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tėjus vasarai skubame mėgau-
tis kaitriais saulės spinduliais, 
kurie skatina vitamino D ga-
mybą, stiprina kraujo apytakos 

sistemą ir imunitetą, gerina savijautą, 
grūdina organizmą. Tačiau saulės spin-
duliai yra ne tik naudingi, bet ir žalingi: 
sukelia greitesnį odos senėjimą, skatina 
melanomos raidą, oda pleiskanoja, spar-
čiau raukšlėjasi, atsiranda pigmentinių 
dėmių. Būnant saulėje, svarbiausia – ne 
stengtis įdegti bet kokia kaina, o degin-
tis saugiai. Kaip veikia saulės spinduliai 
ir kaip tikslingai nuo jų apsisaugoti in-
formuoja Asta Ivoškienė, Šiaulių miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos stiprinimo specia-
listė.
Kas yra saulės spinduliai?

Saulės spinduliai – tai elektromagneti-
nės bangos, kurių spektras skirstomas pa-
gal bangos ilgį, ir tai matomoji šviesa, inf-
raraudonieji ir ultravioletiniai spinduliai 
(UV). Pastarieji dar skirstomi į A spektro 
UVA spindulius, kurių bangos ilgis 320–
400 nm, B spektro UVB spindulius, kurių 
bangos ilgis 280–320 nm, ir UVC spek-
tro spindulius, kurių ilgis 100–280 nm. 
Skiriasi spindulių bangos ilgis, skirtin-
gas ir jų biologinis poveikis. UVC spek-
tro spinduliai, Žemės nepasiekia. Odos 
paviršius atspindi dalį UV spindulių, kitus 
spindulius dažniausiai sugeria raginis 
odos sluoksnis. UVB spinduliai labai 
stipriai sugeriami atmosferoje ir žemę 
pasiekia nedidelė jų dalis, įsiskverbia tik 
1 mm į viršutinį odos sluoksnį, o UVA 
spinduliai gali įsiskverbti į gilesnius odos 
sluoksnius. UVB spinduliai veikia raginį 
ir paviršinį odos sluoksnius ir sukelia 
nudegimą, o vėliau didesnį įdegį nei UVA 
spinduliai. UVA spinduliai pažeidžia 
elastines skaidulas, todėl vertinami kaip 
svarbus veiksnys, skatinantis ankstyvą 
odos senėjimą. Šio spektro spinduliai 
gali pakeisti pigmento melanino erdvinę 
struktūrą, nuo kurio ir priklauso odos 
spalva. Melaniną gamina pigmentinės 
ląstelės, jis sugeria ir atspindi nuo odos 
paviršiaus saulės spindulius – taigi 
tarnauja kaip natūralus apsauginis filtras. 
Kuo jo daugiau, tuo odai geriau.

Kiek laiko galima praleisti 
saulėje?

Pagal individualų jautrumą saulės spindu-
liams oda skirstoma į tipus. Išskiriami šeši 
odos tipai, Vidurio Europos gyventojams 
būdingi keturi odos tipai. I tipo oda labai 
balta, itin reaguoja į saulės spindulius, 
neįdega, o nudega. Tai melsvų akių, rusvų 
plaukų žmonės, neretai turintys strazdanų. 
Jie saulėje be apsaugos gali būti 10 minučių. 
II tipo oda šviesi, bet plaukai tamsesni, 
akys mėlynos. Įdega jie silpnai, pirma 
beveik visada nudega. Saulėje be apsaugos 
priemonių jie gali pabūti ilgiau – 20 minučių. 
III tipo oda atsparesnė saulės spindulių 
poveikiui. Oda rusvo atspalvio, plaukai rudi, 
akys pilkos ar žalios, oda gerai įdega, nudega 
retai. Saulėje be apsaugos jie gali išbūti iki 30 
minučių. IV tipo odą turintys žmonės saulėje 
be apsaugos gali išbūti iki 45 minučių. Jų oda 
šviesiai ruda, plaukai juodi, akys rudos. Jie 
labai gerai įdega, niekada nenudega. Tad tie, 
kurių oda šviesi, kurie yra raudonplaukiai 
arba blondinai, mėlynų akių ir turi strazdanų, 
yra labai jautrūs saulei ir privalo būti itin 
atsargūs. Buvimo saulėje trukmę derėtų rink-
tis ne tik atsižvelgiant į individualų odos ti-
pą, bet ir į nuo žemę pasiekiančių spindulių 

kiekį, priklausantį nuo ozono sluoksnio (kuo 
jis storesnis, tuo daugiau sugeria ultravioleti-
nių spindulių), nuo saulės padėties, vietovės 
aukščio virš jūros lygio, debesuotumo ir kt. 

Kada mėgautis saule 
pavojinga?

Visuomenė apie galimą ultravioletinių 
spindulių kenksmingumo laipsnį informuoja-
ma meteorologinės tarnybos pranešimais apie 
UV indeksą (UVI). UV indekso reikšmės mū-
sų platumoje svyruoja tarp 1 ir 9 ir skirstomos 
taip: nuo 1 iki 2 – žemas, nuo 3 iki 5 – vi-
dutinis, nuo 6 iki 7 – aukštas, nuo 8 iki 10 – 
labai aukštas, 11 – ekstremalus. Maksimalias 
reikšmes Lietuvoje UVI pasiekia birželio–lie-
pos mėnesiais. Tuo metu ultravioletinės spin-
duliuotės kiekis, pasiekiantis žemės paviršių, 
gali sukelti odos įdegį. Debesuotumas gali 
sumažinti spinduliuotę, kartu ir UVI indeksą. 
Aukščiausias UVI būna giedrą vasaros vidur-
dienį. Reikia įvertinti, kad paplūdimyje gau-
nama papildoma UV dozė, atsispindėjusi nuo 
smėlio (atspindi iki 25%), o kalnuose – nuo 
sniego (ką tik iškritęs sniegas atspindi iki 80 
proc. spindulių) ir uolų. 

► Ligonių kasos organizavo 
patikrinimus

Ligonių kasų specialistai tikrino 
įstaigas, su kuriomis teritorinės 
ligonių kasos yra sudariusios 
sutartis. Šių patikrinimų metu 
ligonių kasų specialistai taip pat 
vertino gydymo įstaigų vadovų 
įsakymų, nustatančių priemokas 
ir mokamas paslaugas, bei kitais 
būdais imamų priemokų teisėtumą.

► Kaip išvengti apsinuodijimo?
Apsinuodijimas maistu – dažnas 
vasaros palydovas. Kadangi šilti 
orai ragina pasimėgauti gamtos 
teikiamais malonumais, specialistai 
rekomenduoja atkreipti dėmesį į 
tai ką valgome, laikytis higienos 
normų, vengti netinkamų produktų.

► Pasveikinkime tėvelius
Sekmadienis – Tėvo diena. 
Tad nepamirškite savo tėvelių, 
nudžiuginkite nedidele dovanėle 
ar tiesiog sveikinimo žodžiu. 
Nusivežkite tėvelius į gamtą, juk 
grynas oras – sveikatos šaltinis. 
O kad laikas neprailgtų siūlome 
pasigardžiuoti šašlykais.

7 psl.

3 psl.

Atėjus vasarai visi skubame pasimėgauti saulės voniomis

2 psl. 12 psl.

Saulės spinduliai ne tik šildo, bet ir kenkia
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Vanduo praleidžia iki 95 proc. spindulių, 
iš kurių apie 40 proc. prasiskverbia iki 0,5 
m gylio.

Kaip mus veikia ultravioletiniai 
spinduliai?

Ultravioletiniai spinduliai, be teigiamo 
poveikio (aktyvina kraujotaką, medžiagų 
apykaitą, skatina provitamino D sintezę, 
grūdina organizmą), pasižymi ir nepalan-
kiu sveikatai poveikiu. Nesaikingas mėga-
vimasis jais gali sukelti ir rimtų sveikatos 
sutrikimų, kurie gali pasireikšti po kelerių 
ar daugiau metų. Greitoji UV spindulių po-
veikio pasekmė – odos nudegimas, tolimo-
sios pasekmės išryškėja po daugelio metų. 
Pirmiausia oda darosi šiurkštesnė, ne tokia 
elastinga, ji greičiau senėja. Oda kaupia 
saulės energiją, todėl brandžiame amžiuje 
atsiradusios saulės keratomos, apgamai bei 
melanomos gali būti ilgalaikio intensyvaus 
ultravioletinių spindulių poveikio, patirto 
vaikystėje ar jaunystėje, pasekmė.

Ultravioletiniai spinduliai gali veikti ir 
kaip vėžį sukeliantis veiksnys. Veikiant 
UV spinduliams, audiniuose susidaro vadi-
namųjų fototoksinių medžiagų, kurios pa-
žeidžia ląstelių dezoksiribonukleino rūgštį 
(DNR), esančią genetinio aparato struktūro-
je. Atsiranda ląstelių išsigimimo galimybė, 
gali prasidėti nevaldomas ląstelių daugini-
masis. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad 
fototoksinių medžiagų sukelti DNR pažei-
dimai per 24 val. atsikuria. Taigi saikingas 
buvimas saulėje, darant ilgesnes pertraukas, 
sveikam žmogui nekenksmingas.

Su saulės poveikiu pirmiausia sietini 
piktybiniai navikai, kurie dažniausiai atsi-
randa  drabužiais neapdengtose kūno vieto-
se. Vėžio rizika priklauso ir nuo prigimtinių 
savybių, imuniteto, odos savybių, pigmento 
kiekio odoje (didžiausia rizika yra šviesaus 
odos tipo žmonėms), daugelio dar mokslui 
nežinomų priežasčių.

Kaip apsisaugoti nuo 
kenksmingos saulės?

Odos vėžio profilaktikai yra svarbi ap-
sauga nuo UVA ir nuo UVB spindulių. Tad 
būnant ilgai lauke, būtina naudoti apsaugos 
nuo saulės priemones: kremus, gelius, emul-
sijas ir pan. priemones. Tradiciškai žmonės 
jas naudoja, tik norėdami apsisaugoti nuo 
nudegimo. Tačiau epidemiologiniai tyri-
mai rodo, kad nuo saulės poveikio apsau-
gantys gaminiai neleidžia susidaryti tam ti-
kroms odos karcinomų rūšims. Veiksminga 
apsaugos nuo saulės priemonė turi saugoti 
ir nuo A, ir nuo B spektro spindulių. 
Todėl buvo susirūpinta ir tokių gaminių 
ženklinimu. Jau šią vasarą apsaugančių 
nuo saulės poveikio kosmetikos gaminių 
etiketėse vartotojai galės pamatyti simbolį: 
trys raidės apskritimo viduje, o tai reiškia, 
kad gaminys saugo nuo A spektro UV 
spindulių. Kad vartotojams būtų lengviau 
suprasti ir įvairius skaičius etiketėse, nuro-
dančius apsaugos koeficientą. Todėl prieita 
prie išvados, kad šalia apsaugos koeficien-
to (vadinamojo apsaugos nuo saulės fak-
toriaus) etiketėse būtų užrašyti ir paprasti 
teiginiai apie veiksmingumą: „Maža apsau-
ga“, „Vidutinė apsauga“, „Didelė apsauga“ 
ir „Labai didelė apsauga“. Kiekviena veiks-

mingumo kategorija, nurodyta šiais teigi-
niais, atitinka tam tikrus apsaugos nuo sau-
lės poveikio koeficientus. Pažymėtina, kad 
didesni nei 50 apsaugos nuo saulės koefici-
entai nesuteikia žymiai didesnės apsaugos.
Kaip pasirinkti tinkamą 
apsaugos nuo saulės 
priemonę?

Pasirenkant apsaugos nuo saulės prie-
mones reikia atsižvelgti į savo odos tipą ir 
buvimo saulėje trukmę. Jeigu ant indelio 
užrašyta SPF 10, vadinasi šia priemone 
patepta oda gauna tik dešimtąją UV 
spindulių dalį ir tiek kartų galima pailginti 
trukmę, kurią kiekvieno tipo oda gali 
toleruoti be apsaugos. Pavyzdžiui, III tipo 
odą turintieji be apsaugos saulėje gali būti 30 
minučių, panaudojus apsaugos nuo saulės 
priemonę SPF 10, buvimo saulėje trukmė 
gali pailgėti 10 kartų. Jautrią odą turintiems 
bei vaikams reikia naudoti apsauginius nuo 
saulės gaminius su ne mažesniu kaip 25 
apsaugos faktoriumi. Pasirinkus norimą ap-
saugos nuo saulės priemonę svarbu teisin-
gai ją panaudoti.

 Ką reikia atsiminti naudojant apsau-
gos nuo saulės gaminius:■ Jie pradeda veikti tik po 30 minučių, 
todėl odą tepti reikia dar prieš deginantis 
saulėje; 1 cm2 odos reikia apie 2 mg gami-
nio, t. y. suaugusiam žmogui vidutiniškai 36 
g (6 arbat. šaukšteliai).■ Įsidėmėtina, kad naudojant mažesnį 
kiekį, smarkiai sumažėja apsauga.■ Labai svarbu išsimaudžius ir nusi-
šluosčius pakartotinai ištepti kūno odą.

