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Šaltukui paspaudus 
padaugėja sezoninių 
susirgimų. Kai kurie jų –  
nesudėtingi ir greitai 
išgydomi. Kitos ligos, 
pavyzdžiui, gripas – 
klastingos ir ne visada 
lengvai prognozuojamos. 
Susirgimų gripu kasmet 
vis daugėja. Nuožmūs 
gripo virusai mutuoja 
ir randa būdų, kaip 
atsilaikyti prieš žmogaus 
imuninę sistemą. Kita 
vertus, medicinai sparčiai 
žengiant į priekį, kuriami 
metodai, leidžiantys 
išvengti ne tik gripo, bet 
ir skaudžių jo padarinių. 
Apie prevencines gripo 
priemones konsultuoja 
UAB „Endemik“ Vilniaus 
filialo vadovė, infekcinių 
ligų gydytoja Julija Petrina. 

e kiekvienas peršalimas yra 
gripas. Pirmiausia reikia atkreip-
ti dėmesį į tai, jog ne kiekvienas 
sezoninis susirgimas gali būti 
gripas. Paprasto peršalimo simp-

tomai pasireiškia sloga, kosuliu, čiauduliu, 
akių perštėjimu, nedideliu karščiavimu, 
gerklės perštėjimu. Vien iš šių požymių 
sunku spręsti, ar užpuolusi liga – gripas. 
Gripą galima įtarti tada, kai susirgimas 
prasideda staigiu temperatūros pakilimu 

(dažnai virš 38,5oC), bendru silpnumu, 
varginančiais galvos, kaulų, sąnarių ir rau-
menų skausmais.

Gripo požymiai ir plitimas. Gripas – 
tai sezoninė virusinė liga. Gripo virusai 
skirstomi į tris tipus: A, B ir C. Greičiau-
siai plinta bei rimčiausias komplikacijas 
sukelia A tipo viruso atmainos. C tipo gri-
po viruso sukelti simptomai lengviausi, 
greičiausiai praeina. 

Kaip jau minėta, ne kiekvienas per-
šalimas ar kvėpavimo takų infekcija yra 
gripas, tačiau gripas visais atvejais yra 
ir kvėpavimo takų infekcinis susirgimas. 
Gripas paprastai prasideda staigiu karš-
čiavimu ir galvos skausmais, taip pat gelia 
kojų sąnarius, maudžia raumenis, laužo 
kaulus. Liga pavojinga ne tik dėl aukš-
tos temperatūros. „Gripas dažnai sukelia 
komplikacijų: daro įtaką plaučių, širdies 

raumens, smegenų dangalų uždegimams, 
spartina kitų lėtinių endokrininių, inkstų, 
kepenų, širdies ir kraujagyslių susirgimų 
eigą,“ – įspėja UAB „Endemik“ Vilniaus fi-
lialo vadovė, infekcinių ligų gydytoja Julija 
Petrina.

Gripo virusu lengva užsikrėsti. Jis plin-
ta plinta oro – lašeliniu būdu – į aplinką 
sukėlėjas patenka sergančiajam čiaudint ar 
kosėjant. Užsikrėsti galima ir tiesioginio 
kontakto metu liečiant sergantįjį – čiau-
dėdamas ar kosėdamas ligonis gali palikti 
viruso pėdsakų ant savo rankų ar daiktų, 
kuriuos liečia, ir taip užkrėsti sveiką asme-
nį. Tačiau rudenį ar žiemą kartais užtenka 
vien su sergančiuoju būti vienoje patalpo-
je, ypač jei ši nėra tinkamai vėdinama ir 
plaunama.

► Kokybiško miego receptas 
Kokybiškas miegas poilsio ir 
nuotaikingos dienos garantas. 
Miegant ne tik ilsisi kūnas bei 
protas – kol miegame, atsinaujina 
visos organizmo ląstelės. Dažnai 
atsitinka būtent taip: tinkamai 
naktį nepailsėję rytą nubundame 
prastos nuotaikos ir nespindinčia 
veido oda. Keletas patarimų, kaip 
pagerinti miego kokybę, gali iš 
esmės pakeisti požiūrį į nakties 
poilsį. 

► Kokį vandenį vartojate? 

Vanduo – pati pigiausia ir 
paprasčiausia priemonė organizmo 
gyvybiniams procesams palaikyti 
ir sveikatai gerinti. Dažnai nė 
neįtariame, kad geriamojo vandens 
kokybė daro tiesioginę įtaką mūsų 
savijautai. Šokiruojantys faktai 
apie Lietuvoje tiekiamo vandens 
užterštumo normas ir neefektyvius 
valymo būdus priverčia ne tik 
susimąstyti, bet ir ieškoti vandens 
valymo alternatyvų.

► Vyriškumas ant pietų stalo
Vyriškumą ir sveikatą sustiprinti 
vyrai gali tiesiog tinkamai 
besimaitindami. Ką reikia valgyti, 
kad stiprioji lytis galėtų pelnytai 
didžiuotis šiuo titulu? Specialistų 
patarimus skaitykite 10 puslapyje.

7 psl.

3 psl.

Tinkama apsauga nuo gripo leidžia ilgam užmiršti termometrą

2 psl. 10 psl.

Gripas: klastinga liga, 
kurios galima išvengti

-30%iki
•	maisto	papildams	širdžiai	ir	nervų	sistemai
•	multivitaminams
•	žuvų	taukams
•	slaugos	prekėms-40%iki

greitai	taps
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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. 

Atkelta iš 1 psl.

Didžiausios gripo rizikos grupės. 
Gyd. J. Petrinos teigimu, nuo gripo ir jo 
komplikacijų pasaulyje kasmet miršta 
maždaug vienas milijonas žmonių. Taigi 
šios klastingos ligos saugotis rekomen-
duojama visiems. 

Gripo gydymas. „Dažniausiai len-
gvoms gripo formoms taikomas simpto-
minis gydymas – naikinamas ne pats viru-
sas, o jo sukelti padariniai,“ – teigia gyd. 
J. Petrina. Antra vertus, farmacijoje yra 
sukurta priešvirusinių vaistų, skiriamų 
esant sunkioms gripo formoms ar rizikos 
grupėms (jei nebuvo paskiepyti) gydyti. 
Tačiau pastaruoju metu pastebėta, kad ir 
priešvirusinis gydymas gali būti neefek-
tyvus – gripo virusas, prisitaikydamas 
prie vaistų sudėties, greitai pakeičia savo 
struktūrą ir nesileidžia taip paprastai su-
naikinamas. 

Skiepai – priemonė išvengti gripo.  
Skiepai yra vienintelė priemonė išvengti 
ne tik gripo, bet ir skaudžių jo padarinių. 
Skiepytis Gyd. J.Petrina pataria iki gripo 
epidemijos pradžios, tačiau pabrėžia, kad 
didelis vakcinos veiksmingumas išlieka 
ir pasiskiepijus vėliau: „Pacientai, pasi-
skiepiję jau prasidėjus epidemijai, serga 
lengviau ir išvengia šios klastingos ligos 
komplikacijų.“ 

Paprastai intensyvus gripo sezonas 
Lietuvoje tęsiasi apie šešias savaites: pra-
sidedantis lapkričio – sausio mėnesiais 
sergamumas dvi savaites didėja, kol pa-
siekia piką. Šis tęsiasi apie porą savaičių 
vėliau tendencingai mažėdamas. Kita 
vertus, didžiausio sergamumo laikotarpis 
kasmet kinta, todėl skiepytis nuo gripo 

geriausia spalio – lapkričio mėnesiais. 
Tuomet žmogaus organizmui yra pakan-
kamai laiko suformuoti stiprų imunitetą. 

Skiepų poveikis. Suaugusieji nuo gri-
po skiepijami vieną kartą po oda suleidus 
vakciną. Tas pats galioja ir vaikams nuo 8 
metų. Jaunesniems, jei skiepijami pirmą 
kartą, nuo gripo tenka suleisti dvi skiepo 
dozes su 4 savaičių pertrauka. Vakcinos 
veikimas pasireiškia prieš gripo virusą 
nukreiptų specifinių apsauginių antikū-
nių gamyba ir tam tikrų apsauginių orga-
nizmo mechanizmų susidarymu. Skiepų 

prieš gripą efektyvumas, pasak gyd. J. 
Petrinos, siekia 80 – 90 proc. Vadinasi, 
iš šimto žmonių aštuoniasdešimt – devy-
niasdešimt pasiskiepijusiųjų liks sveiki ar 
sirgs lengvai, jiems neišsivystys kompli-
kacijos. Po skiepų organizme susidarantis 
antikūnų kiekis priklauso nuo žmogaus 
imuniteto: kuo šis stipresnis, tuo daugiau 
antikūnų pagaminama. Į didesnę susirgi-
mų gripu rizikos grupę patenkantys žmo-
nės turi silpnesnį imunitetą, taigi ir apsau-
ga nuo gripo gali būti kiek silpnesnė. 

Gripo vakcina yra gerai toleruojama, 
todėl povakcininiai pašaliniai reiški-
niai reti. Visuomenėje yra nusistovėjusi 
klaidinga nuomonė, kad vakcina nere-
tai sukelia gripą. Iš tiesų tik 1 – 2 proc. 
pasiskiepijusiųjų gali pasireikšti šaluti-
niai padariniai: galvos skausmas, prakai-
tavimas, neintensyvus kūno maudimas, 
aukštesnė nei įprastai temperatūra. Taip 
pat gali būti jaučiamas nuovargis, krėsti 
drebulys. Tačiau tai – ne gripas, o normali 
organizmo reakcija į skiepą, trunkanti ne 
ilgiau kaip keletą dienų. 

Skiepytis pravartu kasmet. Gripo 
virusas turi savybę greitai kisti, todėl 

kasmet kuriama nauja vakcina progno-
zuojamiems gripo viruso tipams. Šiuolai-
kinė medicina gripo virusą sukeliančias 
atmainas prognozuoja iš anksto ir naują 
vakciną pradeda gaminti labai skubiai. 
Skiepijantis keletą metų iš eilės, kiekvie-
ną kartą įgyjamas vis stipresnis imunite-
tas. „Šiemet vakcinoje bus apsauga nuo 
dviejų naujų gripo viruso tipų. Taip pat 
vis dar bus apsauga nuo 2009 metais di-
džiulį atgarsį sukėlusio vadinamojo pan-
deminio (kiaulių) gripo,“ – atskleidžia 
gyd. J.Petrina.

Gydytoja primena, kad vakcina – vie-
nintelė efektyvi ir saugi gripo prevencijos 
priemonė. Sakoma, kad sveikata – bran-
giausias turtas. Galima paskaičiuoti: vak-
cina nuo gripo asmeniui kainuoja apie 30 
Lt, o nepasiskiepijusiojo asmens gripo 
simptomų gydymas (į bendrą sumą įtrau-
kiant ne tik vaistus, bet ir nedarbingas 
dienas ar sergančiųjų gripu slaugymą) – 
kur kas brangesnis, ir ne visais atvejais 
efektyvus gydymo būdas. 

Daugiau informacijos:  
UAB „Endemik“, Kareivių g. 9, Vilnius, 

www.endemik.lt

Gripas: klastinga liga, kurios galima išvengti

Infekcinių ligų gydytoja Julija Petrina

Gripas ypatingai pavojingas tiems asmenims, kurių imuninė sistema arba dar nespė-
jusi galutinai susiformuoti, arba jau nusilpusi dėl amžiaus bei netinkamo gyvenimo 
būdo. Taigi į didžiausią rizikos grupę patenka: 
■  Vaikai, ypač – iki 5 metų amžiaus;
■  Žmonės, vyresni nei 65 metų;
■  Asmenys, sergantys širdies, kraujagyslių, plaučių, inkstų ir kitomis lėtinėmis ligomis;
■  Nėščios moterys, ypač pavojinga susirgti iki antrojo nėštumo trimestro pradžios;
■  Asmenys, dirbantys visuotinių susibūrimų vietose, bei jų šeimos nariai;
■  Žalingų įpročių turintys asmenys (rūkantys, vartojantys svaigalus). 

NATŪRALŪS, ŠVELNŪS VILNOS GAMINIAI

Produkcija kūdikiams ir vaikams iš švelnios 
organinės merino vilnos.

LANACare - reiškia švelnumą, minkštumą ir 
puikią savijautą.

LANACare - tai gaminiai iš 100% merinosinių avių vilnos. 
Tai drabužėliai, suteikiantys kūdikiui saugumo ir ramybės pojūtį.

LANACare - tai vilna nepaveikta chemiškai.

LANACare - gaminiai skirti  kūdikiams ir vaikams iki 4 metų. 
Taip pat turime kolekciją neišnešiotukams.

Kontaktai: 
www.lanacare.com, El.p.: lna@lanacare.com, El.parduotuvė: www.lanacare.lt
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ypsena – žmogaus vizitinė korte-
lė. Pasisekė tiems, kurių dantys – 
tiesūs, taisyklingai sudygę ir sti-
prūs kaip deimantai. O ką daryti 
tiems, kurie plačia šypsena, deja, 

puikuotis negali? Dengti burną ranka? 
Nesišypsoti? Visai ne. Egzistuoja kita, 
kur kas efektyvesnė, išeitis – ortodontinis 
dantų gydymas. 
Ortodontija – kas tai? 

Ortodontija – tai gydymas, kurio metu 
ortodontiniais aparatais (išimamomis plokš-
telėmis arba fiksuojamais breketais) tiesina-
mi dantys bei koreguojamas sąkandis. „Pir-
masis apsilankymas pas gydytoją ortodontą 
rekomenduojamas septynerių metų sulau-
kusiems vaikams. Skandinavijos šalyse 
toks vizitas – ne rekomenduojamas, o pri-
valomas. Tai – labai teisinga praktika. Tik 
ortodontas gali pastebėti specifines dantukų 
dygimo anomalijas: susigrūdimą, tarpus 
tarp dantų, trūkstamas dantų užuomazgas, 
žandikaulio augimo sutrikimus, – pastebi 
odontologijos klinikos „Privati praktika“ 
gydytoja ortodontė Asta Abunevičiūtė. – 
Dar daugiau: pastebėtos anksti, sąkandžio 
anomalijos gali būti koreguojamos plokšte-
lėmis – visiškai neskausmingu ir, lyginant 
su breketais, pigiu gydymo būdu.“ 
Kada rekomenduojama pradėti 
ortodontinį gydymą?

Fiksuotais aparatais (breketais) efekty-
viausia pradėti gydyti vaikus, sulaukusius 
12 – 13 metų. „Praktikoje pasitaiko, kad 
12 metų sulaukę vaikai dar turi neiškritusių 
pieninių dantų – tokiais atvejais tėvai turėtų 
nedelsdami parodyti atžalas gydytojui orto-
dontui, o ne tikėtis, kad problema išsispręs 
savaime,“ – pataria gyd. ortod. A. Abune-
vičiūtė.

Kita vertus, pradėti ortodontinį gydymą –  
niekada ne vėlu. „Paaugliai ir vyresni – į 
trečiąją ar ketvirtąją dešimtį įkopę – asme-
nys, pas ortodontus kreipiasi daugiausiai 
dėl estetinių priežasčių. Matydami tobulas 
žinomų žmonių šypsenas, jie taip pat nori 

puikuotis tiesiais, sveikais dantimis, – atvi-
rauja gyd. ortod. A. Abunevičiūtė. – Ir iš 
tiesų – anksčiau kompleksavę dėl netaisy-
klingos šypsenos, pacientai pradeda labiau 
savimi pasitikėti vos suklijavus breketus. 
Juk breketai – akivaizdus įrodymas, kad 
dantimis yra rūpinamasi.“ 
Ką verta žinoti prieš pradedant 
ortodontinį gydymą? 

