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astaraisiais metais Vilniaus ir 
kitų miestų gyventojai galėjo 
pastebėti nuolat įvairiose vieto-
se šmėžuojančią baltai raudoną 
Nacionalinio kraujo centro 

(NKC) palapinę, įvairius plakatus ir išgirsti 
linksmas muzikines programas, kviečian-
čius prisidėti prie kilnaus tikslo. Kas dieną 
kraują perpilti reikia daugiau nei 200 žmo-
nių, kad būtų patenkinti tokie poreikiai, per 
dieną reikia ne vieno šimto donorų kraujo. 
Nors visa tai atrodo labai rimta, NKC ry-
šių su visuomene specialistė Jūratė Vaide-
lienė teigia, kad kraujo donorystė yra ne 
tik medicininė procedūra, bet ir socialinį 
atsakingumą skatinanti akcija, todėl stengia-
si, jog į donorus nebūtų žiūrima techniškai, 
kaip į statistinius vienetus, atvirkščiai, kad 
jie jaustųsi laukiami, sudominti, patenkinti, 
tinkamai įvertinti ir norėtų padovanoti 
kraujo dar ne vieną kartą.
Ko labiausiai bijo žmonės?

Mūsų visuomenėje sklando daugybė mi-
tų, susijusių su kraujo donoryste. Žmonės 
baiminasi užsikrėsti pavojingomis ligomis, 
mano, kad kraujo netekimas neigiamai pa-
veiks jų organizmą. Pasitaiko ir gana juo-
kingų pramanų, pavyzdžiui, esą prie kraujo 
donorystės priprantama, kad po donacijos 
ima auga svoris ir t. t. Kalbinti NKC dar-
buotojai tokius dalykus vadina visiškai ne-
pagrįstais, kylančiais dėl informacijos trū-
kumo apie kraujo donorystę ir naudojamas 
technologijas. 

Visų pirma, kraujas imamas naudojant 
tik vienkartines priemones, todėl užsikrės-
ti ligomis, kurių taip baiminasi žmonės, 
visiškai neįmanoma. Antra, moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad kraujo donorystė 
ne tik neturi neigiamo poveikio sveikatai 
(žinoma, jei žmogus yra sveikas ir atitin-
ka donorui keliamus reikalavimus), bet ir 
suteikia jos. Kraujo netekimas skatina me-
džiagų apykaitos procesus, o tai teigiamai 
veikia kaulų čiulpus ir stiprina imuninę 

sistemą. Pastebėta, kad reguliariai neten-
kantys kraujo (moterys arba kraujo dono-
rai) daug greičiau atsigauna po operacijų, 
nelaimingų atsitikimų. Tokių žmonių or-
ganizmas, netekęs kraujo, patiria mažes-
nį stresą, nes jau yra prisitaikęs išspręsti 
kraujo trūkumo problemą, t. y. greitai pa-
gaminti naujo kraujo. 
Aukosiu tik artimajam!

2005 buvo atlikta pirmoji visuomenės 
apklausa apie kraujo donorystę. Beveik 
75 % respondentų teigė, kad duoti kraujo 
juos paskatintų artimo žmogaus nelaimė. 
Tokia iki šiol gyvuojanti nuostata taip pat 
susijusi su informacijos trūkumu. Dalis 
žmonių mano, kad artimajam padėti tikrai 
galės, nes jie ne tik artimi giminaičiai, bet 

ir sutampa jų kraujo grupės ir rezus fakto-
rius. Deja, tai ne visai tiesa. Visų pirma, 
prireikus kraujo tik esant dideliam kraujo 
trūkumui arba neradus tinkamo kreipiama-
si į paciento artimuosius. Antra, kraujui iš-
tirti ir apdoroti reikia laiko, kurio skubiais 
atvejais itin stinga. Bet svarbiausia tai, kad 
kraujo ryšys negarantuoja, jog vieno gi-
minaičio kraujas būtinai tiks kitam. Krau-
jas turi daug įvairių fenotipų ir antikūnių, 
todėl prieš kraujo perpylimą tikrinamas 
ligonio ir donoro kraujo suderinamumas, 
nesutapus vienam ar porai iš antikūnių 
(nustatinėjami 9) – konkretaus donoro 
kraujas laikomas netinkamu perpilti, tad 
tenka ieškoti kito. 
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► Alzhaimeris. Liga, kuri gali 
užklupti kiekvieną
Alzhaimeris sunki ir visame 
pasaulyje paplitusi liga. Gydytoja 
Nomeda Budrikienė supažindina su 
Alzhaimerio ligos eiga, simptomais 
bei efektyviausiomis prevencijos 
priemonėmis.

► Naujausios dantų gydymo 
technologijos pasiekiamos ranka
Mokslas ir įvairios technologijos vis 
tobulėja, deja, ne visos naujienos 
greitai pasiekia žmones. Neretas 
eidamas pas stomatologą tikisi 
neskausmingo ir kokybiško 
gydymo, tačiau nesusimąsto apie 
gydytojo naudojamas technologijas: 
ar jos pažangios ir tikrai geros. 
Dantų protezavimo specialistas  
S. Vetoševas pasakoja apie 
naujausias dantų protezavimo 
technologijas bei apie tai, ką būtina 
žinoti kiekvienam besikreipiančiam į 
odontologą.

► Ką verta žinoti apie ausų ir 
akių vokų plastines operacijas?

Sklando daugybė mitų apie 
plastines operacijas, jų paliekamus 
randus, laikinai pablogėjančią 
gyvenimo kokybę. Žmonėms 
trūksta informacijos, todėl jie itin 
bijo skausmo, nedarbingumo ir 
ilgo gijimo proceso, nesikreipia 
į gydytojus. Visą tiesą apie 
atlėpusių ausų ir užkritusių akių 
vokų plastines operacijas sutiko 
papasakoti plastikos chirurgas 
Gintaras Karalevičius. 
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Kraujo donorystė –  
prasminga, naudinga ir linksma

Vieno donoro kraujas gali išgelbėti net tris gyvybes!
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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.

Tad norėdami padėti artimajam galime 
padėdami kitiems – pasirūpinkime, kad 
kraujo niekada netrūktų.

Kas daroma su krauju po 
donacijos?

Turbūt ne vienam asmeniškai nesusidūru-
siam su kraujo perpylimu atrodo, kad paau-
kotas kraujas patikrinamas ir vėliau tiesiog 
perpilamas ligoniams. Panašių vaizdų esame 
matę ir filmuose – herojus įsibeda adatą ir 
žarnele jo kraujas teka tiesiai į kito žmogaus 
veną. NKC laborantai tik šypteli išgirdę to-
kias teorijas, nes kraujas iš tiesų nueina ilgą 
kelią prieš patekdamas į ligonines. Kraujas 
visų pirma yra tikrinamas: ar jame nėra jokių 
virusų, ar kraujo grupė ir rezus faktorius nu-
statyti gerai. Vėliau kraujas apdorojamas ir 
išskaidomas į sudedamąsias dalis: išskiriama 
plazma, trombocitai bei eritrocitai. Pastarųjų 
kraujo komponentų sunaudojama daugiau-
sia, todėl nuolat jaučiamas jų trūkumas. 

Donorystė – naudinga 
Vyresni žmonės neretai su nostalgija 

prisimena laikus, kai už dovanotą kraują 
gaudavo laisvą dieną, ir mano, kad dabar 
paaukoti kraujo nėra naudinga. Tačiau tai 
netiesa. Svarbus ne tik geras darbas, bet 
ir moralinis pasitenkinimas. Maloniai, ži-
noma, nuteikia mažos dovanėlės, pavyz-
džiui, bilietas į kiną, raktų pakabukas ar 
šokolado plytelė, bet svarbiausia, kad NKC 
ar kitos kraujo donorystės veikla užsiiman-
čios įstaigos suteikia progą nemokamai 
pasitikrinti sveikatą. Prieš kraujo ėmimo 
procedūrą visiems yra nustatoma kraujo 
grupė, patikrinamas hemoglobino lygis, 
kraujo spaudimas, konsultuoja gydytojas. 
Po procedūros padovanotas kraujas yra ti-
riamas dėl galimų susirgimų: hepatito B ir 
C, sifilio, ŽIV. Jei aptinkamas koks nors vi-
rusas, donoras informuojamas apie tyrimo 
rezultatus. Jei donoras nesulaukia jokios 
žinios iš įstaigos, kurioje davė kraujo, vadi-
nasi, yra sveikas. Taigi kraujo duodantys re-
guliariai nuolatos seka savo sveikatą. NKC 
atstovė pasakojo apie girdėtą nutikimą. Esą 
žmogus traukdamas laiškus iš pašto dėžutės 
įsipjovė su į dėžutę įmesta adata. Žinoma, 
žmogus išsigando, kad adata gali būti kuo 
nors užkrėsta, tačiau iš bendrosios praktikos 
gydytojo sužinojo, kad ŽIV testą galės at-
likti tik po gero mėnesio, nes iki tol virusas 
neaptinkamas. Tačiau NKC turima pažangi 
įranga ŽIV virusą gali kraujyje aptikti jau 
po savaitės, todėl, jei žmogus nori, gali vi-
sus minėtus tyrimus Nacionaliniame kraujo 
centre pasidaryti mokamai.

Kiek kraujo reikia išgelbėti 
gyvybę?

Paprastai skelbiama, kad vieno žmogaus 
paaukotas kraujas gali išgelbėti net iki trijų 
gyvybių. Žinoma, tai tiesa, tačiau pasitaiko 
itin sudėtingų atvejų, kai vienam pacientui 
prireikia ne vieno ir net ne dešimties maišelių 
kraujo. Prieš kelerius metus Lietuvoje plačiai 
nuskambėjo išskirtinis atvejis, kuomet praė-
jus kelioms dienoms po Cezario pjūvio mo-
teris pradėjo stipriai kraujuoti, o jos gyvybei 
išgelbėti prireikė maždaug 60-ies donorų 

kraujo. Moters artimieji tuomet tikino, kad 
nuo šiol taps aktyviais kraujo donorais, pana-
šiai turbūt kalba ir kiti dėl netikėtų nelaimių 
ar ligų susidūrę su kraujo perpylimu ir supra-
tę, koks tai svarbus ir reikalingas dalykas.

Visai neseniai netikėtos padėkos NKC 
susilaukė iš garsaus lietuvių režisieriaus 
Arūno Žebriūno artimųjų. Kelis metus Na-
cionalinio kraujo centro darbuotojai vis 
ieškodavo tinkamo kraujo sunkia liga sirgu-
siam menininkui. Vos prieš kelias savaites 
mirusio Žebriūno artimieji nusprendė su-
rengti gražią ir prasmingą akciją. Draugai 
ir gerbėjai, atėję atsisveikinti su velioniu, 
vietoj gėlių galėjo paaukoti pinigų Naciona-
liniam kraujo centrui arba Šv. Jonų bažny-
čiai, kurioje ir buvo pašarvotas režisierius. 
Pasak NKC ryšių su visuomene specialis-
tės, tai pirmas toks atvejis, pasitaikęs jos 
darbo praktikoje. Pašnekovė labiausiai ti-
kisi, kad toks artimųjų gestas padės skleisti 
žinią apie donorystę ir į Nacionalinį kraujo 
centrą pritrauks naujų donorų. 

Donorus reikia ugdyti nuo 
jaunystės

2007 metais vykdytos apklausos duome-
nimis, net 16 % respondentų teigė, kad jiems 
tapti kraujo donorais trukdo informacijos sto-
ka, o dėl nežinojimo kyla mitai ir nepagrįstos 
baimės. NKC jau ne vienerius metus vykdo 
daugybę informacinių akcijų: važinėja po mo-
kyklas, universitetus, rengia ekskursijas, dali-
na lankstinukus ir kitais būdais bando atkreip-
ti visuomenės dėmesį bei ugdyti jaunąją kartą. 

NKC taip pat priima savanoriauti norinčius 
žmones. Čia savanoriauja daugiausia moky-
klinio amžiaus jaunimas. Visi savanoriai yra 
apmokomi, daug sužino apie kraujo donorys-
tę bei komunikaciją su įvairiais žmonėmis, 
o vėliau keliauja į mieste rengiamas akcijas, 
bendrauja su donorais, atsako į klausimus, da-
linasi informacija, padeda žmonėms pasireng-
ti donacijai ir atsigauti po jos. Dalyvavimas 
NKC veikloje jiems tampa naudinga patirtimi 
tolimesniame gyvenime.

Muzika, šokiai ir besišypsantys 
veidai, arba naujas požiūris į 
kraujo donorystę

Anksčiau kraujo ėmimo akcijos nevyk-
davo pagrindinėse miesto aikštėse, preky-
bos centruose, muzikiniuose festivaliuose 
ir panašiose atvirose erdvėse. Manyta, kad 
donorai gali neigiamai reaguoti į tokias ak-
cijas ir baimintis nesterilios aplinkos, nors 
toks nusistatymas nėra pagrįstas. Vis dėlto 
prieš kelerius metus NKC pradėjo rengti ak-
cijas įvairiose miesto vietose ir jos pasiteisi-
no. Žmonės naudojasi proga jiems patogioje 
vietoje padovanoti kraujo, neretai juos pri-
traukia didžiulė palapinė, aplink ją zujantys 
žmonės ir NKC darbuotojai, spalvingi pla-
katai, skambanti muzika, kartais ir pasirody-
mus rengiančios Lietuvos žvaigždės. Būtent 
taip atrodo nereta NKC organizuojama do-
norystės akcija.