Daugelis žmonių, trumpam laikui atvykę 

į pajūrį, nenori naudotis apsaugos priemonė-
mis, manydami, kad neįdegs. Tai klaidinga 
nuomonė. Naudojant apsaugos nuo saulės 
priemonę, įdegama laipsniškai, po truputį, be 
nudegimų, be to, trokštamas rusvas atspalvis 
bus lygesnis. Visada grįžus po deginimosi sau-
lėje reikia nusiprausti po dušu ir patepti odą 
drėkinamuoju kremu ar losjonu. Įsidėmėtina, 
kad net ir labai veiksmingi gaminiai, skirti ap-
saugai nuo UVB ir UVA spindulių, negali už-
tikrinti visiškos apsaugos nuo ultravioletinių 
spindulių keliamo pavojaus. 

Reikia nepamiršti ir kitų teisingos elg-
senos priemonių, kurios apsaugotų nuo 
UV spindulių nepageidaujamo poveikio:■ Geriausias laikas būti (ir vaikams iki 
3 m. amžiaus) saulėje yra iki 11 valandos ir 
nuo 15 val. Paprastai tariant, reikia vengti 
saulės, kai žmogaus šešėlis yra trumpesnis 
už ūgį. Kūdikiams būti atviroje saulėje iš 
viso nereikia. Rachito profilaktikai jiems 
užtenka UV spindulių, kuriuos jie gauna per 
neuždengtas kūno vietas: veiduką, rankytes, 
kojytes.■ Dėl galimo kenksmingo ultravioleti-
nių spindulių poveikio ragenai, lęšiukui ir 
akių tinklainei įpročiu turi tapti ir akinių 
nuo saulės nešiojimas. Moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad dėl ilgalaikio saulės spindulių 
poveikio greičiau drumstėja lęšiukas ir gana 
jauname amžiuje gali išsivystyti katarakta. 
Akiniai nuo saulės turi būti su specialiu ap-
sauginiu ultravioletinių spindulių filtru. ■ Kiekvienas turėtų išsiugdyti ir savis-
tabos įgūdžius. Reikia surasti laiko ne tik 
grįžus iš paplūdimio, bet ir kasdien apžiū-
rėti savo odą. Bet koks naujai atsiradęs ar 
pradėjęs kisti odos darinys, gumbelis, maz-
gelis, pasikeitusi jų spalva ar forma, pra-
dėjęs pleiskanoti ar šlapiuoti apgamas turi 
priversti pasikonsultuoti su gydytoju. 

Saulės spinduliai ne tik šildo, bet ir kenkia
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igonių kasų specialistai visose Lie-
tuvos nacionalinei sveikatos siste-
mai priklausančiose asmens svei-
katos priežiūros įstaigose atliko 
patikrinimus dėl galimai neteisėtų 

mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, apmokamas Privalomojo svei-
katos draudimo (PSDF) biudžeto lėšomis, 
ir nustatė, kad kai kuriose įstaigose už šias 
paslaugas buvo nepagrįstai, nesilaikant 
teisės aktų reikalavimų imami papildomi 
mokesčiai. Buvo tikrintos įstaigos, su ku-
riomis teritorinės ligonių kasos (TLK) yra 
sudariusios sutartis. Šių patikrinimų metu 
ligonių kasų specialistai taip pat vertino 
gydymo įstaigų vadovų įsakymų, nustatan-
čių priemokas ir mokamas paslaugas, bei 
kitais būdais imamų priemokų teisėtumą. 
Patikrinimas buvo atliekamas vykdant Sei-
mo Sveikatos reikalų komiteto sprendimą, 
sveikatos apsaugos viceministrės Janinos 
Kumpienės pavedimą ir Valstybinės ligo-
nių kasos prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos direktoriaus įsakymą. 

85 gydymo įstaigose patikrinimų metu 
buvo nustatyta, kad už paslaugas, kurių 
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lė-
šomis, buvo imami neteisėti mokesčiai. 
Buvo nustatyta, kad pacientai sveikatos 
priežiūros įstaigose mokėjo priemokas už 
PSDF biudžeto lėšomis apmokamas gydy-
tojų specialistų konsultacijas, fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos gydytojų paskirtą 
vienos rūšies procedūrų kursą, už kontras-
tines medžiagas, naudojamas atliekant 
radiologinius tyrimus. Nustatyta atvejų, 
kai buvo imamas didesnis nei patvirtintas 
mokestis už prisirašymą prie poliklinikos 
ir mokestis už asmens sveikatos istorijos 
persiuntimą. Taip pat buvo imtas mokestis 
už recepto, siuntimo konsultuoti perrašy-

mą, už gydytojų konsultacinės komisijos 
pažymos ar siuntimo į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybą išdavimą.

Įtardami, kad sveikatos priežiūros įstai-
ga vertė neteisėtai mokėti, pernai pacientai 
197 kartus raštu kreipėsi į minėtas įstaigas, 
prašydami sugrąžinti jų sumokėtus pinigus 
už paslaugas. Pagrįstais buvo pripažinti 
183 skundai, o pacientams grąžintina suma 
sudarė 48 tūkst. litų. 

Tuo tarpu ligonių kasų specialistai per-
nai pagal gautus pacientų skundus dėl ga-
limų neteisėtų priemokų sveikatos priežiū-
ros įstaigose atliko 258 patikrinimus. 127 
pacientų skundai (49 proc.) buvo pripažinti 
pagrįstais. Nustatyta grąžintina dėl netei-
sėtų priemokų suma siekė 68 tūkst. litų.

Sveikatos priežiūros įstaigos teikia ir to-
kias sveikatos priežiūros paslaugas, už ku-
rias jų gavėjai privalo sumokėti. Mokamų 
paslaugų sąrašą, jų kainas ir teikimo tvarką 
įsakymu yra patvirtinęs sveikatos apsaugos 
ministras. Pagal šį įsakymą gydymo įstaigos 
vadovas privalo nustatyti, kaip įstaigoje turi 
būti teikiamos mokamos paslaugos. Patikri-
nimų metu buvo nustatyta, kad vidutiniškai 
95 proc. visų gydymo įstaigų yra patvirtinta 
mokamų paslaugų teikimo tvarka.

2011 m. už mokamas paslaugas visų 
sveikatos priežiūros įstaigų gauta lėšų su-
ma sudarė apie 139 mln. Lt: Vilniaus TLK 
veiklos zonos gydymo įstaigos už šias 
paslaugas gavo apie 51 mln. Lt, Kauno 
TLK – beveik 40 mln. Lt, Klaipėdos TLK 
– apie 24 mln. Lt, Šiaulių TLK – apie 14 
mln. Lt, Panevėžio TLK – daugiau nei 10 
mln. litų. 

2011 m. už sveikatos priežiūros paslau-
gas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biu-
džeto lėšomis, sumokėta papildomų mokes-
čių suma iš viso sudarė 2,8 mln. Lt: Vilniaus 

TLK veiklos zonos ASPĮ gautų papildomų 
mokesčių suma sudarė 161,3 tūkst. Lt, Kau-
no TLK veiklos zonos ASPĮ – 899,4 tūkst. 
Lt, Klaipėdos TLK veiklos zonos ASPĮ – 
609,5 tūkst. Lt, Šiaulių TLK veiklos zonos 
ASPĮ – daugiau nei 1 mln. Lt, Panevėžio 
TLK veiklos zonos ASPĮ – 58,5 tūkst. litų.

Taip pat buvo nustatyta, kad 8 proc. gy-
dymo įstaigų pacientams matomoje vietoje 
nebuvo skelbiama informacija apie moka-
mas paslaugas ir jų teikimo tvarką, pacientai 
nebuvo supažindinami apie mokamų paslau-
gų kainas ir mokėjimo už jas tvarką, nors tai 
daryti įstaigos vadovą įpareigoja sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas. 

 Pagal Pacientų teisių ir žalos atlyginimo 
įstatymą pacientas turi būti informuojamas 
apie galimybę pasirinkti gydymo įstaigoje 
taikomus diagnostikos ir gydymo metodus 
(jei tokia galimybė yra) ir savo pasirinkimą 
patvirtinti parašu. Patikrinimų metu nusta-
tyta, kad 17 proc. sveikatos priežiūros įs-
taigų pacientų sutikimas nebuvo tinkamai 
įformintas medicinos dokumentuose. 

Taip pat nustatyta, kad kai kuriose gy-
dymo įstaigose nebuvo vykdoma mokamų 
paslaugų ir papildomų mokesčių už paslau-
gas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biu-
džeto lėšomis, apskaita.

Sveikatos priežiūros įstaigos buvo tikrinamos dėl neteisėtų 
mokėjimų už paslaugas Informuojame, kad iš privalomuoju svei-

katos draudimu apdraustų pacientų teisėtas 
papildomas mokestis gali būti imamas tik 
šiais atvejais: 

■  jei pacientas savo iniciatyva pasiren-
ka brangiau kainuojančias paslaugas, me-
džiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių 
ir bazinių kainų skirtumą; 

■  jei pacientas, turintis teisę į nemoka-
mas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
savo iniciatyva pasirenka papildomas pas-
laugas ar procedūras, jis sumoka šių paslau-
gų ar procedūrų kainą; 

■  jei pacientas, neturėdamas šeimos 
gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydy-
tojo specialisto konsultaciją; 

■  jei pacientą konsultuotis pas gydy-
toją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis 
gydymo įstaigoje, neturinčioje sutarties su 
teritorine ligonių kasa;

■  jei pacientas pageidauja gauti pla-
nines sveikatos priežiūros paslaugas skubos 
tvarka; 

■  jei teikiamos mokamos paslaugos, 
įrašytos į sveikatos apsaugos ministro pa-
tvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

Kiekvienu atveju, kai sveikatos prie-
žiūros įstaigoje už paslaugas prašoma 
primokėti, pacientas savo parašu turi pa-
tvirtinti, kad sutinka gauti šias paslaugas. 
Žinotina, kad pinigus už gydymo įstaigų 
suteiktas paslaugas asmuo turi sumokėti į 
įstaigos kasą ir gauti tai patvirtinantį kvi-
tą. Jei ligonio sumokėta suma yra didesnė 
negu jam priklauso mokėti už suteiktas 
paslaugas, skirtumas grąžinamas, įfor-
minant tai kasos išlaidų orderiu, kuriame 
turi būti nurodyta gavėjo pavardė, paso 
numeris, adresas. 

Valstybinės ligonių  
kasos prie SAM 

Ryšių su visuomene skyrius 
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ĮKVĖPKITE SVEIKATOS
Natūralus būdas apsisaugoti nuo  

insulto ir infarkto

Tai natūralus būdas apsisaugoti nuo ligų, nes treniruotės su „Samozdrav“ 
esmė – kvėpavimas atmosferos oro ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu. Šiame 
mišinyje anglies dvideginio koncentracija yra daug kartų didesnė nei įprasto kvė-
pavimo metu. Pakanka vos 30–60 min. kasdien, kad per kelis mėnesius CO2 
koncentracija mūsų kraujyje padidėtų ir taptų normali. Naudojant šį treniruoklį 
atsinaujina kraujagyslių tonusas, normalizuojasi kraujo spaudimas, sumažėja 
širdies apkrova, pagerėja organų aprūpinimas krauju, taigi, pašalinama pagrin-
dinė hipertonijos ir išeminės širdies ligos priežastis. 

Treniruoklis „Samozdrav“ padeda apsisaugoti nuo insulto ir infarkto, išvengti 
ir įveikti daugelį kitų lėtinių ligų:  bronchinę astmą, aritmiją, galvos svaigimą, 
koordinacijos, virškinimo sutrikimus, II tipo diabetą, aterosklerozę, osteochon-
drozę, artrozę nemigą, odos išbėrimus, nuolatinį nuovargį, ankstyvą senėjimą 
ir kt.  Reguliariai treniruojantis su „Samozdrav“ pagerėja kraujotaka, sustiprėja 
imunitetas, atsikuria pažeistos organų funkcijos.  Gauti reikiamo CO2 kiekio iš 
išorės neįmanoma, nes jo atmosferoje labai mažai, todėl treniruotės su „Sa-
mozdrav“ – puiki išeitis būti sveikesniems ir galimybė išvengti nesaikingo vaistų 
ir kitų cheminių preparatų vartojimo. Svarbu ir tai, kad treniruokliu dėl teigiamo 
poveikio sveikatai gali naudotis bet kurio amžiaus žmogus.

Treniruoklių galima užsisakyti  tel. 8 5 230 5808, +370 606 89669. „Samoz-
drav“ galima įsigyti: Vilniuje  „Vingio“ vaist. (Savanorių per. 11), „Medininkų“ 
vaist. (Aušros vartų g. 27), Kaune bendrovėse „RIVA“ ( Putvinskio g. 49), „Eco-
hit“ ( V.Lašo g. 3), vaist. „Urticae“ (Neries kr. 8), Šiauliuose medtechnikos pard. 
(Dvaro g. 74), Klaipėdoje  medtechnikos pard. (Galinio pylimo g. 5.), Panevė-
žyje  „Stoties“ vaist. (Stoties g. 7), Alytuje firmoje „Lauveka“ ( Suvalkų g.1), Ma-
rijampolėje „Vaistų skrynelė“ vaist. (Jaunimo g. 2), Vilkaviškyje Švarcos vaist., 
(Maironio g. 5).  www.salus.lt.  info@salus.lt. 

