jei įmanoma, laikytis pro-
filaktinių priemonių, t. y. vėdinti patalpas, 
laikytis švaros virtuvėje ir panašiai. 

Kokie pavojai tyko namuose?
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Sąnariais reikia rūpintis nuo 
jaunystės

Sąnarių skausmai gali kankinti tiek vaikus, 
tiek darbingo amžiaus žmones, tiek vyresnius. 
Žinoma, dėl natūralių fiziologinių procesų 
vyresnio amžiaus žmones sąnarių skausmai 
ištinka kur kas dažniau nei jaunus, vis dėlto 
statistika nepradžiugina ir jaunų žmonių. Nors 
sąnarių skausmais skundžiasi daugiau nei 80 
% vyresnio amžiaus žmonių, beveik trečdalis 
darbingo amžiaus žmonių taip pat susiduria su 
sąnarių skausmais. 

Gydytojai perspėja, kad tokios sąnarių li-
gos, kaip artritas ar artrozė, būdingos vyres-
niems, yra neišgydomos, todėl būtina ilgame-
tė profilaktika, padedanti sumažinti šių ligų 
riziką. O geriausia sąnariais ir apskritai savo 
sveikata nuosekliai pradėti rūpintis nuo jau-
nystės. Į kraują įaugę sveiko gyvenimo prin-
cipai pravers ir sulaukus vyresnio amžiaus. 
Pasak gydytojų, didžiulė klaida sulaukus se-
natvės ar vos išėjus į pensiją atsisakyti mankš-
tos, nes mankšta, jei tik sveikata leidžia, yra 
būtina visų amžiaus grupių atstovams.

Kodėl skauda sąnarius?
Sąnarius gali skaudėti dėl įvairių priežas-

čių, paprastai skausmas būna susijęs su ligo-
mis, natūraliu sąnarių susidėvėjimu, antsvoriu 
arba nejudriu gyvenimo būdu, daug rečiau 
su paveldėtomis ligomis, įgimtais defektais. 
Dažniausios sąnarių ligos yra artritas, taip 
pat sąnarių skausmus sukelia podagra, artro-
zė, bursitas. Nereti ir uždegimai bei infekci-
jos. Labiausiai paplitęs klubų ir kelių sąnarių 

skausmas, kadangi šiems sąnariams tenka di-
džiausias krūvis žmogui judant.

Jaunus žmones dažniau užklumpa sąnarių 
skausmai, kuriuos sukelia darbas bei nesvei-
kas gyvenimo būdas. Sąnariams kenkia tiek 
nuolatinis nejudrus darbas prie kompiuterio, 
tiek sunkūs fiziniai darbai, intensyvi sporti-
nė veikla. Žinoma, darbo ar hobių vien dėl to 
neatsisakysime, tačiau galime koreguoti savo 
laisvalaikį, mitybą, gyvenimo įpročius. Yra ži-
noma gausybė veiksnių, padedančių apsaugoti 
sąnarius ir išvengti varginančio sąnarių skaus-
mo, todėl patariama į juos atsižvelgti visiems, 
trokštantiems gyventi be ligų ir skausmų.

Paprasti būdai, padedantys 
išsaugoti sveikus sąnarius

Judėjimas – tai pats svarbiausias ir efekty-
viausias būdas išsaugoti sąnarius bei palaikyti 
gerą viso organizmo darbą. 30 minučių mankš-
ta kelis kartus per savaitę yra tai, ko reikia jūsų 
sveikatai bei tam, kad jaustumėtės žvalūs bei 
energingi. Labai naudingas plaukiojimas, šiau-
rietiškas ėjimas, raumenų tempimo pratimai ir 
kita fizinė veikla.

Venkite antsvorio. Antsvoris didina sąnarių 
susidėvėjimo riziką, gali daryti įtaką sąnarių ir 
daugelio kitų ligų atsiradimui. Todėl turėtumė-
te ne tik sportuoti, bet ir maitintis sveikai.

Vartoti daugiau žuvies produktų arba 
žuvų taukus. Žuvyje gausu omega 3 rūgščių, 
būtinų sąnariams. Deja, Lietuvos gyventojai 
valgo per mažai žuvies patiekalų, todėl gydy-
tojai pataria nepamiršti žuvų taukų, kuriuose 
gausu omega 3 rūgščių.

Maisto papildai. Ne visada su maistu gau-
name pakankamai mūsų organizmui reikalin-
gų medžiagų, jei norite padėti savo sąnariams, 
rinkitės maisto papildus, kuriuose gausu sąna-
rių kremzlinį audinį maitinančių medžiagų.

Avalynė. Netinkama, nepatogi ir nekoky-
biška avalynė taip pat gali būti sąnarių skaus-
mo priežastis. Ypač sąnariams kenksmingi 
aukštakulniai bateliai.

Venkite traumų. Patirti traumą galime 
kiekvienas, tačiau jas dažniau patiria sportuo-
jantys intensyviau ar profesionaliai. Traumos 
gali ne tik sukelti sąnarių skausmus, bet ir būti 
sąnarių ligų priežastis.

Pertraukėlės darbo metu. Jei dirbate sė-
dimą darbą, stenkitės kuo daugiau judėti. Per-
traukos metu išeikite pasivaikščioti, netingė-
kite laiptais užlipti į kitą aukštą ar kokius nors 
darbo reikmenis nunešti iki kolegos stalo. 

Renkitės šiltai. Sąnariai itin jautrūs orų per-
mainoms, jie dažnai pradeda skaudėti atėjus 
lietingoms šaltoms dienoms. Todėl šaltąjį metų 
sezoną rinkitės šiltus neperpučiamus drabu-
žius, neperšlapkite, neavėkite šlapių batų.

Nenešioti sunkių daiktų. Jei jums jau 
yra prasidėjęs sąnarių skausmas, venkite ne-
šioti sunkius pirkinių krepšius ar kitus nešu-
lius. Jei jaučiatės sveikas, nešdamas sunkius 
daiktus tolygiai abiem rankoms paskirstykite 
svorį.

Jei prasidėjo sąnarių skausmas – kreip-
kitės į šeimos gydytoją, ypač jei užklupo 
staigus ir stiprus skausmas. Skausmas yra 
daugelio sąnarių ligų simptomas, pavyzdžiui, 
reumatinių, todėl svarbu kuo greičiau nustatyti 
ligą ir pradėti jos gydymą. Laiku pradėtas gy-
dymas gali išsaugoti sveikus sąnarius. Taip pat 
svarbu stebėti sąnarius, jei atrodo jie patinę, su-
stingę, karšti ar paraudę, nedelskite apsilankyti 
pas gydytoją.

Liaudiškų receptų pavojai. Gausu infor-
macijos apie sąnarių skausmo gydymą natū-
raliomis priemonėmis, tačiau, jei jums nėra 
diagnozuota liga, sukelianti sąnarių skausmus, 
nesiimkite gydytis savavališkai. Siekdami ge-
ro, galite tik pakenkti. Geriau iš pradžių apsi-
lankyti pas gydytoją ir su juo aptarti galimus 
gydymo metodus.

Sąnariais pradėti rūpintis reikia nuo jaunystės
Iki šiol gyvuoja mitas, kad sąnarių skausmai kankina tik 
vyresnio amžiaus žmones. Esą šie skausmai susiję su 
senėjimo procesais, vyresnio amžiaus žmonėms būdingomis 
ligomis bei antsvoriu. Todėl jaunas žmogus neretai suglumsta, 
kai netikėtai pradeda justi vis ūmėjančius sąnarių skausmus. 
Tačiau tai gydytojų nebestebina, nejudrus ir nesveikas 
gyvenimo būdas sukelia neigiamus padarinius vis jaunesnių 
žmonių sveikatai, taigi ir bėdos su sąnariais nėra išimtis.

Sąnarių skausmas užklupti gali tiek jaunus, tiek vyresnio amžiaus žmones.

www.e-yourlife.eu
informacija@e-yourlife.eu
Tel. +370 688 028 26

Y p a t i n g a s  p a s i ū l y m a s

Dažniausiai JAV
gydytojų ir vaistininkų
rekomenduojamas
maisto papildas
sąnariams.*  
Su koncentruotu pluoštinių 
bosvelijų ekstraktu „5-LOXIN 
Advanced™“, gliukozaminu, 
chondroitinu, kolagenu, 
metilsulfonilmetanu (MSM), 
hialurono rūgštimi.