Ortodontinis gydymas – pagrindinė prie-
monė dantims tiesinti ir sąkandžio proble-
moms koreguoti. Šis gydymas taip pat gali 
būti taikomas prieš dantų protezavimo ar 
implantacijos procedūras. Visais atvejais, 
prieš pradedant ortodontinį gydymą, įverti-
nama bendra paciento dantų būklė ir burnos 
higienos įpročiai. Gydytojas ortodontas gali 
atsisakyti pradėti ortodontinį gydymą, jeigu 
paciento dantys pažeisti ėduonies, neuž-
plombuoti ar kitaip pažeisti. Tuomet dantys 
pirmiausia gydomi gydytojo odontologo ir 
tik vėliau – gydytojo ortodonto. 

Svarbu pažymėti, kad ortodontinį gy-
dymą galima taikyti beveik visiems asme-
nims, atsižvelgiant į bendrąją jų sveikatos 
ar fizinę būklę. Gyd. ortod. A. Abunevičiūtė 
juokauja, kad „kartais besilaukiančios mo-
terys nusprendžia vienu šūviu du zuikius 
nušauti: ir kūdikį auginti, ir dantis, kol lei-
džia daugiau laiko namuose, ištiesinti.“

Kiek laiko trunka ortodontinis 
gydymas?

Paprastai gydymas breketais užtrunka pu-
santrų – dvejus metus, tačiau tiksli gydymo 
trukmė nustatoma individualios konsultacijos 
metu, įvertinus bendrąją dantų būklę. „Bre-
ketų rūšis daro nedidelę įtaką ortodontinio 
gydymo trukmei. Visgi daugiausia įtakos tam 
turi paciento pastangos: reguliarūs vizitai pas 
gydytoją ortodontą (kartą per mėnesį ir re-
čiau), tinkama burnos higiena, tikslus gydyto-
jo ortodonto rekomendacijų laikymasis. Kuo 
atsakingiau pacientas vykdo nurodymus, tuo 
efektyvesnė ir sklandesnė yra gydymo eiga,“ –  
teigia gyd. ortod. A. Abunevičiūtė. 

Dažnai baiminamasi, kad ortodontinis 
gydymas – nors ir efektyvus, tačiau be ga-
lo nepatogus ir skausmingas būdas dantims 
tiesinti. „Taip, keletą pirmųjų dienų gali 
būti juntamas nežymus diskomfortas, dan-
tų tempimas ar veržimas. Tačiau klaidinga 
manyti, kad šis skausmas – nepakeliamas ir 
ilgalaikis, juo labiau, yra galybė priemonių 
skausmui ir nepatogumams mažinti,“ – pa-
sakoja gyd. ortod. A. Abunevičiūtė. 

Ortodontinio gydymo rūšys
Išimami ortodontiniai aparatai – 

plokštelės. Plastikinėmis plokštelėmis gy-
domi nesudėtingi atvejai: jos netvirtinamos 
prie dantų, tačiau dažniausiai nešiojamos ir 
dieną, ir naktį. Toks būdas gali būti efekty-
vus 6 – 10 metų vaikų mišraus sąkandžio 
problemoms koreguoti. Suaugusiems paci-
entams plokštelės rekomenduojamos retais 
atvejais, juo labiau, kad yra ne itin patogios 
nešioti kasdien. 

Fiksuoti ortodontiniai aparatai – bre-
ketai. Breketai, priklausomai nuo jų rūšies, 
tvirtinami prie išorinės arba vidinės dantų 
pusės. „Individualiais atvejais pacientui 
galima taikyti skirtingas breketų rūšis. Dau-
gelis žmonių vis dar baiminasi akivaizdžiai 
pastebimų breketų. Tokiems pacientams re-
komenduojama derinti mažai arba visai ne-
pastebimus breketus ant viršutinių dantų, ir 
metalinius, labiau pastebimus breketus ant 

apatinių dantų – čia jie ne taip matomi, – 
atkreipia dėmesį gyd. ortod. A. Abunevičiū-
tė. – Pageidaujantiems itin mažai arba vi-
sai nepastebimų breketų, rekomenduojami 
skaidrūs safyriniai ar liežuviniai breketai.“

Kaip gyd. ortod. A. Abunevičiūtė jau 
minėjo, pasirinktų breketų rūšis iš dalies le-
mia gydymo trukmę. Dar breketus galima 
rinktis atsižvelgiant į jų kainą bei estetinę 
išvaizdą:■ Metaliniai breketai. Tai – populia-
riausia ir pigiausia breketų rūšis. Jų siste-
mos lankas tvirtinamas metaline arba elas-
tine ligatūra.■ Skaidrūs safyriniai breketai. Reko-
menduojami pageidaujantiems mažiau pas-
tebimo gydymo, kadangi breketai – skai-
drūs kaip stiklas. ■ Beligatūriniai breketai. Išvaizda 
beveik nesiskiriantys nuo įprastų metalinių 
breketų, šiuo metu tai – pažangiausia bre-
ketų sistema, kurios dėka gydymas vyksta 
greičiau, skiriami retesni kontroliniai vizitai 
pas gydytoją ortodontą. ■ Keramikiniai beligatūriniai bre-
ketai. Šioje breketų sistemoje suderintas 
breketų išorinis estetiškumas ir gydymo 
trukmės efektyvumas. ■ Vidiniai (liežuviniai) breketai. 
Brangiausi, tačiau išoriškai visiškai nepas-
tebimi breketai, prie dantų tvirtinami iš vi-
dinės pusės. 

Breketų rūšių – išties galybė. Nereikia bi-
joti jų nešioti – daugelyje pasaulio šalių tai 
netgi madinga. Juk kur kas geriau – šypsotis 
su breketais, nei slėpti kreivus, netaisyklin-
gai sudygusius dantis. Juo labiau, kad breke-
tai – tai tik laikina gydymo priemonė norint 
džiaugtis puikia, plačia, spindinčia šypsena. 
Ortodontinio gydymo klausimais 
konsultavo odontologijos klinikos  
„Privati praktika“ gydytoja ortodontė  
Asta Abunevičiūtė. 

Odontologijos kliniką  
„Privati praktika“ rasite nauju adresu: 

Čiurlionio g. 84B-61, Vilnius.  
Tel. +37068440349.  

Daugiau informacijos –  
www.privatipraktika.lt 

Ortodontinis gydymas breketais: mada ar būtinybė? 

Gydytoja ortodontė Asta Abunevičiūtė

Miegas – svarbus gyvybinis 
procesas, kurio metu kūnas 
ilsisi nuo fizinės įtampos, 
atkuriamos protinės 
jėgos, gerinama atmintis, 
stiprinamas imunitetas. 
Tai – ir grožio ritualas: 
miegant atsinaujina odos 
ląstelės, taigi ilgesnis 
ir ramesnis miegas 
garantuoja jaunatvišką 
išvaizdą. Tik gerai naktį 
pailsėję ryte nubundame 
geros nuotaikos, jaučiamės 
žvalūs bei energingi.

iužiniai: mitai ir tiesa. Didelę 
įtaką pilnaverčiam miegui turi ko-
kybiškas, pagal individualius po-
reikius parinktas čiužinys. Kaip tik 
dėl to rekomenduojama daugiau in-

vestuoti į tinkamo čiužinio, o ne į prabangios 
lovos pirkimą. Įprasta manyti, kad optimalus 
– vidutinio kietumo čiužinys. Tai – klaidinga 
nuostata. Pasak didmeninę prekybą bei indi-
vidualius užsakymus čiužiniais, kušetėmis, 
tachtomis ir lovomis vykdančios įmonės „Pa-
dvaiskas ir Ko“ generalinio direktoriaus Ar-
vydo Padvaisko, čiužinys pirmiausia turi būti 
patogus ir atpalaiduojantis nugaros raumenis. 
„Neverta prieš savo valią miegoti ant kietes-
nio čiužinio. Vienam toks čiužinys gali būti 
geriausias pasirinkimas, kitam – didžiausia 
kančia,“ – situaciją komentuoja A. Padvais-
kas. Ypatingai atsargiai čiužinius turėtų rinktis 
stuburo išvaržą turintys ar traumas patyrę as-
menys – kiekvienu individualiu atveju vertėtų 
atsižvelgti į gydytojo rekomendacijas tiek dėl 
čiužinio, tiek dėl miegojimo padėties.

Taip pat klaidinga manyti, kad geriausi – 
tik natūralaus pluošto čiužiniai. Neretai jie –  

palankiausia terpė daugintis pagrindiniam 
žmonių alergenui – namų erkutėms. Tai ypač 
svarbu, jeigu tokie čiužiniai tinkamai nepri-
žiūrimi: rečiau nei kas penkerius metus keičia-
mi naujais, dažnai nevėdinami, neapverčiami 
kita puse, ant viršaus nenaudojami higieniniai 
čiužiniai. Taigi neverta bijoti čiužinio sudėtyje 
išvydus poliesterį ar lateksą. Pastaroji žaliava 
apskritai rekomenduojama alergiškiems žmo-
nėms: porėta latekso struktūra pralaidi orui, 
pasižymi antibakterinėmis, antigrybelinėmis 
savybėmis.

Lovos: individualūs poreikiai tiek svei-
kam, tiek sergančiam. Kaip jau minėta, pra-
bangi lova dažnai puošia miegamojo interjerą, 
tačiau gali neatlikti pagrindinės savo funkci-
jos – neužtikrinti kokybiško miego. „Padvais-
kas ir Ko“ siūlo išeitį tarp prabangos ir funkci-
onalumo: lovas su pačiu didžiausiu galvūgalių 
aukščio ir kietumo pasirinkimu. Šių lovų di-
zainas ypač patiks skandinavišką minimaliz-
mą mėgstantiems žmonėms: nepriekaištingos 
formos, santūrios spalvos, tekstile ar dirbtine 
oda aptraukti galvūgaliai bei kojūgaliai, in-
tegruota patalynės dėžė, galimybė prie lovos 
derinti daiktadėžę. Visos šios detalės su kli-
entu, kurio pagrindinis tikslas – miegoti ant 
patogaus čiužinio iš kokybiškų žaliavų paga-
mintoje lovoje, derinamos individualiai. 

Žmonėms, turintiems ypatingų poreikių, 
rekomenduojamos funkcinės elektroninio 
valdymo lovos su individualiu valdymo pultu 

nugaros ir kojų zonų kilnojimui. Nugaros pa-
kėlimo funkcija patogi tais atvejais, kai prieš 
užmiegant lovoje mėgstama skaityti, megzti 
ar dirbti kompiuteriu. Tuo pat metu, kilsteltos 
į pageidaujamo laipsnio vertikalią padėtį, il-
sinamos ir po sunkių dienos darbų pavargu-
sios kojos. Netolimose Vakarų Europos šalyse 
(Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje ir kt.) be 
tokių lovų neįsivaizduojami nė vieni namai.  

Funkcinės elektroninio valdymo lovos – 
išskirtinis komfortas kiekvienam, taip pat –  
nepamainoma išeitis specialių poreikių turin-
tiems asmenims bei ligoniams. Būtent dėl to 
„Padvaiskas ir Ko“ gaminamomis lovomis 
pasitiki didžiausios Lietuvos bei užsienio 
gydymo bei reabilitacijos įstaigos. Asmenys, 
ypač besigydantys traumas, vertina šias lovas 
dėl unikalios savybės laikyti kojas virtualioje 
padėtyje. Tokia funkcija gelbsti ir žmonėms, 
kenčiantiems nuo venų varikozės, nėščioms 
moterims bei visiems, kurių kojos linkusios 
greitai pavargti ir tinti. 

Pakeliamas nugaros mechanizmas leidžia 
higieniškai prižiūrėti nuolatinės slaugos reika-
laujančius ligonius, patogiai ir lengvai keisti 
jiems patalynę. Apsvarstyti galimybę įsigyti 
tokią lovą turėtų ir žmonės, kenčiantys nuo 
padidėjusio rėmens ar knarkimo. Abiem atve-
jais, šiek tiek kilstelėjus nugaros padėtį į verti-
kalią, pilnai arba beveik pilnai pašalinami ne-
malonūs rėmens ar knarkimo sukelti pojūčiai.

Pageidaujantys visokeriopos rekreacijos 

žmonės kviečiami praleisti laisvalaikį ar švęs-
ti šventes 2011 metais Paberžės raj. įkurtoje 
jaukioje Padvaisko sodyboje. Čia laukia ne tik 
patogiausi čiužiniai, bet ir rąstiniai pastatai, 
židiniai, pirtis, tyras švarus oras, rami aplinka 
bei privatumas. Viskas, ko reikia pailsėti bei 
atgauti jėgas.

Saldus kaip medus miegas – tik patogios lovos dėka 

Kaip pasiruošti 
saldžiam miegui:
■  Nubudę ryte leiskite čiužiniui kvė-
puoti iki pat vakaro – šitaip ilgiau išlaikysi-
te čiužinį sausą ir higienišką;
■  Išvėdinkite miegamojo kambarį prieš 
naktį;
■  Naudokite kokybiškų audinių patalynę;
■  Parinkite tinkamą kambario tempera-
tūrą (geriausia – apie 22°C);
■  Laikykitės miego režimo – stenkitės 
kasdien eiti miegoti kasdien tuo pat metu;
■  Likus keletui valandų iki miego gausiai 
nevalgykite, nevartokite kofeino. Jeigu jau-
čiatės labai alkani, išgerkite mėtų arbatos 
ar suvalgykite jogurto;
■  Lengviau užmigsite po šiltos vonios 
su eteriniu levandų aliejumi ar pailsinę 
kojas vertikalioje padėtyje.
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ĮKVĖPKITE SVEIKATOS

Tai natūralus būdas apsisaugoti nuo ligų, nes treniruotės su „Samozdrav“ 
esmė – kvėpavimas atmosferos oro ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu. Šiame 
mišinyje anglies dvideginio koncentracija yra daug kartų didesnė nei kvė-
puojant įprastai. Pakanka vos 30-60 min. kasdien, kad per kelis mėnesius 
CO2 koncentracija mūsų kraujyje padidėtų ir taptų normali. Atsinaujina krau-
jagyslių tonusas, normalizuojasi kraujo spaudimas, sumažėja širdies apkro-
va, pagerėja organų aprūpinimas krauju – taigi, pašalinama pagrindinė hi-
pertonijos ir išeminės širdies ligos priežastis. 

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

Sužinoti daugiau ir užsisakyti galima tel. 8 5 2305808, +370 606 896 69. 
Treniruoklių galima įsigyti: Vilniuje „Vingio“ vaist. (Savanorių per. 11), „Me-
dininkų“ vaist. (Aušros vartų g. 27), Kaune bendrovėse „RIVA“ ( Putvins-
kio g. 49), „Ecohit“ ( V.Lašo g. 3), vaist. „Urticae“ (Neries kr. 8), Šiauliuose 
medtechnikos pard. (Dvaro g. 74), Klaipėdoje medtechnikos pard. (Galinio 
pylimo g. 5.), Panevėžyje „Stoties“ vaist. (Stoties g. 7), Alytuje firmoje „Lau-
veka“ ( Suvalkų g.1), Marijampolėje „Vaistų skrynelė“ vaist. (Jaunimo g. 2), 
Vilkaviškyje Švarcos vaist., (Maironio g. 5). www.salus.lt. info@salus.lt. 