Statistika skaudi – dažniausiai mūsų 
artimuosius palaužia kraujotakos ligos. 
Vaistų pasirinkimas didžiulis, tačiau 
jų nauda laikina, o šalutinis neigiamas 
poveikis lieka ilgam – naudojant kartais 
net kelias vaistų rūšis vienu metu kyla 
pavojus širdžiai, smegenims, inkstams, 
o norimo efekto nepasiekiama. Nuo 
mažų dienų esame mokomi, kad 
treniruodami savo kūną būsime 
sveikesni. Vertėtų įsiminti dar vieną 
tiesą – mūsų širdžiai ir kraujotakos 
sistemai sveikatos įkvepia treniruoklis 
„Samozdrav“.

tėjus vasarai visi stengiasi dėvėti 
kuo trumpesnius ir lengvesnius 
drabužius. Kelnes keičia šortai, 
sijonai, moterys vis dažniau dė-
vi sukneles. Situacija mus įpa-

reigoja labiau prižiūrėti kojas ir stengtis 
išvengti neestetiško reginio.

Išsiplėtusios venos – dažniausiai pasi-
taikanti problema, ši liga pasitaiko visose 
amžiaus grupėse, tačiau net 25% vyresnių 
nei keturiasdešimties metų žmonių ja skun-
džiasi. Moterims paūmėja menopauzės ar 
nėštumo metu ir po gimdymo.

Ar įmanoma išsaugoti dailias 
kojas? 

Norint išvengti išsiplėtusių venų reikia 
kiek galima dažniau eiti pasivaikščioti, pa-
bėgioti, pasivažinėti dviračiu, paplaukioti 
arba užsiiminėti vandens aerobika. Nuo 

aktyvios veiklos pagyvėja  kraujotaka, pa-
gerėja audinių medžiagų apykaita, didėja 
raumenų tonusas. Stenkitės ilgai nestovėti, 
nes tai skatina venų plėtimąsi. 

Moterims venas plėstis gali paskatinti 
aukštakulniai batai – jie kliudo kraujui srūti 
efektyviai, taigi dažniau aukitės batelius tin-
kama pakulne. Taip pat reikėtų vengti dide-
lio fizinio krūvio – neneškite sunkių nešulių, 
krepšių, rankinių. Venas išsiplėsti gali paska-
tinti ir maistas,  tad nepiktnaudžiaukite mil-
tiniais produktais, saldumynais, apribokite 
druskos, kavos, sultinių vartojimą. Venoms 
kenkia saunos bei pirtys, tad stenkitės kuo 
dažniau kojas  aplieti vėsiu vandeniu. 

Ką daryti jau susidūrus su šia 
liga?

Jeigu jums pastebimai iššokusios krauja-
gyslės, vakare jaučiate kojų sunkumą, matyti 

ryškus kojų patinimas, kojos nuolat pavargu-
sios, jas dažnai suima mėšlungis, išsiplėtusios 
venos nemaloniai pulsuoja, kojos skausmin-
gos vos prisilietus, tuomet kuo skubiau kreip-
kitės į gydytoją. Pradinės venų plėtimosi sta-
dijos visai nereiškia, kad reikės operacijos. 

Yra keletas gydymo metodų, kuriuos 
reiktų derinti su gydytoju, įvertinusiu paci-
ento situaciją. Pradėti reikėtų nuo specialių 
pratimų mažinančių kraujo susikaupimą 
venose. Tuomet aktyviai juda kojų sąnariai, 
treniruojami blauzdų raumenys, atkuriamas 
pumpuojamasis raumenų poveikis venoms. 
Puiki grūdinamoji ir stiprinamoji priemonė 
– kontrastinis dušas, kai kaitaliojamos karš-
to ir šalto vandens srovės. 

Masažas gerai tiek visam organizmui, 
tiek venoms, tiesa, jei yra trombų (flebitas), 
jis nerekomenduojamas. Kai kurie produk-
tai ir maisto papildai gali padėti sumažin-
ti ar išvengti venų išsiplėtimo, svarbu kad 
juose būtų efektyvus vaistažolių komplek-
sas venų sveikatai palaikyti. Veikliosios 

medžiagos sumažina kojų nuovargio jaus-
mą ir kojų edemą, pagerina kraujo apytaką 
kojų venose, padeda stiprinti kraujagyslių 
sieneles. Norint pajusti lengvumą kojose 
galima naudoti ir gelį, kurio veikliosios 
medžiagos stiprina venas, turi priešužde-
giminių ir priešedeminių savybių, mažina 
kapiliarų sienelių pralaidumą, užkerta kelią 
trombų vystymuisi išsiplėtusiose venose, 
veikia kaip anestetikas.

Moterims, norinčioms ilgą laiką iš-
saugoti sveikas ir gražias kojas, medikai 
rekomenduoja mūvėti profilaktines kom-
presines kojines. Šios kojinės, tolygiai 
apspausdamos kojas skatina kraujo apy-
taką, padeda išvengti kraujo sankaupų ve-
nose ir saugo nuo venų išsiplėtimo. Taip 
pat galima stiprinti kapiliarus specialiais 
gydomaisiais kremais, kurie stabdo ligos 
progresavimą, mažina ligos simptomus 
bei komplikacijų riziką. Tačiau išsiplėtu-
sios venos savaime nesusitraukia. Būtinais 
atvejais gydytojai taiko operacijas.

Išsaugokime gražias kojas

ir

Atraskite gamtos įkvėptą ateities produkciją!

Pajausk lengvumą kojose!

Augalinių ekstraktų 
kompleksas vidiniam vartojimui

Gelis išoriniam 
vartojimui

• Sunkioms, pavargusioms kojoms

• Padeda palaikyti venų elastingumą

• Palaiko kojų ir pėdų normalią 
kraujotaką

www.silvanols.com
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Ko gero nėra žmogaus, 
kuriam nebūtų skaudu 
netekti dantų. Juk dantys 
šiais laikais siejami ne 
tik su kramtymu, bet ir su 
sveikata, grožiu, jaunyste. 
Vis dėlto ne tik amžius iš 
žmonių atima dantis –  
vieno ar kelių žmonės 
gali netekti jaunystėje dėl 
sveikatos sutrikimų. Tačiau 
šiais laikais netekus dantų 
neverta nusiminti –  
odontologai jau gali 
pasiūlyti tokių protezavimo 
galimybių, kad, jeigu 
niekam nepasakosite, 
vieninteliai ir žinosite, kad 
savo burnoje turite kažko 
netikro.
Protezavimas – ne nuosprendis

„Dantų protezavimas, kaip ir širdies perso-
dinimas, sąnarių protezavimas ar kitos proce-
dūros, yra atliekamas tam, kad pagerėtų žmo-
gaus gyvenimo kokybė. Kai trūksta dantų, yra 
apkraunami kiti, likę dantys, nepilnavertiškai 
sukramtomas maistas. Dėl to kyla virškinimo 
sutrikimų, deformuojasi žandikauliai, galų 
gale, žmogus kompleksuoja dėl savo burnos, 
bijo šypsotis, kartais ir kalbėti“, – pasakojo 
odontologijos klinikos, esančios Vilniuje, Žal-
girio g. 109 vadovas Sergejus Vetoševas. 

Šios klinikos gydytojams ne kartą yra tekę 
susidurti su žmonėmis turinčiais stereotipinę 
nuomonę, esą protezus nešioja tik vyresnio 
amžiaus žmonės, aplinkiniai mato, kad dantys 
yra netikri, kad nešiojant protezus švepluoja-
ma. 

S. Vetoševas sutinka, kad kadaise panašiai 
ir buvo – protezai kėlė žmonėms diskomfortą 
kalbant, valgant, šypsantis.

„Tuo metu gyvavo požiūris, kad dantys yra 
skirti kramtyti, ne taip kaip dabar – šypsotis. 
Protezai buvo kieti, dėl trūkstamų dantų buvo 
sugadinami ir buvę sveiki dantys, – dvide-
šimties metų senumo istoriją mena odontolo-
gas. – Viskas pasikeitė, kai atsirado implantai 
ir naujos technologijos protezai „Valplast“. 
Dėl šių įdiegtų naujovių smarkiai pakito savų 
dantų netekusių žmonių gyvenimo kokybė. 
Protezavimas yra ne nuosprendis, bet pagalba 
žmogui su traumuotu, nepilnaverčiu kramty-
mo aparatu.“ 

Paslauga tik vyresniems?
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad protezavimo 

gali prireikti ne tik vyresnio amžiaus žmonėms. 
Juk dantis galima prarasti dėl ligų, avarijų ar 
traumų sportuojant. Be to, kartais protezuoti 
verta ir tada, kai dantis dar yra, bet jo gydymas 
yra labai sudėtingas ir sunku prognozuoti, ar jis 
bus sėkmingas. Dantis praranda ir visai jauni 

žmonės.
„Protezavimą daugiau galima sieti su jau-

nyste, negu su senatve – pažiūrėkite, kaip 
atrodo ir jaučiasi žmogus, būdamas bedan-
tis ir kaip atrodo ir jaučiasi žmogus gražiais 
dantimis, tegu ir dirbtiniais, – atkreipė dėmesį 
S.Vetoševas. – Baimintis protezų tikrai ne-
reikia, nes su kosmetiškai gerai atrodančiais 
dantų protezais žmogus labiau savimi pasitiki, 
praranda turėtus psichologiškai traumuojan-
čius kompleksus dėl dantų formos ar jų trū-
kumo.“

Žalgirio gatvėje esančioje Odontologijos 
klinikoje skiriama daug dėmesio vyresnio 
amžiaus pacientams: skiriama daugiau laiko 
pokalbiui, konsultacijoms, per kurias aptaria-
mas paciento gydymo planas. Į vyresnio am-
žiaus žmonių pageidavimus žiūrima itin ati-
džiai. Tai iliustruoja ir vienas iš paskutiniųjų 
klinikos rekordų – pacientei 11 kartų suteikta 
nemokama konsultacija, kol buvo suderintas 
gydymo ir protezavimo planas. 

„Taigi, kadangi konsultacija yra nemoka-
ma, kartais kantrybės reikia ne tik pacientams, 
bet ir gydytojams“, –  šyptelėjo klinikos atsto-
vas. 
Po nėštumo – be dantų?

Prisimindama dar neseną istoriją Odon-
tologijos klinikoje dirbanti gydytoja Dovilė 
Vetoševienė pasakojo, kad pastaraisiais me-
tais smarkiai pagerėjo Lietuvos gyventojų 
dantys. Dabar yra platus dantų pastų, šepetė-
lių, kitų dantų priežiūros priemonių pasirinki-
mas. Gera burnos asmens higiena yra raktas 
į natūralių bei gydytų dantų ilgaamžiškumą. 

Anksčiau pasitaikydavo, kad po gimdymo 
ir vaikų žindymo moterys likdavo be dantų. 
Nelabai kas norėdavo kreiptis į „dantistus“ 
– juk sovietiniais metais nebuvo ir nuskaus-
minamųjų. Viskas pasikeitė atsiradus geresnei 

nėščiųjų priežiūrai, pagerėjo ir mamų, ir vaikų 
dantų būklė.  

„Kokybiškai paruošus dantį ir  plomba lai-
kosi žymiai ilgiau, negu ant netinkamai išva-
lyto danties“, – profilaktikos svarbą pabrėžė 
D. Vetoševienė.

Kodėl reikia protezuoti?
Protezavimo reikia dėl kelių priežasčių. 

Dantų netekimas pakeičia ne tik burnos, bet ir 
veido estetinį vaizdą. Pakinta ne tik šypsena, 
bet ir smakro, nosies padėtis, įkrenta lūpos. 
Tad dantų netekimas gali išoriškai pasendinti 
žmogų. 

Be išvaizdos pokyčių sutrinka kramtymo 
funkcija. Taip žmogus nepatiria valgymo ma-
lonumo, be to šis sutrikimas kenkia virškini-
mui. Virškinimas sutrinka visų pirma dėl to, 
kad, kai kramtoma mažiau, išsiskiria mažiau 
seilių. 

Net jeigu žmogus netenka vieno danties, 
gali pakisti jo tartis – jis gali imti švepluoti. 
Ypač tai aktualu, jeigu žmogus netenka prie-
kinių dantų. 

„Dantų lankas yra vientisas – kiekvienas 
dantis kontaktuoja su gretimu dantimi kon-
taktiniais taškais. Kramtant, kramtymo spau-
dimas per šiuos taškus perduodamas greti-
miems dantims. Todėl kramtant viena puse, 
dalį kramtymo spaudimo kompensuoja kita 
dantų lanko pusė, tiesiogiai nedalyvaujanti 
kramtyme. Pašalinus nors vieną dantį sistema 
subyra. Tai galima palyginti su automobilio 
varikliu: šešių cilindrų variklis, o trys cilindrai 
nedirba. Koks to variklio galingumas? – re-
toriškai klausė gydytojas odontologas Rim-
vydas Aukštuolis. – Tiesa, jeigu neturi auto-
mobilio, gali važiuoti dviračiu arba vaikščioti 
pėsčiomis. Taip ir kramtyti galima – pavyz-
džiui, neturint nė vieno danties alveolinėmis 
ataugomis – dantenomis. Bet koks tada tai 
kramtymas?“

Galimybė pasirinkti
Žymiai senstelėjus visuomenei ir proteza-

vimo reikšmė padidėjo. Tačiau gydytoja D. 
Vetošievienė apgailestauja, kad daug žmonių 
vis dėlto vaikšto nesusiprotezavę dantų. Ir 
taip, deja, yra dėl ekonominių priežasčių. 