Pasak J. Vaidelienės, organizuojančios 
tokius margaspalvius ir nuotaikingus rengi-
nius, labai svarbu skleisti informaciją apie 
kraujo donorystę, o tokios akcijos puiki pro-
ga pritraukti ne tik nuolatinius, bet ir naujus 
donorus. „Anksčiau vyravo požiūris, kad 
donorystė yra labai rimtas dalykas, tačiau 
šiandien tokias nuostatas bandome pakeisti. 

Donorystė nėra tik paprasčiausias kraujo da-
vimas. Taip, tai socialiai atsakingas ir skatin-
tinas elgesys, tačiau kas sakė, kad viso to ne-
galima daryti linksmai? Žmogus neturi būti 
verčiamas užsiimti donoryste, jis pats turi to 
norėti, o tokios akcijos, kaip rodo mūsų pa-
tirtis, atkreipia dėmesį ir žmonės ryžtasi tapti 
donorais“, – pasakojo NKC atstovė.

Kas gali tapti kraujo donorais?
Kraujo donorais laisvai gali tapti asme-

nys nuo 18 iki 65 metų, sveriantys daugiau 
nei 50 kg. Kraujo donoras turi būti sveikas 
ir prieš donaciją jaustis gerai. Dieną prieš 
kraujo davimą rekomenduojama gerti dau-
giau skysčių, vengti riebaus ir aštraus mais-
to, negerti alkoholio. 

Kaip pasirūpinti organizmu po 
kraujo donorystės?

Donoras po kraujo davimo procedūros tu-
ri pailsėti bent 15 minučių, išgerti arbatos ar 
mineralinio vandens, jų visada rasite NKC 
centre arba rengiamose išvykose. Taip pat pa-
tariama kraujo davimo dieną nedirbti sunkaus 
fizinio darbo ir nesportuoti. Vėliau kraujo do-
norams ir apskritai visiems žmonėms pataria-
ma mankštintis ir sveikai maitintis.

Nacionalinis kraujo centras:
Žolyno g. 34, Vilnius

Nacionalinio kraujo centro filialai:
Naikupės g. 28, Klaipėda
Nemuno g. 75, Panevėžys

Nemokama linija: 8 800 00003 

Kraujo donorystė – prasminga, naudinga ir linksma

Įdomūs faktai apie kraują ir kraujo donorystę:
■  Viduramžiais kraujo nuleidimas buvo toks populiarus, kad juo buvo gydomas maras, 
tuberkuliozė, cholera, diabetas ir net spuogai!
■  Rasta žinių, kad pirmasis kraujo perpylimas Lietuvoje įvyko 1875 m. 
■  Tarpukariu už kraują buvo mokėta 100 litų, tai buvo dideli pinigai, nes, pavyzdžiui, 
karvė tuo metu kainavo apie 200 lt.
■  Jei bent 5 % visuomenės narių reguliariai duotų kraujo, jo nebetrūktų, tačiau, pasak 
2011 m. statistinių duomenų, tik 2,75 % Lietuvos gyventojų yra kraujo donorai.
■  Suaugęs žmogus turi apie 5–6,5 litrus kraujo, jis sudaro apie 7 % kūno masės.
■  Iš vieno donoro paimama 450 mililitrų kraujo perdirbimui ir dar apie 20 ml tyrimams.
■  Birželio 14 diena yra Pasaulinė kraujo donorų diena.

Nacionalinio kraujo centro palapinė pritraukia daugybę smalsuolių.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK) primena ir 
ragina šešių Lietuvos apskričių – Panevė-
žio, Tauragės, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus 
ir Kauno – gyventojus, kurių amžius yra 
nuo 50 iki 75 metų, pasinaudoti galimybe 
nemokamai išsitirti dėl storosios žarnos 
vėžio. Tai galima padaryti pagal prevenci-
nę programą, kuri mūsų šalyje plėtojama 
jau ketverius metus. 

Nuo šių metų liepos mėnesio prevenci-
nė Storosios žarnos vėžio ankstyvosios di-
agnostikos finansavimo programa pradėta 
vykdyti Panevėžio ir Tauragės apskrityse. 
Pernai ją pradėta įgyvendinti Klaipėdos 
bei Šiaulių apskrityse. Iki tol dvejus me-
tus bandomasis šios programos projektas 
buvo vykdytas tik Vilniaus ir Kauno aps-
krityse. Tikimasi, kad artimiausiu metu 
minėtos programos teikiamomis paslau-
gomis galės pasinaudoti ir kitų Lietuvos 
apskričių gyventojai. Svarbiausias progra-
mos tikslas – nustatyti ankstyvųjų stadijų 
storosios žarnos vėžį ir sumažinti mirtin-
gumą nuo šios ligos.

Pacientams pagal šią programą suteiktų 
paslaugų išlaidos yra apmokamos Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis. 

„Pagal programą kartą per dvejus me-
tus atliekamas nesudėtingas imunochemi-
nis testas, skirtas išsiaiškinti, ar nėra slapto 
kraujavimo atitinkamuose organuose, kas 
rodytų žarnyno vėžio simptomus. Jei gau-
namas neigiamas testo atsakymas, vadinasi, 
pacientas yra sveikas ir pakartotinai turės 
pasitikrinti po dvejų metų. Jei atsakymas 
teigiamas, šeimos gydytojas išduos siunti-
mą pas gydytoją specialistą sudėtingesniam 
tyrimui – kolonoskopijai – atlikti. Prireikus, 
kolonoskopijos metu gali būti atliekama ir 

biopsija“, – teigia VLK Paslaugų eksperti-
zės, metodinio vadovavimo ir kontrolės sky-
riaus vedėja Daiva Berūkštienė. 

D. Berūkštienės teigimu, žmogus, no-
rintis nemokamai išsitirti pagal šią progra-
mą, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Statistikos departamento duomenimis, 
2013 m. pradžioje Lietuvoje gyveno dau-
giau nei 881 tūkst. 50–75 metų amžiaus 
žmonių. Šešiose apskrityse, kuriose vyk-
doma prevencinė programa, gyvena apie 
70 proc. minėto amžiaus žmonių, kuriems 
sudaryta galimybė pasinaudoti pagal pro-
gramą teikiamomis paslaugomis. 

VLK duomenimis, per pirmąjį progra-
mos vykdymo pusmetį (nuo 2009 m. lie-
pos 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.) šios 
programos paslaugomis pasinaudojo 37 
tūkst., 2010 m. – 88 tūkst., 2011 m. – 67 
tūkst. žmonių, o 2012 m., pradėjus progra-
mą vykdyti Klaipėdos ir Šiaulių apskrity-
se – daugiau nei 149 tūkst. gyventojų. Šių 
metų pirmąjį pusmetį programoje dalyva-
vo daugiau nei 64 tūkst. šalies gyventojų. 
Tikėtina, kad antrąjį šių metų pusmetį, 
pradėjus programą vykdyti Panevėžio ir 
Tauragės apskrityse, ja pasinaudos dar 
daugiau žmonių.

Pernai prevencinei Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios diagnostikos finansa-
vimo programai įgyvendinti iš PSDF biu-
džeto buvo skirta 4,6 mln. litų, o šiemet 
– apie 7,4 mln. litų. 

Rūpimus klausimus galima pateikti 
el. pašto adresu info@vlk.lt 

arba ligonių kasų informacijos telefono 
numeriu 8 700 88888.

Valstybinės ligonių  
kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos inf. 

VLK: šešių Lietuvos apskričių 
gyventojai gali nemokamai 
išsitirti dėl storosios žarnos vėžio
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kiepai – efektyvi profilaktinė 
priemonė, padedanti išvengti 
įvairių susirgimų, nedarbingu-
mo bei blogos savijautos. Ta-

čiau vis dar nemažai žmonių baiminasi 
skiepų, nepasitiki jais arba mano, kad 
ligų gali išvengti ir be jų. Apie skiepus 
ir jų teikiamą naudą sutiko papasakoti 
klinikos „Endemik“ direktorė Danguolė 
Vaitkienė ir verslo plėtros direktorė Irma 
Motiejūnaitė-Kilsch.

Šaltojo metų laiko siaubas
Gripas – viena dažniausių ir pavojin-

giausių ligų, siaučiančių rudenį bei žiemą. 
Jis plinta labai greitai, be to, gali sukelti 
daugybę komplikacijų. Ši liga plinta lašeli-
niu būdu, todėl juo užsikrėsti labai lengva, 
užtenka atsidurti šalia sergančio žmogaus, 
kuris čiaudi ir kosėja neprisidengęs burnos 
arba seilių dalelėmis apterštomis rankomis 
liečia įvairius daiktus, pavyzdžiui, turėklus 
viešajame transporte. „Todėl patariama kuo 
dažniau plautis rankas, nešvariomis ranko-
mis neliesti akių, nosies ar burnos, vengti 
masinio susibūrimo vietų, atokiau laikytis 
nuo gripu sergančių asmenų. Vis dėlto pati-
kimiausias būdas išvengti šios ligos ir jos su-
keliamų komplikacijų yra skiepai“, – teigia 
D. Vaitkienė.

Ne tik gripo, bet ir visiems kitiems skie-
pams Lietuvoje naudojamos tik šiuolaikiškos 
ir pažangios vakcinos, todėl bijoti neverta. 
Skiepai tikrai nesusargdina, nes į organizmą 
įšvirkščiamas ne virusas, o tik jo dalelės, į 
kurias reaguodama žmogaus imuninė sistema 
sukuria specifinį imunitetą. 

Pasiskiepyti rekomenduojama prieš prasi-
dedant gripo sezonui, ypač svarbu tai padaryti 
asmenims, priklausantiems rizikos grupei, 
pavyzdžiui, mažiems vaikams, medicinos 
darbuotojams, nėščioms moterims, vyresnio 
amžiaus žmonėms, taip pat sergantiems lėti-
nėmis ligomis ir tiems, kurių imuninė sistema 
yra nusilpusi. 

Šiuo metu klinikoje „Endemik“ vyksta 
akcija „Saugokime savo vaiką“, jos metu 
vaikai iki 12 m. skiepijami su nuolaidomis. 

Erkės rudenį dar nemiega
Kartais žmonės, mėgstantys leisti laiką 

gamtoje, lengviau atsikvepia atėjus rudeniui, 
nes mano, kad erkių sezonas jau baigtas ir jie 
gali saugiai pramogauti, tačiau taip nėra. Er-
kės dar ilgai išlieka aktyvios ir grasina sunkio-
mis ligomis. Šiemet Lietuvoje pastebima itin 
daug erkių, todėl nuo jų platinamų ligų saugo-
tis išlieka aktualu ne tik vasarą, bet ir rudenį.

„Endemik“, pasak D. Vaitkienės, skiria itin 
didelį dėmesį erkių platinamoms ligoms. Kli-
nikoje galima ne tik pasiskiepyti nuo erkinio 
encefalito, bet ir kreiptis radus įsisiurbusią 
erkę. Patyrusi klinikos komanda ištrauks er-
kę, atliks tyrimus ir nustatys, ar ji neapkrėtė 
žmogaus. Jei taip nutiko, gydytojas paaiškins 
tolimesnių veiksmų planą ir paskirs gydymą. 
Iš apledėjusios Lietuvos į 
šiltuosius kraštus

Vis dažniau žmonės šaltus žiemos orus iš-
keičia į egzotiškų šalių karštį. Išvykstantiems 
atostogauti reikėtų pagalvoti ne tik apie lanky-

tinas vietas ir malonius įspūdžius, bet ir apie 
tai, kad kelionę gali sugadinti netikėtai užklu-
pusi liga. Todėl prieš vykstant į kokią nors šalį 
vertėtų pasidomėti ten labiausiai paplitusiomis 
užkrečiamomis ligomis. Nuo populiariausių 
egzotiškose šalyse paplitusių ligų (hepatito A, 
vidurių šiltinės, geltonojo drugio ir kt.) galima 
pasiskiepyti klinikoje „Endemik“. Klinika taip 
pat išduoda tarptautinius skiepų pasus, be kurių 
į kai kurias šalis net neįleidžiama, bei suteikia 
visą reikalingą informaciją. Planuojantiems iš-
vykti skiepais patariama pasirūpinti likus mė-
nesiui ar dviem iki numatytos kelionės datos.
„Endemik“ – išskirtinis 
dėmesys visuomenės sveikatai

„Endemik“ klinika savo veiklą pradėjo 
1989 metais. Jau daugiau nei 20 metų Lietu-
voje „Endemik“ lyderiauja imunoprofilaktikos 
srityje, klinikoje atliekami skiepai, sveikatos 
patikros ir daugiau nei 200 skirtingų laborato-
rinių-diagnostinių tyrimų. Čia tiriamos erkių 
perduodamos ligos, hepatitai, alergijos, įvairios 

infekcinės ligos, urologiniai bei ginekologiniai 
susirgimai ir t. t. 

„Endemik“ laboratorijos kolektyvas pirma-
sis Lietuvoje įvairiais aspektais ištyrė erkinį 
encefalitą, Laimo ligą, kitas gamtines židinines 
infekcijas. Už tai jam 1995 m. buvo suteikta 
Lietuvos valstybinė premija. Tad tikrai turime 
kuo didžiuotis, o klientai, žinodami apie mūsų 
pasiekimus, gali lengviau imti pasitikėti mūsų 
klinika bei specialistais“, – apie didžiausius lai-
mėjimus pasakoja D. Vaitkienė.