49,00 Lt 68,00 Lt
Sutaupote: 19,00 Lt

Osteo Bi-Flex® TripLe STrengTh
40 tablečių + 14 tablečių dOvana

*Teiginys pagrįstas kompanijos „GfK Healthcare” atliktos rinkos apžvalgos duomenimis 
ir žurnalo „Pharmacy Times” atliktos vaistininkų apklausos rezultatais (2011 m.). 

Registruokitės internetinėje parduotuvėje www.e-yourlife.eu,
pirkite ir gaukite dar daugiau dovanų!

+dOvana14 tablečių
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■  Kokie produktai stiprina kaulus? 
Svarbiausias veiksnys, nuo kurio pri-

klauso kaulų stiprumas, yra fizinis ak-
tyvumas. Vien vartodami papildus ir 
gulinėdami dienų dienas lovoje mes ne-
sustiprinsime savo kaulų, todėl pirmas ir 
pats svarbiausias žingsnis besirūpinan-
tiems savo sveikata – pradėti mankštintis. 
Kaulai, kaip ir raumenys, stiprėja gaudami 
krūvį. Ir sveiki, ir naudingi darbai nuosa-
vame sode, čia ir mankštinatės, ir gaunate 
saulės spindulių. Saulės šviesa reikalinga 
vitamino D3 gamybai, o pats vitaminas la-
bai svarbus kaulo formavimuisi ir jo masei 
išlaikyti. Žiemos metu patartina ne tik pa-
laikyti fizinę formą pasiektą vasarą, bet ir 
papildomai vartoti D grupės vitaminų.

Deja, kad kaulai būtų stiprūs, vien spor-
tuoti nepakanka, būtina gauti su maistu rei-
kiamą kiekį „statybinių“ medžiagų mūsų 
kaulams, todėl labai svarbi ir tinkama mity-
ba. Maistas turi būti visavertis. Svarbu, kad 
organizmas gautų reikiamą kalcio ir vitami-
no D kiekį. Mūsų maisto racione turėtų bū-
ti jogurtas, pienas, sūris, žuvis, kiaušiniai, 
žalialapės daržovės (špinatai, kopūstai). 
Gamintojai kai kuriuos produktus specialiai 
praturtina kalciu ir vitaminu D, pavyzdžiui, 
apelsinų sultis, dribsnius, duoną. Kaulams 
taip pat reikalingi baltymai, magnis, fosfo-
ras, kalis, floras, varis, boras, geležis, cin-
kas, vitaminai A, K ir C. Kad visų šių me-
džiagų nepritrūktų, svarbi maisto įvairovė. 
Reikėtų vengti dietų, kurios rekomenduoja 
visiškai atsisakyti tam tikrų maisto kom-
ponentų, pavyzdžiui, mėsos, žuvies, pieno 
produktų ir t. t. Jei vis dėlto žmogus labai 
nori laikytis tokios dietos, turėtų būtinai pa-
sitarti su gydytoju dietologu, nes yra didelė 

rizika, jog organizmas negaus reikiamo kie-
kio medžiagų, būtinų kaulų stiprumui palai-
kyti. Nemažiau svarbus ir tinkamas mais-
to kiekis. Nereikėtų pateisinti per didelio 
kalorijų suvartojimo, esą norėta įsisavinti 
daugiau kalcio ir vitamino D. Ir atvirkščiai 
– ilgos alinančios dietos gali taip pat nusil-
pninti kaulus.

Tam tikrais gyvenimo etapais (augimo, 
nėštumo, maitinimo krūtimi, senatvės me-
tu) sunku užtikrinti pakankamą medžiagų 
kiekį, todėl reiktų pasitarti su gydytoju dėl 
papildomo šių medžiagų vartojimo. Taip 
pat visiems pravartu nepamiršti, jog per 
didelis kalcio ir vitamino D vartojimas irgi 
yra pavojingas.

■  Kokie veiksniai silpnina mūsų 
kaulus?

Labai svarbu žinoti, kokie faktoriai, pa-
plitę mūsų visuomenėje, silpnina kaulus. 
Mokslininkų nuomone, rūkymas yra sieti-
nas su prastėjančia kaulų būkle. Pastovus 
alkoholio vartojimas didina osteoporozės 
riziką, apsunkindamas kalcio įsisavinimą. 
Kofeinas ne tik padidina šlapimo kiekį, 
bet ir skatina kalcio netekimą, todėl daž-
nas kavos vartojimas gali irgi silpninti 
kaulus. Soda, esanti įvairių gaiviųjų gė-
rimų sudėtyje, taip pat gali turėti įtakos 
kalcio apytakai. Kalcio netekimą didina ir 
sūrus maistas. Neigiamai paveikti kaulus 
gali ir kai kurios virškinamojo trakto li-
gos, vaistų vartojimas (kortikosteroidų), 
hormonų pokyčiai organizme (estrogenų 
sumažėjimas po menopauzės), paveldi-
mumas. Osteoporoziniai kaulų lūžiai daž-
nesni miestuose negu kaimuose, taigi ir 
urbanizacija turi neigiamos įtakos mūsų 
kaulų stiprumui. 

■  Ar žiemą reikėtų profilaktiškai 
naudoti maisto papildus, galinčius susti-
printi kaulus?

Žiemos metu Lietuvoje saulės šviesos 
būna per mažai, todėl rekomenduojama var-
toti papildomai vitaminą D, ypač žmonėms, 
priklausantiems rizikos grupėms.

■  Ar vyresniems žmonėms reikėtų 
vartoti kitokius maisto papildus, nei jau-
niems?

Papildai turėtų būti vartojami pagal pa-
skirtį. Augančiam organizmui, sportuojan-
tiems, sergantiems, išsekusiems, nėščioms 
bei maitinančioms moterims paprastai rei-
kalingos didesnės įvairių medžiagų dozės. 
Sveikiems žmonėms pakanka palaikomųjų 
medžiagų kiekių. Senyviems, sergantiems 
osteoporoze reikalingos specialus gydymas. 
Visais atvejais reikėtų pasitarti su gydytoju.

■  Kaip patartumėte pacientui elgtis 
po kaulų lūžio, kad greičiau pasveiktų? 

Deja, tabletės, kuri paspartintų kaulų 
gijimą, nėra. Iki traumos buvusiam svei-
kam žmogui pakanka visavertės mitybos. 
Atskirai reiktų kalbėti apie osteoporozi-
nius lūžius. Osteoporozė nelėtina kaulo 
gijimo, tačiau įtarus, jog lūžis įvyko dėl 
osteoporozės, būtina ištirti ligonio kaulų 
tankį. Nustačius vieno stuburo slankste-
lio osteoporozinį lūžį, yra 16 % tikimy-
bė, jog per metus įvyks ir kitas lūžis. Jei 
nustatomas 3 slankstelių lūžis, kito lūžio 
rizika padidėja iki 50 %. Jei osteoporo-
zės gydymas po lūžio jau yra pavėluotas 
ir kaulo gijimui didelės reikšmės neturi, 
tačiau ligą gydyti būtina dėl galimų lūžių 
profilaktikos.

Už atsakymus dėkojame gydytojui 
ortopedui-traumatologui Giedriui 

Kvederui.
UAB „Northway medicinos centrai“

S. Žukausko g. 19, Vilnius
http://nmc.lt

Ką reikėtų žinoti žmonėms, norintiems pasirūpinti savo 
kaulais, kad išvengtų nemalonių traumų? Kalbiname 
gydytoją ortopedą-traumatologą Giedrių Kvederą. 

Stiprinkime savo kaulus 

Naujiena! 
Padėkite kepenims-natūraliai!

Vienintelis tokia forma maisto papildas kepenims: bioSilymarin 105mg 
N28 granulės paketėliuose!

100% natūralus, bio sertifikuotas ekologiškas, net 105mg silimarino!

