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Kasdien virtualėjame vis labiau
Vos prieš mėnesį Lietuvoje startavus 

„Google Street View“ projekui, ko gero, ne 
vienas interneto vartotojas pasijuto keistai. 
Atsiradusi galimybė kada tik nori laisvai 
vaikštinėti virtualiomis bet kurio miesto ar 
kaimo gatvėmis, įdėmiai apžiūrinėti kiekvie-
ną miesto detalę, identišką realybei, verčia 
sutikti, jog virtualus pasaulis ką tik dar labiau 
įsitvirtino mūsų gyvenime. Tačiau, tikėtina, 
jog keista ar baugu yra tik iš pradžių – paskui 
prie kompiuterinės naujovės priprantama ir ji 
tampa mūsų kasdienybe. 

O ar prisimenate, kaip į mūsų gyvenimus 
įsiveržė kitas dabar nepakeičiama realybe 
tapęs virtualus projektas – socialinis tinklas 
„Facebook“ ? Keliose Europos šalyse „Fa-
cebook“ atsirado 2008 metais, dar po metų 
startavo ir lietuviškai, ir štai jau beveik 4 me-
tus vis daugiau ir daugiau lietuvių negali sa-
vo kasdienybės įsivaizduoti be šio socialinio 
tinklo. Kai gyventojų skaičius šalyje mažėja, 
virtualioje erdvėje skaičius tik didėja – da-
bar „Facebook“ tinkle registruota daugiau 
kaip 1 milijonas lietuvių, ir šis skaičius tik 
auga. Socialinis tinklas keičia mūsų įpročius, 
darbo, bendravimo, verslo, reklamos galimy-
bes, taip pat daro įtaką sveikatai ir psichikai. 
Būtent apie pastarąjį poveikį ir kalbamės su 
„Pasijausk geriau“ psichologinės pagalbos 
centro psichologe Vytaute Venčkauskiene.

„Facebook“ gali skatinti 
teigiamus pokyčius

Dažnai tenka išgirsti, jog „Facebook“ 
socialinis tinklas daro neigiamą poveikį. 
Bet pakalbėkime pirmiausiai apie geras jo 
savybes – kokią naudą žmogaus psichinei 
raidai gali suteikti šis virtualus gyvenimo 
būdas?

 Vienareikšmiškai „nuteisti“ socialinį 
tinklą gal būtų šiek tiek per radikalu, tad 
galima būtų pradėti ir nuo gerųjų jo savybių.
Viena jų – tai galimybė sustiprinti žemą 
savigarbą, išmokti pozityvumo, jeigu tik 
„Facebook“ naudojimu nepiktnaudžiaujama. 

Žinome, kad bjaurūs, įžeidžiantys žodžiai 
kartais atrodo patys iššoka iš mūsų burnų, 
o pagyrimą kitam, atsiprašymą neretai 
nedrįstame pasakyti. Tačiau socialiniuose 
tinkluose kažkam paskelbus įdomią mintį, 
gražią išvaizdą liudijančią nuotrauką ar kitą 
informaciją, drąsiai spaudžiame „Patinka“. 
Viena vertus, mes – santūrūs lietuviai, 
pratinamės būti pozityvesniais, kita vertus, 
blogai apie save galvojantiems asmenims 
kaip tik ir reikia daugiau komplimentų. Tam, 
kad jie įgytų daugiau pasitikėjimo savimi, tad 
šis virtualus gyvenimas gali ir pasitarnauti.

 Viena mano pažįstama paauglė 
išsitrindama iš „Facebook“ sakė: „Per du 
metus feisbukas man davė daug, ir už tai 
esu jam dėkinga. Aš sužinojau, kad nesu 
prastesnė už kitus, kaip visada manydavau. 
Pamačiau, kad žmonės iš tiesų vertina ir 

mėgsta mano mintis, be to, pastebėjau, kad 
tie, kurie realiame gyvenime atrodė kaip ti-
kri sėkmės kūdikiai, tokie sėkmingi, jog net 
ne Žemės gyventojai, tebuvo lygiai tokie 
patys žmonės kaip ir aš, su ta pačia buitimi, 
kasdienybe ir jos rūpesčiais. Dėkoju feisbu-
kui, bet dabar iš jo turiu išeiti, nes pajutusi 
žvėrišką dėmesio alkį, toje erdvėje laiko 
praleidžiu per daug“. 
Gali sukelti psichikos 
sutrikimus

Iš tiesų, išlaikyti tinkamą balansą tarp 
virtualumo ir tikro gyvenimo – labai svarbu. 
Mat būtent kalbant apie „Facebook“, galima 
pastebėti, kad taisyklė „apetitas auga beval-
gant“ čia puikiai tinka.

► Sveika mityba, pragyvenant iš 
minimumo

Kaip maitintis sveikai ir 
visavertiškai, perkant pigiausius 
maisto produktus? Ką valgyti 
patartina, siekiant aprūpinti 
organizmą visomis svarbiausiomis 
medžiagomis, kartu ir neištuštinant 
piniginės? Kaip maitintis iš 
minimalaus atlyginimo, kad 
nepakenktumėte sveikatai? 
Kurių nebrangių maisto produktų 
reikėtų vengti, o kuriuos – rinktis 
nedvejojant? Pasidarome pigių bei 
maistingų maisto produktų sąrašą 
ir keliaujame apsipirkti.

► Išsamiai apie akių chirurgiją
Nors Valstybinės ligonių kasos 
apmoka kataraktos operacijas, 
nemažai žmonių Lietuvoje, 
lyginant su Vakarų šalimis, vis dar 
atidėlioja šį būtiną gydymą arba 
apskritai jo atsisako. Tačiau, anot 
akių klinikos „Lirema“ specialistų, 
kataraktos operacijų ir kitų akių 
mikrochirurgijos procedūrų bijoti 
tikrai nereikėtų.

► Ką reikėtų žinoti apie dantų 
protezavimą
Nors privalomojo sveikatos 
draudimo fondas vaikams, 
asmenims iki 18 metų suteikia 
teisę į 100 % kompensuojamąjį 
dantų protezavimą, vis dar nėra 
pakankamai žinoma tiems, kam ši 
informacija turėtų būti aktualiausia. 
Ką reikėtų žinoti apie dantų 
protezavimą?

8 psl.

6 psl.

2 psl. 9 psl.

Interviu su psichologe:  
kokį poveikį žmogui daro „Facebook“ socialinis tinklas?

 Socialinis tinklas keičia mūsų įpročius, darbo, bendravimo, verslo, reklamos galimybes, taip 
pat daro įtaką sveikatai ir psichikai.

www.benu.lt

Nuolaidos ir ypatingos kainos galioja 2013 03 01–31. Nuolaidos ir ypatingos kainos nesumuojamos.

VITIRON ACTIVE SUSCAPS 
(Maisto papildas, 30 kapsulių)

Mano energijos šaltinis kiekvieną dieną!

39,99 Lt  27,99 Lt

-30%

ORgANIzmUI VALyTI

-15%

lieknėjiMuienergijai

-15%

60 tab.          67,89 Lt    57,71 Lt
120 tab.   115,89 Lt    98,51 Lt

60 tab.       47,79 Lt   40,62 Lt
120 tab.   87,79 Lt    74,62 Lt

bIOdRAIN® 
(Maisto papildas, 60/120 tablečių)

Organizmo valymas – pirmas žingsnis 
atsikratant antsvorio!

APPLE CIdER™ 600
(Maisto papildas, 60/120 tablečių)

Mažiau vandens – mažesnis svoris!
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gruodžio 7 d. 

Atkelta iš 1 psl.

Kartais dėl nepasotinamo noro dalintis 
dėmesį atkreipiančia informacija „Facebook“ 
tinkle žmonės praleidžia pusę dienos prie 
kompiuterio: iš pradžių ieškodami patrauk-
lios informacijos, kurią galėtų paviešinti, o 
vėliau – skaičiuodami vis gausėjančius „Pa-
tinka“ paspaudimus. Mokslininkų atliktos 
apklausos parodė, kad socialinių tinklų suke-
liamos priklausomybės gali būti stipresnės už 
priklausomybę nuo alkoholio.

Tad kas nutinka piktnaudžiaujant 
„Facebook“ galimybėmis?

Mokslininkų visame pasaulyje atliekami 
tyrimai patvirtina, jog socialiniuose tinkluose 
„draugų“ viešinama informacija apie tobulą 
gyvenimą, skatina pavydą, naujų poreikių 
susikūrimą, senų kompleksų atsinaujinimą 
ir t.t.

Kaip „Facebook“ sukelia šias blogas 
emocijas?

Kadangi prieš socialiniame tinkle paskel-
biant tikrojo gyvenimo refleksiją ši beveik 
visada yra kruopščiai pagražinama (nuo-
traukos, sėkmingų nutikimų aprašymai pa-
teikiama tik „tuo gražiuoju kampu“), ir at-
rodo, kaip jūsų draugų pasakiško gyvenimo 
reklama, jūs taip pat norite demonstruoti tokį 
savąją „aš“. Liekną kaip modelį, šmaikštų 
kaip geriausią pasaulio komiką, turtingą, 
sėkmingą ir t.t. Jeigu jums pavyko, ko gero, 
jaučiatės laimingas, nors iš tiesų tik gerai sau 
apdūmėte akis. Jeigu informacija nesidali-
nate, tik žvalgotės į kitų profilius – tikriausiai 
apgailestaujate, jog gyvenate ne taip įdomiai, 
patraukliai ir t. t.

Poveikis jauniems žmonėms
Kokį poveikį socialinis tinklas daro 

jauniems žmonėms?
Esti ir gero, ir blogo „Facebook“ 

poveikio vaikams, paaugliams. Kaliforni-
jos universiteto profesorius Laris D. Rose-
nas atliko išsamius tyrimus ir nustatė, 
kad paaugliams ir jauniems suaugusiems 
dažnas prisijungimas prie socialinio tin-
klo yra susijęs su polinkiu į narcisizmą, 
taip pat gali provokuoti maniją, paranoją, 
agresyvų asocialų elgesį ir polinkį į 
alkoholizmą. Kita vertus, Australijoje 
prieš du metus atlikti tyrimai atskleidė, 
kad socialiniais tinklais besinaudojan-
tys asmenys yra labiau ekstravertiški 
ir narciziški, o nesinaudojantys – yra 
drovesni ir sąžiningesni. Tad kyla klausi-
mas, ar „Facebook“ sukelia narcisizmą, ar 
tiesiog narciziška asmenybė socialiniame 
tinkle jaučiasi „kaip žuvis vandenyje?“

Visgi, to paties tyrimo metu profesorius 
D. Rosenas atskleidžia teigiamus „Face-
book“ rezultatus – intravertiškiems paaug-
liams „Facebook“ padeda geriau suprasti 
bendravimo principus, be to, socialiniai 
tinklai padeda vystytis geriems santykiams 
tarp moksleivių ir mokytojų arba tarp kitų 
bendruomenių.

Yra tyrimų, kurių rezultatai atskleidžia 
ryšius tarp naudojimosi „Facebook“ ir val-
gymo sutrikimų bei depresijos. Nuolatinis 
savęs lyginimas su kitų gyvenimu, kitų 
išvaizda verčia jaustis storais ir nelaimin-
gais.

„Facebook“ ir darbinė veikla
Dabar nemažai įstaigų vadovų, kurių 

darbuotojai veikia biuruose bei privalo 
naudotis kompiuteriu, draudžia „Face-
book“ naudoti darbe. Kokį iš tiesų poveikį 
socialinis tinklas daro darbo našumui, 
darbuotojo emocijoms ir psichikai?

Vadybininkų konsultavimo agentūros 
2012 m. „A.T. Kearney“ atlikto tyrimo me-
tu paaiškėjo, kad žmonės, galintys darbe 
prieiti prie „Facebook“ socialinio tinklo, 
jaučiasi laimingesni. Ypač tie, kurie dirba 
daugiau kaip 8 valandas per parą. Vadovai, 

suprasdami darbuotojų norą pabendrauti 
su šeima ir draugais, kuriuos dėl darbo ma-
to rečiau, dažnai leidžia savo kolektyvui 
naudotis socialiniais tinklais. Kita vertus, 
čia jau prieiname prie kitos problemos  
– pernelyg didelio darbo krūvio, atimančio 
iš žmonių jų norimus gyventi gyvenimus.

Visgi kas šeštas tyrimų bendrovės 
„HeadHunter“ apklaustas responden-
tas pripažino, kad „Facebook“ mažina 
jų darbingumą. Didesnė dalis teigia, kad 
jaučiasi daug geriau, nebūdami atskirti nuo 
savo pasaulio.

O kaip darbdaviai vertina žmones, 
neturinčius „Facebook“ profilio?

Paradoksalu, tačiau nors kai kurie va-
dovai nenori, jog darbuotojai blaškytųsi, 
ir darbo metu naudotųsi socialiniu tinklu, 
tačiau, pasitaiko, jog samdyti tam tikrus 
asmenis atgraso būtent tai, jog jie nėra 
prisiregistravę „Facebook“ sistemoje. Kaip 
atskleidė pernai metų statistika Vokietijoje, 
yra nemažai darbdavių, kurie nenori samdy-
ti žmonių, neturinčių „Facebook“ profilio. 
Kodėl? Nes tai rodo kažkokius žmogaus 
nenormalumus. Štai, pavyzdžiui, žudikas 
Jamesas Holmesas, JAV, Kolorado valsti-
joje praėjusių metų liepą teatre iššaudęs 
daugybę žmonių, nebuvo prisiregistravęs 
socialiniame tinkle, ir tai rodo jo socialinę 
atskirtį. Taip pat ten nesiregistruoja ir 
kiti kriminaliniai asmenys – štai tokiais 
samprotavimais darbdaviai pagrindžia 
savo nenorą samdyti socialiniame tinkle 
neregistruotus asmenis, mat jie gali būti 
neprognozuojami. Anksčiau pasaulio 
žiniasklaidoje buvo populiarus frazeo-
logizmas, jog „jeigu tavęs nėra feisbuke, 
tavęs nėra apskritai“, bet po pastaraisiais 
metais atliktų tyrimų labiau paplito šio pa-
sakymo perfrazavimas: „jeigu tavęs nėra 
feisbuke, tai tu esi įtartinas“. 
Poveikis mokslinei veiklai

Ar tiesa, kad „Facebook“ gali pakenkti 
mokslų rezultatams?

Taip, tai yra akivaizdi tiesa, kurią, 
žinoma, patvirtina ir įvairūs mokslininkų ty-
rimai. Jau prieš porą metų profesorius Pau-
lis Kirscheris JAV tyrė 219 studentų studi-
javimo ypatumus ir įrodė, kad tie asmenys, 
kurie besiruošdami egzaminams atsijungia 
nuo „Facebook“, gauna maždaug 20 proc. 
aukštesnius pažymius. Mat socialinis tink-
las visada yra labai patogus būdas pabėgti 
nuo menkų įsipareigojimų. Jeigu sunku 
susikaupti mokantis, tada „Facebook“ 

šmėstelinčios draugų žinutės ir nuorodos 
tampa dar įdomesnės ir, jausdami nedidelį 
kaltės bei artėjančios grėsmės pojūtį, mes 
įsitveriame virtualybės.