Lapkričio mėnesį „Endemik“ klinika rengia 
sveikatos stebėjimo programą, kurioje itin lau-
kia vyresnio amžiaus žmonių bei visų kitų, tu-
rinčių silpnesnę sveikatą. Surinktai grupei, bet 
atsižvelgiant ir į kiekvieno specifinius porei-
kius, bus rengiamos mankštos, nuolatos kon-
sultuos ir sveikatą stebės patyrę gydytojai. Be 
to, visi užsirašę į sveikatos stebėjimo programą 
galės su gydytoju pasikonsultuoti telefonu. Už-
siregistravusiems „Endemik“ klinikoje daugu-
mai paslaugų taikoma 10 % nuolaida.

Pasak verslo plėtros direktorės Irmos Motie-
jūnaitės-Kilsch, „Endemik“ itin daug dėmesio 
skiria ne tik pacientų sveikatai, bet ir jų pato-
gumui bei klinikos prieinamumui, todėl įstai-
ga nuolatos plečia savo veiklą: teikia vis naujų 
sveikatos priežiūros paslaugų, skelbia įvairias 
akcijas, taiko nuolaidas, o šiuo metu plečia sa-
vo klinikos filialų tinklą. „Endemik“ galite rasti 
visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o 
netrukus duris atvers nauji filialai Mažeikiuose 
ir Klaipėdoje. 

Klinika „Endemik“ 
Vilniaus filialas: Kareivių g. 9,  

tel. (8 5) 273 7800
Kauno filialas: Savanorių pr. 177,  

tel. (8 3) 720 1006
Klaipėdos filialai: Sodų g. 3-7,  

tel. (8 4) 631 3172
Šiaulių filialas: Daukanto g. 90,  

tel. (8 4) 142 5740
Panevėžio filialas: Smėlynės g. 19-1,  

tel. (8 4) 546 6650
Alytaus filialas: Naujoji g. 48,  

tel. (8 3) 157 2376
www.endemik.lt

Nelaukite ligų – pasiskiepykite šiandien!

D. Vaitkienė ir I.Motiejūnaitė-Kilsch teigia, kad klinikai „Endemik“ yra svarbiausia pacientų 
sveikata, todėl visada jiems rekomenduoja skiepytis ir išvengti nemalonių ligų.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikų (VUL SK) mokslininkai nusta-
tė, kad daugiau nei 20 % kiaušidžių vėžio 
ir apie 7 % krūties vėžio atvejų Lietuvoje 
sukelia BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijos. 
Moterims, paveldėjusioms BRCA1/2 genų 
mutacijas, rizika susirgti krūties ir kiauši-
džių vėžiu atitinkamai padidėja iki 70–80 % 
ir 50–60 %. Tačiau atlikus onkogenetinį BR-
CA1/2 genų tyrimą sergančiam asmeniui ir 
nustačius patologinę mutaciją, yra įmano-
ma įvertinti sveikų giminaičių genetinę ri-
ziką ir šiuolaikinėmis priemonėmis išvengti 
šių klastingų ligų arba jas anksti diagnozuo-
ti ir išgydyti. 

Tam, kad onkogenetiniai tyrimai suteiktų 
daugiausiai naudos, labai svarbu, kad onkoge-
netinei konsultacijai pirmiausia būtų nukreipia-

Primename, kad spalį vis dar galite nemokamai išsitirti dėl paveldimo krūties 
ir kiaušidžių vėžio

Tekstas dėl akcijų konkrečių dalykų...
Kreiptis į savo gydytoją

mas ir tiriamas sergantysis asmuo. Jei šeimoje 
nustatoma konkreti BRCA genų mutacija, tuo-
met galima atlikti ir sveikų asmenų ikisimp-
tominį tyrimą. Nustačius patologinę mutaciją 
sveikam asmeniui yra įvertinama individuali 
rizika, sudaromas individualus stebėsenos ir 
patikros planas. Taip siekiama kuo anksčiau 
aptikti ligą kuo anksčiau arba naudojantis 
šiuolaikinėmis profilaktinėmis chirurginėmis 
priemonėmis jos išvengti. Tai unikali galimy-
bė kryptingai veikti ir užkirsti kelią galimoms 
komplikacijoms, taip pat sumažinant nežino-
mybės nerimą. „Kita vertus, jei šeimoje gene-
tinis defektas nenustatomas, kiti šeimos nariai 
išvengia nereikalingų diagnostinių procedūrų ir 
tyrimų. Deja, ne visi pacientai yra teisingai nu-
kreipiami onkogenetinėms konsultacijoms ir 
tyrimams”, – teigia R. Janavičius.

Rugsėjį ir spalį – paveldimo krūties ir kiau-
šidžių vėžio žinomumo mėnesiais – VUL SK 
Onkogenetikos ir paveldimo vėžio koordina-

vimo centras bei Paveldimo vėžio asociacija 
kviečia pacientus, kuriems buvo diagnozuotas 
krūties ar kiaušidžių vėžys, ir tuos, kurie tu-
ri paveldimumo požymių, nemokamai atlikti 
onkogenetinius dažniausių BRCA1 ir BRCA2 
genų mutacijų tyrimus bei gauti specialistų 
konsultacijas. Jei norite nemokamai išsitirti, 
užpildykite internetinę formą, kurią galima 
rasti internetinėje svetainėje adresu: www.ON-
KOFORMA.genetika.lt.

Tiriami tie pacientai, kuriems:
■ diagnozuotas kiaušidžių/kiaušintakių vė-

žio tipas: SEROZINĖ PAPILINĖ (ADENO)
KARCINOMA;

■ diagnozuotas krūties IR kiaušidžių vė-
žys;

■ diagnozuotas krūties vėžio tipas: TRI-
GUBAI NEIGIAMAS (ER-, PR-, HER2-) ar-
ba BAZALINIS;

■ diagnozuotas krūties vėžys žmonėms iki 
40-ies metų (imtinai);

■ diagnozuotas abiejų krūtų vėžys;
■ diagnozuotas krūties vėžys VYRAMS.
Vėžys – grėsminga liga, todėl rekomen-

duojama išbandyti visas galimas profilaktines 
priemones ligai užkirsti arba aptikti ankstyvoje 
stadijoje. Nedelskite, šie nemokami tyrimai ga-
li išgelbėti jūsų ir jūsų artimųjų gyvybes. 

www.santa.lt
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Pakitusi žmogaus asmenybė 
Alzheimerio liga – tai lėtinė ir pro-

gresuojanti galvos smegenų liga, kuriai 
būdingas pažintinių funkcijų blogėjimas, 
elgsenos pokyčiai, neuropsichiatriniai 
simptomai. Ligos metu plonėja nervų 
skaidulos, nyksta nervinės ląstelės ir jų 
jungtys, galvos smegenyse kaupiasi spe-
cifiniai baltymai ir sutrinka normalūs bio-
cheminiai informacijos perdavimo proce-
sai.

Labiausiai žmogaus gyvenimą sujau-
kiantis ligos simptomas yra trumpalai-
kės atminties praradimas. Iš pradžių ne-
didelis užmaršumas laikui bėgant tampa 
nuolatiniu. Vėliau atsiranda kognityvinių 
gebėjimų sutrikimas, kuris apima kalbos 
sritį, koordinaciją bei atpažinimą. Ligai 
progresuojant nutrūksta ryšiai tarp prieki-
nės ir galinės smegenų skilčių bei galūnių 
sistemos, dėl to išnyksta ligonio gebėji-
mas apsispręsti ar planuoti, t. y. sutrinka 
jo protinė veikla. 

Ligos veiksniai
Pasak gydytojos N. Budrikienės, yra 

žinomi keli ne genetiniai veiksniai da-
rantys įtaką Alzhaimerio atsiradimui, tai 
bloga socialinė ir ekonominė padėtis, 
menkas išsilavinimas, Dauno sindromo 
atvejai šeimoje, moteriška lytis, galvos 
smegenų trauma. Ankstyva stadija, kuria 
suserga jaunesni nei 60–65 m. žmonės 

(tik 2–7 % visų Alzhaimerio ligos atvejų), 
yra šeiminė. Tai reiškia, kad liga gali būti 
genetiškai paveldima. Didžiąją Alzhei-
merio ligos atvejų dalį sudaro vėlyvos 
formos, kai suserga vyresni nei 65 metų 
amžiaus žmones. Šios ligos formos atve-
jai yra atsitiktiniai, t. y. sporadiniai, jiems 
visiškai nebūdingas šeiminis paveldėji-
mas. Tačiau šia forma sergančiųjų 19-oje 
chromosomoje aptinkamas specifinis ge-
nas, kuris yra susijęs su padidėjusia rizika 
susirgti vėlyvąja šeiminės ir sporadinės 
Alzheimerio ligos forma.

Moterys serga dažniau nei vyrai 
N. Budrikienės teigimu, manoma, kad 

moterų sergamumas Alzhaimerio liga yra 
susijęs su sumažėjusiu estrogenų kiekiu 
po menopauzės. Tačiau gydytoja priduria, 
kad įvairių tyrimų duomenys rodo labai 
skirtingą ligos pasiskirstymą pagal lytį.

Galimybės išvengti asmenybę 
griaunančios ligos 

Šiuo metu nėra žinoma, kaip išgydyti 
Alzheimerio ligą, tačiau žinodami rizikos 
veiksnius galime apsisaugoti. Aukštas 
kraujospūdis bei cholesterolio lygis, taip 
pat diabetas turi įtakos ne tik infarktui bei 
insultui, bet ir Alzheimeriui. Dėl to pata-
riama gyventi sveikai: reguliariai spor-
tuoti, užsiimti intelektine veikla (tinka ir 
kryžiažodžių sprendimas), vartoti B gru-

pės vitaminus, folio rūgštį bei omega-3 
riebų rūgštis, taip pat folio rūgštį ir, žino-
ma, valgyti daug vaisių, daržovių, riešutų.

Omega-3 riebalų rūgštys 
svarbios mūsų smegenims 

 „Tyrimai įrodė, kad omega-3 polineso-
čiosios riebalų rūgštys (omega-3 PNRR) 
reikalingos normaliai smegenų veiklai už-
tikrinti. Ypač reikalinga viena iš šių rūgš-
čių, ji gyvybiškai svarbi smegenų ir akių 
veiklai. Omega-3 PNRR padeda užtikrinti 
reikalingą energijos kiekį, kuris būtinas 
perduoti impulsą iš vienos smegenų ląste-
lės į kitą. Vartojant pakankamai omega-3 
PNRR gerėja atmintis: geriau išsaugoma 
informacija, galima greičiau panaudoti at-
minties resursus, kai jų prireikia, ir pana-
šiai“, – pasakoja N. Budrikienė.

Kai kurie mano, kad žuvų taukus galima 

pakeisti tiesiog žuvies vartojimu, tačiau, 
anot gydytojos, nors Lietuva ir įvardijama 
kaip jūrinė valstybė, tačiau mes nesuval-
gome pakankamo jūrinės žuvies kiekio, o 
tokia žuvis yra natūralus omega-3 PNRR 
šaltinis. Todėl rekomenduojama vartoti 
žuvų taukus. „Norintiems su žuvimi gau-
ti daugiau omega-3 rūgščių geriausia būtų 
rinktis šviežią jūrinę žuvį. Kadangi tokios 
žuvies gauname retai, galime ragauti ir 
šaldytą jūrinę žuvį“, – pataria N. Budrikie-
nė.

Pagrindiniai omega-3 šaltiniai: tunas, 
lašišos, silkės, sardinės, skumbrės, otai, 
vaivorykštiniai upėtakiai, krevetės, aus-
trės, krabų mėsa, menkių kepenų aliejus. 

Privati ligoninė ir poliklinika 
„Kardiolita”

Laisvės pr. 64A
www.kardiolita.lt

Išnaudokime visas galimybes apsisaugoti nuo Alzheimerio
Praėjusio šimtmečio pradžioje gydytojo Aloizo 
Alzheimerio aprašyta liga šiandien pasaulyje serga 
daugiau negu 30 milijonų žmonių. Naujų Alzheimerio 
aukų kiekvienais metais vis daugėja, o vaistų, galinčių 
sustabdyti ligą, kol kas nėra. Apie Alzhaimerio ligos 
simptomus, padarinius bei prevenciją kalbamės 
su privačios ligoninės ir poliklinikos „Kardiolita“ 
gydytoja neurologe bei direktore Nomeda Budrikiene.

Tyrimai įrodė, 
kad omega-3 

polinesočiosios 
riebalų rūgštys 

reikalingos 
normaliai 

smegenų veiklai 
užtikrinti.
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ankydamiesi pas odontologus ti-
kimės greitos, neskausmingos ir 
kokybiškos paslaugos, tačiau retai 
susimąstome apie tai, kokias tech-
nologijas naudoja mūsų odontolo-

gijos klinika, ar jos tikrai pažangios ir ver-
tinamos pasaulyje, o juk nuo to priklauso 
mūsų sveikata, savijauta ir išvaizda. Apie 
naujausias ir pažangiausias dantų prote-
zavimo ir gydymo technologijas sužinojo-
me apsilankę privačioje klinikoje „Odon-
tologijos klinikoje Žalgirio g. 109“. 