Valstybė kompensuoja dalį protezų kainos. 
Kokia ji bus, priklauso nuo to, kokį proteza-
vimo būdą pacientas pasirinks. Visai nebūtina 
rinktis brangiausių metodų – odontologijos 
klinikos specialistai parinks ir pasiūlys bent 
tris protezavimo variantus – nuo ekonominio, 
patenkinamo iki aukštesnio lygio ir komforto 
variantų. Kuo protezų konstrukcija sudėtin-
gesnė, tuo jie brangesni, tačiau ne visuomet 
brangiausios konstrukcijos protezai konkre-
čioje situacijoje bus geriausi. Tad kartu su gy-
dytoju galėsite išsirinkti geriausią derinį pagal 
jūsų poreikius ir galimybes.

Protezavimo nederėtų atidėti, nes tai gali 
virsti tiksinčia bomba – jeigu dabar ignoruosi-
te problemas, jos vėliau tik didės, o jų sprendi-
mai – taps vis sudėtingesni ir brangesni. 

Kokius „naujuosius dantis“ 
rinktis?

Protezavimas yra dantų ar dantų eilių de-
fektų pašalinimas dirbtiniais dantimis, o patys 
protezai būna išimami (plokšteliniai) ir fik-
suoti burnoje (tiltai, karūnėlės). Taip pat dantų 
trūkumą galima kompensuoti implantais su 
dantų protezais. 

Neišimami protezai būna keraminiai, pa-
gaminti iš metalo plastiko, metalo keramikos, 
bemetalės keramikos, cirkonio oksido pagrin-
do keramikos. Išimami protezai dažniausiai 
vadinami plokšteliniais. Jų pagrindas gali 
būti gaminamas iš kieto plastiko arba taikant 
„Valplast“ technologiją, kuri suteikia daugiau 
patogumo.

Paprastos plokštelės, kurios naudotos pro-
tezams dar ir sovietmečiu, per dešimtmečius 
nepakito. Tuo tarpu naujoji „Valplast“ techno-
logija suteikia pacientui daugiau komforto ir 
estetikos, nes iš jos pagaminti protezai prak-
tiškai yra nepastebimi. Jie pagaminti iš minkš-
tos plastmasės – nailoninio termoplastiko. Tad 
protezai yra lankstūs, o ne kieti, nelūžta, kaip 
kad buvo seniesiems plokšteliniams prote-
zams. 

„Valplast“ protezai nesukelia alergijos paci-
entams, kurie yra alergiški akrilinėms plastma-
sėms ir metalui. Vietoj metalinių kabliukų šių 
protezų pritvirtinimui naudojamas plastikas, 
kurio apkabėlės priglunda prie išlikusių savų 
dantų ir dantenų. Tokių protezų beveik neįma-
noma sulaužyti, jie tausoja dantenas, nesugeria 
kvapų, plastikas nekeičia spalvos. 

Kitas protezavimo būdas – implantacija. 
Implantacija su protezavimu  – tai  pakanka-
mai ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujan-
tis kantrybės iš paciento  pusės, bet galiausiai 
pacientas nejaučia, kad dantys yra svetimi, tai 
yra dirbtiniai. Pacientas jaučiasi it turėtų visus 
savus dantis, kaip buvo iki dantų netekimo. 

Implantacija gali išspręsti problemas, ku-
rios kyla dėl aukščiau išvardintų protezavi-
mo būdų – nebereikia apšlifuoti kaimyninių 
sveikų dantų gaminant tiltinius protezus, 
nebelieka net minimalaus diskomforto dėl 
protezų, išvengiama protezavimo į minkš-
tuosius audinius besiremiančiais nuimamais 
protezais. Svarbu pažymėti, kad esant ypač 
dideliems dantų eilių defektams, ant implan-
tų galima protezuoti ir nuimamais protezais 
su užraktais. Užraktai suteikia protezams 
stabilumo ir patikimumo, kad išimami dantų 
protezai neiškristų iš burnos ertmės netinka-
mu metu.
Odontologijos klinika
Žalgirio g. 109 (2 aukšte), Vilnius
Tel.: 8 5 275 7999

Kokybiškas odontologų-protezuotojų 
darbas padės šypsotis be nerimo

Dantų gydymo ir protezavimo paslaugas teikiančią Odontologijos kliniką rasti nesunku – ji 
yra Žalgirio gatvėje Vilniuje, šalia naujojo Sostinės turgaus. Be to, prie jos patogu atvažiuoti 
ir lengva pasistatyti automobilį, nes yra nemokama automobilių stovėjimo aištelė

Naujos kartos „Valplast“ dantų protezai

Odontologijos klinikos vadovas ir dantų protezavimo specialistas Sergejus Vetoševas, Euro-
poje ir JAV darbo patirties turintis gydytojas odontologas Rimvydas Aukštuolis ir kiti klinikos 
specialistai pacientams suteiks ne tik aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančias paslaugas, 
bet ir malonų aptarnavimą
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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 pro� 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.

Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

75 mg ir 150 mg pl∂vele dengtos tablet∂s
(IMS duomenys, 2011 m.)

Hjerte / 007.1

Už lango – ilgai laukta 
saulėta vasara. Tai pats 
laukiamiausias metų laikas, 
tačiau ne visiems. Daugelis 
žmonių mėgsta vasarą, 
tačiau ne visada karštomis 
dienomis jaučiamės gerai. 
Net ir sveikam organizmui 
nelengva pakelti didelius 
karščius bei didelę 
drėgmės koncentraciją. 
Širdis – tai nuolat dirbantis 
gyvybę palaikantis 
organas. Todėl turime 
pasirūpinti jos sveikata. 
Labai karštomis vasaros 
dienomis sergantiesiems 
išemine širdies liga, širdies 
nepakankamumu reikėtų 
stengtis būti pavėsyje, 
vengti didelių fizinių krūvių, 
nepervargti, laikytis dienos 
ir mitybos režimo. 
Rengiant straipsnį konsultavo šeimos 
gydytoja Ingrida Čereškienė

Karštis – sveikatos priešas
Karšti orai gali sukelti organizmo per-

kaitimą. Tai labai priklauso ir nuo žmo-
gaus amžiaus, sveikatos. Greičiau per-
kaista vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, 

nėščios moterys. Klimatas ir orų permai-
nos turi didžiulę įtaką  žmogaus sveikatai. 
Jautriausiai į oro permainas reaguoja ser-
gantieji širdies ir kraujagyslių ligomis, taip 
pat kitomis lėtinėmis ligomis. Kai keičiasi 
oro slėgis, tokiems žmonėms ypač reikėtų 
pasisaugoti: laikytis dienos režimo, neper-
vargti, neplanuoti ilgų varginančių kelio-
nių ar svarbių susitikimų. Dėl karščio po-
veikio gali atsirasti smegenų kraujotakos 
sutrikimų: galvos svaigimas, pykinimas, 
vėmimas. Jei atsirastų galūnių, veido tir-
pimai, galūnių jėgos susilpnėjimas, reikia 

nedelsiant kreiptis į gydytoją arba kviesti 
GMP. Tokie sutrikimai atsiranda tada, kai 
sutirštėjus kraujui ir pablogėjus kraujota-
kai yra blogiau maitinamos galvos smege-
nys. Nepakankamas skysčių vartojimas ir 
sutirštėjęs kraujas gali sukelti ir stipresnį 
širdies plakimą, pulso padažnėjimą, gali 
sutrikti širdies ritmas.
Blogiau dirba širdis

Sunkiausia būna žmonėms, kurie turi šir-
dies ir kraujagyslių problemų, ypač vyres-
niems, turintiems padidėjusį kraujospūdį. 
Žinoma, kad karštis ir skysčių praradimas 
skatina kraujospūdį mažėti, nors kartais 
kraujospūdis gali ir padidėti, todėl arterine 
hipertenzija  sergantys pacientai jaučiasi ti-
krai blogai – dėl karščio išsiplečia kraujagys-
lės, mažėja kraujospūdis, svaigsta galva, jun-
tamas mieguistumas, gali pritemti sąmonė.

Karštomis ir drėgnomis vasaros dieno-
mis sergantiesiems širdies ligomis reikėtų 
vengti didesnio fizinio krūvio, kuris gali 
pabloginti širdies būklę. Širdis fizinio krū-
vio metu tiekia daugiau kraujo ir deguonies 
dirbantiems raumenims, tuomet mažiau 
kraujo patenka  į smegenis, taip pat orga-
nizmas bando atvėsti prakaituodamas. Taip 

yra išgarinamas skystis, ir prakaituodamas 
žmogus netenka druskų. Prakaituojant su-
mažėja bendras kraujo tūris, sutirštėja krau-
jas. Taip širdies darbas pasunkinamas, ji turi 
pumpuoti kraują sunkiau, kad pakankamai 
aprūpintų  organus deguonimi.

Sergant išemine širdies liga padidėjęs 
kraujo krešumas gali sukelti didelių pro-
blemų: ant netolygaus kraujagyslių vidinio 
paviršiaus gali pradėti formuotis kraujo 
krešulys, kuris gali susiaurinti ar uždaryti 
kraujagyslės spindį, atitrūkti nuo kraujagys-
lės sienelės. Prakaituojant išgarinama daug 
skysčių, netenkama mikroelementų, širdis 
pradeda dažniau susitraukinėti, sutrumpėja 
diastolė – širdies raumens poilsio laikas. 

Vasarą, atostogų metu, žmonės dažniau  
vartoja  alkoholio. Alkoholio vartojimas, 
esant karštiems orams, gali sąlygoti greites-
nį skysčių netekimą, nulemti širdies ritmo 
sutrikimus, gali pakilti arterinis kraujospū-
dis, ryškėti širdies nepakankamumo požy-
miai. Žmonių, kuriems yra širdies veiklos 
sutrikimų, sveikata karštomis vasaros die-
nomis dažnai pablogėja. 

Vasaros metu saugokime širdį  
Patarimai:
■  Eidami į lauką, pasiimkite buteliuką mineralinio ar geriamojo vandens.
■  Numatykite, kur papildysite vandens atsargas, kai jis sušils arba pasibaigs.
■  Negalima ilgai dirbti saulės kaitroje, būtina daryti pertraukas ir pailsėti medžių 
šešėlyje ar vėsioje patalpoje.
■  Būtina dėvėti galvos apdangalą  nuo saulės, apsauginius  akinius, uždengti 
atviras kūno vietas natūralaus pluošto drabužiais.
■  Per kaitrą reikia valgyti dažniau, lengvesnį maistą ir mažomis porcijomis, vartoti 
vaisių ir daržovių, mažiau mėsos, daugiau – žuvies.

Šeimos gydytoja Ingrida Čereškienė
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tšilus orams, visi stengiamės 
kuo ilgiau būti lauke, piknikau-
ti, žaisti lauko žaidimus, ilsėtis. 
Gryname ore kiekvienas kąsnis 
atrodo skanesnis, kepama ant 

laužo mėsa žadina apetitą ir taip skatina 
nugvelbti nuo paruošto stalo nors agurko 
ar pomidoro gabaliuką. Tačiau net men-
kiausias netinkamo maisto kąsnis gali 
sugadinti visą dieną ir sukelti apsinuodi-
jimą. Apie tai kaip atpažinti apsinuodi-
jimą, jo išvengti ar neišvengus greičiau 
pasveikti, mus informuoja Šiaulių miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus 
specialistė Alma Mikalauskienė.

Kas yra apsinuodijimas?
Apsinuodijimai maistu – tai ūminės žar-

nyno bei skrandžio ligos, atsirandančios 
kai suvalgoma nekokybiškų produktų. Ap-
sinuodijimai skirstomi į: bakterinės kilmės 
– kai suvalgytame maiste yra mikrobų ar 
jų toksinų ir nebakterinės kilmės – kai su 
maistu į žmogaus organizmą patenka nuo-
dingos medžiagos.

Nebakterinės kilmės apsinuodijimai 
maistu neužkrečiami (neperduodama nuo 
žmogaus kitam žmogui), jie pasireiškia 
tiems, kurie valgo nekokybiškus ar nuo-
dingus produktus. Nemikrobinės kilmės 
apsinuodijimus sukelia: gyvulinės kilmės 
produktai – nuodingos žuvys, žuvų ikrai ir 
augalinės kilmės – grybai, augalai, vaisių 
kauliukai. 

Bakterinės kilmės apsinuodijimai pa-
sitaiko kur kas dažniau nei nebakterinės. 
Jie dar skirstomi į toksines infekcijas ir mais-
to intoksikacijas. Dažniausiai sveikatai pa-
vojų sukelia maiste esančios ar į jį patekusios 
bakterijos – salmonelės, stafilokokai ir E. co-
li. Maisto produktai užkrečiami nesilaikant 
ruošimo, kulinarinio apdorojimo, pakavimo, 
gabenimo, laikymo taisyklių. 

Kokie yra apsinuodijimo 
simptomai ir požymiai?

Paprastai apsinuodijimai maistu praside-
da ūmiai, kartu suserga ne vienas žmogus, 
vartojęs tą patį maisto produktą, susirgimai 
tęsiasi neilgai. Apsinuodijimas dažniausiai 
pasireiškia šiais simptomais: skausmingi pil-
vo spazmai, galvos svaigimas ar skausmas, 
pykinimas, vėmimas. Visi šie negalavimai turi 
praeiti per 1–2 dienas, jei tai užtrunka ilgiau – 
būtina kreiptis į gydytoją. Į gydytoją kreiptis 
privaloma ir tuomet, kai pastebima, jog pakilo 
kūno temperatūra, tapo sunku kvėpuoti, ryti 
maistą, sutriko regėjimas, jaučiamas raumenų 
sunkumas, vėmimo metu pasirodo kraujas. 
Sunkiai apsinuodijus atsiranda traukulių, pra-
randama sąmonė.
Kokio amžiaus/lyties asmenys 
dažniausiai apsinuodija?

