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Vaikai prie kompiuterio 
praleidžia daug laiko, 
o kokį poveikį dėl to 
patiria jų sveikata, žino 
tikriausiai ne kiekvieni 
tėvai. Kaip kompiuteris 
gali paveikti vaiko 
savijautą, jo vystymąsi, 
ar reikėtų riboti prie 
kompiuterio praleidžiamą 
laiką, kokias sąlygas 
reikia sukurti norint, 
kad nebūtų pakenkta 
laikysenai bei regėjimui. 
Apie visa tai leidinio 
„SveiKAtA ir aš“ 
skaitytojams pasakoja 
„Pašilaičių Šeimos 
Medicinos Centro“ 
pediatrė viktorija 
Pavydienė.

Ar kompiuteris daro didelį poveikį 
vaiko sveikatai? 

Kompiuteris tapo neatsiejama mūsų 
gyvenimo dalimi. Nenuostabu, kad ir mūsų 
vaikai susidomi įvairiomis informacinėmis 
technologijomis vis jaunesniame amžiuje. 
Mirgantis ir grojantis ekranas prikausto 
mūsų mažųjų dėmesį ir laikui bėgant jie sėdi 
prie kompiuterio vis ilgiau ir ilgiau. Tėvams 
tenka spręsti dilemą, ar ankstyva pažintis su 
kompiuteriu atneš daugiau žalos, ar naudos 
jų atžalai. Atsakymas į šį klausimą nėra 
vienareikšmis. Įvairių inovacijų šalininkai 
teigia, kad naujosios technologijos atveria 
mūsų vaikams naujas pažinimo galimybes, 
jų oponentai tikina, kad jos gali sutrikdyti 
vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, socialinę 
adaptaciją realiame pasaulyje, suformuoti 
neteisingus moralinius principus ir paska-
tinti agresyvų elgesį. 

Tai ką gi daryti? Leisti ar neleisti mūsų 
vaikams naudotis kompiuteriu? Manau, 
svarbu vadovautis „auksinio viduriuko“ tai-
sykle. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad tin-
kamai naudodami informacines technologi-
jas, vaikai tobulėja, turi daugiau galimybių 
bendrauti, rasti platesnį interesų ratą. 
Mano nuomone, mylintys tėvai neturėtų 
riboti vaiko galimybių pažinti pasaulį, o 
tiesiog užtikrinti saugias darbo kompiute-
riu sąlygas. Norint išvengti daugelio svei-
katos problemų, susijusių su kompiuteriu, 
reikia taisyklingai organizuoti darbo vietą, 
vadovautis saugaus darbo kompiuteriu 
taisyklėmis.

Prie saugių darbo sąlygų turbūt 
priskirtumėte ir saikingą naudojimąsi 
kompiuteriu. Kiek laiko ir kokio amžiaus 
vaikai gali naudotis kompiuteriu, nekenk- 
dami sau?

Užsiėmę įdomia veikla vaikai dažniau- 

siai nejaučia, kad pervargsta ir reikėtų 
padaryti pertrauką. Dėl šios priežasties 
tėvams rekomenduojama stebėti, kiek 
laiko jų vaikas praleidžia prie kompiute-
rio. Ikimokyklinio amžiaus vaikams prie 
kompiuterio galima praleisti ne daugiau 
15–30 min. per dieną, o 9–12 m. vaikams 
ne daugiau nei 45 min. darant pertraukas. 
Vyresniems geriau neviršyti 2 val. per 
dieną darant poilsio pertraukėles.

O nuo kokio amžiaus vaikams galima 
pradėti leisti naudotis kompiuteriu? Ar 
reikia stebėti, kokiu kompiuterio ir inter-
neto turinio vaikas domisi?

Daugelis mokslininkų nerekomenduoja 
jaunesniems nei 3 metų vaikams naudotis kom-
piuteriu. Jie motyvuoja tuo, jog tokio amžiaus 
vaikų pažinimo procesai vyksta per kūną: akis, 
ausis, rankas, kojas. 

► Pacientas turi teisę pasirinkti 
sanatoriją
Po ilgų ligų, sunkių traumų bei 
sudėtingų operacijų žmogui 
būtina sustiprinti imunitetą, 
tačiau pacientai, gavę siuntimus 
reabilitacijai, neretai susiduria su 
įvairiomis problemomis. Labiausiai 
trūksta informacijos apie paciento 
teises, pasirinkimo galimybes: 
kaip pasirinkti sanatoriją, kokia 
reabilitacija geriausia vaikams, 
kur ieškoti informacijos? Į šiuos 
ir kitus aktualius klausimus 
atsako Vilniaus sanatorijos 
„Pušyno kelias“ vadovas Vytautas 
Dumbrovas.

► Širdies ligos:  
net 50 proc. mūsų sveikatos 
lemia pasirinktas gyvenimo 
būdas
Lietuva Europos Sąjungoje 
pirmauja pagal mirčių nuo širdies 
ligų statistiką, ypač pavojinga 
išeminė širdies liga, kasmet visoje 
ES nusinešanti šimtus tūkstančių 
gyvybių. Pasak Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO), 50 proc. 
mūsų sveikatos lemia mūsų pačių 
pasirinkimai. Taigi ką verta žinoti 
apie širdies ligas ir kaip nuo jų 
apsisaugoti?

► tau, miela mama
Mamos diena – ypatinga šventė. 
Tai puiki proga pasveikinti savo 
mamą, padėkoti už visą gerumą 
ir meilę, kurios nestokodama 
mus išaugino. Siūlome šią dieną 
pradžiuginti savo mamą sveikais, 
išskirtiniais ir su meile gamintais 
patiekalais. Linkime, kad mamos 
diena būtų džiugi tiek jūsų mamai, 
tiek jums. 
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Kad kompiuteris nekenktų vaiko sveikatai

Pediatrė V. Pavydienė: „Mano nuomone, mylintys tėvai neturėtų riboti vaiko pažinimo 
galimybių, o tiesiog užtikrinti saugias darbo kompiuteriu sąlygas. Norint išvengti daugelio 
sveikatos problemų, susijusių su kompiuteriu, reikia taisyklingai organizuoti darbo vietą, va-
dovautis saugaus darbo kompiuteriu taisyklėmis.“

www.benu.lt

Akcija galioja 2013 05 01–31. Nuolaidos ir akcijos kainos nesumuojamos. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

VITIRON ACTIVE SUSCAPS 
(Maisto papildas, 30 kapsulių)

Mano energijos šaltinis kiekvieną dieną!

39,99 Lt  27,99 Lt

-30%

NERVAmSENERgIjAI

HERBASTRESS
(Maisto papildas, 30 tablečių)

Minčių ir jausmų harmonija

33,99 Lt 23,79 Lt

ImUNITETUI

mÖLLER’S DOBBEL ImmUNITY
(Maisto papildas, 100 kapsulių)

Tradicinis būdas pasirūpinti savimi!

51,65 Lt    33,57 Lt

-35% -30%
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Spausdino UAB „Respublikos”  
spaustuvė. 
Tiražas 24 000 vnt.
Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo 
informaciją galima tik gavus raštišką 

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

Taip žymima reklaminė informacija.

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

Specializuotas leidinys. 
Leidžiamas 4 kartus  
per metus: kovo 2 d., 
gegužės 4 d., spalio 5 d.,  
gruodžio 7 d. 

Atkelta iš 1 psl.

Vaikai yra labai judrūs, jie negali susi-
kaupti ties konkrečia veikla, todėl kom-
piuteris nepadeda vystytis jūsų vaikui.

Trimečiai vaikai jau pasiruošę pažinčiai 
su kompiuteriu. Šiame amžiuje vaikas 
tampa mažuoju tyrinėtoju. Jis užsibrėžia 
sau tam tikrus tikslus ir atkakliai jų siekia. 
Jiems patinka spausti mygtukus ir stebėti, 
kas po to atsitinka. Tokio amžiaus vai-
kams galima pasiūlyti kompiuterines 
programas ir žaidimus, skatinančius jų 
kūrybingumą (pvz., piešimą, dėliones), 
lavinančius atmintį, mokančius atpažinti 
raides ir skaičius, rašyti, skaičiuoti. Reikia 
vengti dinaminių žaidimų (vaiko akytės 
greičiau pavargsta ieškodamos ekrane 
mirguliuojančių daiktų). Be abejo, įvairios 
beprasmės ir agresyvios šaudyklės netinka 
mūsų mažiesiems, šie žaidimai propaguoja 
smurtą ir gali iškreipti pasaulio suvokimą, 
pavyzdžiui, vaikai gali pagalvoti, kad turi 
kelias gyvybes.

Mokyklinio amžiaus vaikams tinkamai 
naudojamas kompiuteris gali tapti geru 
mokymosi proceso pagalbininku. Kai kurie 
tyrimai byloja, kad vaikai, kurie mokymo-
si procese naudojasi kompiuteriu, pasiekia 
aukštesnius akademinius rezultatus.

Reikia nepamiršti, kad tokio amžiaus 
vaikai irgi žaidžia įvairius kompiuteri- 
nius žaidimus. Jei mūsų mažiesiems mes 
patys galime parinkti tinkamus kompiuteri- 
nius žaidimus, tai vyresnėlius belieka tik 
stebėti. Moksliniai tyrimai rodo, kad apie 80 
proc. kompiuterinių žaidimų turi prievartos 
ir agresijos elementų. Tokie žaidimai skati-
na agresijos atsiradimą realiame gyvenime, 
vaikai prievartą gali priimti kaip gyvenimo 
normą. 

Ir pagaliau „visagalis internetas“. Vienu 
mygtuko paspaudimu galima atsidurti ko- 
kiame nors edukaciniame puslapyje, 
tačiau  gali nutikti ir kitaip... Juk interneto 
platybėse yra labai daug įvairios informaci-
jos ir nebūtinai pozityvios. Nepamirškime 
to. Vaikai labai noriai naudojasi internetu 
kaip komunikacijos įrankiu, jie apsikeičia 
elektroniniais laiškais, dalyvauja įvairiuose 
forumuose, užmezga naujas pažintis, sukuria 
įvairius klubus. Virtualus pasaulis „įtraukia“ 

mūsų vaikus, jie pasiruošę praleisti jame 
valandų valandas, tačiau virtualioje erdvėje 
slypi ir tam tikri pavojai. Bendraudamas vir-
tualioje erdvėje vaikas nežino, ar bendrauja 
su tikru žmogumi, ar su išgalvotu personažu, 
taip pat nežino, ar žmogus kitoje ekrano 
pusėje neturi blogų ketinimų. Moksliniai 
tyrimai teigia, kad vaikai, praleidžiantys per 
daug laiko virtualioje erdvėje, labiau linkę 
sirgti depresija, patirti vienišumo jausmą, 
sunkiai atskiria virtualų pasaulį nuo realaus.

Kokios sveikatos problemos paprastai 
atsiranda dėl per dažno ar netaisyklingo 
sėdėjimo prie kompiuterio?

Atsiranda judėjimo stoka, svorio 
padidėjimas, laikysenos sutrikimai, stu-
buro iškrypimai, sprando, pečių juostos, 
nugaros, juosmens srities skausmai, riešų 
sąnarių jautrumas, regėjimo problemos, 
akių nuovargis, sausumas ar peršėjimas, 
bendras kūno nuovargis, galvos skausmai, 
priklausomybė nuo kompiuterio, depresija. 
Praktiškai visų aukščiau minėtų sveikatos 
problemų galima išvengti taisyklingai orga-
nizavus darbo vietą.

Kaip turėtų būti įrengtas darbo kam-
barys su kompiuteriu?

Derėtų vengti įrengti darbo vietą kom-

piuteriu tame kambaryje, kuriame vaikas 
miega. Jei darbo vieta įrengta vaiko mie-
gamajame, baigti darbą kompiuteriu reko-
menduojama likus dviem valandoms iki 
miego ir gerai išvėdinti patalpą. 

Darbo kompiuteriu vieta turi turėti 
tinkamą natūralų ir dirbtinį apšvietimą. 
Šviesos turi būti tiek, kad dirbdamas vai-
kas nejaustų akių nuovargio. Darbo stalas 
turi stovėti prie lango. Sėdėdamas vaikas 
neturi užstoti sau šviesos. Šalia monito-
riaus ir už jo neturi būti stiprių šviesos 
šaltinių, kad nepliekstų į akis. Patalpoje 
turi būti užuolaidos, saugančios nuo 
tiesioginių saulės spindulių.

Darbo stalas ir kėdė turi atitikti vaiko 
ūgį. Darbo stalas turi būti tokio aukščio, 
kad vaiko rankos nebūtų pernelyg pakeltos 
aukštyn ar nuleistos žemyn. Sėdint darbo 
kėdėje, kojos turi būti atremtos į grindis. 
Darbo kėdė turi būti slankiojanti, turinti 
išlenkimą juosmens aukštyje. Kėdės 
atlošo aukštis ir kampas turi būti regu-
liuojamas. Atlošas turi būti pakankamai 
aukštas, kad teiktų atramą pečiams ir kak-
lui. Kėdės aukštis turi atitikti stalo aukšti, 
o kėdės atramos turi būti reguliuojamo 
aukščio. 

Darbo stalas turi turėti pakankamai 
vietos kompiuterinei įrangai, būtiniems 
darbui daiktams bei rankoms padėti. 
Kompiuterio stalas turėtų turėti du lygius. 
Viename lygyje turi būti monitorius, 
kitame – klaviatūra ir pelė. Atskira 
klaviatūros ir pelės lentyna sudaro sąlygas 
dirbant kompiuteriu sėdėti patogioje 
padėtyje taip, kad riešai ir alkūnės rašant 
klaviatūra būtų šiek tiek palinkę žemyn ir 
nepavargtų. 

Klaviatūra ir pelė turi būti išdėstytos 
viena šalia kitos, kad būtų patogu jo-
mis naudotis ir būtų galima išvengti 
papildomų rankų ir plaštakos raumenų 
įtempimo. Jos negali būti nutolusios nuo 
kūno toliau nei 30 cm. Pelės forma ir dy-
dis turi atitikti vaiko plaštaką taip, kad 
dirbant nereikėtų labai išriesti plaštakos, 
būtų patogu pasiekti mygtukus.

Ką daryti, kad kompiuteris mažiau 
kenktų akims?

Akių nuovargis, perštėjimas, pablogėjęs 
regėjimas – problemos, su kuriomis ten-

ka susidurti ilgą laiką dirbant kompiute-
riu. Norėdami išvengti įvairių sutrikimų, 
turėtumėte paisyti elementarių regos higienos 
taisyklių:

■  Dirbti kompiuteriu galima tik gerai ir 
taisyklingai apšviestoje vietoje.

■  Taisyklingai sėdėti darbo metu: 
nugara turi remtis į kėdės atlošą, liemuo 
laikomas tiesiai, galva šiek tiek palenkta į 
priekį. Atstumas nuo monitoriaus iki veido 
turi būti 46–77 cm. 

■  Riboti įtempto regos darbo trukmę: 
ikimokyklinio amžiaus vaikai regėjimo 
įtampos reikalaujančius darbus gali dirbti 
15–20 min., po to reikalingas 5–10 min. 
poilsis. Negalima iš karto po skaitymo, 
piešimo, rašymo ar kitų įtemptų regėjimo 
darbų sėsti prie kompiuterio ir atvirkščiai. 
Padirbus kompiuteriu, vaikui turėtų būti 
leidžiama žiūrėti televizorių ne anksčiau 
kaip po 1–2 val. 

■  Dirbti galima tik su kokybiškais, 
techniškai tvarkingais monitoriais. Vaizdas 
ekrane neturi mirgėti, jame esantys vaizdo 
simboliai turi būti lengvai įskaitomi.

■  Suteikti akims poilsį, atlikti mankštą. 
Galima atlikti tokius pratimus: šešis kartus 
stipriai atsimerkti ir užsimerkti, arba greitai 
mirksėti 1–2 min., nukreipti žvilgsnį į viršų, 
į apačią, į kairę, į dešinę.

■  Kartą per metus tikrinti regėjimą ir, 
jeigu reikia, tinkamai jį koreguoti.

O kaip vaikui reikėtų sėdėti, kad būtų 
išlaikoma taisyklinga laikysena?