Gydymas kamieninėmis 
ląstelėmis nebe fantazija

Prieš pora dešimtmečių daugumai žmonių 
gydymas kamieninėmis ląstelėmis atrodė ne-
įmanomas, tačiau šiandien mokslui žengiant į 
priekį, tai tampa realybe. Kamieninė ląstelė yra 
ląstelė, gebanti daugintis ir atsinaujinti, o esant 
tam tikroms sąlygoms – virsti bet kuria orga-
nizmo ląstele. Pasaulyje šiuo metu atliekama 
daugybė eksperimentų su šiomis ląstelėmis, 
pavyzdžiui, laboratorijose su jomis gydomi 
gyvūnai ir net išauginami organai. Dauguma 
gydymų kamieninėmis ląstelėmis kol kas yra 
tik eksperimentai ir žmonėms netaikomi, tačiau 
kamieninių ląstelių banko duomenimis, dantų 
gydymas pieninių dantų kamieninėmis ląste-
lėmis šiuo metu jau yra patvirtintas Kanadoje, 
kitose šalyse gydymą gali išbandyti savanoriai.

Odontologijos klinikoje bendravome su gy-
dytojais bei jų pacientais. Pasidalinti savo isto-
rija sutiko du pacientai – Žilvinas ir Rūta. Jie 
papasakojo apie savo sudėtingą situaciją ir apie 
tai, kokios pagalbos sulaukė šioje klinikoje.

Kalbintas pacientas Žilvinas pasakojo, kad 
jam buvo taikyti tradiciniai metodai: proteza-
vimas su naujos kartos „Valplast“ išimamais 
dantų protezais, implantacija, tačiau dėl didelių 
žandikaulio defektų nė vienas metodas nedavė 
norimo efekto – pacientas jautėsi blogai, kram-
tymo funkcija nebuvo visiškai gera. Tuomet 
pacientui buvo papasakota apie naują techno-
logiją – gydymą kamieninėmis ląstelėmis. Po 
ilgo svarstymo padedamas „Odontologijos 
klinikos“ ryšių pacientas išvyko į Kanadą, kur 
buvo išskirtos ir implantuotos jo kamieninės 
ląstelės į tą vietą, kurioje trūko dantų. Po 6 
mėnesių nuolatinio stebėjimo pažeistas kauli-
nis audinys atsistatė ir buvo galima sėkmingai 
atlikti dantų protezavimą. Pacientas liko paten-
kintas rezultatais ir dar ilgai dėkojo klinikai už 
suteiktą galimybę. 

Kita klinikos pacientė Rūta pasakojo, kad 
visą gyvenimą prižiūrėjo dantis, bet pas odon-
tologą nesilankė. Trukdė įprastos problemos: 
laiko trūkumas, baimė. Tačiau prispyrus rim-
toms problemoms Rūta vis dėlto išdrįso kreip-
tis pagalbos: „Kreipiausi ne į vieną kliniką, 
tačiau diagnozė visur buvo vienoda – šalinti 
sugedusius dantis. Taip netekau kelių šoninių 
dantų. Padedama odontologijos klinikos ryšių 
ir turėdama pakankamai pinigų išbandžiau 
naujausias dantų gydymo technologijas, t. y. 
gydymą kamieninėmis ląstelėmis. Dabar jau-
čiu, kad toje vietoje, kur buvo implantuotos 
kamieninės ląstelės, formuojasi naujas dantu-
kas. Mano asmeninis ir tikras dantukas. Dantys 
natūraliai formuojasi apie 18 metų, bet manau, 
kad naujų dantų sulauksiu anksčiau“, – savo is-
torija dalijosi Rūta. 

 „Odontologijos klinikos Žalgirio g. 109“ 
gydytojai, nors ir džiaugiasi dėl paciento bei 
mokslo pasiekimų, teigia, kad gydymas ka-
mieninėmis ląstelėmis nėra kiekvienam pri-
imtinas sprendimas. Visų pirma tai brangu ir 
reikalauja laiko, antra, pasaulyje netyla dis-

kusijos apie kamieninių ląstelių moralumą. 
Tačiau, kaip pažymi S. Vetoševas, tokiam 
gydymui, koks buvo atliktas minėtiems paci-
entams, naudotos tik jų pačių, o ne svetimos 
ir tikrai ne embrionų kamieninės ląstelės.  
Gydytojas mano, kad gydymas kamieni-
nėmis ląstelėmis turėtų patikti tiems, kurie 
rūpinasi ekologija ir natūralumu, kadangi, 
kaip jau minėta, gydymas paremtas savomis 
kamieninėmis ląstelėmis.

Nepaisant moralinės ir kai kuriose šaly-
se teisinės dilemos, gydymas kamieninėmis 
ląstelėmis nėra absoliučiai visiems tinkantis 
sprendimas. Kaip ir bet kokios medicininės 
intervencijos atveju, taip ir čia svarbi bendra 
paciento sveikatos būklė bei burnos ertmės 
situacija. Burnos ertmė turi būti prižiūrėta ir 
sutvarkyta, nebūti jokių infekcijų, uždegimų. 
Tai taip pat labai svarbu atliekant bet kokį 
dantų gydymą ar protezavimą.

„Odontologijos klinikos Žalgirio g. 109“ 
dantų protezavimo specialistas Sergejus 
Vetoševas, paklaustas apie ateities dantų gy-
dymo technologijas, teigia, kad jau dabar pa-
dėti pamatai. Bioinžinerija nuolatos tobulėja, 
laboratorijose pavyksta išauginti atskirus or-
ganus, turbūt ne už kalnų dienos, kai kamie-
ninėmis ląstelėmis galėsime laisvai atkurti 
ir visą dantų eilę. „Kamieninės ląstelės turi 
savybę keistis ir tapti specializuotomis tam 
tikro organo ar darinio ląstelėmis, mums te-
reikia išmokti jas valdyti ir tinkamai panau-
doti“, – pasakoja odontologas.
„Valplast“ – naujos kartos 
išimami ir ilgaamžiai dantų 
protezai

„Valplast“ dantų protezus naudoja ne kie-
kviena odontologijos klinika, nors šie prote-
zai, palyginus su senesnės kartos išimamais 
dantų protezais, turi daug pranašumų. Visų 
pirma jie komfortabilesni, nes vietoje tradi-
cinių metalinių kabliukų naudojamas plasti-
kas, kurio apkabėlės priglunda prie išlikusių 
savų dantų ir dantenų. S. Vetoševas itin pa-
brėžia „Valplast“ protezų ilgaamžiškumą bei 
estetines savybes. Šie protezai tausoja dan-
tenas, kadangi yra lankstūs, lengvai prisitai-
ko, yra beveik nejuntami, tolygiai paskirsto 
spaudimą kramtymo metu, todėl nekenkia 
aplinkiniams dantims, be to, yra pagaminti 
iš itin tvirtų medžiagų bei tinka tiems, kurie 
yra alergiški metalui ir akrilinei plastmasei. 
Tinkamai prižiūrimi „Valplast“ protezai ne-
keičia spalvos ir yra neatskiriami nuo savų 
dantų, todėl žmogus jaučiasi gerai, 100 % 

būna patenkinti savo šypsena ir nepraranda 
pasitikėjimo savimi.

Implantuoti dantys – tarsi savi
Implantacija vis labiau populiarėjanti prote-

zavimo paslauga. Didžiausias jos privalumas 
tas, kad implantuoti dantys mažai kuo skiriasi 
nuo tikrų: jie atrodo taip pat, yra stiprūs ir pa-
tikimi bei daug patogesni už bet kokius išima-
mus ir pritvirtinamus protezus. Pojūčių atžvil-
giu jie niekuo nesiskiria nuo savų dantų, o tokio 
komfortabilumo trokšta daugelis. 

Skirtingai nei kiti protezų tipai, implantai ir 
savo sandara itin panašūs į tikrus dantis, jie turi 
ne tik vainiką (virš dantenų matomą danties da-
lį), bet ir metalinį sraigtelį, kuris atitinka danties 
šaknį. Todėl implantai tinka tiek atkurti vieną 
dantį, tiek visą dantų eilę, kuriai pakanka įsta-
tyti vos 6 ar 8 sraigtelius. Labai svarbu tai, kad 
implantuojant dantis nereikia apšlifuoti gretu-
tinių dantų, tad jie išlieka sveiki ir nepaliesti. 
Pacientai, tinkamai besirūpinantys savo burnos 
higiena, implantais paprastai gali džiaugtis visą 
likusį gyvenimą.

Danties persodinimas – 
pamiršta, bet efektyvi 
technologija

Dantų transplantacija ilgą laiką buvo pa-
mirštas dalykas. Pasak klinikos gydytojų, žmo-
gaus organai yra it konstruktorius, kurį speci-
alistas gali panaudoti labai įvairiai. Taip yra ir 
su dantų transplantacija. Ši operacija gali būti 
taikoma pacientams, netekusiems dantų vieno-
je burnos pusėje. Esant tokiai situacijai neįma-
noma dėti vadinamųjų tiltų, tačiau persodinus 
vieną ar du dantis iš kitos pusės, tiltus galima 
įdėti ir sėkmingai atstatyti visavertę kramtymo 
funkciją. Tai tikras išsigelbėjimas nenorintiems 
nešioti išimamų protezų, taip pat alergiškiems 
medžiagoms, iš kurių jie gaminami.

Lygūs dantys per 6 mėnesius
Lietuvoje jau naudojama nauja dantų lygini-

mo sistema – „Six months smile“ (šypsena per 
šešis mėnesius). Tai itin patrauklus būdas greitai 
ištiesinti kreivus dantis suaugusiems žmonėms, 
kurie negali ilgai laukti. Dantų tiesinimas tradi-
ciniais breketais gali trukti net kelis metus, o su 
šia modernia greitąja estetine odontologijos sis-
tema, priklausomai nuo dantų būklės, dantims 
ištiesinti prireiks ne daugiau nei šešių mėnesių. 
Tiesa, ši sistema nepadės sutvarkyti sąkandžio, 
nebent šiek tiek jį pakoreguos, tačiau estetinį 
šypsenos vaizdą pagerins su kaupu. Naudojant 
šią sistemą dedamos vielutės bei breketai yra 
dantų spalvos, todėl šypsenos negadina metalas 
burnoje, jis nekrinta į akis, tad galėsite laisvai 
jaustis ir nesijaudinti dėl savo išvaizdos. 

„Kai kelis metus nešiojami tradiciniai bre-
ketai, ideali burnos higiena neįmanoma, todėl 
atsiranda įvairių pakitimų, problemų, tuo tarpu 
„Six months smile“ sistemai užtenka pusme-
čio, per kurį dantų pakitimų neatsiranda arba 
jie būna minimalūs“, – neseniai pradėtą taikyti 
sistemą giria klinikos pacientai. 

„Odontologijos klinika“ – 
socialiai atsakinga

Klinikos vadovas S. Vetoševas yra tiesiog 
įsimylėjęs savo darbą, todėl kiekvieną pacientą 
pasitinka ir palydi su šypsena bei su individu-
aliai parinktu gydymo ar protezavimo planu 
pagal paciento fizines ir finansines galimybes. 

Vis dėlto darbe ištinka įvairių dalykų. S. Veto-
ševas dažnai savo pacientams sako: „Pasitikė-
kite mumis ir mes jums atversime savo širdis“, 
tačiau ne visi pacientai, ateinantys į kliniką, 
linkę pasitikėti gydytojais, dalis nepapasakoja 
apie savo sveikatos bėdas, o juk tai turi didelę 
reikšmę ir odontologinio gydymo rezultatams. 
Ypač liūdna, kai daugybės pastangų ir žinių pa-
reikalavęs gydymas nueina perniek, nes paci-
entas nesilaiko tinkamos burnos higienos. „Ta-
čiau visus nesklandumus atperka graži ir sveika 
patenkintų pacientų šypsena“, – numoja ranka 
klinikos odontologai. Gydytojai taip pat pabrė-
žia tai, kad pacientai, prieš pradėdami brangias 
dantų gydymo, protezavimo ar tiesinimo pro-
cedūras, turėtų pasidomėti kokias technologijas 
taiko jų odontologas, galbūt kitose klinikose 
taikomi modernesni ir efektyvesni metodai.

Klinikos vadovas taip pat pasakoja apie lab-
daringą veiklą, kurią neišvengiamai tenka atlik-
ti dirbant privačioje klinikoje: „Kartais atveda 
į kliniką tėvai vaikus ir turi suskaičiavę tikslią 
sumą, kurią gali išleisti vaiko dantų gydymui, o 
po apžiūrios paaiškėja, kad yra nemažai bėdų... 
matome, kad šeima neturi daugiau pinigų, o 
mes daug neprarasime, jei išgydysime vienu ar 
kitu kariesu daugiau. Tai ne tik sąžinės reikalas, 
bet ir įstatymuose parašyta, kad odontologas 
gali teikti dantų gydymo paslaugas neatlygin-
tinai. Svarbu, kad pacientas liktų patenkintas, 
o vėl prireikus pagalbos žinotų, kur gali kreip-
tis, kur yra laukiamas ir kur bus suteikta ne tik 
aukščiausios kvalifikacijos paslaugos, bet ir pa-
sitiks malonus personalas. 