Komplikacijos su buvusiais 
partneriais

O kaip yra su meile? Ar socialinis 
tinklas daro poveikį asmeniniams san-
tykiams?

Visų pirma, tai reikėtų pasakyti, kad 
priklausomybė „Facebook“ tinklui gali 
išsivystyti ir dėl poros santykių. Esant 
pavydžiai antrajai pusei, dažnai būtent 
socialiniame tinkle pradedama „sekti“ 
mylimasis ar mylimoji – žiūrima, kokių 
priešingos lyties asmenų pranešimai „lai-
kinami“, ir komentuojami, įtarinėjama 
neištikimybe ar bent jos galimybėmis. 
Ypatingai ši sekimo manija suintensyvėja 
išsiskyrus. Norint pamiršti buvusią 
meilę reikia pereiti tam tikras netekties 
išgyvenimui būtinas stadijas, ir kaip tik 
„Facebook“ dažnai atitolina atsiribojimo 
etapą. Geriausia išsiskyrus nebeturėti savo 
ex antrosios pusės tarp draugų, nes pagun-
da sekti ir šniukštinėti gali būti labai stipri, 
virstanti tikru fanatizmu.

Psichologė Tara Marshall atliko tyrimą, 
kuriame dalyvavo 464 jauni žmonės, nese-
niai patyrę išsiskyrimą. Jie visi nuolat 
apžiūrinėdavo savo buvusių partnerių profi-
lius. Tai tapo priklausomybe, nors jausmus 
šis veiksmas keldavo neigiamus – patenkinę 
smalsumą, sužinoję, ką dabar veikia, kuo 
gyvena buvęs mylimasis ar mylimoji, 

dažniausiai tiriamieji jausdavo ilgesį, 
atsinaujinusią meilę, liūdesį, neišpildomą 
seksualinį potraukį, pyktį, pavydą. 

Na o kaip dėl neiširusių porų, kokį 
poveikį patiria jos?

 Vienas kitu pasitikinčių ir patenkintų 
savo santykiais suaugusių žmonių po-
rai socialinis tinklas neturėtų daryti 
įtakos. Tačiau jeigu yra nepasitenki-
nimas santykiais, partneriu, ir apie tai 
paskleidžiama žinia socialiniame tinkla-
pyje (dažniausiais tai daro moterys), visa-
da atsiras „draugių“, taip pat nepatenkintų 
partneriu, kurios su džiaugsmu taps „pa-
laikymo komanda“ ir pradės viešai dalinti 
patarimus. Toks klimpimas viešumoje 
į negatyvius jausmus, įvykius ir lyg 
„netyčia“ viešoje erdvėje vyriškos ly-
ties „draugų“ komentarai „gražiai atro-
dai“, gali tapti slidžia nuokalne į greitą 
santykių pabaigą. 

 Tarp labai jaunų žmonių, paauglių tarpe, 
kartais įsivyrauja tikras santykių viešinimo 
kultas. Siekiant paviešinti savo nevienišio 
(-ės) statusą ir tuo pačiu pasauliui ir sau 
pačiam įrodyti, kad esi vertingas, neretai 
nejaučiama ribos tarp privataus ir viešo 
gyvenimo. Viešinant meilės įrodymus, 
svetimoms akims pateikiami gana intymūs 
vaizdai, kurie vėliau gali tapti patyčių ar 
kitų nereikalingų reakcijų objektu.

Tad patarčiau tėvams pasidomėti, kaip 
atrodo jų vaikų profiliai „Facebooke“ ir 
pasikalbėti apie tai, ar jie supranta, kur yra 
privatumo ribos.

Ačiū už pokalbį!

Interviu su psichologe: kokį poveikį žmogui 
daro „Facebook“ socialinis tinklas?

Psichologė V. Venčkauskienė: „Atliktos ap-
klausos parodė, kad socialinių tinklų suke-
liamos priklausomybės gali būti stipresnės 
už priklausomybę nuo alkoholio."
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irmasis pavasario mėnuo, kovas, 
daugybėje šalių skelbiamas ko-
vojimo su storosios žarnos vėžiu 
mėnesiu. Tokiu būdu siekiama 

atkreipti visuomenės dėmesį į šią ligą, ska-
tinti nesigėdinti kalbėti apie ją, suteikti 
kuo daugiau informacijos apie naujas gy-
dymo galimybes. Be to, taip tikimasi, jog 
ankstesnis šios ligos nustatymas padės iš-
vengti mirtinų šios ligos atvejų.

Ankstyvoji diagnostika gali 
išgelbėti gyvybę

Jau kuris laikas medikai vadovaujasi 
tokia praktika, jog svarbu diagnozuoti ne 
tik patį vėžį, bet ir laiku nuspėti galimybę 
juo susirgti. Kovo mėnesį medikai ragina 
atkreipti dėmesį į savo ir artimųjų sveikatą 
ir siūlo užbėgti už akių klastingai ligai.

Medikų teigimu, diagnozavus storosios 
žarnos vėžį II stadijoje būtų galima išgel-
bėti 80-90 proc. susirgusiųjų, III stadijoje 
– išgyventų tik apie trečdalis ligonių. Sto-
rosios žarnos vėžys – liga, neturinti tik jai 
būdingų susirgimo simptomų, tad anksty-
voji jo diagnostika itin svarbi. Laimė, sto-
rosios žarnos vėžys priskiriamas prie ge-
riausiai išgydomų pilvo ertmės piktybinių 
navikų.

Sergamumas didėja
Pastaruoju laiku Lietuvoje kasmet iš-

aiškinama arti pusantro tūkstančio naujų 
šios ligos atvejų. Šiuo vėžiu vienodai ser-
ga tiek vyrai, tiek moterys. Didesnė rizika 
susirgti vėžiu tiems, kurie serga kolitu, 
polipais ar Krono liga. Taip pat tris kartus 
rizikingiau susirgti tiems, kurių artimiausi 
giminės yra sirgę šia liga, nes ji – pavel-
dima. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
sergamumas šia liga neslopsta, nes padi-
dėjusį sergamumą lemia chemijos skver-
bimasis į buitį ir maistą, didėjanti nervinė 
įtampa bei gyvenimo tempas.

Mirtingumui mažinti – tęstinė 
programa

Šalies Sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymu jau nebe pirmus metus šalyje tęsia-
ma storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa. Pagal šią programą 
50–74 metų amžiaus Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos ir Šiaulių apskrities gyventojai (vy-
rai ir moterys)  kartą kas dvejus metus gali 
atlikti slaptojo kraujo išmatose tyrimą. Tam 
tereikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jei 
atlikus šiuos tyrimus pastebima reikšmingų 
pokyčių, tuomet pacientams atliekami kiti 
reikalingi tyrimai bei gydymas. Programos 
paslaugos apmokamos iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Kilus įtarimui dėl storosios žarnos vė-
žio, gydytojas pirmiausiai atlieka digi-
talinį rektalinį tyrimą. Šio tyrimo metu 
gydytojas pirštu per išeinamąją angą ap-
žiūri tiesiąją žarną, siekdamas apčiuopti 
galimus pakitimus žarnos gleivinėje. Taip 
pat gydytojas gali rekomenduoti atlikti slap-
to kraujo nustatymo išmatose tyrimą.

Tyrimui – testas namuose
Ankstyvai storosios žarnos vėžio diagno-

zei nustatyti gali būti naudojamas slapto krau-
jo išmatose nustatymo testas, nes plika akimi 
nematomas kraujavimas dažniausiai gali bū-
ti pirmas ir dažnai vienintelis žarnyno vėžio 
simptomas.

Šis testas nėra invazinis. Juo išmatose 
aptinkami net menkiausi kraujo pėdsakai. 
Gavus teigiama testo rezultatą gydytojas gali 
rekomenduoti atlikti kolonoskopiją ar kitus 
tyrimus. Tokį testą rekomenduojama atlikti 
žmonėms nuo 50 metų amžiaus kasmet.

Testo pagalba mažiau kaip per penkias 
minutes galima aptikti nuo 0,2 μg /ml hemo-
globino kiekį, o jeigu mėginyje yra didelis he-
moglobino kiekis, teigiami rezultatai gali būti 
gaunami ir po vienos ar dviejų minučių.

Nedelskite pasirūpinti sveikata.

Ankstyva storosios žarnos vėžio 
diagnostika gali išgelbėti gyvybę 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
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akoma, kad sėdint tualete, 
žmogui į galvą šauna genialiau-
sios mintys, o kai kurie lig tol 
neaiškiais atrodę klausimai 
tarsi „nuskaidrėja“. Tačiau, 

nepaisant šio pozityvaus poveikio, 
turbūt niekas nenorėtų tualete pra-
leisti laiko daugiau, negu būtina. Vis 
dėlto, daugybę pasaulio gyventojų 
vidurių užkietėjimas tiesiog įkalina ant 
klozetų – ir tikrai ne tam, kad į galvą 
šautų geros mintys, o tam, kad pag-
aliau pavyktų išsituštinti. Jeigu ir Jums 
to padaryti nepavyksta – turbūt Jus 
kamuoja vidurių užkietėjimas, kuris 
gali būti plačiai paplitusio dirgliojo 
žarnyno sindromo simptomas. 

Dirgliojo žarnyno sindromas 
kamuoja milijardus

Kai mus užpuola sloga – nusiperkame 
vienkartinių nosinaičių ar lašų į nosį, kai 
peršti gerklę – skalaujame ją specialiais 
gėrimais. Nieko keisto, juk peršalimas 
yra dažniausia gydytojų visame pasau-
lyje diagnozuojama liga, ir žmonės jau 
įprato ją gydyti bei su ja gyventi. Tačiau 
ar galite patikėti, kad antroji pagal 
dažnumą diagnozuojama liga, Dirgliojo 
žarnyno sindromas (DŽS), vis dar labai 
dažnai lieka tiesiog ignoruojama? Pa-
sirodo, net 10 – 15 proc. planetos žmonių 
patiria šį sutrikimą, tačiau tik kas penk-
tas susirūpina jo gydymu.

Šios ligos simptomai yra pilvo skausmai 
ir vidurių užkietėjimas arba viduriavimas, 
arba šie simptomai pakaitomis. Pasituštinus 
paprastai atrodo, kad nepavyko visiškai 
išsituštinti, be to, išmatose gali atsirasti 
gleivėtų išskyrų. Viduriavimas paprastai 
ištinka iškart pavalgius. 

Tiems, kuriuos DŽS verčia kentėti 
vidurių užkietėjimą, šis sutrikimas gali truk-
ti kelis mėnesius. Tuomet pacientų išmatos 
būna avies spirų formos, pasituštinus taip 

pat atrodo, jog nepavyko pakankamai atlikti 
savo „didžiųjų reikalų“. 

Medikų teigimu, DŽS atsiranda dėl kelių 
priežasčių: psichinio dirglumo, nerimo, 
streso, virškinamojo trakto infekcijų, kitų 
žarnyno sutrikimų komplikacijų, kai kurių 
maisto produktų netoleravimo. 

Kaip gydyti DŽK?
Kadangi šiam sutrikimui būdingi 

skirtingi simptomai, todėl ir gydymas gali 
būti įvairus. Pavyzdžiui, jeigu Jus var-
gina vidurių užkietėjimas – reikia val-
gyti daugiau ląstelienos turinčio augalinės 
kilmės maisto, taip pat rekomenduojama 
vartoti virškinimą gerinančius vaistus, 
skatinančius vidurių laisvėjimą.

Svarbu vengti blogų emocijų ir iš esmės 
koreguoti savo mitybą, atsisakant maisto, 
pabloginančio ligos simptomus, stengtis 
maitintis sveikai. Pasitaiko, kad kenčiant 
nuo DŽS pacientai netoleruoja česnakų, 
svogūnų, morkų, razinų, bananų, džiovintų 
slyvų ar kviečių. 

Kaip kovoti su vidurių 
užkietėjimu

Nebūtinai dėl DŽS pacientus vargina 
vidurių užkietėjimas. Šis sutrikimas atsi- 
randa ir dėl kitų priežasčių, dažniausiai  
– dėl neteisingos mitybos. Jeigu jaučiate, 
kad tuštintis yra sunku, o pasituštinus api-
ma jausmas, kad dalis išmatų užstrigo sto-
rojoje žarnoje, Jums reikia kai ką keisti savo 
gyvenime.

Visų pirma, būtina koreguoti mitybą  
– vengti daug saldaus, riebaus maisto. 
Stengtis, kad bent 30 proc. dienos raciono 
užimtų sultingi augaliniai produktai (vaisiai, 
daržovės). Vengti virtų neplikytų ryžių, nes 
jie gali skatinti vidurių užkietėjimą. Svarbu 
ir vartoti pakankamai skysčių, didinti savo 
fizinį aktyvumą. Patartina ir naudoti ati-
tinkamus virškinimą gerinančius, vidurius 
laisvinančius vaistus.

Kaip kovoti su vidurių užkietėjimu, ir 
kas yra dirgliojo žarnyno sindromas?
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asario 1-osios naktį Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikose (toliau – Santariškių 
klinikos) persodintos kepenys 60 
metų vyrui. Tai – 50-oji kepenų 

transplantacija Santariškių klinikose ir 73-
oji Lietuvoje. Pirmąją kepenų transplanta-
ciją 2000-aisias taip pat atliko Santariškių 
klinikų medikai.

„Penkiasdešimt kepenų persodinimo opera-
cijų, tai – didelis nueitas kelias. Šiandien galiu 
pasidžiaugti, kad mūsų ligoninėje susiformavo 
stipri komanda, kurių profesionalumo dėka ke-
penų transplantacijos gali vykti nenutrūkstama 
vaga. Tai yra garsūs mūsų šalies gastroentero-
logai, chirurgai, anesteziologai-reanimatologai, 
radiologai, imunologai ir gausus slaugytojų bū-
rys“, – teigia prof. K. Strupas. 

Po kepenų persodinimo operacijos, apie 
savaitę, pacientai nuo galimų grėsmingiausių 
komplikacijų yra prižiūrimi Santariškių klini-
kų Reanimacijos ir intensyvios terapijos sky-
riuje, kuriam vadovauja gydytojas Gintautas 
Kėkštas.

„Pastaruoju metu, akivaizdžiai padaugėjus 
transplantacijų, įvairių komandų darbo suderi-
namumas – neįkainuojama vertybė. Šiandien, 
mūsų pacientai, po kepenų transplantacijų ga-
li būti dėkingi be galo plačiam medikų ratui“,  
– pasakoja profesorius K. Strupas.