Pečiai turėtų būti atpalaiduoti, alkūnės 
arti kūno ir klaviatūros, riešai tiesūs, 
pakankamai erdvės kojoms, tiesi galvos 
padėtis, stuburas atremtas į kėdės atlošą, 
pėdos tvirtai atremtos į grindis, šlaunys 
šiek tiek žemiau kelių, pelė kuo arčiau 
klaviatūros. Priminkite vaikui, kad reikia 
keisti kūno padėtį, t. y. atsistoti, truputį 
pavaikščioti. Padėties keitimas apsaugo 
nuo ilgalaikio vienos raumenų grupės 
įtempimo, pagerina kraujo ir medžiagų 
apykaitą.

Už atsakymus dėkojame pediatrei 
Viktorijai Pavydienei.

UAB „Pašilaičių Šeimos Medicinos 
Centras“, Žemynos g. 2, Vilnius, www.

gydytojas.lt

Kad kompiuteris nekenktų vaiko sveikatai

Pediatrė V. Pavydienė.
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antų netekimas – neretai pasi-
taikantis ir skausmingas įvykis 
kiekvieno žmogaus gyvenime. 
Šiuolaikinė odontologija vi-
siems, besirūpinantiems gyve-

nimo kokybe, siūlo patikimą ir saugią 
gydymo metodiką prarastiems dantims 
atstatyti – dantų implantus. 

 Aktualiais dantų implantų klausimais 
konsultuoja odontologijos klinikoje „Pri-
vati praktika“ implantuojantis odontolo-
gas Jevgenij Travkin. 

Saugu ir efektyvu. Implantologija lei-
džia taikyti efektyvius metodus, dėl kurių 
chirurginė intervencija yra minimali, o pro-
cedūra saugi, greita ir neskausminga. Dantų 
implantai nesukelia alerginių reakcijų, jie 
gaminami iš biologiškai su natūraliais žmo-
gaus audiniais suderinamų medžiagų, todėl 
šis gydymas yra taikomas įvairaus amžiaus 
ir sveikatos būklės žmonėms.

J. Travkin pirmiausia rekomenduoja pa-
cientui kreiptis į odontologą dėl profesio-
nalios konsultacijos bei atlikti reikalingus 
tyrimus sveikatos būklei nustatyti: „Indi-
vidualios konsultacijos metu įvertinama 
paciento burnos būklė, iš įvairių variantų 
parenkamas efektyviausias gydymo planas, 
suteikiama visa reikalinga informacija apie 
gydymo eigą, trukmę ir kaštus.“ 

Identiški natūraliems dantims. Paci-
entams dedami titano lydinių sraigtiniai 
implantai, kurių forma panaši į tikras dantų 
šaknis, o ant jų tvirtinami nauji dantys (ke-
raminė karūnėlė arba tiltas). 

Suaugę su kaulu implantai atstoja natū-
ralių dantų šaknis ir sudaro labai tvirtą, sta-
bilią atramą prie jų pritvirtintiems naujiems 
dantims. Su jais žmonės jaučiasi ir atrodo 
kaip su tikrais dantimis: jie nėra jautrūs 
temperatūrai, nedaro jokios įtakos skonio 
receptoriams, o keraminės karūnėlės ir tiltai 
– identiški natūraliems dantims.

J. Travkin akcentuoja cirkonio pagrin-
du pagamintų karūnėlių pranašumus: „Pir-
miausia, jos atrodo labai natūraliai ir este-

tiškai – vietoje tamsaus metalinio karkaso 
yra naudojamas baltos spalvos tvirtas cir-
konio karkasas. Antra, kompanijos „Nobel 
Biocare“ cirkonio pagrindu pagaminti ir 
frezuojant paruošti protezai yra itin tvirti ir 
tikslūs. Svarbu, kad tiek karkaso, tiek pro-
tezų gamybai naudojamos medžiagos yra 
biologiškai suderinamos su minkštaisiais 
audiniais.“

Pažangi alternatyva turintiems nui-
mamus dantų protezus. Dantų implantai 
– pažangi alternatyva nestabiliems, sudėtin-
gai prižiūrimiems ir neilgaamžiams nuima-
miems dantų protezams.

Unikali implantų „All-on-4“ (išvertus iš 
anglų k. – „visi ant keturių“) metodika yra 
skirta daugumą ar visus dantis praradusiems 
pacientams, kuriems iki šiol tradiciškai buvo 
siūlomi silpnai besilaikantys, burnoje slan-
kiojantys ir gomurį žeidžiantys išimami dan-
tų protezai. Tokie protezai sukelia psicho-
loginį diskomfortą, trukdo gerai sukramtyti 
maistą.

Taikant „All-in-4“ metodiką atkurti visus 
vieno žandikaulio dantis, vietoje tradiciškai 
dedamų 6–8 implantų, naudojami tik keturi. 
Vieno vizito pas odontologą metu įdedami 
implantai ir ant jų tvirtinamas patogus ir neiši-
mamas, estetiškas, visiškai kramtymo funkci-
ją atkuriantis laikinas protezas, kurį pacientas 
nešioja gijimo laikotarpiu. Po to vietoje laiki-
no protezo dedamas nuolatinis. Toks metodas 
ne tik trumpina viso gydymo eigą ir laiką, bet 
ir palyginti neretai yra pigesnis.

 Išeitis taupantiems laiką. Efektyviai pra-
dėta taikyti prieš porą dešimtmečių, šiandien 
implantacija yra vienas geriausių sprendimų 
pacientams. Tam, kad būtų atsatytas prarastas 
dantis, paprastai pakanka vieno ar kelių vizitų 
pas odontologą. Pavyzdžiui, taikant momenti-
nio implantavimo metodą, vienos procedūros 
metu pašalinamas sugedęs dantis, įsriegiamas 
implantas ir pritvirtinamas laikinas dantis, taigi 
dantų eilėje nelieka tuščios ertmės, nepatiria-
mas diskomfortas, atliekama mažiau invazinių 
procedūrų. „Procedūra – greita ir visiškai ne-
skausminga. Po jos nesutrinka paciento darbinė 
veikla, nenukenčia asmeninio gyvenimo koky-
bė, iš karto galima valgyti, gerti ir džiaugtis 

gražia šypsena“, – teigia J. Travkin. 
Ekonomiškas sprendimas. Skaičiuojant 

gydymo implantais kaštus, J. Travkin reko-
menduoja įvertinti ne tik pradinę implanto 
kainą, bet ir apsilankymų pas implantuojantį 
odontologą skaičių, numatomas laiko sąnau-
das, galimų papildomų procedūrų kiekį bei 
kitas gydymui reikalingas priemones: „Paci-
entai dažnai baiminasi didelių implantavimo 
kainų, tačiau, įvertinus visas aplinkybes, šis 
gydymo metodas dažnai būna pigesnis, pa-
tikimesnis ir, laiko atžvilgiu, efektyvesnis 
lyginant su kitais sprendimais.“ 

Patikimai tarnauja visą gyvenimą. Pa-
prastai dantų implantaciją labai lengvai pri-
ima pacientų organizmas – net 99 procentai 
atliekamų procedūrų yra sėkmingos. Dan-
tys ant implantų ne tik gerokai palengvina 
kasdienybę bei pagerina gyvenimo kokybę, 
bet ir yra itin estetiški, lengvai prižiūrimi, 
o kompanijos „Nobel Biocare“ implantams 
yra suteikiama viso gyvenimo garantija. 

Individualios konsultacijos pacientams 
teikiamos odontologijos klinikoje  

„Privati praktika“,  
M.K.Čiurlionio g. 84B, Vilnius. 

Dantų implantai: graži šypsena vieno vizito metu

„Privati praktika“ įsikūrusi ramioje Vilniaus vietoje.
Odontologas J. Travkin teigia, kad dantų im-
plantacija – pažangus metodas susigrąžinti 
prarastus dantis.

Ką valgyti ir gerti, kad dantys 
būtų gražūs ir sveiki?

Dantų grožiui ir sveikatai svarbi ne tik 
elementari burnos ertmės higiena, bet ir tai, 
ką mes valgome bei geriame. Kai kurie mi-
tybos produktai ir gėrimai gali pasitarnauti 
kovoje su bakterijų gaminamomis rūgšti-
mis.

Vaisiuose ir daržovėse gausu skaidulų, 
kurios efektyviai valo dantis ir skatina seilių 
gamybą, neutralizuoja žalingas rūgš tis, ir 
vandens, kuris padeda sumažinti nega tyvų 
saldaus maisto poveikį dantims.

Vanduo yra pagrindinė seilių sudeda-
moji dalis, būtina, kad dantys būtų sveiki. 
Nepamirškite po valgio paskalauti juo bur-
nos.

Apie becukrių pieno produktų naudą 
būtų galima kalbėti labai ilgai. Didžiojoje 
tokios produkcijos dalyje yra nemažai kal-
cio, fosforo ir vitamino D, reikalingo kalcio 
gamybai. Pavyzdžiui, sūris skatina sei lių 
išsiskyrimą ir padeda papildyti minerali nių 
medžiagų atsargas.

Becukrė kramtomoji guma taip pat ska-
tina išsiskirti seiles bei padeda išvalyti bur-
nos ertmę po valgio. Joje yra ksilito, kuris, 
kaip spėja mokslininkai, padeda kovoti su 
dantų ėduonimi.

Juodoji ir žalioji arbata turi daug po-
lifenolio, trukdančio bakterijoms daugintis.

Riešutuose gausu vitaminų ir minera-
linių medžiagų, reikalingų sveikiems dan-
tims.

Maistas, kurio reikėtų vengti:
■   Gazuoti gėrimai,
■   Produktai, nuo kurių išdžiūsta bur-

nos ertmė,
■   Saldainiai,
■   Džiovinti vaisiai (juos galima varto-

ti, tačiau labai saikingai, nes juose yra daug 
cukraus),

■   Krakmolingi produktai,
■   Citrusinių vaisių sultys ir gaivieji gė-

rimai (citrinos rūgštis itin neigiamai veikia 
dantis).

Neįprasti dantų pastos 
panaudojimo būdai

Dantis valomės kasdien ir ne po vieną 
kartą. O ar žinojote, kad dantų pastą gali ma 
panaudoti ir kitaip?

■   Jeigu įkando uodas, užtepkite toje 
vietoje truputį pastos – patinimas suma žės, 
nustos niežtėti.

■   Dantų pasta padės susidoroti su 
nemaloniais pojūčiais nusideginus (tačiau 
tepti ant atvirų žaizdų jos negalima!) – iš-
vengsite pūslių ir sumažinsite skausmą.

■   Vis dar spaudote spuogus? Geriau 
užtepkite ant jų prieš miegą truputį pas tos, 
o ryte nuplaukite.

■   Dantų pasta balina ne tik dantis, bet 
ir... nagus.

■   Jei neturite po ranka plaukų formavi-
mo priemonių, plaukus susitvarkyti padės 
gelinė dan tų pasta.

■   Kartais po valgio gaminimo ran kos 
kvepia nemaloniai, o muilas ne vi sada pa-
deda išspręsti šią problemą. Jeigu naudosite 
dantų pastą – kvapas išnyks be pėdsakų.

■   Pasta naudojama pašalinti ir sun kiai 
įveikiamas dėmes. Užtepkite truputį ant dė-
mės ir patrinkite. Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad balinamoji dantų pasta spalvotus rūbus 
gali nepataisomai sugadinti.

■   Jeigu jūsų sienos nudažytos van-
deniniais-emulsiniais dažais, dantų pasta 
galite nuo jų lengvai nuvalyti mažojo dai-
lininko darbus (flomasterių, pieštukų ir vaš-
kinių kreidelių pėdsakus): užtepkite pastos 
ant skudurėlio ir patrinkite piešinį.

■   Jei sidabrinius stalo įrankius pa-
liksite nakčiai ištepę dantų pasta, ryte jie 
švytės kaip nauji.

■   Distancinio valdymo pulteliai, te-
lefonų klaviatūra ir kita dažnai naudoja ma 
smulkmė apsivelia natūraliais mūsų kūno 

išskiriamais riebalais ir dulkėmis. Užtep-
kite ant audinio truputį „stebuklin gos prie-
monės“ ir kruopščiai nuvalykite mygtukus 
bei klavišus, o po to patrinkite sausu švariu 
skudurėliu.

■   Jei kepate ketaus keptuvėje, žinote, 
kaip sunku nuvalyti nuo jos rūdis, dėmes ir 
apnašas. Pats greičiausias ir efektyviau sias 
būdas tai padaryti – ištepti keptuvę pasta ir 
šveisti iki blizgesio.

■   Kad nerasotų plaukimo akiniai, dan-
tų pasta atsargiai patrinkite lęšius ir nuplau-
kite vandeniu. Netrinkite per stipriai, kad 
abrazyviosios dalelės ne pažeistų paviršiaus.

Ar kokosų aliejus pakeis dantų 
pastą?

Neseniai paaiškėjo, kad kokosų aliejus 
gali padėti išvengti dažnų vizitų pas sto-
matologą. Mokslininkai nustatė, kad jis 
užkerta kelią dantų ėduonies vystymuisi ir 
neleidžia irti dantims. Jie patikrino, kaip 
kokosų aliejus veikia streptokokus – bak-
terijas, kurios itin mėgsta cukrų, aplimpa 
dantis ir išskiria rūgštis, ardančias emalį 

bei skatinančias dantų gedimą. Rezultatai 
pasi rodė įdomūs ir daug žadantys. Aliejus, 
apdorotas virškinimo fermentais, tampa ga-
linga apsauga nuo streptokokų.

Visai tikėtina, kad tai labai didelis žings-
nis stomatologijos istorijoje: dantų pastos ir 
burnos skalavimo skysčio sudėtyje gali at-
sirasti šio produkto, kuris taps pagrindiniu 
aktyviuoju komponentu, saugančiu mūsų 
dantis. Fermentais modifikuotas kokosų 
aliejus gali tapti puikia ir patrauklia alterna-
tyva sintetiniams priedams. Aliejus turi 
dar vieną labai svarbų privalumą, jis yra 
veiksmingas netgi esant santykinai mažai 
koncentracijai. Mokslininkų teigimu, gali 
būti, kad ateityje modifikuotas kokosų alie-
jus padės kovoti su pačiomis įvairiausiomis 
bakterijomis, taigi bus naudojamas ne tik 
stomatologijoje. Toliau ketinama aiškintis, 
ar kokosų aliejus pasižymi kokiomis nors 
apsauginė mis savybėmis.

Gražiai šypsenai ir ne tik
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Ką daryti staiga užklupus 
mėšlungiui?

Netikėtai užklupus mėšlungiui reikėtų 
pasistengti atsipalaiduoti ir „ištempti“ su-
trauktą raumenį. Už pirštų paimkite koją ir 
atsargiai, vengdami trūkčiojimų, patraukite 
aukštyn. Blauzdos raumens mėšlungį įveik-
site lengviau, jei prieš tempdami prie pa-
kinklio kelias sekundes palaikysite gabalėlį 
ledo. Taip pat padeda šiltas dušas, atsargus 
masažas, raumenų pabaksnojimas. Jei mėš-
lungis ištinka naktį, atsikelkite ir minutėlę 
pasivaikščiokite stipriai remdami pėdą į 
grindis. 

Mėšlungio priežastys
Mėšlungio priežastys gali būti įvairios: 

stresas, didelis fizinis krūvis raumenims, 
temperatūros pokyčiai, nepatogi avalynė, 
skysčių trūkumas. Taip pat mėšlungis ga-
li būti rimtų sveikatos problemų ženklas  
– uždegimų, skydliaukės sutrikimų, cukri-
nio diabeto ir kt. Tačiau pati dažniausia kojų 
mėšlungio priežastis yra tam tikrų minerali-
nių medžiagų, ypač kalio ir magnio, trūku-
mas organizme. 

Magnis ir kalis yra reikalingi normaliai 
raumenų funkcijai užtikrinti. Jie atpalaiduo-
ja raumenis, yra svarbūs raumenų judrumui, 

dalyvauja perduodant nervinius impulsus 
raumenų ląstelėse. Be kalio ir magnio nor-
maliai raumenų funkcijai palaikyti naudingi 
ir kiti vitaminai, pavyzdžiui, B6, E ir kt.

Vitaminas B6 lengvina magnio ir kitų 
mineralų absorbciją iš virškinimo trak-
to į kraują, jų prasiskverbimą per ląstelių 
membranas.

Vitaminas E žmogaus organizme vei-
kia kaip antioksidantas, taip pat gerina 
skersaruožių raumenų darbą.