Mirties priežasčių statistika skaudi – dažniausiai 
mūsų artimuosius palaužia kraujotakos ligos. 
Vaistų pasirinkimas didžiulis, tačiau jų nauda 
laikina, o šalutinis neigiamas poveikis lieka ilgam – 
vartojant kartais net kelių rūšių vaistus kyla pavojus 
širdžiai, smegenims, inkstams, o norimo efekto 
nepasiekiama. Rusijos mokslininkai medicininiais 
tyrimais nustatė šių ligų atsiradimo priežastis ir 
kosminių technologijų pagrindu sukūrė kvėpavimo 
treniruoklį „Samozdrav“, kurio poveikį jau išbandė 
ir patyrė milijonai žmonių Rusijoje. Dešimtys 
tūkstančių žmonių teigiamą kvėpavimo treniruočių 
poveikį patyrė ir Lietuvoje.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos (VLK) interne-
to svetainėje (www.vlk.lt) gausu naudin-
gos informacijos. Jau kuris laikas veikia 
skyrelis „Pasitikrinkite savo draustumą 
privalomuoju sveikatos draudimu“. Juo 
pasinaudoti gali kiekvienas šalies gyvento-
jas, tereikia šio skyrelio skiltyje „Draudžia-
mojo paieška“ įrašyti asmens kodą arba 
draudžiamojo asmens identifikacinį kodą 
(DIK). Tokia galimybė atsirado praėjusių 
metų pabaigoje VLK pradėjus eksploatuo-
ti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos 
draudimu registrą. 

Draudžiamųjų registras yra informacinė 
sistema, kurioje ne tik registruojami draudžia-
mieji, bet ir nustatomas asmens apdraustumas 
bei apdraustumo galiojimo laikotarpiai, kla-
sifikuojami apdraustieji. Šiame registre re-
gistruojami visi Lietuvos gyventojai – nuolat 
Lietuvoje gyvenantys Lietuvos ir užsienio ša-
lių (ES ir kitų šalių) piliečiai, laikinai Lietuvo-
je gyvenantys ir teisėtai dirbantys užsieniečiai 
bei nepilnamečiai jų šeimos nariai (įskaitant 
valstybės globojamus užsieniečius). Iš regis-
tro išregistruojami asmenys, deklaravę išvyki-
mą iš Lietuvos. Atvykę į Lietuvą ir deklaravę 
atvykimą bei gyvenamąją vietą, asmenys į šį 
registrą tuoj pat įregistruojami. Registro duo-
menys nuolat atnaujinami.

Sužinoti apie savo draustumą, jo istoriją jau 
keleri metai galima naudojantis e. paslaugomis. 
Tai asmeninė informacija, todėl prieinama tik 
galintiems saugiai prisijungti prie Elektroninių 
valdžios vartų www.epaslaugos.lt – viešųjų  
e. paslaugų sistemos, kurioje kaupiami taip pat 
ir ligonių kasų duomenys. Čia kaupiama infor-
macija apie asmenų prisirašymą prie gydymo 
įstaigos, apie suteiktas ambulatorinio, staci-
onarinio gydymo, medicininės reabilitacijos 
paslaugas bei išrašytus kompensuojamuosius 
vaistus. Duomenys pateikiami išsamiai: nuro-
domas gydymo įstaigos pavadinimas ir registro 
kodas, apsilankymo data, gydytojo pavardė, 
paslaugos pavadinimas, diagnozė ir kita. Šiuos 
duomenis pateikia gydymo įstaigos ir vaistinės, 
sudariusios sutartis su ligonių kasomis. 

Svarbi informacija ligonių kasų interneto 
svetainėse VLK svetainės skyrelyje „Būtina žinoti“ 

rasite informaciją apie padidėjusias nuo 2012 
m. rugpjūčio 1 d. (dėl minimalios algos pa-
didinimo) privalomojo sveikatos draudimo 
įmokas. 

Svarbus skyrelis „Nemokėkite, kol neįsiti-
kinote priemokų už gydymą teisėtumu“. Kai 
gydymo įstaigose paprašoma privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraustų asmenų sumo-
kėti ar primokėti už gydymo paslaugas arba 
gydantis stacionare pačiam įsigyti vaistų ir me-
dicinos pagalbos priemonių, rekomenduojame 
išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama, paprašyti 
dokumentų, įrodančių priemokų teisėtumą. Ta-
čiau geriausia būtų jau iš anksto žinoti atvejus, 
kai iš privalomuoju sveikatos draudimu ap-
draustų pacientų gali būti imamas papildomas 
mokestis. Tam pasitarnaus interneto skyrelyje 
„Nemokėkite, kol neįsitikinote priemokų už 
gydymą teisėtumu“ skelbiama informacija. 

Be to, jau ne vienerius metus VLK interneto 
svetainėje galima sužinoti apie laisvas vietas 
medicininės reabilitacijos paslaugas teikian-
čiose įstaigose. Valstybinės ligonių kasos spe-
cialistai, bendradarbiaudami su reabilitacijos 
ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančiomis 
įstaigomis, skelbia gyventojams naudingą in-
formaciją minėtos interneto svetainės skyrelyje 
„Medicininė reabilitacija“. Jame informuojama 
apie laisvas vietas vaikų bei suaugusiųjų rea-
bilitacijos įstaigose, nurodomi jų adresai, tele-
fonai, įstaigų teikiamos gydymo rūšys. Tai pa-
galba pacientams ir gydytojams, siunčiantiems 
ligonį į minėtas gydymo įstaigas.

Taip pat VLK ir teritorinių kasų interne-
to svetainėse veikia „Klausimų ir atsakymų“ 
skyreliai, kuriuose skelbiami atsakymai į daž-
niausiai užduodamus klausimus. Ligonių kasų 
specialistai nuolat analizuoja gaunamus klausi-
mus, papildo interneto svetaines gyventojams 
aktualia informacija. 

Beje, TLK adresus ir telefonų numerius ra-
site VLK svetainės adresu www.vlk.lt įvadinio 
puslapio viršuje esančiame skyriuje „Teritori-
nės ligonių kasos, kitos naudingos nuorodos“.

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyrius 

Daugelis iš mūsų vaikystėje patyrė nema-
lonių gydymo procedūrų, kuomet susirgus 
buvo liepiama 3 kartus per dieną praplauti 
nosį, skalauti gerklę, nes priešingu atveju 
būtų tekę keliauti tiesiai pas gydytoją, kuris 
padarytų tą pačią procedūrą, tik į pagalbą 
pasitelkdamas didžiulį švirkštą! Atskleisime 
jums paprastą ir genialią tiesą: jeigu praplo-
vimo procedūras darytumėte ne per prie-
vartą ir reguliariai, jos padėtų apsisaugoti 
jums nuo pasikartojančių peršalimo ligų.

Kasdienė ausų-nosies-gerklės higiena iš-
laisvina nosį nuo užgulimo (kuris su metais 
tampa norma, kaip ir rytinis kosulys ar už-
kimimas), o taip pat pagerina klausą.
Nosies ertmė

Nosies ertmė, o taip pat prienosinė ertmė 
(sinusai) ir nosiaryklė yra padengti gleivine, 
kuri atlieka labai svarbų vaidmenį bendroje 
organizmo veikloje. Joje yra ląstelės, kurios 
padengtos ypatingais plaukeliais. Šie plaukeliai 
sukelia vadinamą „plakimą“: Toks mechaniz-
mas užtikrina normalų sinusų drenažą – išstu-
mia ten susidariusias gleives. Paprastai gleivės 
pas mus gaminasi pastoviai ir jų išsiskyrimo 
mes praktiškai nepastebime.
Snargliai – ne diagnozė!

Rinitas – tai nosies gleivinės uždegimas. Ri-
nito sukėlėjai, kaip taisyklė, yra virusai. Todėl 
šio tipo slogos neverta gydyti antibiotikais. Ser-
gant rinitu, rekomenduojama vartoti priešviru-
sinius vaistus, pavyzdžiui žmogaus interferono 
pagrindu.

Sinusitas – prienosinių ertmių (sinusų, an-
čių) gleivinės uždegimas. Užleistoje (negydo-
moje) stadijoje uždegimas gali apimti net kau-
kolės kaulus, kurie formuoja šias prienosines 
ertmes. Sinusito sukėlėjas – bakterijos. Toks 
uždegimas sėkmingai gydomas antibiotikais. 
Nustatyti slogos tipą gali tik gydytojas. Taigi, 
jei sloga nepraeina ilgiau nei savaitę, nepatin-
gėkite kreiptis į LOR gydytoją tam, kad išveng-
tumėte komplikacijų.
Kaip gi serga nosis?

Vieną dieną į nosies gleivinę patenka viru-
sas – ir gleivinėje kyla uždegimas. Ji patinsta, 

prasideda nutekėjimas, gleivių gaminimas 
keliskart suintensyvėja. Todėl susirgus ūmiu 
respiratoriniu virusiniu susirgimu, mes jaučia-
me nosies užgulimą, prireikia pasirūpinti krūva 
nosinaičių. Tai – rinitas.

Jeigu jis sėkmingai praėjo ir baigėsi kartu 
su temperatūros, silpnumo ir negalavimo pasi-
baigimu, tai jums pasisekė! Jūs išsilaisvinote iš 
ligos. Jeigu liga užsitęsė, ji turi visas galimybes 
išsivystyti į sinusitą.

Sinusitas – visada pūlingas procesas. Ky-
la jis dėl gleivių nutekėjimo problemos. Visi 
sinusai atsiveria ir gleives išskiria į nosies 
ertmę, todėl bet kokie veiksniai, sukelian-
tys nosies gleivinės paburkimą, gali trukdyti 
nutekėti gleivėms iš sinusų į nosį ir sukelti 
sinusų infekcijas ar kitas sinusų ligas. Tam, 
kad išvengtumėte sinusų ligų, būtina padėti 
gleivėms nutekėti iš sinusų.

Sinusitas prasideda tuomet, kai patinusi 
nosies gleivinė „uždaro“ sinusų angutes, ku-
rios atsiveria į nosį. Tuomet gleivės susikau-
pia sinusų ertmėje, o žmogus jaučia nemalonų 
skausmą bei tempimą sinusų srityse. Sergant 
sinusitu būdingas kaktos, skruostų ir akių sričių 
tempimas ar skausmas.
Didžiausia blogybė

Ir taip mes išsiaiškinome, kad visų bėdų 
pagrindas (uždegimo šaltinis) – kaip taisyklė, 
virusas, įsišaknijęs nosies ertmėje. Taigi perša-
limo ligų profilaktiką būtina pradėti būtent nuo 
nosies praplovimo.

Tokio praplovimo tikslas – nuo gleivinės 
paviršiaus pašalinti susidariusį papildomą se-
kretą ir pūlingas išskyras. Nes būtent jos yra 
ideali terpė virusams.

Reikėtų atminti, kad reguliariai praplovinė-
jant nosį, didelė dalis mikrobų, parazituojančių 
ant gleivinės paviršiaus, bus išplauti. Tačiau 
egzistuoja dar viduląsteliniai mikrobai. Jų pa-
šalinimui jau būtini rimtesni vaistai, o ne pra-
plovimai.

Kodėl kankina sinusitas ir rinitas
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onizuota dušo galvutė gaminama 
naudojant akupunktūros – gydy-
mo adatomis – principus. Speciali 
sandara ir reguliuojamo srovės slė-
gis vandens čiurkšlėmis masažuoja 

svarbiausius kūno taškus. Svarbu atkreipti 
dėmesį ir į ekonomiškumą: ypatinga dušo 
galvutės konstrukcija sustiprina vandens 
srovę, todėl šis naudojamas taupiau – są-
naudos sumažėja net iki 30 proc.
Kokie pokyčiai vyksta 
vandenyje naudojantis 
jonizuotu dušu?

Tolimieji infraraudonieji spinduliai. 
Vandeniui tekant dušo galvute, skleidžiamos 
8–14 mikronų bangos – taip aktyvuojami 
naudingi elementai vandenyje. Infraraudo-
nieji spinduliai modifikuoja vandens mole-
kules, padidina jų pralaidumą bei įsiskver-
bimą. Tai natūralios, saugios bangos, kurios 
įsiskverbdamos sušildo kūną, aprūpina jį 
pakankamu deguonies kiekiu, pagerina krau-
jotaką, mažina riebalinių ląstelių perteklių, 
neleidžia vystytis bakterijoms, greitina me-
džiagų apykaitą ir stiprina imunitetą.

Neigiami jonai. Tai neigiamą potencialą 
turintys atomai, molekulės ir molekulių da-
lys, turinčios didesnį nei įprastą elektronų 
skaičių. Jos skyla paveiktos infraraudonųjų 
spindulių arba vykstant įvairiems chemi-
niams procesams ore ar vandenyje. Tyrimais 
įrodyta: neigiami jonai stabdo bakterijų ir 
virusų plitimą, neutralizuoja dulkių, žieda-
dulkių, stiprių kvapų ar žmogaus organizmui 

kenksmingų chemikalų keliamą žalą, šalina 
nuovargį, greitina medžiagų apykaitą, gerina 
miegą. Jonizuotas vanduo būna minkštesnis, 
todėl pagerėja odos ir plaukų struktūra. 

Pravartu žinoti, kad prausdamasis žmo-
gus per odą ir plaučius sugeria daugiau 
kenksmingojo chloro, nei gerdamas chlo-
ruotą vandenį. Prausiantis atsiveria odos 
poros, ir chloras lengvai patenka į orga-
nizmą. Čia gelbsti jonizuota dušo galvutė, 
pasižyminti ypatinga savybe – gebėjimu 
sujungti vandentiekio vandenyje esančias 
chloro molekules ir saugiai jas pašalinti be 
sąlyčio su kūnu. 

Germanio keraminės granulės. Germa-
nis – itin retas ir vertingas 32-asis Mendele-
jevo lentelės cheminis elementas. Dėl savo 
retumo ir unikalumo šis elementas tarptau-
tinėse prekybos biržose vertinamas taip pat 
kaip auksas. Germanis teikia deguonį orga-
nizmo ląstelėms, stiprina imunitetą. Vienas 
pirmųjų biologinių germanio savybių tyrinė-
tojų, biochemikas Stephen A. Levin nusta-
tė: šis mikroelementas geba pagerinti gyvų 
audinių aprūpinimą deguonimi. Nenuostabu, 
kodėl germanis dar vadinamas ir vitaminu 
O. Germanio kristalinė struktūra – tokia pati 
kaip deimanto. Jo molekulės sudarytos iš tri-
jų deguonies dalelių ir vienos germanio da-
lelės, todėl manoma, kad kraujyje organinis 
germanis elgiasi panašiai kaip hemoglobi-
nas: dalyvauja deguonies pernešimo krauju 
procese. Nuolat aprūpinami deguonimi, or-
ganizmo audiniai apsisaugo nuo deguonies 
nepakankamumo (hipoksijos) vystymosi. 

Germanio unikalumas – gebėjimas įsi-
skverbti į giliausius odos sluoksnius, drau-
ge prisotinant ją deguonimi, neutralizuojant 
kenksmingąjį laisvųjų radikalų bei aktyvio-
jo deguonies poveikį. Aktyvusis deguonis 
dažnai tampa raukšlių, pigmentinių dėmių, 
odos susirgimų, spuogų, išsiplėtusių krau-
jagyslių ar papilkėjusios veido odos spal-
vos priežastimi. Mokslininkų vitaminu O 
vadinamas germanis atkuria odos paviršių, 
prasiskverbia į pačius giliausius sluoksnius, 
pašalina iš odos aktyvųjį deguonį, toksinus 
ir žalingas medžiagas, taip pat pripildo ląs-
teles maitinamosiomis medžiagomis.

