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Pasaulio sveikatos 
organizacija, farmacininkai, 
gydytojai skambina 
varpais prieš neatsakingą 
antibiotikų vartojimą. 
Pasirodo, kad Lietuvoje 
tai itin opi problema. Tą 
parodė ir Danijos sostinėje 
Kopenhagoje vykusios 
Vaistų informacijos 
asociacijos organizuotos 
pasaulinės konferencijos 
mokslinių darbų konkurso 
nugalėtojos lietuvės Eglės 
Svitojūtės atlikta apklausa. 
Jaunosios mokslininkės 
tyrimas įrodė, kad lietuviai 
ne tik skuba neatsakingai 
gydytis antibiotikais,  
bet ir pervertina savo  
žinias apie juos.
Nurungė šimtą kitų

Kopenhagoje vykusi konferencija ne-
be pirmas tarptautinis renginys, kuriame 
dalyvavo Lietuvos Sveikatos mokslų uni-
versiteto Farmacijos fakulteto magistrantė 
Eglė Svitojūtė. Konkursui Kopenhagoje ji 
pateikė savo mokslinį darbą tema „Visuo-
menės žinių apie antibiotikų vartojimą įver-
tinimas“.

E. Svitojūtė buvo vienintelė Lietuvos 
atstovė šiame pasauliniame kongrese ir nu-
konkuravo 100 biomedicinos srities studen-
tų iš viso pasaulio. Galutiniame konkurso 
etape buvo atrinkta 15 studentų mokslinių 
darbų, iš kurių Eglės buvo pripažintas antru 
geriausiuoju. 

Jaunoji Lietuvos mokslininkė prieš vyk-
dama į konferenciją nesitikėjo pelnyti dide-
lio komisijos palankumo, tačiau viltis pa-
tekti tarp prizininkų atsirado, kai nuvyko ir 
susipažino su kitų dalyvių moksliniais dar-
bais. Konkurso komisijai E. Svitojūtės pasi-
rinkta nagrinėti mokslinio darbo problema 
pasirodė ne tik aktuali, bet ir atskleidusi šo-
kiruojančių faktų.

Pervertina savo žinias
„Racionalus antibiotikų vartojimas yra 

aktuali sveikatos problema, apie tai kal-
bama įvairiose konferencijose. Pasaulio 
sveikatos organizacija šią problemą kelia 
kaip vieną iš didžiausių, nes neracionaliai 
vartojant antibiotikus, auga mikroorganiz-
mų, sukeliančių ligas, atsparumas, – sakė E. 
Svitojūtė. – Juk antibiotikai laikomi vienu 

svarbiausių medicinos istorijos atradimų. 
Juos atradus žymiai sumažėjo mirštamumas 
nuo infekcijų. Tačiau neracionaliai naudo-
jant antibiotikus, jie jau nebegydo kai kurių 
ligų, nes mikroorganizmai tapo jiems atspa-
rūs.“

Klausimyną savo moksliniam tyrimui 
Eglė sudarė remdamasi kitų šalių tyrimais, 
literatūros analize. Daugelis klausimų buvo 
skirti ištirti, ką Lietuvos gyventojai žino 
apie antibiotikų naudojimą. Tačiau prieš ap-
klausą respondentai prašyti įvertinti, ką jie 
patys galvoja apie savo žinias. Paaiškėjo, 
kad daugelis lietuvių pervertina savo žinias 
apie antibiotikus. 33,6 proc. respondentų 
mano, kad jų žinios yra geros, nors iš tikrųjų 
tik vidutinės arba silpnos. 

Lietuvoje į antibiotikų 
vartojimą žiūrima pro pirštus

► Erkės „siaubūnės“
Vos degtuko galvutės dydį 
siekiantys maži padarėliai –  
erkės – nebūtų pavojingos, jeigu 
ne jų kraujasiurbiška prigimtis. Per 
gyvenimą du kartus įsisiurbdamos 
į šiltakraujus gyvūnus ir žmones 
jos perneša pavojingas ligas. Apie 
pagrįstą ir nepagrįstą erkių baimę 
pokalbis su gydytoja infektologe 
Julija Petrina.

► Tobuli dantys

Vargu, ar dabar pavyktų rasti 
žmogų, kuris nesirūpintų savo 
dantimis. Juk mums rūpi ne tik, kad 
dantys būtų sveiki, bet ir gražūs, 
kad nesimatytų jokio skirtumo tarp 
taisytų ir sveikų dantų. Vienas 
iš būdų tam pasiekti – estetinis 
plombavimas. 

► Lieknumo standartai

Artėjant vasarai lipame ant 
svarstyklių ir susiimame už galvos. 
Bet ar visada verta nerimauti dėl 
truputį didesnio svorio? Kas yra 
tikras viršsvoris, o kas tik primesti 
grožio standartai? Svarbiomis 
įžvalgomis ir mokslo pagrįstais 
lieknėjimo būdais pasidalijo 
gydytoja dietologė Eglė Kliukaitė. 

5 psl.

3 psl.

Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų klaidingai mano, kad antibiotikais gydomas ir 
gripas

2 psl. 7 psl.
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Spausdino UAB  „Respublikos”  
spaustuvė. 
Tiražas 24 500 vnt.
Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo 
informaciją galima tik gavus raštišką 

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

Taip žymima reklaminė informacija.

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

Specializuotas leidinys. 
Leidžiamas 5 kartus per metus: 
kovo 3 d., balandžio 21 d.,  
birželio 2 d., spalio 6 d.,  
gruodžio 1 d. 

Kaltas ne pavasaris?
Pastebėjote,  kad  Jus ar Jūsų šeimos  narius vargina 
prislėgta nuotaika, nemiga, kraujospūdžio svyravimai, 
galvos svaigimas, chroniškas nuovargis, dėmesio 
koncentracijos sutrikimai, „klajojantys“ sąnarių skausmai? 
Galima įtarti, kad organizmui trūksta magnio!
Į sveikatą... per odą

Kad papildytume organizmą magniu, esame įpratę vartoti maisto papildus. Paprasta, greita, bet ar 
tikrai visada efektyvu? Visgi vidinis preparatų vartojimas turi ir kai kurių trūkumų, pavyzdžiui, gali 
būti prastas magnio įsisavinimas dėl virškinamojo trakto susirgimų. Ypač tai pasakytina, kai vargina 
sąnarių problemos: netgi didelės išgeriamo magnio dozės nepatenka į sąnario kremzlinį audinį dėl 
natūraliai mažos  kraujotakos sąnariuose ir kauluose, o traumų ar uždegimų atvejais kraujotaka tose 
srityse dar labiau sumažėja. 

Todėl esant sąnarių, stuburo, raumenų negalavimams tikslingas lokalus išorinis magnio šaltinio –  
Poltavos bišofito druskos preparatų naudojimas. Taip pat ir sergant širdies kraujagyslių bei nervų siste-
mos ligomis vonios su bišofitu per odą greičiau prisotina organizmą magniu ir padeda sveikti. 

Poltavos bišofitas – kas tai?
Poltavos bišofitas – natūrali prieš milijonus metų susiformavusi ir glūdinti net 2,5 km gy-

lyje medžiaga, kuri ekologinio požiūriu yra visiškai švari. Tai unikalus senosios jūros mine-
ralas, kurio sudėtyje yra net 65 periodinės lentelės elementai, o itin didelė – net iki 10 proc. – 
magnio jonų koncentracija leidžia jį sėkmingai naudoti sveikatinimo tikslais. 

Gydanti gamtos galia 
Bišofitas vertinamas gydytojų fizioterapeutų, plačiai naudojamas sanatorijose ir reabilitacijos cen-

truose, o preparatų vartojimo spektras gana platus – nuo bendros savijautos gerinimo iki neurologinių, 
reumatologinių, kardiologinių negalavimų mažinimo. Itin džiugina tėvų, kurių vaikučiai serga atopiniu 
dermatitu, geri atsiliepimai. 

www.bišofitas.lt
Atstovas Baltijos šalyse UAB „EcoHit“

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
tel. 8 613 53531

Atkelta iš 1 psl.

Pasirodė, kad silpniausios žinios žmonių, 
kuriems yra nuo 18 iki 30 metų ir kuriems 
yra daugiau nei 60 metų. 

„Tai gąsdina, nes tokie žmonės yra la-
biau linkę užsiimti savigyda“, – atkreipė 
dėmesį E. Svitojūtė. 

Antibiotikai – nuo gripo?
Imdamasi savo tyrimo jaunoji moksli-

ninkė įtarė, kad Lietuvoje į antibiotikų var-
tojimą žiūrima pro pirštus. Ji pastebėjo, kad 
yra susiformavusi bendra nuomonė, kad vos 
ėmus sloguoti, kosėti, būtinai reikia griebtis 
antibiotikų. 

Iš E. Svitojūtės atlikto tyrimo pasirodė, 
kad 21 proc. Lietuvos gyventojų linkę an-
tibiotikais gydytis savamoksliškai. Jie eina 
į vaistinę, prašo parduoti antibiotikus be 
recepto arba įsigyja jų per pažįstamus, gi-
minaičius. 

„Anksčiau Lietuvoje antibiotikai varto-
ti laisviau, dabar tai yra sugriežtinta. Tačiau 
žmonės randa savų būdų įsigyti vaistams. Aš 
su savo darbo vadovu respondentų klausėme, 
kiek geriausia vartoti antibiotikus. Pasirodė, 
kad žmonės mano, kad antibiotikų vartojimą 
galima nutraukti vos pasijutus geriau. O varto-
ti reikia lygiai tiek, kiek paskirta. Kitu atveju, 
jeigu sveikata ir pagerės, bet bus nutrauktas 
vaistų vartojimas, liga gali dar labiau išplisti. 
Stebino tai, kad klausiami, nuo ko vartojami 
antibiotikai, žmonės žymėjo gripą. Tokių bu-
vo apie 37 proc. Bet gripas yra virusinė liga, 
o antibiotikai virusų neveikia“, – savo tyrimo 
išvadomis dalijosi E. Svitojūtė. 

Iš tyrimo taip pat paaiškėjo, kad nemaža 
dalis žmonių galvoja, jog antibiotikai yra 
saugūs preparatai. Įdomu ir tai, kad apie 
10 proc. respondentų antibiotikus painiojo 
su kitais vaistais, tokiais kaip nesteroidiniai 
vaistai nuo uždegimo ar antipiretikai, pa-
vyzdžiui, paracetamolis.

Pirmoji pagalba – farmacininkas
„Manau, kad vaistus, nesvarbu ar tai 

antibiotikai ar kiti preparatai, reikia var-

toti tada, kada reikia. Jų bijoti neverta. 
Bet negalima pačiam susigalvojus imtis 
savigydos. Ir nebūtina iškart bėgti pas gy-
dytoją. Pirmoji pagalba turėtų būti farma-
cininkas. Juk į vaistinę nueiti nereikia nei 
registruotis pas gydytoją, nei gauti siun-
timo. Pasitarti su vaistininku galima bet 
kada. Net apie vaistinius augalus. Uni-
versitete farmacininkai įgyja daug žinių 
ir gali jomis dalytis. Pavojinga gydytis 
pačiam, nes taip menkas sutrikimas gali 
peraugti į rimtą ligą. Tuo tarpu vaistinin-

kas greičiau pastebės tokius požymius ir, 
kai reikia, paskatins kreiptis į gydytoją“, 
– patarimus dalijo E. Svitojūtė.  

Tačiau pati farmacininkė nuosaikiai 
žiūri į įvairių papildų vartojimą, nors jai 
nepatinka, kai kurių kraštutinių pažiūrų 
žmonių neigiama nuostata į juos. 

„Jeigu man nelūžinės nagai, neskili-
nės plaukai, tai aš ir negersiu vitaminų. 
Juos organizmas pasisavins per vaisius ir 
daržoves. Bet, jeigu žmogui pasireiškia 
avitaminozė, tai jau reikėtų ir vitaminų ar 

papildų. Tačiau, žinoma, vitaminų bumui 
pasiduoti neverta“, – kalbėjo užsienyje 
pripažinimo sulaukusi jaunoji farmaci-
ninkė. 

Lietuviai neieško ligų
Farmacijos mokslus kremtanti mergina 

nedrįstų lietuvių vadinti hipochodrikais. 
Atvirkščiai, ji mano, kad jauni žmonės ga-
lėtų labiau rūpintis savo sveikata, dažniau 
eiti jos pasitikrinti. Tačiau su šypsena derėtų 
pastebėti ir tai, kad vyresnio amžiaus žmo-
nėms poliklinika dažnai tampa antraisiais 
namais, būdu pabendrauti. 

Atkreipusi dėmesį į tai, kad dabar Lie-
tuvoje juntamas tam tikras natūralumo va-
jus, kad žmonės yra linkę baidytis cheminių 
preparatų, E. Svitojūtė tame įžvelgia vis pa-
kylančias ir nuslūgstančias tendencijas. Ta-
čiau sunerimti verčia kai kurių sąmoningas 
nusigręžimas nuo skiepų. 

„Ir juokinga, ir baisu, kai kažkur pa-
siskaičiusios, pamačiusios per televiziją, 
moterys nebenori skiepyti savo vaikų. Juk 
akivaizdu, kad vakcinos yra išsigelbėjimas 
nuo dažnų ligų. Kai vakcinos buvo išrastos, 
pasaulyje žymiai sumažėjo sergamumas ir 
mirtingumas nuo tokių ligų kaip tuberkulio-
zė, stabligė, difterija ir kt.“, – kalbėjo jauno-
ji mokslininkė. 

Savęs sveikuole nevadina
E. Svitojūtė džiaugiasi savo įvertinimu 

tarptautiniame renginyje – kai užėmė antrą-
ją vietą, prie jos priėjo gal 10-15 farmacijos 
įmonių atstovai, grūdo savo vizitines korte-
les, siūlė darbą. Bet mergina savo ateitį sie-
ju su Lietuva. Hiperaktyvia, visuomeniška 
save vadinanti Eglė planuoja stoti į dokto-
rantūrą ir toliau eiti farmacijos mokslo ke-
liu. Jai būtų įdomu tirti kamienines ląsteles. 

Keliaujant po konferencijas, studijuo-
jant, dirbant merginai, deja, dažnai tenka 
numoti ranka į savo pačios sveikatą. 

„Stengiuosi laiku valgyti, bėgioti, bet... 
neišeina. Miegu mažai, – šyptelėjo pašne-
kovė. – Juk daugeliui jaunų žmonių taip yra 
– užsisuka rate ir sunku sustoti, juolab, kad 
visa tai, ką darau, man teikia malonumą.“

Lietuvoje į antibiotikų vartojimą žiūrima pro pirštus

Jaunosios 
Lietuvos 
farmacininkės 
Eglės 
Svitojūtės 
mokslinis 
darbas apie 
antibiotikus 
sudomino 
užsienio 
mokslininkus ir 
farmacininkus
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Pripažinkime, kad 
miškuose nebijome nei 
meškų, nei vilkų. Maži, 
ir dideli yra gąsdinami 
mažesniais už degtuko 
galvutės dydį  
gyvūnėliais –  
erkėmis. Ar tikrai baimė 
dėl šio kraujasiurbio 
voragyvio yra pagrįsta? 
Atsakymo teiravomės 
gydytojos infektologės 
Julijos Petrinos. 

eko matyti ir mažytes juodas er-
kes, ir didesnes, su rusvu pilvu. 
Ar tai tos pačios erkės? Gal ku-
rios nors iš jų nemėgsta žmonių 
kraujo?