Priežastys, kodėl organizme ima trūkti 
šių mineralų ir vitaminų, neretai yra nevi-
savertė mityba, taip pat įtakos turi neįpras-
tos organizmui būklės: vaistų vartojimas, 
nėštumas, stresas, dietos, padidėjęs prakai-
tavimas. 

Jei organizmui trūksta kalio ar magnio, 
patariama valgyti maisto produktus, turin-
čius daug šių mineralinių medžiagų. Daug 
natūralaus kalio turi razinos, džiovinti 
abrikosai, magnio gausu žemės riešutuose, 
migdoluose, šviežiuose vaisiuose, ypač ba-
nanuose, šokolade ir kituose kakavos pro-
duktuose. Norėdami greitai ir efektyviai 
pasiekti gerų rezultatų ir pamiršti varginantį 
mėšlungį, galite vartoti specialius maisto 
papildus, kuriuose gausu organizmui reika-
lingų mineralų bei vitaminų.

Mėšlungis. Kaip padėti sau?
Staiga užklumpantis raumenų skausmas pažįstamas 
daugeliui – tai mėšlungis, kurį atpažįstame iš 
skausmingų kojų ir pėdų raumenų spazmų. Spazmai 
paprastai trunka keletą minučių ir praeina savaime. 
Raumenų mėšlungis atsiranda nepriklausomai nuo 
žmogaus valios ir jo negalima reguliuoti. Skausmingi 
raumenų spazmai gali ištikti kiekvieną žmogų: tiek 
jauną, tiek seną. Mėšlungis gali užklupti bet kokioje 
būsenoje – ilsintis, miegant, po fizinio krūvio ar 
besimaudant vandens telkiniuose – ir sutrikdyti  
mūsų įprastą gyvenimo ritmą.

Kai Jūsų raumenys 
prašo pagalbos –

Magnio, kalio, vitaminų B6 ir E derinys – 
tai speciali formulė, padedanti palaikyti 

tinkamą raumenų sistemos darbą.

MUSCOSPAZM

                                                skirtas kiekvienam, 
kurio raumenys prašo pagalbos.

MUSCOSPAZM

ąnariai – tai kaulus jungiančios 
jungtys, nuo kurių priklauso pa-
slankumas ir judesių amplitudė. 
Sąnariai itin svarbūs mūsų gyve-
nimo kokybei, tačiau juos daž-

niausiai prisimename tik tada, kai pajun-
tame skausmą, kuris gali pranešti apie 
rimtą sveikatos sutrikimą. Paradoksalu, 
tačiau, nepaisant tobulėjančios medici-
nos, sąnarių problemos pastaruoju me-
tu kamuoja vis daugiau žmonių. Dažna 
sąnarių ligų priežastis – modernių tech-
nologijų nulemtas šiuolaikinis gyvenimo 
būdas.

Skundžiasi kas trečias
Sąnarių skausmu skundžiasi labai daug 

žmonių. Statistika baugina, teigiama, kad 
pasaulyje sąnarių skausmą jaučia apie treč-
dalis žmonių. Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos tyrimai rodo, kad reumatinėmis 
sąnarių ligomis serga 15–20 proc. žmonijos 
populiacijos. Taigi, kas yra sąnarių skaus-
mas ir kaip jį atpažinti? 

Skausmas sąnariuose dažnai pasireiškia 
patinimu ir sukaustymu, kartais juntama, 
kad sąnariai šyla. Sąnarių skausmas gali 
būti ūminis arba lėtinis. Ūminis skausmas 
nuo lėtinio skiriasi tuo, kad sąnario liga, 
dėl kurios kyla ūminis skausmas, tęsiasi 
neilgai, sensibilizacijos mechanizmai yra 
grįžtami. Tai reiškia, kad skausmas išnyks-
ta išgydžius arba savaime praėjus skausmo 
priežasčiai. Tačiau jei sąnario uždegimas 
užsitęsia, sensibilizacijos procesai nervų 
sistemoje tampa negrįžtami.

Sąnarių skausmais ir su juo susijusiomis 
ligomis vis dažniau skundžiasi išsivysčiusio 
pasaulio šalyse gyvenantys žmonės. Kodėl 
tobulėjant medicinai Vakaruose daugėja 
sąnarių skausmais besiskundžiančių paci-
entų? Atsakymas labai paprastas – pasau-
linės sveikatos organizacijos pabrėžia, kad 
sąnarių skausmai ir ligos dažnai yra moder-

nios gyvensenos padariniai. Visų pirma, per 
porą dešimtmečių gerokai pakito mūsų dar-
bo aplinka ir gyvenimo būdas. Kompiute-
rizuotos, dažniausiai sėdimos darbo vietos, 
ilgi viršvalandžiai, netinkamas darbo vietos 
įrengimas – visa tai lemia smarkiai sumažė-
jusį fizinį aktyvumą, vienodą, neretai ydin-
gą sėdėseną darbe. 

Pasak Lietuvos ir užsienio medikų paste-
bėjimų, tokios darbo sąlygos skatina tam ti-
krų kūno vietų trumpalaikio ar net ilgalaikio 
skausmo atsiradimą. Pabrėžiama, kad daž-
niausiai biurų darbuotojai skundžiasi kaklo, 
kaklo-pečių, kelių ir kitais skausmais. Gali 
kilti klausimas, kodėl mūsų protėviai, dirbę 
fizinį darbą, daug rečiau skundėsi sąnarių 
skausmais. Taip yra todėl, kad fizinė vei-
kla, kurios moderniuose darbuose beveik 
nebeliko, ne tik kad nekenkia (išskyrus per 
didelius fizinius krūvius), bet neabejotinai 
stiprina sąnarius. 

Skauda ir dėl klimato, ir dėl 
mitybos

Sąnarius skauda ne tik dėl mažo fizinio 
aktyvumo, bet ir dėl oro bei mitybos. Dažnai 
pastebime, kad keičiantis orams paaštrėja 
sąnarių problemos. Medicininėje literatūro-
je teigiama, kad sąnariai gali jautriai rea-
guoti į temperatūros ir drėgmės pokyčius, 
o sąnarių ligos dažniau kamuoja drėgnose, 
vėsiose vietovėse ar netoli vandens telkinių 
gyvenančius žmones, todėl šilta apranga yra 
būtina mūsų klimato juostos gyventojams.

Sąnarius skaudėti gali ir dėl netinkamos 
mitybos bei žalingų įpročių. Nors sąnarių 
ligos dažniausiai būna infekcinės kilmės, 
tačiau joms įtakos turi ir mūsų mityba. 
Netinkamai maitinantis į sąnarius patenka 
toksinai, dėl jų žalingo poveikio sąnariai 
gali degeneruotis, atsirasti sąnarių ligos. 
Todėl rekomenduojama vengti riebaus 
bei kaloringo maisto, dėl kurio atsiradęs 
antsvoris papildomai apkrauna sąnarius. 

Sąnarių skausmu dažniau skundžiasi vy-
resnio amžiaus žmonės, ypač moterys. Tai 
visiškai suprantama, nes kremzlės, bėgant 
metams, po truputį dėvisi, išsivysto uždegi-
mai bei ligos.

Žinodami, kas sukelia sąnarių skausmus, 
galime jų išvengti. Pasaulinės sveikatos 
organizacijos specialistai pabrėžia, kad tin-
kama mityba bei aktyvus gyvenimo būdas 
yra puiki profilaktikos priemonė, padedanti 
išvengti sąnarių ligų bei skausmų visų am-
žiaus grupių žmonėms.
Mankšta – ne tik madinga, bet 
ir naudinga

Stulbinamai greitai plinta vadinamasis 
„biuro sindromas”. Žmonės, besiskundžian-
tys sąnarių skausmais, užplūdo medikus. 
Tai privertė prisiminti, jog mankšta ne tik 
madingas, bet ir naudingas užsiėmimas.

Mūsų kūnas nepritaikytas ilgai būti vie-
noje padėtyje. Mums reikia judėti kuo dau-
giau. Pasaulinės sveikatos organizacijos 
specialistai siūlo reguliariai mankštintis, 
taip galime užkirsti kelią sveikatos proble-
moms. Įvairaus amžiaus, sudėjimo, sveika-
tos būklės žmonėms, siekiantiems išvengti 

Sąnarių skausmas – moderniųjų technologijų nulemta 
šiuolaikinės gyvensenos pasekmė

Pagrindiniai dalykai, padedantys išvengti sąnarių skausmo, 
sukelto „biuro sindromo“:
■  Stebėkite, kokioje pozoje praleidžiate daugiausiai laiko. Jei dirbate sėdimą darbą, 
stenkitės sėdėti taisyklingai, laikykite nugarą ir galvą tolygiai nuo viršugalvio iki pat dubens, 
nesikuprinkite.
■  Jei dirbate prie kompiuterio, alkūnes ir riešus stenkinės laikyti tiesiai.
■  Kuo dažniau darbo metu darykite 2–3 min. pertraukėles, kurių metu bent kiek pajudėki-
te, pasivaikščiokite. 
■  Namuose ir darbe (jei galite) darykite pratimus, atpalaiduojančius viršutinės kūno 
dalies raumenis. 
■  Labai naudingi yra rankų, kaklo ir kitų kūno dalių masažai.
■  Darbo vieta turi būti parinkta tinkamai. Stalas, kėdė turi būti patogūs, atitinkantys jūsų ūgį.

sąnarių ligų, rekomenduojama palaikyti 
bent minimalų fizinį aktyvumą. 

Kineziterapeutų teigimu, gydant sąnarių 
skausmą labai svarbi fizinė terapija. Ji padeda 
išlaikyti ar net atstatyti sąnario funkcijas. Kad 
pagerintume savijautą ir pasirūpintume sąna-
riais, tereikia bent 20 minučių kasdien skirti 
mankštai. Netgi biure galima atlikti specialius 
pratimus. Mankštos metu yra treniruojami 
mūsų kūną sudarantys raumenys, stiprinama 
nervų sistema, mobilizuojamos nervinės ląs-
telės, todėl greitėja net ir sutrikusių sąnario 
funkcijų atstatymas. Fiziniai pratimai ne tik 
didina plazmoje esančių beta endorfinų kiekį, 
kurie, savo ruožtu, didina skausmo slenkstį, o 
sustiprėję raumenys bei pagerėjusi mūsų ko-
ordinacija leidžia sumažinti netikėtą sąnarių 
patempimo ar kitokio pažeidimo riziką.

Siekdami išsaugoti sąnarius sveikus, tu-
rime rūpintis savimi bei kontroliuoti savo 
gyvenimo būdą. Būtina judėti ir rūpintis 
sveika mityba. Jei dirbate sėdimą darbą, 
pradėkite mankštintis, propaguokite aktyvų 
laisvalaikį, nevenkite ir fizinių darbų. Pasak 
specialistų, žmonės, dirbdami mėgstamą fi-
zinį darbą, pavyzdžiui, kapstydamiesi sode, 
ne tik stiprina fizinę sveikatą, bet ir psichi-
nę, išsivaduoja nuo streso ir įtampos. Todėl 
linkime skaitytojams išmokti mėgautis ak-
tyviu laisvalaikiu ir būti sveikiems.
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žklupus ligai, ištikus traumai 
reikia ne tik ką išgydyti, bet ir 
atstatyti organizmo funkcijas. Pa-
lankiausia vieta atstatyti prarastą 
sveikatą yra sanatorijos bei reabi-

litacijos įstaigos, teikiančios visavertį reabi-
litacinį gydymą. Deja, žmonės neretai susi-
duria su įvairiomis problemomis norėdami 
gauti reabilitacinį gydymą: stinga informa-
cijos apie pasirinkimo galimybes, paciento 
teises ir t. t. Vis mažiau pacientų sulaukia 
didesni reabilitacijos centrai, teikiantys 
paslaugas vaikams. Apie visas šias proble-
mas kalbėjo Vilniaus sanatorijos „Pušyno 
kelias“ direktorius Vytautas Dumbrovas ir 
pavaduotojas medicinos reikalams Riman-
tas Keblas.

Sunkus kelias į reabilitaciją
Pasak R. Keblo, informacijos apie reabi-

litacinį gydymą iš tiesų nepakanka tiek gy-
dytojams, tiek pacientams ir jų tėvams. Nors 
pacientas neturi įtakos gydytojo sprendimui 
siųsti jį į sanatoriją, ar ne; siųsti staciona-
rinei ar ambulatorinei reabilitacijai, tačiau 
apie galimybes ir teises pasiteirauti verta. 

Pacientai kartais skundžiasi neskaidria 
kelialapių reabilitacijai skyrimo tvarka. Ne 
visi yra informuojami, apie teisę pasirinkti 
reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. 
Įstatymu reglamentuota, kad reabilitacinį 
gydymą skiria gydantis gydytojas rekomen-
davus reabilitologui, tačiau ne pačią reabili-
tacijos įstaigą. Net jei siuntime yra  įrašytas 
kokios nors įstaigos pavadinimas, tai neturi 
reikšmės. Gautas siuntimas atveria kelią į 
bet kurį pasirinktą ir jūsų ligai gydyti tin-
kantį reabilitacijos centrą.

Mažos ir didelės reabilitacijos 
įstaigos

V. Dumbrovo ir R. Keblo nuomone, ne-
pakankamai reglamentuotas reabilitacijos 
įstaigų steigimas, leido atsirasti mažoms 
ambulatorines reabilitacijos paslaugas tei-
kiančioms įmonėms. Mažos įstaigos pa-
prastai siūlo siaurą spektrą komerciškai 

naudingų, nedidelių investicijų ir sąnaudų 
reikalaujančių reabilitacijos procedūrų. O 
didiesiems centrams, teikiantiems ne tik 
pigesnes paslaugas, bet ir platesnio spek-
tro procedūras, reikia didesnių sąnaudų bei 
specialios įrangos. Šiems centrams tenka 
rūpintis sudėtingesne, taigi ir brangesne 
reabilitacija. Nepaisant to, kad procedū-
rų sudėtingumas ir kaštai skiriasi, ligonių 
kasos jas apmoka vienodai, o tai, žinoma, 
anksčiau ar vėliau neigiamai paveikia ne tik 
reabilitacijos įstaigas, bet ir pacientus.

Ar tai turėtų daryti įtaką paciento pasi-
rinkimui? Svarbu žinoti, kad mažose įstai-
gose procedūrų pasirinkimas yra ribotas, jos 
teikiamos daugiausia ambulatoriškai, be to, 
yra labiau orientuotos į suaugusius žmones. 
Lietuvoje yra gal 5 reabilitacijos įstaigos, 
teikiančios visavertes ambulatorines ir sta-
cionarines reabilitacijos paslaugas vaikams, 
o pasak specialistų, nepaisant išskirtinių 
atvejų palankiausia vaikų reabilitacija yra 
stacionarinė.

Ambulatorinė vaikų reabilitacija 
sudėtinga ir neefektyvi

Pasak V. Dumbovo ir R. Keblo, atsta-
tyti vaiko sveikatą ambulatoriškai yra ne 
tik sudėtinga, bet ir neefektyvu, tačiau dėl 
taupymo dažniausiai vaikams siūlomos tik 
ambulatorinės paslaugos: gavai procedūrą 
ir eik atgal į tą pačią aplinką. Stacionari-
nėje reabilitacijos įtaigoje vaikas gauna ne 
tik paskirtas procedūras, bet ir lanko pamo-
kas, gyvena pagal nustatytą dienos režimą, 
gauna tinkamą maistą (alergiškiems maistas 
ruošiamas specialiai). Taip pat su vaikais 
nuolat dirba auklėtojos, prižiūri gydytojai, 
vaikai mokomi tinkamų gyvenimo įgūdžių. 
Taigi vaikams užtikrinamos geros, visaver-
tės ir sveikos gyvenimo sąlygos, padedan-
čios greičiau atsigauti po ligos, sustiprinti 
imunitetą. 

Ambulatorinė reabilitacija problemiška, 
anot R. Keblo, ne tik dėl suteikiamų pas-
laugų neefektyvumo, bet ir neretai sunkiai 
prieinama. Tėvams, kurie tik išskirtiniais 

atvejais gali gauti nedarbingumo lapelį, ten-
ka derinti darbą ir vaiko gydymą, o vežioti 
vaiką kiekvieną dieną į reabilitacijos cen-
trą itin sudėtinga ar net neįmanoma tiems, 
kurie gyvena atokesniuose rajonuose. Kyla 
problemų dėl visuomeninio transporto: vie-
nas autobusas ryte važiuoja į rajono centrą, 
o į gyvenvietę grįžta tik vakare. Ir kur tam 
vaikui dėtis? Todėl tėvai dažnai atsisako 
siūlomos ambulatorinės reabilitacijos ir vai-
kas negauna nieko.