Maifan keraminės granulės. Medicini-
nis Maifan akmuo, kuris randamas Kinijoje 
ir Mongolijoje, rytiečių vadinamas ilgaam-
žiškumo, sveikatos akmeniu. Pašalina super-
oksido (kenksmingo anijono) perteklių orga-
nizme, detoksikuoja ir yra mikroelementų, 
tokių kaip kalcis, geležis, cinkas, magnis, 
varis ir kt., šaltinis.

Šis akmuo biologiškai aktyvus ir gerina 
fiziologines savybes, todėl gerėja kraujo ir 

medžiagų apykaita. Jis taip pat didina pH. 
Šiuolaikinis mokslas patvirtina šio akmens 
teigiamą poveikį žmogaus organizmui – ja-
me yra daug svarbių mineralų ir mikroele-
mentų. Maifan akmuo ne tik išvalo iš van-
dens kenksmingas medžiagas, bet ir apsaugo 
nuo virškinimo sistemos ligų, normalizuoja 
kraujospūdį, gerina imunitetą.

Pagal įmonės „BURBULIUKAS IR CO“ 
užsakymą buvo pagamintos 4 rūšių joni-
zuotos dušo galvutės. Kiekvienas klientas, 
užsukęs į įmonės parduotuves – salonus pen-
kiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 
turės puikią galimybę iš arčiau susipažinti 
su jonizuotomis dušo galvutėmis ir norimos 
sudėties galvutę išsirinkti tik už 129 Lt. Par-
duotuvių adresai ir darbo laikas svetainėje 
www.burbuliukas.lt Tel. 8 655 35398

Vanduo: kaip maudantis duše iš jo gauti didžiausią naudą?
Dušas – kasdienė procedūra, todėl čia labai svarbu turėti gerą 
bei kokybišką vandenį. Rekomenduojama įsigyti jonizuotą 
dušo galvutę – ji skleidžia infraraudonuosius spindulius, 
generuoja neigiamus jonus. Sudėtyje yra Maifan akmens ir 
germanio keraminių granulių. Unikalios sudėties jonizuota 
dušo galvutė išvalo iš vandens sunkiuosius metalus bei 
kenksmingas bakterijas, aktyvuoja naudinguosius elementus, 
grynina ir minkština vandenį. Tokiu būdu vandeniui 
sugrąžinama jo pirmykštė natūrali sudėtis.

Specialios medicininės paskirties
dietinis maisto produktas

Reguliuoju cukrų ir  lieknėju

Galite įsigyti   
greitai taps  

www.exadipin.lt

• Padeda mažinti gliukozės kiekį kraujyje pavalgius

• Nuolat padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje

• Padeda mažinti antsvorį

Natūralaus lieknėjimo koncepcija

Nr.
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Nuolat padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje

Padeda mažinti antsvorį

Natūralaus lieknėjimo koncepcija

Nr.1Austrijoje



cmyk

6

2012 m. spalio 6 d., šeštadienis6 

iokardo infarkto simptomai. 
Miokardo infarktas (dar žinomas 
kaip širdies smūgis) ištinka užsi-
kimšus vainikinei širdies arterijai. 
Krešulys dažniausiai susidaro dėl 

aterosklerozės susiaurėjusioje arterijoje. Jei 
trombas nedidelis ir užtveria tik dalį krauja-
gyslės, susergama nestabilia krūtinės angina 
(atsiranda priešinfarktinė būklė) arba ištinka 
nedidelis širdies infarktas. Vainikines širdies 
kraujagysles dažnai užkemša trombas, todėl 
krešulį tirpdantys vaistai gali sumažinti mio-
kardo pažeidimo gylį ir plotą. 

Visiems pravartu susipažinti su miokardo 
infarkto požymiais, kadangi dažnai gyvybę 
gali išgelbėti šalia esantys žmonės, geban-
tys atpažinti miokardo infarkto simptomus 
ir tinkamai suteikti pagalbą. Tolesnė ligos 
eiga priklauso nuo pažeisto raumens ploto 
ir teikiamos pagalbos operatyvumo. Ūminis 
miokardo infarktas gydomas moderniausio-
mis priemonėmis ir ligonis gali pasveikti. 
Tačiau visai nesigydant gresia pakartotinas 
infarktas, kartais neapsieinama be sudėtin-
gų brangiai kainuojančių procedūrų ir sun-
kių operacijų, po kurių daugelis ligonių jau 
negali gyventi be vaistų arba miršta. 

Dažniausiai pasitaikantys 
miokardo infarkto simptomai:

■  Ilgiau nei 5 min. trunkantis ar daž-
nai pasikartojantis spaudžiantis, plėšiantis, 
deginantis skausmas krūtinėje, plintantis į 

kaklą, apatinį žandikaulį, vieną ar abi ran-
kas, pečius; 

■  Pasunkėjęs kvėpavimas, oro stoka; 
■  Pykinimas, vėmimas; 
■  Skausmas skrandžio srityje; 
■  Silpnumas, galvos svaigimas, alpulys; 
■  Išbalusi (pelenų spalvos) oda, pamė-

lusios lūpos; 
■  Stiprus prakaitavimas; 
■  Baimė. 
Dažniausias miokardo infarkto simpto-

mas yra užsitęsęs skausmas ar diskomfortas 
krūtinėje. Nestiprus skausmas gali kaitaliotis 
su nepakeliamu plėšiančiu skausmu. Skaus-
mas jaučiamas kaip spaudimas, maudimas, 
deginimas, plėšimas, sunkumas už krūtin-
kaulio, jis plinta į kaklą, apatinį žandikaulį, 
petį, ranką. Skausmas būna vienodas, nepa-
lengvėja pakeitus padėtį, ramybės metu ar iš-
gėrus vaistų. Jei yra bet koks skausmas ir kiti 
miokardo infarkto požymiai, būtina skubiai 
kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Kitas miokardo infarkto simptomas yra 
pasunkėjęs kvėpavimas. Kvėpavimas būna 
dažnesnis nei normalus, nes organizmas 
bando pristatyti daugiau deguonies širdies 
raumeniui. Pulsas gali būti padažnėjęs arba 
suretėjęs, kartais nereguliarus. Oda, ypač 
veido, būna pablyškusi ar pamėlusi. Gali 
pilti šaltas prakaitas, pykinti, gali vemti. Šie 
požymiai rodo stresinę organizmo reakciją į 
nepakankamą širdies raumens darbą.

Pirmoji pagalba ištikus miokardo in-
farktui. Miokardo infarkto dydis priklauso 
nuo suteiktos pagalbos operatyvumo. Kai 
visiškai užsikemša vainikinė arterija, šir-
dies raumuo pradeda žūti po 20 minučių. 
40 proc. raumens žūsta per 45 minutes nuo 
vainikinės arterijos užsikimšimo, 90 proc. – 
per 90 minučių. Šie skaičiai rodo, kad pa-
jutus pirmus miokardo infarkto požymius, 
reikia kuo skubiau ieškoti pagalbos. 

Būtina žinoti, kaip padėti 
sergančiajam: 

■  Įtarę, kad ištiko miokardo infarktas, 
tuoj pat kvieskite greitąją medicinos pagal-
bą telefonu 112. Pagalba turi būti suteikia-
ma per pirmąsias 1-2 val. 

■  Padėkite nukentėjusiajam žmogui 
atsisėsti, atlaisvinkite spaudžiamuosius dra-
bužius, nuraminkite jį. Tai padės jam len-
gviau kvėpuoti ir pagerins širdies aprūpini-
mą deguonimi. 

■  Kol atvyks medikai, nuolat stebėkite gy-
vybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą, pulsą. 

■  Jei žmogus praranda sąmonę ir nu-
stoja kvėpavęs, atloškite galvą ir atlikite 2 
oro įpūtimus ir 15 krūtinės ląstos paspau-
dimų. 

Jeigu žmogus sąmoningas ir jam atsi-
randa miokardo infarkto požymių, duo-
dama sučiulpti tabletė arba purškiama po 
liežuviu nitroglicerino (ne daugiau kaip 
tris kartus kas 5 minutes). Galima duoti as-
pirino tabletę, tačiau vaistų, kuriuose yra 
aspirino ir jie vartojami nuo karščiavimo, 
slogos ar galvos skausmų, vartoti negali-
ma.

Nereikia laukti, kol susergama – sveikata 
privaloma rūpintis kasdien. Stresas, rūky-
mas, alkoholio vartojimas, nesubalansuota 
mityba ir nepakankamas fizinis krūvis didi-
na tikimybę susirgti miokardo infarktu, to-
dėl žmonėms būtina stengtis kaip įmanoma 
labiau mažinti šiuos rizikos veiksnius. 

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro Sveikatos mokyklos 

Sveikatos mokymo skyriaus visuomenės 
sveikatos edukologė Vida Dubinskienė

Miokardo infarktas: kaip jį atpažinti ir suteikti pagalbą
Pasaulyje širdies ligomis serga vis daugiau jaunų žmonių, 
nesulaukusių nė trisdešimties. Statistikos duomenimis, 
Lietuvoje miokardo infarktas kasdien ištinka daugiau kaip 
20 žmonių. Miokardo infarktas – pavojinga liga, negrįžtamai 
pažeidžianti širdies raumenį ir laiku nesuteikus pagalbos –  
mirtina. Mirčių skaičių dažnai padidina miokardo infarkto 
požymių nežinojimas – žmonės pradeda savarankiškai gydytis 
nuo kitų ligų nė neįtardami infarkto. Laiku pastebėti ligos 
požymiai bei suteikta pagalba gali padėti ligoniui pasveikti, 
todėl miokardo infarkto požymius pravartu žinoti kiekvienam.

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

Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

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

Hjerte / 007.1
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e vandens nebūtų gyvybės. Van-
duo – plačiausiai Žemėje paplitusi 
medžiaga. Gyvuose organizmuose, 
jų organuose ir audiniuose yra vi-
dutiniškai 63 - 68 proc. vandens. 

Beveik visi organizmo cheminiai ir fiziolo-
giniai procesai vyksta vandens skiediniuose 
arba kartu su vandeniu. Kartu su vandeniu 
iš organizmo pašalinamos kenksmingos me-
džiagos ir apykaitos produktai. Žmogui būti 
be vandens daug pavojingiau negu be mais-
to: nevalgius išgyvenama iki 40 parų, negė-
rus – daugiausia iki 8. Svarbiausiems gy-
vybiniams procesams palaikyti suaugusiam 
žmogui, priklausomai nuo gyvenimo būdo 
ir fizinio krūvio, kasdien rekomenduojama 
išgerti 2 – 2,5 litro geriamojo vandens. 

Sveikiausias – gėlas vanduo. Svarbu at-
kreipti dėmesį, kad gėlo, tyro vandens atsar-
gos Žemėje labai nedidelės – klimatui šylant 
ir žmonių populiacijai didėjant jo suvartoja-
ma vis daugiau. Turėtų džiuginti faktas, kad 
Lietuva, kaip teigiama didžiausio šalies van-
dens tiekėjo – „Vilniaus vandenų“, tinklapy-
je – viena iš nedaugelio Baltijos ir Europos 
valstybių, turinčių dideles gėlo vandens at-
sargas: vandentiekiams naudojamas išskirti-
nai požeminis vanduo, kurio gręžinių gylis 
– 30 – 50 metrų. Kita vertus, net ir tokiame 
vandenyje, be naudingų mineralų, aptinkama 
daug kenksmingų priemaišų, kaskart susifor-
muojančių nuo kenksmingos ūkinės ir pra-
moninės veiklos. Šiuos teršalus išvalyti ne 
taip paprasta: dažnai nutylima, kad iš giliųjų 
sluoksnių išgaunamas vanduo patenka į ne 
naujus, jau užterštus vamzdynus. 

Vandens taršos normos Lietuvoje – vie-

nos didžiausių. Atrodytų, ir čia imamasi iš-
ankstinių prevencijos priemonių – teigiama, 
kad fizikiniai bei mikrobiologiniai geriamo-
jo vandens kokybės rodikliai, kurių yra per 
50, atitinka Lietuvos higienos normą HN 
24:2003. Pasak Nacionalinės vandens koky-
bės asociacijos vadovo Elvio Rudzianskio, 
geriamojo vandens kokybės rodikliai per 
pastarąjį dešimtmetį kito. Sunerimti verčia ir 
tai, kad Lietuvoje vanduo tiriamas atsižvel-
giant į apytiksliai 50 rodiklių. Pasaulinėje 
praktikoje, mokslininkų nuomone, vandenį 
derėtų tirti atsižvelgiant į beveik 1 000 ro-
diklių – būtent tiek cheminių junginių aptin-
kama vandenyje. Natūraliai kyla klausimas, 
kaip geriamojo vandens vartotojų sveikatą 
veikia tie šimtai Lietuvoje netiriamų rodi-
klių. Neužtenka tvirtinti, kad gyventojams 
tiekiamas kokybiškas vanduo, kai ištiriama 
tik keliasdešimt šio vandens savybių ir nu-
tylima apie likusias, netiriamas kenksmingas 
priemaišas. 

Vieni dažniausių Lietuvoje aptinkamų 
teršalų – nitratai, į dirvožemį patenkantys su 
lietaus vandeniu ir žemės ūkyje naudojamo-
mis organinėmis bei mineralinėmis trąšomis. 
Centralizuoto vandens tiekėjai lyg ir nusiima 
atsakomybės naštą nuo namų ūkių, naudo-
jančių šachtinių šulinių vandenį – tokio van-
dens kokybė yra paties žmogaus reikalas. 
Labai dažnai, be kitų kenksmingų priemaišų, 
šachtiniuose šuliniuose aptinkami būtent ni-
tratai, ypač – jeigu šulinys nėra gilus. Kita 
vertus, Lietuvoje nustatyta geriamojo van-
dens nitratų norma – iki 50 mg/l – yra itin 
aukšta palyginus, pavyzdžiui, su JAV, kur 
nitratai geriamame vandenyje negali viršyti 

10 mg/l. Remiantis nustatytomis nitratų nor-
momis Lietuvoje galima daryti išvadą, kad 
lietuviai, palyginus su amerikiečiais – išties 
atsparūs kenksmingoms vandens priemai-
šoms, todėl šias galima netgi dvigubinti. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad didelis ni-
tratų kiekis – itin pavojingas žmogaus orga-
nizmui, ypač – kūdikiams. Nitratai kraujyje 
esantį hemoglobiną paverčia methemoglobi-
nu, todėl organizmas gauna mažiau deguo-
nies – žmogui gyvybiškai reikalingų dujų. 
Apsinuodijus nitratais ima trūkti oro, pamė-
lynuoja oda, nuo didesnio jų kiekio vaikus 
ištinka mirtis. Be to, patekę į žarnyną, tulžies 
ar šlapimo pūslę, šie dariniai jungiasi su bal-
tymų apykaitos produktais ir sudaro druskas 
– nitrozaminus – galinčius sukelti įvairių for-
mų vėžį. Sunerimti vertėtų tiek šulinių, tiek 
centralizuoto vandentiekio vandens vartoto-
jams – ne viskas, kas Lietuvoje pripažinta 
norma, iš tiesų nėra kenksminga sveikatai.