  Kepenų ir tulžės funkcijai palaikyti
  Didelis flavolignanų (silimarino) kiekis. Flavolignanai skatina intensy-
vią kepenų ląstelių regeneraciją, padeda susidaryti efektyviai apsaugai 
nuo toksinių medžiagų poveikio
  Didelis skaidulinių medžiagų kiekis
  Sudėtyje Omega-3 ir Omega-6, natūralus vitaminas E.

Pakanka 1 paketėlio su granulėmis per dieną! Patogu vartoti!

Kovo mėn. –20%

augelį žmonių kepenų ligos už-
klumpa netikėtai. Kepenyse 
nėra skausmo receptorių, todėl 
žmogus nieko nejaučia arba tik 

stipriai progresavus kokiais nors ligai 
pajunta aplinkinių organų skausmus. 
Todėl kiekvienam turėtų būti svarbu ne 
tik profilaktiškai pasitikrinti vadinamo-
sios organizmo laboratorijos būklę, bet ir 
šiek tiek išmanyti apie dažniausias kepe-
nų ligas.

Kepenų uždegimas dar yra vadinamas 
hepatitu. Liga gali būti tiek ūminė, tiek 
lėtinė. Pastaroji ligos forma pavojingiau-
sia, nes yra praktiškai besimptomė, kartais 
žmonės jaučiasi mieguisti arba pastebi kiek 
patamsėjusį šlapimą, tačiau to nelaiko li-
gos požymiu. Hepatitą dažniausiai sukelia 
daugeliui girdėti A, B arba C virusai, tačiau 
ligą gali sukelti ir įvairūs toksinai. B arba 
C viruso sukeltas uždegimas pats pavojin-
giausias, kadangi jo gydymas trunka daugy-
bę metų, o rezultatai menki. Uždegimas ir 
nesibaigiantis jo gydymas sekina žmogaus 
organizmą, o jam nepadėjus gali išsivystyti 
vėžys.

Kepenų cirozė turbūt labiausiai žino-
mas ir labiausiai mitais apipintas kepenų 
susirgimas. Daugelis yra įsitikinę, kad tai 
tik alkoholikų liga. Iš dalies tai tiesa, tačiau 
ciroze susirgti gali ir tie, kurie propaguoja 
sveiką gyvenseną. Ligą taip pat gali sukelti 
autoimuninės ligos, vartojami medikamen-
tai, venų trombozė, tulžies sutrikimai ir kt. 
Cirozė – nepagydoma lėtinė liga, kurios 
metu įvyksta neatitaisomi organo pokyčiai: 
pažeistas kepenų vietas užpildo jungiamasis 
audinys, paprastai tariant, randai. Kuo labiau 
surandėja kepenys, tuo prasčiau jos atlieka 
savo funkciją, todėl žmogui gresia mirtis. 
Žmogus gali jausti keletą sunkiai su kepenų 
ligomis susiejamų simptomų: svorio kritimą, 
apetito stoką, niežulį, dantenų kraujavimą ir 
pan. Labiausiai atpažįstamas požymis – gel-

ta, kuri paprastai rodo jau progresavusią ligą.
Kepenų suriebėjimas, arba steatozė, 

dažniausiai užklumpa didelį viršsvorį turin-
čius žmones, tačiau liga gali susirgti ir liekni, 
ir alkoholį mėgstantys žmonės, ir vartojantys 
tam tikrus vaistus. Kepenys visada gamina 
organizmui būtinus trigliceridus, tačiau susir-
gus steatoze kepenys jų ima gaminti gerokai 
per daug, todėl dalis jų lieka ir ima kauptis, 
kepenys padidėja ir suapvalėja. Jei riebalų 
kiekis kepenyse padidėja iki 10 % – tai blo-
gas ženklas. Negydoma liga gali sukelti ne 
tik nemalonius pojūčius (maudimą dešinia-
me šone, nuovargį, miego sutrikimus), bet ir 
sunkesnes ligas, pavyzdžiui, kepenų cirozę.

Kepenų nepakankamumas yra pasku-
tinė daugelio kepenų ligų stadija. Taip va-
dinama stadija, kuomet kepenys nebesuge-
ba atlikti savo funkcijų, pavyzdžiui, valyti 
kraujo, todėl toksinai laisvai keliauja po visą 
organizmą. Nepakankamumą gali sukelti vi-
sos anksčiau paminėtos ligos bei įvairūs tok-
sinai, narkotikai bei kai kurie medikamentai. 
Kepenų nepakankamumo požymiai iš esmės 
sutampa su kitų kepenų ligų požymiais, tai 
gelta, nuovargis, skysčių sankaupa pilvo sri-
tyje, imuniteto nusilpimas, mieguistumas ir 
panašiai.

Kepenų ligos sunkiai atpažįstamos ir di-
agnozuojamos, nes jų sukelti simptomai 
priskiriami kitoms ligoms arba nuovargiui. 
Tačiau būtina prisiminti, kad nuovargis ir yra 
vienas pagrindinių įvairių kepenų ligų požy-
mių, todėl į chronišką nuovargį numoti ranka 
neverta, geriau kreiptis į gydytoją.

Jei propaguojate sveiką gyvenseną ir rū-
pinatės savo kepenimis, turėtumėte vengti ne 
tik alkoholio ir riebalų, bet ir bet kokių kitų 
ekstremumų: pernelyg aštraus maisto, nerei-
kalingų medikamentų, badavimo. Reikėtų 
vartoti subalansuotą maistą bei, jei reikia, 
gydytojo rekomenduotus maisto papildus, 
kurie gali padėti kepenims išlikti sveikoms ir 
funkcionalioms.

Kokios ligos grasina 
pakenkti mūsų kepenims?
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Kol kas statistika tikrai nedžiugina. 
Širdies ir kraujagyslių ligos yra vienas 
dažniausių susirgimų, nuo kurio kasmet 
miršta vis daugiau žmonių. Labiausiai 
kenkia kasdienė mūsų veikla: rūkymas, 
alkoholio ir per dažnas riebios mėsos 
vartojimas, neaktyvus gyvenimo būdas 
bei stresas. Siūlome 10 paprastų dalykų, 
kuriuos pamažu įtraukę į savo rutiną, pa-
gerintumėt širdies būklę, o kartu ir savo 
nuotaiką bei savijautą. Juk sveikata pa-
grindinis laimės ingredientas, ar ne?

Mankšta yra pagrindinis dalykas, pa-
dedantis palaikyti gerą ne tik širdies, bet 
ir viso organizmo sveikatą. Mankšta pa-
kelia tonusą, yra naudinga raumenims, 
sąnariams ir kitoms kūno dalims, suakty-
vina širdies veiklą bei saugo nuo infarkto 
bei kitų širdies ir kraujagyslių ligų. Re-
komenduojama mankštintis tris keturis 
kartus per savaitę bent po 20–30 minučių. 

Žuvis. Riebios žuvys, pavyzdžiui, 
lašiša, turi daug širdžiai reikalingų me-
džiagų, ypač svarbios neprisotintosios 
riebalinės rūgštys. Jos padeda palaiko 
normalų kraujospūdį bei širdies ritmą. 
Žuvį reikėtų valgyti bent du kartus per 
savaitę. Geriausia žuvis – šviežia arba 
šaldyta. Žuvis, prisotinta druskos, tik 
apsunkina organizmą, sulaiko vandenį ir 
didina kraujospūdį.

Avižos. Natūralios avižos yra geras 
ląstelienos šaltinis. Ląsteliena padeda iš 

organizmo pašalinti cholesterolio perte-
klių, taigi jis nenusėda ant kraujagyslių 
sienelių ir neapsunkina širdies darbo. 
Avižose taip pat yra kitų širdžiai būtinų 
medžiagų, pavyzdžiui, kalio. Nevenkite 
ir kitų grūdų košių, labai naudingi yra 
grikiai bei kvietinės kruopos. Svarbu 
rinktis kokybiškas ir negreito paruošimo 
košes.