Problemos niekur nedingsta
Pasak pašnekovų, laiku neišspręstos 

problemos niekur nedingsta, be to, vėliau 
gali kainuoti daugiau tiek žmonėms, tiek 
pačiai valstybei nei reikiamu metu suteikta 
reabilitacija. Tačiau dėl informacijos trū-
kumo ar kitų priežasčių ne visi laiku gali 
pasinaudoti reabilitaciniu gydymu. Praėjus 
tam tikram laikui po ligos kelialapio į sa-
natoriją gauti nebeįmanoma, o mokėti už 
paslaugas išgali ar nori ne kiekvienas. „Itin 
žalingas požiūris, kad vaikas „išaugs“ li-
gas, nes dažnai tinkamai neišgydytos ar dėl 
nesustiprinto imuniteto nuolat kimbančios 
ligos, atsineštos iš vaikystės, persekioja ir 
suaugusiuosius. O tai neigiamai veikia jų 
asmeninį gyvenimą, psichinę sveikatą bei 
darbą“, – teigė sanatorijos „Pušyno kelias“ 
vadovas. 

V. Dumbrovas mano, kad ir valstybė 
aplaidžiai žiūri į vaikų sveikatą bei rizikuo-
ja jų ateitimi. Vis dažniau skiriamas ambu-
latorinis, o ne stacionarinis reabilitacinis 
gydymas. Be to, šiuo metu yra planuojama 
trumpinti stacionarinės reabilitacijos laiką. 
Ar keliomis dienomis trumpesnis stacio-
narinės reabilitacijos laikas iš tiesų reikš-
mingas? R. Keblas į tokius ketinimus rea-
guoja ironiškai: „Mes visas reabilitacines 
procedūras galime atlikti ir per dieną, bet ar 
vaikas pasveiks? Sustiprės? Visavertė rea-
bilitacija yra ne tik procedūros, bet ir dienos 
režimas, sveika mityba, gydytojo priežiūra, 
būtinų įgūdžių formavimas. Tai ilgas proce-
sas.“

Dienos sveikatingumo grupės ir 
sveikatinimo stovyklos

Stacionarinei reabilitacijai siunčiama vis 
mažiau vaikų. Spręsdama problemas dėl 
tuščių vietų ir lėšų trūkumo, sanatorija „Pu-
šyno kelias“ atidarė mokamą dienos svei-
katingumo grupę ikimokyklinio amžiaus 
vaikams „Auk sveikas“, o mokinių atostogų 
metu organizuoja sveikatinimo stovyklas. 
Panašiu keliu eina ir kitos specializuotos, 
stacionarines vaikų reabilitacijos paslaugas 
teikiančios sanatorijos. 

Sveikatingumo grupė skirta visiems 3–6 
metų vaikams, dažniau sergantiems kvėpa-
vimo takų ligomis, alergiškiems, bei tiems, 
kuriems reikia atsigauti po ligų. Nors „Auk 
sveikas“ grupės kaina nesiskiria nuo priva-
čių darželių kainų, tačiau siūlo ne tik įpras-
tas darželio paslaugas, bet ir sveikatingumo 
programą: vaikai mankštinasi, lanko ba-
seiną, jų sveikatą prižiūri gydytojai, pagal 
poreikį yra skiriamos įvairias reabilitacines 
procedūros. Panašų paslaugų paketą siūlo ir 
sveikatinimo stovykla. Šią veiklą sanatorija 
„Pušyno kelias“ numato plėsti. 

Kaip išsirinkti sanatoriją?
Prisiminkite, kad jūs turite teisę tęsti 

gydymą pasirinkdami reabilitacijos įstaigą 
savo nuožiūra. Norėdami išsirinkti geriau-
sią reabilitacijos įstaigą sau ar savo vaikui, 
turėtume vadovautis šiais principais:

■  Informaciją apie reabilitacijos įstai-
gas, jų teikiamas paslaugas ir specializaci-
jas galite rasti Valstybinės ligonių kasos in-
ternetiniame puslapyje www.vlk.lt (žr. grafą 
„Medicininė reabilitacija“).

■  Jei gydytojas teigia, kad jūsų pasirink-
toje įstaigoje nėra vietų ar neteikiamos kai ku-
rios paslaugos, ir siunčia į kitą, šią informaciją 
galite pasitikrinti jau nurodytame Valstybinės 
ligonių kasos internetiniame puslapyje.

■  Daugiau informacijos apie sudomi-
nusias sanatorijas ieškokite jų internetiniuo-
se puslapiuose.

www.pusynokelias.lt

Pacientas turi teisę pasirinkti reabilitacijos įstaigą
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KAiP APSiSAUGOti NUO PAvOJiNGiAUSiŲ LiGŲ?
NORMALi KRAUJOtAKA – RAKtAS Į iLGĄ 

GYveNiMĄ
Dėl kraujotakos sutrikimų kasmet miršta vis daugiau žmonių. 

Sergame, nes mažai judame, netinkamai maitinamės, nuolat pa-
tiriame stresą, prisideda ir paveldimos ligos. Vaistų yra daug, ta-
čiau jų nauda laikina, o neigiamas šalutinis poveikis neretai būna 
ilgalaikis. Tačiau išeitis yra! Apsisaugoti nuo ligų padės kvėpavimo 
pratimai su treniruokliu „Samozdrav“, kuris pagerina kraujotaką ir 
pakelia tonusą.

CO2 – gyvybiškai svarbus
CO2 reguliuoja nervų ląstelių jautrumą, veikia ląstelių pralaidumą 

bei deguonies pasisavinimą. Žalinga, kai CO2 iš organizmo paša-
linamas per intensyviai, organizme šių dujų nuolatos turi būti 6–7 
%. Kai CO2 nesiekia normos, greitai pervargsta nervų sistema, su-
trinka medžiagų apykaita, dėl to sumažėja organizmo atsparumas 
ligoms, kaupiasi druskos, prasideda kraujagyslių, bronchų ir visų 
organų lygiųjų raumenų spazmai, siaurėja kraujagyslės, vystosi audinių sklero-
zė. Organizmas patiria deguonies badą, pablogėja kraujotaka, smarkiai padidė-
ja infarkto ir insulto rizika.

Normali kraujotaka – raktas į ilgą gyvenimą
CO2 koncentracijai pasiekus normą, visos išvardintos patofiziologinės būse-

nos išnyksta, žmogus tampa sveikesnis ir jaučiasi žymiai geriau. Jei norite atkur-
ti ar palaikyti tinkamą CO2 lygį, kvėpavimo pratimai su treniruokliu „Samozdrav“ 
yra puikus būdas pasirūpinti savo organizmu. Treniruotės esmė – kvėpavimas 
atmosferos ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu, kuriame anglies dvideginio koncen-
tracija daug kartų didesnė nei paprastame ore. Keletą mėnesių kasdien treni-
ruojantis po 30–60 min., C02 koncentracija padidėja, todėl pagerėja kraujagyslių 
tonusas bei organų aprūpinimas krauju, normalizuojasi kraujo spaudimas, šir-
dies apkrova, taigi pašalinamos pagrindinės hipertonijos ir išeminės širdies ligos 
priežastys. Šis treniruoklis gelbsti ne tik nuo insulto ir infarkto, bet ir padeda 
išvengti daugelio kitų ligų ir negalavimų arba juos įveikti, pavyzdžiui, bronchinę 
astmą, aritmiją, svaigimą, koordinacijos bei virškinimo sutrikimus, nutukimą, ate-
rosklerozę, osteochondrozę, artrozę, odos bėrimus, nemigą, nuolatinį nuovargį, 
ankstyvą senėjimą ir kt.

UAB „COSMiCUS SALUS“
Daugiau sužinoti apie treniruoklį „Samozdrav“ ir jį užsisakyti galima tel.: 8 5 

2305808, +370 606 89669. Treniruoklių rasite: vilniuje „Vingio“ vaistinėje (Sa-
vanorių pr. 11), Kaune bendrovėje „RIVA“ ( Putvinskio g. 49), Šiauliuose me-
dicinos technikos parduotuvėje (Dvaro g. 74), Klaipėdoje medicinos technikos 
parduotuvėje (Galinio Pylimo g. 5). Taip pat informacijos galite rasti internetinia-
me puslapyje www.salus.lt arba pasiteirauti el. paštu info@salus.lt. 

not gydytojų, mūsų organizme 
2/3 cholesterolio pagamina kepe-
nys ir 1/3 cholesterolio gauname 
kartu su gyvulinės kilmės mais-
tu. Kai valgome daug riebaus 

maisto, sudeginama tik nedidelė dalis jame 
esančių riebalų, o likusieji riebalinių nuosė-
dų pavidalu kaupiasi ant kraujagyslių sie-
nelių. Dėl padidėjusio cholesterolio kiekio 
kraujyje kraujagyslės tampa pažeidžiamos 
jau ankstyvame amžiuje, o tai didina riziką 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. 

Polinkis į padidėjusį cholesterolį gali būti 
paveldėtas genetiškai, tačiau didžiausią įtaką 
turi mityba, gyvenimo būdas. Taigi tinkamai 
maitinantis galima jį sureguliuoti. Choleste-
rolio kiekį didina ne tik riebus maistas, bet 
ir saldumynai, kava, cukrus, maisto medžia-
gų trūkumas, rūkymas bei piktnaudžiavimas 
alkoholiu. Jei su maistu vartojama daug an-
gliavandenių, dalis jų kepenyse paverčiama 
riebalų rūgštimis (trigliceridais), kurie didina 
išeminės širdies ligos riziką. 

,,Gerasis” ir ,,blogasis” 
cholesterolis

Kiekvieno žmogaus organizme yra 140–
150 g cholesterolio (ypač jo gausu smegeny-
se, kepenyse, inkstuose). Nedidelis jo kiekis 
vadinamas „geruoju“. Tai biologiškai aktyvi, 
į riebalus panaši medžiaga, kurią gamina 
kepenys. Cholesterolis organizmui būtinas, 
be jo nesigamintų antinksčių ir lytiniai hor-
monai, vitaminas D ir kt. Be to, „gerasis“ 
cholesterolis neleidžia „blogajam“ kauptis 
arterijų sienelėse – pagerina kraujo apytaką. 
„Gerąjį“ cholesterolį, kuris saugo nuo mio-
kardo infarkto, insulto ir kitų ligų, skatina 
gamintis ne tik sveika mityba, bet ir reguliari 
mankšta, aktyvus gyvenimo būdas.

Sveika gyvensena ir 
subalansuota mityba mažina 
cholesterolio perteklių

Jeigu yra padidėjęs „blogojo“ choleste-
rolio kiekis, derėtų keisti mitybos įpročius 

ir atsisakyti riebaluose kepto maisto. Rei-
kėtų vengti ir paslėptų „blogųjų“ riebalų, 
kurių yra margarine bei genetiškai modi-
fikuotame aliejuje. Iš valgiaraščio derėtų 
išmesti riebią mėsą (ypač kiaulieną), ne-
piktnaudžiauti kiaušiniais ir riebiais pieno 
produktais. Reikėtų valgyti kuo liesesnį 
maistą, kuriame būtų mažiau sočiųjų rie-
balų ir cholesterolio. Į valgiaraštį reikėtų 
įtraukti daugiau daržovių, nes jose esantys 
fitosteroliai reguliuoja cholesterolio kie-
kį. „Gerųjų“ riebalų ir vitamino E gausu 
ir riešutuose bei įvairiose sėklose. Ypač 
veiksmingai „blogąjį“ cholesterolį mažina 
žuvų taukai ir omega-3 riebiosios rūgštys 
(vartokite jų preparatus). 

Nepakeičiamosios omega-3 
rūgštys

Riebalų rūgštys omega-3 yra polineso-
čiosios riebalų rūgštys, vadinamos nepa-
keičiamosiomis, nes žmogaus organizmas 
jų negamina. Todėl riebalų rūgščių ome-

ga-3 būtina gauti su maistu, papildais ar 
preparatais. Tvirtinama, kad omega-3 rie-
balų rūgštys teigiamai veikia protinę svei-
katą, dėmesio koncentraciją, yra svarbios 
sąnariams, išlaikyti jų lankstumą, taip pat 
jos svarbios riebalų apykaitai ir balansui, 
neabejojama jų nauda širdies ir krauja-
gyslių sistemai. Yra atlikta labai daug kli-
nikinių ir epidemiologinių tyrimų, kurie 
patvirtino riebalų rūgščių omega-3 svarbą 
sveikatai. Itin reikšmingi tyrimai, įrodan-
tys šių riebalinių rūgščių apsauginį povei-
kį širdžiai bei kraujagyslėms. Omega-3 
taip pat mažina cholesterolio kiekį krau-
jyje bei kraujo spaudimą, o tai mažina 
riziką susirgti išemine širdies liga ir ate-
roskleroze. Daugybė tyrimų, kurių metu 
buvo stebimi pacientai, persirgę miokardo 
infarktu, patvirtino riebalų rūgščių ome-
ga-3 naudą. 

Svarbu žinoti, jog dealiausia choleste-
rolio norma 3–5.2 mmol/l. Jei jis yra pa-
didėjęs, būtina keisti mitybą, gyvenimo 
būdą ir profilaktiškai vartoti preparatus, 
kurie padeda mažinti cholesterolio perte-
klių kraujyje. 

1. Pusryčių nevalgymas
Nevalgančiųjų pusryčių kraujyje suma-

žėja gliukozės kiekis, o tai lemia mažesnį 
smegenų aktyvumą.

2. Persivalgymas
Persivalgant (ypač riebių produktų) orga-

nizme kaupiasi blogasis cholesterolis, kuris 
kemša kraujagysles, taip pat ir smegenų.

3. Rūkymas
Surūkius cigaretę į smegenis trumpam 

priplūsta kraujo ir jaučiamas susikaupi-
mo bei dėmesingumo padidėjimas, ta-
čiau efektas tęsiasi tik dešimt minučių. 
Vis daugiau tyrimų rodo, kad ilgalaikis 
rūkymas žudo smegenų ląsteles ir yra 
viena iš Alzhaimerio ligos atsiradimo 
priežasčių.

4. Itin didelis cukraus kiekis
Didelis cukraus kiekis trukdo kitų orga-

nizmui reikalingų medžiagų įsisavinimą.

5. Oro tarša
Smegenys sunaudoja didžiausią deguo-

nies kiekį, kurį įkvepiame. Kvėpuojant už-
terštu oru smegenims ima trūkti deguonies, 
jų veikla lėtėja.

6. Miego trūkumas
Ilgalaikis miego trūkumas yra smegenų 

ląstelių žūties priežastis.

7. Narkotikai ir alkoholis
Narkotikų ar alkoholio vartojimas suke-

lia negrįžtamus smegenų ląstelių pakitimus.

8. Protinis darbas segant
Sergant organizmas visus resursus skiria 

ligai įveikti, tad praktiškai nėra galimybės 
užtikrinti normalų deguonies ir maisto me-
džiagų tiekimą aktyviai dirbančioms sme-
genims.

9. Stimuliacijos stoka
Nuomonė, kad vaikai yra imliausi naujoms 

žinioms yra klaidinga – mažiesiems gerai se-
kasi įsiminti ir mokytis, nes jie tą daro nuolat, 
jų smegenys nuolat stimuliuojamos. Jeigu ir 
brandžiame amžiuje nevengsime protinės vei-
klos, nuolat mokysimės, tai smegenys dirbs 
puikiai. Stimuliuoti smegenis idealiai tinka 
kryžiažodžiai, sudoku, žodžių loto, šachmatai 
bei panašūs loginiai žaidimai.

10. Retas kalbėjimas
Mokslininkų tyrimai rodo, kad intelek-

tualūs pašnekesiai, sudėtingų žodžių mo-
kymasis ir jų vartojimas kasdienėje kalboje 
skatina smegenų veiklos aktyvumą.