Erkės gyvenimo ciklas susideda iš kelių 
stadijų. Tam, kad iš lervos ji taptų nimfa, 
jai reikia prisisiurbti kraujo. Kai prisisi-
urbia tiek, kiek reikia, ji atsikabina ir tę-
sia savo vystymąsi. Vėliau, kad iš nimfos 
taptų suaugusia erke – jai vėl reikia ieško-
tis kitos aukos. Prisisiurbusi pakankamai 
kraujo, ji ir vėl atsikabina, nes turi vesti 
palikuonis. Tose savo stadijose erkė atrodo 
skirtingai.

Erkės netyko specialiai žmogaus. Joms 
tinka bet koks šiltakraujis gyvūnas: pelė, 
šuo ar elnias. 

Tokia jų kelionė nuo vieno gyvūno 
prie kito ir padaro jas siaubūnėmis?

Pačios erkės nebūtų pavojingos, jeigu 
prisisiurbusios nepasigautų ligų sukėlėjų 
iš kitų gyvūnų. O dabar ligų sukėlėjų yra 
daug. Jos ne tik perima ligą, bet ir ją per-
duoda. Taip vienos erkės sukelia ligas gy-
vūnams, kitos žmonėms, trečios ir tiems, 
ir tiems. 

Užkrėstų erkių populiacija auga dar ir 
dėl to, kad savo ligą jos perduoda savo pa-
likuonims. 

Kokias ligas erkė gali perduoti žmo-
gui?

Daugiausiai yra registruojama Laimo 
ligos ir erkinio encefalito atvejų. Tačiau 
nuo šių mažų voragyvių galima užsikrėsti 
ir erlichioze ar babezioze. 

Ar visur erkės pavojingos? Gal yra 
saugių zonų?

Lietuvoje yra rajonai, kuriuose  už-
krėstumas yra pakankamai didelis. Pavyz-
džiui, jeigu į ligoninę atvyksta žmogus 
iš Trakų su pirminiais erkinio encefalito 
simptomais, praktiškai be jokios abejonės 
diagnozė pasitvirtins. 

Panašių rajonų yra ir daugiau. Nors, 
pavyzdžiui, Ignalinoje iki 2000 m. nebu-
vo fiksuotas nė vienas erkinio encefalito 
atvejis. Bet dabar liga jau yra ir ten, todėl 
negalima sakyti, kad Ignalinoje yra visiš-
kai saugu. Pačios erkės tokių atstumų ne-
nukeliauja, bet gyvūnai, kurie būna užsi-
krėtę, gali užkrėsti erkes, esančias kitame 
rajone. 

Beje, šunys erkiniu encefalitu neserga, 
nors virusą nešioti gali. Taip pat erkiniu 
encefalitu neužsikrėsite per sergančio 
šuns žaizdą.

Erkės gali užkrėsti karves, ožkas, tada 
per nevirintą jų pieną erkiniu encefalitu 
užsikrėsti gali ir žmonės. Pernai buvo du 
atvejai iš Molėtų ir vienas iš Varėnos, kai 
taip užsikrėtė ir susirgo šeimos. 

Atsimenu, kad apie erkes siaubūnes 
imta kalbėti gal prieš dvidešimt metų. 
Iki tol tokių kalbų netekdavo girdėti – 
ir močiutės, ir tėvai į mišką eidavo be 
erkių baimės. Kas pasikeitė?

Viskas priklauso nuo erkių populia-
cijos. Tai gamtos dalykas, kuris dabar 
nelabai reguliuojamas. Anksčiau laukai 
daugiau purškiami chemikalais buvo, taip 
kontroliuotos vabzdžių, graužikų popu-

liacijos. Sumažėdavo ir erkių, tad ir ser-
gamumas jų pernešamomis ligomis buvo 
mažesnis. Dabar toks chemijos barstymas 
nepropaguojamas, todėl sergamumas er-
kių pernešamomis ligomis šoktelėjo.   

Kokios erkių plitimo prognozės? 
Tai priklauso nuo klimato. Šylant kli-

matui, joms čia geriau. Jeigu temperatūra 
yra aukščiau +5OC, erkės būna aktyvios. 
Ir tik žemiau +5OC jos užmiega. Tam, kad 
jos užmigtų ir nenubustų, reikia speigų. 
Tad šylant žiemoms, erkių vis mažiau iš-
miršta, todėl ir jų populiacija nemažėja. 

Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse iki 
2005 m. erkinio encefalito nebuvo regis-
truojama, tačiau dabar jau ir ten atsiran-
da pavienių atvejų. Lietuvoje ir Latvijoje 
sergamumas yra gana didelis, o Estijoje, 
kuri yra šiauriau, tos problemos nėra. 
Kita, nuo Lietuvos palyginus nutolusi 
zona, kurioje sergamumas erkiniu ence-
falitu didelis, yra Austrija. Ten iki išran-
dant vakciną buvo registruojama apie 
700 susirgimų 100 tūkst. gyventojų. Joje 
ir buvo išrasta pirmoji vakcina nuo šios 
ligos. Greičiausiai Austrijoje paplitimas 
didesnis, nes tai – kalnuota vietovė. Nors, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje tokio 
sergamumo neregistruojama.

Jei neisime į miškus ir pievas, gal ir 
erkės neįsisegs, neužsikrėsime ir jų per-
nešamomis ligomis?

To nepakanka. Reikėtų nebūti gamtoje, 
parkuose, nevedžioti šunų, net balandžius 
nuo palangių vaikyti, nes ir į juos gali įsi-
siurbti erkės.  

Ar tikrai erkinis encefalitas tokia jau 
baisi liga? O gal tai tik farmacininkų 
sukurtas baubas?

Tai labai pavojinga liga, neturinti spe-
cifinio gydymo, nežinia, kaip ji gali pa-
sisukti. Ją sukelia virusas, tad čia nepa-
dės ir jokie antibiotikai. Jie veiksmingi 
užsikrėtus Laimo liga. Erkinio encefalito 
atveju gydymas vyksta palaikomosio-
mis priemonėmis. Erkinis encefalitas yra 
smegenų uždegimas, dėl to nežinia, kokia 
smegenų zona gali būti pažeista. Virusas 
sukelia smegenų uždegimą, kyla karščia-
vimas, vėmimas, nepakeliamas galvos 
skausmas bei kiti smegenų uždegimo 
sukelti reiškiniai – koordinacijos sutriki-
mas, kliedesiai, traukuliai, parezės, para-
lyžius (taip pat ir kvėpavimo raumenų), 
haliucinacijos ir epilepsijos priepuoliai, 
koma ar net mirtis. Atsiradus neurologi-
nei simptomatikai galima nebeatpažinti 
erkiniu encefalitu užsikrėtusio žmogaus, 
su juo gali tapti sunku susikalbėti, jis gali 
nerišliai kalbėti, tapti agresyvus. Žmo-
gaus imuninė sistema virusą nugali, bet 
pažeistų smegenų ląstelių atsigavimas už-
trunka. 

Tad susirgus geriausiu atveju laukia 

kelių savaičių gydymas. Tokių atvejų yra 
apie trečdalis. Dar trečdalis žmonių atsi-
gauna po 1-3 mėnesių, likusieji sunkiai 
jaustis gali ir po metų, liga gali pažeisti 
nugaros smegenis, paralyžiuoti. 

Gydant erkinio encefalito komplikaci-
jas stebimos žmogaus gyvybinės funkci-
jos, jo kvėpavimas, širdies veikla, neuro-
loginė simptomatika. Tačiau net ir visai 
pasveikę žmonės neretai skundžiasi sun-
kumais susikaupti, dėmesio stoka, greitai 
atsirandančiu nuovargiu. 

Nuo Laimo ligos mirties atvejų neži-
nau, bet yra nuo erkinio encefalito miru-
sių žmonių. 

Negi norint apsaugoti save ir arti-
muosius skiepai neišvengiami?

Kai negalvoji apie ligą, o paskui ja su-
serga artimas žmogus, nebesvarstai šių 
klausimų. Trakuose ko gero visi yra pasi-
skiepiję. Kai pamatai, kaip gydydamasis 
kankinosi giminaitis ar pažįstamas žmo-
gus, reaguoji. Matyt, ir Trakuose žmonės 
taip priėjo prie išvados, kad jiems derėtų 
pasiskiepyti. 

Be to, kasmet skiepytis nereikia. Yra 
skiepijimosi grafikas. Po pirmo skiepo vėl 
skiepytis reikia po mėnesio, trečią kartą 
po metų, o paskui kas trejus – penkerius 
metus.

Lietuvos miškų siaubas – mažytis voragyvis

Gydytoja infektologė Julija Petrina

Iš pirmo žvilgsnio nekaltas vabalėlis gali būti labai pavojingas
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epenys – stambiausia virški-
nimo liauka. Tai pagrindinė 
organizmo laboratorija, daly-
vaujanti baltymų, riebalų, an-
gliavandenių ir kitų medžiagų 

apykaitoje. Nepaprasta kepenų geba 
regeneruoti  (atsinaujinti), atstatyti pa-
žeistą struktūrą yra toks unikalus reiš-
kinys, kad senovės graikai panaudojo 
šią kepenų savybę visiems žinomame 
mite apie Prometėjų. Senovės kinai lai-
kė kepenis sielos, o tulžies pūslę – vy-
riškumo buveine. Būtent apie sielos 
buveinę – kepenis ir jų ligas nutarėme 
pasikonsultuoti su Vilniaus universite-
to Santariškių klinikų gydytoja gastro-
enterologe, medicinos mokslų daktare 
Danute Speičiene. 
Nuo kepenų mūsų organizme 
daug kas priklauso

Kepenys vaidina ypatingą vaidmenį 
saugant organizmo individualumą, užti-
krina organizmo apsaugą – imunitetą bei 
palaiko cheminį vidinės organizmo terpės 
stabilumą. Jos atlieka daugiau kaip 300 
funkcijų. Kepenys unikalios tuo, kad netu-
ri skausmo receptorių, todėl apie savo ne-
galavimus praneša ne skausmo pojūčiais, 
o dažniau  įvairiais virškinimo sutrikimais 
arba ligoniai visiškai nepatiria jokių nega-
lavimų ir nežino, kad kepenys jau pažeis-
tos. Kepenys – tai pilkasis organizmo kar-
dinolas – atrodo, kad valdžios neturi, bet 
nuo jų veiklos priklauso labai daug.

Dažniausios kepenų ligų 
priežastys:
■ Virusinės kepenų ligos (hepatitas B, he-
patitas C , D ir kt.) ;■ Alkoholiniai kepenų pažeidimai;■ Kepenų suriebėjimas (hepatosteatozė) ir 
suriebėjusių kepenų uždegimas (steatohe-
patitas);■ Vaistų sukelti kepenų pažeidimai;■ Toksinės kepenų ligos (sukeltos pramo-
ninių nuodingų medžiagų);■ Autoimuninės ir įgimtos (genetiškai są-
lygotos)  kepenų ligos bei kt.

Svarbiausios lėtinio kepenų 
pažeidimo formos

Suriebėjimas (steatozė) – jo priežasti-
mi gali būti alkoholis, nutukimas, cukri-
nis diabetas, kai kurie vaistai, kitų organų 
ligos.

Uždegimas (hepatitas) – jį gali sukelti 
virusai, alkoholis, nepageidaujamas kai 
kurių vaistų poveikis;

Cirozė – tai, kepenų surandėjimas, per-
augimas „randinių“ (jungiamųjų audinių) 
ir „mazgų“ susidarymas, kepenų ląstelių 
sunykimas. Tai galutinė lėtinių kepenų 
ligų stadija, nepriklausomai nuo to koks 
kenksmingas veiksnys pažeidė kepenis.

Alkoholis – kepenų nuodas
Nors alkoholio toksiškumo ribos labai 

individualios, tačiau nurodoma, kad pikt- 
naudžiaujantiems alkoholiu dažniausia pa-

sitaiko (90-100 proc.) alkoholinis kepenų 
suriebėjimas, kiek rečiau alkoholinis he-
patitas ir alkoholinė kepenų cirozė. Ke-
penų pažeidimas priklauso ne nuo gėrimų 
rūšies, o tik nuo išgerto jų  kiekio ir gėrimo 
trukmės. Moterys yra žymiai jautresnės 
alkoholio poveikiui ir jų kepenys pažei-
džiamos žymiai greičiau. Net vaišinima-
sis „nekaltais lengvaisiais“ gėrimais –  
šampanu, vynu  su draugėmis ar bičiu-
liais, dažnos prezentacijos su 1-2 stiklais 
šių gėrimų per vakarą gali būti lemtingas 
kepenims. Alkoholio toksinį poveikį labai 
padidina nutukimas, kepenų suriebėjimas, 
prasta mityba (ypač baltymų nepakanka-
mumas). Labai  pavojinga susirgti ūmi-
niu alkoholiniu hepatitu, kuris pasireiškia 
po intensyvaus ilgalaikio gėrimo, jei jau 
prieš tai buvo piktnaudžiaujama alko-
holiu. Toks pažeidimas pasireiškia labai 
audringai: karščiavimu, gelta, skausmais 
pilve, kraujavimu iš virškinamojo trakto, 
kepenų nepakankamumu. Tokių ligonių 
prognozė labai rimta, esant sunkiai eigai, 
per pirmąjį mėnesį miršta apie 50 proc. 
ligonių.
Kepenims gali pakenkti ir 
vaistai

Negalima kategoriškai įvardyti vais-
tų, kurie visada pažeistų kepenis. Galima 
kalbėti tik apie vieno ar kito vaisto gali-
mybę jas pažeisti, esant tam tikroms są-
lygoms. Kepenis gali toksiškai veikti ne 
tik įprasti vaistai, bet ir vaistažolės, ne-

tradicinės medicinos siūlomi alternatyvūs 
preparatai, narkotikai.

Dažniausia kepenis pažeidžia antibioti-
kai, taip vadinamieji psichotropiniai vais-
tai, antigrybeliniai preparatai, nesteroi-
diniai vaistai nuo uždegimo, vaistai nuo 
tuberkuliozės ir kt. Kepenų pažeidimui 
gali turėti reikšmės amžius, lytis (moterys 
yra jautresnės vaistų poveikiui), vaistų 
vartojimo būdas ir vaistų tarpusavio są-
veika. 

Pirmiausia reikėtų vengti užsikrėsti  
virusais, pažeidžiančiais kepenis, ypač 
C ir B. Todėl reikėtų žinoti užsikrėtimo 
šiais virusais rizikos veiksnius ir jų vengti 
arba, jei jų pasitaikė, būtinai pasitikrinti: 
nebandyti ir nevartoti intraveninių nar-
kotikų, nes net vienintelis bandymas gali 
būti užsikrėtimo priežastimi; pasiskiepy-
ti nuo viruso B; laikytis griežtų higienos 
taisyklių, nesinaudoti svetimomis asmens 
higienos priemonėmis (manikiūrinėmis 
žirklutėmis, skutimosi priemonėmis ir 
kt.); praktikuoti sveiką ir aktyvų gyve-
nimo būdą, racionalią mitybą (vengti 
maisto produktų turtingų  gyvūniniais 
riebalais, rūkytų, vytintų mėsos produktų, 
riebių ir saldžių konditerinių gaminių), 
papildyti maisto racioną nesočiosiomis 
riebalų rūgštimis (žuvis, augaliniai alie-
jai); vengti antsvorio ir nutukimo arba 
juos mažinti; vengti naudoti daug vaistų, 
būti  ypač atsargiems, renkantis  vaistus 
ne pagal gydytojo rekomendaciją. 