Sezoniškai dažniau apsinuodijama 
maistu vasarą ir rudenį: įvairiais grybais, 
uogomis bei kitu greitai gendančiu maistu. 
Šiuo metų laiku daugiau geriame nevirinto 
vandens, pieno, valgome vaisių, uogų ir dar-
žovių, padaugėja musių, tupiančių ant nerū-
pestingai palikto neuždengto ar nesupakuoto 
maisto, o šiltas oras ypač palankus mikroor-
ganizmams daugintis ir vystytis. Dėl šios prie-
žasties  maistas genda kur kas greičiau. 

Net ir menkiausias apsinuodijimas visada 
yra labai pavojingas mažiems vaikams, vyres-
nio amžiaus žmonėms ar įvairiomis lėtinėmis 
ligomis sergantiems asmenims. Šių kategori-
jų žmonių organizmai yra jautresni bet kokio 
maisto pasikeitimui, tuo labiau kai tas maistas 
yra nekokybiškas.

Kaip elgtis apsinuodijus?
Sunegalavus ir įtariant, kad tai gali būti ap-

sinuodijimas patariama žmogui gultis ir ilsėtis. 
Reikia gerti daug skysčių. Jokiais būdais nega-
lima gerti gazuotų ir/ar saldžių gėrimų. Jei ap-
sinuodijęs neteko daug skysčių ir dėl pykinimo 

ir vėmimo negali gerti, reikia kviesti greitąją 
medicinos pagalbą arba gabenti apsinuodijusį 
į ligoninę.
Ką daryti ir ko nedaryti 
apsinuodijus?

 Kiekvieno apsinuodijimo metu viduriuo-
jant, vemiant, paspartėjus prakaitavimui yra 
netenkama labai daug skysčių, todėl būtina 
stengtis palaikyti natūralią skysčių pusiausvy-
rą, kurią geriausiai atstato paprastas vanduo, 
apelsinų sultys, vištienos ar jautienos sultinys, 
uždegimą mažinančių žolelių arbatos be jokių 
priedų (pvz.: ramunėlių, kmynų ar kt.).

Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį 

reikėtų paminėti, tai mitybos sureguliavimas. 
Apsinuodijimo metu labiausiai sudirginamas 
yra skrandis, todėl jo pusiausvyra yra itin 
sutrikusi. Vėmimo metu iš skrandžio pasišali-
na skrandžio sultys, kurios būtinos apdorojant 
maistą, todėl norint, kad skrandis vėl tinkamai 
funkcionuotų jam reikia bent vienos ar dviejų 
dienų atsigauti. 

Apsinuodyti galima bet kur: kavinėje, res-
torane, svečiuose. Dėl šios priežasties turime 
teisę reikalauti iš mus aptarnaujančių darbuo-
tojų laikytis higieninių reikalavimų.  Tačiau 
vis dėlto dažniausiai apsinuodijama yra būtent 
namuose, todėl privalome sau ir savo šeimai 
maistą ruošti atsakingai.

Apsinuodijimas maistu

ažnai kyla klausimas, kokį van-
denį vartoti? Pasirinkimas rinko-
je yra platus. Vieni geria paprastą 
vandentiekio, kiti įvairioje taroje 

išpilstytą, mineralinį, treti išvalytą įvairiais 
valymo filtrais vandenį. Dar kiti, užšaldę 
ir atitirpinę, pasigamina tirpsmo vande-
nį. Kiti jį pagerina įdėję koralų miltelių. 
Ką bepasirinktume tai yra sveikintina, 
nes svarbiausia yra vanduo. Koks vanduo 
mūsų organizmui geriausias? Atsakymas 
paprastas. Tas, kurio savybės artimiausios 
mūsų organizmui. Toks vanduo yra joni-
zuotas šarminis vanduo.

Pasaulyje jonizuoto vandens nauda 
žmogaus organizmui pradėta tirti prieš ke-
lis dešimtmečius. Čia neginčijamas lyde-
ris yra Japonija. Šioje šalyje po dešimties 
metų tyrimo, jau 1966 metais Sveikatos 
ministerija patvirtino vandens jonizatorių 
kaip medicininį sveikatos gerinimo prie-
taisą. 1970 metais vandens jonizatoriai 
pradėti naudoti Pietų Korėjoje, o vėliau 
patvirtinti kaip medicininiai prietaisai. 
Dabartiniu metu Japonija, Pietų Korėja, 
Taivanis, JAV yra pagrindiniai vandens 
jonizatorių gamintojai, kurie parduodami 
visame pasaulyje. Tai yra puikus mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo pavyzdys.

Japonijos mokslininkai, H. Hayashi iš 
Vandens instituto ir M. Kawamura iš Kyo-
wos medicinos klinikos pateikė pirmuo-
sius mokslinius tyrimus apie  įvairialypį 
teigiamą šarminio vandens poveikį, kurie 
tęsiasi nuo 1985m. Šiai dienai daugėlio 

šalių mokslininkai: Dr. Water Irlacher, Dr. 
Karl H. Asenbaum (Vokietija), Dr. Sang 
Wang, Dr. Robert Yuang (JAV) apie tai ra-
šo savo straipsniuose ir išleistose knygose.

Jonizuotas šarminis vanduo 
pasižymi išskirtinėmis 
savybėmis, iš kurių 
svarbiausios:

■ Jonizuoto šarminio vandens šar-
mingumas (pH = 8,5 – 9,5) yra kur kas 
didesnis nei vandentiekio vandens (pH = 
7,4). Tai stabdo organizmo rūgštėjimą ir 
padeda išvengti su tuo susijusių susirgi-
mų.

■ Natūralus antioksidantas. Žmogaus 
kraujo oksidacinis-redukcinis potencialas 
yra apie -50mV. Vandentiekio vandens 
ORP= +150...+200 mV). Jonizuoto šarmi-
nio vandens ORP yra taip pat neigiamas, 
apie -200 mV. Neigiama ORP reikšmė nu-
sako, kad šarminiame vandenyje yra lais-
vų elektronų. Ši savybė labai efektyviai 
pasireiškia neutralizuojant ypač žalingą 
laisvųjų radikalų poveikį. Geriant šarmi-
nį vandenį, organizmas gauna papildomą 
laisvųjų elektronų kiekį, kurį prisijungia 
laisvieji radikalai. Dėka šių šarminio van-
dens antioksidantinių savybių yra apsau-
gomos sveikosios ląstelės, stiprinama or-
ganizmo imuninė sistema. 

■ Šarminio vandens molekulės yra 
susijungusios į gerokai mažesnius (5–6 
molekulės) darinius nei paprasto geria-

mojo vandens (10–13 molekulių). Todėl 
šis vanduo iš karto pereina pro ląstelių 
membranas, lengviau nei paprastas prasi-
skverbia į audinius.

■ Šarminio vandens paviršiaus įtem-
pimas beveik du kartus mažesnis nei 
vandentiekio ir artimas kraujo paviršiaus 
įtempimui. Toks vanduo yra takesnis 
(skystesnis) ir patekęs į kraują neleidžia 
jam tirštėti. 

■ Šarminiame vandenyje atsiduria 
vienintelis vandens molekulėje esantis 
deguonies atomas. Todėl geriant šį van-
denį į organizmą patenka papildomai de-
guonies.

Vokiečių biochemikui Otui Varburgui 
(Otto Warburg) už darbus tiriant įvairių 
susirgimų priežastis 1931 metais buvo 
įteikta Nobelio premija. Knygoje „Kūno 
navikų metabolizmas“ („The Metabolism 
of Tumors in the Body“) mokslininkas 
teigia, kad pirminė daugelio ligų priežas-
tis – deguonies trūkumas ląstelėse.

Turime suvokti, kad už savo sveikatą 
atsakingi esame patys, o ne kažkas kitas. 

Vis labiau vilioja galimybė mąstyti ir gy-
venti taip, kad būtų pilnai panaudojamos 
organizmo gyvybinės galios. 

Norint pastoviai namuose turėti jonizuo-
to šarminio vandens reikalingas vandens 
jonizatorius. Jonizuotas šarminis vanduo 
tinkamas gerti kasdien, gaminant maistą, 
ruošiant kavą, arbatą. Investicija į prietaisą 
yra vienkartinė, o prietaisas tarnauja visą 
gyvenimą.

Įmonė „Burbuliukas“ jau 17 metų gami-
ną kelių modifikacijų vandens jonizatorius. 
Užsukus į įmonės parduotuves – salonus, 
kiekvienam bus suteikta informacija ir pa-
siūlytas asmeninius poreikius tenkinantis 
vandens jonizatorius.

Daugiau informacijos  
www.burbuliukas.lt
Tel. 8 655 35398, 8 45 448329

Vanduo ir sveikata
Atšilus orams žmogui reikia vis daugiau vandens. 
Paneigti, kad vanduo svarbus mūsų organizmui 
neįmanoma – tai pagrindinė žmogaus kūno sudedamoji 
dalis. Organizme vanduo dalyvauja gausybėje procesų: 
medžiagų apykaitos, fermentų, hormonų gamybos. 
Vanduo perneša iš ląstelės į ląstelę gyvybiškai reikalingas 
medžiagas, pašalina medžiagų apykaitos procese 
susidariusias atliekas. Neabejotina, kad vanduo, jo 
kokybė yra labai svarbūs mūsų organizmui ir jo sveikatai. 

Kaip išvengti apsinuodijimo?
■  Plauti rankas. Rankų plovimas prieš valgant ar gaminant maistą kiekvienam turėtų būti kaip 
savaime suprantamas dalykas. Tokiu būdu apsisaugoma nuo infekciją galinčių sukelti bakterijų 
patekimo į maistą. 
■  Laikytis higienos. Dažnas naudojamų pašluosčių skalbimas ar keitimas taip pat padeda išvengti 
mikroorganizmų patekimo į maistą. Ypač reikia atkreipti dėmesį, kad neliktų nešvarumų konservų 
atidarytuvuose, stiklainių dangteliuose, kuriais buvo uždengiami maisto produktai.
■  Naudoti vienkartines pirštines. Norint apsisaugoti užsikrėtimo patogeniniais mikroorganizmais 
vieną kartą panaudojus pirštines jas reikia išmesti, negalima naudoti pakartotinai. 
■  Nedėvėti papuošalų. Visuose papuošaluose yra griovelių, akučių. Būtent juose kaupiasi nešva-
rumai ir darbo su maistu metu gali patekti į ruošiamą maistą.
■  Nedirbti turint pūlinių ant rankų ar veido. Tinkamai neapsaugojus pūlingos vietos atsiranda 
tikimybė maistą užkrėsti stafilokoku.
■  Gerai termiškai apdoroti ruošiamą maistą. Negalima ragauti žalios mėsos, žuvies produktų, net 
ir neiškepusios kepinių tešlos. 
■  Naudoti tik šviežius produktus. Maistą reikia ruošti prieš vartojimą, o ne iš vakaro ar net prieš 
kelias dienas. Svarbu žinoti, jog sluoksniuotis pradėjusi žalia žuvis, rausvumą praradusi mėsa ar 
vištiena  yra jau nebetinkama naudojimui. 
■  Plauti vaisius, daržoves, uogas. Ypač pavojingomis tampa konservuotos daržovės, jei ant jų yra 
botulizmo sukėlėjų, kurie patekę į beores sąlygas išskiria toksiną pavojingą žmogaus sveikatai. 
■  Nenaudoti tų pačių įrankių dirbant su šviežiais produktais – pusfabrikačiais – gatavais gaminiais. 
Geriausia būtų skirtingiems produktams ruošti turėti visiškai atskirus ir daugiau niekam nenaudojamus 
indus bei įrankius. Tačiau neretai tai yra tiesiog neįmanoma, ypač namų sąlygomis, todėl pereinant nuo 
darbo su vienu produktu prie kito reikia labai gerai išplauti indus bei įrankius su indų plovimo skysčiu.
■  Laikyti maistą tam tinkamose sąlygose. Bakterijos dauginasi visuose maisto produktuose. 
■  Naudojant šaldytus produktus – teisingai juos atšildyti. Šaldytus produktus patariama atšildyti 
šaldytuve, nes kol atšyla vidiniai sluoksniai, išoriniuose, jau pradeda daugintis bakterijos. 
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tkeliavus šiltiems orams pra-
dedame rengtis kuo lengves-
niais, trumpesniais drabužiais. 
Tačiau ne visi rengiasi taip 
kaip norėtų, nes turi tam tikrų 

kompleksų. Psichologų nuomone, kom-
pleksų turime visi. Dar daugiau, tai – 
kone reikšmingiausia mūsų charakterio 
dalis. Kompleksu dažniausiai vadiname 
tai, kas mus verčia slapčiomis išgyventi, 
ką visomis jėgomis stengiamės nuslėpti. 
Tai savotiškas „skaudus taškas“, kurį net 
atsitiktinai palietus sukyla neigiamų emo-
cijų, nemalonių išgyvenimų audra. Ran-
das – tai ne tik odos gijimo proceso dalis, 
bet ir psichologinė problema, kurią žūtbūt 
stengiamasi nuslėpti nuo aplinkinių, net 
artimiausių žmonių.