Bananai. Bananuose gausu kalio, 
kuris padeda sureguliuoti širdies ritmą. 
Rekomenduojama per savaitę suvalgyti 
bent 2 ar 3 bananus. O atsidūrę stresinėje 
situacijoje pabandykite bent kartą pasi-
rinkti ne cigaretę, o bananą. Akivaizdų 
skirtumą pajusite iš karto.

Arbata. Žaliojoje arbatoje gausu an-
tioksidantų (flavanoidų), kurie saugo 
vainikines arterijas nuo pažeidimų, taip 
pat yra širdies veiklai būtinų mineralų: 
cinko bei magnio. Širdžiai naudingos ir 
žolelių arbatos, pavyzdžiui, gudobelių 
vaisių arbata stiprina širdies raumenį ir 
valo kraujagysles, ginkmedžių lapai ple-
čia kraujagysles, o melisos mažina krau-
jo spaudimą.

Česnakas pasižymi antimikrobinėmis 
savybėmis, jis padeda palaikyti normalų 
cholesterolio kiekį kraujyje, mažina arte-
rinį kraujo spaudimą. Be to, česnake yra 
medžiagų, kurios skystina kraują, todėl 
mažėja krešulių rizika.

Alyvuogių aliejus turėtų visada būti 

jūsų virtuvėje. Kokybiškame aliejuje yra 
daug reikalingų riebalų rūgščių bei an-
tioksidantų. Alyvuogių aliejuje esančios 
medžiagos padeda mažinti cholestero-
lio perteklių, kuris yra itin pavojingas 
širdžiai, ir papildo organizmą būtinais 
A bei E vitaminais, kurie saugo širdies 
raumenį.

Gebėjimas suvaldyti stresą. Ilga-
laikis stresas kenkia visam organizmui, 
o pirmiausia kenčia širdis. Stresas ją 
sekina, nes padažnėja pulsas, širdis ne-
gali pailsėti ir apsirūpinti krauju, dėl to 
įvairių reikalingų medžiagų ima trūkti 
organizmui. Žinoma, streso išvengti ne-
įmanoma, tačiau patartina išmokti su-
sivaldyti stresinėse situacijose ir gerai 
pailsėti po jų. Apie tai, kaip suvaldyti 

stresą, parašytas ne vienas straipsnis ir 
net knyga, tačiau geriausias būdas yra 
tas, kuris Jums patogiausias ir prieina-
miausias: galima eiti pasivaikščioti, už-
siimti joga, skaičiuoti iki dešimties ar 
tiesiog paglostyti katę.

Maisto papildai. Jei visada valgytu-
me tik sveiką ir subalansuotą maistą, šir-
džiai svarbių medžiagų nepritrūktume, 
tačiau dažnai valgome tai, kas skanu, ar-
ba tai, kas pakliūna po ranka. Tokia mi-
tyba sekina organizmą ir kenkia širdies 
veiklai, todėl negalintys ar nenorintys 
nuolatos kontroliuoti savo mitybos, tu-
rėtų pasitarti su savo gydytoju ir vartoti 
maisto papildus, kurie pasirūpintų šir-
dies bei viso organizmo maistingųjų me-
džiagų poreikiu. 

10 dalykų, kurie padės jūsų širdžiai išlikti sveikai
Širdis – viso organizmo variklis, apipintas daugybe 
romantiškų mitų. Iš širdies ir mylime, ir nekenčiame. 
Visa širdimi nujaučiame sėkmes ir nesėkmes. 
Taip dažnai minime širdį, tik ar pakankamai dažnai 
apie ją iš tiesų pagalvojame? Juk širdis ne vien 
romantiška metafora, bet ir gyvybiškai svarbus 
organas, kuriuo dėl geros savijautos ir gyvenimo 
kokybės privalome tinkamai pasirūpinti.

Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

75 mg ir 150 mg pl∂vele dengtos tablet∂s
(IMS duomenys, 2013 m.)

HJERTEMAGNYL 75 mg arba 150 mg plėvele dengtos tabletės. Nereceptinis vaistinis preparatas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Pagalbinės medžiagos. Magnio hidroksidas, magnio stearatas, 
krakmolas, celiuliozė, hipromeliozė, propilenglikolis, talkas. Indikacijos. Trombozės profi laktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančio smegenų išemijos priepuolio. Dozavimas. Įprastinė paros 
dozė ilgalaikiam vartojimui - 75-150 mg. Esant lengvam ar vidutinio sunkumo inkstų ar kepenų funcijos nepakankamumui, dozės keisti nereikia, vartoti atsargiai. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, 
salicilatams. Neseniai buvęs kraujavimas į virškinamąjį traktą. Polinkis į kraujavimą. Ūminė pepsinė opa. Sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas. Oksalurija. Paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Vaikai ir paaugliai iki 16 metų. Specialūs 
įspėjimai. Atsargiai vartoti sergant gydymui atsparia hipertenzija, bronchų astma, hemolizine anemija, skrandžio gleivinės pakenkimu, dispepsija, sutrikus kepenų ar inkstų funkcijai. Vartojant acetilsalicilo rūgšties, gali prasidėti salicilatų sukelta 
bronchų astma. Likus 10 parų iki chirurginės operacijos HJERTEMAGNYL tablečių vartojimą būtina nutraukti. Senyvo amžiaus pacientams ilgai vartoti nepatartina dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos. Prašome įdėmiai perskaityti 
pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Hjerte / 024
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Lūpų priežiūra prasideda nuo elemen-
tarių higienos taisyklių: nepamirškite 
vakarais prieš miegą nusivalyti lūpdažio. 
Daryti tai geriausia naudojant tamponą, 
suvilgytą emulsijoje arba kreme (nenau-
dokite vandens ir muilo, nes lūpų oda yra 
labai jautri, o muilas ją sausina).

Palepinkite lūpų odą įvairiomis na-
tūraliomis kaukėmis, pagamintomis, 
pavyzdžiui, iš medaus. Pasitepkite juo 
lūpas, po 15–20 minučių nusiplaukite ir 
pasitepkite kremu. O jeigu po kelis kar-
tus per dieną lūpas suvilgysite morkų ar-
ba agurkų sultimis ir palauksite, kol jos 
visiškai susigers, oda taps labai minkšta 
ir švelni.

Kaip prižiūrėti lūpas po 
permanentinio makiažo?

Jeigu neseniai darėtės lūpų tatuažą 
(permanentinį makiažą), joms reikės 
ypatingos priežiūros. Dar keletą savaičių 
nerekomenduojama naudoti įprastų lūpų 
dažų, o praustis reikia tik virintu vande-
niu – taip išvengiama infekcijų. Kol vi-
siškai pasveiksite, draudžiama lankytis 
saunoje ir baseine, reikia atsisakyti karš-

tų gėrimų, šiurkštaus ir aštraus maisto. 
Visa tai reikalinga tam, kad nepažeistu-
mėte gyjančios vietos. Naudokite apsau-
ginį kremą po kelis kartus per dieną ir 
jūsų lūpos taps tokios, apie kokias visada 
svajojote.

Lūpų kaukės ir  
šveitikliai

Papildomos priežiūros nuolat reikia ne 
tik veidui, bet ir lūpoms. Kaukės su grie-
tinėle ir varške per 10 minučių padarys 
lūpų odą elastingesnę. Nuplauti ją reikia 
vėsiu vandeniu, o tada pasitepti higieni-
niais lūpų dažais ar balzamu.

 Lygiomis dalimis sumaišytų tarkuotų 
obuolių ir grietinėlės kaukė gydo smul-
kius įtrūkimus ir suminkština lūpų odą.

Lūpų šveitiklį namų sąlygomis pasida-
ryti visiškai nesunku: jums reikės arbati-
nio šaukštelio maltų avižinių dribsnių ir 
trupučio alyvuogių aliejaus. Ši priemonė 
ne tik nušveis suragėjusias ląsteles, bet ir 
sudrėkins odą. Pamasažuokite šia mase 
lūpas keletą minučių, paskui nuplaukite 
vėsiu vandeniu ir pasitepkite riebiu kre-
mu.

Naminės procedūros ar grožio 
salonas?