Sveikos kepenys padeda išlaikyti aukš-
tą gyvenimo kokybę ir gerą nuotaiką, ku-
ri, yra neatskiriamai susijusi su kepenų 
būkle. Ne veltui tai pripažindami, pran-
cūzai vadina kepenis „nuotaikos liauka“.

„Nuotaikos liauka“ - kepenys

Tabako rūkymas yra viena iš rimčiausių 
mirties priežasčių, kurių galėtume išvengti. 
Tabako epidemija kasmet nusineša 6 milijonus 
gyvybių, kurių 600 000 – pasyvaus rūkymo au-
kos. Jeigu nebus imtasi veiksmų, 2030–aisiais 
rūkymas pasiglemš 8 mln. žmonių gyvybių.

Šių metų gegužės 31-ąją, pasauliui minint 
dieną be tabako, Pasaulinė sveikatos organiza-
cija siekia atkreipti visuomenės dėmesį į taba-
ko industrijos veiksmus, trukdančius sklandžiai 
vykdyti nerūkymo politiką. Trečius metus iš ei-
lės organizuojama socialinė akcija „Gėlė vietoj 
cigaretės“ nori priminti, kad rūkydami sumo-
kate dvigubai – ne tik nešate pelną cigarečių 
gamintojams, bet už malonumą sumokate dar 
ir savo sveikata.

Laikykime gėlę vietoj cigaretės, kad taba-
ko pramonė negalėtų mumis manipuliuoti!

Tabako gamintojai labai agresyviai veikė ir 
vis dar veikia mūsų šalyje. Paviešinti šokiruojan-
tys dokumentai liudija, kad prieš tris dešimtme-
čius tabako industrijos rinkodaros priemonės 
buvo orientuotos į vaikus, o verslo taikinys –  
vidurinės mokyklos moksleiviai. Juk tabako 
gamintojai gali būti garantuoti – jų gaminiuo-
se yra pakankamai priklausomybę sukeliančių 
medžiagų, taigi paauglystėje pradėję rūkyti 
asmenys naudosis jų paslaugomis beveik visą 
likusį gyvenimą.

Pasaulinė sveikatos organizacija primyg-
tinai rekomenduoja kovoti prieš tabako pra-
monės veiksmus ir visomis pastangomis kon-

troliuoti tabako epidemijos plitimą pasaulyje. 
Svarbu nepamiršti, kad aukšti šių dienų rūky-
mo statistikos rodikliai – meistriškas tabako 
industrijos ir reklamos vilkų darbas.

Akcija „Gėlė vietoj cigaretės“
Pasak Kauno jaunimo narkologijos pagal-

bos centro vadovės, mintis rūkančioms mo-
terims dalinti gyvas bei popierines gėles kilo 
2010–aisiais, kuomet Pasaulinė sveikatos or-
ganizacija Dieną be tabako skyrė moterims. 
Akcijos metu buvo pabrėžiama, kad moterims 
rūkymas sukelia net tris kartus didesnę žalą ne-
gu vyrams.

2010 ir 2011 m., talkinant Visuomenės 
sveikatos biurams, buvo išdalinta po 10 000 
popierinių gėlių visuose Lietuvos miesteliuo-
se bei po 3 000 gyvų gėlių Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose. Akcija tęsia savo žygį ir šiais metais 
planuoja išdalinti rekordinį – 25 000 popierinių 
gėlių tiražą bei 3 000 gyvų gėlių didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose.

Jeigu norite prisijungti prie akcijos įgy-
vendinimo – gegužės 
31-ąją rūkančių artimų-
jų cigaretę pakeiskite į 
gėlę!

Akcijos organiza-
torius: Kauno jaunimo 
narkologijos pagalbos 
centras

Akcijos mecenatas: 
www.Nerukysiu.lt

Gegužę skelbsime nerūkymo mėnesiu!

Gera žinia laukiantiesiems kochleari-
nės implantacijos – pasikeitus kochleari-
nių implantų bazinėms kainoms, atsirado 
galimybė gauti naujos kartos implantus 
be priemokos. Už kochlearinius implan-
tus, kainuojančius 75 772 (II tipo) arba 88 
000 Lt (I tipo), klausos negalią turintiems 
pacientams sumokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Anksčiau už kochlearinį implantą buvo 
kompensuojama 54 100 Lt, todėl pacien-
tas ar jo tėvai, pageidaujantys naujoms 
technologijoms priskiriamo implanto, 
turėdavo gana daug už jį primokėti. Šiuo 
metu pagal gydytojų specialistų ligoniui 
nustatytas indikacijas kompensuojami 
dviejų rūšių kochleariniai implantai. 

Abiejų rūšių kochlearinių implantų tie-
kimo sutartį su Valstybine ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos yra suda-
riusios UAB „Surdotechnika“ (atstovau-
janti austrų firmai „Medel“) ir UAB „Me-
dicus Audiology“ (atstovaujanti australų 
firmai „Cochlear“). UAB „Surdotechnika“ 

tiekiamiems I tipo kochleariniams implan-
tams priemoka netaikoma, o už II tipo im-
plantus reikia primokėti. Taip pat nereikia 
primokėti už UAB „Medicus Audiology“ 
tiekiamus II tipo implantus (ši bendrovė 
taiko priemoką I tipo kochleariniams im-
plantams). Bet kokiu atveju šiandien paci-
entas gali gauti reikiamą kochlearinį im-
plantą nemokėdamas priemokos. 

Planuojama, kad šiemet Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikose 
ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikose bus implantuo-
ta apie 40 tokių implantų. Kochleariniai 
implantai skiriami vaikams ir staiga ap-
kurtusiems suaugusiesiems, kai klausos 
pažeidimas yra sunkus ir labai sunkus, o 
įprastos klausos gerinimo priemonės, taip 
pat ir klausos aparatai, yra neveiksmin-
gos.

Valstybinės ligonių  
kasos prie SAM 

Ryšių su visuomene skyrius 

Šiuolaikiniai  
kochleariniai implantai – 

be priemokų
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dontologijos klinikos „Studio 
dentis“ specializacija – esteti-
nis dantų plombavimas, kitaip 
dar vadinamas menine dantų 
restauracija. Klinikoje dirban-

tys gydytojai nuolat tobulina žinias Lie-
tuvoje bei užsienyje rengiamuose kursuo-
se, konferencijose. Čia dirba 2001, 2002, 
2004 metų Lietuvos estetinio plombavimo 
konkursų laureatai ir tarptautinių konkur-
sų finalistai. Todėl žinios ir  patirtis šioje 
srityje yra gana nemaža, siekia 12 metų.

Trys klinikos gydytojai – Diana Su-
šinskaitė-Bučinskienė, Rūta Jakaitė ir 
Ernestas Balsiukas – padėjo atsakyti į 
klausimus, kurie opūs rūpesčių su danti-
mis turintiems žmonėms.

Kuo  estetinis plombavimas skiriasi 
nuo įprasto plombavimo?

Estetinio plombavimo metu prarasti 
danties audiniai atkuriami taip, kad savo 
spalva, forma, paviršiaus mikrostruktū-
ra prilygtų natūraliam danties vaizdui. 
Naudojamos aukščiausios kokybės (ser-
tifikuotos) plombinės medžiagos, kurios 
savo fizinėmis savybėmis – tvirtumu, 
sukibimu su dantimi ir t.t. – prilygsta 
natūraliems danties audiniams, o plati 
atspalvių gama, taikant sluoksniavimo 
techniką, leidžia atkurti individualų dantų 
atspalvį. Siekiant užtikrinti restauracijos 
kokybę ir ilgaamžiškumą, per procedūras 
būtinai naudojama drėgmei nelaidi gu-
ma, nes tokiu būdu gydomo danties darbo 
laukas yra apsaugomas nuo seilių, dante-
nų sekreto. Be abejo, svarbu ir gydytojo 
profesinis meistriškumas, žinios ir patirtis 
šioje srityje.

Ši procedūra yra būtinybė ar pra-
bangos reikalas? 

Nesutikčiau su tais, kurie mano, kad tai 
tik prabangos reikalas. Šiais laikais graži 
šypsena yra ir būtinybė, nes besišypsantis 
žmogus visada atkreips į save aplinkinių 
dėmesį, tai suteiks jam pasitikėjimo savi-
mi, su juo bus malonu bendrauti. Tai pra-
vers jam ne tik asmeninėje erdvėje, bet ir 
profesinėje veikloje. Nepamirškime, kad 
sveikata yra didžiausias mūsų turtas. O 
sutvarkyti ir tinkamai prižiūrėti dantys 
veikia ir bendrą organizmo sveikatą.

Kiek tarnauja estetinis plombavi-
mas?

Gali tarnauti 8-10 metų. Tačiau res-
tauracijos ilgaamžiškumas priklauso ne 
tik nuo atlikimo kokybės, bet ir nuo pa-
ties žmogaus pastangų – tinkamos dantų 
priežiūros. Būtina kas pusę metų atlikti 
profesionalią burnos ertmės higieną bei 
atnaujinti restauruotų dantų paviršiaus 
blizgesį.

Kaip klinikos specialistai įvertina, 
kad žmogui reikalingas estetinis plom-
bavimas?

Pirmiausia reikia atvykti konsultaci-

jai, per kurią įvertinama dantų būklė ir 
pasiūlomas tinkamiausias dantų restau-
racijos  būdas. Jei  dantys yra pažeisti ka-
rieso, nudilę, nuskelti, ar turi senas, paki-
tusios spalvos plombas – bus pasiūlyta 
atlikti estetinio plombavimo procedūrą. 
Taip galima koreguoti ir dantų formą, 
uždaryti esančius tarpus tarp jų, esant 
nedideliems defektams galima kore-
guoti ir dantų padėtį lanke. Esant dantų 
sangrūdai ar didesniems dantų padėties 
pokyčiams – reikės gydytojo ortodon-
to pagalbos. O jei dantys labai stipriai 
pažeisti, reikia atstatyti visą danties 
vainiką, tuomet rekomenduojamas este-
tinis protezavimas. Turint silpną ir prote-
zavimui netinkamą  šaknį – bus siūloma 
atlikti implantaciją.

Ar kiekvienas tarpas tarp dantų ko-
reguotinas? Gal vis tik kartais jis ga-
li būti žmogaus vizitinė kortelė kaip, 
pavyzdžiui, aktorės Vanessos Paradis?

Pacientai, turintys tarpus tarp dantų 
(diastemas, tremas), dažnai nori uždaryti 
juos, nors dantys natūraliai gražūs. 
Tokiu atveju bandome paaiškinti, kad 
ši procedūra nebūtina, kad tai žmogaus 
individualumo požymis. Manau, gydyto-
jo tikslas ir paciento noras turėtų būti 
kuo natūralesnis dantų vaizdas. Bet, jei 
pacientas būna tvirtai apsisprendęs ir 
kompleksuoja dėl per didelio tarpdančio, 
tada stengiamės pacientui padėti, kad jis 
jaustųsi geriau.

Taisote ir dantų sangrūdas. Kodėl 
žmogus norėdamas ištiesinti dantis tu-
rėtų rinktis estetinį plombavimą, o ne 
korekciją kabėmis? Kada ką naudin-
giau rinktis?

Tai priklauso nuo paciento bendros 
burnos būklės, darbo sudėtingumo ir 
laiko. Tiek estetinis plombavimas, tiek 
gydymas kabėmis turi pliusų ir minusų. 
Kartais sangrūdos būna labai nedidelės, 
ir per trumpą laiką estetinio plombavimo 
būdu galima ištiesinti dantų lanką, su-
kurti gražų estetinį vaizdą. Taip pat labai 
greitai galima uždaryti tarpus tarp dantų. 
Pavyzdžiui, uždaryti didelius tarpus ne-
šiojant vien kabes neįmanoma, vėliau vis 
tiek reikia atlikti estetinį plombavimą, 
uždarant likusius tarpus. Estetinis plom-
bavimas papildo ortodonto gydymą.

Taip pat gydymas labai skiriasi laiko 
atžvilgiu. Estetiniu plombavimu kai ku-
rias situacijas galima atstatyti per 1-2 vi-
zitus, tuo tarpu kabes reikia nešioti 1-2 
metus, vėliau dantis reikia labai stebėti, 
kad nesugrįžtu į pradinę padėtį. Prieš or-
todontinį gydymą kartais reikia šalinti 
šoninius dantis. Taip pat reikia labai at-
sižvelgti į bendrą burnos ertmės būklę. 
Kartais dantys būna labai pažeisti karie-
so, ir trupa, pažeistas periodontas, tokiu 
atveju nešioti kabių nerekomenduojama, 
nes po ortodontinio gydymo situacija ga-
li pablogėti. 

Ar tai skausminga procedūra? Kiek 
ji trunka?

Per procedūrą atliekamas nuskaus-
minimas, todėl ji nebus skausmin-
ga. Procedūros trukmė priklauso nuo 
atkuriamų dantų skaičiaus bei darbo 
sudėtingumo. Jeigu reikia restauruoti 4-6 
dantis, procedūra gali užtrukti 5-7 valan-
das. Tad jau po vieno apsilankymo bus 
matyti akivaizdus pasikeitimas. O kad 
laikas neprailgtų – bus pasiūlyti vaiz-
do akiniai. Tad galėsite pažiūrėti jums 

patinkantį filmą.
Kokios gali būti estetinio plombavi-

mo komplikacijos?
Kaip ir kiekvienas gydymo būdas este-

tinis plombavimas gali turėti komplikaci-
jų. Komplikacijos priklauso nuo to, kokio 
sudėtingumo atliktas darbas ir kaip paci-
entas prižiūri savo dantis. Viena iš daž-
niausiai pasitaikančių komplikacijų gali 
būti atskilimas. Jei dantis buvo atstatytas 
nuo šaknies, tai gali būti danties lūžis. Ta-
čiau, jei restauracijos atskyla nedaug, tuo-
met tai galima pakoreguoti labai greitai 
ir nebus jokio skirtumo ar diskomforto. 
Kita komplikacija nutinka, kai pacientas 
neprižiūri savo dantų. Po estetinės restau-
racijos reikėtų vengti kramtyti labai kietą 
maistą, kas 6-8 mėn. atlikti profesionalią 
burnos ertmės higieną ir poliravimą. Jei 
išryškėja koks plombos nelygumas, reikė-
tų iškart kreiptis į gydytoją, nes tai gali-
ma pakoreguoti. Po estetinio plombavimo 
galima organizmo alerginė reakcija, kai 
dantenos sureaguoja į plombinę medžia-
gą, kaip į svetimkūnį. Tačiau tai pastaiko 
labai retai. Šiuolaikinės technologijos su-
kuria tokias medžiagas, kurios savo sudė-
timi yra priimtinos žmogaus organizmui.

Kokiame lygyje palyginus su pasau-
liu Lietuva yra šioje srityje?

Lietuvos gydytojai odontologai yra la-
bai daug pasiekę estetinės odontologijos 
srityje, tai yra tiesioginės dantų restaura-
cijos paciento burnoje. Tuo tarpu dauge-
lyje pasaulio šalių daugiau paplitęs dantų 
protezavimas. Estetinis plombavimas la-
biau tausoja dantis, šiam gydymo būdui 
reikia daugiau atidumo ir pastangų.