Kiekvieną randą, nepaisant jo dydžio ir 
vietos, kurioje jis atsirado, galima suprasti 
kaip asmeninę problemą. Psichologai tei-
gia, kad aktyvus randų gydymas (jų mažini-
mas) stiprina pasitikėjimą savimi. Šiandien 
dėl įvairių priežasčių įgyti randai abiejų ly-
čių atstovams kelia ne tik diskomfortą, bet 
kartais net įvaro kompleksų. Apie randus ir 
jų gydymą informaciją teikia Darius Radze-
vičius, medicinos daktaras, plastikos chirur-
gas, atliekantis estetines ir rekonstrukcines 
operacijas.

Kas yra randas? 
Randas yra normalaus odos gijimo pro-

ceso dalis. Jis susidaro, kai odoje gyja žaiz-
dos, atsiradusios dėl traumų, chirurginės 
intervencijos arba ligos. Kuo didesnis ran-
das, tuo ilgiau trunka jo gydymas ir didėja 
tikimybė, kad randas matysis. Rando susi-
darymą lemia amžius, jo vieta ir genetiniai 
veiksniai. Nepriklausomai nuo to, kurioje 
vietoje yra ar net kokio amžiaus, kartais 
randai gali sukelti kankinamą nepageidau-
jamą poveikį, pavyzdžiui, depresiją, socia-
linį nerimą, šalinimąsi ir menką savigarbą. 
Jaunesnė oda gyjant žaizdoms turi polinkį 
augti, todėl susidaro dideli ir grubūs randai. 

Kodėl randai susidaro?
Randai atsiranda gyjant žaizdai, o oda 

atkuriama ir yra veikiama 3 veiksnių: am-
žiaus, genetikos, rando vietos. Vyresnių 

žmonių oda gyja lėčiau, o jaunų žmonių 
oda yra linkusi į per didelius, didesnius ir 
grubesnius randus. Žmonių oda su tamsiu 
pigmentiniu epidermiu, pvz., afrikiečių ar 
azijiečių, linkusi sudaryti keloidus. Randai 
ant/prie labai aktyvių raumenų dažniausiai 
paplatėja arba yra labiau matomi, nei randai 
mažiau aktyviose kūno vietose.

Randų tipai
Užgijus žaizdai susidaro įvairių tipų ran-

dai. Hipertrofiniai randai dažniausiai susi-
formuoja jaunesniems žmonėms, ypač po 
nudegimų. Šie randai paprastai yra raudoni, 
dideli ir iškilę, juos gali perštėti ir skaudė-
ti, jų augimą apriboja žaizdos dydis. Ke-
loidiniai randai dažniausiai susiformuoja 
jaunesniems žmonėms, ypač po nudegimų, 
taip pat tamsiaodžiams. Šie randai paprastai 
yra raudoni, dideli ir iškilę, juos gali perš-
tėti ir skaudėti, jų augimą apriboja žaizdos 
dydis. Atrofiniai randai yra mažos apvalios 
įdubos, esančios žemiau nei aplinkinė oda. 
Tokie randai susiformuoja po vėjaraupių ar 
jaunatvinių spuogų.

Kaip gydyti randus?
Yra trys gydymo būdai:
Neinvaziniai
■ Silikono gelis■ Spaudimo terapija■ Kortikosteroidų tepalai■ Psichosocialinis konsultavimas■ Poliuretano pleistrai

Invaziniai
■ Chirurginis pašalinimas■ Kortikosteroidų injekcijos■ Radioterapija■ Krioterapija■ Lazerioterapija

Kiti būdai (nėra patikimai 
įrodyti)
■ Vitamino E kremas (ir kiti drėkinantys 
kremai)■ Augalų ekstraktų kremai■ Masažo terapija■ Jokio gydymo

Randas – ir kūno ir sielos žaizda

Atstovas: SIA MEDA Pharma.   Tel. +370 37 330509www.dermatix.lt

Kas yra Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra yra vietiškai vartojamas, skaidrus, savaime išdžiūvantis silikoninis gelis, kuris palaiko 
odos drėgmės balansą ir yra skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, 
nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Dermatix®Ultra minkština, lygina, taip pat blukina randus, 
slopina niežulį ir mažina diskomforto jausmą rando vietoje. Gelis lengvai tepamas, greitai džiūsta, 
padengdamas odą nematoma plėvele. Dermatix®Ultra geliui sukurti buvo panaudoti tie patys baziniai 
ilgų grandinių polimerai, kurie naudojami ir vietiškai vartojamų silikono juostų gamyboje, tik 
Dermatix®Ultra tiekiamas tūbelėje. Jo sudėtyje yra ciklinio ir polimerinio siloksanų bei unikalios esterio 
formos vitamino C. Dėl šios išskirtinės formos rando audinys vitaminą C pasisavina tris kartus geriau. 
Vitaminas C yra vienintelis antioksidantas, palengvinantis kolageno sintezę audinyje ir padedantis 
išlyginti randus. Pakuotėje yra 6g, 15g gelio.

Kada vartojamas Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra vartojamas sugijus žaizdai, siekiant, kad randas būtų lygus, šviesus ir kuo mažiau 
pastebimas. Tinka keloidinių ir išvešėjusių randų pro�laktikai po chirurginių operacijų, traumų bei 
nudegimų. Dermatix®Ultra gali vartoti ir vaikai.

Kaip vartoti Dermatix®Ultra?
Gelis tepamas 2 kartus per dieną. Pirmiausia gydoma vieta nuplaunama švelniu muilu ir sausai 
nušluostoma. Tada užtepamas plonas gelio sluoksnis, palaukiama 4-5 minutes, kol gelis išdžius. 
Tuomet galima rengtis, tepti makiažą. Minimali gydymo trukmė - 2-3 mėnesiai.

Dermatix®Ultra ieškokite Lietuvos vaistinėse. Prieš vartojimą būtina atidžiai perskaityti 
informacinį lapelį. Išsamią informaciją teikia atstovas Lietuvoje. 

Kas yra Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra yra vietiškai vartojamas, skaidrus, savaime išdžiūvantis silikoninis gelis, kuris palaiko 
odos drėgmės balansą ir yra skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, 
nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Dermatix®Ultra minkština, lygina, taip pat blukina randus, 

Žaliosios gamtos gaminama natūrali ap-
sauga – augalinis  maisto papildas – resve-
ratrolis yra stipriausias gamtoje randamas 
antioksidantas. Tradicinėje kinų ir japonų 
medicinoje organizmui valyti, profilaktikai 
ir gydymui jis naudojamas daugiau kaip 
2000 metų, o Vakaruose medikų atrastas 
mažiau nei prieš dešimtmetį.

2003 m. Harvardo universiteto moleku-
linės genetikos profesorius Davidas Sin-
klairas (David Sinclair) sukėlė sensaciją pa-
skelbęs įrodymus, kad resveratrolis gerokai 
prailgina žinduolių  amžių. Pasirodo, resve-
ratrolis organizme neutralizuoja laisvuosius 
radikalus, kurie žmogui yra nuodingi, o jų 
kaupimasis greitina organizmo senėjimo 
procesą ir sukuria palankias sąlygas atsiras-
ti įvairioms ligoms.

Pasaulyje jau atlikta daugiau nei 2000 ty-
rimų su resveratroliu, kurių metu sužinota, 
kad resveratrolis pasižymi įvairiais teigiamais 
poveikiais žmogaus organizmui dėl jo stiprių 
antioksidacinių ir fitoestrogeninių savybių.

Resveratrolis – natūraliai atsirandantis 
augalinės kilmės produktas, kuris randamas 
daugiau nei 70 augalų rūšių (vynuogėse, rie-
šutuose, lelijose, eukaliptuose, šilkmedyje, 
rūgtinių bei eleborų šeimų augaluose). Jis 
priklauso augalinių produktų klasei. Resve-
ratrolis yra gaminamas pačių augalų kaip 
natūrali reakcija į stresinę aplinką (pvz., 
grybelinę ar virusinę infekciją, patogeninę 
ataką, augalo pažeidimą ultravioletiniais ar 
radioaktyviais spinduliais).

 EVELOR gaminti resveratrolis išgauna-
mas iš japoniškos plačialapės rūgties (lot. 
Polygonum cuspidatum, kinietiškai – Hu 
Zhang) šaknų, kurią šiems tikslams kinų 
liaudies medicinos praktikai naudoja jau 
kelis tūkstantmečius. Vienos pakuotės EVE-
LOR užtenka rekomenduojamam trijų mėne-
sių kursui.

Stipriausias gamtoje Remiantis moksline 
literatūra, išskirta, kad 
resveratrolis gali padėti:
■ normalizuoti įvairių organizmo ląste-
lių darbą, gerinti organizmo atsparumą 
stresui, teigiamai veikti streso sukeltiems 
padariniams likviduoti;
■ padidinti organizmo atsparumą ekolo-
giškai nepalankiai aplinkai ir padidėjusiai 
radiacijai aplinkoje;
■ sumažinti tikimybę susirgti širdies krau-
jagyslių ligomis (hipertoninė liga, insultu, 
infarktu, ateroskleroze);
■ reguliuojant riebalų sintezę, mažinat 
mažo molekulinio tankio lipoproteinų 
oksidacijos procesus, todėl gali  sumažėti 
,,blogojo‘‘ cholesterolio susidarymas; 
■ reguliuojant kapiliarų pralaidumą, 
gerinant jų elastingumą, sustiprinant krau-
jagyslių sieneles;
■ stiprinti imunitetą, ląstelių apsaugines 
funkcijas, padidinti organizmo apsauginių 
ląstelių kiekį;
■ apsaugant kepenis ir plaučius nuo 
toksinų kaupimosi;
■ reguliuoti svorį;
■ pagerinti odos, plaukų, nagų funkcijas;
■ atstatyti energijos resursus organizme;
■ užkirsti kelią susirgti virusinėmis bakte-
rinėmis ir grybelinėmis ligomis;
■ organizmui atsistatyti po chemio – ir 
radioterapijų;
■ esant įvairios kilmės alergijai, papras-
tiesiems spuogams;
■ nervų degeneracinių ligų profilaktikai 
(patyrus insultą, sergant Alzheimerio liga, 
po narkozės, galvos traumų).

Evelor gali gerti visa 
šeima

Evelor – puiki dovana Jūsų artimam žmogui stiprinti 
sveikatą  belaukiant atostogų! 

„Evelor“ (resveratrolis) – laikomas pačiu stipriausiu gamtoje randamu antioksidantu, jo 
aktyvumas 5 kartus viršija beta–karotino antioksidacinį aktyvumą, 20 kartų – vitamino C, 
17 kartų – kofermento Q10
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kaitoma, jog cukriniu diabetu 
(CD) serga apie 5 proc. pasaulio 
gyventojų. Daugiausia – Indijo-
je (apie 10 proc.), Kinijoje, JAV. 
Lietuvoje registruota 100 – 120 

tūkst. ligonių, tačiau manoma, jog dar an-
tra tiek – nediagnozuota. Diabetas tampa 
globalia problema, nes dėl pasikeitusių 
mitybos įpročių, gyvenimo būdo pastarai-
siais dešimtmečiais jis sparčiai plinta.

Cukrinis diabetas (CD) – tai medžiagų 
apykaitos sutrikimas, lemiantis gliukozės 
kiekio kraujyje padidėjimą. Negydoma ar-
ba blogai kontroliuojama ši liga gali sukelti 
daug sunkių komplikacijų. Žinoma, jog net 
apie 50 proc. pacientų ši liga diagnozuoja-
ma pavėluotai, tik tuomet, kai jau pasireiš-
kia komplikacijos. 

Kalbamės su gydytoja endokrinologe 
Zita Navoniene. 

Kokios pagrindinės CD komplikacijų 
atsiradimo priežastys? 

Neretai į gydytoją žmogus kreipiasi tik 
tuomet, kai jau pasireiškia ligos komplikaci-
jos: vargina nuolatinis troškulys, dažnas šla-
pinimasis, odos niežulys, svorio kritimas. At-
likus tyrimus ir nustačius diagnozę, kai kada 
jau tenka iš karto kovoti ir su ligos komplika-
cijomis. Svarbiausias – glikolizuoto hemoglo-
bino tyrimas, kuris parodo vidutinį paskutinių 
6 – 8 savaičių gliukozės kiekį kraujyje. Jis 
yra laikomas „auksiniu standartu“ ilgalaikei 
gliukozės kiekio kraujyje kontrolei ir gydymo 
veiksmingumui įvertinti.

Kuo ilgiau žmogus serga CD ir kuo pras-
čiau ši liga kontroliuojama, tuo didesnė 
komplikacijų rizika. Dėl nuolat padidėjusio 
gliukozės kiekio kraujyje nukenčia daugelio 
organų smulkiosios bei stambiosios krauja-
gyslės, nervai, dėl to padidėja inkstų, širdies 
ir kraujagyslių susirgimų rizika, šių organų 
funkcijų sutrikimai, nepakankamumas.

Kokios yra dažniausiai pasitaikančios 
CD komplikacijos?

Širdies ir kraujagyslių ligos. Žmonės, ser-
gantys CD, 2 – 4 kartus dažniau serga širdies 
bei kraujagyslių ligomis. Jiems yra 40 kartų 
didesnė mirties nuo širdies bei kraujagyslių 

ligų grėsmė lyginant su nesergančiais šia liga. 
Tyrimų duomenimis tik 1 proc. sumažinus 
glikolizuoto hemoglobino koncentraciją, 37 
proc. sergančiųjų sumažėja smulkiųjų krauja-
gyslinių pažeidimų, 14 proc. – miokardo in-
farkto, 21 proc. – mirties nuo CD rizika.