Nauji vamzdžiai ne visada įtakoja 
vandens kokybę. Šių metų pradžioje viena 
Vilniaus Lazdynų mikrorajono daugiabučio 
namo bendrija, išklausiusi gyventojų skundų 
dėl tekančio nešvaraus vandens, nusprendė 
keisti trisdešimt metų tarnavusius vandentie-
kio vamzdžius. Namo bendrijos pirmininkas 
tuomet teigė nustebęs senų vamzdžių nešva-
ra – į išoriškai didelio skersmens užkalkėju-
sius vamzdžius sunkiai galėjo tilpti pirštas. 
Tokiais vamzdžiais trisdešimt metų buvo 
tiekiamas vanduo. Ne paslaptis, kad Vilniaus 
Lazdynų ir Karoliniškių mikrorajonams daž-
nai tiekiamas drumzlinas, nenugeležintas 
vanduo. „Vilniaus vandenys“ čia nusiima 
atsakomybės naštą – garsiai kalbanti apie 
neabejotiną vandens kokybę įmonė nutyli, 
kad kokybišką vandenį ji įstatymiškai priva-
lanti tiekti tik iki namo įvado. Kitaip tariant 
– gelbėjimasis – pačių skęstančiųjų reika-
las: tolesnis vandens tiekimas priklauso nuo 
konkretaus namo vamzdyno, kurio kokybė, 
neturint namo bendrijos, dažnai apskritai pa-
liekama neprižiūrėta. Kita vertus, įdomu tai, 
kad investavę daugiau nei 25 000 litų pase-
nusių nešvarių vamzdynų keitimui naujais, 
to paties Lazdynų mikrorajono daugiabučio 
gyventojai ir toliau skundžiasi nekokybišku 
vandeniu.

Lietuva pasaulyje. Pagal naujausią 
UNESCO pranešimą apie vandens kokybę, 
Lietuva atsidūrė 54 vietoje iš 122 įvertintų 
pasaulio šalių. Vadinasi, klaidinga teigti, kad 
Lietuvoje tiekiamas itin švarus ir kokybiškas 
geriamasis ir techninis (buityje naudojamas) 
vanduo. Vandens kokybę neretai blogina ir 
pasenę, daugiau nei trisdešimt metų tarnau-
jantys vamzdynai – čia susikaupusios kenks-
mingos priemaišos per vandens čiaupus pa-
tenka tiesiai į žmogaus organizmą. 

Vienas iš pasirinkimų – valyti vandenį 
filtrais. Besirūpinantiems sveikata ir nerimą 
dėl vandens kokybės norintiems išsklaidy-
ti žmonėms E. Rudzianskis rekomenduoja 
atlikti vandens tyrimus: „Vandens vartoto-
jai turi keletą pasirinkimų: atlikti bendrą-
jį vandens tyrimą, kainuojantį apie 80 litų 
arba išplėstinį, kainuojantį 200 – 300 litų. 
Bendrasis vandens tyrimas neretai būna be-
vertė investicija, kadangi tiria tik tam tikrų 
kenksmingų medžiagų buvimą ar nebuvimą, 

taigi tikslesnis – išplėstinis tyrimas. Kita ver-
tus, žmonės turi ir kitą pasirinkimą – koky-
bę gali ištirti į namus atvykę vandens filtrais 
prekiaujančių įmonių atstovai. Šie tyrimai 
neretai būna ir nemokami. Derėtų atkreipti 
dėmesį, kad ne visomis Lietuvoje vandens 
filtrais prekiaujančiomis įmonėmis galima 
besąlygiškai pasikliauti – vertėtų atsižvelgti į 
tyrimą atliekančios įmonės tarptautinę patir-
tį, išklausyti jau esamų klientų rekomendaci-
jų. Taip pat žmogus visada turi teisę prašyti 
įmonės atstovo parodyti sertifikatus – egzis-
tuoja įmonių, jų apskritai neturinčių. Derėtų 
atsižvelgti ir į žmogų aptarnaujančio atstovo 
kompetenciją – ne kiekvienoje įmonėje dirba 
vandenvalos, medicininį ar jiems artimą išsi-
lavinimą turintys asmenys.“

Lietuvos rinkoje jau daugiau nei 13 metų 
veikianti įmonė „Vandens filtravimo siste-
mos“, amerikiečių kompanijos „Aquafilter“, 
pasaulyje gyvuojančios jau daugiau nei 25 
metus, įgaliota atstovė Lietuvoje siūlo išei-
tį geriamojo ir techninio vandens kokybei 
gerinti – vandens valymą sertifikuotais fil-
trais. Kvalifikuotų šios įmonės darbuotojų 
teigimu, pagrindinė kompanijos misija – ne 
parduoti kuo daugiau filtrų, o patenkinti in-
dividualius kiekvieno kliento poreikius bei 
užtikrinti tyro, mineralizuoto geriamojo bei 
kokybiško techninio vandens tiekimą filtrų 
pagalba. E. Rudzianskas teigia: „Vertėtų 
sunerimti, jeigu vandens valymo įranga pre-
kiaujančios įmonės atstovas vartotojui ban-
do įpiršti bet kokius, dažnai brangiausius, 
filtrus. Kompetentingas įmonės darbuotojas 
visuomet orientuojasi į ilgalaikę perspekty-
vą – turėti mažiau, bet ilgalaikių klientų, pa-
tenkintų filtrų ir aptarnavimo kokybe, negu 
per trumpą laiką apgaule prisivilioti patiklių 
žmonių, kuriems neretai brangiausi valymo 
įrenginiai gali būti netgi nereikalingi.“

Pasak „Vandens filtravimo sistemos“ dar-
buotojų, teisingą ir optimalų filtrų parinkimą 
įtakoja ne tik kokybiniai ir kiekybiniai valo-
mo vandens rodikliai, bet ir filtrų sumonta-
vimo vieta, kanalizacijos tipas, kaina. Šiais 
metodais remdamiesi įmonės specialistai 
kiekvieną atvejį vertina atskirai – tik tuomet 
geriamojo ir techninio vandens vartotojui re-
komenduojami pilnai jo poreikius atitinkan-
tys filtrai. 

Įgaliotą „Aquafilter“ atstovybę  
UAB „Vandens filtravimo sistemos“ galite 

rasti Vilniuje (Z. Sierakausko g. 15A-23, 
LT-03105, Tel.: +370 5 21 60 106 ),
Klaipėdoje (Šilutės pl. 4. LT-91173, 

Tel.: +370 4 64 10 191 ) arba internetu, 
adresu www.aquafilter.lt

Verta pasitikrinti – kokį vandenį vartojate? 
Akivaizdu, kad jūsų vartojamas vanduo – užterštas 
ir nekokybiškas, jeigu juntamas jo kvapas ir 
nemalonus skonis, o spalva – neskaidri. Kita vertus, 
kartais iš pažiūros bekvapis skaidrus vanduo 
gali būti labiau užterštas už akivaizdžiai rudą, 
nenugeležintą vandenį. Kada vertėtų sunerimti?

Mechaniniai kasetiniai filtrai

Vandens valymo sistema ROS-PURE vandenį ne tik valo, bet ir mineralizuoja bei jonizuoja
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Praėjusių metų statistikos 
departamento duomenys 
rodo, jog vienas Lietuvos 
gyventojas per metus 
suvartoja vidutiniškai tik 
12 kg žuvies produktų. 
Kai mėsos yra suvalgoma 
maždaug 4-5 kartus 
daugiau. Esame viena 
iš nedaugelio Europos 
valstybių, kurių racione 
trūksta žuvies – mitybos 
specialistai rekomenduoja 
jos valgyti daugiau. 

pie tai, kokių medžiagų žmogui 
pritrūksta, nevartojant žuvies, 
ir kodėl būtina organizmą jomis 
aprūpinti, kalbamės su „North-
way“ medicinos centro gydy-

toja – dietologe Daina Kaftaninkiene.
Pasitaiko, kad žmonės patys nesu-

pranta, jog žuvies valgo per mažai – ją 
skanaudami tik kartą per mėnesį ma-
no, esą, jog žuvies valgo pakankamai. 
Kokių medžiagų taip besimaitindami jie 
negauna? Ar gali šių medžiagų gauti iš 
kažkur kitur, iš kitų produktų? Kokių?

Žuvis mus aprūpina visaverčiais lengvai 
pasisavinamais baltymais, mikroelementais 
jodu ir fosforu, gerai pasisavinama chemine 
geležimi, B grupės vitaminais. Žuvyje 
yra mažiau cholesterolio, nei mėsoje. 
Valgydami žuvį, gauname ypač svarbių 
omega-3 riebalų rūgščių, sutrumpintai 
vadinamų DHA ir EPA. Riebalų rūgščių, 
jei nevalgome žuvies, galime rasti kiaušinio 
trynyje, linų sėmenyse, rapsų ir sojų 

aliejuose, taip pat žalialapėse daržovėse. 
Bet didesnį efektyvumą gausime vartodami 
riebias žuvis.

Kokia yra žuvies norma suaugusiam 
žmogui – kas kiek laiko žuvį reikia val-
gyti?

Sveikiems suaugusiems žmonėms ir vai-
kams nuo 12 metų rekomenduojama suval-
gyti ne mažiau kaip dvi porcijas žuvies per 
savaitę, pageidautina riebios (porcija-140 g 
paruoštos žuvies).

Kokiems organizmo ciklams ir kokių 
organų sveikatos palaikymui iš žuvies 
gaunamos medžiagos yra reikalingos?

Žuvyje esančios maistinės medžiagos 
yra labai svarbios geram regėjimui, 
centrinės nervų sistemos veiklai, užtikrina 
kraujagyslių sienelių tinkamą funkciją, 
neleidžia vystytis aterosklerozei. Esant 
DHA trūkumui, saugusiesiems gali sutrikti 

smegenų veikla, vaikams – jų raida, atsir-
anda sunkumų mokantis, gali pasireikšti 
hiperaktyvumas.

O kokią reikšmę žuvies valgymui 
turėtų teikti vegetarai? Galbūt kažkurių 
iš mėsos negaunamų medžiagų stygių jie 
galėtų kompensuoti valgydami žuvį?

Vegetarams žuvis yra labai svarbi mi-
tybos dalis. Nevalgant mėsos, o renkan-
tis tik žuvį, tinkamai parinkus jos rūšis ir 
kiekį, nesukeliamos jokios grėsmės orga-
nizmui.

Kaip apdorotą žuvį valgyti geriau, kad 
organizmas įsisavintų visas reikalingas 
medžiagas – keptą, virtą, konservuotą, 
sūdytą?

Vertingiausia yra šviežia žuvis, jei nėra 
galimybių jos gauti, parduotuvėje verta 
rinktis atvėsintą žuvį. Žuvį rekomenduo-
jama troškinti, virti, gaminti orkaitėje arba 
grilyje.

Ar labai apdorotuose žuvies produk-
tuose – krabų skonio lazdelėse, žuvies 
piršteliuose, žuvies paštetuose – išlieka 
naudingosios žuvies medžiagos?

Gydytojai dietologai žuvies pusfab- 
rikačių klausimu nusiteikę skeptiškai. 
Žuvies kiekis juose yra nedidelis ir šie 
gaminiai jos neatstoja.

Ačiū už atsakymus!

Lietuviškos mitybos ypatumai – per mažai žuvies
Įdomūs faktai
■  Lietuvių ir užsieniečių žuvies suvartojimo įpročiai labai skiriasi. Kol statistinis lietuvis 
tenkinasi 12 – 15 kg žuvies per metus, štai japonas sudoroja jos net 75 kilogramus.
■  Nors į Norvegiją ar kitas Skandinavijos šalis padirbėti išvykę lietuviai mėgsta pasakoti, 
jog juos esą nustebino neregėtas žuvies asortimento gausumas bei didelis vietinių gyvento-
jų apetitas jūros gėrybėms, iš tiesų Europoje pirma vieta pagal žuvies suvartojimą atitenka 
Portugalijos gyventojams. Jų virtuvė ištisus metus kvepia žuvies patiekalais.
■  Praėjusiais metais Harvardo medicinos mokykloje buvo atliktas dešimt metų trukęs ty-
rimas apie žuvies produktų vartojimo ir regos sveikatos sutrikimų tarpusavio ryšį. Paaiškėjo, 
jog pakankamai vartojant jūros gėrybių, moterys gali išvengti su amžiumi pasireiškiančių 
regos sutrikimų. Tyrime dalyvavo 38 tūkst. moterų, iš kurių tyrimo pabaigoje makuliarinė 
degeneracija nustatyta 235 moterims. Dešimt metų tiriamosios aprašinėjo tai, ką valgo. 
Suskaičiavus ir išanalizavus užrašus paaiškėjo, jog reguliariai valgiusios žuvį moterys net 
42 proc. rečiau kentėjo nuo dažnėjančių regos sutrikimų.
■  Lietuvos gamtos fondas atsižvelgdamas į tai, kokia žuvimi Lietuvoje yra prekiaujama, 
ir kur ji yra pagaunama, iš visų žuvų labiausiai rekomenduoja valgyti šias gėlavandenes 
žuvis: karpius, ešerius, lydekas, kuojas, karšius, upines plekšnes bei jūrines: menkes, 
šprotus, stintas ir skumbres.
■  Mitybos specialistai ir medikai visame pasaulyje nesirenkantiesiems žuvies, rekomen-
duoja gerti žuvų taukus, kuriuose yra žuvyje esančios ir žmogui reikalingos medžiagos. 
Šis produktas mažina cholesterolio kiekį, skystina kraują, mažina kraujo spaudimą, slopina 
trombų susidarymą, gerina ląstelių sienelių laidumą pernešamoms maistinėms medžia-
goms, mažina širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimo riziką, stiprina imunitetą, skatina audinių 
atsinaujinimo procesą bei gerina nervų sistemos veiklą.

Gydytoja – dietologė Daina Kaftaninkienė
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Eglė RUBINAITĖ

ad atvėsus orams reikia labiau 
pasirūpinti savo sąnariais, sakyti 
turbūt niekam nereikia. Žmogus 
turi net 187 sąnarius, iš kurių 
kiekvienas šaltuoju metų sezonu 

gali gana nemaloniu būdu apie save pri-
minti pats – atsiradus skausmams. Šis 
simptomas – itin populiari sveikatos prob-
lema, kurią patiria apie 20 proc. plan-
etos gyventojų, ypatingai daug sergančiųjų 
vyresnių žmonių tarpe, be to, moterys yra 
linkę sirgti dažniau už vyrus. Tad natūralu, 
jog kalbos apie skausmus, jų malšinimą ir 
gydymą nuolat netyla. Kaip ir senovėje, taip 
ir dabar, žinioms sklindant iš lūpų į lūpas, 
gimsta šiandieninė mitologija – iškreiptų, 
netikslių ar neteisingų faktų rinkinys. „Svei-
kata ir aš“ pateikia 5 populiarius mitus ir jų 
išaiškinimus sąnarių skausmų tema.

1 MITAS. Liaudies medicina ir nuskaus-
minamieji – geriausi vaistai

Paplitę manyti, jog prasidėjus sąnarių 
skausmams, su šiuo „priešu“ kovoti reikia ne-
delsiant, „čia ir dabar“. Pasitelkiama liaudies 
medicina – įvairūs kompresai, žolelių nuovirai, 
skirtingų temperatūrų vonelės ir pan. Jeigu tai 
pasirodo neveiksminga, iš buteliukų pabyra 
vaistinėse parduodamos nuskausminamųjų 
vaistų tabletės. Ir vienu ir kitu atveju siekiama, 
jog šis miegoti, judėti ar tiesiog užsimiršti apie 
savo kūną trukdantis nemalonus jausmas – 
skausmas – tučtuojau pranyktų. Dažnai taip ir 
atsitinka, skubos tvarka naudojamos priemonės 
skausmus numalšina, tačiau jau netrukus jie 
ima kartotis, ir tų pačių gudrybių tenka griebtis 
vėl, ir vėl. 