Estetinis plombavimas – šypsena, apie kurią svajojate

Diana Sušinskaitė-Bučinskienė
„Estetinio plombavimo metu prarasti danties 
audiniai atkuriami taip, kad savo spalva, for-
ma, paviršiaus mikrostrukrūra prilygtų natū-
raliam danties vaizdui “

Ernestas Balsiukas
„Estetinis plombavimas labiau tausoja dan-
tis, nei protezavimas“

Rūta Jakaitė
„4-6 dantų estetinis plombavimas gali 
užtrukti 5-7 valandas. Tad jau po vieno apsi-
lankymo bus matyti akivaizdus pasikeitimas”

Teikiamos paslaugos:
■ Konsultacija
■ Estetinis plombavimas
■ Estetinis protezavimas
■ Dantų implantavimas
■ Dantų šaknų kanalų gydymas
■ Dantų balinimas
■ Profesionali burnos ertmės 
higiena ir kt.
Taikos g. 104-54  
(Rygos g. kampas), Vilnius 
tel.: 8~5 212 9999,  
mob. tel.: 8 612 21100
El.paštas: info@studiodentis.lt
www.studiodentis.lt

Kiekvienas žmogus nori turėti gražią šypseną. Dabar 
besikreipiantis į odontologą žmogus, jau tikisi ne tik 
sutvarkyti atsiradusius dantų pažeidimus, bet ir kad tai 
būtų atlikta labai kokybiškai, nesimatytų jokio skirtumo 
tarp restauruotų ir sveikų dantų. Vienas iš tokių dantų 
restauracijos būdų ir yra estetinis dantų plombavimas.
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Daugiau nuotraukų www.studiodentis.lt šypsenų galerijoje
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Konsultavo VUL Santariškių klinikų 
Kraujagyslių chirurgijos skyriaus 
vedėjas dr. Marijus Gutauskas.

pusėjus pavasariui ir sparčiai artėjant 
vasarai, pagalvojame apie mūsų lau-
kiančius malonumus – išvykas į gam-
tą, poilsį prie vandens telkinių, šoki-
nėjimą per bangas jūroje. Tačiau su 
šiluma ateina ne tik malonumai. Šiuo 

metų laiku labiau jaučiasi kojų nuovargis, 
skausmas, išryškėja išsiplėtusios kojų ve-
nos. 

Išsiplėtusios venos (venų varikozė) – ne tik 
neestetiškas reginys, jos gali sukelti sveikatos 
sutrikimų. Tai nėra retas reiškinys – ši liga 
pasitaiko visose amžiaus grupėse, tačiau net 
25 proc. vyresnių nei keturiasdešimties metų 
žmonių ja skundžiasi. Moterims paūmėja me-
nopauzės ar nėštumo metu ir po gimdymo.

Kodėl taip atsitinka?
Venų varikozės atsiradimo priežastys 

susijusios su mūsų kraujotakos ypatumais. 
Kraujas teka iš didesnio spaudimo zonos į 
mažesnio, taigi veninis spaudimas kojose yra 
didesnis nei širdyje. Kraujo tekėjimą į širdį 
veikia spaudimo skirtumas ir veninių indų 
sistema. Kraujas negali grįžti atgal, nes veno-
se yra vožtuvai, leidžiantys kraujui tekėti tik 
viena kryptimi. Vožtuvų sistemos veikla gali 
sutrikti ir dėl venų sienelių nusilpimo, nusi-
dėvėjimo. Elastinga venų sienelė plečiasi, iki 
tol buvusio sveiko vožtuvo funkcija tampa 
nepakankama. Taip procesas vis labiau pro-
gresuoja. Todėl labai svarbu palaikyti venų 
sienelių funkciją ir kojų kraujotaką.  Nemažą 
reikšmę turi paveldimumas, ilgas stovėjimas, 
vitaminų stoka. Silpnas jungiamasis audinys 
taip pat laikomas rizikos faktoriumi, kaip ir 
nutukimas. 

Varikozines kojų venas būtina gydyti. Ne-
gydant išsiplėtusio venų tinklo, pakinta odos 
būklė – ji plonėja, tampa lengvai pažeidžia-
ma, opėja. Besiplėsdamos kojų venos vis 

labiau trikdo gretimų audinių mitybą – šie 
miršta ir odoje atsiveria žaizdos – trofinės 
opos. Jos yra neišvengiama visų progresuo-
jančių varikozių komplikacija.

Ar įmanoma išsaugoti dailias 
kojas? 

Norint išvengti išsiplėtusių venų reikia 
kiek galima dažniau eiti pasivaikščioti, pabė-
gioti, pasivažinėti dviračiu, paplaukioti arba 
užsiiminėti vandens aerobika. Nuo aktyvios 
veiklos pagyvėja  kraujotaka, pagerėja audi-
nių medžiagų apykaita, didėja raumenų tonu-
sas. Stenkitės ilgai nestovėti, nes tai skatina 
venų plėtimąsi. Kuo dažniau keiskite kojų 
padėtį, esant galimybei, pasimankštinkite: pa-
lankstykite pėdas, paspyruokliuokite ant pirš-
tų galiukų, keletą minučių pasivaikščiokite. 

Moterims venas plėstis gali paskatinti 
aukštakulniai batai – jie kliudo kraujui srūti 
efektyviai, taigi dažniau aukitės batelius tinka-
ma pakulne. Taip pat reikėtų vengti didelio fi-
zinio krūvio – neneškite sunkių nešulių, krep-
šių, rankinių. Venas išsiplėsti gali paskatinti 
ir maistas,  tad nepiktnaudžiaukite miltiniais 
produktais, saldumynais, apribokite druskos, 
kavos, sultinių vartojimą. Venoms kenkia sau-
nos bei pirtys, tad stenkitės kuo dažniau kojas  
aplieti vėsiu vandeniu. Miegokite kojas pakė-
lę 15–20° kampu. 
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 reik-
tų derinti su gydytoju, įvertinusiu paciento si-
tuaciją. Pradėti reikėtų nuo specialių pratimų 
mažinančių kraujo susikaupimą venose. Tuo-

met aktyviai juda kojų sąnariai, treniruojami 
blauzdų raumenys, atkuriamas pumpuojama-
sis raumenų poveikis venoms. Taip pat tinka-
mai pasirinkti sporto šaką. Puiki grūdinamoji 
ir stiprinamoji priemonė – kontrastinis dušas, 
kai kaitaliojamos karšto ir šalto vandens sro-
vės. 

Masažas gerai tiek visam organizmui, tiek 
venoms, tiesa, jei yra trombų (flebitas), jis 
nerekomenduojamas. Kai kurie produktai ir 
maisto papildai gali padėti sumažinti ar iš-
vengti venų išsiplėtimo, svarbu, kad juose 
būtų vitamino C, nes jis stiprina venų siene-
les, kaštonų ekstrakto, kuris padeda išvengti 
patinimų ir išsiplėtusios venos tampa nebe to-
kios ryškios, bei magnio, kuris apsaugo krau-
jagyslių sieneles nuo pažeidimų, padeda, kai 
vargina mėšlungis.

Gydytojas ar kvalifikuotas vaistininkas 
kojų venų problemų kamuojamam žmogui 
gali padėti išsirinkti specialias kompresines 
kojines. Spausdamos varikozės pažeistų kojų 
paviršių, kojinės neleidžia susidaryti kraujo 
sąstoviui paviršinėse kojų venose bei kaup-
tis pertekliniam skysčiui audiniuose, kraujas 
širdies link nuteka ligos nepažeistomis krau-
jagyslėmis. 

Moterims, norinčioms ilgą laiką išsaugoti 
sveikas ir gražias kojas, medikai rekomen-
duoja mūvėti profilaktines kompresines ko-
jines. Šios kojinės, tolygiai apspausdamos 
kojas, skatina kraujo apytaką, padeda išvengti 
kraujo sankaupų venose ir saugo nuo venų iš-
siplėtimo. Taip pat galima stiprinti kapiliarus 
specialiais gydomaisiais kremais, kurie stab-
do ligos progresavimą, mažina ligos simpto-
mus bei komplikacijų riziką. Tačiau išsiplė-
tusios venos savaime nesusitraukia. Būtinais 
atvejais gydytojai taiko operacijas.

Išsiplėtusios venos – ne tik grožio problema

roškulys – organizmo fiziologinė 
būklė, kai apima nenumaldomas 
noras gerti. Nuo to, kiek vandens 
mes gauname kasdien, priklauso 
medžiagų apykaita, todėl vandens 

apykaitos sutrikimai organizme yra greitai 
užfiksuojami ir žmogui tai pasireiškia troš-
kuliu. Vandens netenkame net ir kvėpuoda-
mi. Mūsų iškvepiamame ore yra vandens 
garų, tad vien todėl mums reikia papildomo 
pusės litro vandens kasdien. Šiltuoju metų 
laiku svarbu palaikyti skysčių pusiausvyrą 
organizme, nes prakaituojame gausiau nei 
visuomet, todėl turėtumėme vartoti daugiau 
vandens nei įprasta. Deja, pastaruoju metu 
tampa įprasta vietoj vandens vartoti gazuo-
tus, dirbtinais saldikliais „pagardintus“ gėri-
mus, mėgautis kava, egzotiškomis arbatomis  
ir pan. Dažnas tvirtina, kad nejaučia poreikio 
išgerti rekomenduojamą dienos normą – 2 
– 2,5 litro vandens. Vandens atsigeriama tik 
tada, kai pajuntamas troškulys. Tačiau paju-
tus troškulį, organizmui jau trūksta  nuo 0,5 
iki 1 litro vandens. Todėl dažnai mūsų ląste-
lės yra „išdžiūvusios“, o tai apsunkina visus 
organizme vykstančius cheminius procesus. 
Norint atstatyti sveikatą, nebūtina iškart pra-
dėti vartoti vaistus. Patartina vartoti šarminį 
vandenį, kuris subalansuoja organizmą ir pa-
siekia stulbinančius rezultatus.

Kas yra šarminis vanduo?
Šarminis vanduo – tai vanduo, turintis 

padidintą šarminių mineralų (magnio, kal-
cio, kalio, natrio ir kt.) koncentraciją. Ge-
riant šarminį vandenį organizmas geriau ša-
lina atliekas ir taip normalizuojasi kūno pH. 
Normalizavus kūno pH galima palengvinti 
kai kurių ligų simptomus – aukštą kraujo 
spaudimą, aukštą cholesterolį ir triglice-
ridus, artritą, podagrą, inkstų ligas ir net 
diabetą ir vėžį. Dėl sumažintos H+ (vande-
nilio) jonų koncentracijos ir padidintos OH- 
jonų koncentracijos šarminiame vandenyje 
yra daugiau deguonies. Šarminiai minera-
lai padeda iš organizmo pašalinti susikau-
pusias atliekas, o likęs deguonies atomas 
mažina vėžio ir kitų ligų riziką, nes vėžinės 
ląstelės nemėgsta daug deguonies turinčios 
aplinkos. 

Organizmo šarminimas
Šarminės pH reikšmės labiausiai atitin-

ka organizmo vidinės terpės parametrus. 
Taip jau yra, kad organizmo terpė ir vidi-
niai skysčiai, išskyrus skrandžio rūgštį, yra 
lengvai šarminiai. Naujagimio organizmas 
ir kraujas (pH = 7,45) yra labiausiai šarmi-
niai. Deja, augant ir vystantis, organizmas 
neišvengiamai rūgštėja, kraujo šarmingu-
mas mažėja, rūgštinių atliekų sankaupos 
ir su tuo susijusių susirgimų rizika didėja. 
Rūgštingumo sumažinimui reikalingus šar-
minius mineralus organizmas gali gauti tik 
su maistu ir išgeriamais skysčiais. Kasdien 
geriant šarminį vandenį, organizmas gauna 
šarminių jonų „komplektą“, labai reikalingą 
organizmo šarminės terpės palaikymui, nes 
kol yra šarmų-rūgščių balansas, mes esame 
sveiki. 

Mūsų organizmo svarbiausias gyvybinis 
skystis yra kraujas, kurio šarmų-rūgščių 
pusiausvyra gali svyruoti labai nedidelėse 
ribose. Trūkstant šių elementų, organizmas 
juos naudoja iš savo atsargų. Jeigu kalcio 
negauname su maistu ar gėrimais, organiz-
mas kalcį pasiima iš kaulų, dantų. Panašiai 
organizmas elgiasi trūkstant kalio, natrio, 
magnio. Svarbiausias šarminio vandens pri-
valumas – jis neturi tokio stipraus pašalinio 
poveikio kokį turi cheminiai vaistai. Tai 
gamtos produktas, aktyvinantis organizmo 
gydomąsias galias. 

Šarminis vanduo tinka ne tik 
žmonėms

Į šarminį vandenį galite pamerkti dar-
žoves ir mėsą – pašalinsite stiprų nepagei-
daujamą kvapą. Šarminis vanduo atgamina 
natūralų daržovių skonį, sugrąžina špinatų 
ir kitų žaliųjų daržovių sodrią žalią spalvą. 
Dėl savybės atgaminti natūralų skonį galė-
site sumažinti laikomų konservuotų atsargų 
kiekį ir sezoniškumą. Šarminis vanduo taip 
pat pasižymi stipresniu šilumos laidumu nei 
įprastas vanduo ir net iki 30 proc. sumaži-
na maisto gaminimo laiką. Nuskintos gėlės 
daug ilgiau nenuvys pamerktos šarminiame 
vandenyje, o sergantys augalai atgaus svei-
ką išvaizdą. Taigi gerdami šarminį vandenį 
nepamirškite juo „palepinti“ ir augalų.

Troškulį numalšinkime sveikai

Padeda palaikyti venų sienelių funkciją
ir kojų kraujotaką.

Sudėtis
Vienoje kapsulėje yra: 300 mg paprastųjų 
kaštonų (Aesculus hippocastanum) sėklų 
ekstrakto (atitinka 60 mg aescino), 150 mg 
magnio (iš magnio oksido), 60 mg 
vitamino C ir 50 mg rutozido.

Vartojimas
Gerti po vieną kapsulę per dieną po valgio 
užgeriant stikline vandens.

Highway® Healthy 
Veins Formula
Maisto papildas

Visą balandžio mėn.  „Camelia“ vaistinėse su  „Camelia mažų kainų kortele“ 
„Highway Healthy Veins Formula“ galite įsigyti su 25 % nuolaida!“
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Konsultuoja gydytoja dietologė 
Eglė Kliukaitė

KMI, riebalai ir raumenys
Atsimenate galvosūkį, kuriame klausia-

ma, kas sveria daugiau: kilogramas vinių ar 
pūkų? Vizualiai pūkų yra daugiau, nors svo-
ris tai tas pats. Panašiai yra ir su kilogramu 
raumenų ir kilogramu riebalų. Todėl KMI 
(kūno masės indeksas) – dar ne viskas, pa-
gal ką turėtume spręsti apie tai, kada metas 
lieknėti.  

„Sveiko svorio ribos yra plačios. Jeigu jū-
sų KMI yra nuo 18,25 iki 24,9, jūsų svoris 
yra sveikas. Aišku, idealusis skaičius yra 22. 
Bet tikrai nebūtina kiekvienam jo siekti“, – 
paaiškino dietologė E. Kliukaitė.

Vien svoris tikrai neparodo, kaip žmogus 
atrodo. Pavyzdžiui, palyginkime du tokio pa-
ties ūgio ir svorio žmones: sportininką ir pa-
valgyti mėgstantį namisėdą. Vienas lieknas 
ir tvirtas, o kitas „minkštas“. Pasirodo, tokie 
skirtingi žmonės, o sverti gali tiek pat. Jų net 
KMI tas pats. Taip yra todėl, kad sportininko 
svoris yra didesnis raumenų sąskaita, o na-
misėdos – riebalų. Kilogramas mėsos užima 
mažiau vietos nei kilogramas riebalų. 