Naminiai receptai nėra prastesni už 
brangias kosmetines procedūras. Jeigu 
pasidarysite šveitiklį iš aspirino, cukra-
nendrių cukraus, trupučio glicerino ir 
jojobos (simondsijų) aliejaus, tokia prie-
monė niekuo nenusileis pirktinėms. As-
pirinas ir cukranendrių cukrus maišomas 
lygiomis dalimis (jums reikės maždaug 
dviejų šaukštelių šio mišinio), tada įla-
šinami keli lašai jojobos aliejaus ir gli-
cerino. Pastaba: kuo smulkesnis cukrus, 
tuo švelnesnis bus jūsų lūpų šveitiklis. 
Saldus skonis padarys procedūrą dar ma-

lonesnę. Tą patį mišinį galite naudoti ir 
veidui – tikrai nenusivilsite.

Šaltuoju metų laiku lūpomis tenka rūpin-
tis ypač kruopščiai – saugoti jas nuo šalčio, 
vėjo, dažniau naudoti drėkinamuosius ir 
maitinamuosius lūpdažius ar balzamus, o 
blizgius atidėti vasarai. Vasarą joms reikėtų 
apsaugos nuo UV spindulių, todėl renkantis 
lūpdažį patartina atkreipti dėmesį į tai, kas 
rašoma ant pakuotės.

Graži moterų šypsena jau ne vieną amžių traukia 
stipriosios lyties atstovų dėmesį, žavi ir gundo 
juos. Išpuoselėtos lūpos nėra nereikšmingas 
tobulo įvaizdžio akcentas, o galingas ginklas, 
kuriuo reikia išmokti naudotis. Bėgant metams, 
daugelis moterų pastebi, kad lūpų kampučiai 
nusileidžia žemyn – jeigu norite to išvengti, 
galima du ar tris kartus per dieną daryti specialius 
pratimus, skirti šiek tiek laiko veido gimnastikai ir 
pasitelkti kitų priemonių arsenalą.

Keli lūpų priežiūros patarimai
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avasaris – ypatingas metas. Pra-
bunda gamta, saulė šildo vis 
kaitriau ir kaitriau, o mes nusi-
metame storus žieminius paltus. 

Deja, ne visada pavasaris teikia vien ma-
lonumą. Pasižiūrėję į veidrodį jame pa-
matome žiemos šalčių iškankintą veidą: 
papilkusį, netekusį jaunatviško spindesio 
ir natūralaus grožio. Kūne pasyvus gyve-
nimas taip palieka pėdsakus: keli papil-
domi kilogramai, paryškėjęs celiulitas... 
Ką daryti, kad galėtume džiaugtis savo 
išvaizda ir pasitikėti savimi?

Po žiemos odai reikia atsigauti
Lietuviška žiema yra tikras išbandy-

mas mūsų odai. Po žiemos oda dažnai bū-
na papilkėjusi, praradusi sveiką natūralų 
žvilgesį. Pasak Grožio ir sveikatos klini-
kos vadovės Erikos Čižiūnienės, atgaivin-
ti odą bei atstatyti jos funkcijas puikiai 
padeda aparatinė deguonies procedūra. 
Tai neinvazinė procedūra, paremta de-
guonies ir odai svarbių medžiagų terapi-
ja. Po procedūrų veido oda pastangrėja, 
ji būna pamaitinta reikalingomis medžia-
gomis, procedūros taip pat padeda kovoti 
su raukšlių atsiradimu, padeda išvengti 
spuogų, pigmentinių dėmelių, raudonio 
bei išsiplėtusių porų. Taigi oda tampa gra-
ži, sveika ir švytinti. 

Odai stangrinti taip pat rekomenduojama 
raumenų stimuliacija. Kompiuterizuotas 
izometrinių impulsų stimuliatorius atlieka 
pasyvią veido bei kūno gimnastiką ir taip 
atstato prarastą raumenų tonusą. Po proce-
dūrų kurso veidas atjaunėja: palygėja raukš-
lės, pakeliamas veido raumenų tonusas, 
todėl ir oda tampa gražesnė bei sveikesnė. 
Ši procedūra taip pat gali būti naudojama 
ir kojų, sėdmenų, krūtinės, kaklo formoms 
palaikyti.

Itin efektyviai odą maitina mezoterapija. 
Ši procedūra atliekama su specialiu pistole-
tu, kuriuo veikliosios medžiagos įvedamos 
į dermą. Ten gerai pasisavinama hialurono 
rūgštis, vitaminai ir kitos odai svarbios bei 

būtinos medžiagos. Mezoterapija su pistoletu 
yra visiškai neskausminga procedūra, po jos 
nelieka mėlynių. Procedūrą galima taikyti 
ne tik veido, bet ir kitoms sritims. Procedūra 
tinka gydyti senstančią, raukšlėtą bei sugle-
busią odą, celiulitą, lokalias riebalų sankau-
pas, sustabdyti plaukų slinkimą bei mažinti 
odos pigmentaciją, spuogų susidarymą. 

Grožio ir sveikatos klinikos vadovė taip 
pat rekomenduoja neseniai klinikoje pradė-
tą taikyti procedūrą veido odai – deimanti-
nę dermabraziją. Tai inovatyvi technologija, 
leidžianti švelniai nuo odos pašalinti negy-
vas ląsteles bei paruošia odą, kad geriau 
įsisavintų kosmetines priemones. Be to, 
deimantinė dermabrazija padeda išlyginti 
smulkias raukšleles bei sutraukia veido po-
ras, todėl jose mažiau kaupiasi nešvarumai, 
susidaro mažiau spuogų. Oda tampa gražes-
nė, ima švytėti.

Su celiulitu ir kitais odos 
pokyčiais reikia kovoti 
kompleksiškai

Po žiemos atsiradęs ar paryškėjęs celiuli-
tas, riebalų sankaupos bei stangrumą prara-

dusi oda liūdina daugelį moterų. Visas šias 
problemas geriausia spręsti kompleksiškai. 
„Mūsų Grožio ir sveikatos klinika pirmiau-
sia rekomenduoja stimuliuoti limfos apy-
taką, kad skysčiai nesikauptų organizme ir 
pasišalintų riebalai, nes būtent limfa per-
neša riebalus. Tam puikiai tinka limfodre-
nažinės procedūros, kurios ne tik stiprina 
imunitetą ir išvaro iš organizmo toksinus, 
bet ir skatina regeneraciją bei audinių mi-
krocirkuliaciją.

Riebalams skaidyti naudojama elek-
trostimuliacija, vakuumo procedūros bei 
įvyniojimas į dumblius. Tai ypač naudinga 
procedūra, nes šalina toksinus iš tarpląste-
linio sluoksnio. Specialūs mezoterapiniai 
kokteiliai, suleisti į riebalinį sluoksnį, taip 
pat efektyviai skaido riebalus. Po tokio 
kompleksinio gydymo odos būklė stipriai 
pagerėja, mažėja ir lygėja celiulitas, sustan-
grėja kūnas.

Labai svarbu suvokti, kad žmogus ir jo 
kūnas yra vieninga sistema. Besirūpinant 
kūnu gerėja nuotaika, didėja pasitenkinimas 
gyvenimu, atsipalaiduojama nuo rūpesčių, 
labiau pasitikima savimi“, – teigia Erika 
Čižiūnienė.

Kad pavasarį drąsiai 
puoštumėtės sijonu

Grožio ir sveikatos klinikoje atliekamos 
įvairios procedūros kūno ir odos grožiui 
puoselėti. Nuo šiol klinikoje atliekama kū-
no plaukelių šalinimo paslauga su cukraus 
pasta. Depiliacija cukraus pasta yra švelnus 

ir odą tausojantis būdas, padedantis atsi-
kratyti nepageidaujamų kūno plaukelių. Ši 
depiliacija yra mažiau skausminga nei depi-
liacija vašku, kadangi pasta prilimpa tik prie 
plaukelių, bet ne prie odos. Todėl raunant 
plaukelius jaučiamas tik intensyvus dilgčio-
jimas, bet ne skausmas. Taigi ši procedūra 
yra lengvesnis būdas mėgautis glotnia kojų 
bei kūno oda.