Cholesterolis – širdies ir kraujagyslių priešas

10 dalykų, kurie kenkia 
mūsų smegenims
Šiais laikais beveik visi dirbame protinį darbą, o šiuolaikinio 
žmogaus smegenims tenka atlaikyti milžinišką krūvį – juk 
turime įsiminti itin daug informacijos, mokame naudotis 
daugybe santykinai sudėtingų prietaisų, nuolat gauname 
didžiulius informacijos kiekius. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, 
norint palaikyti normalų smegenų darbą?
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irdis kasdieniniame gyvenime 
dažniausiai romantiškai siejama 
su jausmais, gerumu, morale. 
Tačiau iš tiesų širdis yra 
sudėtingas, tikslus ir gyvybiškai 

svarbus organas, varinėjantis kraują po 
visą mūsų kūną. Paskaičiuota, kad per 
parą šis kumščio dydžio organas sutvinksi 
apie 100 000 kartų, o per minutę išstumia 
iki 8 litų kraujo. Kiekvienų metų rugsėjo 
29-ąją minima pasaulinė širdies diena, ku-
rios metu paprastai teikiama daug dėme-
sio širdies ligoms bei jų profilaktikai. Ta-
čiau klausimai apie širdies ligas aktualūs 
ne tik ypatingomis progomis, bet kasdien. 
Žmonėms nuolatos kyla klausimų apie tai, 
kaip atpažinti širdies ligas, kas gali padėti 
apsisaugoti nuo jų, kodėl širdies ligos už-
klumpa vis jaunesnius?
Lietuva Europos Sąjungoje 
pirmauja pagal mirčių nuo 
kraujotakos ir širdies ligų 
skaičių

Pagal 2009-ųjų Europos sąjungos statisti-
kos agentūros „Eurostat“ duomenis, pagrin-
dinės dvi ES gyventojų mirties priežastys yra 
kraujotakos sutrikimai ir vėžys, mažai nuo jų 
atsilieka ir su kvėpavimo takais susiję susir-
gimai. Išeminė širdies liga yra vienas iš daž-
niausių kraujotakos sutrikimų, paskaičiuota, 
kad 100 000 ES gyventojų tenka 76.5 mirtys 
nuo šios ligos. Tiesa, pastebima tendencija, 
kad nuo šios ligos kasmet miršta vis mažiau 
žmonių. Sveikatos mokymo ir ligų profilakti-
kos mokymo centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenimis, Lietuvoje širdies ir 
kraujagyslių susirgimai yra gana dažni paly-
ginus su ES vidurkiu. „Eurostat“ duomenys 
rodo, tarp ES narių Lietuva iš tiesų pirmauja 
pagal mirtingumą nuo širdies susirgimų. Pa-
gal ES vidurkį, 100 000 gyventojų tenka 79.8 
mirtys nuo įvairių širdies ligų, o Lietuvoje šis 

skaičius siekia net 305.1. Panaši mirtingumo 
situacija nuo širdies ligų yra Latvijoje bei 
Slovėnijoje.

Išeminė širdies liga – 
dažniausias širdies susirgimas

Išeminė širdies liga – vainikinių arterijų 
kraujotakos sutrikimai dėl trombų ar ateros-
klerozės. Išeminės širdies ligos apima platų 
širdies susirgimų spektrą. Dėl užsikimšusių 
ar kitaip pažeistų vainikinių arterijų, anks-
čiau ar vėliau gali pasireikšti koronarinė 
širdies liga, stenokardija, aritmija, širdies 
raumens pažeidimai, ištikti infarktas. Dau-
guma šių susirgimų esant lėtinei išeminei 
širdies ligai gali pasireikšti palaipsniui ir 
vis stiprėti, kiek rečiau pasitaiko ūminiai 
susirgimai.

Ši liga būdingesnė vyresnio amžiaus 
žmonėms, tačiau dėl netinkamo gyvenimo 
būdo ja susirgti gali ir labai jauni, darbingo 
amžiaus žmonės. Susirgti išemine širdies 
liga labiausiai rizikuoja vyrai nuo 45 me-
tų, o moterys po menopauzės, kuomet jų 
organizme yra įvykę dideli pokyčiai. Daž-
niausiai nuo šios ligos miršta vyresni nei 65 
metų asmenys. Ypač budriems reikėtų būti 
tiems, kurių tėvai ar kiti šeimos nariai yra 
patyrę infarktą, sirgę kokiomis nors kitomis 
širdies ligomis.

Pagrindiniai išeminės širdies ligos po-
žymiai:■  Padidėjęs nuovargis, varginantis sil-
pnumo jausmas,■  Skausmas krūtinės ar vien širdies 
srityje,■  Aritmija,■  Nepastovus arba aukštas kraujospū-
dis,■  Dusulys,■  Taip pat gali išpilti staigus gausus 
prakaitas, galvos skausmas, pykinimas. Tai 
ypač būdinga priešinfarktinei būklei.

Kitos dažnos širdies ligos
Širdies ligos būdingos įvairių amžių žmo-

nėms, jomis serga tiek vaikai, tiek darbingo 
amžiaus žmonės, tiek vyresni. Vaikai daž-
niausiai serga įgimtomis širdies ligomis, turi 
prieširdžių pertvaros ar vožtuvų defektus, pa-
sitaiko aritmija bei ūžesiai. Neretai šios vaikų 
širdies ligos, esant tinkamai medikų priežiūrai 
ir sveikai gyvenimo aplinkai bei būdui, praei-
na savaime. Retesniais atvejais prireikia me-
dikamentinio gydymo ar operacijos.

Darbingo amžiaus bei vyresniems žmo-
nėms būdingos rimtesnės širdies ligos: išemi-
nė širdies liga, miokardo infarktas (populiariai 
vadinamas širdies smūgiu), širdies nepa-
kankamumas, stenokardija (širdies angina), 
prieširdžių virpėjimas, miokarditas (širdies 
raumens uždegimas), aortos stenozė (aortos 
vožtuvo susiaurėjimas). Kartais žmonės ma-
no, kad širdies ligomis serga vyresnio amžiaus 
žmonės, nors iš tiesų amžius yra vienas iš fak-
torių, daug daugiau įtakos turi pasirinktas gy-
venimo būdas. Šiandien dėl greito gyvenimo 
tempo, nuolatinio streso ir žalingo gyvenimo 
būdo infarktą patirti gali ir trisdešimtmečiai.
Kaip apsisaugoti nuo širdies 
ligų?

Širdies ligoms, kaip ir daugeliui kitų 
susirgimų, įtakos turi keletas veiksnių – 
vienas galime kontroliuoti, kitų, deja, ne. 
Įvairias ligas lemia paveldimumas, oro tarša, 
traumos, organizmo anomalijos, amžius, taip 
pat svarbus ir pasirinktas gyvenimo būdas: 
mityba, sportas, žalingi įpročiai, nuolatinis 
nuovargis bei stresas, didelis antsvoris, kitos 
ligos, vartojami vaistai. 

Nuo daugelio širdies ligų galima apsisau-
goti tinkamai rūpinantis savo sveikata, propa-
guojant sveiką gyvenseną bei mitybą. Svarbu 
suprasti, kad netinkamas gyvenimo būdas gali 
daryti įtaką ne tik širdies ligų atsiradimui ir 
išsivystymui, bet ir sudaro prielaidas daugeliui 

Širdies ligos: net 50 proc. mūsų sveikatos lemia 
pasirinktas gyvenimo būdas kitų ligų atsirasti, pavyzdžiui, vėžiniams 

susirgimams, kvėpavimo takų ligoms ir t. t. 
Taigi norėdami išvengti galimų širdies bei 
kitokių ligų (kurios vėliau gali lemti ir širdies 
ligų atsiradimą), turėtumėte rūpintis sveika 
gyvensena:■  Sportuokite, kiekvieną dieną mankštai 
skirkite bent 20–30 minučių, vaikščiokite pės-
čiomis, mėgaukitės aktyviu laisvalaikiu.■  Maitinkitės sveikai, venkite žalingų 
maisto produktų, cholesterolio, valgykite dau-
giau vaisių bei daržovių, daug skaidulų turin-
čio maisto.■  Stebėkite savo organizmą, svarbu, kad 
jums netrūktų vitaminų ir mineralinių medžia-
gų, širdžiai itin svarbus kalis ir magnis.■  Nerūkykite ir stenkitės nebūti prirūky-
tose patalpose. Jei gyvenate namuose, kuriuo-
se rūkoma, kuo dažniau vėdinkite patalpas. 
Net ir pasyvus rūkymas kelis kartus padidina 
riziką susirgti kraujagyslių arba širdies ligo-
mis.■  Jei įmanoma, rinkitės gyventi atokes-
nę vietą, kurioje automobilių eismas minima-
lus, nėra daug teršalų į atmosferą išmetančių 
gamyklų, o šalia yra pakankamai žalumos ar 
miškas.■  Venkite streso, mokykitės su juo 
susidoroti, atsipalaiduoti, darykite stresą mal-
šinančius kvėpavimo pratimus. Žmonės, pati-
riantys nuolatinį stresą, širdies ligomis suser-
ga 4–5 kartus dažniau nei gyvenantys ramesnį 
ir laimingesnį gyvenimą.■  Gerai išsimiegokite. Miego trūkumas 
gali sukelti pervargimą, stresą, kai kurių ligų, 
taip pat ir širdies) atsiradimą ar paūmėjimą.■  Profilaktiškai tikrinkitės savo sveika-
tą, o pajutę įtartinus simptomus nelaukdami 
kreipkitės į gydytoją. Užleista liga neretai 
pažeidžia širdies raumenį, o tai gali baigtis 
staigia mirtimi.

Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos 
(PSO), po 20 proc. mūsų sveikatos lemia pa-
veldimumas ir aplinka, 10 proc. medicina ir 
net 50 proc. – pasirinktas gyvenimo būdas! 
Taigi rūpinkimės savimi, nes mūsų sveikta – 
mūsų pačių rankose.
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avasarį bunda gamta, bet ne 
žmogus. Būtent šiuo metų laiku 
dažniausiai jaučiame energijos 
stygių, nuovargį, skundžiamės 
papilkėjusia oda. Galvos nuo 

pagalvės rytais nepakeldami kaltiname 
prastą miegą, darbe pavestų užduočių 
tinkamai neįvykdydami keikiame blogą 
vadovą, blyškų veidą ir tamsius paakius 
maskuojame kosmetikos priemonėmis. 
Nė nesusimąstome, kad galbūt dėl šių ne-
galavimų kalta pavasario viešnia – maža-
kraujystė?

Vilniaus universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikų Bendrosios hematologijos 
skyriaus gydytojas hematologas Andrius 
Degulys pasakoja, kodėl vystosi maža-
kraujystė, kaip ją atpažinti ir gydyti. 

Kas ta mažakraujystė? Iš biologijos pa-
mokų nesunku prisiminti, kad kraują sudaro 
trijų rūšių ląstelės: raudonieji kraujo kūneliai 
(eritrocitai), baltieji kraujo kūneliai (leukoci-
tai) ir kraujo plokštelės (trombocitai). Rau-
donieji kraujo kūneliai savo sudėtyje turi 
daug baltymo hemoglobino, pernešančio de-
guonį iš plaučių į visus organizmo audinius 
ir išnešančio anglies dvideginį iš audinių į 
plaučius. Jeigu hemoglobino sumažėja, audi-
niuose ir ląstelėse išsivysto deguonies badas. 
Kitaip tariant, organizmui ima trūkti oro, at-
siranda bendras silpnumas, sunki fizinio krū-
vio tolerancija, kankina nuovargis, dusulys. 

Mažakraujystė – tai organizmo būklė, kai 
kraujyje sumažėja raudonųjų kraujo kūne-
lių (eritrocitų) ir hemoglobino (raudonosios 
kraujo medžiagos). „Mažakraujystės atsira-
dimą gali sąlygoti kelios dešimtys priežas-
čių. Viena iš jų – tam tikrų mikroelementų ir 
vitaminų trūkumas. Šią ligą gali sukelti gele-
žies, folio rūgšties, vitaminų B1, B6, B12, C, 
D stygius“, – įspėja Degulys.

Dažniausiai diagnozuojama geležies sto-
kos anemija. Ji nustatoma apie 2 proc. vyrų ir 
9–12 proc. moterų. Geležies stokos anemija 
dar dažnesnė tarp nėščiųjų: išsivysčiusiose 
šalyse – apie 14 proc., besivystančiose – apie 

56 proc. 9 proc. pacientų, vyresnių nei 65 
metai ir sergančių skrandžio ar žarnyno vė-
žiu, nustatoma geležies stokos anemija. Šia 
liga dažniausiai serga reproduktyvaus am-
žiaus moterys.

Kam organizmui reikalinga geležis? 
Dalis geležies yra raumenų baltymo mio-
globino sudėtinė dalis. Mioglobinas daly-
vauja deguonies ir anglies dvideginio apy-
kaitoje. Beveik du trečdaliai viso organizme 
esančio geležies kiekio yra eritrocituose, 
deguonį į visus audinius pernešančio hemo-
globino sudėtyje. Į hemoglobino sudėtį įei-
nanti geležis – vienas būtiniausių žmogaus 
organizmui reikalingų mikroelementų. Kai 
eritrocitai suyra (jie gyvuoja apie keturis 
mėnesius), hemoglobine esanti geležis nu-
nešama į kaulų čiulpus, kur vėl panaudoja-
ma naujų eritrocitų gamybai. 

Organizme sumažėjus geležies kiekiui, 
naudojamos šio mikroelemento kaulų čiul-
puose, blužnyje ir kepenyse sukauptos atsar-
gos. Dėl sukauptų atsargų geležies trūkumas 
gali būti pastebėtas ne iš karto, tačiau būtent 
dėl jo vystosi geležies stokos mažakraujystė. 

Feriodeficitinė anemija, arba geležies 
stokos mažakraujystė, yra patologinė būklė, 
kai dėl geležies stygiaus kraujyje sumažė-
ja hemoglobino koncentracija ir raudonųjų 
kūnelių (eritrocitų) skaičius. Pacientams, 
jaučiantiems silpnumą, nuovargį, dusulį, A. 
Degulys rekomenduoja kreiptis į šeimos gy-
dytoją ir atlikti kraujo tyrimus galimai gele-
žies stokos mažakraujystei nustatyti. Šeimos 
gydytojas turi patikrinti, ar nėra lėtinio krau-
javimo, žarnyno ligų ir kitų mažakraujystės 
priežasčių. Po visų atliktų tyrimų, jei reikia, 
šeimos gydytojas gali nukreipti pacientą pas 
specialistą: gastroenterologą (jeigu įtariama 
opaligė, kraujavimas ar žarnyno liga); gi-
nekologą (jei pastebėtos gimdos miomos ar 
gausios menstruacijos), ar kitą specialistą. 
Galiausiai, jeigu nerandama jokios priežas-
ties ir atmetamos visos kitos, šeimos gydy-
tojas turėtų nukreipti pacientą pas gydytoją 
hematologą..

Kodėl organizme senka geležies atsar-
gos? Geležies organizmui gali trūkti dėl įvai-
rių priežasčių: jos nepakankamai gaunama 
su maistu, sutrinka jos apykaita organizme, 
padidėja geležies poreikis ar jos netenkama.

„Netinkamai maitinamam kūdikiui, ane-
mija gali išryškėti jau trečią gyvenimo mė-
nesį, gaunamos su motinos pienu geležies 
dažnai neužtenka, todėl būtina ja papildyti 
maisto racioną. 

Darbingo amžiaus žmonėms dėl nuo-
latinio streso gali atsirasti lėtinis krauja-
vimas dėl opaligės, skrandžio uždegimo, 
opino kolito, taip pat dėl polipų žarnyne, 
infekcinių viduriavimų, parazitozės, inkstų 
akmenligės, hiatinės stemplės išvaržos. Ge-
ležies stygių gali sukelti sutrikusi geležies 
absorbcija dėl celiakijos, Krono ligos, taip 
pat įtakos gali turėti vartojami antacidiniai 
bei nuskausminamieji vaistai, Helicoba-
ter pylori bakterija, kuria užsikrečiama po 
skrandžio ar žarnyno operacijos. Moterims 
geležies stygių gali sukelti gausios ar už-
sitęsusios menstruacijos, gimdos miomos. 
Dažnai geležies stygius organizme išsivys-
to badaujantiems žmonėms ar besilaikantis 
įvairių dietų, taip pat vegetarams ir žmo-
nėms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu”, 
– pagrindines geležies trūkumo priežastis 
vardija A. Degulys. 