„Odontologijos klinika Žalgirio g. 109“ 
rengia ir daugiau socialiai atsakingų progra-
mų. Vaikams iki 18 metų bei pensinio amžiaus 
žmonėms Valstybinė ligonių kasa kompensuo-
ja protezavimo ir gydymo paslaugas, deja, ne 
visi į šias grupes patenkantys pacientai žino, 
kaip pasinaudoti valstybės pagalba. S. Vetoše-
vo vadovaujama klinika neseniai rengė išvyką 
į netoli esančius vaikų namus, kur vaikus bei 
už juos atsakingus asmenis supažindino su 
dantų gydymo galimybėmis bei vėliau nemo-
kamai patikrino jų dantis. „Kai kurie žmonės 
su nepasitikėjimu žiūri į mus, kai pasakome, 
kad galime padėti nemokamai. Mes tik kon-
sultuojame, supažindiname pacientus su jų tei-
sėmis ir parodome, kaip taisyklingai užpildyti 
paraišką kompensacijai gauti. Tai itin svarbu 
kalbant apie nepilnamečius, kas gi kitas, jei ne 
mes, suaugusieji, pasirūpinsime jų sveikata ir 
gerove? Mes patys iš to naudos neturime, juk 
konsultacijas teikiame nemokamai“, – situaciją 
komentavo S. Vetoševas, taip pat teikiantis ne-
mokamas konsultacijas norintiems gydyti arba 
protezuoti dantis. 
„Odontologijos klinikoje 
Žalgirio g. 109“ laukia  
malonios staigmenos 
pacientams 

Šiuo metu „Odontologijos klinikoje Žalgi-
rio g. 109“ taikoma akcija vaikams ir jaunimui 
iki 18 m. Klinikoje jie nemokamai gali prie 
danties prisiklijuoti „deimantuką“. Nepraleis-
kite progos! („Deimantukų“ skaičius ribotas)

„Odontologijos klinika 
Žalgirio g. 109“

Žalgirio g. 109 (2 
aukšte), Vilnius

Tel. (8 5)  275 7999

Pažangiausios dantų gydymo technologijos ir Lietuvoje

Dantų gydymo ir protezavimo paslaugas teikiančią „Odonologijos kliniką“ rasti nesunku – ji 
yra įsikūrusi Žalgirio gatvėje, šalia naujojo „Sostinės turgaus“. Į kliniką itin patogu atvykti 
automobiliu, kadangi klientams yra skirta nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.

Sveiki dantys vaikams visada užtikrina gerą nuotaiką.

Odontologas gerantologas Rimvydas Aukš-
tuolis.
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„SAMOZDRAV“ – IŠRADIMAS, PADEDANTIS 
NATŪRALIU BŪDU STIPRINTI ORGANIZMĄ IR 
APSISAUGOTI NUO PAVOJINGIAUSIŲ LIGŲ 
Kraujotakos ligos ir sutrikimai (hipertonija, insultas, infarktas ir kt.) 

yra pagrindinės didėjančio žmonių mirtingumo ir invalidumo priežas-
tys. Dažniausiai šie simptomai ima varginti tuos, kurie mažai juda, mai-
tinasi nesveikai, patiria stresą, taip pat įtakos turi paveldimos ligos. 
Vaistų yra daug, tačiau jų nauda laikina, o neigiamas šalutinis poveikis, 
kuris paliečia ne tik kepenis, inkstus, skrandį, bet ir kitus organus bei 
organizmo sistemas, yra ilgalaikis. Tačiau išeitis yra! Pagerinti lėtinių 
ligų varginamo organizmo būklę, sustiprinti imunitetą, atkurti normalią 
kraujotaką ir apsisaugoti nuo tokios grėsmingos diagnozės kaip hiper-
tonija, insultas, infarktas, bronchinė astma, migrena, II tipo diabetas ar 
artritas galima atliekant kvėpavimo pratimus su treniruokliu „Samoz-
drav“, kuris padeda natūraliu būdu panaudoti organizmo rezervus. 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad pagrindinė kraujotakos sutriki-
mų priežastis – anglies dvideginio trūkumas kraujyje.

CO2 gyvybiškai svarbus
CO2 reguliuoja nervų ląstelių jautrumą, veikia ląstelių pralaidumą, deguonies pasisavinimą. Ža-

linga, kai CO2 iš organizmo pašalinamas per intensyviai, organizme šių dujų nuolat turi būti 6–7 %. 
Kai CO2 nesiekia normos, pervargsta nervų sistema, sutrinka medžiagų apykaita. Dėl to sumažėja 
organizmo atsparumas ligoms, kaupiasi druskos, prasideda kraujagyslių, bronchų ir visų organų 
lygiųjų raumenų spazmai, siaurėja kraujagyslės, vystosi audinių sklerozė. Organizmas patiria de-
guonies badą, pablogėja kraujotaka, smarkiai padidėja infarkto, insulto rizika. 

CO2 koncentracijai vėl pasiekus normą visos išvardintos patofiziologinės būsenos išnyksta, 
žmogus tampa sveikesnis. Dabar jau yra puikus ir paprastas būdas atkurti normalų CO2 lygį orga-
nizme – tai kvėpavimo pratimai su treniruokliu „Samozdrav“. 

Normali kraujotaka – raktas į ilgą gyvenimą
Treniruotės esmė – kvėpavimas atmosferos ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu, kuriame anglies 

dvideginio koncentracija daug kartų didesnė nei paprastame ore. Keletą mėnesių kasdien tre-
niruojantis po 30–60 min., C02 koncentracija padidėja, todėl pagerėja kraujagyslių tonusas bei 
organų aprūpinimas krauju, normalizuojasi kraujo spaudimas ir širdies 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 bei negalavimų arba juos įveikti, pa-
vyzdžiui, bronchinės astmos, aritmijos, svaigimo, koordinacijos ir virškinimo sutrikimų, nutukimo, 
aterosklerozės, osteochondrozės, artrozės, odos bėrimų, nemigos, nuolatinio nuovargio, anksty-
vo senėjimo ir kt.

UAB „COSMICUS SALUS“,
Sužinoti daugiau apie treniruoklį „Samozdrav“ ir jį užsisakyti galima tel.: 8 5 2305808, 

+370 606 89669. Treniruoklių raiste: Vilniuje „Vingio“ vaistinėje (Savanorių per. 11), Kaune 
firmoje „RIVA“ (Putvinskio g. 49), Šiauliuose medicinos technikos parduotuvėje (Dvaro g. 74), 
Klaipėdoje medicinos technikos parduotuvėje (Galinio Pylimo g. 5). Daugiau informacijos: 
www.salus.lt ir info@salus.lt. 

PROPOLIO GALIA  
IMUNINEI SISTEMAI!

Propolis (bičių pikis) – augalinės kilmės medžiaga, kurią renka bitės 
nuo beržų, topolių, kaštonų, pušų pumpurų. Į klijingą pumpurų masę jos 
įmaišo nektaro ir žiedadulkių vaško. Propolio sudėtyje yra bioflavonoidų, 
fenolinių rūgščių ir mineralinių medžiagų: magnio, cinko, kalcio, kalio, 
geležies, natrio, fosforo ir kt. Pikyje yra A, B grupės, C, E vitaminų, biotino 
(vit. H). Propolis – vienas stipriausių natūralių antibiotikų.

 Nesukelia pašalinio 
nepageidaujamo poveikio kaip 
cheminiai antibiotikai.
 Didina organizmo atsparumą ir 
gerina organizmo būklę.
 Naikina bakterijas, virusus, 
sumažina ir sustabdo uždegimą.
 Padeda esant širdies ir 
kraujotakos sutrikimams.
 Padeda įveikti skrandžio ir 
žarnyno negalavimus.
 Skatina tulžies ir šlapimo 
išsiskyrimą.
 Šalina iš organizmo nuodus ir 
toksinus.
 Stiprina nervų sistemą.
 Malšina skausmą, skatina 
žaizdų gijimą. 

-30%
Pasiūlymas galioja 2013 10 01 – 2013 10 31 pateikus kortelę MEDUS.

Gamintojas: 

UAB „MEDICATA FILIA“
Žarijų g. 2B, Vilnius, LT-02300
www.medicata.lt

idutinių platumų klimato juos-
toje daugiau nei pusę metų 
nežydi gėlės, anksti temsta ir 
žemę skalbia įkyrūs lietūs ar-
ba kausto ledas, todėl net ir 

būdami dideli optimistai galime netikė-
tai susidurti su depresija. Psichologės-
psichoterapeutės Gražinos Sapiegienės 
teigimu, bėdų šaltinis slypi mūsų fiziolo-
gijoje: dėl šviesos trūkumo sumažėja se-
rotonino – organinio baltymo, kurį gami-
na hipofizė, reguliuojanti mūsų nuotaiką, 
miegą bei apetitą – gamyba. 

Kokie veiksniai liudija, kad žmogus 
gali susirgti depresija? Ar ši liga gali 
būti paveldima?

Depresijai atsirasti įtakos turi ir pa-
veldimumas, nors vienareikšmiškai teig-
ti, kad depresija paveldima, negalima, 
tačiau depresijos atvejai giminėje laiko-
mi vienu iš rizikos veiksnių, padidinan-
čių tikimybę susirgti šia liga. Rizikos 
veiksnys taip pat yra amžius bei lytis. 
Dėl stiprios hormonų pertvarkos orga-
nizme rizikos grupei priklauso paaugliai 
ir pagyvenę žmonės, be to, moterims 
depresija diagnozuojama tris kartus daž-
niau nei vyrams. Didelę įtaką turi vidinė 
įtampa bei stresas, kuris atsiranda dėl sti-
praus emocinio sukrėtimo (artimo žmo-
gaus ar darbo netekimo, skyrybų) arba 
ilgalaikės nuolatinės įtampos (nesėkmės, 
nepasitikėjimas savimi, negatyvus kitų 
vertinimas). Depresija sukelia cheminių 
medžiagų disbalansą, o šis disbalansas 
turi pavojingą šalutinį poveikį sveikatai, 
todėl depresija yra dažna kitų ligų prie-
žastis.

Kokių prevencinių priemonių reikė-
tų imtis norint išvengti depresijos?

Pagrindiniai žingsniai galėtų būti šie: 
pasitikėjimas savimi, gyvenimo tikslas, 
užimtumas ir mėgstama veikla, bendra-
vimas ir pozityvios emocijos.

Kai saulė vis mažiau džiugina žmones 
savo šviesa ir šiluma, o tamsūs šešėliai 
vis dažniau lenda iš tamsių pakampių, 

ne vieną iš mūsų aplanko niūrios nuotai-
kos ir mintys. Galima žengti ir dar vie-
ną žingsnį – apsilankyti individualiuose 
psichoterapijos sesijose arba grupiniuose 
terapiniuose užsiėmimuose. Tai visai ne-
reiškia, kad jums kažkas negerai, tiesiog 
kartais reikia specialisto pagalbos, kad 
susitvarkytumėme su tam tikra situacija, 
užklupusiomis emocijoms, pagaliau su 
pačiu savim. Taip pat depresiją įveikti 
puikiai padeda meno terapijos užsiėmi-
mai, kuriuose kaip terapinė priemonė tai-
komas piešimas, muzika, vaidyba, litera-
tūra, kvapai, žaidimai, šokis, pasakos.

Kuo žmogui gali būti naudinga mu-
zikos terapija?

Fiziologiškai muzikos poveikį galima 
paaiškinti centrinės nervų sistemos ge-
bėjimu reaguoti į akustinius garsus, t. y. 
centrinė nervų sistema reaguoja į impul-
sus, kuriuos perduoda tam tikro dažnio 
garsinė banga, ir dėl to skatina biologiš-

kai aktyvių medžiagų išsiskyrimą. Šios 
medžiagos reguliuoja vidaus organų ir 
sistemų veiklą.

Tyrimais įrodyta, kad mėgstamos mu-
zikos klausymasis turi teigiamą poveikį 
širdies ir kraujagyslių sistemai. Muzikos 
terapija gali būti taikoma ne tik sergan-
tiems, bet ir sveikiems, bet pavargusiems 
asmenims. Tai yra ne tik gydomoji, bet 
ir profilaktinė priemonė. Muzika gali pa-
dėti suprasti ir išgyventi vidinius konf-
liktus, išlaisvinti slopinamus polinkius, 
pašalinti emocinę įtampą. Kuo stipresni 
emociniai išgyvenimai užklumpa klau-
santis muzikos, tuo stipriau tai teigiamai 
veikią mąstymą, atmintį, dėmesį, valią ir 
elgesį. 

Efektyviausiai depresiją gydo links-
ma, energinga, ritmiška muzika, o atsi-
palaiduoti padeda relaksacinė. Geriausių 
rezultatų sulaukiama tada, kai pacientai 

klausosi muzikos ir tuo pačiu metu atlie-
ka lengvus pratimus, pavyzdžiui, šoka, 
arba užsiima menine veikla, pavyzdžiui, 
piešia.

Norėdami sumažinti per dieną su-
sikaupusią įtampą, pasiklausykite bet 
kokios mėgstamos dainos. Nesvarbu, 
ar ji greita, ar lėta. Atsisėskite arba at-
sigulkite, patogiai įsitaisykite. Kelias 
minutes pasiklausykite muzikos, tada 
švelniai įtempkite ir atpalaiduokite rau-
menis (pradėkite nuo pėdų). Mažiau nei 
po 10 minučių pastebėsite, kad sugebate 
aiškiau mąstyti, o jūsų mintys tapo pozi-
tyvesnės.