Pasak medikų, kepenų persodinimas kar-
tais būna vienintelė išeitis, norint išgelbėti 
paciento gyvybę, todėl didesnis visuomenės 
sąmoningumas ir humaniškas požiūris į do-
norystę tikrai padėtų sumažinti beprasmiškų 
mirčių skaičių. Vilniaus transplantologai Bal-

tijos šalyse pirmauja daugelio transplantacijų 
srityje. Net 85 procentai visų Lietuvoje atlie-
kamų transplantacijų yra, būtent, Santariškių 
klinikose. Šios ligoninės darbuotojų iniciaty-
va 2012 m. buvo įkurta Lietuvos transplan-
tologų asociacija, kurios pirmininku išrinktas 
Santariškių klinikų pilvo chirurgas doc. Vita-
lijus Sokolovas. Ši asociacija kelia gydytojų 
profesionalumą, rūpinasi visuomenės švieti-
mu donorystės klausimais, siekia, kad gydy-
tojo-transplantologo ir paciento santykis būtų 
grindžiamas abipusiu supratimu, pasitikėjimu 
bei pagarba vienas kitam. 

„Mūsų pagarba tiems žmonėms, kurie 
akimirkai pamiršę netekties skausmą, gyve-
nimą dovanoja visiškai nepažįstamam žmo-
gui. Taip pat esame be galo dėkingi savotiš-
kai nematomiems transplantacijos proceso 

dalyviams – profesionaliems vairuotojams, 
kurie iš tolimiausio Lietuvos kampelio kilnią 
žmonių gelbėjimo misiją visada atlieka lai-
ku, nelygu tai bus rytas, ar naktis, savaitga-
lis, ar darbo diena“, – savo mintimis dalinosi 
prof. K. Strupas.

Santariškių klinikose transplantuotos 
penkiasdešimtosios kepenys

Randas – jaunas odos darinys
Randai puošė vyrus – taip buvo priimta 

manyti tik viduramžiais. Dabar neretai ypač 
moterims jie sukelia psichologinį diskom-
fortą ar gresia rimtais kompleksais. Net psi-
chologai teigia, jog aktyvus randų gydymas 
iš tiesų stiprina žmogaus pasitikėjimą savi-
mi. Pasirodo, pasirinkus tinkamą gydymą, 
net ir patys ryškiausi randai gali tapti beveik 
nematomi arba apskritai išnykti.

„Randas – jaunas odos darinys, kuris 
atsiranda gyjant pažeidimui. Jį reikia pri-
žiūrėti kaip jauną odą. Oda toje vietoje na-
tūraliai raukšlėjasi“, – pastebi plastinės ir 
rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas prof. 
Rytis Rimdeika. Anot jo, geriausių rezultatų 
prižiūrint randus visada galima tikėtis anks-
tyvuoju randėjimo periodu. Ypač svarbu 
randus prižiūrėti tiems, kurie turi polinkį į 
randų išvešėjimą.
Randas po cezario pjūvio

Tas pats pasakytina ir apie randus, liku-
sius po cezario pjūvio. Anot R. Rimdeikos, 
jam taikomi tie patys randų gydymo prin-
cipai. Kadangi tokie randai būna gerokai 
didesni, šiais atvejais moterims rekomen-
duojama pasisaugoti pertempimų, vengti 
staigių temperatūrų svyravimų bei fizinio 
krūvio. Šie faktoriai itin svarbūs ne tik gra-
žiam rando, bet ir gimdos gijimui, kad mo-
teris ateityje vėl galėtų sėkmingai išnešioti 
kūdikį. 

Rando priežiūrai taip pat svarbi yra šva-
ra. Kasdien būtina išsimaudyti po dušu, o 
žaizdos nei tepti, nei klijuoti nereikia. Jau-
noms moterims paprastai susiformuoja di-
desni ir kietesni randai. Iš pradžių randai 
būna raudoni ir kieti.

Stebuklinga žmogaus 
organizmo galia

Medikai pataria šviežią randą nuolat drė-
kinti. Jam sugijus, naudoti brendimą skati-
nančių ir blukinančių priemonių. Kai kurios 
moterys linkusios griebtis mūsų senolių iš-
bandytų priemonių – degtinės kompresų ar 
šaltalankių aliejaus. Šiuolaikinė medicina 
gali pasiūlyti ir kitokių priemonių.

R. Rimdeika sutinka, jog natūrali medi-
cina randų priežiūros atveju ne visada gali 
būti vienintelis išsigelbėjimas. „Jeigu kar-
vės mėšlą ant rando dėsi, tai jau nebus liau-
dies medicina. Stebuklas – pats žmogaus 
organizmas. Mes arba padedame jam, arba 
nepadedame. Jeigu tinkamos priemonės 
tinkamu laiku bus pasirinktos, jos ir duos 
reikiamą rezultatą“, – tvirtina ir rekonstruk-
cinės chirurgijos gydytojas.
Patarimai prižiūrint 
randus  

Net ir pasirinkus tinkamą gydymą medi-
kai pataria nuo kai kurių dalykų trumpam 
susilaikyti. Vienas iš jų – saulės vonios ir 
soliarumas. Kai oda atnaujina naują sluoks-
nį, randai tampa ypač jautrūs, todėl taip 
svarbu apriboti nuo saulės poveikio. 

„Derėtų tą odos plotą pridengti, palaukti, 
kol randas visiškai subręs“, – rekomenduoja 
R. Rimdeika.

Terapines priemones bei injekcijas pata-
riama palikti gydytojo kompetencijai. Chi-
rurginė rando plastika rekomenduojama ne 
anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 
jo susiformavimo. Chirurginiai randų gydy-
mo metodai skausmingi ir nepigūs. Lazeris 
sumažina randą, pagerina jo išvaizdą, tačiau 
neįmanoma padaryti randų nematomais. 

Kad randai nepuoštų kūno
Tinkama rando priežiūra gali jį padaryti menkai pastebimu 
ir padėti išvengti spindulinės terapijos. „Stebuklas  
– pats žmogaus organizmas. Mes arba padedame jam, 
arba nepadedame“, – sako plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojas prof. Rytis Rimdeika.
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„Kiek besklaidyčiau spaudą ar naršy-
čiau internete, ieškodama informacijos apie 
sveikos gyvensenos principus, dažniausiai 
rekomenduojama gerti kuo daugiau van-
dens. Tačiau koks turėtų būti jo pH, apie jo 
kokybę nutylima, o juk tai – esminė infor-
macija“, – sako vienintelės Lietuvoje oro ir 
vandens jonizatorius gaminančios įmonės 
„Burbuliukas“ komercijos direktorė Inga 
Tribuišienė.

Pasak jos, šiandien informacija apie jo-
nizuotą vandenį ir jo unikalią naudą kur kas 
plačiau sklinda „iš lūpų į lūpas“ nei spaudo-
je, bet tai – pačios geriausios rekomendaci-
jos jų produkcijai, radusiai ištikimų klientų 
ratą ne tik užsienio, bet ir mūsų šalies rin-
koje. 

 Pasaulyje jonizuoto vandens nauda 
žmogaus organizmui pradėta tirti prieš ke-
lis dešimtmečius. Čia neginčijamas lyderis 
yra Japonija. Šioje šalyje po dešimties metų 
tyrimo, jau 1966 metais Sveikatos ministe-
rija patvirtino vandens jonizatorių kaip me-
dicininį sveikatos gerinimo prietaisą. 1970 
metais vandens jonizatoriai pradėti naudoti 
Pietų Korėjoje, o vėliau patvirtinti kaip me-
dicininiai prietaisai. Dabartiniu metu Japo-
nija, Pietų Korėja, Taivanis, JAV yra pa-
grindiniai vandens jonizatorių gamintojai, 
kurie parduodami visame pasaulyje. Tai yra 

puikus mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
pavyzdys.

Švara ir kūnui, ir namams
Vandens jonizatorius – tikra švara ir 

kūnui, ir namams. Pensininkei Reginai Jo-
cienei iš Panevėžio tokį prietaisą padovano-
jo vaikai dar prieš trejus metus. Per tą laiką 
moteris ne kartą įsitikino jonizuoto vandens 
nauda.

„Visa mano buitis dabar gula ant 
jonizatoriaus „pečių“, – juokauja moteris. 
Su šarminiu vandeniu ji plauna pirktas 
daržoves, atgaivina nuvytusias gėles, verda 
itin kvapnią kavą, arbatą, gamina maistą; 
rūgštiniu – dezinfekuoja namus, naikina 
blogus kvapus. „Beje, visos draugės pavydi 
mano oranžerijos: rūgštiniu vandeniu lais-
tomi gėlynai klesti. Nei juos ligos puola, nei 
kenkėjai. O sėklos sudygsta tiesiog akyse. 
Tai jeigu jau tas gležnas augalas rodo, kaip 
jam gerai tas jonizuotas vandenėlis, tai 
žmogui irgi turėtų suteikti gyvybės ir ener-
gijos“, – įsitikinusi p. Regina.

Išties, jonizuotas šarminis vanduo dar 
vadinamas gyvuoju vandeniu. Jis minkštas, 
bekvapis, lietaus skonio. Šis natūralus, 
tiesiogiai įsisavinamas organizmo stimu-
liatorius ir antioksidantas gerai šarmina 
žmogaus organizmą, apsaugo sveikąsias 

ląsteles ir stiprina organizmo imuninę 
sistemą. Jame esantys aktyvieji mineralai 
padeda nugalėti ligas ir alergijas. 

Jonizuotas rūgštinis – arba negyva-
sis – vanduo daugiausia skirtas išoriniam 
vartojimui, padeda atstatyti odos natūralią 
rūgštinę terpę. Jis nepakeičiamas, kai reikia 
dezinfekuoti žaizdeles ar nusibrozdinimus. 
Kai kurių modelių jonizatorių gamina-
mas ir sidabruotas vanduo pasižymi ypač 
veiksmingu bakterijų naikinimo efektu, taip 
pat turi antivirusinį poveikį, todėl yra pir-
mas pagalbininkas gripų, virusų laikotarpiu.

Krioklio galia vonioje
Geriamasis vanduo svarbu, tačiau 

žmogaus oda yra didžiausias jo organas, 

Gyventi ilgai, sveikai ir laimingai – kiekvieno iš 
mūsų svajonė ir siekiamybė. Ar tai įmanoma įvairių 
lėtinių ligų varginamoje mūsų visuomenėje? Atrodo, 
sudėtinga. Tačiau sprendimo raktas dažniausiai 
glūdi paprastuose kasdieniuose dalykuose, 
kaip, pavyzdžiui, vanduo, kurį geriame ar kuriuo 
prausiamės. Tačiau jis turi būti ne bet koks...

Su „aQuator" vandens jonizatoriumi svajo-
nės apie sveikesnę aplinką, geresnę savijau-
tą ir lengvesnę buitį tampa realybe.

Jonizuotas vanduo: kad gyventume ilgai, 
sveikai ir laimingai tad ne vis vien ir tai, kokiame vandenyje 

maudomės. Lietuvoje jau galima įsigyti ir 
jonizuojančią dušo galvutę. 

Šis gaminys ypatingas tuo, kad skleidžia 
infraraudonuosius spindulius, generuoja 
neigiamus jonus. Unikalioje dušo galvutės 
konstrukcijoje esantis Maifan akmuo ir 
germanio keraminės granulės padeda iš 
tekančio vandens išvalyti chlorą, sunkiuo-
sius metalus ir kenksmingas bakterijas, ak-
tyvuojami naudingi elementai, gryninamas 
ir minkštinamas vanduo. Žodžiu, vandeniui 
sugrąžinama jo pirminė gamtinė struktūra. 
Dėl savo antioksidantinių ir imunitetą 
stiprinančių savybių toks jonizuotas vanduo 
turi unikalų gydomąjį ir jauninantį poveikį. 
Beje, jonizuojančios dušo galvutės kon-
strukcija sustiprina vandens čiurkšlę, todėl 
sutaupoma iki 30 procentų vandens.

„Maudydamasis po jonizuojančia 
dušo galvute, jaučiuos kaip po tyro van-
dens kriokliu. Ji pagaminta pasinaudojus 
akupunktūros – Rytų šalyse senovėje su-
kurto gydymo adatomis – principais. Dėl 
specialios jos sandaros ir reguliuojamo 
srovės slėgio vandens čiurkšlės masažuoja 
svarbius kūno taškus. Tai – unikali jauni-
nanti ir atgaivinanti vandens terapija, ypač 
po sunkų treniruočių“, – sako sveiką gyven-
imo būdą propaguojantis, nuo mažumės 
sportu užsiimantis klaipėdietis Deimantas 
Strielkūnas. Jis teigia, kad jonizuojantis 
dušas ne kartą išsprendė raumenų nuovar-
gio problemą.

Taigi, svajonės apie sveikesnę aplinką, 
geresnę savijautą ir lengvesnę buitį yra 
realybė.

Daugiau informacijos 
www.burbuliukas.lt. 
Tel. +370 610 68863

et 99 proc. kalcio žmogaus 
organizme tarnauja kaulų ir 
dantų sveikatai. Šis mineralas 
yra būtinas kaulams ir dantims 
formuotis, taip pat dalyvauja 

raumenų bei nervų sistemos veikloje, 
reikalingas visų organizmo liaukų sekre-
cinei veiklai ir kitoms organizmo funk-
cijoms. Vyresnio amžiaus žmonėms apie 
kalcio trūkumą dažnai primena nemalo-
nus sveikatos sutrikimas, pasireiškiantis 
kaulų trapumu ir lūžiais – osteoporozė.
Viena iš osteoporozės 
priežasčių – kalcio trūkumas

Dažniausiai į šios klastingos ligos taikinį 
patenka vyresnio amžiaus moterys, ypač 
po menopauzės. Taip pat ja serga ir vyrai, 
tačiau kur kas rečiau. Šios ligos proceso metu 
padidėja kaulų trapumas ir polinkis lūžti. 
Kodėl taip atsitinka? Nes dėl kaulinio audinio 
mikroarchitektūros pokyčių mažėja ir kaulų 
masė. Pasaulinė statistika teigia, jog kasmet 
dėl šios ligos įvyksta apie pustrečio milijo-
no kaulų lūžių, nukritus ar patyrus kitokią 
traumą. Paprastai lūžta stuburo slanksteliai 
arba viršutinė šlaunikaulio dalis.

Apie ligos priežastis ir rizikos veiksnius 
vertėtų žinoti, jog jie skirstomi į dvi rūšis. 
Pirmuoju atveju, osteoporozė vystosi dėl 
moteriškų hormonų (estrogenų) trūkumo 
bei vitamino D ir kalcio įsisavinimo 
sumažėjimas. Antruoju atveju įtaką daro 
kitos ligos, pakeičiančios kaulinio audinio 
apykaitą. Tad vyresnio amžiaus moterims 
būtina pasirūpinti pakankamu kalcio ir D 
vitamino įsisavinimu.

Jeigu Jums trūksta kalcio...
Kalcis yra labai svarbus mineralas, pa-

laikantis geras kaulinio audinio gyvybines 
funkcijas. Todėl reikia stengtis visada 
išlaikyti pakankamą jo kiekį organizme. 
Kaip atpažinti, kad Jums trūksta kalcio? 
Galbūt tapsite nervingas, dirglus, sutriks 
širdies ir kraujotakos veikla bei medžiagų 

Norite apsisaugoti nuo osteoporozės? 
Vartokite kalcį apykaita. Sąnariai gali prarasti lankstumą, 

imti varginti nugaros ir kojų skausmai, irti 
dantų emalis. Jeigu jaučiate tokius simp-
tomus, galbūt Jums trūksta kalcio, kurio 
ne visuomet galėsite gauti vien iš maisto, 
dažnai reikalingi yra ir maisto papildai.