Tad ką daryti? Pirmiausia, reikėtų suprasti, 
jog sąnarių skausmas yra ne priešas, o drau-
gas, signalizuojantis apie tikrąsias problemas – 
sąnarių ligas, iš kurių dažniausiai pasitaikančios 
yra artritas ir artrozė. Artritu priimta vadinti 
sąnario uždegimą, kurio priežastis ir mecha-
nizmas gali būti įvairūs: infekcijos traumos, 
medžiagų apykaitos sutrikimai, distrofija ir kt. 
Artritu gali sirgti įvairaus amžiaus žmonės. 

Artrozė, kurios taikinys dažniausiai 
yra pagyvenusio amžiaus žmonės – tai 
neuždegiminės kilmės liga, kuriai būdingas 
progresuojantis kremzlės nykimas su vi-
somis kitomis pasekmėmis. Koks gi yra 
artrozės mechanizmas?

Kiekvieno sąnario paviršius yra kremzlė, 
padengta tvirta kapsule, nuolat gaminančia 
pakankamą kiekį sinovinio skysčio. Jis funk-
cionuoja panašiai kaip tepalas, saugantis 
automobilių detales. Mat šis skystis mažina 
dviejų paviršių tarpusavio trintį ir taip apsaugo 
sąnarius nuo „susidėvėjimo“. Tačiau ilgainiui 
toks mechanizmas žmogaus organizme vis 
tiek susidėvi ir ima ne taip gerai atlikti savo 
funkcijas. Sumažėja audinių (raiščių, sąnarių 
kremzlių) elastingumas, pagaminama mažiau 
sinovinio skysčio. Taip nyksta ir silpnėja krem-
zlinis audinys, pažeidžiamas vidinis sąnario 
paviršius. Taip prasideda artrozė, dažnai 
lydima ir įvairų sąnarių uždegimų, dar labiau 
pabloginančių sveikatą. O tuo metu orga-
nizmas, siekdamas atstatyti pažeistą sąnarį, 
įjungia savo kompensacinį mechanizmą ir 
pažeistą kremzlę mėgina pakeisti sąnaryje 
užaugindamas kaulines ataugas. Tada sąnarys 
deformuojasi, o judesiai tampa dar labiau su-
kaustyti ir skausmingi. 

Tad apžvelgus tokią situaciją, akivaizdu, 
jog menki nuskausminamieji vaistai ar trumpa-
laikiai gydymai liaudies metodais tėra kova 
su ledkalnio viršūne, kai visa jo galybė glūdi 
giliau. Prasidėjus sąnarių skausmams iš tiesų 
reikėtų kreiptis įį gydytoją, kad šis nustatytų, 
kokio tipo sąnarių problemos šiuo metu iš 
tiesų kamuoja, ir, jei reikia, skirtų specifinį 
gydymą, apimantį fizioterapines procedūras, 
tinkamesnę mitybą, sureguliuotą fizinį krūvį, 
medikamentinį gydymą ir kt.

2 MITAS. Pagrindinė sąnarių skausmų 
priežastis – paveldimumas

Sakote, jums skauda, nes skaudėjo ir mamai, 
ir močiutei, ir tetoms, ir visoms giminės moter-
ims? Sakote, paveldėjote šią ligą, ir niekur nuo 
jos nepabėgsite? Tai nėra absoliuti tiesa. Paveld-
ime tik tam tikras audinių ir organų savybes, 
tai yra, genetikinį polinkį sirgti vienokia ar 

kitokia liga. Tai gali daryti įtaką sveikatai, 
jei vedame netinkamą gyvenimo būdą, 
tačiau juk pakankamai pasirūpinti savimi –  
tai jau mūsų, o ne genų rinkinio atsakomybė.

Jeigu norite išvengti sąnarių skausmų, 
dėmesį skirti reikia daugybei dalykų. Visų 
pirma – mitybai. Nepatariama vartoti per 
daug rafinuotų grūdų produktų, cukraus, 
piktnaudžiauti gazuotais gėrimais, mėsa. 
Svarbu gerti pakankamai vandens, valgyti 
daržovių, užtikrinti pakankamą vitaminų B, 
C ir E kiekį, taip pat mineralų (cinko, seleno, 
magnio, kalio, kalcio, fosforo ir kt.) kiekį. Be 
to, reikia nevengti lengvo fizinio krūvio, tačiau 
ir nepersitempti sportuojant, nedaryti daugybės 
monotoniškų judesių, apkraunančių tuos pačius 
sąnarius (pavyzdžiui, sunkių nešulių kilnojimo 
viena ranka, nuolatinio lankstymosi, vienodo 
rankinio darbo fabrike ar pan.). Labai svar-
bu ir vengti antsvorio – papildomos apkrovos 
Jūsų sąnariams yra didelė grėsmė jų sveikatai. 
Rūkymas, nuovargis, stresas, įvairios traumos, 
antsvoris, netgi psichologinė būsena – tai taip 
pat yra veiksniai, darantys tiesioginę įtaką jūsų 
sąnarių sveikatai. Tad visos kaltės suversti 
paveldimumui tikrai negalima – pirmiausiai 
reikia įsiklausyti į savo organizmo poreikius ir 
juos patenkinti.

3 MITAS. Atšalus orams, reikia pradėti 
labiau rūpintis sąnariais

Taip, vėsiuoju sezonu reikia rūpintis 
sąnariais – šiltai apsirengti, saugotis drėgmės 
ir vėjo, sveikai maitintis, judėti. Tačiau tiesa 
ta, kad liaudiška patarlė „kailinius žiemai 
ruošk vasarą“ šiuo atveju yra gana teisinga. 
Jeigu apie sveikatą galvoti pradėsime tik tada, 
kai visi šaukštai jau po pietų, šilti drabužiai 
nebeišgelbės. Kol esame sveiki, visus metus 
būtina stiprinti kaulus, sąnarius, imuninę orga-
nizmo sistemą, vesti sveiką gyvenimo būdą. O 
artėjant šaltiems orams, pradėti sąnarius pra-
tinti prie temperatūrų permainų. Vertėtų rinktis 
įvairius masažus, vandens procedūras – visa 
tai pagerins ir suaktyvins audinių kraujotaką ir 
mitybą.

4 MITAS: Sveiki sąnariai – tai nenaudo-
jami sąnariai

Tokia nuostata vėlgi reikalauja papildymo. 
Kai sąnarių sveikata ima blogėti, norėdami 
išvengti skausmo, pradedame mažiau judėti. 
Tačiau iš tiesų toks gyvenimo būdas gali duo-
ti atvirkštinį efektą. Dėl pasyvumo sutrinka 
kraujo apytaka bei atsiranda sąnariams itin 
kenkiantis povekis – ima augti viršsvoris, kū-
nas apkraunamas papildomais kilogramais. 
Judėti reikia ir dėl to, kad kremzlė maitinama 
tik sąnario judesio metu, mat pati kremzlė 
kraujagyslių neturi, tad maisto medžiagas ji 
pasisavina iš sąnario skysčio, judesio metu. 
Todėl turint problemų su sąnariais reikia ap-
dairiai išsiaiškinti su gydytoju, koks ir kada 
yra leistinas fizinis krūvis, ir jį naudoti. 

5 MITAS. Badavimas padės nugalėti 
sąnarių skausmą

Tikriausiai visiems teko girdėti daug kone 
stebuklinių istorijų apie badavimo naudą ir 
teigiamą įtaką visam organizmui, kartu ir 
sąnarių sveikatai. Deja, tiesa tokia, kad teisin-
gai badauti, nepakenkiant sau, moka tik patys 
mitybos ir sveikatos specialistai – daugumai 
žmonių tiesiog trūksta medicininių žinių, kaip 
teisingai badauti. Tad imantis drastiško bada-
vimo kartais ir efektas gali būti drastiškas – 
didžiulė žala sveikatai. 

Apskritai, badaujant maistinių medžiagų 
stygius labai neigiamai veikia sąnario kremzlę, 
kuriai reikia specifinio raciono. Tad neatsakin-
gas badavimas gali ne išgelbėti, o pakenkti

 Konsultavo: Vytautė 
VENČKAUSKIENĖ, Marijampolės GMPS 

bendruomenės slaugytoja

Dar kartą apie sąnarių sveikatą – mitai ir tikrovė

Vietoje išvadų
■  Apskritai, geriausias ir medikų reko-
menduojamas sveikų sąnarių receptas yra 
savalaikės gydytojų konsultacijos, nuolatinė 
sveika mityba, subalansuotas fizinis krūvis, 
ir, jeigu reikalinga, specialūs maisto papil-
dai. Tačiau, reikia nepamiršti, šis receptas 
veiksmingas bus tik tada, jeigu sveikata 
rūpinsitės nuolatos, o ne tik tada, kai pajun-
tate simptomus, sąnarių skausmus.
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yrų mityba apipinta mitais... 
Kokie turėtų būti jų pusryčiai? 
Kaip pamaitinti savo antrąją 
pusę, kad būtų ir skanu, ir nau-
dinga?

Stereotipų taip paprastai neišrausi. Moterys 
mano, kad vyrai yra stiprūs, todėl jiems kasdien 
reikia daugybės energijos. Vadinasi, pusryčiai 
turi būti labai sotūs ir gausūs. Deja, jos smarkiai 
apsirinka... Ši išvada paskui save tempia bega-
lę klaidingų įsitikinimų apie tai, kaip maitinasi 
tikri vyrai (pastarieji, beje, dėl to retai skundžia-
si). Tad kokie gi mitai paplitę labiausiai?

„Labiausiai vyrams reikia baltymų. 
Kuo daugiau mėsos, tuo geriau.“ Ne vienas 
nuėjo šiuo klystkeliu, su pasimėgavimu doro-

damas rytinę kiaušinienę ir keptą šoninę. Tie-
sa, kad vyrams reikia daugiau baltymų, negu 
moterims. Vis dėlto jiems per dieną visiškai 
užtektų delno dydžio liesos jautienos gabaliu-
ko – vadinasi, baltymų kiekio svarba kiek per 
daug išpūsta.

Jeigu ryte valgoma daug baltymų turinčio 
maisto, tačiau negaunama angliavandenių, 
organizmas per dieną degins baltymus, o tai 
darys neigiamą įtaką raumenų masei (tai ypač 
svarbu tiems, kurie sportuoja).

„Žalumynai – ne vyrų maistas.“ Vyrai 
kalorijas sudegina greičiau negu moterys to-
dėl „degalų“ jiems taip pat reikia daugiau. Ką 
gera gali duoti kažkoks paprastas vaisius ar 
ryšelis žalumynų?

Pirmiausia – augalinių skaidulų. Jos nelai-
komos maistine medžiaga, nes negalime jų 
suvirškinti ir pasisavinti energijos. Vis dėlto 
nauda didelė: skaidulos sugeria drėgmės per-
teklių, toksinus, tulžies rūgštis ir pašalina iš 
organizmo. Antra – magnio, fosforo, kalio, 
geležies ir vitaminų (ypač A, B6 ir K).

Jeigu nesate dideli daržovių mėgėjai, ne-
būtina prisikrauti į lėkštę nekenčiamų salotų. 
Įdėkite į rytinį patiekalą šiek tiek brokolių – ši 
daržovė turi ankščiau minėtų vitaminų, taip 
pat ir augalinių skaidulų.

„Kad vyrai būtų sveiki, jiems geriausia 
valgyti jūros gėrybes (ypač austres).“ Kas-
dien valgomi moliuskai iš kantrybės išvestų 
net didžiausią jų gerbėją, sukeltų neapykantą 

ir pasibjaurėjimą pusryčiais...
Geriausias produktas – krabų mėsa. Bal-

tymų ir cinko ji turi ne mažiau, negu žuvis. 
Riebalų joje nedaug, o galimybių, kaip ir su 
kuo ją valgyti – begalės: mėsytė idealiai tiks 
lengvoms rytinėms salotoms, sumuštiniams, 
omletams ir kitiems patiekalams. Žinoma, 
cinko austrėse tikrai labai daug – tai viena iš 
reikalingiausių medžiagų vyro organizmui. 
Vis dėlto dienos normą galima gauti valgant 
paprasčiausią avižinę ar kurią kitą neskaldytų 
grūdų košę – ir sočiau, ir naudos daugiau.

Subalansuotuose pusryčiuose turi būti iki 
30 % visų dienai būtinų maistinių medžia-
gų. Tie, kuriems jūros gėrybės rytais nekelia 
džiaugsmo, greičiausiai valgys košę, skrudin-
tą duoną ir sausainius.

„Bulvės – tinkamiausias vyrams garny-
ras.“ Šis teiginys arčiau tiesos nei kiti: bulvėse 
(ypač saldžiosiose) yra daug lėtai skaidomų 

angliavandenių, kurie padės išlai-
kyti aktyvumą visos dienos metu.

Tie angliavandeniai, kurie 
glikogeno pavidalu saugomi 
raumenyse „juodai dienai“, grei-
tai išnaudojami (ypač gyvenant 
labai aktyviai), todėl jų atsargas 
reikia nuolat papildyti – antraip 
gresia pervargimas, išsekimas. 
Vis dėlto tai tikrai ne vienintelis 
ir ne pats naudingiausias anglia-
vandenių šaltinis. Nė kiek ne 
prasčiau tinka ir pupelės: jos so-
čios, be to, turi daugiau naudingų 
medžiagų (baltymų, B grupės vi-
taminų, vitamino C, vario, cinko 
ir geležies).

Produktai, kurie padės 
išlaikyti gerą vyro 
sveikatą

■ Moliūgų sėklos
Tai geriausias vaistas nuo pro-

statos ligų, kurios itin aktualios 
vyrams nuo 40 metų. Be to, mo-
liūgų sėklose gausu vitaminų B1, 
B2, C, PP, E, pektinų, dervos, mi-
neralinių medžiagų ir t.t. Vienas 
iš svarbiausių privalumų – didelis 
kiekis magnio. Teigiama, kad di-
delis kiekis magnio mažina tiki-
mybę mirti ankstyvame amžiuje.■ Džiovintos slyvos

Norite būti aktyvūs ir pa-
miršti nuovargį? Tuomet būtinai 
reguliariai valgykite džiovintas 
slyvas. Jose gausu vitaminų ir 
mineralinių medžiagų, kurios 
gerina nervų sistemą ir stiprina 
raumenis. Be to, džiovintos sly-
vos pagerina virškinimo sistemą 
ir atsparumą ligoms.■ Burokėliai

Gera kraujotaka ir stiprios 
kraujagyslės – vienas iš svar-
biausių tvirtos sveikatos rodiklių. 
Kad kraujagyslės visuomet būtų 
sveikos, vartokite burokėlius, 
kurių sudėtyje yra folatai ir betai-
nas, mažinantys uždegimo kom-
ponentus. Geriausia žinia ta, kad 
burokėlius galima valgyti tiek 
žalius, tiek virtus ar marinuotus.■ Granatų sultys

Jeigu norite kuo ilgiau išsaugo-
ti savo vyriškumą, jums padės ne 
tik moliūgų sėklos, bet ir granatų 
sultys. Jų sudėtyje gausu antiok-
sidantų, gerinančių erekciją. Tei-
giama, kad nuolatos geriant šias 
sultis po vieną stiklinę per dieną, 
poveikis būna panašus į Viagros.■ Cinamonas

Cinamonas – puikus, tačiau 
dažnai primirštas prieskonis, pa-
dedantis išvengti širdies ir krau-
jagyslių ligų. Be to, cinamonas 
padeda išvengti cukrinio diabeto.■ Kopūstas

Antsvoris – ne tik estetinė, bet 
ir fizinė problema, labai apsun-
kinanti gyvenimą. Faktas, kad 
kopūstai skaido riebalus, todėl 
savaime padeda lieknėti. Be to, 
kopūstų ląsteliena suaktyvina 
virškinamąjį traktą bei sumažino 
cholesterolio kiekį.