Kaip gauti didžiausią naudą iš maisto? 
Žmogus geležies gauna su maistu, tačiau jos 
kiekis ir forma įvairiuose maisto produktuo-
se skiriasi. Maiste aptinkama dviejų formų 
geležies: heminės (lengviau pasisavinamos) 
ir neheminės (sunkiau pasisavinamos). He-
minės geležies hemoglobinio ir mioglobino 
pavidalu yra mėsoje (daugiausia liežuvyje, 
triušienoje, kalakutienoje, jautienoje). Ne-
heminės geležies nedideliais kiekiais yra 
daržovėse bei pieno produktuose. 

Kad organizmas iš maisto pasisavintų 
kuo daugiau geležies, svarbu ne tik žinoti, 
ką valgyti. Svarbu žinoti, kaip valgyti: ko-
kie produktai dera tarpusavyje, kokie ne. 
Geležį iš organizmo šalina nerūgštaus pieno 

produktai, diuretikai (kava, stipri arbata), 
sėlenos, todėl žmonėms, kenčiantiems nuo 
geležies stygiaus, šių produktų patartina 
vengti. Geriausiai geležis pasisavinama su 
vitaminu C, todėl kartu su mėsos kepsniu 
patariama valgyti kuo daugiau šviežių dar-
žovių (vitamino C gausu špinatuose). Taip 
pasiekiama netgi keturguba nauda: organiz-
mas aprūpinamas geležimi, ląsteliena, kitais 
vertingais vitaminais bei mineralais. 

Kaip gydoma mažakraujystė? „Įrodyta, 
kad vien dieta, netgi valgant daug geležies 
turinčių produktų, geležies stokos anemijos 
išgydyti neįmanoma. Pagrindinis gydymo 
tikslas – pašalinti geležies stoką sukėlusią 
priežastį ir atkurti geležies atsargas organiz-
me.“ Norint pasiekti efektą, geležies dozės 
turi būti adekvačios anemijos sunkumui ir 
ligonio kūno svoriui“, – informuoja A. De-
gulys. 

Geležies preparatų gydomasis poveikis 
ryškėja pamažu. Iš pradžių sumažėja sil-
pnumas, pagerėja savijauta, vėliau padau-
gėja hemoglobino koncentracija kraujyje. 
Ilgainiui išnyksta raumenų silpnumas, pa-
gerėja odos, nagų, plaukų būklė. Tinkamai 
gydant, hemoglobinas normalizuojasi po 
3–4 savaičių, geležies atsargos atsinaujina 
po 3–14 mėnesių. Vienas gydymo kursas 
neturi trukti ilgiau kaip 6 mėnesius.

Svarbu, jog geležies preparatų dozę ir 
vartojimo trukmę paskirtų patyręs gydyto-
jas, nes nuo per didelių dozių gali atsirasti 
nepageidaujamų reakcijų. Tai dažniausiai 
atsitinka naudojant leidžiamus geležies pre-
paratus. Per didelės vaisto dozės gali sukelti 
pykinimą, vėmimą, viduriavimą, gali pa-
dažnėti pulsas, sumažėti arterinis kraujos-
pūdis, atsiranda nagų spalvos pokyčiai. Per 
didelis ir ilgas geležies preparatų vartojimas 
gali sukelti hemochromatozę ir taip pažeis-
ti kepenis, širdį, kasą, skydliaukę ir kitus 
organus. Dėl to gali tekti naudoti geležį iš 
organizmo šalinančius vaistus.

Būkite sveiki ir pasitikite vėlyvą 
pavasarį kupini jėgų! 

Pavasario viešnia – mažakraujystė 
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Kodėl pavasarį saulė 
pavojingesnė?

Pavojų žmogaus odai kelia ultra-
violetiniai (UV) spinduliai, kuriuos 
skleidžia saulė. Jie išspinduliuojami ir 
žiemą, ir rudenį, ir vasarą, tačiau kodėl 
būtent pavasarį raginama jų taip saugo-
tis? Priežastys yra kelios. Visų pirma, 
po žiemos didžioji žalumos dalis dar 
nebūna atsinaujinusi. Tai yra, saulės 
spinduliai neturi daug galimybių su-
sigerti į medžių lapus, žolę, žalumynus, 
nes jie dar nebūna užaugę. Taigi, net 
eidami medžiais apsodintu parku, mes 
negalime apsisaugoti nuo UV spindulių, 
negalime pasislėpti pavėsyje – efektas 
tas pats, tarsi gulėtume paplūdimyje. 
Ypatingai intensyvi saulė yra nuo 11 iki 
15 valandos.

Antroji priežastis, tai mūsų pačių or-
ganizmo reakcija į kintančias aplinkybes. 
Visą žiemą vaikščiojome apsirengę sto-
rais drabužių sluoksniais, saugančiais 
mus nuo aplinkos poveikio. Be to, atmos-
feroje labai dažnai buvo daug drėgmės, 
padangės ne tokios žydros, giedros, 
tuščios – visai kitaip nei pavasarį. Taigi 
dabar, pasirodžius saulei, mūsų oda gali 
patirti tikrą šoką. Po žiemos paprastai 
ji nėra pasirengusi stiprioms saulės vo- 
nioms, todėl iš karto susiduria su ekstre-
maliomis sąlygomis. Kaip teigia medikai, 

per žiemą pabalusi ir suplonėjusi oda 
nėra atspari UV spinduliams, kokia būna, 
tarkime, rugpjūčio mėnesį, kai epider-
miniai audiniai jau esti užsiauginę papil-
domus sluoksnius ir tapę atsparesni.

Pavojai odai
Pavojingiausi pavasarinės saulės 

spinduliai yra šviesaus gymio žmonėms: 
natūraliems blondinams, šviesiems 
šatenams, šlakuotiems žmonėms, tiems, 
kurie paprastai užuot įdegę, iškart raudo-
nai nudega odą. Pavasarį pasirodanti 
saulė nualina, išsausina odą, atsiranda 
paraudimų, dėmių, juntamas nemalonus 
tempimo jausmas.

Tokie simptomai rodo, kad kenksmingi 
UV spinduliai pažeidžia natūralią odos 
struktūrą. Tai kelia įvairių odos ligų 
riziką, žvynelinės paūmėjimą, padi- 
dina galimybę susirgti onkologinėmis 
ligomis, taip pat sendina odą, kai ku-
rios pigmentinės dėmės gali neišnykti 
visą gyvenimą. Jeigu saulėtoje vietoje 
pabūsite per ilgai – pajusite itin stiprų 
perštėjimą, o vėliau nudegusios vietos 
tiesiog nusilups.

Kaip saugoti odą
Pirmoji ir svarbiausia apsauga – tai 

sąmoningumas, atsargumas. Žinant, kad 
saulės spinduliai yra kenksmingi, vertėtų 
nešioti nuo UV spindulių saugančius 

akinius, dėvėti kepurę nuo saulės, 
nebūti saulėkaitoje intensyviuoju laiko-
tarpiu (nuo 11 iki 15 val.), nesideginti 
paplūdimyje  per ilgai.

Saulė džiovina odą, todėl medikai 
pataria nuolatos drėkinti odą. Vertėtų 
naudoti drėkinamuosius kremus arba 
natūralias drėkinamąsias kaukes. Taip 
pat reikalingas ir nuo UV spindulių 
saugantis kremas – stipriausio jo reikia 
tiems, kieno oda, plaukai yra šviesaus 
tipo. Natūraliai greitai įdegantiems tam-
sesnio gymio žmonėms pakanka ir silp-
nesnio apsauginio kremo. Rekomenduo-
jama atkreipti dėmesį į kremo galiojimo 
trukmę, jeigu ji yra pasibaigusi, apsauga 

nuo UV spindulių nebus veiksminga. 
Kremą reikėtų tepti ne tik ant veido, bet 
ir kitų jautrių vietų, kurias norite apsau-
goti nuo pigmentinių dėmių: sprando, 
rankų, ausų.

Siekiant turėti gražią ir sveiką odą, 
nepatyrusią kenksmingo saulės poveikio, 
verta atsižvelgti ir į mitybą. Gerdami 
sultis, valgydami vaisius, pamaitinsite 
ir odą – ji pasisavins D, C, A, E vitami-
nus. Morkų sultis, turinčias karotino, 
reikėtų gerti su lašeliu riebalų, nes tik 
tada bus pasisavinamos visos reikiamos 
medžiagos. Tačiau nepadauginkite morkų 
ir jų sulčių, besaikis jų vartojimas odai 
taip pat atsiliepia neigiamai.

Atsargiai – pavasario saulė

Pavojingiausi pavasarinės saulės spinduliai yra šviesaus gymio žmonėms – natūraliems 
blondinams, šviesiems šatenams, šlakuotiems žmonėms.

Kuo ilgiau laukiame pavasario, tuo daugiau 
džiaugsmo suteikia pagaliau pasirodantys pirmieji 
saulės spinduliai. Kuo labiau lauke džiaugiamės jais 
– tuo didesnę grėsmę keliame savo odos sveikatai. 
tad net ir šį neįprastai ilgai vėlavusį pavasarį reikėtų 
prisiminti, kad labai svarbu yra tinkamai saugotis nuo 
pavojingų pavasarinės saulės spindulių poveikio. 
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Vargina ne tik menopauzė
Ar tai tiesa, ar tik klaidingai paskli-

dusi nuomonė, kad daugiausiai sveika-
tos problemų vyresnio amžiaus mote-
rims atsiranda prasidėjus menopauzei?

Šiuo gyvenimo laikotarpiu moterį gali 
pradėti varginti įvairūs sveikatos sutri-
kimai, kuriuos daugiausiai nulemia hor-
monų pasikeitimas. Menopauzės metu 
sumažėja estrogenų (moteriškųjų lytinių 
hormonų) kiekis. Šie hormonai reguliuoja 
daugelį procesų moters organizme, apsau-
go kraujagysles, palaiko kaulinio audinio 
atsinaujinimą ir tvirtumą, todėl jų trūku-
mas labai padidina riziką susirgti širdies 
ir kraujagyslių ligomis, osteoporoze (kau-
lų tankio sumažėjimas, kaulų trapumas), 
Alzheimerio liga. 

Kokiais negalavimais dažniausiai 
skundžiasi vyresnio amžiaus moterys 
(nuo 40 ar daugiau metų), kokios la-
biausiai paplitę ligos, sveikatos sutriki-
mai?

Menopauzė vidutiniškai prasideda 51 
metų amžiaus moterims. Tokios ligos, 
kaip osteoporozė, aterosklerozė, atsiran-
da dar prieš menopauzę ir būna latentinėje 
stadijoje, fazėje, t. y. moteris dar nejaučia 
jokių simptomų. Prasidėjus klimaksui, 
moterys dažniausiai skundžiasi karščio 
pylimu, naktiniu prakaitavimu, padažnė-
jusiu širdies plakimu, miego sutrikimais, 
labilia nuotaika, padidėjusiu jautrumu ir 
pablogėjusia dėmesio koncentracija. Po 
menopauzės neretai pradeda varginti šla-

pinimosi sutrikimai: dažnas noras šlapin-
tis ar šlapimo nelaikymas.

 Vyresniame amžiuje dažnai padidėja 
arterinis kraujo spaudimas, cholesterolio, 
gliukozės kiekis kraujyje, tai sudaro prie-
laidas atsirasti įvairioms ligoms: pirminei 
arterinei hipertenzijai, išeminei širdies 
ligai, miokardo infarktui, cukriniam dia-
betui.

Ką išduoda mūsų kūnas
Į kokius ligų simptomus moterims 

reikėtų reaguoti kuo skubiau? Ką ma-
note apie tai, kad dalis moterų kenčia 
tol, kol neprispaudžia rimtos bėdos?

Sveikata reikėtų pradėti rūpintis dar 
nejaučiant jokių simptomų. Reikėtų ži-
noti apie paveldimas ligas, kurios eina iš 
kartos į kartą (pavyzdžiui, jeigu giminėje 
yra krūties vėžio atvejų, reikėtų tikrintis 
krūtis kartą per metus, nors ir nėra jo-
kių simptomų, taip galima nustatyti ligą 
ankstyvoje stadijoje). Žmogus nejaučia, 
kad yra padidėjęs cholesterolio, gliuko-
zės kiekis kraujyje, dažnai priprantama ir 
prie padidėjusio kraujospūdžio. Klaidin-
ga manyti, kad kol nieko nejaučiu – esu 
sveikas. Profilaktiškai pasitikrinus, gali-
ma nustatyti, kokie yra minėti rodikliai, 
laiku pradėti laikytis dietos, koreguoti 
svorį, palaikyti normalų kraujospūdį, taip 
galima išvengti tokių ligų, kaip miokardo 
infarktas, insultas, diabetas. 

Tokie simptomai, kaip staiga atsiradęs 
skausmas už krūtinkaulio, plintantis į kai-

rę ranką, kaklą, dusulys, gali rodyti pra-
sidėjusią nestabilią krūtinės anginą ar in-
farktą. Jeigu esant nedidelei traumai lūžta 
kaulai, būtina pasitikrinti, koks yra kaulų 
tankis, kadangi tai gali būti osteoporo-
zės požymis. Menopauzės metu atsiradęs 
kraujavimas iš lytinių organų taip pat yra 
svarbus simptomas, reiškiantis, jog būtina 
skubiai kreiptis į ginekologą. 

Kaip išsaugoti geresnę 
sveikatą

Kas dažniausiai sukelia minėtuosius 
susirgimus: paveldimumas, žalingi mi-
tybos įpročiai, stresas?

Tiksli priežastis, kodėl žmogus susirgo 
viena ar kita liga, dažnai lieka nežino-
ma, tačiau rūkymas, riebaus, netinkamai 
paruošto maisto vartojimas, nutukimas, 
mažas fizinis aktyvumas, negydomas 
aukštas kraujospūdis, ilgalaikis stresas ir 
neigiamos emocijos labai padidina riziką 
susirgti insultu, infarktu, onkologinėmis 
ligomis. Svarbu yra žinoti giminėje daž-
niausiai pasitaikančias ligas. Pavyzdžiui, 
jeigu tėvai ar seneliai ankstyvame amžiu-
je susirgo insultu ar infarktu, reikėtų pa-
sitikrinti dėl šias ligas sukeliančių rizikos 
veiksnių (padidėjęs cholesterolio kiekis 
kraujyje, aukštas kraujospūdis, cukrinis 
diabetas). Esant paveldimų ligų rizikai, 
svarbu atsisakyti žalingų įpročių ir steng-
tis sveikai gyventi. 

Kaip gyventi, kad išvengtume tų daž-
nai pasitaikančių sveikatos sutrikimų?

Gyvenimo būdas turi didelę įtaką moters 
gyvenimo kokybei ir gyvenimo trukmei. 
Lėtinių ligų profilaktika turėtų būti prade-
dama anksti. Moterys dar prieš menopauzę 
turėtų stengtis gyventi sveikai: nerūkyti, 
sveikai maitintis (daugiau vartoti rupios 
duonos, ankštinių daržovių, žuvies, nerie-
bius pieno produktų), palaikyti normalų 
kūno svorį, reguliariai sportuoti. Svarbu 
laiku diagnozuoti ir pradėti gydyti tokias 
ligas, kaip padidėjęs kraujospūdis, didelis 
cholesterolio kiekis ir cukrinis diabetas, 
nes tai pagrindinės būklės, lemiančios 
širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijas 
(infarktas, insultas). Moterys, kurioms nuo 
menopauzės pradžios praėjo keleri metai, 
jau turėtų pasitikrinti mineralinį kaulų tan-
kį dėl osteoporozės rizikos. Reguliarus fi-
zinis aktyvumas, pakankamas kalcio ir vi-
tamino D vartojimas padeda palaikyti kaulų 
tvirtumą. 