Žmonių kūno sudėjimas skirtingas. Vie-
ni yra lieknesni, stangresni, kiti apkūnesni, 
minkštesni. Todėl prieš lieknėjant visai ne-
prošal žinoti, raumenų ar riebalų sąskaita jūsų 
svoris yra didesnis. Tada nebegalėsite savęs 
apgaudinėti, kad tai tiesiog „stambūs kaulai“. 

„Specialiu aparatu pacientui atlikus kūno 
sudėties tyrimą galima nustatyti ne tik kūno 
svorį, raumenų ir riebalų masę, riebalų pro-

centinę išraišką, baltymų, mineralų, vandens 
kiekį, bet ir pilvo riebalų kiekį, segmentinę 
raumenų ir riebalų analizę, mitybos įvertini-
mą, kūno sudėjimo tipą bei kūno amžių“, – 
sakė E. Kliukaitė. 

Vis dėlto pirmasis atskaitos taškas, padė-
siantis pasiryžti, ar verta lieknėti – KMI. Jei-
gu jis viršija 25, tuomet tikrai verta pasiryžti. 
Nes tai jau ne tik paplūdimio madų reikalas. 
Tai sveikatos reikalas. 

O jeigu dar ir kraujo tyrimai rodo nuokry-
pius nuo normos, reiškia jums verta reguliuoti 
svorį. Per didelis svoris apkrauna stuburą, šir-
dį, greičiau pavargstama ir psichologiškai, ir 
fiziškai. 

Kaip numesti 7 kg per savaitę?
Pamirškite mintį, kuri užrašyta eilute 

aukščiau! Jeigu kas nors ir numeta tiek kilo-
gramų per tokį laiką, tai ne tik kad nepage-
rina savo sveikatos, bet ją ir sužaloja, be to, 
netrukus tie visi 7 kg su papildoma kilogra-
mų dovanėle grįš.  

„Lieknėjant norisi, kad tikslas būtų ne 
trumpalaikis, ne paplūdymio sezonui. No-
risi, kad žmogus turėtų gaires, kurių galėtų 
laikytis visą gyvenimą. Reikia siekti, kad 
maistas netaptų priešas, kančia arba būdas 
save paguosti, o gal ir nubausti. Dietologai 
padeda įrodyti, kad nereikia laikytis dietų, 
tiesiog tinkamas valgymas turi tapti gyveni-
mo dalimi“, – kalbėjo gydytoja. 

Vis dėlto yra būdų, kaip greitai sublogti 
per tam tikras vietas, pavyzdžiui, klubus, 
šlaunis, pilvą. Dietologų kabinetuose jau 
esama aparatų, kurių veikimas, suderintas 
su tinkama mityba, padeda pasiekti greites-
nių rezultatų. Taip dėl smūginės bangos ir 
radijo dažnio derinio gali būti sumažintos 
arba padailintos probleminės vietos. 

Tačiau nebūna nei stebuklų, nei ko nors, 
kas tęsiasi amžinai. 

Sveikas svorio metimo tempas yra nuo 
500 g iki vieno kilogramo per savaitę. Per 
mėnesį – 2-4 kilogramai. Tad per tris mėne-
sius galima numesti iki 12 kilogramų. Ir tai 
tikrai sunku pavadinti lėtu svorio metimu. 
Bet gal nebūtina taip skubėti? Nepakanka 
numesti svorio – juk siekiama jį ir išlaikyti. 

Todėl labai svarbi subalansuota mityba, 
teisingų valgymo įpročių susiformavimas, 

dėl kurių galima tikėtis ne tik svorio mažė-
jimo ar pasiekto rezultato išlaikymo, bet ir 
jaustis sveikai bei komfortiškai. 

Iškrovos dienos – 
nekenksmingas ir greitesnis 
lieknėjimas

Dietologė E. Kliukaitė tiems, kas tikrai 
nori greito lieknėjimo razultato rekomen-
duotų iškrovos dienas. Ir tai tikrai nėra bada-
vimas. Tiesiog kartą per savaitę galima savo 
valgymą apriboti vienos rūšies produktu, pa-
vyzdžiui, daržovėmis, vaisiais ar neriebiais 
pieno produktais. Per pusryčius, pietus ir va-
karienę valgote tik vaisius arba tik daržoves. 
Tą dieną organizmas gaus perpus mažiau 
maisto nei įprastai.  

Kitos dienos su nekantrumu nereikės 
laukti. Svarbiausia nusiteikti ramiai. Užplūs 
geras jausmas, kai suvoksite, kad jums tai 
padeda ir jūs gerai jaučiatės. 

Tokios iškrovos dienos nerekomeduoja-
mos žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligo-
mis, turintiems rūpesčių dėl kepenų ir inkstų. 

Svarbiausia – motyvacija
Siekiant sulieknėti itin svarbus yra žmo-

gaus noras tai padaryti ir konkrečių priežas-
čių įvardijimas, kodėl jam to reikia. Jeigu 
vis ieškosite pateisinimo tam, kad valgytu-
mėte daugiau negu reikia, svorio numesti 
bus labai sunku. 

Turėdamas asmeninę motyvaciją, siekian-
tis sulieknėti žmogus gali sulaukti jos pasti-
prinimo ir iš savo artimųjų, ir iš medikų. 

Vargu, ar noras sulieknėti gali ateiti kitų 
iniciatyva. Vaikystėje dėl apvalumo patirtos 
patyčios nepadės ramiai išmokti taisyklin-
gai maitintis ir jaustis komfortiškai. 

„Žmogus bando nenumenkinti savo sa-
vivertės, nors aplinka diktuoja kitokius 
standartus. Todėl visų pirma apispręsti gali 
padėti savo KMI apsiskaičiavimas, nusta-
tymas, kodėl svoris didesnis – riebalų ar 
raumenų sąskaita. Itin svarbus žmogaus ap-
sisprendimas, nes juk jam, o ne kitiems rei-

kės pradėti ne tik mitybos, bet ir gyvenimo 
būdo pokyčius“, – sakė E. Kliukaitė. 
Teisingas kelias teisingai 
lieknėti

Esate pasiryžęs ar pasiryžusi sulieknėti 
ne tik paplūdimio sezonui? To trokštate sava 
valia? Jei taip, štai moksliškai patikrintos re-
komendacijos:■ Visų pirma – valgykite!■ Valgykite reguliariai: pusryčiai, pietūs, 
vakarienė, užkandžiai. Viso 4-5 valgymai 
per dieną. ■ Atraskite sau tinkamą porciją: suvalgy-
ti turite mažiau kalorijų, nei jų suvartojate. 
Porcijos dydis, kaip ir būtinas kalorijų kiekis 
priklauso nuo amžiaus, sveikatos būklės, ly-
ties, fizinio aktyvumo. Senstant mažėja rau-
menų masė, todėl lėtėja medžiagų apykaita, 
nes raumuo yra medžiagų apykaitos spartin-
tojas. ■ Maitinkitės, atsižvelgę į sveikos mitybos 
piramidę. ■ Valgykite daug daržovių. Jose gausu skai-
dulų, jos sukelia sotumo jausmą, turi mažai 
riebalų ir kalorijų. Užkrimskite porą vaisių. ■ Rinkitės košę arba duoną, kruopas, ry-
žius, makaronus.■ Valgykite neriebius pieno produktus.■ Raudonos mėsos užtenka kartą per savaitę.■ Baltymų šaltinis tebūna paukštiena, žu-
vis, ankštiniai produktai. ■ Neįtraukite į valgiaraštį saldumynų. Jei 
labai jų norėsite, rinkitės sveikesnius: varškės 
sūrelį, javainių batonėlį. Saldumynų greičiau-
siai savaime nebenorėsite, jei gausite anglia-
vandenių iš aukščiau įvardintų produktų.■ Neskubėkite valgyti – skanaukite maistu 
bent 20 minučių.

Sutvarkytas, reguliarus valgymas, suba-
lansuota mityba leidžia žmogui jaustis ne 
alkanam, o sočiam, tvirtam ir neiškoti, kuo 
nuolat papildyti energijos stygių. Tokie įpro-
čiai neatsiranda iš karto – tam reikia laiko, 
valios. Tačiau pradėtas kelias suveiks jau po 
trijų savaičių. Pirmyn!
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Mus rasite
Pušyno kelias 23, Vilnius („Pušyno kelio sanatorija“),
Tel. 8 659 23416
www.dietoscentras.lt 
Būtina išankstinė registracija

VILNIAUS DIETOLOGIJOS 
CENTRAS
Konsultuojame pacientus dėl:
 Antsvorio, nutukimo;
 Mitybos nepakankamumo;
 Sergančius širdies ir kraujagyslių 
ligomis, cukriniu diabetu, inkstų, virškinamojo trakto ligomis;
 Riebalų apykaitos sutrikimų (padidintas cholesterolis, trigliceridai);
 Mitybos korekcijos po pilvo chirurginių operacijų;
 Vegetarinio maitinimosi;

Suteikiamos sveikų žmonių, vaikų ir paauglių bei nėščiųjų ir žindyvių maitinimosi 
rekomendacijos. 

Probleminėse kūno vietose aparatu Exilis radioultragarsinės lipolizės metodu atliekamas 
riebalinio audinio šalinimas.

Per didelis KMI ir artėjanti vasara! Ką daryti? Lieknėti!

Riebalų, aliejų ir saldumynų 
grupė
Naudoti ribotai

Mėsos, paukštienos, žuvies, 
pupeliu, kiaušinių, riešutų, 
pieno jogurto ir sūrių grupė
2-3 porcijos

Vaisių grupė
2-4 porcijos

Daržovių grupė
3-5 porcijos

Duonos, 
grūdinių, 
makaronų 
ir ryžių 
grupė
6-11 
porcijos

Sveikos mitybos  
piramidė – laiko ir mokslo 
patikrintas būdas likti 
sveikiems. Daugiausia 
valgykite grūdinių produktų, 
o mažiausiai riebalų ir 
saldumynų

■  Kūno masės indeksas apskaičiuo-
jamas pagal šią formulę:

KMI reikšmių paaiškinimas: 
mažiau kaip 18,5 – per mažas svoris 
18,5 - 24,9 – normalus svoris 
25 - 29,9 – viršsvoris 
30 - 34,9 – pirmo laipsnio nutukimas 
35 - 39,9 – antro laipsnio nutukimas 
40 ir daugiau – trečio laipsnio nutukimas 

Turbūt ne vienas nuo velykinių vaišių prikrauto stalo 
pakilo laikydamasis už pilvo ir dejuodamas, kad 
pastorėjo. Ne vienas keikia žiemą, per kurią priaugo 
vieną kitą, o kartais ir visus dešimt kilogramų. O juk 
vasara čia pat, tad norisi atviresnių drabužių, o dar tie 
paplūdimiai – tenka pripažinti, kad tai kelia įtampą. Norisi 
atrodyti grakščiai, atitikti vadinamuosius standartus. 
Bet kas tie standartai? Ar svoris vienintelis rodiklis, 
parodantis, kad laikas lieknėti? O gal neverta pasiduoti 
primetamiems grožio ir lieknumo standartams?
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Viskas prasidėjo jau seniai
Sveiku gyvenimo būdu niekada nepasižy-

mėjau: dirbdavau po 12-16 valandų per parą, 
jokios dietos ir jokio paros rėžimo nesilaikiau, 
rūkiau, darbe streso netrūkdavo, nes dirbau 
Šiaulių miesto savivaldybėje architektu. Svei-
kata nesiskundžiau, nors visuomet jutau, kad 
širdis nėra tokia stipri kaip bendraamžių, nes 
per privalomus medicininius patikrinimus gy-
dytojai paklausydavo mano širdies, patrauky-
davo pečiais ir kažko nesuprasdavo. 

Viskas darėsi aiškiau, kai vieną dieną 
1980 m. einant į darbą pasijutau nekaip ir 
nuėjau į polikliniką pas savo rajoninį (dabar 
– šeimos) gydytoją R. Skrinską. Jis diagno-
zavo krūtinės anginą, stenokardiją ir liepė 
nesijaudinti, būti ramiai, gerti vaistus. 

Po savaitės buvo padaryta kardiograma 
ir kiti tyrimai. Gydytojas pasitaręs su kar-
diologu iškvietė greitąją medicininę pagal-
bą ir nuvežė mane į Šiaulių respublikinę 
ligoninę. Buvo nustatyta priešinfarktinė 
būsena ir buvau paguldytas į II kardiologinį 
skyrių. Po 10 dienų ši būklė praėjo. Pagal 
tų laikų „madą“ buvau dispanserizuotas ir 
keletą mėnesių gydžiausi pas kardiologą A. 
Andriulį. Būklė pagerėjo, kraujospūdis pa-
siekė normą. Nuo to laiko pas kardiologus 
nebuvau iki pat 2008 metų. 

Neišvengiama širdies 
„restauracija“

2008 metais vasario pradžioje pasijutau 
blogai. Kvietėme gydytoją, kuri paklausiu-

si mano širdies ištarė: „Vožtuvėlis net švil-
pia!“. Gydytoja iškvietė greitąją medicininę 
pagalbą ir aš patekau į Šiaulių respublikinės 
ligoninės I kardiologinį skyrių. Po tyrimų 
diagnozuota mitralinio vožtuvo III laipsnio 
prolapsas. Reikalinga operacija. Įprastai 
implantuojamas dirbtinis vožtuvas. 

Šiaulių respublikinės ligoninės I kardio-
loginio skyriaus vedėjas R. Stankevičius 
man papasakojo, kad Kaune yra profesorius 
Rimantas Benetis, kuris daro vožtuvų atsta-
tymo operacijas. Man pasisekė! Su Šiaulių 
respublikinės ligoninės siuntimu ir tyrimais 
patekau į Kauno Medicinos universiteto 
klinikų širdies chirurgijos skyrių pas pro-
fesorių konsultacijai. Jis man paaiškino, 
kad vožtuvo defektas buvo įgimtas. Buvau 
paguldytas operacijai. Labai bijojau bet ko-
kios chirurginės operacijos, ypač širdies. Po 
pokalbių su Šiaulių kardiologe Rūta Sniky-
te operacijos baimė praėjo, o po konsulta-
cijos pas profesorių Rimantą Benetį visai 
nurimau ir laukiau kaip kažko neišvengia-
mo. Operacijos išvakarėse mane galutinai 
nuramino anesteziologas, kuris mane ruošė 
operacijai.

Man buvo atlikta dviburio vožtuvo anu-
loplastika kylinė užpakalinės burės rezekci-
ja ir aplikacija sutraukiant kaimynines chor-
das siūlu TEE-OK. Privalumai, lyginant su 
implantuotu dirbtiniu vožtuvu labai dideli: 
nereikia gerti vaistų ir jaudintis dėl svetim-
kūnio atmetimo, nėra diskomforto nešiojant 
svetimkūnį, nesigirdi implantuoto vožtuvo 
ir dar daug įvairių pliusų.

Geriau ir būti negali
Po operacijos atsibudau lyg iš miego. 

Pramerkiau akis, o į mane žiūrėjo jauna, 
graži slaugytoja ir sakė: „Labas vakaras“. 
Aš nustebau, kad jau vakaras, mat į ope-
racinę mane išvežė ryte. Reanimacinėje 
gulėjau nepilną parą, toliau buvau perkel-
tas į pooperacinį skyrių. Po kaklu buvo 
pakabintas elektrinis širdies stimuliato-
rius, kuriam prijungti laidai buvo išvesti 
iš širdies operacijos metu. Vizitacijų metu 
gydytojai domėjosi stimuliatoriaus duo-
menimis, kol buvo nuspręsta jį ir išvestus 
laidus nuimti.