Grožio ir sveikatos klinika – puikus 
pasirinkimas

Grožio ir sveikatos klinika gali pasigirti 
puikiais kvalifikuotais specialistais, kurie 
dirba su modernia kosmetologijos aparatū-
ra, padedančia išspręsti daugelį veido ir kū-
no problemų. „Siekiame, kad klientai būtų 
visapusiškai patenkinti. Procedūras stengia-
mės taikyti kompleksiškai, todėl pasiekia-
me akivaizdžiai gerų rezultatų neinvazi-
niais metodais“, – klinikos pasiekimais bei 
patenkintais klientais džiaugiasi vadovė.

Grožio ir sveikatos klinikos šūkis: 
„GROŽIS NEREIKALAUJA AUKŲ, TIK 
DĖMESIO!“. Tad skirkite dėmesio sau, 
nepraleiskite progos pavasarį bei artėjant 
Kovo 8-jai pasirūpinti savo kūnu ir gera 
nuotaika. 

Grožio ir sveikatos klinika 
 įsikūrusi Šiaulių m. centre  

A. Mickevičiaus g. 2A,  
trečiame aukšte. Įėjimas iš Vilniaus g. 

(priešais Didždvario gimnaziją).
Tel.: +370 610 18 117

www.GrozioKlinika.eu

Kad Kovo 8-ąją ir pavasarį švytėtumėte grožiu ir pasitikėjimu savimi

Deja, hormonų pokyčiai, kraujo-
takos sutrikimai ir palaipsniui plo-
nėjantis ozono sluoksnis įspaudžia 
savo pėdas Tavo odoje. Iš pradžių 
Tu skaičiuoji kiekvieną plonytę 
raukšlę, kalbiesi su ja ir bandai ge-
ruoju išprašyti lauk, o po to praside-
da žūtbūtinė kova tarp Tavęs ir Tavo 
raukšlių. Kas laimės? 

Veiksmingiausias kelias – tiesus 
kelias. Kaip norisi kavos be konden-
suoto pieno, taip ir esencijos odai – 
be jokiu priemaišų. Tokiais ginklais 

aprūpins odos priežiūros priemonės 
BEOTI.

Amunicijos rinkinyje gali rasti 
šešias skirtingos paskirties esenci-
jas: Placentą, Kolageną, L-askorbo , 
Hialurono rūgštis, Coenzym Q10 ar 
Peptidus. 

Esencija nuo kitų veido priežiū-
ros priemonių skiriasi tuo, kad jos 
veikimas pagrįstas viena, koncen-
truota ir itin veiksminga sudedamąja 
dalimi. Skamba grėsmingai, užtat 
veikia veiksmingai. Pasak specia-
listų – 1 ml esencijos savo efekty-
vumu prilygsta 50-100 ml kremo. 
Taigi esencijos, derinamos su kitais 
kosmetikos produktais, naudojimas 
mums užtikrina kur kas geresnius 
rezultatus.

Peptidų poveikis apie trisde-
šimtmetį buvo paslaptis. Šiandie-
na jau žinoma, kad būtent peptidai 
reguliuoja ląstelių ilgaamžiškumą. 
Peptidas skatina kolageno ir elas-
tino sintezę, stiprina odos audinį ir 
rekonstruoja odą, didindamas tvir-
tumą ir elastingumą, mažina rau-
meninį nervo aktyvumą, siekiant 
išvengti raukšlių. Peptidai yra svar-
būs, nes signalizuoja odai gaminti 
baltymus, tokius kaip kolagenas. 
Peptidai gerina odos išvaizdą, ska-
tindama kolageno gamybą, tokiu 
būdu mažinamos smulkios raukš-
lelės ir suteikia odai jaunatvišką 
išvaizdą.

Kolagenas yra kiekvienos iš 
mūsų odoje ir nuo jo priklauso, kiek 

odos ląstelės bus aprūpintos drėgme 
bei išliks stangrios. Bėgant laiku, tir-
pusis kolagenas tampa netirpus, to-
dėl nebesugeba sugerti ir išlaikyti to 
paties vandens kiekio. Tuomet odai 
tenka pasitikti raukšlių erą. Bet Tu 
gali šį procesą sulėtinti naudodama 
kolageno esencijas bei kaukes, sti-
muliuojančias audinius atsinaujinti.

L-askorbo rūgštis – tai ne tik 
nuotaiką keliantys žirneliai nuo gri-
po, tai ir antioksidantas, padedantis 
puikuotis skaisčiu kaip Dita von Te-
ese veidu. Lašelis L-askorbo rūgš-
ties (vitamino C) esencijos, ir oda 
ima kovoti su smulkiomis raukšlė-
mis, uždegimais bei pigmentinėmis 
dėmėmis, nepamiršdama sustiprinti 
kapiliarų. Antioksidantas Coen-
zymo Q10 specialių kofermentų 
pagalba turi stiprų priešraukšlinį 
poveikį, atnaujina bei regeneruoja 
odos ląsteles.

Tobulos odos sąjungininkė Hia-
lurono rūgštis yra natūrali mūsų 
organizmo medžiaga, gerinanti mi-
krocirkuliaciją, mažinanti sausumą 
ir perštėjimą. Deja, šios rūgšties kie-
kis sulig kiekvienais brandos metais 
mažėja, todėl oda plonėja ir... joje 
atsiranda raukšlės. Tam pasipriešinti 
galima naudojant Hialurono rūgšties 
esencijas. 

O  placenta? Ji nepaliauja ste-
binti Lietuvos kosmetikos pasaulio. 

Smerkti kiekvieną veide išdygusią 
raukšlę ar odos patamsėjimą visiškai 
nebūtina. Geriau oda tinkamai rū-
pintis, šnekinti ir užlašinti kelis laše-
lius magiškos BEOTI esencijos. 

www.beoti.lt

Magiška BEOTI esencija jūsų grožiui
Komplimentai – tai eliksyras, šokdinantis Tavo laimės 

hormonus. Jei meilūs „atrodai stulbinančiai“ skirti ne dei-
mantais inkrustuotai suknelei, o Tavo natūraliam grožiui, 
jautrioji savimeilė pražysta dar skaisčiau. 

Deja, hormonų pokyčiai, kraujo-
takos sutrikimai ir palaipsniui plo-
nėjantis ozono sluoksnis įspaudžia 
savo pėdas Tavo odoje. Iš pradžių 
Tu skaičiuoji kiekvieną plonytę 
raukšlę, kalbiesi su ja ir bandai 
geruoju išprašyti lauk, o po to pra-
sideda žūtbūtinė kova tarp Tavęs ir 
Tavo raukšlių. Kas laimės? 

Veiksmingiausias kelias – tiesus 
kelias. Kaip norisi kavos be kon-
densuoto pieno, taip ir esencijos 
odai – be jokiu priemaišų. Tokiais 

Magiška BEOTI esencija jūsų grožiui

ginklais aprūpins odos priežiūros 
priemonės BEOTI.

Amunicijos rinkinyje gali rasti 
šešias skirtingos paskirties esenci-
jas: placentą, kolageną, L-askorbo, 
Hialurono rūgštis, Coenzym Q10 ar 
peptidus. 

Esencija nuo kitų veido priežiūros 
priemonių skiriasi tuo, kad jos vei-
kimas pagrįstas viena, koncentruo-
ta ir itin veiksminga sudedamąja 
dalimi. Skamba grėsmingai, užtat 
veikia veiksmingai. Pasak specia-
listų – 1 ml esencijos savo efekty-
vumu prilygsta 50–100 ml kremo. 
Taigi esencijos, derinamos su kitais 
kosmetikos produktais, naudojimas 
mums užtikrina kur kas geresnius 
rezultatus.

Peptidų poveikis apie trisdešim-
tmetį buvo paslaptis. Šiandiena 
jau žinoma, kad būtent peptidai 
reguliuoja ląstelių ilgaamžiškumą. 
Peptidas skatina kolageno ir elas-
tino sintezę, stiprina odos audinį 
ir rekonstruoja odą, didindamas 
tvirtumą ir elastingumą, mažina 
raumeninį nervo aktyvumą, siekiant 
išvengti raukšlių. Peptidai yra svar-
būs, nes signalizuoja odai gaminti 
baltymus, tokius kaip kolagenas. 
Peptidai gerina odos išvaizdą, ska-
tindama kolageno gamybą, tokiu 
būdu mažinamos smulkios raukš-
lelės ir suteikia odai jaunatvišką 
išvaizdą.