Kalcio nauda
Apie kalcio svarbą vyresnių žmonių 

sveikatai komentuoja VšĮ Marijampolės 
Greitosios medicinos pagalbos stoties ben-
drosios praktikos slaugytoja - felčerė Reda 
Bykovienė:

„Žmogaus organizme kalcio yra 
daugiausia, jis sudaro beveik du procentus 
viso kūno svorio. Kalcis – statybinė kaulų 
medžiaga. 99% žmogaus organizme 
esančio kalcio yra sukaupta kauluose. Jeigu 
organizmui trūksta kalcio, jis pasiima kalcį iš 
kaulų, tad labai svarbu nuolat atkurti išeikvotą 
normą. Senstant organizmas su išmatomis 
pašalina iki 300 mg kalcio, todėl jo reikia 
nuolat papildyti. Hormonų ir kitų medžiagų, 
sąlygojančių kalcio pusiausvyrą organizme, 
poveikis senstant silpnėja ir organizmas vis 
blogiau įsisavina kalcį. Todėl vyresniems 
žmonėms reikalingas didesnis kalcio kiekis. 
Vitaminas D reguliuoja mineralinių medžiagų 
(kalcio, fosforo, magnio) apykaitą, reguliuo-
damas kalcio ir fosforo įsiurbimą žarnyne, 
padeda šioms medžiagoms išsilaikyti 
kauluose ir dantyse, saugo nuo osteoporozės.

Kaulų stiprumą užtikrina kalcis. Jei or-
ganizme trūks kalcio, kaulai ir dantys bus 
trapesni. Pagrindinis kalcio šaltinis – pienas 
ir jo produktai: kefyras, varškė, jogurtas, 
sūris, taip pat tamsios spalvos daržovės, kai 
kurios riebios žuvys. Stiklinėje pieno yra 
apie 300 mg kalcio, stiklinėje lieso jogurto  
– 300-450 mg, 1Q0 g olandiško sūrio – 750 
mg, 100 g varškės – apie 100 mg. Geriausia 
vartoti liesų pieno produktų, nes iš jų or-
ganizmas geriau pasisavina kalcį. Riebalai 
stabdo kalcio pasisavinimo procesą, todėl 
riebaus maisto patariama vengti. Maisto, 
kuriame daug kalcio, valgykite prieš miegą, 
nes kalcį žmogaus organizmas geriausiai 
pasisavina miegant.“
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Sveikos mitybos principai
Norint aprūpinti savo organizmą viso-

mis reikalingomis medžiagomis, būtina 
užtikrinti apsirūpinimą skirtingų rūšių 
maistu. 2011 metais Sveikatos apsaugos 
ministerijai pateikus patobulintą sveikatos 
piramidės versiją, galime aiškiai matyti, 
kokiomis proporcijomis kokį maistą reikia 
paskirstyti dienos racione.

Anot specialistų rekomendacijų, mity-
bos pagrindą, daugiau nei trečdalį racio-
no, turėtų sudaryti vaisiai bei daržovės ir 
grūdinių kultūrų kilmės produktai (duona, 
košės, kruopos ir t. t.). Antrame piramidės 
aukšte – pieno gaminiai, mėsa ir žuvis, 
šalto spaudimo aliejus bei riešutai. Pačiame 
viršuje tai, ko reikia mažiausiai – saldumy-
nai, prieskoniai, riebalai.

Be to, žmogui reikia išgerti du litrus van-
dens per parą. Pagrindinis prieš porą metų 
atliktas sveikos mitybos piramidės patobu-
linimas – tai fizinio aktyvumo įtraukimas į 
kasdienę dienotvarkę. Net jeigu mityba bus 
tinkama, o visai nejudėsite, tuomet vargu 
ar jūsų sveikatą aplenks sutrikimai. Laimė  
– judėjimas nieko nekainuoja, tad nors 
maisto pasirinkimą ir apkarpys finansai, 
judėti galite į valias. 

Pigu, o ar sveika?
Žvilgtelkime į parduotuvių lentynas ir 

pasidairykime į pigiausius maisto produk-
tus. Ką jie suteikia mūsų organizmui, o ką 
atima?

Makaronai. 400 g pakuotės kaina 
svyruoja nuo 1 iki 6 litų, o viduje šnara bent 
keturios makaronų porcijos. Tad jos dažnai 
ir tampa riboto biudžeto asmenų raciono 
dalimi. Vertinant pagal sveikos mitybos 
principus – makaronai iš tiesų yra grūdinės 
kilmės produktas, o pastarajai kategorijai 
priklausantis maistas priklauso pačiam svei-
kos piramidės pamatui. Tačiau patyrinėjus 
įdėmiau, sužinome, jog žmogaus orga-
nizmui naudingiausi neperdirbti grūdai  
– tad galvoti, jog makaronais užpildėte visą 
minėtąją dienos raciono normą, nebus ge-
rai. Vertėtų nepiktnaudžiauti šiuo maistu ir 
makaronais misti tikrai ne kasdien. O dar 
svarbiau žiūrėti, su kuo juos valgote. Juk 
nekrimsite makaronų vienų be nieko? 

Tikriausiai pasirinksite kažką, kas skanu, 
labai tinka ir neitin daug kainuoja... kečupą 
arba pomidorų padažą. Čia ir slypi visas 
pavojus – juk pigūs pomidorų padažai priso-
tinti žmogui kenksmingų konservantų ir yra 
praradę pomidorų maistingąsias medžiagas. 

Tad jeigu iš tiesų ketinate valgyti ma-
karonus, jau geriau šalia į lėkštę įsidėkite 
kelis šaukštus tarkuotų morkų su aliejumi. 
Naujas, tačiau geras skonis, bei naudinga 
vitamino E dozė. Apskritai, morkos yra itin 
pigus ir sveikas maistas, galintis ryškiai 
papildyti būtiną daržovių kiekį jūsų racione. 
Čia gausu ląstelienos, vitaminų, kerotino. 
Tik morkas valgykite su riebalais – tik tada 
organizmas pasisavins vitaminą E. Kilo-
gramas morkų, priklausomai nuo sezono, 
kainuoja nuo 15 centų iki vieno lito.

Kopūstai. Kadangi lietuviškos daržovės 
vasarą pigesnės, kopūsto kilogramas šiltuoju 
metų sezonu gali kainuoti vos 30 centų, 
tačiau ir žiemą jis nelabai pabrangsta –  
iki daugiau nei vieno lito. Čia yra daug vita-

mino U ir kitų naudingų medžiagų.
Keturkampi sausainiai. Kai reikia 

sumąstyti, ką valgyti pusryčiams ar va-
karienei, kartais atrodo, geriausia išeitis 
būtų tie keturkampi senoviški „Gaidelio“ ti-
po sausainiai. Juk pakelis kainuoja tik 1 litą 
ar mažiau, ir jokių produktų sumuštiniams 
ar kitiems pusryčių patiekalams pirkti ne-
bereikia. Tačiau iš tiesų, sausainiai nėra 
tinkamas miltinio produkto pavyzdys, 
nes jame per daug cukraus, o pigiuose 
kepiniuose gausu ir konservantų.

Silkė. Viena iš pigesnių žuvies 
alternatyvų – tai silkė. 200 g pakuotė gali 
kainuoti tik 2,50 ct, ir jos beveik užtenka 
savaitės žuvies normai. Žuvis žmogui la-
bai svarbi, nes joje yra Omega 3 riebiųjų 
rūgščių. Kartais galite pastebėti, jog pigiai 
parduodamas konservuotas tunas, siekiantis 
vos 2 litus už skardinę. Tačiau tai nelabai 
geras žuvies pavyzdys jūsų organizmui, nes 
šios žuvys plaukiodamos laisvėje itin gerai 
sugeria visus vandenyje esančius teršalus. 
Kurie vėliau patenka ant jūsų stalo, kartu su 
atidaryta tuno dėžute.

Krabų lazdelės, žuvies piršteliai. Šie 
perdirbti žuvies gaminiai gali kainuoti vos 
2 ar 3 litus, tačiau naudos iš jų mažai. Žuvis 
yra taip perdirbta, kad kartais atrodo, jog 
tikrai – liko tik jos kvapas. Tad verčiau 
pasitaupyti ir kartą per savaitę nusipirkti 
natūralesnės žuvies, nei valgyti šį maisto 
skonio nemaistą.

Pieno produktai. Litras pieno gali kai-
nuoti vos 1,5 litus, ir šis pienas bus geras, 
reikalingas žmogui dėl baltymų. Taip pat 
ir pigus kefyras ar pasukos. Tačiau pigūs 
pagaminti pieno produktai – grietinės ir 
riebalų mišinys, sviestas, varškė, sūriai 
ar sūrio skonio gaminiai bus veikiau 
žalingi nei naudingi sveikatai. Mat stipriai 
apdorotuose ir perdirbtuose gaminiuose 
labai daug cheminių medžiagų, kurios nėra 
naudingos žmogui.

Batonas. Pats pigiausias batonas, kiek 
teko matyti parduotuvėse, kainuoja apie 1 
litą. Deja – jo sudėtyje daug konservantų. 
Tad geriau nepagailėti dar vieno lito, ir nu-
sipirkti tiesiog iš miltų ir vandens iškeptą 
geresnės kokybės batoną. O dar geriau  
– duoną su skaldytais kviečiais.

Kruopos. Ryžiai, grikiai, miežiai – tai 
turbūt geriausia alternatyva pigiai besimai-
tinantiems žmonėms. Šie produktai yra la-
bai sveiki, juose daug organizmui reikalingų 
maistinių medžiagų, skaidulų, vitaminų. 
Norite įvairovės? Suraskite įdomius priedus 
prie kruopų – prieskonius, garnyrą. Kruopų 
kainos vidutiniškai svyruoja nuo 2,5 iki 5 
litų.

Kepenėlės. Tai puikus geležies šaltinis, jų 
kaina siekia apytikriai 9 litus už kilogramą, 
taigi, priklauso pigesnių mėsų kategorijai. 
Tačiau dažnai valgyti nerekomenduotina, 
pakanka kartą per kelias savaites.

Bulvės. Jose daug kalio, reikalingo mūsų 
širdžiai. Be to, daržovė yra natūralus mais-
tas, o ne koks nors perdirbinys. Tad jų tik-
rai vertėtų nevengti. Juolab, kad ir kaina, ar 
žiemą, ar vasarą – patraukli kišenei. Kilo-
gramo kaina svyruoja nuo 10 centų iki pu-
santro lito.

Citrinos. Ko nereikėtų pamiršti – tai 
citrinų, kurių viena nekainuos nė lito, ir jos, 

kaip vitamino C dozės, užteks visą savaitę. 
Nors tai iš pirmo žvilgsnio ir nepanašu į 
maistą, kuriuo numalšinsite alkį, tačiau jas 
naudoti reikia, nes tai vienas pigiausių būdų 
apsirūpinti reikiamais vitaminais.

Mėsos gaminiai. Meskite šalin min-
tis apie kelis litus kainuojančias pieniškas 
dešreles ar dešras – tokie gaminiai tik kenkia 
sveikatai, o ne ją gerina. Mėsos pėdsakų ten 
nedaug, o konservantų – nors vežimu vežk, 
arba – nors į dešras kimšk. Jau geriau pa-
laukite akcijų bei išpardavimų ir tada nusi- 
pirkite jautienos faršo, arba vištienos. Mėsa 
brangoka, tačiau džiugi naujiena yra ta, jog 

jums kaip tik mėsos ir nereikia labai daug 
vartoti. Pakaks karto per savaitę. 

Kaip ir visam gamtos pasauliui, taip 
ir žmogui sunkiausia prasimaitinti žiemą  
– tada vertingiausi produktai išbrangsta, stin-
ga vitaminų. Žinoma, į svetimas pinigines 
neįlįsime, ir brangių bei sveikų dalykų val-
gyti neįsakysime. Tačiau patariame – bent jau 
kai ateis vasara, ir soduose bei parduotuvėse 
subręs daržovių, vaisių derlius – prisival-
gykite jo iki soties, kad vitaminais ir šviežiena 
sustiprintumėte savo imunitetą, kuris šaltą 
žiemą taps tvirčiausiu jūsų skydu.

Pigaus ir sveiko pietų stalo!

Kaip išsaugoti sveikatą, jeigu maistą 
perkate iš minimalios algos?
Apie minimalią algą, jos didėjimą ar mažėjimą jau daug 
metų kalba valdžios atstovai, ekonomistai ir verslininkai, 
tačiau kol kažkas kalba, kitiems tenka iš tiesų iš jos 
pragyventi. Ir nors 2013 m. sausio pirmąją iki 1000 litų 
padidėjo minimalus atlyginimas, paraleliai paaugo ir 
būsto aptarnavimo paslaugos, tad vargstantieji tikrai 
nepralobo. Kaip seniau, taip ir dabar, minimalų atlygį 
gaunantiems tenka durti galą su galu ir apkarpyti netgi 
maistui skiriamą biudžetą. Kaip maitinamės, tokią ir 
sveikatą turime. Tad kviečiame pasvarstyti, ar įmanoma 
sveikai maitintis ir nenusilpninti organizmo, perkant tik 
pačius pigiausius produktus?

Citrinų, kaip vitamino C dozės, užteks visą savaitę. 

KAIP APSISAUGOTI NUO PAVOJINGIAUSIŲ 
LIGŲ? GERA KRAUJOTAKA – RAKTAS Į 

ILGĄ GYVENIMĄ.
Kraujotakos ligos – pagrindinė mirtingumo priežastis. Serga-

me, nes mažiau judame, neteisingai maitinamės, patiriame stre-
sus, paveldime ligas. Vaistų pasirinkimas yra didžiulis, tačiau 
nauda laikina, o šalutinis neigiamas poveikis lieka ilgam  
– besaikis vaistų vartojimas kenkia širdžiai, kepenims, inks-
tams, o norimo efekto nepasiekiama. Tačiau yra išeitis iš 
šios aklavietės. Apsisaugoti nuo insulto, infarkto ir daugelio kitų 
pavojingiausių ligų galima ir natūraliu būdu, atliekant kvėpavimo 
pratimus su treniruokliu „Samozdrav“ ir tokiu būdu atkurti norma-
lią kraujotaką. Treniruotės tikslas – kvėpavimas atmosferos oro 
ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu, kuriame anglies dvideginio kon-
centracija (C02) daug kartų didesnė, negu kvėpuojant paprastai. 
Kasdien treniruojantis 30-60 min. per kelis mėnesius C02 koncen-
tracija padidėja arba tampa normali, todėl atsinaujina kraujagyslių 
tonusas, normalizuojasi kraujo spaudimas, širdies apkrova, paša-
linama pagrindinė hipertonijos ir išeminės širdies ligos priežastis. Šis treni-
ruoklis ne tik padeda apsisaugoti nuo insulto ir infarkto, bet ir leidžią išvengti ar 
įveikti ir daugelį kitų lėtinių ligų: išeminę širdies ligą, bronchinę astmą, aritmiją, 
svaigimą, koordinacijos, virškinimo sutrikimus, nutukimą, aterosklerozę, os-
teochondrozę, artrozę, odos išbėrimus, nemigą, nuolatinį nuovargį, ankstyvą 
senėjimą ir kt.