Kauno klinikose išbuvau 26 dienas. Iš 
Kauno klinikų mane nuvežė į Palangą re-
abilitacijai. Čia išbuvau 20 dienų – ramy-
bė, geras dienos rėžimas, truputis vaistų, 
tyrimai, lengvos procedūros. 

Po sanatorijos gydausi Šiaulių res-

publikinėje ligoninėje pas kardiologę 
Rūtą Snikytę. Iš pradžių lankydavausi 
kas antrą savaitę, nes buvo per aukštas 
kraujospūdis. Vaistų pagalba pavyko jį 
sunormalizuoti ir dabar pas gydytoją lan-
kausi kas 2-3 mėnesius. Vaistų dozės vis 
mažėja. 2010 metų gruodžio mėnesį da-
rydama echokardiografinį tyrimą, Šiaulių 
respublikinės ligoninės gydytoja Nomeda 
Adomaitienė rezultatus trumpai apibūdi-
no: „ Yra pasaulyje stebuklų“. Savijauta 
po operacijos buvo geresnė nei galėjau 
tikėtis.

Esu laimingas, kad dėl profesioriaus 
Rimanto Benečio talento man nereikia 
nešioti dirbtinio vožtuvo. Jau ketverius 
metus sėkmingai funkcionuoja „restau-
ruotas“ mano širdies mikralinis vožtuvas. 
Taip pat esu dėkingas gydytojai Rūtai 
Snikytei už rūpestingą gydymą.

Pasaulyje yra stebuklų

Ligą įveikęs šiaulietis Jonas Čiuta

Mitralinio vožtuvo nesandarumas – tai širdies yda, kai 
šis vožtuvas nevisiškai užsidaro ir dalis kraujo iš kairiojo 
skilvelio sugrįžta atgal į kairįjį prieširdį. Liga gali atsirasti 
net gimimo metu (įgimta) arba ja galima susirgti bet 
kokiame amžiuje.  Šią ligą įveikė šiaulietis Jonas Čiuta ir 
sutiko pasidalinti ligos istorija su mumis.

irdis – svarbiausias žmogaus 
raumuo, kurio dėka mūsų or-
ganizmas yra aprūpinamas de-
guonimi, reikalingomis medžia-
gomis, kraujas varinėjamas po 

visą kūną.  Todėl labai svarbu,  kad 24 
valandas per parą, 7 dienas per savaitę 
dirbantis organas būtų sveikas ir tin-
kamai atliktų veiklą. Su kokiomis šir-
dies ligomis dažniausiai tenka susidurti 
ir ką daryti, kad visuomet galėtumėme 
džiaugtis sveika širdimi, konsultuojamės 
su Klaipėdos universiteto Medicinos edu-
kacijos katedros vedėju, Klaipėdos jūri-
ninkų ligoninės Širdies aritmijų diagnos-
tikos ir gydymo laboratorijos vedėju, 
Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios 
medicinos rūmų prezidentu, Habilituotu 
medicinos mokslų daktaru, Profesoriumi 
Algimantu Kirkučiu.

Kokios yra dažniausios širdies ligos? 
Dvidešimtajame amžiuje spartaus civili-

zacijos progreso pasėkoje ženkliai pakitus 
žmogaus gyvenimo būdui, vyraujančiais tapo 
aterosklerozės proceso sąlygoti širdies krau-
jagyslių pakenkimai ir jų pasekmių sąlygotos 
širdies ligos. Reikia pasakyti, naujausi, efek-
tyvūs kovos su ateroskleroze metodai: choles-
terolio kiekį kraujyje mažinantieji ir kiti vais-
tai, chirurginės vainikinių arterijų šuntavimo 
operacijos, ankstyvas užsikimšusių krauja-
gyslių atkimšimas ir kt. davė savo rezultatus.  
Mirčių skaičius nuo šių ligų pradėjo labai ma-
žėti.  Dabar stebimos tendencijos rodo širdies 
aritmijų skaičiaus ženklų augimą. Skaitoma, 
kad per artimiausius penkiolika metų šių su-
sirgimų gali net padvigubėti. 

Kokios yra ligų priežastys ir simpto-
mai? 

Grubiai širdies ligas galima suskirsty-
ti į tris grupes. Pirmajai priklauso širdies 
morfologinės sandaros  sutrikimai. Jie iš-
sivysto, kai dėl įgimtų priežasčių arba už-
degiminių ligų sukeliamas širdies raumens 
ir/ar vožtuvų pakenkimas sudaro kliūtys 
trukdančios tekėti kraujui. Kita šių ligų 
priežastis gali būti  per didelis kraujo spau-
dimas, kuris paskatina išsiplėsti širdies ka-
meras ir vožtuvus.  

Antroji širdies ligų grupė yra sąlygota 
taip vadinamo aterosklerozės (kraujagyslių 
sienelių sklerozės) proceso širdies krauja-
gyslėse išsivystymo. Jo metu kraujyje cir-
kuliuojantis blogasis cholesterolis bei kiti 
kraujo riebalai ir kalcio junginiai nusėda 
ant širdies kraujagyslių sienelių mažindami 
kraujagyslės spindį ir trukdydami kraujui 
tekėti. Kraujagyslės spindžiui pasiekus kri-
tinį laipsnį susidaro sąlygos kraujo krešu-
liams jį galutinai užkimšti ir užkirsti kelią 
tekėti kraujui. Negaudama kraujo, deguo-
nies, maisto medžiagų žemiau esanti širdies 
raumens dalis žūva susidaro taip vadinamas 
miokardo infarktas. 

Trečioji – širdies aritmijos. Jų metu dėl 
degeneracinių širdies procesų pradeda silp-
ti širdies automatizmo ir nervinių impulsų 
perdavimo sistemos darbas. Tai pasireiš-
kia  širdies susitraukimų dažnio mažėjimu. 
Dėl šios priežasties širdis gali net nustoti 
plakti. Dažniausiai šių ligų gydymui im-
plantuojamos pastovios širdies elektrokar-
diostimuliacijos sistemos. Esant įgimtiems 
papildomiems nervinių impulsų takams-
nervams gali kilti per dažno širdies plakimo 
priepuoliai. Šių priepuolių metu širdis taip 
dažnai susitraukinėja, kad jai net nelieka 
laiko prisisiurbti kraujo, todėl ji pradeda 
dirbti pustuštė ir nepajėgia pumpuoti kraujo 
kraujagyslėmis. 

Kas labiausiai veikia širdį? 
 Nuo neatmenamų laikų žmogaus šir-

džiai būdavo skiriamas labai didelis dėme-
sys.  Poetų ji buvo laikoma žmogaus sielos 
buveine, meilės išraiška ir pan. Reikia pa-
sakyti, kad taip yra ne be priežasties. Tai 
daugiausiai dirbantis, didžiausias ir sti-
priausias raumuo, kuris turi labai glaudų 
ryšį su smegenimis ir plaučiais. Vertinant 
šias aplinkybes galima pasakyti, kad į širdį 
daugiausiai veikia kraujo sudėtyje esančių 
dujų,  ištirpusių maisto medžiagų ir šlakų 
kiekis bei jos kraujagyslių pralaidumas. Be 
to, širdies funkcijos užtikrinimui ypatingai 
svarbu adekvatus jos susitraukimas ir atsi-
palaidavimas, sujaudinimas ir poilsis, t.y. 
užsitęsusios stresinės situacijos nebuvi-
mas.

Ką daryti, kad širdis ir jos kraujagys-
lės būtų sveikos? 

Širdis yra  raumuo, todėl jį reikia nuolat 
treniruoti, būti fiziškai aktyviam. Stengtis 
būti daugiau gryname, švariame ore, mai-
tintis natūralių sveiku maistu, kuriame yra 
pakankamas kiekis vitaminų ir reikalingų 
mineralinių medžiagų. Vengti nereikalingų, 
užsitęsusių stresinių situacijų, būti pozity-
viai ir geranoriškai nusiteikus.  

Kaip apsaugoti širdies kraujagyles 
nuo ligų? 

Norint apsaugoti širdį ir jos kraujagysles 
nuo ligų reikia vengti šias ligas sukelian-
čių rizikos faktorių: riebaus, cholesteroliu 
turtingo ir gausaus maisto, hipodinamijos 
(riboto fizinio aktyvumo), streso, alkoholio 
vartojimo, rūkymo ir kitų žalingų faktorių. 
Atsiradus skausmams krūtinėje, kurie sti-
prėja fizinio krūvio metu arba kitiems šir-
dies kraujagyslių pakenkimo požymiams 
nedelsiant pasitikrinti pas kardiologą.

Kaip galima stiprinti širdį ir krauja-
gysles?

Saulė, tyras oras, švarus vanduo bei fizi-
nis aktyvumas ir adekvatus poilsis, tai patys 
geriausi širdies ir kraujagyslių sąjunginin-
kai. Pilnavertė augalinės kilmės mityba taip 
pat naudinga širdžiai. Esant būtinumui mi-
tybą galima papildyti įvairiais omega trys, 
kalio, magnio prisotintais junginiais. Tačiau 
čia reikia būti atsargiems, nes per daug pa-
didinus koncentraciją vienokių ar kitokių 
elementų kraujyje galima susilaukti nepa-
geidaujamų pašalinių reakcijų ir pakenkti 
širdžiai. Įsigyjant maisto papildų patartina 
konsultuotis su kardiologu. 

Ką patartina vartoti ir ko geriau atsi-
sakyti, kad širdis būtų sveika?

Senovės išmintis sako „viskas pagal 
poreikį ir su saiku į sveikatą, o viskas kas 
nereikalinga ir per daug į ligą“. Ši išmintis 
labai tinka ir siekiant išlaikyti sveiką širdį. 
Nepraraskite proto, pasiskaitykite gerą kny-
gą apie sveiką gyvenseną bei įsiklausykite į 
išmintingų žmonių žodžius ir būsite sveiki, 
laimingi ir gražūs. Aš jums to nuoširdžiai 
linkiu.

Sveika širdis – ilgas gyvenimas

Vartoti po 1 kaps. 1 X  per dieną. 

KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI 

SU GUDOBELE
KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI 

SU GUDOBELE
“Kompleksas širdžiai su gudobele” skirtas or-
ganizmui papildyti augalinėmis širdies veiklą palai-
kančiomis medžiagomis.

Gudobelėse, alyvmedžių lapuose bei česnakuose  
esančios medžiagos palaiko širdies ir kraujagyslių siste-
mos funkciją, gali turėti įtakos normalaus kraujospūdžio 
palaikymui.

2012 m. balandžio 21 d., šeštadienis
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Rengiant straipsnį konsultavo šeimos 
gydytoja Nida Laukaitienė

Kas yra anemija?
Mažakraujystė, dar kitaip vadinama 

anemija, susergama, kai hemoglobinas 
kraujyje nukrenta žemiau leistinos ribos. 
Mažakraujystė yra viena iš dažniausių 
kraujo ligų, kuria, pasak tyrimų, serga 20 
proc. moterų, 50 proc. nėščių moterų ir 
3 proc. vyrų. Gydytojų teigimu, anemija 
neaplenkia ir vaikų, sergamumo procen-
tas yra pakankamai didelis tiek tarp vy-
resnių vaikų, tiek tarp kūdikių. Dažniau 
suserga tie kūdikiai, kurie yra maitinami 
natūraliu motinos pienu, o ne dirbtiniais 
mišinukais, kadangi juose yra daugiau ge-
ležies preparatų.

Geležies trūkumas organizme atsiran-
da, kai žmogus jos gauna mažiau negu 
reikia. Būtent iš geležies organizmas ga-
mina hemoglobiną. Šios medžiagos daž-
niausiai pradeda trūkti tuomet, kai ne-
tenkama daug kraujo, pavyzdžiui, esant 
gausioms menstruacijoms. Šis faktas 
paaiškina, kodėl sergančiųjų mažakrau-
jyste tarpe daugiau moterų negu vyrų. 
Nėščioms moterims gresia daug didesnė 
tikimybė susirgti anemija, nes geležies 
atsargas organizme pasisavina vaisiaus 
organizmas. Taip pat mažakraujystės 
atsiradimą skatina nepilnavertė mityba 
arba blogas geležies įsisavinimas. Tai 
mitybinė anemija.

Susirgęs anemija žmogus dažniausiai 
jaučia bendrą silpnumą bei nuovargį. 

Daugelis sirgusiųjų šia kraujo liga teigia, 
kad jautėsi neturį jėgų net elementariau-
siems buities darbams, todėl tuo metu jų 
gyvenimo kokybė gerokai nukentėjo. Jei 
žmogus kenčia nuo sunkesnės mažakrau-
jystės formos, gali sutrikti net jo širdies 
veikla, padažnėti pulsas. Ši liga gali at-
sispindėti ne vien tik fizinėje savijautoje, 
bet ir išvaizdoje. Pabalusi oda, patamsė-
ję maišeliai po akimis šaukte šaukia apie 
šios ligos pavojų. 

Pabėgimas iš anemijos spąstų
Susirgus mažakraujyste, labai svarbu 

šios ligos neignoruoti ir kuo skubiau ją 
gydyti. Pravartu ne tik gerti geležies pre-
paratus, tačiau ir tinkamai subalansuo-
ti mitybą. Moterims per menstruacijas 
svarbu valgyti kuo daugiau maisto pro-
duktų, turinčių geležies. Tokie produk-
tai yra pupos, lęšiai, džiovinti vaisiai, 
riešutai, grūdai, tamsiai žalios daržovės 
bei mėsa. Vegetarams, atsisakiusiems 
mėsos, tikimybė susirgti mažakraujys-
te stipriai padidėja, nes būtent mėsa yra 
vienas pagrindinių geležies, taip būtinos 
organizmui, šaltinių. 

Norint išvengti susidūrimo su maža-
kraujyste, taip pat reikėtų nepamiršti ir 
folio rūgščių bei vitamino B12, daugiau-
sia randamo mėsoje. Vitaminas C padeda 
organizmui įsisavinti geležį, todėl, at-
keliavus pavasariui, jį vartojant ne  tik 
stipriname organizmo atsparumą ligoms, 
tačiau ir saugome save nuo mažakraujys-
tės pavojaus.

Viena efektyviausių kovos su anemija 
priemonių – geriami geležies preparatai. 
Tačiau vertėtų nepamiršti, kad jos efek-
tyvios tik tuomet, jei mažakraujystę su-
kėlė geležies trūkumas kraujyje, o ne kiti 
veiksniai. 

Tokie gydymo būdai tinka tik tuomet, 
jei mažakraujystės forma nėra sunki, ta-
čiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai dėl su-
žeidimų pacientas netenka daug kraujo ar 
prasideda staigus kraujavimas. Tuomet 
yra perpilamas kraujas, norint atstatyti 
raudonųjų kraujo kūnelių kiekį kraujyje.      

Faktai apie anemiją:
Žodis „anemija“ yra kilęs iš graikų 

kalbos ir reiškia „be kraujo“.
Mažakraujystė dažniausiai yra moterų 

problema, nes kas mėnesį per menstrua-
cijas jos netenka daug geležies. Ši liga 
neaplenkia ir vaikų bei paauglių, ypač 
mergaičių, kai joms prasideda menstru-
acijos. 

Raudonasis kraujo kūnelis „gyvena“ 
nuo 90 iki 120 dienų.

Senieji raudonieji kraujo kūneliai iš 
organizmo yra pašalinami per kepenis 
ir blužnį, o geležis yra sugrąžinama per 
kaulų čiulpus.

Eritrocitai, kitaip raudonieji kraujo 
kūneliai, pirmą kartą per mikroskopą bu-
vo pastebėti XVII amžiuje.  