Kolagenas yra kiekvienos iš mūsų 
odoje ir nuo jo priklauso, kiek odos 
ląstelės bus aprūpintos drėgme 

www.beoti . l t

Komplimentai – tai eliksyras, šokdinantis Tavo laimės hormonus. Jei 
meilūs „atrodai stulbinančiai“ skirti ne deimantais inkrustuotai suknelei, 
o Tavo natūraliam grožiui, jautrioji savimeilė pražysta dar skaisčiau. 

bei išliks stangrios. Bėgant laiku, 
tirpusis kolagenas tampa netirpus, 
todėl nebesugeba sugerti ir išlaikyti 
to paties vandens kiekio. Tuomet 
odai tenka pasitikti raukšlių erą. 
Bet Tu gali šį procesą sulėtinti 
naudodama kolageno esencijas bei 
kaukes, stimuliuojančias audinius 
atsinaujinti.

L-askorbo rūgštis – tai ne tik 
nuotaiką keliantys žirneliai nuo gri-
po, tai ir antioksidantas, padedantis 
puikuotis skaisčiu kaip Dita von Te-
ese veidu. Lašelis L-askorbo rūgš-
ties (vitamino C) esencijos, ir oda 
ima kovoti su smulkiomis raukšlė-
mis, uždegimais bei pigmentinėmis 
dėmėmis, nepamiršdama sustiprinti 
kapiliarų. Antioksidantas Coen-
zymo Q10 specialių kofermentų 
pagalba turi stiprų priešraukšlinį 
poveikį, atnaujina bei regeneruoja 
odos ląsteles.

Tobulos odos sąjungininkė Hia-
lurono rūgštis yra natūrali mūsų 
organizmo medžiaga, gerinanti mi-
krocirkuliaciją, mažinanti sausumą 
ir perštėjimą. Deja, šios rūgšties 
kiekis sulig kiekvienais brandos 
metais mažėja, todėl oda plonėja 
ir... joje atsiranda raukšlės. Tam 
pasipriešinti galima naudojant Hia-
lurono rūgšties esencijas. 

O placenta? Ji nepaliauja stebinti 
Lietuvos kosmetikos pasaulio. 

Smerkti kiekvieną veide išdygusią 
raukšlę ar odos patamsėjimą visiš-
kai nebūtina. Geriau oda tinkamai 
rūpintis, šnekinti ir užlašinti kelis 
lašelius magiškos BEOTI esencijos.
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iekvieni metai mūsų veiduose pa-
lieka vis daugiau senatvės pėd-
sakų: suglemba oda, ant kaktos, 
po akimis bei prie lūpų atsiranda 

pirmosios raukšlės, stangrumą praranda 
kaklo ir skruostų oda. Vieni susitaiko su 
senstančiu kūnu, tuo tarpu kiti jaunatvę 
veide, pasitikėjimą savimi ir gerą savijau-
tą išsaugo kreipdamiesi į grožio specialis-
tus. Plastikos chirurgas Gintaras Kara-
levičius sutiko daugiau papasakoti apie 
veido patempimo operaciją bei atsakyti į 
keletą skaitytojų klausimų.
Happy Lift™ 
Revitalizing procedūra – greitas 
ir ilgalaikis efektas

Happy Lift™ Revitalizing procedūra yra 
veido odos ar atskirų jos dalių patempimas 
specialiais absorbuojamaisiais siūlais, ku-
rie padeda pasiekti maksimalų efektą. Kai į 
poodinius audinius implantuotas siūlas yra 
patempiamas, specialūs siūle esantys „kabliu-
kai“ stipriai įsikabina į odą. Siūlas yra pakan-
kamai tvirtas, kad išlaikytų odą ir sudarytų 
atramą audiniams, todėl nėra pavojaus, kad po 
procedūros veidas vėl suglebs. Nors Happy 
Lift™ Revitalizing procedūra garantuoja grei-
tą efektą ir puikūs rezultatai matomi iš karto, 
dar maždaug šešis mėnesius odoje vyksta pro-
cesai, kurie padeda pasiekti maksimalų rezul-
tatą. Taip yra todėl, kad aplink implantuotus 
siūlus suaktyvėja kolageno gamyba, skatinan-
ti papildomą odos patempimą.

Veido ar pasirinktų veido dalių patempimo 
procedūra Happy Lift™ Revitalizing turi ir 
daugiau pliusų. Šiai procedūrai atlikti užtenka 
vietinės nejautros, be to, ji trunka trumpiau nei 
tradicinės viduriniosios veido srities ir antakių 
pakėlimo procedūros, o procedūros metu da-
roma daug mažesnė invazija, todėl lėtai pasi-
vaikščioti ar dirbti kompiuteriu galima praėjus 
vos valandai po procedūros. Tiesa, pirmosio-
mis dienomis reikėtų elgtis ramiai. 5 dienas 
po procedūros negalima intensyviai sportuo-
ti, daug ir ekspresyviai kalbėti, reiktų vengti 
ir ekspresyvių veido judesių, negalima atlikti 
veido masažo, skusti, trinti bei šveisti veido, 

naudoti šiurkščių prausiklių ar miegoti ant 
veido. Maždaug po savaitės, gavus gydytojo 
leidimą, galima grįžti prie įprasto gyvenimo 
ritmo.
Ar man tinka Happy Lift™ 
Revitalizing procedūra?

Happy Lift™ Revitalizing procedūra 
naudojama patempti skruostų, išorinę antakių, 
kaklo bei apatinio žandikaulio sritis. Pasak 
plastikos chirurgo Gintaro Karalevičiaus, dau-
geliui pacientų nebūtina koreguoti visas veido 
sritis, pavyzdžiui, jaunesni pacientai paprastai 
nori pakoreguoti tik skruostų ir antakių sritis, 
kadangi tai tos sritys, kurios pradeda gleb-
ti anksčiausiai. Tuo tarpu vyresni pacientai 
dažniau pageidauja, kad būtų sutvarkyta visa 
stangrumą praradusi veido oda.

Jei norite, kad jums būtų atlikta Happy 
Lift™ Revitalizing procedūra, turite atitikti 
keletą reikalavimų. „Visų pirma žmogus turi 
būti sveikas tiek fiziškai, tiek psichiškai. Ne 
mažiau svarbu, kad jis suvoktų, kas yra inva-
zinė procedūra ir turėtų realius lūkesčius. Jei 
atitinkate šiuos kriterijus, galite kreiptis į gy-

dytoją, kuris apžiūrėjęs jus bei atlikęs būtinus 
tyrimus, įvertins, ar jums gali būti atlikta ši 
procedūra. Tiesa, procedūros nerekomenduo-
jama atlikti tiems, kurie artimiausiu metu keti-
na mesti svorį. Geriausia pirma numesti svorį, 
o tik po to kreiptis į gydytoją dėl procedūros, 
kadangi atsikračius nereikalingų kilogramų, 
oda gali suglebti ir nukarti, o procedūros re-
zultatai būti kur kas kuklesni nei tikėtasi“, – 
įspėja G. Karalevičius.
Siūlai lūpų korekcijai 

Jau yra sukurti tirpstantys siūlai, kurie pui-
kiai tinka lūpų korekcijai bei daugeliui kitų 
veido patempimo procedūrų. Lūpų korekcijos 
procedūra, kurios metu yra naudojami šie siū-
lai, gali būti panaudota dvigubam efektui pa-
siekti. Visų pirma su šiais siūlais, implantuotais 
į lūpų kraštelį, galima padidinti lūpas bei paryš-
kinti jų kontūrą. Taip pat procedūros metu gali-
ma panaikinti smulkias raukšleles aplink lūpas, 
kurios dažniausiai atsiranda vyresnio amžiaus 
žmonėms. „Šie siūlai yra geriausias pasirinki-
mas tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus žmo-
nių lūpų korekcijai, kadangi senėjant neišven-

giamai veidas keičiasi ir toliau, tad prireikus 
ateity procedūrą yra lengva pakartoti“, – patir-
timi dalinasi Gintaras Karalevičius. Taigi lūpų 
formos korekcija su ištirpstančiais siūlais tinka 
ir jaunesnio ir vyresnio amžiaus moterims.