Nustatyta, kad per daug intensyvus CO2 pašalinimas iš organizmo yra ža-
lingas – nervų sistema pervargsta, sutrinka medžiagų apykaita, sumažėja imu-
nitetas, kaupiasi druskos, didėja arba krinta svoris. Be to, kai CO2 netenkama 
per daug, atsiranda kraujagyslių spazmai, jų susiaurėjimas ir kiti simptomai, 
kurie sukelia deguonies badą, kraujotakos pablogėjimą, hipertoniją. Spazmai 
padidina infarkto, insulto riziką. Gauti CO2 iš išorės neįmanoma, nes jo atmos-
feroje beveik nėra, taigi treniruotės su šiuo treniruokliu – puiki išeitis. Kai CO2 
kiekis vėl pasiekia normalų lygį, visi išvardinti neigiami faktoriai išnyksta, žmo-
gui išsivysto ypatingas atsparumas, sveikatos potencialas, sukuriantis sąlygas 
ilgaam-žiškumui pasiekti.

UAB „COSMICUS SALUS“,
Sužinoti daugiau ir užsisakyti galima tel. 8 5 2305808, +370 606 89669. Tre-

niruoklių galima įsigyti: Vilniuje „Vingio“ vaist. (Savanorių per. 11), „Medininkų“ 
vaist. (Aušros vartų g. 27), „Laptopas“ Viršuliškių 75 A, Kaune bendrovėse „RIVA“ 
( Putvinskio g. 49), vaist. „Urticae“ (Neries kr. 8), Šiauliuose medtechnikos pard. 
(Dvaro g. 74), Klaipėdoje medtechnikos pard. (Galinio pylimo g. 5.), Alytuje fir-
moje „Lauveka“ ( Suvalkų g.1), Marijampolėje „Vaistų skrynelė“ vaist. (Jaunimo 
g. 2), Vilkaviškyje Švarcos vaist., (Maironio g. 5). www.salus.lt. info@salus.lt.
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Kataraktą operuoti reikia 
nedelsiant

Kaip teigia akių klinikos „Lirema“ 
specialistai, 60 ir vyresnio amžiaus žmo-
nės tiesiog ima prasčiau matyti, kaip 
patys sako – tarsi pro miglą. Kartais pa-
cientai skundžiasi, kad nuolat valo savo 
automobilio langą, o šis vis tiek lieka lyg 
aprūkęs. Tačiau iš tiesų problema tokiais 
atvejais yra nebe automobilio, o žmo-
gaus languose – akyse. Kaip rodo prak-
tika, susergančiųjų amžius laikui bėgant 
jaunėja – dabar pasitaiko ir vos 50 metų 
sulaukusių pacientų.

Kokie yra kataraktos simptomai, ir ką 
daryti, juos pajutus? Paprastai tiesiog pras-
tėja regėjimas, todėl reikia kreiptis į šei-
mos gydytoją, jis nusiųs pas akių specialis-
tą, kuris galės nustatyti ligą. Diagnozavus 
kataraktą, pacientui siūlomas vienintelis 
galimas gydymas chirurginiu būdu – ope-
racija. Galima rinktis, kur ji bus atliekama –  
gydymo įstaigoje pagal gyvenamąją vietą 
ar kitoje klinikoje.

Svarbu žinoti, jog pajutus simptomus 
verčiau nelaukti ir kreiptis į gydytojus, o 
diagnozavus kataraktą – taip pat ilgai ne-
delsti ir imtis priemonių. Antraip paciento 
būklė tik sunkės, galima net visiškai apakti 
abiem akimis.

Kataraktos operacija – 
nemokama

Akių klinika „Lirema“ yra sudariusi 
sutartį su Valstybinėmis ligonių kasomis, 
todėl čia Privalomuoju sveikatos drau-

dimu apsidraudusiems asmenims kata-
raktos operacijos yra kompensuojamos. 
Valstybės lėšos padengia numatytąsias 
operacijos išlaidas, tačiau, jeigu paci-
entas pageidauja aukščiausios kokybės 
šiuolaikinių asferinių ar bifokalinių lę-
šių, už papildomą mokestį akių klinikoje 
„Lirema“ tam yra suteikiama galimybė. 
Bazinio standarto operacija atliekama 
„nemokamai“, tai yra, pacientui mokėti 
nereikia, nes už jį apmoka Teritorinės Li-
gonių Kasos.
Taupant pacientų laiką

Kai pacientui nustatoma katarakta, jis 
pats pasirenka, kur jam bus atliekama ope-
racija. Žinoma, rinktis verta tą kliniką, kuri 
yra sudariusi sutartį su Valstybinėmis ligo-
nių kasomis. Visos klinikos, ko gero, dirba 
skirtingai, ir laukti eilėje tenka nevienodą 
laikotarpį. 

Kreipusis į kliniką „Liremą“, pacien-
tui iškart atliekami reikiami akių tyrimai, 
parenkamas intraokulinis lęšis ir nusta-
toma, ar kataraktą verta (galima) ope-
ruoti. Tada asmuo siunčiamas pas šeimos 
gydytoją, atlikti prieš planines operaci-
jas reikalingų bendrųjų sveikatos būklės 
tyrimų.

Paprastai jų rezultatus žmogus turi jau 
po 10 – 14 dienų, tuomet iškart gali ope-
ruotis klinikoje „Lirema“. Čia specialistai 
stengiasi taupyti pacientų laiką, todėl vi-
sai procedūrai atlikti užtenka kelių vizitų 
– priešoperacinis, operacija ir keli poope-
raciniai. Be to, klinikoje visada sudaroma 
galimybė pasirinkti patogiausią datą ir va-

landą operacijai atlikti. 
Pati operacija taip pat trunka labai trum-

pai. Kataraktos operuotis atvykęs pacien-
tas klinikoje „Lirema“ užtrunka ne dau-
giau kaip dvi valandas.

Neskausminga kataraktos 
operacija

Dažnai pacientai nerimauja dėl skaus-
mo ar kitų galimų nemalonių pojūčių. Ta-
čiau akių klinikos „Lirema“ specialistai 
tikina, kad tokių pojūčių tikrai nejuntama. 
Tausojant bendrą organizmo sveikatą, tai-
koma vietinė nejautra. Be to, visą laiką 
operacinėje būna dar vienas gydytojas  
– anesteziologas, kuris stebi ir prižiūri 
operuojamo žmogaus sveikatos būklę. 

Pati vienos akies operacija trunka apie 
20 – 30 minučių. Jos metu atliekamas mi-
kropjūvis, pašalinamas drumstas lęšiukas 
ir implantuojamas dirbtinis, naujas. Tad 
procedūra iš tiesų yra greita, neskausmin-
ga ir grąžinanti gerą regą.

Iškart po operacijos pacientas gali 
vykti namo, o kitą dieną prašoma jį vėl 
pasirodyti „Lirema“ specialistams. Gy-
dytojams apžiūrėjus ir įvertinus būklę 
paskiriami tolimesni pooperaciniai vizi-
tai. Operuotos akys sveiksta apie vieną 
mėnesį, regėjimas taip pat per tą laiką 
tampa geras. Jokio skausmo po operaci-
jos žmogus nejaučia.

Lazerinė regos korekcija – puiki 
rega visam gyvenimui

Lazerinė regos korekcija jau kelis de-
šimtmečius padeda žmonėms, kenčian-
tiems nuo trumparegystės, toliaregystės, 
astigmatizmo, padeda susigrąžinti gerą 
regėjimą. Pasaulinė patirtis, žinoma, yra 
senesnė nei Lietuvos, tačiau tai visur te-
bėra itin pažangus ir modernus būdas at-
sikratyti regėjimo sutrikimų. Pirmosios 
tokios operacijos pasaulyje atliktos 1989 
metais, FDA (griežčiausia pasaulyje JAV 
kontrolės tarnyba) patvirtintos 1998 me-
tais. Lietuvoje lazerinė regos korekcija 
atliekama daugiau kaip dešimt metų, per 
šį periodą puikų regėjimą įgijo daugybė 
prastai mačiusių žmonių.

Yra dvi galimos operacijos rūšys. Kuri 
yra tinkamesnė, nustato mikrochirurgas. 
Pirmasis būdas – tai paviršinė operacija, 
kai nėra daromas pjūvis ragenoje ir nau-
dojamas tik lazeris, ir vadinamoji „La-
sik“, antrasis būdas – kai pjūvis daromas. 
Pirmasis būdas – tai „LASIK“ metodas, 
paviršinė operacija, kai pjūvis ragenoje 
nedaromas, o naudojamas tik lazeris. An-
trasis būdas – kai pjūvis yra atliekamas. 
Pooperaciniu laikotarpiu reikia lašinti 
akių lašiukus. Kurį laiką po operacijos 
akys bus jautresnės, teks saugotis dulkių, 
saulės spindulių, nesimaudyti atviruose 
vandens telkiniuose, baseinuose. Visa in-

formacija apie operaciją, jos eigą ir po-
veikį akių klinikoje „Lirema“ pacientui 
yra suteikiama dar prieš procedūrą.

Gydytojai rekomenduoja nepasikliauti 
jokia nepatikrinta informacija apie regos 
koregavimą. Mat, kaip iš tiesų vyksta 
operacija, ir koks jos poveikis, gali pa-
sakyti tik tie, kuriems buvo atlikta regos 
korekcija, arba tie mikrochirurgai, kurie 
ją atlieka. Netgi ne kiekvienas akių gy-
dytojas gerai išmano, kas yra lazerinė 
regos koregavimo operacija, mat pats sa-
vo darbo srityje su jomis nesusiduria. Ši 
procedūra yra visiškai saugi ir efektyvi, o 
žmonėms vertėtų pasitikėti tik tais infor-
macijos šaltiniais, kurie turi pakankamai 
kompetencijos suteikti patikimas žinias.

Kainuos tiek pat, kiek 
akiniai 

Svarbu pažymėti, kad lazerinės regos 
korekcijos kainuos vienodai – tiek pras-
čiau, tiek geriau reginčiam žmogui. Mat, 
kuo labiau dioptrijos nutolusios nuo nor-
mos, tuo daugiau operacijos metu reikės 
taikyti lazerio poveikio, tačiau papildomų 
brangių medžiagų dėl to naudoti nereikės, 
tad kainai šis veiksnys tikrai nedarys jo-
kios įtakos.

Regos koregavimas lazeriu – tai ir eko-
nomiškas sprendimas. Mat jo kaina dažnai 
prilygsta tai sumai pinigų, kurią regos sutri-
kimų turintis žmogus išleidžia per 5-7 metų 
akiniams ar kontaktiniams lęšiams.

Juk akinius žmogui reikia keisti kas du 
metus, o geros kokybės optikos prekės kai-
nuoja nemažai. Naudojantieji akių lęšius 
juos, žinoma, keičia kur kas dažniau, pa-
vyzdžiui, kas mėnesį. Tad, jeigu pagrindi-
nis kriterijus, lemiantis žmogaus apsispren-
dimą atlikti regos koregavimą lazeriu, yra 
finansai, tuomet verta turėti omenyje, jog 
operacijos kaina gali būti mažesnė už akinių 
ar kontaktinių lęšių kainą, jei skaičiuosite 
daugiau nei vienerius metus.

Akių klinika Lirema
Verkių 34, LT-08221, Vilnius

Gaižiūnų 3A, LT-50128, Kaunas
Minijos 91, LT-93234, Klaipėda

Tel. Vilniuje 8 (5) 2159595,
Tel. Kaune 8 (37) 300950,

Tel. Klaipėdoje 8 (46) 459545
El.paštas lirema@akiuklinika.lt

www.akiuklinika.lt

Visa tiesa apie lazerinę regos korekciją ir 
VLK finansuojamas kataraktos operacijas
Katarakta yra liga, kuri paprastai paliečia vyresnio 
amžiaus žmonių akis, o vienintelis jos gydymo būdas –  
chirurginis. Negydoma liga, prasidėjusi vienoje akyje, 
laikui bėgant išplinta ir į antrąją, gali sukelti visišką 
aklumą. Ir nors Valstybinės ligonių kasos apmoka 
kataraktos operacijas, nemažai žmonių Lietuvoje, 
lyginant su Vakarų šalimis, vis dar atidėlioja šį 
būtiną gydymą arba apskritai jo atsisako. Tačiau, 
anot akių klinikos „Lirema“ specialistų, kataraktos 
operacijų ir kitų akių mikrochirurgijos procedūrų bijoti 
tikrai nereikėtų. Todėl „Sveikata ir aš“ skaitytojams 
pateikiame išsamią informaciją ir atsakymus į visus 
rūpimus klausimus apie kataraktos operacijas bei 
lazerinę regos korekciją akių klinikoje „Lirema“.

Kataraktos operacija akių klinikoje „Lirema“ atliekama nemokamai, jos kainą kompensuoja 
Valstybinės ligonių kasos.

Kataraktos operacijos metu atliekamas mikropjūvis, pašalinamas drumstas lęšiukas ir im-
plantuojamas dirbtinis, naujas.



cmyk

8

2013 m. kovo 2 d., šeštadienis8 

eisę į dantų protezavimo paslau-
gas, kompensuojamas iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto turi šie priva-
lomuoju sveikatos draudimu ap-

drausti asmenys: senatvės pensininkai, 
neįgalieji ir vaikai iki 18 metų. 
Kam ir kaip pateikti prašymą

Prašymai dėl dantų protezavimo pas-
laugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto, 
priimami ne dantų protezavimo įstaigose, 
o pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, prie kurios pacientas 
yra prisirašęs. Asmuo, turintis teisę į dantų 
protezavimą, turi kreiptis į minėtos įstaigos 
gydytoją odontologą (jei kreipsis į kitos svei-
katos priežiūros įstaigos gydytoją už suteiktą 
konsultaciją reikės mokėti). Odontologas, 
nustatęs, kad asmeniui būtinas protezavimas, 
užpildo išvadą dėl dantų protezavimo reikia-
mumo (forma 027/a).

Norint būti įrašytam į dantų protezavi-
mo laukiančiųjų sąrašą be minėtos išvados 
gydymo įstaigai taip pat reikia pateikti: as-
mens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisę 
gauti dantų protezavimo paslaugas įrodantį 
dokumentą bei užpildyti nustatytos formos 
prašymą. Minėta įstaiga asmens prašymą 

registruos ir pateiks teritorinei ligonių kasai 
(TLK), kuri pagal prašymo užpildymo datą ir 
įtrauks asmenį į dantų protezavimo paslaugų 
laukiančiųjų savivaldybės gyventojų sąrašą. 
Laukite ligonių kasos 
pranešimo

Apie įtraukimą į dantų protezavimo pas-
laugų laukiančiųjų eilę gyventoją informuoja 
TLK. Pranešimas, kuriame nurodomas as-
mens eilės numeris, siunčiamas paštu. 