Anemija yra dažna kraujo liga besi-
vystančiose šalyse.

Mažakraujystė – nekviestas svečias pavasarį
Jei atkeliavus pavasariui, jaučiate, kad stinga jėgų, 
esate silpnas ar bijote pažvelgti į veidrodį, nes 
išvysite gerokai pablyškusį veidą, nevertėtų iškart 
skubėti kaltinti besikeičiančio oro ar slėgio. Užuot 
ieškojus išorinių prastos savijautos priežasčių, vertėtų 
pasidaryti kraujo tyrimą. Besiskleidžiant gamtos 
grožiui ir organizmui pabundant iš žiemos miego, gali 
pritrūkti geležies bei užklupti mažakraujystė.

Tikra istorija
Aleksandra, 24 metai:
Pirmieji mažakraujystės požymiai buvo keistoki ir nemalonūs – mane pradėjo pykinti 
viešajame transporte. Pykinimas buvo toks stiprus, jog tapo sunku ryti seiles. Iš 
pradžių galvojau, kad taip gali būti, nes vienos kelionės autobusu metu vėmiau. Nuo 
tada bijojau leistis autobusu į ilgą kelionę, nes buvau įsitikinusi, kad mane būtinai 
supykins. Tačiau nuolat besikartojant pykinimui  nusprendžiau kreiptis į gydytoją. 
Šeimos gydytojai papasakojau simptomus ir ji mane nukreipė padaryti kraujo tyrimų 
bei į neurologą. Jis mane nukreipė į psichiatrą, nes tuo metu turėjau kitokių bėdų, 
kurios nebuvo susijusios su mažakraujyste. Tačiau kraujo tyrimas parodė tiesą: mano 
hemoglobino lygis kraujyje – 99, kai norma yra 120... Tuomet gydytoja man paskyrė 
geležies preparatų, maždaug po mėnesio reikėjo dar kartą pasidaryti tyrimus. Šį 
kartą viskas jau buvo gerai. Kai dabar pajuntu, jog mane vėl pradeda pykinti, žinau, 
kad hemoglobino lygis nukrito ir reikia kuo skubiau daryti kraujo tyrimą.

Viena efektyviausių kovos su anemija prie-
monių – geriami geležies preparatai
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Įvairūs pasaulyje atlikti 
tyrimai rodo, kad vienas iš 
keturių vaikų, patiriančių 
funkcinį vidurių užkietėjimą, 
tuos pačius simptomus 
patiria ir būdamas suaugęs. 
Todėl į tokias atžalų 
problemas geriau nenumoti 
ranka.

idurių užkietėjimas vaikystėje 
pasireiškia dėl įvairių priežas-
čių. Kaip aiškino pilvo chi-
rurgas, proktologas VU  doc. 
Paulius Žeromskas vaikystėje 

viduriai kietėja dėl dviejų veiksnių.
Pirmasis – įgimtos ligos, pavyzdžiui, 

Hiršprungo liga, įgimta anomalija, kai tie-
sioji žarna dėl sutrikusios inervacijos nor-
maliai neatlieka savo funkcijos. Įgimta 
liga gali būti ir vadinamoji išmatų masės 
slinkties liga. Tokiu atveju, kūdikiui būna 
sutrikusi visos storosios žarnos inervaci-
ja. Joje trūksta nervinių ląstelių, kurios 
atsakingos už sinchroniškąjį žarnos susi-
traukinėjimą. Jei liga pasireiškia vaikys-
tėje ir paauglystėje, tai ir suaugę žmonės 
turi tas pačias problemas.  

Antroji vidurių užkietėjimo priežastis 
vaikystėje – psichologiniai sutrikimai. 
Manoma, kad tuštinimasis yra išmoks-
tamas procesas. Taip, kaip išmokstama 
vaikščioti, taip ir tuštintis. Juk ir tuština-
si žmogus iš pradžių gulėdamas, o vėliau 
išmoksta ir sėdėdamas. Kai kurie žmonės 
išmoksta neteisingai tuštintis. 

Viena iš dažnesnių su vidurių užkietėji-
mu susijusių psichologinių problemų yra 
negalėjimas tuštintis ne namuose. Kartais 
šie psichologiniai sutrikimai nesibaigia 
vaikystėje ir tęsiasi brandžiame amžiuje, 
tačiau išsivaduoti iš psichologinių proble-
mų, kurios sukelia lėtinį vidurių užkietė-
jimą, yra lengviau nei iš įgimtų. 

Ir vaikams, ir suaugusiems žmonėms 

viduriai dažniau užkietėja neįprastoje 
aplinkoje. Tačiau doc.  P. Žeromskas siū-
lo tokių dalykų per daug nedramatizuoti. 
Pavyzdžiui, kelionėse dažnam užkietėja 
viduriai, tačiau geriausia sulaukti, kol ši 
problema susitvarkys savaime. Panašiai 
yra ir su kitomis įtampą keliančiomis si-
tuacijomis, pavyzdžiui, egzaminais. 

Iš ryto medikas rekomenduoja gerti 
vandens ir rūgščių sulčių. Kai ką nors iš-
geriame arba suvalgome, mūsų organizme 
maistas pasislenka žemyn ir taip peristal-
tinė banga pereina per visą žarnyną, atsi-
randa refleksas tuštintis.

Kada žinoti, kad vidurių užkietėjimas 
jau tampa problema? Tam yra du kriteri-
jai: jei tuštinamasi rečiau nei kas tris die-
nas ir tai trunka ilgiau nei 6 savaites. To-
kiu atveju gydytojas rekomenduoja gerti 
daugiau skysčių, valgyti daržovių ir vai-
sių. Sveika gerti kefyrą, valgyti džiovin-
tas slyvas, persikus, abrikosus, sėlenas, 
sėmenis. Jei nepraeina tenka kreiptis pas 
specialistą – gastroenterologą, koloprok-
tologą.

Skubioji pagalba
■ Nuolat pasikartojantys virškinimo sutri-
kimai negydomi gali pereiti į sunkią, lėtinę 
ligą – dirgliosios žarnos sindromą. Tuomet 
vargina nuolatiniai žarnyno skausmai, kau-
piasi dujos, sutrinka jų šalinimo procesai, 
tuštinimasis.
Manoma, kad dirgliosios žarnos sindromas 
atsiranda dėl sutrikusios smegenų ir žarnų 
sąveikos, esant šiam sindromui, organiz-
me nerandama jokių organinių pakitimų.  
Kartais pasireiškusiam vidurių užkietėjimui 
mažinti trumpam galima pasitelkti vidurius 
laisvinančius preparatus, arbatas su rabar-
barų šaknų ir senos lapų veikliosiomis me-
džiagomis bei neaktyvintąja anglimi, kuri 
absorbuoja į virškinamąjį traktą patekusias 
kenksmingas medžiagas, dezinfekuoja ir 
lengvina žarnyno sutrikimų gydymą.

Šių metų balandžio 1 d.  
Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių 
klinikų Centro Filialo 
(VUL SK CF) Plastinės 
ir rekonstrukcinės 
chirurgijos skyriui sukako 
30 metų. 

VUL SK CF Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos centro direktorius prof. Kęstutis 
Vitkus sako, kad šis skyrius, kaip ir prieš 
tris dešimtmečius, taip pat ir dabar, išlieka 
pagrindiniu amputuotų galūnių replantacijų 
ir sudėtingų viršutinės galūnės traumų bei 
jų pasekmių chirurginio gydymo centru 
Lietuvoje. K.Vitkus pažymi, kad lygiai tiek 
pat metų yra ir Lietuvos mikrochirurgijos 
tarnybai. 

XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje tuometi-
nėje Tarybų Sąjungoje vienintelis mikrochi-
rurgijos centras buvo Maskvoje. Lietuvoje 
steigti tokio centro, bent artimoje ateityje, 
neplanuota. Doc. Mečislovas Vitkus šią idė-
ją atsivežė iš už Atlanto ir įgyvendino Lie-
tuvoje.

1980 m. Vilniaus „Raudonojo kryžiaus“ 
ligoninėje (dabar – VUL Santariškių klini-
kų Centro filialas) prof. Kęstutis Vitkus ir 
doc. Mečislovas Vitkus pirmąkart Lietuvoje 
replantavo du visiškai amputuotus rankos 
pirštus. 

1982 m. balandžio 1 d. šioje ligoninėje 
įkurtas Rekonstrukcinės mikrochirurgijos 
(dabar – Plastinės ir rekonstrukcinės chi-
rurgijos) skyrius. Tuo metu visose Baltijos 
šalyse tai buvo vienintelis tokio pobūdžio 
chirurgijos padalinys. 

Mikrochirurgijos metodo pritaikymas 
leido padaryti perversmą chirurgijoje, nes 
stipriai išplėtė rekonstrukcinės chirurgijos 
galimybes.

VUL SK CF Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos skyriuje per metus gydoma apie 
1500 pacientų. Teikiama ir būtinoji, ir pla-
ninė pagalba visos šalies gyventojams.

VUL SK CF Plastinės ir rekonstruk-
cinės chirurgijos skyriaus pagrindinėmis 
darbo kryptimis yra: plaštakos/viršutinės 
galūnės chirurgija, riešo chirurgija, pe-
riferinių nervų chirurgija, reumatoidinės 
plaštakos chirurgija, plaštakos smulkiųjų 

sąnarių endoprotezavimas, rekonstrukcinė 
chirurgija onkologijoje, artroskopinė kelio, 
peties, alkūnės, čiurnos, riešo sąnario chi-
rurgija, galvos – kaklo rekonstrukcinė chi-
rurgija, odos darinių chirurgija, urogenita-
linės sistemos sklaidos trūkumų chirurgija, 
plastinė – estetinė chirurgija. Šiose srityse 
sukaupta didelė patirtis leido pasiekti labai 
gerų rezultatų.

www.santa.lt

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriui sukako 30 metų

Vidurių užkietėjimas vaikystėje 
pranašauja panašias bėdas suaugus

Skyriaus medikai
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Rengiant straipsnį konsultavo profesorė, 
gydytoja alergologė Rūta Dubakienė

ai kuriems žmonėms besisklei-
džianti pavasario gamta žadina 
ne tik džiaugsmą, bet ir ašaras. 
Tai atsitinka dėl žmogaus alergi-
jos žiedadulkėms. Kaip supras-

ti, ašarojančios akys ir sloga – žydinčių 
augalų ar tiesiog apgaulingo pavasario 
vėjo padarinys?

Šienligė – ne dėl šieno
Alergiškų žmonių vis daugėja, tad ir 

kalbų apie šį reiškinį irgi, atrodo, pakanka. 
Tačiau net ir alergija sergantiems žmonėms 
iškyla klausimų, kurie nepadeda išvengti 
ligos pasireiškimo. Visų pirma derėtų at-
kreipti dėmesį į tai, kad egzistuoja kelios 
alerginės ligos su skirtingais simptomais. 
Tai atopinis dermatitas, šienligė ir alergi-
ja maisto produktams. Atopinis dermatitas 
– tai lėtinė uždegiminė odos liga, pasireiš-
kianti bėrimais ant kūno tam tikrose vieto-
se. Alergija maisto produktams pasireiškia 
įvairiais alerginiais simptomais: burnos nie-
žuliu, viduriavimu, dilgėliniu bėrimu, įvai-
riais tinimais. 

Tačiau pavasarėjant aktualiausiu tam-
pa šienligės klausimas. Visų pirma iškart 
griauname mitą, kad šienligę sukelia šienas. 
Tikroji šienligės priežastis yra smulkios 
įvairių augalų žiedadulkės. 

Nebūtina bėgti pas gydytoją
Anot alergologės R. Dubakienės, per jos 

35 darbo metų patirtį jai teko susidurti su 
įvairiais pacientais. Gydytoja sakė, kad dau-
gelis žmonių patys nujaučia savo alergiją ir 
ją sukeliančius alergenus. Tačiau pasitaiko 
ir tokių, kurie kreipiasi į specialistą, tikina, 
kad yra alergiški, nors iš tikrųjų nepasižymi 
jautrumu jokiai medžiagai. 

Atpažinti alergiją yra nesudėtinga. Tai 
liga, kurioje yra aiški priežastis ir aiški pa-
sekmė: yra alergenas ir yra alerginė reakcija 
į jį. 

„Pavasariui įsibėgėjant pagrindinis aler-
genas yra žiedadulkės. Jos pirmiausia pa-
tenka į nosį ir akis, tad atsiranda akių nie-
žulys, paraudimas, perštėjimas, ašarojimas, 
čiaudulys, nosies užburkimas, vandeningos 
išskyros iš nosies. Taip pat verta atkreipti 
dėmesį, kad alergijai žiedadulkėms būdin-
gas sezoniškumas“, – aiškino R. Dubakienė.

Dažniausiai šienligė pasižymi ir alergine 
sloga, ir akių uždegimu. Kartais pasireiškia 
tik akių simptomai: niežulys, akių paraudi-
mas. Bet tai jau nėra šienligė. Tai – alerginis 
akių uždegimas.

Tad jeigu pastebite, kad atsidūrus vieto-
je, kur daugiau augalų, pasireiškia šienligės 
simptomai ir tai kartojasi kasmet atėjus pa-
vasariui ar vasarai, galite būti tikri, kad ser-
gate šienlige.

Nesupainiokite su peršalimu
Pavasarį nesunku peršalti – juk visi žino, 

kokia apgaulinga pirmosios saulės šiluma. 
Peršalus, pasigavus virusą varva nosis, gali 
rausti akys, tad kartais alergiškas žmogus 
savo sutrikimus gali palaikyti peršalimu. 

Vis dėlto šienligę ir peršalimą skiria pa-
ciento kūno temperatūra. Peršalus ji pakyla, 
o sergant šienlige – ne. Taip pat pacientui 
nosis varva, bet neniežti. 

Kartais pasitaiko, kad žmogus alergiškas ir 
namų erkėms, ir žiedadulkėms, tad jo alergija 
mišri ir gali tapti lėtine, o ją sužadinti gali ir 
pavasarinis vėjas. Tada peršalimas gali tapti 
provokuojančiu alergijos veiksniu. 

Šienligę išduoda ir jautrumas 
vaisiams

Kitas alergijos žiedadulkėms požymis 
yra jautrumas tų augalų vaisiams. Pavyz-

džiui, jeigu žmogui suvalgius lazdyno riešu-
tą ima graužti burną, perštėti gerklę, kartais 
gali atsirasti viduriavimas, tai greičiausiai 
žmogus yra jautrus lazdyno žiedadulkėms. 

Panašiai yra su morkomis, obuoliais, ki-
viais, persikais, abrikosais – jeigu juos val-
gant peršti, niežti burną, gerklę, vadinasi, 
yra jautrumas beržo žiedadulkėms.

Kai sutampa šie du požymiai – akių, no-
sies perštėjimas nuo žiedadulkių ir jautru-
mas tam maisto produktui, tada ir diagno-
zė, ir jos sukėlėjas aiškūs. Tokiu atveju net 
nereikia daryti alergenų mėginių ant odos 
testo.  

Beje, verta atkreipti dėmesį į tai, kad ne 
tik žolės sukelia alergiją. Daug žmonių yra 
jautrūs medžių žiedadulkėms. 

Lietuvoje gamta ima skleistis nuo lazdy-
nų žydėjimo, kuris baigiasi balandžio pa-
baigoje, gegužės pradžioje. Vėliau sužydi 
beržai, klevai. Tie, kas yra alergiški medžių 
žiedadulkėms, lengviau atsikvėpti gali jau 
birželio pradžioje, nes daugelis medžių bai-
gia žydėti. 