Diabetinis retinopatija. Abiejų tipų CD pa-
žeidžia smulkiąsias akies tinklainės kraujagys-
les. Tokių pažeidimų aptinkama apie 40 – 50 
proc. ligonių, sergančių CD 10 metų. Dėl to 
žmogus gali apakti. Žinoma, kad sumažėjus 
glikolizuotam hemoglobinui 0,9 – 2 proc., di-
abetinės retinopatijos sumažėja 20 – 69 proc. 

Diabetinė nefropatija. Iš kasmet nusta-
tomų inkstų veiklos nepakankamumo atvejų 
35 – 40 proc. jų  priežastys yra CD. Nepa-
kankamai kontroliuojamas gliukozės kiekis 
kraujyje pažeidžia smulkiąsias inkstų krauja-
gysles, dėl to ligai progresuojant, pasireiškia 
inkstų funkcijos nepakankamumas.  

Diabetinė neuropatija. Tai įvairaus laips-
nio nervų pažeidimas. Labai sunki kompli-

kacija, pasireiškianti daugiau nei pusei CD 
sergančių pacientų. Neuropatija didina pėdos 
amputacijos ir diabetinės pėdos riziką. 

Diabetinė pėda. Viena dažniausių CD 
komplikacijų, pažeidžianti minkštuosius au-
dinius, o kartais ir kaulus. Sutrikus galūnių 
jutimams dėl diabetinės neuropatijos, įvykus 
galūnės traumai, atsiranda diabetinės opos. 
Nuo jų kenčia beveik pusė visų sergančiųjų. 
85 proc. pacientų, turinčių pėdos opų, tenka 
galūnes amputuoti.  

Kaip išvengti CD komplikacijų?
CD komplikacijų dažnis priklauso nuo 

susirgimo trukmės ir nuo to, kaip sėkmingai 
kontroliuojamas gliukozės kiekis kraujyje. 
Lyginant sergančiuosius iki 5 metų bei 16 ir 
daugiau metų, pastarojoje grupėje komplika-
cijų buvo du kartus daugiau, vienokių ar ki-
tokių nustatyta visiems pacientams. Visiškai 
išvengti komplikacijų, gal būt, nepavyks, bet 
gera CD kontrolė, derinama su tinkama mity-
ba bei fiziniu aktyvumu, gali atitolinti jų atsi-
radimą, sunkumą ir progresavimo greitį.

Kokie glikemijos dydžiai, kurių turėtų 
siekti sergantieji CD?

Žmogui tenka suvokti, jog nuo šiol jo paties 
pastangos turi būti nukreiptos į vieną tikslą – 
palaikyti kraujo gliukozę kuo arčiau normos, 
ir niekas kitas už jį to padaryti negali. Sveiko 
žmogaus norma – 3,3 iki 5,5 mmol/l. Būtina 
stengtis, kad sergančiojo diabetu tie rodikliai 

prieš valgį būtų 4,4 – 6,1 mmol/l, o 2 val. po 
valgio ir prieš miegą – 5,6 – 7,8 mmol/l. Kad 
tyrimai būtų tikslūs, gliukozės kiekį kraujyje 
matuoti reikia ne bet kada, bet prieš valgį arba 
2 val. po valgio.

Ligonis turi mokėti tinkamai vertinti ty-
rimus ir gliukozės kiekį kraujyje koreguoti 
maistu, insulinu arba fiziniu krūviu. Jeigu 
sergančiajam tenka daugiau fiziškai dirbti, 
gliukozės kiekis kraujyje gali nukristi žemiau 
normos. Tai žinodamas, žmogus turi arba gau-
siau pavalgyti, arba susileisti insulino. Antraip 
jam gresia hipoglikemija, tai yra, būklė, kai 
gliukozės kiekis kraujyje sumažėja

Kaip vertinate mitybos papildymą mais-
to papildais?

Tinkamas maisto papildų, biologiškai vei-
kliųjų junginių vartojimas padeda reguliuoti 
organizme vykstančias reakcijas, be to, jie 
veikia kaip antioksidantai. Tokios medžia-
gos kaip chromas, alfa lipoinė rūgštis labai 
teigiamai veikia sergančiųjų CD organizmą, 
padeda mažinti saldumynų poreikį, alfa lipoi-
nė rūgštis naudinga neuropatijos profilaktikai. 
Cinamonas palyginus neseniai pradėtas nau-
doti farmacijoje, tačiau tyrimai rodo, jog šis 
daugelio mėgstamas prieskonis veiksmingai 
mažina gliukozės kiekį kraujyje. Diabetas – 
sunki liga, todėl gydymo ir profilaktikos prie-
monės taip pat turi būti kompleksinės.

Kalbėjosi Vida Sabaliauskaitė

Diabetas pažeidžia širdį, inkstus, akis ir nervus

Gyd. Zita Navonienė: „Diabetą tinkamai kon-
troliuojant, galima išvengti sunkių komplika-
cijų.“

Dialevel
Palaiko normalų cukraus  
kiekį kraujyje
Dialevel yra išskirtinis maisto  
papildas, kurio sudėtyje yra  
cinamonas, chromas ir alfa lipoinė  
rūgštis. Cinamonas padeda palaikyti  
reikiamą gliukozės kiekį kraujyje ir tuo  
pat metu palaiko normalų cholesterolio  
kiekį kraujyje. Chromas padeda reguliuoti potraukį saldumynams. Alfa 
lipoinė rūgštis reikalinga verčiant gliukozę į energiją, tausoja nervų sistemą. 



cmyk

10

10 2012 m. birželio 2 d., šeštadienis

urbūt jau ne vienas pajuto skrai-
dančius pirmuosius uodus ne tik 
leidžiant laisvalaikį gamtoje, 
darbuojantis sode, bet ir vaikš-
tinėjant mieste. Uodai – neats-

kiriami lietuviškos vasaros palydovai. 
Esant palankioms klimatinėms sąlygoms  
(pakankamai drėgmei ir šilumai), iškarto 
pajuntame uodų antplūdį. Jiems gyvybiš-
kai yra būtinas vanduo – jame deda kiau-
šinėlius, iš kurių vėliau išsirita lervutės, 
o iš jų  išsivysto suaugę uodai. Uodų ler-
vų gamtoje paprastai padaugėja po gau-
saus lietaus, kuomet visi išdžiūvę telki-
niai vėl prisipildo vandens. Uodų patinai 
minta žiedų nektaru, o patelėms, naujos 
kartos sukūrimui, reikalingas ir kraujas. 
Uodų patelės savo auką randa uoslės pagal-
ba. Juos labiausiai vilioja šiluma, drėgmė, 
įvairūs kūno kvapai ir kt. Apie šiuos 
kraujasiurbius pasakoja Edita Samulytė, 
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Už-
krečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės 
skyriaus vedėja.

 Uodų žala žmogaus sveikatai:
■ uodų įkandimai: žmonės nevie-

nodai jautrūs yra uodų įkandimams. Dėl 
toksiškų uodų seilių,  įkandimo vietoje 
gali atsirasti paraudimas, patinimas, odos 
niežėjimas, deginimas. Kasymas gali su-
kelti antrinę odos infekciją. Ypatingos pa-
sekmės galimos tiems, kurie yra alergiški. 
Jautresni šiuos simptomus jaučia nuo ke-
lių valandų iki kelių dienų. ■ platina ligas: uodų platinamos li-
gos daugiau būdingos tropinio klimato 
šalims (geltonoji karštligė, denge karštli-
gė ir kt.), yra grupė ligų, paplitusių ir vi-
dutinio klimato juostoje – maliarija, uodų 
platinami encefalitai. ■ įkyrūs kraujasiurbiai: išblaško 
miegą, sukelia diskomfortą, apsunkina 

lauko, miško, statybų darbų atlikimą. 
Kenčia ir besiganantys lauke gyvuliai. 

Priemonės, mažinančios uodų 
įkandimų riziką:

■ vengti drėgnų vietovių, kuriose 
paplitę uodai

Uodai veisiasi ir gyvena vandens telki-
niuose, pelkėse, balose, pakelės grioviuo-
se, net labai mažose vandens sankaupose, 
drevėtuose drėgnuose medžiuose, įvairio-
se vandens talpose ir pn.■ vengti buvimo lauke aktyviausiu 
uodų skraidymo metu 

Uodai aktyviausi tekant ir leidžiantis 
saulei, jiems itin patinka šiltas ir drėgnas 
oras. Uodų patelės maisto ieško rytais, 
vakarais ir naktimis, o karštomis, saulė-
tomis dienomis jos slepiasi augmenijoje.■ atvirus langus, duris uždengti tink- 
leliu

Jei tokių galimybių nėra, nepalikti nak-
čiai neuždarytų langų ar durų.■ dėvėti šviesius ilgomis rankovė-
mis ir dengiančius kojas rūbus 

Uodus vilioja ryškiaspalviai, gėlėti, 
tamsūs rūbai. Geriausia rengtis lengvais, 
šviesiais medvilniniais rūbais, kurie nėra 
tokie patrauklūs uodams. Tam tikrą ap-
saugą suteikia atvirų odos plotų nepalie-
kanti apranga, tačiau karštuoju metų laiku 
tai ne visuomet pavyksta. ■ prižiūrėti namus, kiemą, nelaikyti 
dirbtinų uodų veisyklų 

Uodai gali vystytis ne tik „natūraliuo-
se“ vandens telkiniuose, bet ir žmogaus 
sukurtose „veisyklose“:  dekoratyviniai 
baseinai, statinės, dėvėtos automobilių pa-
dangos ir kt.  Palankios sąlygos uodams 
vystytis yra ir daugiaaukščių namų rūsiuo-
se, jei jie buvo užpilti vandentiekio ar ka-
nalizacijos turiniu, nes tokiose patalpose 
šilta visus metus, yra dirbtinis apšvietimas, 

o jose telkšantis vanduo, gausus bakterijų 
ir kitų organinių dalelių – tinkama vieta 
kiaušiniams dėti. ■ naudoti repelentus

Repelentai – kraujasiurbius nariuo-
takojus atbaidančios medžiagos, kurių 
galima įsigyti vaistinėse. Jų gali būti 
įvairios konsistencijos ir sandaros – ae-
rozoliai, tepalai, kremai, pieštukai arba 
garuojantys prietaisai. Jais padengiamos 
atviros kūno vietos (saugoti akis, nosį, 
burną), rūbai ir pn. Efektyvumas ir vei-
kimo trukmė priklauso nuo repelento 
rūšies, naudojimo būdo, aplinkos sąlygų 
(temperatūros, drėgmės, vėjo), vabzdžių 
jautrumo repelentui. Jeigu asmuo aler-
giškas naudojamam preparatui, būtina 
tuoj pat jį nuplauti ir kreiptis medicini-
nės pagalbos.

Gal būt nereikėtų ignoruoti ir „liaudiš-
kų“ priemonių: uodus atbaido baziliko, 
pelargonijos, anyžiaus, arbatmedžio, ke-
dro ir eukalipto kvapai. Šių augalų alieju-
mi reikėtų patepti odą arba užlašinti kelis 
lašus ant šilumos šaltinio (pvz. laužas, 
įkaitinta keptuvė).

Uodų sukandžiotas vietas būtinai nu-
plaukite švariu vėsiu vandeniu su muilu, 
netrinant nusausinti. Tada ant skaudamų 
vietų uždėkite ledo arba kitokį šaltą kom-
presą, įkandimų vietą patepkite dezinfe-
kuojamuoju tirpalu, o tada preparatais, 
kurie efektyviai malšina uždegimą ir nie-
žulį, mažina skausmą ir tinimą. Skausmą 
ir niežulį gerai naikina šviežiai trinti pe-
lyno, petražolės, mėtos, svogūnų ar gys-
ločio lapai ar jų sultys, tepalas „Žvaigž-
dutė“.

Prasidėjo uodų sezonas

Uodų patelės savo auką randa uoslės pagalba

Jei alergija kankina, 
reikia gerti CLARITINE!

Kankina alergija? 
CLARITINE 24 valandoms palengvins alergijos 
simptomus: čiaudulį, varvančią nosį, niežulį, 

nosies ir akių paraudimą.

CLARITINE, 10 mg 
(10 tablečių)

Vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. Indikacijos: 

skiriamas alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Dozavimas ir vartojimas: 
suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams – 10 mg 1 kartą per parą, vaikams nuo 2 iki 12 metų, jei kūno svoris didesnis nei 

30 kg, skiriama 10 mg per parą (10 mg stiprumo tabletės negalima vartoti vaikams, kurių kūno svoris mažesnis nei 30 kg). Kontraindika-
cijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei preparato medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sunkiam kepenų 

funkcijos nepakankamumui, reiktų vartoti mažesnę pradinę CLARITINE dozę.
Prašome įdėmiai perskaityti informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti kaip nurodyta.

Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
UAB „Merck Sharp & Dohme“, Kęstučio g. 59/27, 08124 Vilnius. Tel. 8 (5) 2780247, faks. 8 (5) 278 36 46.

valandomsvalandoms

           24           24
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Rengiant straipsnį konsultavo šeimos 
gydytoja Asta Mastavičiūtė

irškinimas – tai procesas, kurio 
metu maistas yra susmulkina-
mas ir suskaidomas, o netirpios 
medžiagos virsta tirpiomis. Jei 
virškinamoji sistema veikia tin-

kamai, maistas perdirbamas greitai ir or-
ganizmas nesunkiai pasisavina reikalingas 
maisto medžiagas. Atrodo, vasarą tikrai 
pailsėsime nuo visų stresų, rūpesčių – juk 
bus atostogos, ilsėsimės, tad visi negala-
vimai praeis savaime. Deja, dažnai būna 
atvirkščiai – įvairių virškinimo sutrikimų 
dar padaugėja. Dažnai vasaros metu val-
gome mums neįprastą maistą, kartais ten-
ka suvalgyti ir nelabai šviežio. Taip pat šil-
tuoju metų laiku mūsų valgymo režimas 
pasikeičia ir dėl šios priežasties dauguma 
skundžiasi pilvo pūtimu, pilvo skausmais, 
viduriavimu ar vidurių užkietėjimu. 

Dažniausi virškinimo sutrikimai
Vienas dažniausiai pasitaikančių virški-

nimo sutrikimų – gastroezofaginio refliukso 
liga. Šis virškinimo sutrikimas pasireiškia 
rėmeniu, pykinimu, diskomforto, veržimo 
pojūčiu arba skausmu skrandyje ir kitokiais 
pojūčiais. Šie nemalonūs simptomai jaučia-
mi tada, kai pro nepakankamai užsivėrusį 
apatinį stemplės rauką  į stemplę patenka 
rūgštaus skrandžio turinio. Taip dažniausiai 
atsitinka dėl netinkamos mitybos pernelyg 
padidėjus skrandžio sulčių rūgštingumui. 

Rėmeniu dažnai skundžiasi rūkoriai, nes 
rūkymas skatina skrandžio sekreciją, ypač 
kai rūkoma nevalgius, kai skrandyje ir taip 
daug rūgštaus sekreto. To nepaisant, gali 
išsivystyti rimta skrandžio liga. Rekomen-
duojama pasirinkti sveikesnį gyvenimo 
būdą: mesti rūkyti, nevartoti alkoholio. Jei 
atsisakius žalingų įpročių rėmuo nepraeina, 
būtina kreiptis į gydytoją, nes tai gali būti 

ligos požymis.
Žarnyno disbakteriozė – tai dažnai pa-

sitaikantis virškinimo sutrikimas. Tuomet 
žmogus viduriuoja, skauda pilvą, gali būti 
jaučiamas sunkumas skrandžio srityje. Dis-
bakteriozė gali išsivystyti dėl netinkamos 
mitybos, streso ar vartojant antimikrobinio 
poveikio vaistus. Tuomet žūva „geroji“ žar-
nyno mikroflora ir sutrinka virškinimas žar-
nose. Labai sunkiais atvejai gali pasireikšti 
ir bendrieji  organizmo intoksikacijos simp-
tomai: galvos, raumenų, sąnarių skausmai, 
bendras silpnumas, nuovargis, gali pakilti 
temperatūra. Tokiu atveju siūlomas gydy-
mas skysčiais, ir naudingųjų bakterijų au-
gimą skatinanti dieta, tačiau šiems simpto-
mams stiprėjant tai gali būti infekcinės ligos 
požymis ir būtina kreiptis į gydytoją

Vidurių užkietėjimas gali atsirasti dėl 
neteisingos mitybos, nuolatinio sėdėjimo 
darbe, sumažėjusio judrumo, piktnaudžia-

vimo laisvinamaisiais vaistais. Tokiu atveju 
siūloma reguliuoti žarnyno veiklą nevaisti-
nėmis priemonėmis: daugiau judėti, pakeis-
ti mitybos įpročius:  valgyti daug vaisių ir 
daržovių, išgerti per dieną ne mažiau kaip 
1,5 litro skysčių, iš jų patartina vieną stikli-
nę vandens 0,5 val. prieš pusryčius. Kartais 
nuolatinis vidurių užkietėjimas gali būti, jei-
gu skrandis ne tik ištemptas, bet ir pasmukęs. 
Tokiu atveju skrandyje ilgiau užsibūna mais-
tas, ir dėl to sutrinka visas virškinimo proce-
sas. Jaučiamas nuolatinis pilnumo jausmas, 
pilvo pūtimas, raugulys ir vidurių užkietėji-
mas. Tokiu atveju nuo šių nemalonių pojūčių 
gali išgelbėti tik operacija. 

Šleikštulys dažniausiai jaučiamas netin-
kamai, riebiai pavalgius. Kai organizmas 
nesugeba suvirškinti riebalų, jaučiamas 
pykinimas, sunkumas skrandyje, kyla rau-
gulys. Pagelbėti gali viena kita virškinimo 
fermentų tabletė, virškinimą gerinantis mi-
neralinis vanduo. Kartais šleikštulys paval-
gius gali atsirasti dėl tulžies latakų diskine-
zijos. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją, 
kad tiksliai nustatytų diagnozę ir paskirtų 
gydymą.

Nevirškinimas
Jei virškinimas vyksta normaliai, visas 

mūsų valgomas maistas perdirbamas greitai 
ir efektyviai, ir organizmas pasisavina visas 
reikalingas maisto medžiagas. Jei virški-
nimas nenormaliai sulėtėja, nesuvirškin-
tas maistas virškinamajame trakte pradeda 
rūgti, dėl to atsiranda įvairių negalavimų 
ir organizmas nepakankamai gauna maisto 
medžiagų.■ Blogai sukramtytas maistas. Daž-
niausiai blogai kramtoma, kai skubama val-
gyti. Ryjant maistą dideliais, blogai sukram-
tytais kąsniais gali sutrikti virškinimas. ■ Persivalgymas. Kuo daugiau vienu 
metu suvalgoma maisto, tuo sunkiau  virš-
kinimo sistema jį perdirba. 

■ Gausiai vartojami skysčiai valgymo 
metu. Daug geriant valgymo metu skysčiai 
per smarkiai atskiedžia virškinamajame 
trakte išsiskiriančias sultis ir dėl to sutrinka 
virškinimo procesas. ■ Valgymas vėlai vakare. Virškinimo 
sistema į dienos pabaigą atsipalaiduoja, ir 
įpratus valgyti vėlai dažniausiai prasideda 
virškinimo sutrikimai. ■ Stresas. Visuotinai pripažinta, kad 
stresas kenkia virškinimui. ■ Sumažėjęs skrandžio sulčių rūgš-
tingumas ir virškinimo fermentų gamy-
ba. Kai kuriais atvejais virškinimas pablo-
gėja sumažėjus skrandžio rūgščių ir/arba 
virškinimo fermentų. 

Virškinimo sutrikimas – varginanti liga

Šeimos gydytoja Asta Mastavičiūtė

Ką daryti ir ko nedaryti 
kad nesutriktų 
virškinimas
Ką daryti:
■ Gerai sukramtykite maistą. Kiekvieną 
kąsnį reikia kramtyti 20 – 30 kartų. 
■ Valgykite dažnai ir mažomis porcijomis.
■ Maistas turi žadinti apetitą. Pakilus 
apetitui, išsiskiria daugiau skrandžio 
sulčių, todėl pagerėja virškinimas. 
Ko nedaryti:
■ Nevalgykite vėlai vakare. 
■ Valgydami neužgerkite maisto.
■ Nevartokite be recepto parduodamų 
vaistų savo nuožiūra – visada pasitarkite 
su gydytoju. 
■ Nevalgykite dirbdami. 
■ Neskubėkite.



cmyk

12

12 2012 m. birželio 2 d., šeštadienis

Vasarojame!
Ėrienos šašlykas 
Sudėtinės dalys:

Ėriena, 500 gramų
Svogūnai, 2 vienetai
Porai, 100 gramų
Pomidorų padažas, 4 šaukštai
Citrinos, 0.5 vieneto
Druska, pagal skonį
Juodieji pipirai, malti, pagal skonį

Gaminimas:
Ėrieną supjaustome nedideliais kube-

liais, svogūnus – pusžiedžiais, o porą su-
pjaustome griežinėliais.  Mėsą sumaišo-
me su druska, pipirais, citrinos sultimis, 
Daumantų pomidorų padažu ir svogūnais 
bei poru. Uždengiame ir pastatome šal-
dytuve marinuotis per naktį. Kepame ant 
žarijų arba grilyje. 

Vištienos filė šašlykai
Sudėtinės dalys:

Vištienos krūtinėlės filė, 1 kilogramas
Majonezas, 3 šaukštai 
Citrinos sultys, 2 šaukštai
Svogūnai, 3 vienetai
Aliejus, 4 šaukštai
Druska, 1 šaukštelis
Juodieji pipirai, 0.5 šaukštelio
Žalumynai (įvairūs), 1 sauja

Gaminimas:
Vištienos filė įtriname prieskoniais, tuomet sumaišome 

su svogūnų griežinėliais ir žalumynais. Užpilame citrinos 
sultimis, aliejumi ir sumaišome su Daumantų majonezu „BE 
E“. Paliekame marinuotis bent 2 val. Kepame ant žarijų arba 
grilyje. 

Vištienos šašlyką siūlome pagardinti Daumantų ke-
čupu „BE E“.

Šašlykas majoneze 
Sudėtinės dalys:

Kiaulės kumpis, 500 gramų
Svogūnai, 1 vienetas
Majonezas, 100 gramų 
Actas, 20 gramų
Druska, 1 šaukštelis
Juodieji pipirai, pagal skonį

Gaminimas:
Supjaustykite mėsą kubeliais. Ant mėsos užpilkite Daumantų majonezą 

„BE E“, actą, suberkite druską, pipirus, įdėkite supjaustytą svogūną, išmai-
šykite ir marinatą sudėkite į sandarų indą. Šašlykas su majonezu laikomas 
šaldytuve apie 1 parą. Kepkite suvėrę ant iešmų, virš žarijų. 

Šašlykus pagardinti rekomenduojame Daumantų aštriu kečupu „Tra-
dicinis“ be konservantų. 

Patikrintas šašlykų 
paruošimo būdas

(labai mėgstamas skaitytojų, populiarus, nes greitas)

Sudėtinės dalys:
Kiaulienos sprandinė, – 1,0 kg.
Mineralinis vanduo „Vytautas“, – 1,0 l.
Citrina, 1 vienetas
Šašlykų prieskoniai
Svogūnas, 1 vienetas
Pipirai.

Gaminimas:
Supjaustytą mėsą sumaišome su prieskoniais ir griežinė-

liais supjaustytu svogūnu, įspaudę citrinos sulčių gerai išmin-
kome rankomis.

Užpilame „Vytauto“ mineraliniu vandeniu, kad mėsa būtų 
apsemta. Už keturių valandų galima kepti.

Rekomenduoja me Daumantų pomi-
dorų padažą  „Šašly kams“  be konser-
vantų!

ią vasarą atostogas galite pra-
leisti prie Jums norimo Europos 
paplūdimio ir jaustis saugūs. Da-
bar 92,1 proc. Europos Sąjungos 
maudyklų atitinka Maudyklų 

vandens direktyvoje nustatytus būtinuo-
sius vandens kokybės reikalavimus.

Vanduo yra švarus ir Londono Serpenti-
no ežere, kuriame vyks keletas olimpiados 
renginių, įskaitant atvirų vandenų plauki-
mo maratoną ir triatlono varžybų plaukimo 
rungtį.

Šie duomenys pateikiami naujausio-
je metinėje Europos aplinkos agentūros 
(EAA) ir Europos Komisijos maudyklų 
vandens ataskaitoje, kurioje apibūdinama 
daugiau kaip 22 000 Europos maudyklų ir 
pliažų, upių ir ežerų vandens kokybė praė-
jusiais metais.

Lietuvoje yra 114 maudyklų (16 pakran-
čių vandenyse ir 98 vidaus vandenyse). Nu-
statyta, kad 72,8 proc. Lietuvos maudyklų 
vandens kokybė labai gera, 10,5 proc. – ge-
ra, 5,3 proc. – tinkama.

Nustatyta, kad maudyklų vandenų ko-

kybė Kipre, Kroatijoje, Maltoje ir Graiki-
joje yra labai gera: daugiau kaip 90 proc. 
maudyklų atitinka griežčiausias orientaci-
nes vertes (jų vanduo yra labai geros ko-
kybės), o kitose maudyklose vandens ko-
kybė atitinka privalomas vertes. Kitame 
vertinimo skalės gale atsidūrė Nyderlan-
dų, Bulgarijos, Latvijos, Liuksemburgo 
ir Belgijos maudyklų kokybė: palyginti 
nedaugelio maudyklų, ypač vidaus vande-
nų, vanduo atitinka griežtas orientacines 
vertes.

Bendrai vandens kokybė Europos popu-
liariausiuose atostogų vietose buvo gera: 
daugiau kaip 90 proc. maudyklų vanduo 
atitiko privalomas vertes. Daugiau kaip 80 
proc. Ispanijos, Italijos ir Portugalijos mau-
dyklų vandens kokybė buvo labai gera.

Bendra ES maudyklų vandens kokybė 
nuo 1990 m. žymiai pagerėjo. Maudyklų 
vandens direktyvos nuostatų neatitinkan-
čių pakrančių maudyklų sumažėjo nuo 9,2 
proc. 1990 m. iki 1,5 proc., 2011 m. Priva-
lomų vandens kokybės verčių neatitinkan-
čių vidaus vandenų maudyklų.

Maudytis galima!