Tik gavęs tokį TLK pranešimą, asmuo gali 
ir nelaukti, kol iš TLK ateis pakvietimas (an-
trasis laiškas) protezuoti dantis, o už suteiktas 
dantų protezavimo paslaugas susimokėti pats, 
o vėliau gauti nustatyto dydžio kompensaciją. 
Kreiptis galima į bet kurią įstaigą (ir į nesu-
dariusią sutarties su TLK), turinčią licenciją 
teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir 
(ar) burnos priežiūros paslaugas. 
 Jei už paslaugas sumokėjote 
patys ir pageidaujate 
kompensacijos 

Jei už paslaugas sumokėjote patys, nepa-
mirškite kreiptis į TLK ir pateikti šiuos doku-
mentus: nustatytos formos prašymą kompen-
suoti dantų protezavimo išlaidas, kuriame 
turi būti nurodyta banko sąskaita į kurią bus 

pervedamos lėšos, sąskaitos originalą, kurio-
je turi būti išskirta suma kompensuotina iš 
PSDF biudžeto ir pranešimą apie įtraukimą į 
laukiančių dantų protezavimo sąrašą (jei sa-
vojo pranešimo neišsaugojote, TLK darbuo-
toja išduos šio pranešimo dublikatą).

Kompensaciją gausite ne iš karto. Tik atė-
jus paslaugos gavimo eilei TLK išsiųs prane-
šimą apie dantų protezavimo paslaugų išlai-
dų kompensavimą ir perves kompensaciją į 
paciento nurodytą asmeninę banko sąskaitą.
Sulaukus eilės

Jei savo lėšomis dantų nesiprotezavote, po 
kurio laiko (gali tekti palaukti keletą metų, 
priklausomai nuo laukimo eilės jūsų savival-
dybėje) gausite TLK pranešimą apie galimybę 
gauti dantų protezavimo paslaugas bei gydy-
mo įstaigų, kuriose galite pasinaudoti šia pa-
slauga, sąrašą, jų kontaktus. Šiuo atveju kiek 
skiriasi kompensavimo tvarka: dantų proteza-
vimo paslaugas suteikusi įstaiga siunčia sąs-
kaitą TLK, o ši lėšas perveda į jos sąskaitą. 

Gavęs pranešimą, kad jau gali protezuo-
tis dantis, asmuo turi ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos 
kreiptis į vieną iš TLK pranešime nurodytų 
sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK 
yra sudariusi sutartis dėl dantų protezavimo 

paslaugų teikimo, antraip jis bus išbraukiamas 
iš TLK sąrašo ir praras teisę gauti iš PSDF 
biudžeto kompensuojamas dantų protezavi-
mo paslaugas. Sunegalavus ar dėl kitų svarbių 
priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas 
vėlesniam laikui – tokiu atveju reikia kreiptis 
į TLK ir pateikti prašymą dėl dantų protezavi-
mo atidėjimo. 

Renkantis įstaigą verta atidžiai pasidomėti 
jų teikiamų paslaugų įkainiais (verta žinoti, 
kad jie skiriasi). Kai neužtenka skiriamos iš 
PSDF biudžeto kompensacijos šioms paslau-
goms, pacientui tenka primokėti.

Be to, svarbu žinoti, kad kreipiantis dėl 
dantų protezavimo paslaugų, būtina išgydyti 
turimus dantis. 

Kokios kompensacijos tikėtis?
Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir 

išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto 
tvarka reglamentuoja, kokia išlaidų dalis 
kompensuojama iš PSDF biudžeto. Numa-
tyti kompensacijos dydžiai – iki 1300 ir iki 
4000 balų. Kadangi šiuo metu balo vertė 
lygi 0,89 Lt, už dantų protezavimą atitinka-
mai mokama iki 1157 Lt arba iki 3560 litų. 
Didesnioji kompensacija už dantų proteza-
vimą numatyta vaikams ir suaugusiesiems, 
kuriems būtina sudėtingesnio 
gydymo technologija (sprendžia 
tretinio lygio odontologų konsi-
liumas).

VLK informacija dėl dantų protezavimo

Dėmesio! Tik kovo mėnesį Antiflat 42 mg kramtomąsias 
tabletes galite įsigyti nuo 9,99Lt Eurovaistinėse.  

Daugiau informacijos apie vaistą: www.gl-pharma.lt

ujų kaupimasis ir pilvo pūtimas po valgio  
– tai pažįstamas jausmas kone kas antram 
žmogui. Artėjančios Velykos neatsiejamos 
nuo vaišių stalo, kai kaloringas maistas tą-
dien itin gundo persivalgyti. Taip šis šventi-

nis ir pošventinis laikotarpis tampa dar vienu išban-
dymu virškinimo sistemai.
Pilvo pūtimas esant teisingai mitybai

Skaitytojai redakcijai atsiųstuose laiškuose pasakoja, 
kad pilvo pūtimas jiems pažįstamas ne tik pošventiniu 
laikotarpiu.

„Man 45-eri. Jau kuris laikas stengiuosi maitintis 
sveikiau. Renkuosi tik mūsų šalyje auginamas daržoves, 
pirmenybę teikiu kruopoms, o ne mėsai. Ankstesni mano 
valgymo įpročiai radikaliai skiriasi nuo dabartinių. Ro-
dos, energijos turėtų būti kalnai, bet ją pasiglemžia daž-
nai varginantis pilvo pūtimas“, – redakcijai atsiųstame 
laiške pasakoja Regina. 22-ejų metų Julija teigia taip pat 
dažnai turinti problemų dėl pilvo pūtimo. „Kažkada teko 
išgyventi anoreksiją. Nors jau seniai mano mityba tapusi 
tokia, kokią būtų galima laikyti visaverte, kartais jaučiuo-
si kaip penktą mėnesį nėščia. Taip stipriai pasireiškia pil-
vo pūtimas“, – skundžiasi Julija. Ji sako dažnai bandanti 
problemą spręsti jogurtais ar porcija avižinių dribsnių 
košės per pusryčius, bet tai ne visada gelbsti.
Nemalonių pojūčių priežastis  
– dujų burbuliukai

Medikai sutinka, jog toks nemalonus reiškinys kaip pil-
vo pūtimas atsiranda ir vartojant daug ląstelienos turinčius 
produktus, virškinimo metu išskiriančius didelį kiekį dujų. 
Vos maistui patekus į  burnos ertmę prasideda virškinimo 
procesas, kuris baigiasi tik storojoje žarnoje.

Būtent joje yra daug mikroorganizmų, kurie skatina sa-
vitus rūgimo ir puvimo procesus. Todėl dujos gali pradėti 
gausiai kauptis skrandyje bei žarnyne.

Pagrindinė nemalonių pojūčių priežastis – susikaupę 
dujų burbuliukai. Mat, kai dujos iš vidurių negali laisvai 
pasišalinti, jos ima kauptis ir  „pūsti pilvą“. Šį pojūtį gali 
lydėti ir skausmas. Pilvo pūtimas gali atsirasti ir dėl  su-
mažėjusios ar padidėjusios skrandžio sulčių sekrecijos ir 
skydliaukės, storosios žarnos spazmų prieš menstruacijas 
ir kitų priežasčių.
Rekomenduojama išbandyti jogą

Pilvo pūtimą kelia maistas, turintis daugiau oligosachari-
dų: ankštinės daržovės, švieži svogūnai, brokoliai, salierai, 
ridikėliai, agurkai, obuoliai ir arbūzai, vynuogės, razinos bei 
bananai. Prie sunkiau virškinamų produktų priskirtinas pie-
nas ir grybai ar net balta duona.

Dar vienas įdomus faktas – kai kuriems žmonėm gali bū-
ti sunkiai virškinami net džiovintų vaisių ir riešutų mišiniai 
ir taip išprovokuoti pilvo pūtimą.

Be to, kartais vien tinkama mityba visų problemų ne-
išsprendžia, nes pilvo pūtimui gali įtaką daryti ir sėdimas 
darbas. Varginant vidurių pūtimui medikai rekomenduoja 
pirmiausia keisti gyvenseną: daugiau judėti, koreguoti mi-
tybą, valgyti dažnai ir mažesniais kiekiais, vengti riebaus, 
sunkaus maisto, stebėti, kurie maisto produktai sukelia pilvo 
pūtimą, ir jų vengti. Patariama išbandyti ir jogos pratimus.

Pilvo pūtimo kaltininkais tampa ir sveiki maisto produktai
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„Labai svarbi žinia, kad Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondas (PSDF) 
vaikams, asmenims iki 18 metų suteikia 
teisę į 100 % kompensuojamąjį dantų 
protezavimą, vis dar nėra pakankamai 
žinoma tiems, kam ši informacija turėtų 
būti aktualiausia“, – sako Sergejus Veto-
ševas, Odontologijos klinikos vadovas ir 
dantų protezavimo specialistas. Pasiro-
do, nors vaikų dantų protezavimui sutei-
kiamos kone geriausios sąlygos, šia gali-
mybe pasinaudoja tikrai ne visi vaikai, 
kuriems tokia paslauga reikalinga. Apie 
dantų protezavimo galimybes vaikams ir 
suaugusiems „SVEIKATA ir aš“ skaity-
tojams pasakoja S. Vetoševas.

Puikios sąlygos 
kompensuojamam vaikų dantų 
protezavimui

Kas yra vaikų dantų protezavimas – kam 
jis atliekamas?

Plačiąja prasme, tiek vaikų, tiek bet kurios 
kitos amžiaus grupės asmenų dantų proteza-
vimas yra kramtymo funkcijos atstatymas. 
Vaikams tokios pagalbos gali prireikti dėl 
įvairių priežasčių – ne tik po traumų, nete-
kus dantų. Visų žmonių dantys turi skirtingas 
stiprumo, atsparumo savybes, tad pasitaiko, 
kad ir gerai besimaitinantiems bei rūpestin-
gai auginamiems vaikams nudyla dantys, 
atsiranda erozija, sumažėja ar pradingsta 
kramtymo funkcija. Tada reikalingas prote-
zavimas – trūkstamų dantų ar jų dalių atsta-
tymas. 

Ką vertėtų žinoti apie asmenų iki 18 me-
tų dantų protezavimo sąlygas?

Visų pirma, norint atlikti dantų proteza-
vimą vaikams – nereikia laukti eilėje. Tar-
kime, į mūsų kliniką atėjęs vaikas, kuriam 
reikalingas kramtymo funkcijos atstatymas, 
nuo pirminės apžiūros iki protezavimo die-
nos teturės luktelti apie du mėnesius. Tol, kol 
Teritorinės ligonių kasos (TLK) sutvarkys 
reikiamus dokumentus ir atsiųs pacientui ar 
jo tėvams pranešimą apie jau paskirtą kom-
pensaciją protezavimui. Operatyvumas šioje 

srityje labai naudingas – juk ilgai laukiant ir 
neprižiūrint pažeistų dantų, problemos gali 
didėti, plėstis po visą burnos ertmę ir visą tą 
laiką sudaryti problemų valgant.

PSDF suteikia kompensacijas ir pensi-
jinio amžiaus žmonėms, taip pat nedarbin-
giems arba iš dalies nedarbingiems asme-
nims, tačiau būtent vaikų dantų protezavimui 
iš biudžeto skiriama daugiausiai lėšų. Todėl 
šios paslaugos vaiko tėvams paprastai nieko 
nekainuoja. Apskritai, savo pacientams vi-
suomet stengiamės užtikrinti geriausią dantų 
priežiūrą, parinkti optimaliausius sprendi-
mus kainos ir kokybės atžvilgiu, kartu „įtilp-
ti“ į kompensuojamų paslaugų kainų rėmus. 
Norime, kad iš klinikos pacientai ir jų arti-
mieji išeitų besišypsantys ir patenkinti.

Svarbiausia – žengti pirmą 
žingsnį

Minėjote, kad ne visi pacientai iki 18 metų 
pasinaudoja šia kompensavimo galimybe ir 
neprotezuoja dantų, kai tai yra reikalinga? 
Kokios yra šio pasyvumo priežastys?

Taip galbūt yra todėl, kad dažnai trūksta in-
formacijos arba ji nebūna pilnai įsisavinama. 
Tai tampa dideliu stabdžiu, kai dėl nežinojimo 

kyla įvairių klausimų – ar tikrai protezavimas 
nekainuos didelių pinigų? Ar neskaudės? Ką 
daryti, nuo ko pradėti?

Ir iš tikrųjų – nuo ko pradėti?
Pradėti nuo pirmojo žingsnio – ateiti į 

mūsų kliniką, į nemokamą apžiūrą ir kon-
sultaciją. Jos metu mes nustatysime, ar tikrai 
reikalingas dantų protezavimas, ir paaiškin-
sime, padėsime suprasti, kokia procedūros 
eiga laukia toliau. O ji labai paprasta – mes 
informuosime Jūsų poliklinika apie reikalingą 
protezavimą, nemokamai parūpinsime grei-
tesnį susitikimą poliklinikoje pas komisiją dėl 
dantų protezavimo, ir pacientas per du mėne-
sius sulauks pranešimo iš TLK, jog jau galima 
atvykti protezuoti dantų.

Tad šeimose turbūt labai svarbu atkreipti 
dėmesį į vaikų dantų būklę, spalvą, formą.

Taip, tai labai svarbu, rūpintis vaiko dantų 
sveikata. Iš tiesų, per pastaruosius metus, kai 
daugumoje mokyklų nebeliko stomatologijos 
kabinetų, juntame, jog šeimose ne visada pas-
tebimos vaikų problemos, tame tarpe – ir vai-
kų dantų sveikatos aktualijos. Todėl rekomen-
duotume pasidomėti, ar vaikų dantys sveiki, 
tvarkingi, o vos kilus abejonėms – ateiti į ne-
mokamą apžiūrą.

Į mus visada gali kreiptis ir vaikų globos 
namuose augančių vaikų globėjai, darbuo-
tojai. Dažnai jiems taip pat suteikiame visą 
reikiamą informaciją, padedame ją suprasti 
ir pasirūpinti vaikų dantų sveikata.Taip pat, 
pagal galimybes, suteikiame mūsų klinikos 
transportą vaikų grupėms.

O ko paprastai labiausiai bijo patys vai-
kai, atvykstantys į „Odontologijos kliniką“ 
protezuoti dantų?

Sunku tiksliai pasakyti, tačiau atrodo, kad 
net ir į vaikų sąmonę vis dar persismelkia kaž-
koks iš senų laikų sklindantis mitas apie sto-
matologus, dirbančius su milžiniškais baisiais 
švirkštais ir kitais bauginančiais įrankiais. Iš 
tiesų, gyvename technologijų amžiuje, ir kei-
čiasi ne tik Jūsų mobilieji telefonai bei kom-
piuterių modeliai.