Už atsakymus dėkojame 
psichologei-psichoterapeutei 

Gražinai Sapiegienei
VšĮ "Kauno psichoterapijos centras", 

Kaunas, Raudondvario pl. 164A
www.kaunopsichoterapijoscentras.lt

Muzikos galia padeda kovoti su rudenine depresija

Efektyviausiai depresiją gydo linksma, ener-
ginga, ritmiška muzika. Norėdami sumažinti per dieną susikaupusią įtampą, pasiklausykite bet kokios mėgstamos 

dainos.
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astaruoju metu vis labiau plinta 
ekologinės idėjos, žmonės ieško 
sveikų ir, svarbiausia, natūralių 
produktų, todėl susirgę vis daž-
niau suka ne į vaistinę, o į vaista-

žolių parduotuvę. Kadaise vaistažolėmis 
gydydavosi mūsų senoliai, o šiandieninis 
žmogus vėl atranda senolių ir mokslo pa-
tvirtintą vaistažolių galią. Apie vaistažo-
les, jų poveikį ir savo ilgametę veiklą pa-
sakoja parduotuvės „Gamtos produktai“ 
provizorius ir fitoterapijos konsultantas 
Edvardas Kazlauskis.
„Gamtos produktai“ – pirmoji 
specializuota vaistažolių 
parduotuvė Lietuvoje

„Gamtos produktai“ duris atvėrė 2004 
metais, praėjus vos mėnesiui nuo Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą. Tai buvo labai 
svarbus įvykis, nes įsigaliojo ES direkty-
vos, leidžiančios laisvą prekybą vaistažolė-
mis ir jų preparatais. Iki tol vaistažoles galė-
jo pardavinėti tik vaistinės, o E. Kazlaukio 
įmonė nuo 1995 m. dirbo kaip tiekėja, todėl 
galima sakyti, kad „Gamtos produktų“ ko-
manda yra sukaupusi beveik dvidešimties 
metų darbo su vaistažolėmis ir jų produk-
tais patirtį. 

Šiandien tiek internetinė, tiek įprasta 
„Gamtos produktų“ parduotuvė, įsikūrusi 
Kaune, siūlo platų vaistažolių ir jų produktų, 
bičių produktų preparatų ir vitaminų 
asortimentą. Be to, čia užsukę galite gauti 
ne tik kvalifikuotų specialistų patarimų, bet 
individualiai jums paruoštų vaistažolių mi-
šinių.

Konsultuoja patyrę specialistai
Vaistažolių ir jų preparatų galima nusi-

pirkti beveik bet kur – prekybos centruose, 
vaistinėse, internete, įvairiose mugėse, tačiau 
sertifikuotų produktų ir profesionalių konsul-
tacijų rasite mažai kur. Parduotuvė „Gamtos 
produktai“ yra viena iš tų retų vietų, kur jus 
pasitiks tik kvalifikuoti vaistininkai, o sun-
kesnių sveikatos problemų atveju konsultuos 

vaistininkas, turintis aukščiausią vaistininko 
farmakognosto kvalifikaciją ir Barselonos 
universiteto fitoterapijos magistro diplomą. 

E. Kazlauskis teigia, kad profesionali 
konsultacija yra labai svarbus dalykas, nes: 
„dažnai pirkėjas ateina pasiskaitęs inter-
nete ar išgirdęs iš kaimyno, kad kokia nors 
vaistažolė jam labai tiks nuo, pavyzdžiui, 
skrandžio problemų. Žmogus ir prašo jos. 
Bet ta vaistažolė, tarkime, skatina skran-
džio sulčių išsiskyrimą, o pirkėjas kon-
sultacijos metu kaip tik prasitaria, kad jį ir 
taip kankina padidėjęs rūgštingumas. Jei 
nepaklausi pirkėjo, kam jo prašoma žolė 
reikalinga, jis nusipirks ją, o po to sakys, kad 
nepadėjo. Ir turbūt niekada nesužinos, kad 
jam reikėjo visai kitos vaistažolės“. Todėl 
„Gamtos produktai“ renkasi antrąjį kelią –  
stengiasi sužinoti, kam klientui reikia vieno 
ar kito preparato, padeda išsirinkti tinkamiau-
sią. Svarbu, kad žmogus įsitikintų vaistažolių 
galia ir iškilus naujoms problemoms žinotų, 
kur gali sulaukti patikimos pagalbos.

Vaistažolės ar sintetiniai 
vaistai?

Jau nuo senų senovės pastebėta, kad įvai-
rūs augalai turi teigiamą poveikį sveikatai ir 
grožiui, per tūkstančius metų sukaupta patir-
tis jau seniai patvirtinta ir mokslo. Nors vais-
tažolės paprastai yra silpnesnės už sintetinius 
vaistus, tačiau jos beveik nesukelia pašalinių 
poveikių, netgi padeda įveikti sintetinių vais-
tų sukeltus nepageidaujamus efektus. Vis 
dėlto fitoterapijos konsultantas nelinkęs nu-
rašyti įprastų vaistų, atvirkščiai, teigia, kad 
didžiausią naudą neša sintetinių vaistų ir 
vaistažolių draugystė. 

Vaistažolės pagal individualius 
poreikius

„Gamtos produktai“ siūlo ne tik jau pa-
ruoštus vaistažolių ar jų preparatų mišinius, 
bet ir juos kuria pagal individualius poreikius. 
Parduotuvės provizorius teigia, kad visada 
atsižvelgia į kliento poreikius ir bėdas. Kon-
sultacijos metu gali paaiškėti, kad jau paruošti 
mišiniai ne visiškai tinka konkrečiai situacijai, 
tuomet stengiamasi surasti optimalų variantą. 
„Pavyzdžiui, daugumai po chemoterapijos 
reikia atstatyti vaistų išderintas organizmo sis-
temas, tačiau klientų būklės gali labai skirtis. 
Vienam būna padidėjęs kraujospūdis, kitam –  
sumažėjęs. Todėl tokiu atveju sąžiningas ir 
kvalifikuotas fitoterapeutas nesiūlys daugmaž 
tinkančio mišinio iš lentynos, o paruoš indivi-
dualų“, – tvirtina E. Kazlauskis.
Kodėl kokybiškos vaistažolės 
negali būti neekologiškos?

Fitoterapijos konsultantas E. Kazlaukis 
pataria neužkibti ant kabliuko ir netikėti 
tais, kurie siūlo ekologiškas vaistažoles. 
Vaistažolių ekologiškumo klausimas pri-
klauso nuo šalies įstatymų, pavyzdžiui, Is-
panijoje apskritai negali būti neekologiškų 
vaistažolių, visos jos turi atitikti aukščiau-
sius reikalavimus, nebūti užterštos pestici-

dais, sunkiaisiais metalais, herbicidais ir t. 
t., todėl produkto ženklinimas kaip ekolo-
giško praranda prasmę. 

Lietuvoje tokio įstatymo nėra, tačiau, jei 
vaistažolės ar jų produktai nepažymėti kaip 
ekologiški, dar nereiškia, kad tokie nėra. Jei 
klientui iškyla tokių klausimų, jis turėtų drąsiai 
kreiptis į vaistininką ar pardavėją. „Mes pasiti-
kime savo tiekėjais ir produktų gamintojais, to-
dėl galime garantuoti, kad mūsų parduodamose 
vaistažolėse nėra nieko, ko neturėtų būti“, – si-
tuaciją komentuoja E. Kazlauskis.

Už atsakymus dėkojame
Edvardui Kazlauskiui

„Gamtos produktai“
M. Daukšos g. 30, Kaunas

Tel. 8 37 220414
www.egamtosproduktai.lt
www.gamtosproduktai.lt

„Gamtos produktai“ – kokybiškos vaistažolės ir 
kvalifikuotos konsultacijos

■  Farmakognozija – mokslas apie natū-
ralias gydomąsias medžiagas.
■  Fitoterapija yra ligų gydymas vais-
tažolėmis ar kitais natūraliais produktais 
(grybais, kerpėmis, jūros augalais ir t. t.) 
bei jų preparatais. Fitoterapija gali būti pa-
grįsta tiek vadinamąja liaudies medicina, 
tiek rimtais moksliniais tyrimais. 

Smecta 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Diosmektitas. Terapinės indikacijos Simptominis 
skausmo, susijusio su stemplės, skrandžio, dvylikapirštės ir storosios žarnos ligomis, gydymas. Vaikų 
(įskaitant kūdikius) ir suaugusiųjų ūminio ir lėtinio viduriavimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: 
Vartoti per burną. Ūminio viduriavimo gydymas: kūdikiams ir vaikams: iki 1 metų – 2 paketėliai per parą 3 
dienas, po to – 1 paketėlis per parą; vyresniems nei 1 metų – 4 paketėliai per parą 3 dienas, po to – 2 paketėliai 
per parą. Suaugusiesiems: 6 paketėliai per parą. Kitų indikacijų gydymas: kūdikiams ir vaikams: iki 1 metų – 1 
paketėlis per parą; 1-2 metų – 1-2 paketėliai per parą; vyresniems nei 2 metų – 2-3 paketėliai per parą. 
Suaugusiesiems: vidutiniškai 3 paketėliai per parą. Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas diosmektitui arba 
bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Specialūs įspėjimai: vartojant 
diosmektitą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pacientams, kuriems praeityje yra buvę sunkių lėtinių vidurių 
užkietėjimo atvejų. Gydant ūminį viduriavimą vaikams, siekiant išvengti dehidracijos, kartu būtina nedelsiant 
skirti oralines rehidruojančias druskas (ORD). Suaugusiųjų gydymas taip pat turi būti vykdomas kartu su 
rehidratacija, jei paaiškėja, kad tai yra reikalinga. ORD arba intraveninės rehidratacijos apimtys turi būti suderintos 
su viduriavimo intensyvumu, amžiumi ir klinikine paciento situacija. Atsargumo priemonės: Šio vaistinio preparato 
negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir 
galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Rinkodaros teisės turėtojas bei jo atstovas 
Lietuvoje-IPSEN PHARMA. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Jei simptomai 
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

smecta 3 g milteliai geriamajai suspensijai. Diosmektitas. Terapinės indikacijos. 
Simptominis skausmo, susijusio su stemplės, skrandžio, dvylikapirštės ir storosios žarnos ligomis, 
gydymas. Vaikų (įskaitant kūdikius) ir suaugusiųjų ūminio ir lėtinio viduriavimo gydymas. 
Dozavimas ir vartojimo būdas. Vartoti per burną. Ūminio viduriavimo gydymas: kūdikiams ir 
vaikams: iki 1 metų – 2 paketėliai per parą 3 dienas, po to – 1 paketėlis per parą; vyresniems nei 1 
metų – 4 paketėliai per parą 3 dienas, po to – 2 paketėliai per parą. Suaugusiesiems: 6 paketėliai per 
parą. Kitų indikacijų gydymas: kūdikiams ir vaikams: iki 1 metų – 1 paketėlis per parą; 1–2 metų–1–2 
paketėliai per parą; vyresniems nei 2 metų – 2–3 paketėliai per parą. Suaugusiesiems: vidutiniškai 3 
paketėliai per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei 
medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Specialūs įspėjimai: vartojant diosmektitą, 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pacientams, kuriems praeityje nustatyta sunkių lėtinių vidurių 
užkietėjimo atvejų. Gydant ūminį viduriavimą vaikams, siekiant išvengti dehidracijos, kartu būtina 
nedelsiant skirti oralines rehidruojančias druskas (ORD). Suaugusiųjų gydymas taip pat turi būti 
vykdomas kartu su rehidratacija, jei paaiškėja, kad tai yra reikalinga. ORD arba intraveninės rehidratacijos 
apimtis turi būti suderinta su viduriavimo intensyvumu, amžiumi ir klinikine paciento būkle. Atsargumo 
priemonės: šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas 
sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės 
stygius. Rinkodaros teisės turėtojas ir jo atstovas Lietuvoje. IPSEN PHARMA. Prašome įdėmiai perskaityti 
pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado nepageidaujamas poveikis, 
dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar  vaistininku.
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Ar visada galima patiems 
pajusti ir numatyti artėjantį 
širdies infarktą?

Miokardo infarktas retai užgriūna mus 
kaip perkūnas iš giedro dangaus, tačiau 
vis dėlto būna tokių atvejų, kad pacientas 
turi žemą skausmo dirglumo slenkstį, to-
dėl iš tiesų infarktas jam gali išsivystyti 
nepajutus skausmo. Tokių ligonių nėra 
daug, iš šimto du ar trys.

Prieš infarktą šokinėja arterinis krau-
jospūdis, jaučiamas tam tikras diskom-
fortas širdies plote ar gerklėje. Dažnai 
suskausta fizinio krūvio metu, susijaudi-
nus, ką nors sunkiai pakėlus, pavalgius, 
kartais tie skausmai būna trumpi ir api-
būdinami kaip dusulys. Tipiški atvejai, 
kai skausmas jaučiamas dilbyje, rieše, 
nei iš šio nei iš to pradeda skaudėti dan-
tis, skrandį. Visa tai priklauso nuo to, 
kuri vainikinė arterija pažeista ir kokioje 
zonoje vystosi miokardo infarktas. Pa-
jutus šiuos simptomus reikėtų kreiptis į 
kardiologą, kuris atliktų elektrokardio-
gramą, patikrintų arterinį kraujospūdį, 
atliktų veloergometrijos tyrimą. Įtari-
mams didėjant, daromas echoskopinis 
širdies tyrimas, pasižiūrima, kaip dirba 
atskiros širdies dalys.

Ar lengva supainioti infarktą 
su panikos priepuoliu, kuriam 
kartais būdingi panašūs 
simptomai?