Mitybos patarimai vyrams



cmyk

11

11 2012 m. spalio 6 d., šeštadienis

Gliukozė į žmogaus 
organizmą patenka su 
maistu, tad teisinga 
mityba yra labai svarbi 
kontroliuojant cukrinio 
diabeto eigą. Tai ypač 
akivaizdu sergant 2 tipo 
cukriniu diabetu, kadangi, 
kai naujai nustatomas 2 
tipo cukrinis diabetas, 
keletą mėnesių ar metų 
glikemiją normos ribose 
galima palaikyti laikantis 
tam tikro mitybos režimo, 
nenaudojant vaistų.
Mitybos piramidė

Praktiškai tiek sergančiųjų cukriniu dia-
betu, tiek nesergančiųjų mitybos principai 
yra tie patys. 

Yra sudaryta vadinamoji mitybos pi-
ramidė. Jos pagrindas – tai, ko turėtume 
suvalgyti daugiausiai. Tai – sudėtiniai an-
gliavandeniai: kruopos, rupi duona, ankš-
tiniai produktai, makaronai, rupūs miltai. 
Šiuos angliavandenius organizmas pasisa-
vina lėčiau ir cukraus kiekį padidina ne taip 
greitai. Iš jų turi būti gaunama pagrindinė 
energija. Antroje mitybos piramidės vietoje 
yra vaisiai ir daržovės. Dar mažiau reikia 
mėsos, ypač riebios, žuvies, varškės, sūrių 
ir kitų baltyminių produktų. 

Maisto produktai kiekviename pirami-
dės skyriuje teikia nemažai medžiagų, bet 
ne visus vitaminus ir mineralus, kurių reikia 
kiekvieną dieną. Svarbu valgyti visų rūšių 
maisto produktų. Rinkdamiesi produktus 
pagal piramidę, prisiminkite: kuo natūrales-
ni produktai, tuo tinkamesni jums.

6 vertingi patarimai
1. Maisto įvairovė
Valgydami įvairų maistą gaunate dau-

giau reikiamų vitaminų ir mineralinių me-
džiagų. Vadinasi, reikėtų valgyti maisto iš 
visų parodytų grupių, tik pasirinkti skirtin-
gus kiekvienos grupės produktus.

Geriausiai kraujo gliukozės kontrolei 
kasdien vartoti panašų kiekį tos pačios gru-
pės maisto. Pvz., iš duonos, grūdinių, ryžių 
ir makaronų grupės ar vaisių ir pieno gru-
pės. 

Šie maisto produktai turi daug anglia-
vandenių ir daro didžiausią įtaką kraujo 
gliukozės kiekiui. Jie yra labai maistingi ir 
svarbu valgyti panašų jų kiekį kasdien, kad 
būtų lengviau kontroliuoti diabetą.

2. Mažiau riebalų ir cholesterolio 
Gryni riebalai, pvz., aliejus, margarinas 

ir sviestas, yra parodyti piramidės viršūnėje 
mažiausiame skyrelyje. Vadinasi, sveikos 
mitybos plane jų turėtų būti labai mažai. Jie 
stokoja vitaminų ir mineralinių medžiagų. 
Kambario temperatūroje esantys kieti rie-
balai (pvz., gyvuliniai ir kulinariniai, kurie 
yra dedami į tešlas dėl trapumo) dietoje turi 
užimti itin menką dalį, nes kenkia širdžiai. 

■  Žemesnėje piramidės dalyje nurody-
ti produktai taip pat gali būti riebūs. Daug 
produktų iš pieno ir mėsos skyriaus (pvz., 
nenugriebtas pienas, sūris, šoninė) turi daug 
gyvulinių riebalų. Dar žemesnėje piramidės 
dalyje nurodyti produktai paprastai nėra 
riebūs. Bet tokie patiekalai, kaip skrudintos 
bulvės ar daržovės padaže, turi riebalų, ku-
rie dedami gaminimo metu. 

■  Rinkitės neriebius baltyminius pro-
duktus, pvz., vištieną, kalakutieną ir liesą 
mėsą, vietoj riebių šaltos mėsos užkandžių, 
dešrelių ar riešutų.

■  Venkite skaninti maisto patiekalus 
kulinariniais riebalais, sviestu, margarinu, 
taukais, aliejumi, padažais ir pan.

■  Mažiau valgykite riebaluose keptų 
maisto produktų. Sveikesni labai dideliame 
karštyje, ant atviros ugnies ar grotelių kepti 
ar garuose ant lengvos ugnies virti patieka-
lai.

■  Rinkitės 1% riebumo ir nugriebto 
pieno produktus.

■  Riebius raudonos mėsos produktus 
valgykite ne dažniau kaip tris kartus per sa-
vaitę. 

■  Kiaulienos ar jautienos nugarinės iš-
pjovas reikia apdoroti daugiau negu kitas 
išpjovas. 

■  Visi matomi riebalai nuo gyvulių mė-
sos ir paukštienos nuimtini prieš virimą.

■  Valgyti sveikiau mažas mėsos porci-
jas (maždaug jūsų delno dydžio).

■  Maisto produktus skaninkite nerie-
biais prieskoniais. Naudokite citrinos ar ci-
trinos rūgšties sultis, aromatingą actą, ma-
žai kaloringus salotų padažus, jogurtą, šiek 
tiek vyno vietoj sviesto, margarino, grieti-
nės ar kitų riebalų.

■  Pasiskaičiuokite, kiek jums reikia 
kasdien suvalgyti riebalų. Riebalai turi su-
daryti maždaug 25–30 % bendro energijos 
poreikio.

Pavyzdys: jei jums parai reikia apie 2000 
kcal, iš riebalų turite vidutiniškai gauti 2000 
kcal x 30% = 600 kcal. 1 g riebalų išskiria 9 
kcal. Jums reikės su maistu gauti 600 kcal : 
9 kcal = 67 g riebalų.

3. Daug daržovių, vaisių ir grūdinių 
maisto produktų.

Rinkdamiesi daug angliavandenių tu-
rinčių produktų (duona, košės, ryžiai, ma-
karonai, vaisiai ir daržovės), kurie sudaro 
didžiąją piramidės dalį, padidinsite svar-
biausių vitaminų, mineralinių medžiagų ir, 
žinoma, skaidulų. Skaidulos padeda mažin-
ti kraujo riebalus, skatina žarnyno veiklą ir 
lėtina cukraus absorbciją po valgio. Kad su 
maistu gautumėte daugiau skaidulų:

■  Valgykite daug šviežių vaisių ir dar-
žovių (jie turi daugiau skaidulų negu sul-
tys).

■  Valgykite juos su žievelėmis ir odelė-
mis, jei jos yra valgomos.

■  Mažiausiai vieną kartą per savaitę 
valgykite pagrindinį patiekalą be mėsos – su 
džiovintomis pupelėmis, žirniais ar lęšiais.

4. Mažiau cukraus 
Daug cukraus turintys produktai yra pa-

rodyti mažiausiame skyrelyje piramidės 
viršuje. Vadinasi, labai saldūs maisto pro-
duktai, pvz., desertai ar gaivieji gėrimai, yra 
menkavertis maistas. Kad būtų gera sveika-
ta, jų atsisakykite ar saikingai vartokite. 

Labai saldžių produktų po truputėlį gali 
paragauti ir diabetu sergantys žmonės. Bet 
gerai pagalvokite, ar tai verta daryti, jei jūsų 
svoris ir diabetas yra nekontroliuojami. Šie 

produktai turi būti įskaičiuojami į bendrą 
mitybos planą.

Jeigu norite pasimėgauti saldumynais, 
kurie nedidintų svorio ir kraujo gliukozės:

■  Rinkitės dietinius vietoj įprastų neal-
koholinius gėrimus.

■ Vartokite nekaloringus saldiklius įvai- 
riems desertams ir kt.

■  Pudingus, drebučius ir gėrimų miši-
nius skaninkite nekaloringais saldikliais.

5. Nevalgykite per sūriai 
Žmonės kartais valgo per sūrų maistą. 

Kai kuriems žmonėms, ypač sergantiems 
diabetu, tai gali didinti kraujo spaudimą. 
Nekontroliuojamas per didelis kraujo spau-
dimas kelia ir kitų sveikatos sutrikimų grės-
mę. Kad jų išvengtumėte:

■  Kuo mažiau sūdykite gaminamą ar 
patiekiamą maistą.

■  Venkite konservuotų ar šaldytų, sū-
dytų maisto produktų.

■  Druską keiskite prieskoninėmis žo-
lėmis, daržovėmis ar nesūdytais prieskonių 
mišiniais.

■  Skaninkite maistą karčiaisiais, kve-
piančiaisiais pipirais ar paprika.

■  Rinkitės kuo natūralesnius maisto 
produktus. Mažiau apdoroti produktai yra 
nesūrūs. 

6. Venkite alkoholio
Alkoholis gali mažinti kraujo gliukozę 

diabetu sergantiems žmonėms, tiek besigy-
dantiems insulinu, tiek tabletėmis.

Tinkamai nustatytas valgio 
kiekis

■  Mitybos planavimas sergantiesiems 
I tipo diabetu 

Jei sergate I tipo diabetu, ši liga nekei-
čia organizmo kalorijų reikmės. Jums reikia 
tiek pat maisto, kiek reikėtų, jei nesirgtu-
mėte. Todėl labai svarbu, kad jūs kartu su 
gydytoju nustatytumėte insulino dozę pagal 
jums reikalingą maisto kiekį. Tuo atveju jū-
sų organizmas gali tinkamai sunaudoti su-
valgomą maistą. 

Negera praktika valgyti labai mažai, 
stengiantis išlaikyti kraujyje normalesnį 
gliukozės kiekį. Kur kas lengviau išvengti 
labai didelio ir labai mažo gliukozės kiekio 
kraujyje, suvalgant realiai reikalingą maisto 
kiekį. 

Jei per mažai sveriate ir dažnai jaučiate 
alkį, jūsų organizmas stokoja maisto. Tai 
gali atsitikti dėl dviejų priežasčių: 

1. Per mažai valgote.
2. Gliukozės jūsų kraujyje dažnai yra 

gerokai daugiau už normą. Tuomet didelė 

kalorijų dalis iš organizmo pašalinama su 
šlapimu. Štai kodėl yra sunku išlaikyti nor-
malų svorį, kai diabetas yra nekontroliuo-
jamas. 

Kiekvieną dieną valgant tokį pat maisto 
kiekį, lengviau reguliuoti insulino ir maisto 
sąveiką. Tai yra viena iš svarbiausių prie-
monių planuoti mitybai sergančiajam I tipo 
diabetu.

■  Mitybos planavimas sergantiesiems 
II tipo diabetu

Dauguma žmonių, sergančių II tipo dia-
betu, per daug sveria. Per didelis riebalų 
kiekis dažnai yra viena iš priežasčių, dėl 
kurių blogėja organizmo gebėjimas gaminti 
ir naudoti savo insuliną. Antsvorio metimas 
yra veiksmingiausia II tipo diabeto gydymo 
priemonė. 

Kai kuriems II tipo ligoniams, nume-
tusiems 5 ar daugiau kilogramų, cukraus 
kiekis tampa normalesnis. Todėl žmonėms, 
sumažinusiems svorį, kartais galima mažin-
ti vaistų. 

Deja, sumažinti ir išlaikyti tinkamą svorį 
yra nelengva. Kad mažėtų svoris, jūs priva-
lote: 

►  Mažiau valgyti.
►  Rinktis neriebų ir mažiau saldų mais-

tą, skaičiuoti kalorijas.
►  Daugiau mankštintis. 

Reguliarus valgymas
Valgyti kasdien po 3 ar daugiau kartų ir 

užkandžiauti yra patogu ir sveika daugumai 
žmonių. Valgant reguliariai – paskirstant 
maistą visai dienai, yra lengviau išlaikyti 
normalų svorį ir gerai jaustis. Žmonės, kurie 
valgo reguliariai, pagal galimybes tuo pačiu 
laiku, tikėtina, kad pastoviai gauna vitaminų 
ir mineralų, reikalingų gerai sveikatai. 

Taigi kiekvienas žmogus gali sveikiau 
jaustis ir turėti daugiau energijos, jei valgo 
reguliariai. Bet ne visada įmanoma valgy-
ti planuotu laiku. Planai keičiasi. Žmonės 
skuba. Ar nieko blogo neatsitiks, jei sergan-
tysis diabetu praleis ar atidėlios valgymą?

■  Nereguliarus valgymas nevartojan-
tiesiems vaistų

Jeigu jūs sergate II tipo diabetu ir ne-
vartojate vaistų, jums praleistas ar atidėtas 
valgymas tik sukels alkį. Vis dėlto išalkęs 
žmogus gali persivalgyti, todėl jam sunkiau 
mesti svorį. Tuo tarpu daugumai žmonių, 
sergančių II tipo diabetu, naudinga mažinti 
svorį. O tai padaryti jiems lengviau regulia-
riai valgant, apmalšinant alkį. Jei nesiseka 
sumažinti svorį, konsultuokitės su gydytoju.

■  Nereguliarus valgymas besigydan-
tiesiems vaistais

Jeigu jūs sergate II tipo diabetu, kurio 
gydymui vartojate tabletes, jums praleidus 
ar atidėjus valgymą gali per daug sumažėti 
kraujo gliukozė.

Valgymo praleidimas ar atidėliojimas ga-
li kenkti žmonėms, kurie leidžiasi insuliną, 
ypač I tipo ligoniams. Mat suleistas insuli-
nas pastoviai mažina cukraus kraujyje. Tai-
gi yra labai svarbu subalansuoti maistą visai 
dienai pagal insulino poveikį. Tai padeda 
išvengti hipoglikemijos (kraujo gliukozės 
staigaus sumažėjimo). 

Valgymas laiku yra labai svarbi mitybos 
planavimo dalis žmonėms, sergantiems I ti-
po diabetu ir kitiems, kurie gydosi insulinu.

■  Valgykite ir užkandžiaukite regulia-
riai

Jei jūs vartojate insuliną ar tabletes, tin-
kamai paskirstykite dienos maisto kiekį 
pagrindiniams valgymams ir užkandžiavi-
mams. Jei leidžiatės insuliną, nepamirškite 
užkąsti prieš miegą. Tai padės per daug ne-
sumažėti gliukozei kraujyje naktį. 

Pasitarkite su savo gydytoju, dietolo-
gu ar slaugytoju diabetologu, kaip geriau 
paskirstyti maistą visai dienai. Jūsų darbo 
grafikas, vartojami antidiabetiniai vaistai, 
apetitas ir kiti veiksniai turi įtakos renkantis 
geriausią valgymo laiką. Užsirašykite, kada 
planuojate valgyti ir užkandžiauti.

Straipsnis parengtas pagal Lietuvos 
diabeto asociacijos parengtą knygą   

„Kaip gyventi sergančiajam diabetu“
Konsultavo gydytoja endokrinologė 

Ona Jurkauskienė

Sergančiųjų diabetu mityba
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
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Antradienis – 
SENJORŲ DIENA!

prekėms*20% Pasiūlymas galioja su
GINTARINE SENJORAMS,
IKI PREMIJA SENJORAMS,
MYLIMIAUSIA, skirta SENJORAMS,
kortelėmis.