Odontologai taip pat dabar dirba su nau-
jausiomis technologijomis, ir daugybė senų 
gydymo metodų lieka praeityje. Pacientai 
dabar nejunta jokio skausmo, o, kai daugiau 
pabendraujame su vaikais – ir paciento kėdė 
ima atrodyti visai malonus daiktas. Juk ji turi 
ratukus ir šiaip vaikui atrodo neįprasta, įdomi.

Visuomet rekomenduojame tėvams kalbė-
tis su vaikais, domėtis, ar jie nėra prisigalvo-
ję baimę keliančių minčių, aiškinti, jog jokių 
baisių dalykų pas mus nenutiks. Žinoma, ne 
visuomet tėvams pavyksta tinkamai nuteik-
ti vaikus, tad mūsų specialistai, dirbantys su 
skirtingo amžiaus vaikais, taip pat kantriai ir 
draugiškai bendrauja su mažaisiais pacientais, 
kol jie ima jaustis patogiai ir drąsiai.

Ką vertėtų žinoti apie dantų 
protezavimą suaugusiems

Ar suaugusieji, kuriems reikalingas dan-
tų protezavimas, taip pat gali atvykti į nemo-
kamą apžiūrą?

Žinoma. Mūsų specialistai nustatys ir 
įvertins dantų sveikatos būklę, paaiškins dėl 
tolimesnių kompensacijos gavimo ir proteza-
vimo veiksmų. 

Ką reikėtų žinoti apie teisę į dantų prote-
zavimą suaugusiems?

Suaugusiems asmenims teisės į kompen-
saciją laukti tenka kelis metus. Labai svarbu 
per tą laiką tinkamai rūpintis savo dantimis, 
tam, kad nepasikeistų protezavimo duome-
nys, antraip atsiranda rizika dėl papildomų iš-
laidų papildomam protezavimui, neįtrauktam 
į kompensuojamas paslaugas. 

Dar vienas įsidėmėtinas dalykas – reikia 
žinoti, jog VLK laišką apie dantų protezavimo 
datą Jums atsiųs per du mėnesius nuo pirmi-
nės apžiūros. Reikia tikrinti pašto dėžutę, o per 
minėtąjį terminą nesulaukus laiško – kreiptis į 
VLK ir apie tai informuoti. Mat gavus laišką, 
turite per tris mėnesius kreiptis į odontologus 
dėl protezavimo, antraip Jūsų kompensacija 
yra išbraukiama iš eilės. Kartais vietiniu paštu 
siunčiami laiškai pasimeta, nepasiekia adresa-
to, tad laiku negavus pranešimo, užuot laukus 
toliau, vertėtų kreiptis į VLK.

Daryti įtaką PSDF biudžeto tvarkai, jos 
numatytiems procesams ir jų trukmei mes 
negalime, tačiau „Odontologijos klinikoje“ 
atliekamos procedūros gali būti ir greitesnės. 
Kadangi savo klinikoje turime platesnes ga-
limybes dantų protezavimui, todėl protezui 
reikalingas korekcijos, spalvos ar formos pa-
keitimus atliekame iš karto. Dėl to dantų pa-
gaminimo procesas vyksta daug sparčiau.

Pagalba net viltį praradusiems
Kokias dar paslaugas teikiate „Odontolo-

gijos klinikoje“?
Teikiame visas odontologijos, stomatolo-

gijos paslaugas. Džiaugiamės, jog per dešimtį 
sėkmingų darbo metų pelnėme ne tik klientų 
pasitikėjimą, bet ir sudarėme tvirtą ir patikimą 
partnerių tinklą. Tad esant ypatingiems paci-
entų dantų sveikatos sutrikimų atvejams, kon-
sultuojamės ir su kitais specialistais, ieškome 
geriausių sprendimų.

 Neseniai turėjome ypatingos atsakomybės 
ir profesionalumo pareikalavusį ligos atvejį. 
Viena pacientė, serganti sklerodermija, dėl 
savo ligos beveik negalėjo išsižioti, tačiau jai 
buvo reikalingas dantų protezavimas. Moteris 
pas mus atvyko jau praradusi viltį, nes jai nie-
kaip nepavykdavo surasti kas galėtų jai padė-
ti, suteikti dantų protezavimo paslaugas. Šioje 
komplikuotoje situacijoje pritaikėme nestan-
dartinius gydymo metodus. Buvo atlikta daug 
paruošimo darbų ir įtemptos procedūros metu 
mūsų specialistų komandai vis dėlto pavyko 
padėti moteriai sutvarkyti dantis. Tačiau, ži-
noma, tai buvo ir jos nuopelnas – nes pacien-
tų kantrybė, noras padėti sau bei pasitikėjimas 
specialistais visuomet yra labai svarbus.

Tad dėl sėkmingų gydymo atvejų džiaugiasi 
ir pacientai, ir mūsų komanda. Smagu žinoti, 
kad galime laikytis pacientui duoto žodžio bei 
padėti net ir viltį praradusiems žmonėms.

Odontologijos klinika
Žalgirio g. 109  

(2 aukšte), Vilnius
Tel.: 8 5 275 7999

Ką vertėtų žinoti apie kompensuojamą 
vaikų ir suaugusiųjų dantų protezavimą?

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 išimami protezai.

Bet kurio amžiaus žmogui kramtymo funkciją 
atstatantis ir estetinius defektus šalinantis 
protezas. Naujiena Lietuvoje!

Nuo 2009 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja 
dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlai-
dų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarka.

Teisę į dantų protezavimą, kompensuoja-
mą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų ap-
draustieji privalomuoju sveikatos draudimu:
■  asmenys, kuriems sukako senatvės 
pensijos amžius;
■  vaikai iki 18 metų;
■  asmenys, neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo tvarka pripažinti 
nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Odontologijos specialistas S. Vetoševas: „Siekiame, kad iš klinikos pacientai ir jų artimieji 
išeitų besišypsantys ir patenkinti".

Odontologijos specialistė Dovilė Vetoševienė.
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Prostatito rūšys:
■ Ūminis bakterinis prostatitas – re-

čiausiai pasitaikanti prostatito forma, lydima 
sunkių simptomų. Pacientams, sergantiems 
ūminiu bakteriniu prostatitu, prasideda 
ūminė šlapimo takų infekcija, kurios metu 
padidėja noras šlapintis naktimis ir juntami 
skausmai dubens bei lytinių organų srityje. 
Liga dažnai lydima karščiavimo, drebulio, 
pykinimo, vėmimo, deginamojo pojūčio šla-
pinantis. Ūminis bakterinis prostatitas turėtų 
būti gydomas nedelsiant, nes infekcija ga-
li išplisti į šlapimo pūslę, sukelti prostatos 
abscesą arba, kraštutiniais atvejais, visiškai 
užblokuoti šlapimo pratekėjimą. Bakterinis 
prostatitas įprastai gydomas ligoninėje, in-
traveniniais antibiotikais ir analgetikais.

■  Lėtinis bakterinis prostatitas. Ši 
liga – tai pasikartojančių šlapimo takų 

infekcijų rezultatas. Manoma, kad kai ku-
riems vyrams liga be jokių aiškių simp-
tomų vystosi kelerius metus. Simptomai 
panašūs į ūminio bakterinio prostatito, tik 
ne tokie intensyvūs. Nustatyti lėtinį bak-
terinį prostatitą nėra lengva, o jo gydymas 
antibiotikais ir nuskausminamaisiais trun-
ka nuo 4 iki 12 savaičių.

■  Lėtinis ne bakterinis prostatitas – la-
biausiai paplitusi forma, pasitaikanti 90% 
atvejų. Ligos metu bent tris mėnesius junta-
mas maudimas pilvo ir genitalijų srityje. Pa-
cientų šlapime bakterijų nerandama, tačiau 
gali būti pastebimi kiti požymiai. Dažnai 
tokią būklę galima supainioti su lėtiniu šla-
pimo pūslės uždegimu (intersticiniu cistitu).
Prostatito simptomai

Gali būti, kad prostatitu sergantis žmo-
gus nepajus jokių ligos požymių, tačiau taip 
pat gali atsirasti netikėti, itin stiprūs simp-
tomai:

■  Dažnas šlapinimasis;
■  Skausmas arba deginimas šlapinan-

tis;
■  Šaltkrėtis ir karščiavimas;
■  Periodiniai pilvo skausmai;
■  Skausmai išangėje, kirkšnyse ar nu-

garoje;
■  Kraujas šlapime;
■  Skausmas ejakuliacijos metu.
Kai kuriais atvejais bakterijos gali pa-

tekti į sėklinį lataką, sukeldamos skausmą 
lytinių organų ir sėklidėse.
Prostatito gydymas

■  Vartojami prieš uždegiminiai vaistai 
ir šiltos vonios. Tai vienas iš konservaty-
viausių lėtinio prostatito gydymo metodų.

■  Vartojami antibiotikai, tačiau tik 
infekcinio prostatito gydymui. Ūminio 
prostatito metu pacientui skiriamas 2 sa-
vaičių antibiotikų kursas. Lėtinio prosta-
tito metu antibiotikų kursas skiriamas nuo 
4 iki 12 savaičių.

■  Sunkiais lėtinio prostatito atvejais, 
arba užsikimšus šlapimtakiams, gali būti 
atliekama operacija.

■  Kai kuriems pacientams padeda spe-
ciali dieta: aštraus maisto, kofeino ir rūgš-
čių gėrimų atsisakymas.

■  Ne bakterinio prostatito metu gali 
būti taikoma masažo terapija.

■  Kiti metodai, naudojant šlapimo pra-
tekėjimą gerinančius ir šlapimo pūslę atpa-
laiduojančius vaistus.

Prostatitas: požymiai, rūšys ir gydymas

Kas sukelia  
prostatitą?
Kaip tiksliai užkrečiama prostata, kol 
kas nėra žinoma. Bakterijos, kurios 
sukelia prostatitą, gali patekti į prostatos 
liauką per šlapimtakio kanalus. Dažniau-
siai prostatos uždegimą sukelia Proteus, 
Enterobacter, Eschericia coli, Pseudo-
monas bakterijos ir grybeliai. Kadaise 
buvo manoma, jog prostatitas – lytiniu 
keliu plintanti liga, tačiau naujausi tyri-
mai rodo, kad lytiniu būdu ši liga plinta 
labai retais atvejais. Prostatito riziką 
gali padidinti kai kurios medicininės 
procedūros:
■  Jei šlapimo nutekinimui buvo naudoja-
mas kateteris;
■  Jei buvo analinė sueitis;
■  Jei yra problemų su šlapimo sistema;
■  Jei yra buvusi šlapimo pūslės infek-
cija;
■  Jei padidėjusi prostata.
Kita priežastimi gali tapti autoimuninė liga 
(nenormali organizmo reakcija į prostatos 
liaukos audinius).

Prostatitas – tai prostatos liaukų uždegimas, kurio 
pagrindinė priežastis – infekcija. Uždegiminis procesas gali 
praeiti be jokių infekcijos požymių ir tik 5-10% prostatitą 
sukelia bakterinės infekcijos. Ši liga gali užklupti bet 
kurio amžiaus vyrą. 50 metų amžiaus vyrų tarpe, lėtinis 
prostatitas tampa pagrindine apsilankymo pas urologą 
priežastimi. Jaunų ir vidutinio amžiaus vyrų tarpe situacija 
ne ką geresnė: anot Nacionalinio Sveikatos Instituto, net 
25% besikreipiančių tokio amžiaus vyrų kenčia būtent 
nuo prostatito. Kai kuriais atvejais, lėtinis prostatitas 
pasireiškia po ūminio prostatito priepuolio. Liga taip pat 
gali būti susijusi ir su kitomis šlapimo takų infekcijomis. 
Pagrindinis lėtinio infekcinio prostatito simptomas įprastai 
yra pasikartojančios šlapimo pūslės infekcijos. Lėtiniu jis 
laikomas tuomet, kai trunka ilgiau nei 3 mėnesius.
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Klausos sutrikimai – ne tik 
vyresniųjų problema

Nors įprasta manyti, jog prasčiau girdi 
tik vyresnio amžiaus žmonės, pasitaiko ir 
įgimtų atvejų, neretai klausos sutrikimas 
pradeda vystytis jauname amžiuje. „Sutri-
kus klausai, stipriai nukenčia žmogaus dar-
bingumas, galimybės bendrauti ir tikslingai 
leisti savo laiką“, – teigia D. Guzevičius.

Anot gydytojo, prasta klausa pasižyminčių 
žmonių skaičius tik didėja – tam įtaką daro 
ilgėjanti gyvenimo trukmė bei stiprėjantis 
aplinkos triukšmingumas. Klausos sutrikimai 
pasireiškia įvairiais simptomais. „Tokiems pa-
cientams sumažėja klausos jautrumas, sutrin-
ka kalbos suvokimas, ypač triukšme, pablogė-
ja didesnio intensyvumo garsų tolerancija, kai 
pašnekovui vos pakėlus balsą, neprigirdinčia-
jam atrodo, jog jau šaukiama. Jei klausa abiem 
ausims nevienoda, sutrinka garso lokalizacija. 
Varginant šiems nusiskundimams, tikslingas 
klausos protezavimas – nešioti klausos apa-
ratus, – rekomenduoja gydytojas. – Aš nema-
nyčiau, kad klausos sutrikimas turi būti kliūtis 
įsidarbinti, kliūtis siekti mokslo, kad vyresnio 
giminaičio vieta prie lango, o ne prie pilno ir 
šurmuliuojančio stalo.“

Pasidomėdami nieko 
neprarasite

Nors sutrikus klausai ir nukenčia gyve-
nimo kokybė, nemažai prastai girdinčių as-
menų nesusimąsto apie problemos sprendi-
mą – klausos aparatą. 

„Kitose Vakarų Europos šalyse beveik 
pusė neprigirdinčiųjų linkę kreiptis dėl 

klausos aparatų, kai Lietuvoje į poliklini-
kas ar specializuotas parduotuves klausos 
aparatų tesikreipia vos keli procentai ne-
prigirdinčiųjų. Dėl ko taip yra? Lietuviškas 
kantrumas ir uždarumas, su amžiumi mažė-
jantis bendravimo poreikis ar tiesiog egzis-
tuojančių galimybių ir savo teisių nežinoji-
mas?“, – svarsto gydytojas D. Guzevičius.

Anot specialisto, svarbiausia pačiam nu-

spręsti, jog laikas ieškoti pagalbos, o po to 
pamatysite, kad galima vėl pasijusti pilna-
verčiais bei aktyviais moksle, darbe, socia-
linėje veikloje ar laisvalaikio metu.

Widex klausos aparatai 
iš Audiofon – pažangios 
technologijos ir naujos 
galimybės

Šiandien pacientams prieinamas itin pla-
tus klausos aparatų asortimentas – užausi-
niai, mini užausiniai, su plonyčiais garso 
vamzdeliais ar įlandiniais garsiakalbiais. Ieš-
kantys ypatingo diskretiškumo renkasi ne-
pastebimus landoje IIC (Invisible In Canal) 
ar kitų modelių įausinius klausos aparatus.