Už atsakymus dėkojame šeimos 
gydytojai Dovilei Kanišauskaitei

UAB „Pašilaičių Šeimos Medicinos 
Centras“, Žemynos g. 2, Vilnius,  

www.gydytojas.lt

Sveikatos atmintinė vyresnio amžiaus moterims

Gydytoja D. Kanišauskaitė: „Klaidinga yra 
manyti, kad kol nieko nejaučiu – esu svei-
kas. Profilaktiškai pasitikrinus, galima nus-
tatyti, kokie yra minėti rodikliai, laiku pradėti 
laikytis dietos, koreguoti svorį, palaikyti 
normalų kraujospūdį, taip galima išvengti 
tokių ligų, kaip miokardo infarktas, insultas, 
diabetas.“

Motinos dieną sveikiname savo mamas ir taip dažnai 
joms linkime brangiausio turto – sveikatos. Deja, vyresnio 
amžiaus moterų sveikata vien nuo linkėjimų gera nebus. 
Kokios ligos dažniausiai kamuoja vyresnio amžiaus 
moteris? Ar įmanoma jų išvengti? Kaip rūpintis savimi, kad 
ir vyresniame amžiuje galėtume jaustis puikiai, džiaugtis 
gera sveikata? Į klausimus atsako „Pašilaičių Šeimos 
Medicinos Centro“ šeimos gydytoja Dovilė Kanišauskaitė.

yginant su kaimyninėmis šali-
mis, Lietuvoje kai kurie preven-
cijos programų rodikliai geresni. 
Štai pagal gimdos kaklelio vėžio 
programą kasmet nemokami ty-

rimai atliekami apie 60 proc. visų apie 
galimybę nemokamai pasitikrinti infor-
muotų moterų. Be to, mūsų šalyje vyk-
domose vėžio prevencijos programose 
– gimdos kaklelio, krūties, storosios 
žarnos – nustatytos tikslinės dalyvau-
jančių žmonių amžiaus grupės atitinka 
ES rekomendacijas. 

Tai buvo akcentuota Pasaulio sveikatos 
organizacijos Tarptautiniuose vėžio tyrimų 
agentūros organizuotuose Europos atranki-
nės patikros programų valdymo mokyklos 
mokymuose, kuriuose dalyvavo ir 2 mūsų 
šalies atstovės.

Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, Latvijoje pas-
taruosius ketverius metus gimdos kaklelio 
vėžio prevencijos programoje kasmet daly-
vauja vidutiniškai tik apie 23 proc., o Esti-
joje tik apie 21 proc. moterų. Tai yra gerokai 
mažiau nei mūsų šalyje. Šie duomenys apie 
moterų dalyvavimą tokiose programose bu-
vo taip pat analizuoti renginyje. 

Renginyje dalyvavusios Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) Paslaugų ekspertizės, me-
todinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus 
vedėjo pavaduotojos Vaidos Momkuvienės 
teigimu, daug dėmesio buvo skirta ES ša-
lyse vykdomų vėžio prevencijos programų 
analizei, lygintos šalių patirtys jas įgyven-
dinant, analizuota, kaip gerinti jų vykdymą. 

„Lietuvoje vykdomos vėžio prevencijos 
programos yra ganėtinai jaunos, todėl labai 
džiugu, kad pagal kai kuriuos rodiklius mes 
lenkiame kitas šalis. Štai per aštuonerius 
metus jų vykdymo metus nuolat didėjo šių 
programų finansavimas. Žinoma, visada yra 

kur tobulėti. Pavyzdžiui, mes esame prak-
tiškai vienintelė iš 16 Europos šalių, kurioje 
nėra paskirto atsakingo koordinacinio cen-
tro ar padalinio už tokių programų įgyven- 
imą. Net ir šalys, kurios turi didelę patirtį 
įgyvendinant tokias programas, nuolat to-
bulina jų vykdymą, taigi mes neturėtume 
būti išimtis, tad labai svarbu diegti reikia-
mas naujoves“, – tvirtino V. Momkuvienė.

Jos teigimu, daugelyje Vakarų Europos 
valstybių tokios programos, kurios padeda 
dar ankstyvoje stadijoje diagnozuoti klas-
tingą ligą ir užbėgti jai už akių, pradėtos 
vykdyti vos prieš kelis dešimtmečius. Tar-
kim, Švedijoje ir Suomijoje analogiškos 
programos įgyvendinamos nuo 1960 m., o 
jų vykdymas gerokai sumažino sergamumo 
ir mirtingumo nuo gimdos kaklelio vėžio 
rodiklius šiose šalyse.

Anot V. Momkuvienės, svarbu yra tai, 
kad šios programos padeda nustatyti ir iš-
aiškinti vėžį dar tose stadijose, kai jokie 
simptomai nepasireiškia. „Anksti diagnoza-
vus ligą, žmogui suteikiama galimybė laiku 
taikyti reikiamą gydymą, o dažnai – išgel-
bėti ir gyvybę. Be to, aptikus vėžį anksty-
voje stadijoje jį galima veiksmingiau gydyti 
mažiau agresyviais būdais, sumažinti vėžio 
sukeliamų padarinių naštą gyventojams“, – 
tvirtino VLK atstovė.

Skaičiuojama, kad ES sudaro tik 1/13 pa-
saulio populiacijos, tačiau viena iš šešių mir-
čių nuo vėžio įvyksta ES. Pavyzdžiui, mir-
čių nuo storosios žarnos vėžio ES dalis yra 
didesnė negu visame pasaulyje. Europoje šis 
rodiklis sudaro 11 proc., o pasaulyje  8 proc. 

Šiuose mokymuose taip pat analizuo-
ti Lietuvoje vykdomų vėžio prevencijos 
programų trūkumai bei pagrindinės toles-
nės jų įgyvendinimo gairės. 

„Atkreiptas dėmesys į tai, kad mūsų ša-
lyje nėra atsakingos institucijos, koordinuo-

jančios atrankinės patikros programų įgy-
vendinimą tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
mastu. Be to, svarbu užtikrinti minėtų prog- 
ramų stebėseną pagal ES rekomenduojamus 
rodiklius, tobulinti kvietimų dalyvauti jose 
sistemą“, – pasakojo V. Momkuvienė.

Beveik visose Europos šalyse už tokių 
programų koordinavimą ir organizavimą 
yra paskirti atsakingi padaliniai arba institu-
cijos. Pavyzdžiui, Gruzijoje – Nacionalinis 
atrankinės patikros centras, Serbijoje – Na-
cionalinė vėžio atrankinės patikros tarnyba. 
Kai kurios šalys atskiroms prevencijos prog- 
ramoms valdyti nacionaliniu ir regioniniu 
mastu yra įsteigusios atskiras institucijas. 
Tarkim, Lenkijoje gimdos kaklelio vėžio 
atrankinės patikros programos valdymą ir 

kokybę užtikrina nacionalinė centrinė ko-
ordinavimo įstaiga ir 16 regioninių koordi-
navimo centrų, Slovėnijoje yra įsteigtas na-
cionalinis storosios žarnos vėžio atrankinės 
patikros programos valdymo padalinys prie 
Nacionalinio visuomenės sveikatos institu-
to, Rumunijoje – nacionalinis ir regioniniai 
gimdos kaklelio vėžio atrankinės patikros 
programos valdymo padaliniai.

Primename, kad Lietuvoje iš Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo lėšų yra vyk-
domos gimdos kaklelio, krūties ir priešinės 
liaukos vėžio prevencijos programos. Be 
to, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Šiaulių apskrityse yra vykdoma 
Storosios žarnos vėžio prevenci-
jos programa.

Lietuvoje moterys aktyviau nei kaimyninėse 
šalyse dalyvauja prevencinėse programose 

Europos prevencijos programų valdymo mokyklos mokymų dalyviai
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Naminė duona

400 g kvietinių miltų,
100 g ruginių miltų,
150 ml šalto vandens,
200 ml verdančio vandens,
100 g saulėgrąžų, 
10 g sausų mielių,
3 šaukštų kmynų,
3 šaukštų cukraus, 
1 šaukštų druskos,
2 šaukštų aliejaus.
Suberkite į gilų didelį indą druską, cukrų, 

kmynus bei 40 g ruginių miltų. Sumaišytus 
produktus apliekite verdančiu vandeniu ir 
labai gerai išmaišykite, kad neliktų sulipu-
sių gumulėlių. Į pagamintą tešlą supilkite 
šaltą vandenį, suberkite mieles, saulėgrąžas, 
kvietinius bei likusius ruginius miltus. Teš-
lą minkykite rankomis. Į beveik suminky-
tą tešlą įpilkite du šaukštus aliejaus. Gerai 
išminkytą tešlą apdenkite maistine plėvele 
ir palikite iškilti. Vėliau tešlą perdėkite į 
specialią formą duonai kepti ir leiskite teš-
lai dar šiek tiek pastovėti. Po valandėles 
pašaukite duoną į orkaitę, įkaitiną iki 180 
laipsnių, kepkite apie 40 min. Duoną raiky-
kite tik atvėsintą.

••••••••
Vištienos salotos

500 g vištienos krūtinėlės,
100 g fetos sūrio,

150 g grietinės,
100 g majonezo,
20 g moliūgų sėklų,
2 paprikų,
pusės gūžinės salotų,
maltos paprikos prieskonių,
maltų juodųjų pipirų,
druskos.
Supjaustykite vištienos krūtinėlę ku-

beliais ir apibarstykite prieskoniais (mal-
ta paprika, pipirais, druska). Kepdami 
vištienos krūtinėlę, stenkitės jos neper-
kepinti, kad neišsausėtų. Supjaustykite 
salotas ir papriką. Grietinę sumaišykite 
su majonezu, pagal skonį įdėkite druskos 
bei maltos paprikos. Lėkštėje išdėliokite 
salotas, ant jų tolygiai paskirstykite pada-
žą, tuomet sudėkite atvėsintą vištieną, ga-
liausiai ant viršaus suberkite paprikos ir 
fetos sūrio kubelius. Nepamirškite salotų 
pagardinti moliūgų sėklomis.

••••••••
Jautiena su daržovėmis 

1 kg jautienos,
400 g pievagrybių,
200 g sviesto,
4 svogūnų,
2 paprikų,
maltų juodųjų pipirų,
druskos.
Visas daržoves supjaustykite grieži-

nėliais, o jautieną nedideliais kubeliais 
ir apibarstykite druska bei juodaisiais 
pipirais. Mėsą, apkeptą svieste, sudėkite 
į karščiui atsparų indą. Tuomet svieste 
pakepinkite pievagrybius, juos taip pat 
pagal skonį pagardinkite prieskoniais. 
Pakepintus pievagrybius tolygiai pa-
skirstykite ant jautienos. Po to svieste 
kepkite svogūnus bei papriką. Daržoves 
kepkite atskirai ir be prieskonių. Stenki-
tės daržovių neperkaitinti, kad nepraras-
tų savo skonio, spalvos bei vitaminų. Pa-
kepintas daržoves atskirais sluoksniais 
paskirstykite ant jau sudėtų pievagrybių. 
Karščiui atsparų indą su jau beveik pa-
ruoštu patiekalu apdenkite folija ir ke-
lioms minutėms pašaukite į orkaitę, kad 
spėję atšalti sluoksniai sušiltų iki vieno-
dos temperatūros. 

Trintų daržovių košė 
garnyrui 

1 kg bulvių,
500 g morkų,
500 g ropių, 
150 g sviesto,
50 ml pieno,
maltų juodųjų pipirų,
druskos.
Daržoves nulupkite, nuplaukite, supjaus-

tykite ir visas kartu išvirkite. Po to nupilki-
te vandenį, o ant karštų daržovių sudėkite 
sviestą, supilkite pieną bei pabarstykite 
prieskoniais. Viską gerai išplakite su mik-
seriu. Lėkštėje košę galite dekoruoti žalu-
mynais.

••••••••
Morkų tortas

6 kiaušinių,
3 ¾ puodelio cukraus,
2 ½ stiklinės miltų,
4 šaukštelių cinamono,
3 šaukštelių kepimo miltelių,
½ šaukštelio druskos,
1 ½ šaukštelio vanilės ekstrakto,
1½ puodelio aliejaus,
3 stiklinių tarkuotų morkų,
150 g smulkintų graikinių riešutų,
150 g razinų.
Kremas
200 g sūrio „Philadelphia“ (gali būti na-

tūralus, mandarinų ar ananasų skonio),
200 g cukraus pudros,
1 šaukštelis vanilės ekstrakto,
3 šaukštų tirpinto sviesto.
Standžiai išplakite kiaušinius su cukru-

mi. Po truputį miltus, cinamoną, kepimo 
miltelius, druską, vanilę bei aliejų įmaišy-
kite į suplaktus kiaušinius. Tuomet sudėkite 
morkas, graikinius riešutus, razinas ir viską 
švelniai išmaišykite. Kepimo skardoje pa-
tieskite kepimo popierių ir supilkite tešlą. 
Kepkite 30 minučių 180 laipsnių tempera-
tūroje. Kol kepa pyragas, paruoškite kremą.

Maišykite cukraus pudrą, vanilę, tirpintą 
bei „Philadelphios“ sūrį, kol visos sudeda-
mosios dalys taps vientisa mase. Atvėsintą 
pyragą skersai perpjaukite ir pertepkite pa-
gamintu kremu. Kremo likučiais dekoruo-
kite morkų torto viršų.

Mama – ypatingas žmogus kiekvieno mūsų gyvenime. Jos švelniai glostomi pirmą 
kartą nusišypsome, žengiame pirmuosius nedrąsius žingsnius, jai guodžiamės dėl 
savo nesėkmių ir dalinamės savo laime. Mama visada būna šalia, pasirengusi mus 
paskatinti, apkabinti ir paguosti, ne vieną tylią ašarą ji nubraukia, kol išaugina ir 
paleidžia mus į pasaulį. Panirę į malonius vaikystės prisiminimus pagaminkite su 
meile ką nors gardaus šiam brangiam žmogui, palepinkite mamą taip, kaip kadaise ji 
lepino jus, dovanokite savo nuoširdų dėmesį ir pasakykite ačiū. Ačiū už viską.

tau, miela mama
Dainininkė Eglė 
Jakštytė mamai kepa 
sausainius 

Mano mamuliukas (taip vadinu savo ma-
mą) – nuostabus, man pats artimiausias žmo-
gus. Esu jai dėkinga, kad mane užaugino, 
kad buvo tokia nuostabi ir visada supratinga. 
Labai ją myliu, tačiau gaila, kad žodį „my-
liu“ vis dažniau tenka sakyti telefonu. Daug 
laiko skiriu savo muzikinei karjerai ir moks-
lams, todėl vis rečiau grįžtu į – Uteną, mies-
tą, kuriame gyvena visa mano šeima. Kita 
vertus, radusi keletą laisvų dienų iš karto ten 
važiuoju. 

Motinos dienos proga savo mamą api-
beriu pačiais gražiausiais žodžiais, ir jeigu 
yra galimybė būti su ja tą dieną, padovano-
ju pačių gražiausių raudonų rožių ir pačių 
skaniausių pačios keptų sausainių. Esame 
didelė šeima, ir svarbiomis dienomis visuo-
met stengiamės būti kartu. Žinau, kad mamai 
tai – labai svarbu. Kita vertus, jeigu pirmąjį 
gegužės sekmadienį nebus galimybės būti 
kartu, mamytę nuoširdžiai pasveikinsiu ir 
pasakysiu, kokia brangi ir svarbi man ji yra.

Mamuliuk, aš tave labai myliu ir šią dieną 
linkiu Tau praleisti su puikia nuotaika! 

Eglės Jakštytės obuolių 
pyragas 

2-3 didelių obuolių,
200 g sviesto,
220 g miltų,
200 g cukraus,
5 kiaušinių,
kepimo miltelių.
Išsukite sviestą su cukrumi ir į gautą 

masę sudėkite kiaušinius. Viską išmaišę į 
dubenį supilkite miltus ir kepimo miltelius. 
Paruoštą tešlą perdėkite į aliejumi išteptą 
skardą. Obuolius, nuluptus ir supjaustytus 
skiltelėmis, išdėliokite ant paruošto kepti 
pyrago. Obuolius galite lengvai pabarstyti 
cinamonu. Pyragą kepkite apie pusvalandį 
vidutinio karštumo orkaitėje. Skanaus!

Skaitytoja Ingrida siūlo savo mamas nuste-
binti namie gamintais patiekalais
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Sergančiųjų daug
Seminare „ŽIV. Mūsų ir jų baimės“ kal-

bėję lektoriai akcentavo baimę kaip jaus-
mą, būdingą abiem pusėms. Pasak Daivos 
Ausėnaitės, projekto „Apie ŽIV – žurna-
listams ir visuomenei“ vadovės, ŽIV ty-
rimų statistiniai duomenys patvirtina, jog 
sveikųjų visuomenės baimė nėra iš piršto 
laužta – sergančiųjų daug, mirtingumas 
nuo ŽIV išlieka didelis nepaisant moder-
nių medikamentų.