Taip, dauguma simptomų gali būti pana-
šūs. Panikos priepuolis gali būti pranašas, 
kad kažkas negero vyksta ir širdyje. Tokie 
pojūčiai kaip spaudimas kakle, gerklė-
je, išplitęs skausmas krūtinės ląstoje, tarp 
menčių ar sprande turėtų būti traktuojami 
kaip širdies ir kraujotakos nepakankamumo 
priepuolis. Prieš miokardo infarktą dažnai 
kraujagyslės būna susiaurėjusios daugiau 
nei 70 %, o tai nulemia minėtų simptomų 
atsiradimą.

Sulaukęs penkiasdešimties žmogus turė-
tų vartoti acetilsalicilo rūgštį, kuri sušvelni-
na galimą miokardo infarktą. Ji suskystina 
kraują, be to, nors kartais vainikinė arteri-
ja ir užanka, infarktas nebūna itin stiprus. 
Acetilsalicilo rūgštis – rimtas profilaktinis 
vaistas, padedantis ne tik ištikus infarktui, 
bet ir insultui. 

Koks yra tolesnis miokardo 
infarkto gydymas?

Jei elektrokardiogramoje užfiksuojami 
išeminiai pakitimai, privalu atlikti širdies 
kraujagyslių kontrastinį tyrimą. Į ligonio 

kraujagyslę įvedamas kateteris, per kurį su-
leidžiama kontrastinė medžiaga, padedanti 
nustatyti kokio laipsnio, kur ir kaip stipriai 
išplitę paciento vainikinių arterijų susiaurė-
jimai. Jei arterijos susiaurėjusios yra ne dau-
giau nei 40 %, pacientui skiriami vaistai ir 
jis stebimas, jei susiaurėjimas siekia 50 % –  
reikia atverti kraujagyslę. Tokiu atveju tai-
komas intervencinis metodas, kuomet per 
specialų kateterį įstumiamas stentas ir jį iš-
plėtus atstatoma kraujotaka. Jeigu matoma, 
kad susiaurėjimai daugybiniai, tenka imtis 
operacijos, vadinamojo koronarų šuntavimo. 
Operacijos metu prisegama nauja kraujagys-
lė už užakusios arterijos. Nauja kraujagyslė, 
kuri neša kraują iš aortos, imama iš periferi-
nės žmogaus venos arba arterijos. 

Ar šuntavimo operacija yra 
pavojinga gyvybei?

Jeigu žmogus laiku sureaguoja į simpto-
mus ir atlieka visus reikiamus tyrimus, mirties 
tikimybė operacijos metu yra vos 0,3–0,4 %.  
Taip pat duodama garantija, kad žmogus 
po operacijos bus sveikas vidutiniškai pen-
kiolika ar dvidešimt metų, tačiau įspėjama, 
kad privalės laikytis sveiko gyvenimo būdo 
režimo, antraip operaciją gali reikėti pakar-
toti. Iš tiesų tai dažna, ištobulinta ir papras-
tai sėkminga operacija. Aš pats esu padaręs 
daugiau nei 6,5 tūkstančio tokių operacijų. 
Lietuvoje ją atlieka keturi centrai, esantys 
Klaipėdoje, Kaune ir du Vilniuje. 

Kodėl šuntavimo operacija 
dažniausiai atliekama vyrams?

Statistika rodo, kad vyrai dažniau serga šia 
liga dėl hormonalinio poveikio, charakterio 
savybių ir sveikatą žalojančių faktorių. Įtakos, 
žinoma, turi ir kiti veiksniai: antsvoris, diabe-
tas, paveldimumas ir kt. Tačiau pastaruoju me-
tu matau augančią jaunų merginų kartą, kurios 
nevengia patraukti dūmo... o juk nikotinas yra 
vienas agresyviausių infarkto sukėlėjų. 

Ar jauną žmogų taip pat 
gali ištikti infarktas, ar jis 
gali pajusti ligai būdingus 
simptomus?

Jauni žmonės gali turėti įvairių širdies 
anomalijų ir defektų, kurie gali sukelti 
panašius simptomus. Esant pojūčiui, kad 
kažkas negerai su širdimi, būtinas apsilan-
kymas pas šeimos gydytoją, o vėliau ir siun-
timas pas kardiologą. Be to, visada reikėtų 
atsiminti, kad jeigu jūsų tėvai arba seneliai 
sirgo infarktu – 90 % tikybė, kad ir jūs gali-
te susirgti šia liga. 

Už atsakymus dėkojame profesoriui 
kardiochirurgui Giedriui Uždaviniui

Privati ligoninė ir poliklinika 
„Kardiolita”

Laisvės pr. 64A, Vilnius

Kad infarktas nenutrauktų plono gyvybės siūlo

Jei jūsų tėvai arba seneliai sirgo infarktu – 90 % 
tikybė, kad ir jūs galite susirgti šia liga.

Miokardo infarktas, nuo kurio nėra 
apsidraudęs nė vienas žmogus, gali užklupti 
netikėtai. Todėl svarbu įsiklausyti į savo 
organizmo siunčiamus signalus ir laiku 
kreiptis gydytoją. Apie ligos simptomus, 
prevencijos būdus ir širdies kraujagyslių 
operaciją kalbamės su vyriausiuoju privačios 
ligoninės ir poliklinikos „Kardiolita“ vyr. 
gydytoju kardiochirugu Giedriumi Uždaviniu.

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

Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

75 mg ir 150 mg pl∂vele dengtos tablet∂s
(IMS duomenys, 2012 m.)

Hjerte / 007.1
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Kokio amžiaus žmonėms gali būti atlie-
kama atlėpusių ausų korekcija? 

Otoplastika – taip vadinama atlėpusių ausų 
estetinė korekcija – gali būti atliekama vaikams 
nuo šešerių metų. Tiesa, vyriausias mano paci-
entas buvo daugiau nei septyniasdešimties me-
tų amžiaus. Jei sveikata leidžia ir žmogus yra 
motyvuotas, ausų korekcija gali būti atliekama 
beveik bet kokio amžiaus žmonėms.

Kiek laiko užtrunka operacija ir gijimo 
laikotarpis?

Operacija trunka apie valandą, po jos pa-
cientas nėra hospitalizuojamas. Po operacijos 
ausis būna sutvarstyta tris dienas, o po to dvi 
savaites tvarstoma tik nakčiai. Siūlai šalinami 
po 10–12 dienų. Pooperacinis randas beveik 
nematomas, kadangi pjūvis daromas užpaka-
linėje ausies pusėje. Pacientas po operacijos 
maždaug tris savaites turi vengti fizinio krūvio. 
Tėvams labai svarbu kontroliuoti itin aktyvius 
vaikus.

Anksčiau minėjote žmogaus motyvaciją, 
ką turėjote omenyje?

Suaugęs žmogus dažniausiai žino, ko nori, 
ir būna pasiryžęs operacijai, o vaikai į ją ga-
li reaguoti labai skirtingai. Vaikas turi norėti 
operacijos, pastebėta, kad motyvuotiems žmo-
nėms greičiau gyja žaizdos, apskritai tokiems 
žmonėms įvyksta mažiau komplikacijų po bet 
kokios chirurginės intervencijos ar gydymo. 
Labai svarbu, kad vaikas pasitikėtų gydytoju, 
pats turiu didelę darbo patirtį su vaikais, esu 

dirbęs vaikų chirurgu, todėl stengiuosi su jais 
bendrauti kaip su suaugusiais, niekada neme-
luoju, todėl greitai pelnau jų palankumą. Žino-
ma, pasitikėti gydytoju turi ir suaugę, svarbu, 
kad neslėptų savo ligų istorijos, kuri gali pada-
ryti įtaką operacijos sėkmei, gijimui.

Visiems pacientams – mažiems ir dideliems 
– paaiškinu, kad operacijos metu naudojama 
tik vietinė nejautra. Itin jautriems vaikams 
net prieš leidžiant švirkštą su anestetikais oda 
yra patepama specialiu tepalu, kuris odą daro 
nejautrią ir vaikas nepajaučia nė adatos dūrio. 
Taip pat bet kokio amžiaus pacientams gali bū-
ti skirti lengvi raminamieji vaistai palengvinti 
priešoperacinį jaudulį. Pooperacinis skausmas 
yra minimalus, jei reikia, galima vartoti skaus-
mą malšinančius vaistus. Dauguma po tokio 
paaiškinimo nusiramina, mažiau bijo operaci-
jos.

Dabar pakalbėkime apie vokų plastiką. 
Ar akių vokų plastinė operacija atliekama 
tik dėl estetinių sumetimų?

Estetika yra labai svarbi, juk po akių vokų 
operacijos žmogus atrodo jaunesnis, jaučiasi 
geriau, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, ta-
čiau ši operacija neretai atliekama ir dėl formą 
bei funkciją praradusių akių vokų. Vyresniems 
asmenims vokai gali užgulti akis, žmogus 
nuolat būna prisimerkęs, pasitaiko, kad vokas 
suglemba taip, kad net skverbiasi į regėjimo 
lauką, todėl operacija, galima sakyti, tampa bū-
tina ne tik dėl estetinių, bet ir labai praktiškų 

priežasčių. 
Turbūt ne vienas jaudinasi dėl randų ir 

pooperacinio periodo, ką jiems patartumė-
te?

Atsakyčiau, kad jaudintis tikrai neverta. 
Akių vokų operacija (kaip ir ausų korekcija) 
trunka apie valandą. Pjūvis daromas taip, kad 
pooperacinis randas yra beveik nematomas. 
Šią operaciją atlieku nuo 1994 m., o radiochi-
rurginį prietaisą pradėjau naudoti prieš devy-
nerius metus. Naudojant šį prietaisą nebereikia 
skalpelio, o pjūvis būna labai tikslus. Šis prie-
taisas yra pranašesnis ir už lazerį, jis neperkaiti-
na aplinkinių audinių, todėl jie mažiau randėja 
ir greičiau gyja.

Po operacijos žmogus gydosi ambulatoriš-
kai ir būna darbingas, tiesa, patariama kelias 
pirmas dienas kuo mažiau lankstytis, vengti 
didelio fizinio krūvio. Operacijos pirminis re-
zultatas matomas iš karto, o po kelių mėnesių 

pjūviai tampa praktiškai nepastebimi ir mato-
mas galutinis rezultatas. Verta žinoti, kad veide 
daug geresnė nei, pavyzdžiui, kojose, todėl gi-
jimas vyksta sparčiau, o randai, jei lieka, būna 
mažiau pastebimi. Be to, esant reikalui galima 
vartoti specialius tepalus, skirtus randams gy-
dyti. 

Kada, jūsų nuomone, geriausia atlikti 
ausų korekcijos ir vokų operaciją?

Kadangi ausų korekcija dažniausiai atlie-
kama vaikams, patariu ją atlikti moksleivių 
atostogų metu, bet ne vasarą. Vasarą vaikai 
turi sportuoti, leisti laiką gryname ore, rudenį 
ar žiemą vaikų dienotvarkė paprastai būna ra-
mesnė, o tvarsčius, naudojamus kelias pirmas 
dienas, galima paslėpti po kepure. Tačiau, tai 
tik mano nuomonė, galutinį sprendimą dėl ope-
racijos laiko priima paciento tėvai. 

Kada operacija bus atlikta suaugusiems, nė-
ra didelio skirtumo, kadangi žmogus po opera-
cijos nėra hospitalizuojamas ir gali dirbti. Pasi-
taiko, kad moterys kreipiasi į plastikos chirurgą 
prieš pat vestuves. Visada tokiais atvejais pata-
riu operaciją atlikti likus keliems, o ne vienam 
mėnesiui iki šventės, kad žaizda visiškai sugytų 
ir būtų matomas galutinis rezultatas. 

Kiek užtrunka pasiruošimas operacijai?
Teoriškai ausų korekciją ar vokų plastinę 

operaciją galima atlikti praėjus vos kelioms 
valandoms po konsultacijos, praktiškai tai 
dažniausiai užtrunka ilgiau. Siekdamas taupyti 
pacientų laiką pirmąją konsultaciją galiu atlikti 
peržiūrėjęs atsiųstas nuotraukas ir perskaitęs 
anamnezę. Pagal šiuos duomenis galiu pasa-
kyti, ar operacija įmanoma bei kokia jos apim-
tis, žinoma, vėliau vis tiek reikalinga ir fizinė 
apžiūra. Tokia paslauga dažniausiai naudojasi 
emigrantai ir žmonės, gyvenantys toliau nuo 
pagrindinių miestų.

Už atsakymus dėkojame 
plastinės chirurgijos specialistui

Gintarui Karalevičiui
Mob.: +37068683222

www.plastikoschirurgas.lt

Mitai ir tiesa apie akių vokų ir ausų korekcijos operacijas
Žmonės dažnai būna nepatenkinti savo išvaizda, kokia nors kūno 
ar veido dalimi, pavyzdžiui, atlėpusiomis ausimis ar užkritusiais 
akių vokais. Vieni, priklausomai nuo situacijos, pripranta, o kiti 
gali nuolatos jaustis fiziškai ir psichologiškai blogai, todėl prireikia 
specialisto – plastikos chirurgo – pagalbos. Vis dėlto dalis žmonių 
kenčia ir nesikreipia į specialistus bijodami skausmo, randų bei 
nedarbingumo. Gydytojas Gintaras Karalevičius maloniai sutiko 
atsakyti į keletą klausimų ir išsklaidyti baimes bei mitus apie  
akių vokų bei ausų korekcines operacijas.