Nauji Widex klausos aparatai sukurti 
„atviros platformos“ pagrindu. Į nusipirktą 
klausos aparatą, laikui bėgant, galima insta-

liuoti naujus bruožus ir funkcijas, kaip, pvz., 
papildomas programas, didesnį dažnių kanalų 
skaičių, Dzen programą ir kt. Pastarosios ra-
minančio poveikio fraktiniai tonai padės ken-
čiantiems nuo intensyvaus ūžesio galvoje.

Jei klausa sutrikusi abiem ausims, reko-
menduojama nešioti du klausos aparatus. 
Widex klausos aparatuose įdiegta pažangi 
WidexLink belaidžio ryšio technologija. Jos 
dėka, du klausos aparatai sąveikauja tarpu-
savyje, dėl ko pagerėja garso lokalizacija ir 
kalbos supratimas triukšme, tiek kalbantis 
„gyvai“, tiek ir mobiliaisiais telefonais, ku-
riais, beje, naudotis galima „laisvų rankų“ 
principu. Ši technologija taip pat leidžia 
klausytis „stereo“ muzikos, perduodamos 
tiesiai į klausos aparatus.

Daugiau informacijos apie Widex 
klausos aparatus galima rasti adresu 
www.audiofon.lt.

 Klausos aparatai – kad neprigirdėjimas neatskirtų nuo žmonių
Klausos sutrikimai kamuoja maždaug 15 proc. 
pasaulio gyventojų. Tai ženkliai pablogina gyvenimo 
kokybę, kurią dažniausiai gali atstatyti klausos 
aparatai. Nepaisant to, vis dar yra žmonių, kurie, 
kentėdami nuo klausos sutrikimų, nesiima jokių 
priemonių šiai problemai spręsti. Apie tai kalbamės 
su gyd. otorinolaringologu Dainius Guzevičius.

Šiuolaikinių klausos aparatų modeliai – nuo tradicinio užausinio iki nepastebimo ausies landoje.

ardiologiniai sutrikimai ir jų su-
keltos ligos vargina vis jaunesnio 
amžiaus žmones, tad nuolatinė 
arterinio kraujo spaudimo savis-
taba yra būtina, siekiant apsisau-

goti nuo galimų sutrikimų. Tai svarbu ne tik 
vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir sveikai 
besijaučiantiems asmenims. Kas lemia kar-
diologinius sutrikimus, ir kaip jų išvengti? 

Veikia daug faktorių
Šalyje vis daugiau žmonių skundžiasi padi-

dėjusiu kraujospūdžiu. Medikų nebestebina net 
tokių nusiskundimų turintys jaunesnio amžiaus 
moksleiviai. Iš dalies taip yra dėl to, jog krau-
jospūdį veikia begalės faktorių: kava, fizinė 
veikla ar stresinės situacijos. Medikai pastebi, 
kad tam įtakos gali turėti net besaikis televizo-
riaus žiūrėjimas.

Sveika kraujospūdžio norma laikoma 
120/80 mmHg. Jei kelis kartus pamatavus skir-
tingu paros metu rodikliai yra didesni, tikėtina, 
jog kraujospūdis didėja. 

Padidėjusio kraujospūdžio liga būna pir-
minė, kurią sukelia ne viena priežastis, ir an-
trinė – kai kraujospūdis padidėja dėl kitų ligų. 
Dažniausiai pasireiškia pirminė hipertenzija, 
kuri gali būti pavojinga dėl komplikacijų. 

Dėl padidėjusio kraujospūdžio arterijos 
sukietėja, sustorėja, tampa nebe tokios pralai-
džios. Todėl cholesterolis ir riebalai kaupiasi 
ant kraujagyslių sienelių. Taip sulėtėja kraujo-
taka, ir žmogų gali ištikti infarktas arba insultas, 
kraujo krešuliui pasiekus širdį arba smegenis.

Rami aplinka – tikslesni 
duomenys

Kraujospūdžio matavimas namuose padės 
gydytojui suteikti reikiamos informacijos apie 
Jūsų būklę. Be to, tai būdas išvengti „baltojo 
chalato“ sindromo, kai kraujospūdis pakyla 
vizito pas mediką metu (mat organizmas tokį 
vizitą palaiko stresine situacija).

Matuojant kraujospūdį namuose derėtų 

paieškoti patogios, tylios ir šiltos aplinkos, kur 
būtų galima atsipalaiduoti ir ramiai pasėdėti 
bent 5 minutes. Pusvalandį iki matavimo ver-
tėtų nevalgyti, negerti kavos, arbatos ir nerū-
kyti. Prieš matavimą nevartoti akių ar nosies 
lašų – juose gali būti kraujospūdį veikiančių 
medžiagų.

Kraujospūdį patariama matuoti sėdint, 
patogiai atsirėmus į kėdės atlošą, nekalbant 
ir nejudint. Ranka, ant kurios matuojamas 
kraujospūdis, dedama ant virtuvinio, valgo-
mojo ar kito stalo delnu į viršų. Itin svarbu 
pasirinkti tinkamą – ne per didelę ir ne per 
mažą – manžetę. Ji dedama 2-3cm aukščiau 
rankos sulenkimo. Tarp manžetės ir rankos 
turi nesunkiai tilpti 2 pirštai. Į manžetę rei-
kia pripūsti tiek oro, kad slėgis joje būtų 
20-30mmHg didesnis, nei laukiamas sistoli-
nis kraujospūdis (automatiniai kraujospūdžio 
matuokliai pripūtimo slėgį nustato automa-
tiškai).

Kad duomenys būtų tikslesni, vertėtų 
atlikti 3 matavimus, ir iš gautų rezultatų iš-
vesti vidurkį. Tą vertėtų daryti kasdien, tuo 
pačiu paros metu. 

Arterinis kraujospūdis – nepastovus rodik- 
lis, dažnai kintantis net ir sveikam žmogui. 
Tinkamai įvertinti kraujospūdį galima tik po 
keliolika dienų keletą kartų per dieną vieno-
domis sąlygomis vykdytų matavimų.
Kaip išvengti aukšto spaudimo

„Reikia valgyti, kad gyventum, bet gyventi 
ne tam, kad valgytum“. Šiuos Sokrato išmintimi 
alsuojančius žodžius vertėtų prisiminti tiems, 
kurie pirmenybę teikia gausiam gyvulinės 
kilmės riebalų vartojimui. Būtent jie gali būti 
hipertenzijos, insulto ir širdies ligų priežastis. 
Tiems, kuriuos kamuoja padidėjęs kraujospū-
dis, pirma patariama atsisveikinti su rūkymu, 
reguliuoti svorį, saikingiau svaigintis alkoholiu, 
nepadauginti druskos, skirti laiko fiziniams pra-
timams, maisto racioną gausiau papildyti vai-
siais, daržovėmis. Be to, kraujospūdį mažina ir 
suvaldytas stresas.

Kraujospūdžio matavimas 
namuose – dalis savistabos

    

     

www.microlife.lt



cmyk

12

2013 m. kovo 2 d., šeštadienis12 

avasarį tirpsta ne tik sniegas, bet 
ir imunitetas. Kai visai neseniai 
mokyklos buvo uždarinėjamos dėl 
gripo sukelto karantino, įvairūs 
virusai bei bakterijos dar ir dabar 

tirštai susispietę ore. O pavasarį silpstan-
tis imunitetas – palankiausia aplinkybė 
žmogaus organizme įkurti ligų veisyklą. 
Tad jeigu norite išvengti šiltėjančiu metų 
laiku įkyriai kimbančių ligų – stiprinkite 
natūralų organizmo skydą, imunitetą. 
Kaip tai padaryti? Skaitykite toliau.

Daugiau daržovių ir vaisių
Jeigu norite sustiprinti imunitetą, visų pir-

ma, turite stengtis pasirūpinti, kad organizmui 
pakaktų visų reikalingų maisto medžiagų, 
mineralų ir vitaminų. Nors daržovių ir vaisių 
kainos būtent pavasarį išauga, ir kyla įtarimas 
– kur jos sunokintos, ar tikrai natūralios – vis 
tiek verta mėgautis šiuo augaliniu maistu. Kad 
ir kur, kokiomis sąlygomis bus išauginti vaisiai 
bei daržovės, juose vis tiek bus vitaminų ir kitų 
medžiagų, kurių taip trūksta Jūsų organizmui. 

Tad stenkitės valgyti daugiau citrusinių 
vaisių, kuriuose yra daug vitamino C. Jums 
praverstų ir kasdien sukramtyti po saujelę 
riešutų, taip pat džiovintų vaisių. Jeigu bijotės 
susirgti infekcinėmis ligomis – venkite cukraus, 
mat jis kenkia imuninei sistemai. Valgydami 
alyvuoges ir morkas gausite vitamino E, kuris 
padės Jūsų organizmui apsiginti nuo užteršto 
oro poveikio.

Kuo naudingos Omega – 3 
riebiosios rūgštys?

Omega – 3 riebiosios rūgštys yra būtinos 
normaliai žmogaus sveikatai palaikyti, tačiau 
pats organizmas jų pasigaminti negali, tad jas 
reikia gauti su maistu. Geriausias Omega – 3  
riebiųjų rūgščių šaltinis yra riebi žuvis, 
žuvų produktai, žuvų taukai. Todėl siekiant 
organizmą aprūpinti šiomis medžiagomis, 
žuvų taukus reikia vartoti ne tik pavasarį, 
bet ir kitais metų laikais. Labiausiai jų reikia 
šaltesniais mėnesiais, kai žmogaus imunitetas 
silpnesnis – rudenį, žiemą, pavasarį.

Šios rūgštys geriną nervų sistemos veiklą  
– mažina stresą, agresyvumą, padeda kovoti su 
depresija. Svarbu pažymėti, jog pavasarį pra-
sidedant itin įtemptiems mokslams, egzaminų 
sesijoms, Omega – 3 riebiosios rūgštys gali 
padėti pagerinti atmintį. 

Žmonėms, kenčiantiems nuo kraujotakos 
sutrikimų, šios medžiagos bus itin naudingos. 
Mat jos mažina kraujo spaudimą, slopina 
trombų susidarymą (kartu mažina miokardo 
infarkto ir insulto riziką), didina kraujagyslių 
elastingumą, skystina kraują.

Dar kartą apie žuvų taukus
Redakciją neseniai pasiekė laiškas su 

klausimu apie žuvų taukus ir imuniteto 
stiprinimą. 40-metė Alina iš Kauno rašė: „Laba 
diena, praėjusiame numeryje skaičiau apie žuvų 
taukus. Rašėte, kad labai sveika širdžiai. Kam 
dar jie naudingi? Ar geriau duoti gerti vaikams, 
ar suaugusiems, kad atsigautų imunitetas? Ačiū 
už atsakymą“.

Atsakydami skaitytojai pažymime, kad 
žuvų taukuose esančios medžiagos saugo 
žmogaus imunitetą, nepriklausomai nuo as-
mens amžiaus, taip pat nepriklausomai nuo 
metų laikų. Pavasarį žmogaus organizme itin 
išsenka vitamino D atsargos, kurias kaip tik 
ir gali papildyti žuvų taukai. Su jais taip pat 
gausite ir vitamino A dozę bei Omega – 3 
riebiųjų rūgščių.

Tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus 
žmonėms žuvų taukai dėl Omega – 3 riebiųjų 
rūgščių poveikio bus naudingi, nes padės pa-
laikyti normalias smegenų funkcijas, normalų 
regėjimą, gerins širdies veiklą. Imunitetą sti-
printi padės vitaminas A, kuris yra svarbus 
normaliai geležies apykaitai, padeda išlaikyti 
gerą gleivinių ir odos būklę, išsaugoti normalų 
regėjimą ir normalią imuninės sistemos veiklą.

 Vitaminas D bus reikalingas kalcio ir fos-
foro įsisavinimo procesuose, padės išsaugoti 
normalią kalcio koncentraciją kraujyje bei 
geresnę kaulų būklę. Tai itin svarbu tiems, kas 
nori apsisaugoti nuo osteoporozės. Taip pat bus 
lengviau palaikoma normali raumenų funkcija, 
dantų būklė, visa imuninės sistemos veikla.

Liaudiški metodai
Užkirsti kelią ligoms ir sustiprinti orga-

nizmo imunitetą galite ir pasikliaudami kai 
kuriais liaudiškais metodais, net ir dabar 
medicinos vertinamais kaip labai veiksmin-
gais. Pirmiausia – nevenkite česnako. Tai 
yra itin stipri antivirusinė ir antibakterinė 
apsaugos priemonė. Juk ne veltui mitologi-
joje ir literatūroje būtent česnakais ginamasi 
nuo kraujasiurbių – vampyrų. Ši prieskoninė 
daržovė išties gali apsaugoti sveikatą, jeigu 
valgysite jos tinkamais kiekiais. Rekomenduo-
jama bent po pusę jo skiltelės suvartoti kasdien.

Patariama naudoti ženšenį. Šis augalas bus 
naudingas tuo, kad padės įveikti stresą, pa-
prastai išprovokuojantį ir daugybę kitų sveika-
tos sutrikimų. Be to, ženšenis didina imuninių 
ląstelių kiekį kraujyje, tokiu būdu saugodamas 
Jus nuo gripo ir peršalimo.

Stebuklingoji bičių duonelė, dažnai par-
duodama ne tik turguje, bet ir prekybos cen-
truose, yra puikus daugybės vertingų medžiagų 
šaltinis. Joje yra daug B grupės vitaminų, 
karotinoidų, C, D, E vitaminų bei proteinų, 

fermentų, aminorūgščių, netgi gamtinių 
antibiotikų. Bičių duonelė vartojama nedide-
liais kiekiais – vos po 10 kruopelių, prieš tai 
nieko nevalgius.

Judėkite daugiau
Kiekviena fizinė veikla stiprina Jūsų orga-

nizmo skydą, imunitetą, tad, nors ir tingisi lipti 
iš lovos ar eiti iki namų ilguoju keliu – neven-
kite to daryti. Fizinė veikla pakelia Jūsų kūno 
temperatūrą, todėl organizmas geba mobili-
zuoti apsaugines organizmo jėgas. Suaktyvėjus 
visai Jūsų medžiagų apykaitai, organizmas 
geriau įsisavina visas reikiamas medžiagas.

Jeigu judėjimą suderinsite su bu-
vimu gamtoje – išlošite dvigubai. Gry-
nas oras yra sveika Jūsų organizmui, jis 
stimuliuoja geresnę kraujotaką, skatina 
grūdintis, teigiamai veikia odą ir nervų 
sistemą. Na o saulės energija taip pat 
naudinga, ji skatina vitamino D atsiradimą  
– tačiau nepiktnaudžiaukite ja, nes pavasarį 
saulė išspinduliuoja ir daug pavojingų 
spindulių.

Pirmoji pagalba pavasarį nusilpusiam imunitetui

Pavasarį nusilpusį imunitetą padės sustiprinti žuvų taukai, vaisiai ir daržovės, didesnis fizinis 
aktyvumas.