Bet vėliau ateina pievų žolių žydėjimo 
metas, kuris baigiasi rugpjūtį. Tačiau ir pa-
skutinį vasaros mėnesį gali kilti alerginių 
reakcijų, kurias sukelia pelynas. 

Geriausia pabėgti į dykumą
Alergija žiedadulkėms tik iš pradžių 

gali pasireikšti šienlige: nosies varvėjimu, 
čiauduliu. Negydomos alergijos spektras 
plečiasi. Jeigu žmogus iš pradžių būna aler-
giškas tik medžių žiedadulkėms, paskui gali 
atsirasti jautrumas ir žolių žiedadulkėms, 
vėliau kačių, šunų plaukams, buitiniams 
alergenams. O tada netoli bronchų spazmai 
ir astma. Visa tai gali įvykti per septynerius 
metus nuo alerginės slogos pradžios.  

Yra keli pagrindiniai alergijos gydymo 
būdai. Jų imtis verta, tada, kai alergenų neį-
manoma išvengti natūraliai. 

Tad geriausias būdas išvengti alerginės 
ligos – išvažiuoti iš klimato zonos, kurioje 
gausu alergenų. Tada jokių vaistų nereikės. 
Iškeisite Lietuvos miškus ir pievas į, pa-
vyzdžiui, Egipto dykumas, ir greičiausiai 
pasijusite sveiki. Nors net ir dykumose gali 
pasitaikyti žydinčių augalų, kuriems, pasi-
rodo, esate jautrūs. Tad tai – kraštutinis ir 
labai jau utopinis gydymosi būdas.

Daugelis žmonių vis dėlto lieka gimti-
nėje ir gydosi kasdieniškesniais metodais. 
Šiek tiek žiedadulkių patekimą į nosį ir 
akis mažina ant lango pakabintas sudrėkin-
tas audinys, respiratorius ar net akiniai nuo 
saulės. 

Išvengti alergijos nepadės ir persikėli-
mas iš kaimo į miestą. Juk Lietuvoje me-
džių yra visur, auga žolė. O žiedadulkės yra 
lakios – jos pakyla aukštai ir nulekia dide-
lius atstumus. 

Galima visai išgydyti 
Kitas kelias jaustis gerai, kai yra padidė-

jęs jautrumas žiedadulkėms – vartoti simp-
tominius vaistus arba taikyti imunoterapiją. 

Simptominiais vaistais, tabletėmis ir purš-
kikliais į nosį, galima pašalinti tik tuo metu 
dėl alergenų atsiradusius simptomus. Tačiau 
norint išgydyti šienligę, panaikinti jautrumą 
alergenams, pasitelkiama imunoterapija. Tai 
yra tam tikras organizmo pripratinimas prie 
alergeno, kai nuosekliai didinant dozes paci-
entui alergenas suleidžiamas po oda. Tai il-
gas gydymas, galintis trukti porą metų. Tokiu 
būdu pacientas gali tapti tolerantiškas alerge-
nui, kuriam buvo jautrus. 

Vis dėlto, anot R. Dubakienės, imunote-
rapija tinka ne visiems. Ji rekomenduoja-
ma tiems, kurie yra kraštutinai jautrūs: jei 
šeimoje yra alergiškų žmonių, mėginiai ant 
odos rodo didelį jautrumą, kraujo tyrimai 
taip pat parodo didelę antikūnų koncentra-
ciją. 

Žiedai priverčia ne tik džiaugtis, bet ir ašaroti

■ Skalaukite nosį sūriu vandeniu
2-3 šaukštus druskos ištirpinkite litre drungno vandens ir skalaukite nosį. Tai padės ją ne tik 
išplauti nuo dulkių, bet ir pašalinti žiedadulkių molekules nuo gleivinės.
■ Filtrai
Respiratoriai gal ir neatrodo labai patraukliai, bet pasižymi neprastu efektyvumu. Dabar net 
automobilių kondicionieriai turi žiedadulkių filtravimo funkciją. Nepakenks ir namų langų 
apsaugos nuo žiedadulkių, pavyzdžiui, sudrėkintas plonas audinys. 
■ Likite patalpose
Šiltomis ir saulėtomis dienomis žiedadulkių koncentracija ir sklaida smarkiai padidėja, tad 
geriau likti patalpose su uždarais arba specialiais filtrais apsaugotais langais.
■ Nesportuokite lauke
Giliai kvėpuojant įkvepiama daugiau oro, tad ir žiedadulkių kartu su juo. Žiedadulkių aktyvu-
mo metu geriau rinktis sporto salę.
■ Venkite alkoholio
Alkoholis išplečia gleivinių kraujagysles, tad jos tampa pralaidesnės. Taip nuo alkoholio 
padidėja ir alerginė reakcija žiedadulkėms. 
■ Nešiokite akinius nuo saulės
Akiniai nuo saulės, kaip ir plačiabrylė skrybėlė, apsaugos akis nuo žiedadulkių patekimo ir 
radiacijos, kuri suerzina jautrią akių gleivinę ir dėl to padidėja reakcija žiedadulkėms.

Kaip išvengti kontakto su žiedadulkėmis

●  Nasafytol yra Belgijos 
mokslininkų sukurtas produktas, 
kuris pasižymi sinerginiu 
veikimu. 

●  Nasafytol – Slogai – Alerginei 
slogai – Šienligei – Alerginiam 
rinitui.

●  Padeda palengvinti alerginės 
slogos simptomus. 

●  Padeda kovoti su šienligės 
simptomais:  nosies gleivinės 
paburkimu, ašarojančiomis 
akimis, užsikimšusia ir bėgančia 
nosimi.

●  Nasafytol unikali sudėtis 
padeda kovoti su šienlige bei 
alerginiu rinitu, mažindamas 
IgE gamybą, taip stabdydamas 
mastocitų degranuliaciją, 
slopindamas citokino išsiskyrimą. 
Maža to, veikliosios medžiagos 
apsaugo nuo oksidacinio streso.

●  Pagrindinės veikliosios 
medžiagos Kurkuminas, bei 
Kvercetinas. Taip pat Nasafytol 
praturtintas ir vitaminu D3. 

●  Nasafytol sudėtyje esantis 
Kurkumino ekstraktas yra net 
7,5 karto stipresnis nei įprastas 
ciberžolės ekstraktas

Tinka visai šeimai: 
Suaugusiems,
vyresniems nei 6 metų vaikams 

Vartojimas  rekomenduojama rytais 
vartoti po 2 kapsules, užsigeriant 
pakankamu kiekiu vandens. 
 

Dviejose kapsulėse yra (RPN*, %): 130 mg kvercetino, 106 mg 
standartizuoto pagal kurkuminą dažinių ciberžolių (Curcuma longa L.) 
šakniastiebių ekstrakto (atitinka 84 mg gryno kurkumino), 4,50 μg (90 %) 
vitamino D3.
* - Rekomenduojama paros norma.

Ne tik žolės sukelia alergiją – daug žmonių yra jautrūs medžių žiedadulkėms
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Tegul per Motinos dieną ant 
stalo pakvimpa pyragais

2012 m. balandžio 21 d., šeštadienis

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. 
Juk taip norisi mamai padovanoti ką nors iš širdies, 
šilto ir naudingo. O jeigu dovana dar ir skani? 
„Sveikata ir aš“ surinko keletą skirtingų pyragų 
receptų. Pagal juos iškepti skanėstai pradžiugins 
bet kurią mamą: ir sveikuolę, ir smaližę. 

Grupės „ŠarkA“ narė Kristina Iva-
nova yra pagarsėjusi itin sveiku savo 
gyvenimo būdu ir mąstymu ne tik apie 
tai, kad patiekalas būtų skanus, bet ir 
sveikas. Todėl ir savo mamai jos šventės 
proga Kristina iškeps sveikuolišką pyra-
gą. Juolab, kad dar rudenį turėjo susišal-
džiusi didžiulio moliūgo atsargų. 

Jums prireiks:
600 g moliūgo
300 g varškės
2/3 stiklinės manų kruopų
½ stiklinės pieno
3 kiaušinių
100 g džiovintų obuolių
2/3 stiklinės cukraus
4 šaukštų sviesto
3 šaukštų grietinės
Paruošimas:
Moliūgą supjaustykite nedideliais kube-

liais ir apvirkite apie 7 min. Apvirę nuvar-
vinkite. Į dubenį sudėkite moliūgą, pertrintą 
varškę, manų kruopas, su pienu išplaktus 
kiaušinius, obuolius apiplikykite verdančiu 
vandeniu ir smulkiai supjaustykite, suberki-
te cukrų, įdėkite grietinės ir viską gerai su-
maišykite. Šią masę sudėkite į kepimo indą 
su išklotu kepimo popieriumi, ant viršaus 
uždėkite kelis gabalėlius sviesto ir kepkite 
orkaitėje 15-20 min.

Kad pyragas labiau džiugintų akį, Kris-
tina prieš kepimo pabaigą ant jo dar užbėrė 
migdolų drožlių.

Kristinos Varškės ir moliūgų apkepas mamai

Profesionalūs maisto technologai iš 
bendrovės „Malsena“ sutinka su Kristi-
na Ivanova, kad iš manų kruopų ne tik 
košę tinka virti. Šios kruopos gali tapti ir 
dar vieno gardaus pyrago mamai sudėti-
ne dalimi.

Jums prireiks:
1 kg varškės (9 proc. riebumo)
6 kiaušinių
2 stiklinių cukraus
1 v. šaukšto aliejaus
6 v. šaukštų manų
0,5 a. šaukštelio kepimo miltelių
3 lašų migdolų esencijos
Glajui
4 v. šaukšto cukraus pudros
1 v. šaukšto kakavos
1 a. šaukštelio vandens
4 v. šaukštų smulkių kokoso drožlių api-

barstyti
Paruošimas:
Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. 

Ištrinkite trynius su cukrumi ir sumaišykite 
su varške, aliejumi, manais, kepimo milte-
liais ir migdolų esencija. Baltymus išplaki-
te iki standžių putų ir atsargiai įmaišykite į 
varškės masę. Įkaitinkite orkaitę iki 170ºC. 
Kepimo formą ištepkite aliejumi ir pabars-
tyti manais. Supilkite paruoštą masę. Pyragą 

pašaukite į orkaitę ir sumažinkite tempera-
tūrą iki 160 ºC. Kepkite 50-60 min. Iškepusį 
pyragą atvėsinkite. Pasiruoškite kakavos 
glajų. Gerai išmaišykite visus ingredientus 
ir aptepkite atvėsusį pyragą. Kad pyragas 
labiau kvepėtų ir itin patraukliai atrodytų, 
apibarstykite jį kokoso drožlėmis. 

„Malsenos“ Varškės ir manų pyragas mamai

„Sveikata ir aš“ skaitytoja Ingrida 
Akavickienė yra savamokslė kepėja, bet 
virtuvėje ji daro neįtikėtinus dalykus. 
Moteris mielai pasidalino savo Medaus 
torto receptu, kurį keps savo mamai. Tai 
turėtų būti ypatinga dovana, nes skanės-
tui paruošti teks sudėti itin daug meilės.

Jums prireiks:
Tešlai:
2 kiaušinių
2 didelių šaukštų medaus
50 g margarino kepiniams (ne sviesto)
0,5 stiklinės cukraus
1,5 a. šaukštelio gesintos sodos (ne kepi-

mo miltelių)
2,5-3 stiklinių miltų
Kardemono, cinamono, gvazdikėlių, im-

biero (visus šiuos maltus prieskonius dėkite 
pagal skonį, tiesa, cinamono galima ir dau-
giau)

Kremui:
1 indelio grietinėlės po 350 ml (36 proc. 

riebumo)
1 indelio riebios grietinės po 350 ml (36 

proc. riebumo)
1/4 nuo viso grietinėlės kiekio cukraus
Vanilinio cukraus pagal skonį
Žemės riešutų  pagal skonį (skrudintų ir 

smukintų). Juos suberkite į jau paruoštą pla-
kinį ar tiesiog pabarstykite tarp pertepimų.

Paruošimas:
Tešla
Tešlą gaminkite garų vonioje. Užkais-

kite puodą su vandeniu, ant jo viršaus dė-
kite dubenį, kuriame ruošite tešlą (dugnas 
turi nesiekti vandens). Sudėkite visus pro-
duktus išskyrus sodą ir miltus. Maišyda-
mi, kad nesuvirtų kiaušiniai, įkaitinkite, 
kol ištirps cukrus. Į karštą masę, supilkite 
gesintą sodą. (Ingrida gesina citrinos sul-
timis). Svarbu gerai nugesinti sodą. Tešla 
turi gerokai suputoti. Išmaišę, nukelkite 
dubenį nuo puodo ir dėkite miltus. Kai 
jau bus sunku maišyti, išverskite tešlą ant 
smarkiai miltais pabarstyto stalo ir su-
minkykite. Tešla turi nelipti prie rankų ir 
susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi 

subliukšti.
Kočiojant tešlą, stalą reikia gausiai 

pabarstyti miltais, nes tešla yra lipni. 
Kočioti reikia tol, kol tešla dar šilta. In-
grida padalina tešlą į 3-4 dalis ir kočioja 
labai plonai tiesiai ant kepimo popieriaus. 
Apipjausčiusi su popieriumi tešlą deda į 
skardą. Pabadę šakute kepkite iki 200 ºC 
įkaitintoje orkaitėje apie 5-7 minutes. Iš-
kepus, kol blynas dar šiltas jis dar kartą 
apipjaustomas, jei to prireikia. Darbuotis 
su papločiu reikia tol, kol jis šiltas, nes, 
kai atvės bus sunku su juo dirbti, paplotis 
sukietės kaip sausainis.

Kremas
Gerai atšaldytą grietinėlę, grietinę pla-

kite su cukrumi ir vanile. Plakite tol, kol 
plaktuvo šluotelė kremą pradės tarsi pjauti. 
Ištraukus plaktuvą matyti indo dugnas, o 
grietinėlė taip ir stovi, net nepajuda iš vie-
tos.

Ingrida pastebėjo, kad kremui tinka tik 
36 proc. riebumo grietinėlė. Jei tokios ne-
pavyks gauti, galima naudoti 35 proc. grie-
tinėlę, bet ją reikėtų standinti „dr.Otker“ 
grietinėlės standinimo milteliais.

Tortą darykite tiesiog ant padėkliuko. 
Forma nereikalinga. Tortą sutepkite grie-
tinėle (dalį grietinėlės sugers blynai, tad 
prieš juos sutepdamos galite apšlakstyti 
papločius apelsino ar kitomis sultimis, kad 
mažiau reikėtu pertepti ir tortas būtų lie-
sesnis). Suteptą tortą statykite parai į vė-
sią vietą. Iš tešlos likučių galite nulipdyti 
dekoracijas, pavydžiui, žodį „Mamai“. 
Nulipdytas dekoracijas bei likusius tešlos 
gabaliukus iškepkite orkaitėje kaip ir pa-
pločius. Nereikalingus likučius sumalkite 
ar tiesiog susmulkinkite ir jais apibarsty-
kite tortą. 

Ingridos Medaus tortas su riešutais mamai

SKANAUS!
Sveikiname Motinos dienos proga!

 Dainininkė Kristina Ivanova

Aukščiausios rūšies „Malsena“ Ekstra kvieti-
niai miltai, www.malsena.lt

Malsena „Karališki manai“ - išskirtinai koky-
biškos, baltos ir purios manų kruopos

Skaitytoja  Ingrida Akavickienė