UNAIDS World AIDS Day Report 
2012; UNAIDS Fact Sheet 2012; Kaiser 
Family Foundation duomenimis: 

■  Pasaulyje yra daugiau nei 34 milijo-
nai ŽIV infekuotų žmonių.

■  2011 m. įvyko pustrečio milijono 
naujų ŽIV užsikrėtimų.

■  330 000 jų buvo jaunesni nei 15 me-
tų.

■  Pasaulyje gyvena 2 milijonai vaikų, 
kurie buvo infekuoti ŽIV gimimo metu.

■  7 milijonai paauglių visame pasau-
lyje turi ŽIV.

■  2011 m. nuo AIDS mirė 1,7 milijono 
žmonių.

■  230 000 iš jų buvo jaunesni nei 15 
metų.

■  Nuo ŽIV atradimo (apie 30 metų) 
pradžios nuo AIDS mirė 60 milijonų žmo-
nių.

Infekuotų žmonių baimės
Sveikosios visuomenės dalies diktatas 

verčia manyti, kad bijo tik jie. Visai pa-
mirštama, jog ŽIV infekuoti asmenys taip 
pat turi baimių, kurios neleidžia jiems gerai 
jaustis visuomenėje, kalbėti apie savo dia-
gnozę, būti visaverčiais visuomenės nariais.

ŽIV infekuotų žmonių baimes 
apžvelgė net du lektoriai. D. Ausėnaitė 
išskyrė keturias ŽIV infekuotų žmonių 
baimes:

■  Bijo savo infekcijos,
■  Bijo pasakyti savo diagnozę,
■  Bijo fizinio susidorojimo,
■  Bijo reikalauti to, kas jiems priklau-

so.
„Mes pamirštame, kad ŽIV infekuoti 

asmenys yra tokie patys pacientai. Jiems 
reikia susitaikyti su faktu, kad jų organiz-
me yra virusas ir jis niekur nedings, kad 
vieną dieną reikės pradėti gerti vaistus ir 
vartoti juos visą likusį gyvenimą, kad vi-
suomet reikės saugotis lytinių santykių 
metu, kad vaistai turės įvairių pašalinių 
poveikių, kuriuos reikės išmokti atpažinti, 
bei išmokti su jais gyventi. Taip pat rei-
kės reguliariai lankytis pas gydytojus, dėl 
infekcijos kils sunkumų sukurti šeimą ir 
susilaukti vaikų. Praėjo trys dešimtys metų 
nuo tos dienos, kai pasaulis sužinojo apie 
ŽIV, tačiau iki šiol ŽIV infekuoti asmenys 
vis dar nesijaučia saugūs kalbėti apie savo 
diagnozę. Lietuvoje ŽIV infekuoti asme-
nys, sakyčiau, net labiau įsibaiminę – mes 
neturime drąsiai ir atvirai kalbančių žmo-
nių. 

Noras fiziškai sunaikinti objektą, kuris 
kelia baimę yra reliktas, kurį tampomės 
nuo akmens amžiaus laikų. Visuomet at-
siras, kas pasakys „yra sergantys vaikai, 
yra onkologiniai ligoniai, turėkit gėdos dar 
kažko reikalauti“. Neseniai sužinojau, kad 
nuo Velykų nėra nupirkta reikiamų reagen-
tų CD4 tyrimui atlikti. Žmonėms siūloma 
laukti arba susimokėti 70 litų. Jeigu tai 
būtų bet kokia kita liga, apie tai jau būtu-
mėte perskaitę kokiame nors laikraštyje ar 
internete. Kadangi tai ŽIV – visi tyli. Žmo-
nės nereikalauja konstitucija apibrėžtų tei-

sių gauti gydymą, nes visuomet atsiranda, 
kas šią teisę užginčija“, – kalbėjo semina-
ro „ŽIV. Mūsų ir jų baimės“ organizatorė 
Daiva Ausėnaitė.

Vilniaus Universiteto filosofijos dak-
taras, dėstytojas, rašytojas, vertėjas, 
Kristupas Sabolius baimę, kuri supa ŽIV 
infekuotą asmenį pavadino socialiniu 
nuosprendžiu. „Baimė yra didžiausia ŽIV 
užsikrėtusiųjų problema. Jie bijo dėl savo 
ateities. Tačiau dar labiau šių žmonių bijo 
visuomenė, paverčianti juos „raupsuotai-
siais“. Patirdami gydytojų diskriminaciją, 
ŽIV nešiotojai neretai nusprendžia mesti 
gydymą. Taip susiformuoja „ydingas ra-
tas“, leidžiantis virusui toliau plisti. Išauga 
pavojus, o kartu ir baimė“, – kalbėjo filo-
sofas.

Lektorius pasitelkė istorines įvairių 
mąstytojų įžvalgas apie baimę. „Nors bai-
mės priešnuodžiu yra vadinamas raciona-
lus protas, tačiau evoliucijos eigoje žmo-
gus nė kiek nepasistūmėjo į priekį baimės 
atžvilgiu. XXI a. individus vis dar kamuo-
ja paranojos, fobijos, būgštavimai ar neri-
mas“, – sakė lektorius.

Sveikųjų baimė sužinoti
ŽIV/AIDS paveiktų moterų bei jų 

artimųjų asociacijos „Demetra“ atstovė 
dr. Loreta Stonienė sako, kad kasdien ten-
ka matyti, kaip baimė virsta monstru, su-
kaustančiu žmogų. „Keletą metų vykdome 
projektą – suteikiame galimybę visiems 
norintiems nemokamai ir greitai pasidaryti 
ŽIV nustatymo testą. Per tą laiką matėme 
visokių baimės formų. Vieni bijo pasidary-
ti testą, nes nenori žinoti, ar turi ŽIV, kiti 
bijo kraujo, treti bijo, kad yra užsikrėtę ir 
darosi testą kelis kartus, nors atsakymas 
neigiamas“, – vardijo L. Stonienė.

Pasak jos, ŽIV infekuotiems ir jų arti-
miesiems reikalinga įvairi pagalba, nes jie 
susiduria su neigiamu požiūriu tiek arti-
miausioje aplinkoje, tiek gydymo įstaigo-
se, darbe ir t. t.

2012 m. „Demetros“ ir partnerių orga-
nizacijose buvo atlikta daugiau nei 10 000 
greitųjų ŽIV nustatymo testų, 2011 m. – 
8800 testų. 2012 m. – 131 tyrimas paro-
dė teigiamą ŽIV rezultatą, tai sudaro 1,29 
proc. visų atliktų testų.

Anot D. Ausėnaitės, ŽIV infekuotų 
žmonių baimės suformuoja sieną, už kurios 
auga ir veši dar didesnės baimės – tai svei-
kųjų visuomenės baimės. „Sveikieji bijo 
tapti ŽIV infekuotais. Ši baimė, jeigu žmo-
gui nesuteikiama informacija, įgyja keistą 
išraišką: „nežinau, nebendrauju, vadinasi, 
ŽIV manęs nepasieks.“ Iš tų ŽIV infekuotų 
žmonių, su kuriais man teko bendrauti 
visame pasaulyje, beveik kiekvienas buvo 
įsitikinęs, kad jis neužsikrės ŽIV. Ir taip 
galvojo net tie, kurie vartojo narkotikus ar 
turėjo nesaugių lytinių santykių. Nemažas 
mirtingumas nuo AIDS, nepaisant to, kad 
liga jau nebėra mirtina, kelia baimę. Iš is-
torijos vadovėlių žinome, kad žmonija su 
užkrato šaltiniais kovojo ištrėmimu. Ir da-
bar kartais komentaruose tenka paskaityti, 
kad visus ŽIV infekuotus reikėtų ištremti į 
kokią salą“, – sakė D. Ausėnaitė.

Baimės pasekmės
Seminaro organizatorė D. Ausėnaitė 

taip pat kalbėjo apie baimės pasekmes 
visuomenei. Dėl baimės klesti smurtas, 
žmogaus teisių pažeidimai, stigma ir 
diskriminacija. Itin aktualios dvi pa-
sekmės:

■  „Demokratija“, kurioje yra „lygūs“ 
ir „lygesni“ 

 ■  Medicininės klaidos.

„Ne vienas tikriausiai yra skaitęs G. 
Orvelo romaną apie gyvulių ūkį, kuriame 
vieną dieną neliko žmonių. Gyvuliai mo-
kėsi gyventi be jų. Iš pradžių buvo priimtas 
nutarimas, kad visi lygūs. Po kurio laiko 
kiaulės suvokė savo privalumus prieš kitus 
gyvulius ir išleido dokumentą, kuriame 
buvo patikslinta, kad nors visi lygūs – yra 
lygesnių. Tai geras pavyzdys to, kaip de-
mokratinė santvarka gali išsigimti, vos tik 
nusprendžiama, kad kažkas gali turėti dau-
giau privilegijų. Taip jau kuris laikas Lie-
tuvoje yra skirstomos ligos – vienos lyg ir 
nieko, žmogaus gailimasi, jis ginamas. O 
kitos ligos yra prastesnės, apie jas nekal-
bama ir nenorima, kad sergantieji kalbėtų. 
Požiūris į ŽIV infekuotus žmones yra tas 
lakmuso popieriukas, kuris rodo, į kokią 
pusę krypsta šalies demokratija. Rusijoje 
yra apie 700 000 ŽIV infekuotų žmonių, 
iš jų tik 100 000 gauna gydymą. Rusijos 
valdžios politika neskirti pinigų ŽIV diag- 
nostikai, profilaktikai ir gydymui 2011 m. 
davė rezultatų. Tais metais ŽIV užsikrėtė 
20 proc. daugiau žmonių nei ankstesniais 
metais. Padėtis Ukrainoje panaši, tik treč-
dalis iš 120 000 ŽIV infekuotų, kuriems 
reikia gydymo, jį gauna.

Kita pasekmė yra medicininės klaidos. 
Situacija, kai vaidinama, jog kažkokios 
problemos nėra, sumažina visuomenės bu-
drumą, o medikai yra tokia pati visuome-
nės dalis. Jeigu jiems įkyriai kartosi, kad 
Lietuva – stebuklingai Šv. Marijos nuo pa-
leistuvystės ligų saugoma žemė ir ŽIV čia 
neplinta, jie anksčiau ar vėliau tuo patikės 
ir nustos saugotis.

Centrinė Azija puikus medicininių klai-
dų pavyzdys. Man teko prieš tris metus 
bendrauti su Kazachstano ŽIV infekuo-
tų vaikų organizacijos vadovu. Ten prieš 
daugiau nei dešimt metų kraujo perpylimo 
būdu buvo infekuota apie 200 naujagimių. 
Šių metų balandžio 15 d. buvo išplatinta 
Rusijos naujienų agentūros žinutė, kad 
Sankt Peterburge pusantrų metų vaikui bu-
vo perpiltas ŽIV infekuoto žmogaus krau-
jas. Jei nekištume galvos į žemę kaip stru-
čiai, apsaugotume save ir visuomenę nuo 
panašių klaidų“, – kalbėjo D. Ausėnaitė.

Mediko požiūris
Doc. Raimonda Matulionytė trumpai 

pristatė ŽIV atradimo istoriją. 1983 m. dvi 
savarankiškos tyrėjų grupės atrado, kad 
egzistuoja virusas, kuris gali būti AIDS 
priežastis, t. y. imunosupresijos priežas-
tims. 1986 m. atrastas virusas, kuris buvo 
pavadintas ŽIV. Tik po dvidešimt penkių 
metų už šį atradimą Nobelio premija buvo 
įteikta prancūzų tyrėjų komandai, kurio-
je buvo ir garsi virusologė, ŽIV atradėja 
Francuaza Barre-Sinussi.

„Nuo 1981 iki 1984 metų buvo užre-
gistruota daugiau nei 127 000 ŽIV atvejų, 
infekcija plito itin sparčiai. „Infekcija do-
minuoja Subsacharinėje Afrikoje, iš kur ir 
kilo. Ten ši infelcija daugiausiai plinta tarp 

heteroseksualių asmenų. Antroje vietoje 
yra Azija, trečioje – Lotynų Amerika bei 
Rytų ir Centrinė Europa. Pastarojoje yra 
pusantro milijono užsikrėtusių ŽIV žmo-
nių. JAV ir Vakarų Europa sugebėjo paža-
boti infekcijos plitimą. Rytų Europoje ŽIV 
paplitimas didžiausias Rusijoje ir Ukraino-
je“, – kalbėjo gydytoja infektologė.

Lietuvoje pernai vaistus (ART) gavo 17 
proc. ŽIV infekuotų, užpernai tik 12 proc. 
ŽIV protrūkis mūsų šalyje įvyko 2002 m. 
Alytaus įkalinimo įstaigoje. Gydytojos 
teigimu, šiuo metu asmenys iš įkalinimo 
įstaigų dažniau kreipiasi į medikus, nes 
suserga AIDS. Ji prisiminė neseną atvejį, 
kai jai buvo atsiųsta vieno mirusio ŽIV 
infekuoto vyro patologinė analizė. Jį gydę 
ir bandę išgelbėti medikai iš simptomų 
visumos nesuprato, kad jis yra infekuotas.

Mūsų šalyje dažniausia oportunisti-
nė (lydinčioji) infekcija. Kai progresuoja 
ŽIV, susergama tuberkulioze. Tai būdinga 
žemesnio ekonominio išsivystymo šalims.

„ARV preparatai pakeitė ŽIV eigą bei 
požiūrį į šią infekciją. Vartojant antiretro-
virusinius vaistus nemirštama,  tačiau kaip 
iškyla problemų dėl medikamentų var-
tojimo. Jei žmogus nustoja vartoti vieną 
vaistą iš trijų skiriamų – vystosi viruso 
rezistentiškumas, tenka keisti medikamen-
tų kombinaciją. Kartais gydymas nutrau-
kiamas iš viso, tai itin bloga situacija. Dėl 
motyvacijos trūkumo vartoti vaistus iškyla 
įvairios keblios situacijos. Būtent jos gali 
prisidėti prie vienokios ar kitokios baimės 
atsiradimo“, – sakė Infekcinių, krūtinės li-
gų, dermatovenerologijos ir alergologijos 
klinikos, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės 
ligoninės VU ligoninės Santariškių klinikų 
filialo medikė.

Filosofiškas sprendimas
Filosofai pastebi, kad ko nors bijoda-

mi, iš tiesų bijome mirties. Tačiau ji yra 
neišvengiamas dalykas. Žmogui nepatinka 
viskas, kas primena mirtį. Todėl ŽIV infe-
kuotieji tampa „monstrais“, kurie įkūnija 
nerimą virtusį baime.

Pasak dr. Kristupo Saboliaus, bijodami 
ŽIV infekuotų žmonių mes bijome savo pa-
ties mirtingumo. Tačiau efektas priešingas, 
baimė tik padidina riziką. „Nebijantis žmo-
gus yra tas, kuris moka bijoti. Jis prisiima 
riziką, bet imasi veikti. Bebaimis yra tas, 
kuris bijodamas nepaverčia savo baimės 
fantomu – nebėga nuo grėsmės, bet pasi-
tinka ją su nuolat lydinčiu nerimu“, – sakė 
lektorius.

„Reikia suvokti baimės prigimtį. Žmo-
gus yra mirtingas ir niekada visiškai neiš-
sivaduos iš nerimo dėl savo likimo. Tačiau 
įveikti reikia ne šį egzistencinį nerimą, o 
konkrečias iliuzines baimes. ŽIV infekuo-
tieji bijo visuomenės, o visuomenė – ne-
šiojančių šį virusą. Tinkamiausias santykis 
– neutralus supratimas. Nei užjausti, nei 
diskriminuoti“, – apibendrino filosofas K. 
Sabolius.

Živ. Gyvenimas baimės apsuptyje
Prieš 30 metų atrasta Živ infekcija sukėlė didelę 
baimę visuomenėje. infekcija greitai plito, mirdavo 
vis daugiau žmonių. Jau porą dešimčių metų Živ 
infekuoti asmenys yra gydomi. Liga nustojo būti 
mirtina, virto lėtine, tačiau neprarado vadinamojo 
socialinio šleifo. iki šiol Živ baugina tiek 
sveikuosius, tiek infekuotuosius.