*Taikoma momentinė 15 proc. nuolaida ir 5 proc. kaupiamoji nuolaida. 
  kompensuojamiesiems vaistams, perkant su kompensuojamuoju pasu. 
  Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaidos netaikomos 

Geriausi pasiūlymai SENJORAMS spalio mėnesį:

Akcija galioja su 
GINTARINĖS VAISTINĖS 
ir MYLIMIAUSIA kortele 
2012 m. SPALIO mėn.

Geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis: 1 g (1,04 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g, Convallaria majalis D1 
0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana Ø 0,005 g. Pagalbinė medžiaga: 1 g tirpalo (20 lašų) yra 40 mg sacharozės, 
379 mg etanolio.
Terapinės indikacijos: Lengvo širdies nepakankamumo, ypatingai vyresniame amžiuje, sukeltų simptomų lengvinimas. 
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems vartoti po 5 lašus 1-3 
kartus per parą. Savijautai gerėjant vaisto galima vartoti rečiau. Negalima viršyti 15 lašų maksimalios paros dozės dėl 
sudėtyje esančių širdies glikozidų. Lašus reikia vartoti pusvalandį prieš valgį arba pusvalandį po valgio, prieš nuryjant 
geriau kurį laiką palaikyti burnoje.
Kontraindikacijos: Aurocard patariama nevartoti: gydymo širdies glikozidais metu 
(pvz., digitoksinu, digoksinu), esant kalio trūkumui kraujyje (hipokalemija), nėštumo 
ir žindymo laikotarpiu, vaikams iki 18 metų, pacientams, sergantiems alkoholizmu, jei 
yra padidėjęs jautrumas arnikai arba bet kuriai kitai veikliajai ar pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:
Veikliosios medžiagos Convallaria majalis (pakalnutės) sudėtyje yra širdį veikiančių 
glikozidų. Dėl padidėjusio jautrumo širdies glikozidams, vartojant Aurocard būtina 
medicinine priežiūra pacientams, kurių kepenų ar inkstų funkcija yra susilpnėjusi, 
kuriems yra deguonies trūkumas (hipoksemija), sergantiems hipotireoze, mio-
karditu, ligomis, kurių metu sutrinka šarmų-rūgščių arba elektrolitų pusiausvyra (pvz., 
hipekalemija), persirgusiems miokardo infarktu. Esant širdies nepakankamumui, 
impulso plitimo sutrikimui, gydant intraveniniu kalciu preparatą galima skirti tik 
prižiūrint gydytojui. Širdies nepakankamumo atveju Aurocard negalima vartoti be 
gydytojo konsultacijos. Preparatas nepakeičia kitų vaistų, skirtų minėtam sutrikimui 
gydyti. Jis vartojamas kompleksinio gydymo metu kartu su kitais paskirtais vaistais. 
Jei simptomai išlieka ilgiau nei 6 savaites arba tinsta kojos (edema), būtina atidžiai 
įvertinti paskirtą gydymą. Jei jaučiamas skausmas širdies plote arba jis plinta į rankas, į 
viršutinę pilvo sritį, kaklą arba jei sunku kvėpuoti, būtina gydytojo konsultacija. Šio 
vaisto sudėtyje yra 48 tūrio % etanolio. Todėl yra rizika ligoniams, sergantiems 
kepenų ligomis. Kitų vaistų poveikis, vartojant kartu, gali susilpnėti arba sustiprėti.

Spektrum 50+ naujos kartos vitaminų ir mineralų kompleksas iš 
organinių šaltinių, svarbus senstančio organizmo aktyvumui ir 
gyvybingumui palaikyti. Sudėtis praturtinta ženšenio ekstraktu ir 
veikliąja medžiaga DMAE, kuri padeda palaikyti protines funkcijas 
ir atmintį. Ženšenis žinomas dėl teigiamo poveikio energingumui, 
gyvybingumui. B grupės vitaminai skatina medžiagų apykaitos 
procesus, o vitaminas D padeda palaikyti kaulų struktūrą 
ir kalcio pasisavinimą organizme. 
Spektrum 50+ padeda gerai 
jaustis vyresniame amžiuje!

Nereceptinis vaistinis preparatas. 
Vienoje tabletėje yra 120 mg aukštos kokybės kiekybiškai įvertinto 
(standartizuoto) dviskiaučio ginkmedžio lapų (Ginkgo folium) 
ekstrakto. 
Lengvo ir vidutinio vyresnio amžiaus žmonių smegenų kraujotakos 
nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio 
koncentracija, bloga nuotaika, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu ar 
galvos skausmu, simptominis gydymas. 
Dozės ir vartojimo būdas: Suaugusiems reikia gerti 1 – 2 kartus per 
dieną  po 1 plėvele dengtą tabletę (atitinka 120 – 240 mg dienos dozę).
Gingium vartoti draudžiama: jei yra padidėjęs jautrumas dvi-
skiaučio ginkmedžio lapų ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei medžia-
gai, esančiai preparato sudėtyje.
Specialūs įspėjimai: Gydyti depresinę nuotaiką ir galvos skaus-
mą laikantis visų būtinų atsargumo piemonių. Jaunesniems 
negu 18 metų vaikams vartoti nerekomenduojama. 
341-SP3 Sandoz Pharmaceuticals d.d., Filialas 
Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva

Subalansuotas bioaktyviųjų medžiagų derinys širdžiai ir kraujotakai. 
Cardigen sudėtyje Omega-3 riebiųjų rūgščių privalumai derinami su 
česnaku, vitaminais bei mikroelementais. Minkštojoje kapsulėje yra 
širdies ir kraujotakos sistemos palaikymui reikalingų - B grupės vita-
minų,  folio rūgšties, vitamino C, seleno.
Cardigen padeda:
•   Ritmingam širdies darbui (vitaminų ir mineralų kompleksas);
•   Normalaus kraujospūdžio palaikymui (Omega 3 žuvų taukai);
•   Gerai širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai 
     (česnakas).
Mėnesio kursas vienoje pa-
kuotėje!
Vartojimas: gerti po 1 kap-
sulę per dieną po valgio.

Maisto papildas.

VITAMINŲ IR MINERALŲ KOMPLEKSAS 
SU ŽENŠENIU ŽVALUMUI PALAIKYTI 

SPEKTRUM 50+
30 TABLEČIŲ

SENJORAMS

30 ARBA 60 TABLEČIŲ

GINGIUM 120 mg PLĖVELE 
DENGTOS TABLETĖS

ATMINČIAI

ŠIRDŽIAI IR 
KRAUJOTAKAICARDIGEN

30 KAPSULIŲ

CARDIGEN – GERAM ŠIRDIES DARBUI! 
Maisto papildas.

AUROCARD® 30 ml ŠIRDŽIAI
Homeopatinis vaistas.

Geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis: 1 g (1,04 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g, Convallaria majalis D1 
0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana Ø 0,005 g. Pagalbinė medžiaga: 1 g tirpalo (20 lašų) yra 40 mg sacharozės, 
379 mg etanolio.
Terapinės indikacijos: Lengvo širdies nepakankamumo, ypatingai vyresniame amžiuje, sukeltų simptomų lengvinimas. 
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems vartoti po 5 lašus 1-3 kartus 
per parą. Savijautai gerėjant vaisto galima vartoti rečiau. Negalima viršyti 15 lašų maksimalios paros dozės dėl sudėtyje 
esančių širdies glikozidų. Lašus reikia vartoti pusvalandį prieš valgį arba pusvalandį po valgio, prieš nuryjant geriau kurį laiką 
palaikyti burnoje.

KAI JŪSŲ ŠIRDIS JUMS KELIA NERIMĄ

Kontraindikacijos: Aurocard patariama nevartoti: gydymo širdies glikozidais metu 
(pvz., digitoksinu, digoksinu), esant kalio trūkumui kraujyje (hipokalemija), nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu, vaikams iki 18 metų, pacientams, sergantiems
alkoholizmu, jei yra padidėjęs jautrumas arnikai arba bet kuriai kitai veikliajai ar 
pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:
Veikliosios medžiagos Convallaria majalis (pakalnutės) sudėtyje yra širdį veikiančių 
glikozidų. Dėl padidėjusio jautrumo širdies glikozidams, vartojant Aurocard būtina 
medicinine priežiūra pacientams, kurių kepenų ar inkstų funkcija yra susilpnėjusi, 
kuriems yra deguonies trūkumas (hipoksemija), sergantiems hipotireoze, miokarditu, 
ligomis, kurių metu sutrinka šarmų-rūgščių arba elektrolitų pusiausvyra (pvz., 
hipekalemija), persirgusiems miokardo infarktu. Esant širdies nepakankamumui, 
impulso plitimo sutrikimui, gydant intraveniniu kalciu preparatą galima skirti tik prižiūrint 
gydytojui. Širdies nepakankamumo atveju Aurocard negalima vartoti be gydytojo 
konsultacijos. Preparatas nepakeičia kitų vaistų, skirtų minėtam sutrikimui gydyti. Jis 
vartojamas kompleksinio gydymo metu kartu su kitais paskirtais vaistais. Jei simptomai 
išlieka ilgiau nei 6 savaites arba tinsta kojos (edema), būtina atidžiai įvertinti paskirtą 
gydymą. Jei jaučiamas skausmas širdies plote arba jis plinta į rankas, į viršutinę pilvo 
sritį, kaklą arba jei sunku kvėpuoti, būtina gydytojo konsultacija. Šio vaisto sudėtyje yra 
48 tūrio % etanolio. Todėl yra rizika ligoniams, sergantiems kepenų ligomis. Kitų vaistų 
poveikis, vartojant kartu, gali susilpnėti arba sustiprėti.

Homeopatinis vaistas.
KAI JŪSŲ ŠIRDIS JUMS KELIA NERIMĄ

NAUJIENA! JŪSŲ PATOGUMUI JAU DĖŽUTĖSE! 
VIT A-Z VITAMINAI ANTI-AGE PLUS 
SU ŽALIĄJA ARBATA 60 TABLEČIŲ

ANTIOKSIDANTAS

ATMINČIAI

PROTEZAMS

MEMORIL FORTE
30 KAPSULIŲ

Ypatingos sudėties fiksuojamasis kremas pritvirtina 
dantų protezus visai dienai bei neleidžia, kad maistas 
patektų po dantų protezais.

Kasdien naudodami "Blend-a-dent" fiksuojamąjį kre-
mą dantų protezams, Jūs galėsite nevaržomai juoktis, 
kalbėti ir valgyti.

Maisto papildas.

Maisto papildas.
PUIKI ATMINTIS - MŪSŲ DRAUGAS! 
•   Palaiko centrinę ir periferinę kraujotaką, atmintį, dėmesį. 
•   Padeda kai vargina galvos svaigimas.
Vienoje kapsulėje yra 80 mg standartizuoto ginkmedžio eks-
trakto, magnio, vitaminų B, C, E, folio rūgšties, seleno. Dviskiau-
čio ginkmedžio sudėtyje esančios medžiagos padeda  išvengti  
kraujotakos sutrikimų visame organizme, gali padėti smegenų 
ir centrinės nervų sistemos veiklai, taip pat padidinti  dėmesio 
koncentraciją, reguliuoja kraujagyslių tonusą ir elastingumą. 
Vartojimas: gerti  po 1 kapsulę 1–2  kartus per dieną. 
Pagaminta „Aconitum". 
Mes siekiame, kad Jūs 
būtumėte sveiki!

Skirti vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems užterštoje 
aplinkoje, rūkantiems ar  nuolat skubantiems.
Sudėtyje esantis likopenas, žaliosios arbatos ir propolio ekstraktai gali padėti 
spartinti organizmo ląstelių atsinaujinimą. Sudėtyje nėra cukraus ar jo pakai-
talų, todėl tinka ir žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu.
Vartojimas: tik 1 tabletė per dieną, po valgio, užgeriant stikline vandens.

JAUNYSTĖS DVELKSMAS

Antradienis – 
SENJORŲ DIENA!

prekėms*20% Pasiūlymas galioja su
GINTARINE SENJORAMS,
IKI PREMIJA SENJORAMS,
MYLIMIAUSIA, skirta SENJORAMS,
kortelėmis.

*Taikoma momentinė 15 proc. nuolaida ir 5 proc. kaupiamoji nuolaida. 
  kompensuojamiesiems vaistams, perkant su kompensuojamuoju pasu. 
  Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaidos netaikomos 

Geriausi pasiūlymai SENJORAMS spalio mėnesį:

Geriamieji lašai (tirpalas)
Sudėtis: 1 g (1,04 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g, Convallaria majalis D1 
0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana Ø 0,005 g. Pagalbinė medžiaga: 1 g tirpalo (20 lašų) yra 40 mg sacharozės, 
379 mg etanolio.
Terapinės indikacijos: Lengvo širdies nepakankamumo, ypatingai vyresniame amžiuje, sukeltų simptomų lengvinimas. 
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems vartoti po 5 lašus 1-3 
kartus per parą. Savijautai gerėjant vaisto galima vartoti rečiau. Negalima viršyti 15 lašų maksimalios paros dozės dėl 
sudėtyje esančių širdies glikozidų. Lašus reikia vartoti pusvalandį prieš valgį arba pusvalandį po valgio, prieš nuryjant 
geriau kurį laiką palaikyti burnoje.
Kontraindikacijos: Aurocard patariama nevartoti: gydymo širdies glikozidais metu 
(pvz., digitoksinu, digoksinu), esant kalio trūkumui kraujyje (hipokalemija), nėštumo 
ir žindymo laikotarpiu, vaikams iki 18 metų, pacientams, sergantiems alkoholizmu, jei 
yra padidėjęs jautrumas arnikai arba bet kuriai kitai veikliajai ar pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:
Veikliosios medžiagos Convallaria majalis (pakalnutės) sudėtyje yra širdį veikiančių 
glikozidų. Dėl padidėjusio jautrumo širdies glikozidams, vartojant Aurocard būtina 
medicinine priežiūra pacientams, kurių kepenų ar inkstų funkcija yra susilpnėjusi, 
kuriems yra deguonies trūkumas (hipoksemija), sergantiems hipotireoze, mio-
karditu, ligomis, kurių metu sutrinka šarmų-rūgščių arba elektrolitų pusiausvyra (pvz., 
hipekalemija), persirgusiems miokardo infarktu. Esant širdies nepakankamumui, 
impulso plitimo sutrikimui, gydant intraveniniu kalciu preparatą galima skirti tik 
prižiūrint gydytojui. Širdies nepakankamumo atveju Aurocard negalima vartoti be 
gydytojo konsultacijos. Preparatas nepakeičia kitų vaistų, skirtų minėtam sutrikimui 
gydyti. Jis vartojamas kompleksinio gydymo metu kartu su kitais paskirtais vaistais. 
Jei simptomai išlieka ilgiau nei 6 savaites arba tinsta kojos (edema), būtina atidžiai 
įvertinti paskirtą gydymą. Jei jaučiamas skausmas širdies plote arba jis plinta į rankas, į 
viršutinę pilvo sritį, kaklą arba jei sunku kvėpuoti, būtina gydytojo konsultacija. Šio 
vaisto sudėtyje yra 48 tūrio % etanolio. Todėl yra rizika ligoniams, sergantiems 
kepenų ligomis. Kitų vaistų poveikis, vartojant kartu, gali susilpnėti arba sustiprėti.

ŠIRDŽIAI
Homeopatinis vaistas.
KAI JŪSŲ ŠIRDIS JUMS KELIA NERIMĄ

Akcija galioja su 
GINTARINĖS VAISTINĖS 
ir MYLIMIAUSIA kortele 
2012 m. SPALIO mėn.