Pasak gydytojo, procedūra su tirpstančiais 
siūlais yra idealus pasirinkimas tiems, kurie 
nori nesudėtingos procedūros ir kuo greičiau 
džiaugtis puikiais rezultatais: „Ši procedūra 
trunka vos 15 minučių, jos metu naudojama tik 
vietinė nejautra, o gražiomis lūpomis bei oda 
aplink jas žmogus gali džiaugtis iki 3 metų.“

Už konsultaciją dėkojame 
plastinės chirurgijos specialistui

Gintarui Karalevičiui
Mob. +370 686 83 222

www.plastikoschirurgas.lt

Biologinis amžius nebūtinai turi atsispindėti Jūsų veide
Gydytojas G. Karalevičius 
atsako į pora skaitytojų 
klausimų apie botulino 
toksiną:
1. Kada galima pradėti leistis botuliną? 
Aš botulino toksiną leidžiu tik pacientams, 
sulaukusiems 18 metų. Jei veide nesimato 
raukšlių, tai ir nereikia nieko daryti. Viskam 
ateina savas laikas, nereikia skubėti. Tiesa, 
jei žmogus kreipiasi dėl pernelyg gausaus 
prakaitavimo, atkalbėti nebandau, sulei-
džiu botuliną ir 18-mečiams. Ši problema 
užklumpa net ir labai jaunus, todėl botulino 
toksino injekcija gali būti puikus problemos 
sprendimas.
2. Ar botulino toksinas turi neigiamą 
poveikį?
Botulino toksinas tam tikra prasme yra 
nuodas. Per didelės jo dozės, suprantama, 
gali pakenkti. Tačiau medikas žino, kokia 
dozė pacientui nepakenks, deja, blogai gali 
baigtis tiems, kurie naudojasi mediko išsila-
vinimo neturinčių asmenų paslaugomis.

Sanatorija „Gradiali“ – 
išskirtinė kokybė ir platus 
paslaugų spektras

Vos prieš pusmetį duris atvėrusi sanato-
rija „Gradiali“ jau gali pasigirti nuolatiniais 
klientais bei išskirtine reputacija. Sanatorija 
savo klientams siūlo platų paslaugų spek-
trą: čia teikiamos reabilitacijos paslaugos, 
yra puikus SPA kompleksas, kuriame sve-
čiai gali naudotis baseinu, sūkurine vonia, 
garine pirtimi, cirkuliaciniu dušu, siūlomos 
fango parafino ir purvo aplikacijos, gausy-
bė skirtingų masažų, terapija „HyperPhoton 
3D“ lazeriu, akupunktūra, druskų kambarys 
bei įvairios hidroterapijos procedūros. Vieš-
butyje įrengti jaukūs įvairių klasių kamba-
riai, o puikus restoranas siūlo gausų meniu 
bei rengia smagius ir romantiškus koncer-
tus.

Sanatorija „Gradiali“ yra įsikūrusi kiek 
atokiau nuo Palangos centro, šalia gaiva ir 
pavasariu jau ošiančio pušyno. Sanatorijos 
svečiai jaukiai sėdėdami restorano terasoje 
gali mėgautis girdimu jūros, esančios vos 
už kelių minučių kelio, ošimu. O išėję pa-
sivaikščioti gali įkvėpti bundančios gamtos 
kvapo, pasidairyti pirmųjų žibuoklių, pasi-
džiaugti vis šiltėjančiais orais. „Gradiali“ 
– ideali vieta pailsėti nuo miesto triukšmo 
gamtos apsuptyje bei pasirūpinti savo grožiu 
ir sveikata.

Sanatorijoje „Gradiali“ viskas daroma dėl 
klientų. Stengiamasi, kad apsilankę sanatori-
joje į ją norėtų sugrįžti dar ne kartą. Todėl čia 
teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos ir 

stengiamasi klientams pasiūlyti niekur kitur 
Lietuvoje nepasiekiamų naujovių. 

Su vieninteliu Baltijos šalyse 
odą atjauninančiu lazeriu dirba 
garsus plastikos chirurgas

Tik sanatorija Gradiali turi naujausią ir 
vienintelį Baltijos šalyse lazerį „Asclepi-
on MCL31 DermaBlate“, kuris efektyviai 
kovoja su nepageidaujamais odos poky-
čiais. Juo saugiai ir veiksmingai lyginamos 
raukšlės, mažinamos išsiplėtusios poros, 
naikinamos pigmentinės dėmės, koreguo-
jami randai bei kiti odos pažeidimai. Odos 
atnaujinimas ir atjauninimas šiuo lazeriu 
yra puiki proga susigrąžinti stangrią ir jau-
natviškai švytinčią sveiką odą.

Su lazeriu „Asclepion MCL31 Derma-
Blate“ dirba vienas žymiausių Lietuvos 
plastikos chirurgų – Gintaras Karalevičius, 
kuris su šiuo lazeriu šalina nepageidauja-
mus odos darinius, atlieka frakcinį odos 
atnaujinimą bei atjauninimą, lygina veido 
odą, raukšles, koreguoja dėl spuogų ar kitų 
priežasčių susidariusius randelius ir daug 
kitų procedūrų, skirtų atgaivinti ir atjauninti 
odą bei išryškinti jos grožį.

Po procedūrų su vienos geriausių pasau-
lyje Vokietijos kompanijos „Asclepion Laser 
Technologies“ sukurtu lazeriu odoje padau-
gėja elastingo ir kolageno. Taigi oda tampa 
stangri ir elastinga. Moderni technologija lei-
džia greitai ir efektyviai atlikti procedūras ir 
maksimaliai sutrumpinti gijimo procesą, todėl 
gydymo rezultatai pastebimi daug greičiau. 

Romantiškas koncertas ir 
ypatingi pasiūlymai Moters 
dienos proga

Sanatorija „Gradiali“ ruošia išskirtinių pa-
siūlymų paketą Moters dienos proga. Kovo 
8-osios vakarą sanatorija visus kviečia į atli-
kėjo Deivido Basčio, buvusio grupės „Picaso“ 

nario, koncertą. Šventinės vakarienės metu 
galėsite mėgautis romantiška muzika, jaukia 
atmosfera, gurmaniška trijų patiekalų vakarie-
ne bei mylimųjų draugija.

„Gradiali“ taip pat kviečia visas moteris 
Moters dienos proga pasilepinti puikiame sa-
natorijos SPA komplekse, sustiprinti sveikatą 
sveikatinimo procedūromis, pasinaudoti išskir-
tine galimybe apsilankyti pas vieną geriausių 
Lietuvos plastikos chirurgų ir gerai pailsėti. 
Šių paslaugų komplektui taikomos patrauklios 
nuolaidos. „Gradiali“ visada laukia Jūsų, tačiau 
nepamirškite užsiregistruoti iš anksto.

Sanatorijoje „Gradiali“ – plastinės ir estetinės chirurgijos paslaugos
Moderni Palangos sanatorija „Gradiali“ kviečia visus 
pasimėgauti ne tik atpalaiduojamosiomis SPA paslaugomis, 
atstatyti prarastas jėgas, bet ir tuo pačiu metu pasirūpinti 
savo odos grožiu. Sanatorija gali pasigirti išskirtiniu 
dėmesiu įvairiapusiams klientų poreikiams, jaukia aplinka 
bei naujausia technine įranga, kurią vainikuoja vienintelis 
Baltijos šalyse lazeris „Asclepion MCL31 DermaBlate“, 
atjauninantis ir atgaivinantis nuvargusią odą.

Kovo mėnesį  
sanatorija skelbia  

Moters grožio mėnesiu ir 
dovanoja 20 % nuolaidą 

visoms plastinės ir  
estetinės chirurgijos 

procedūroms!  www.gradiali.com 
Vanagupės g. 15, Palanga, 

Mob. +370 616 54 213.