Tiek atlėpusių ausų, tiek akių vokų korek-
cinės operacijos užtrunka vos valandą, o 
pacientas nėra hospitalizuojamas, todėl ne-
vertėtų bijoti nedarbingumo.

ėdos dėl kojų venų varikozės ka-
muoja nemažai žmonių. Šios li-
gos gydymą šiuolaikiniu lazerinės 
chirurgijos būdu pristato patyręs 
kraujagyslių chirurgas Nerijus 

Bičkauskas. 
– Venų varikozė gali būti gydoma tradici-

niu chirurginiu būdu ir lazeriu. Kokie esmi-
niai šių gydymo būdų skirtumai?

– Lazerinė operacija priskiriama prie vadi-
namųjų pietų pertraukos operacijų, ji užtrunka 
20–40 minučių, o klinikoje pacientas praleidžia 
trumpiau nei dvi valandas. Tai labai patogu, nes 
sutaupomas ir laikas, ir pinigai. 

Kitas ir svarbiausias privalumas yra tai, kad 
ši žmogaus organizmą tausojanti operacija lei-
džia pacientui iš karto po jos stotis ir eiti. Po 
lazeriu atliktos kojų venų operacijos pacientas 
daug greičiau sugrįžta į įprastą aktyvų gyve-
nimą. Trečias didelis skirtumas tarp tradicinės 
ir lazerinės operacijų – estetinis. Lazeriu vena 
gydoma per mažą taškelį, jos nereikia išimti. 
Chirurginės operacijos metu padaromas pjūvis, 
per kurį ištraukiamas visas venos kamienas – 
nuo šlaunies iki pėdos. Po tokio pjūvio ilgai 
gyja žaizdos, lieka randai. 

Lazeriu atliekamos kojų venų operacijos 
yra paprastos ir neskausmingos. Vienintelis 
nepatogumas pacientui – po operacijos reikia 
mūvėti elastines kojines. Tačiau pooperacinis 
periodas praeina lengvai, pacientai jaučia tik 
šiokį tokį tempimą, bet ne skausmą.  

– Kodėl vis dar taikomas ir tradicinis ve-
nų varikozės gydymo būdas?

– Atrodytų keista, bet apie išsiplėtusių venų 
gydymo lazeriu privalumus nemažai žmonių 
nėra net girdėję. Tačiau lazerinė chirurgija vys-
tosi ir tobulėja sparčiais žingsniais. Jei lazerinės 
koaguliacijos pradžioje, apie 2000-uosius me-
tus, JAV tokios operacijos sudarė apie 5 proc. 
visų kojų venų operacijų, 2012-aisiais jų atlie-
kama daugiau nei 95 proc. Deja, Lietuvoje tik 
iki 30 proc.

– Kokios venų varikozės priežastys?
– Pagrindinės varikozės priežastys – geneti-

nės. Jei tėvai turėjo išsiplėtusias venas, ir vaikai 
gali paveldėti silpnas venų sieneles. 

Rizikos grupei priskiriami ne tik stovimą, 
bet ir sėdimą darbą dirbantys žmonės. Kai mes 
iš horizontalios padėties pakylame į vertikalią, 
kraujas sunkiau sugrįžta į širdį. Mums nuleidus 

kojas, kraujo tekėjimas sunkėja ir lėtėja, o ką 
jau kalbėti, jei ilgą laiką esame statiškoje pa-
dėtyje! Juk tada kur kas sunkiau dirba „raume-
nų pompa“! Tik mums judant raumenys gerai 
susitraukinėja, taip padėdami kraujui sugrįžti 
atgal. 

Sėdimą arba stovimą darbą dirbantiems 
žmonėms venos plečiasi dažniau, todėl pa-
tartina daryti pertraukėles, jų metu pajudėti, 
pavaikščioti, pajudinti pėdas, o profilaktiškai – 
mūvėti elastines kojines. 

– Kodėl išsiplečia venos? 
– Kojų venose yra vožtuvėliai, kurie užsi-

daro ir neleidžia kraujui grįžti atgal. Jeigu vena 
pažeista, išsiplėtusi, vožtuvėlių funkcija  su-
trinka. Jie jau nebesulaiko kraujo, todėl dalis 
jo grįžta atgal. Dėl to kojos pradeda tinti, jose 
atsiranda sunkumo jausmas, traukia mėšlungis. 
Plika akimi matomos ne visos venos, didžioji 
dalis kraujo kojose teka giliosiomis venomis, 
kurios nematomos ir yra tarp raumenų. Tik 10 
procentų kraujo nutekina sveikos paviršinės 
venos, o varikozinės venos, deja, tik grąžina 
kraują atgal į koją.

– Ar būtina gydyti išsiplėtusias venas, jei 
jos nekelia didelio diskomforto?

– Anksčiau buvo įsigalėjusi nuomonė, kad 
jei išsiplėtusių venų neskauda, galima negy-
dyti. Bet šiandien toks požiūris jau atgyvenęs. 
Dabar venų problemas galima išspręsti vienu 

adatos dūriu ir šviesolaidžiu, todėl laukti, kol 
pajusime didelius skausmus, nevertėtų. Labai 
svarbu žinoti, kad plečiantis venoms, jų ne-
gydant, gali atsirasti trombų arba veninių opų, 
kurios labai sunkiai gydomos. Be to, kuo anks-
čiau pradėsime gydyti, tuo geresnį efektą, tarp 
jų ir estetinį, pasieksime. 

– Operuoti prieš gimdymą ar po jo? 
– Šiandien, kai jau yra labai puikių, mažai 

traumuojančių gydymo metodų, patartina venų 
problemas šalinti kuo greičiau. Nėštumo metu 
padidėjus krūviui, kurį patiria kojos, venos gali 
dar labiau plėstis. Jei prieš nėštumą buvo vie-
nas mazgelis, po gimdymo jau gali išsivystyti 
rimta venų varikozė. Gydydami lazeriu prieš 
nėštumą galime „uždaryti“ blogąjį venų basei-
ną, tad ligai nebus kur plėstis. Seniau, kai dary-
davome tik chirurgines operacijas, procedūros 
apimtis buvo labai didelė, nes reikėdavo išimti 
visą venos kamieną (nors dažniausiai dalis jo 
būdavo visiškai sveika). Šiais laikais galima 
pašalinti tik blogąją venos dalį, tad kam laukti, 
o pagimdžiusioms – turėti papildomų nemalo-
nių rūpesčių? 

– Po kiek laiko grįžtama į įprastą gyve-
nimo ritmą? 

– Viskas priklauso nuo krūvio, kuris tenka 
kojoms. Čia labai svarbus ir psichologinis as-
pektas. Pacientui operacija – tai stresas, kuris  
išlieka ir po operacijos. Todėl visuomet sakau: 
nebandykite iš karto „versti kalnų“. Apie sportą 
negali būti nė kalbos, nes reikės mūvėti elastinę 
kojinę, kuri trukdys net normaliai nusiprausti. 
Yra žmonių, kurie jau po savaitės pradeda 
bėgioti! Bet kokiu atveju Jūs esate mobilus iš 
karto po operacijos, na, o apie krūvį kojoms 
sprendžiame individualiai. Dauguma pacientų 
yra darbingi iš karto po operacijos. 

– Ar yra kokių nors amžiaus ar sveikatos 
apribojimų?

– Amžiaus ribos nėra. Beveik visi, sergantys 
kojų venų varikoze, yra tinkami lazerinei kojų 
venų operacijai. Šiuo metu, kaip jau minėjau, 
JAV tik apie penkis procentus žmonių operuo-
jami chirurginiu būdu. Lazerinė operacija vi-
suomet yra lengvesnė ir mažiau traumuojanti.  

– Ar pasitaiko, kad po operacijos liga vėl 
atsinaujina?

– Tokia tikimybė yra. Juk kojose yra daug 
„venų baseinų“. Jei mes vieną išoperavome, 
tame pačiame baseine venos tikrai nebesiplės, 

tačiau tai gali atsitikti kitoje vietoje. Naujos 
technologijos, geresnis ištyrimas, ultragarso 
panaudojimas sumažino ligos atsinaujinimo ri-
ziką: chirurginiu būdu operuojant, liga atsinau-
jindavo apie 50 procentų, o naujais metodais 
– tik iki 10  procentų. 

– Kada geriau operuoti – žiemą ar vasa-
rą? 

– Galima operuoti visais metų laikais, tačiau 
elastinę kojinę patogiau mūvėti šaltuoju metų 
laiku.  

Medicinos diagnostikos ir gydymo 
centras, V. Grybo g. 32, Vilnius.

Registracija ir informacija 
tel.: 8 698 00 000, (8 5) 233 3000.

www.medcentras.lt 

Lazerinis išsiplėtusių kojų venų gydymas – greita ir efektyvu

Ką daryti, kad kojos 
būtų sveikos?  
■  vengti  antsvorio, atsikratyti perteklinių 
kilogramų ir taip sumažinti kojoms tenkantį 
krūvį;■  vengti ilgai stovėti ar sėdėti tokioje 
pačioje padėtyje;■  jei negalite išvengti ilgo stovėjimo, 
mažinkite kojoms tenkantį krūvį mūvėdami 
elastines kompresines kojines;■  mankšta, judėjimas, ypač važinėjimas 
dviračiu, plaukimas ar vaikščiojimas padeda 
pagerinti kraujo cirkuliaciją kojose;■  atsisakykite rūkymo, tai pagerins kraujo 
cirkuliaciją ir padės sureguliuoti kraujospūdį;■  jei esate moteris, venkite daug estro-
geno turinčių kontraceptinių tablečių bei 
hormoninių papildų;■  nekryžiuokite kojų sėdėdami;■  venkite aukštakulnės avalynės ir aptem-
piančių kojas drabužių;
■  įpraskite kiekvieną dieną pasėdėti / 
pagulėti pakeltomis aukščiau nei yra širdis 
kojomis;■  jei šių patarimų nepakanka gerai savi-
jautai ir matote pakitimus, susijusius su kojų 
venomis, – kreipkitės pagalbos į gydytoją.

Kraujagyslių chirurgas N. Bičkauskas.
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Ar mastitu gali susirgti ir  
negimdžiusios?

Mastitas yra pieno liaukos uždegi-
mas, o uždegimas gali būti bet kurioje 
žmogaus kūno dalyje. Jį sukelia įvairios 
priežastys, tokios kaip trauma ar infek-
cija. Mastitas dažniausiai užklumpa po 
gimdymo, laktacijos metu. Manoma, kad 
vienai moteriai iš dešimties mastitas at-
siranda pagimdžius. Labai retai jis gali 
išsivystyti ir kitu laikotarpiu, bet tai daž-
niausiai žindančių moterų liga. 

Dėl mastito gali skaudėti pieno liau-
kas, bet jeigu tai nesusiję su laktacija, 
gali būti sergama mastopatija, fibroade-
noma ar turėti cistų*. 

Ar normalu, jeigu  
visada prieš mėnesines  
moterį kamuoja krūtų 
skausmas?

Mastodinija, kitaip tariant, krūtų 
skausmas, dažnai gali atsirasti prieš mė-
nesines dėl ciklinių pieno liaukų pakiti-
mų. Pirmoje ciklo pusėje, kai kiaušidės 
pradeda gaminti estrogenus, išsiplečia 
pieno liaukų latakai, o antroje ciklo pu-
sėje didėja progresterono koncentraci-
ja, kuri gali skatinti ne latako, o pieno 
liaukų pūslelių padidėjimą. Taigi tai, 
kad pieno liaukos kinta yra normalu, bet 
skausmas – ne. 

Skausmas dažniausiai yra kokios nors 
ligos simptomas. Jeigu skausmo nebuvo 
anksčiau, reikia išaiškinti kodėl jis atsi-
rado dabar. Bet, jei specialistai nustatė, 
kad krūtis skauda dėl mėnesinių ir jei 
maudulys nekenkia gyvenimo kokybei, į 
jį galima nekreipti dėmesio. Kitu atveju 
mastodiniją reikia gydyti, o metodų yra 
įvairių. Gali padėti gyvenimo būdo pa-
keitimas: sportas, alkoholio ir kofeino 
atsisakymas prieš mėnesines, mažesnis 
druskos vartojimas. Jeigu ir to maža, gali 
būti taikoma hormoninė terapija. 

Kokią įtaką moters  
organizmui turi geležies 
vartojimas?

Pastaruoju metu atsirado naujų tyri-
mų, rodančių, kad nuo geležies koncen-
tracijos moters organizme gali priklau-
syti krūtų vėžio tikimybė ir šios ligos 
pasikartojimo rizika. Kai prasideda kli-
maksas, moterims gali pradėti vystytis 
ir mažakraujystė, nes mažėja geležies 
atsargų organizme. Menopauzės amžiu-
je, t. y. maždaug nuo 55 metų, moters 
organizme vyksta kitas procesas: išny-
kus mėnesinėms geležies koncentracija 
ima didėti. Viena iš teorijų teigia, kad 
jaunoms moterims krūties vėžys karto-
jasi būtent dėl geležies trūkumo, o vy-
resnėms geležies perteklius gali skatinti 
vėžinių ląstelių dauginimąsi. Jaunoms 
moterims geležies reikia daugiau, tad, 
esant jos trūkumui, patariama vartoti 
papildomai, o vyresniame amžiuje, jei-
gu moteris neserga mažakraujyste, pa-
pildomas geležies vartojimas gali būti 
kenksmingas. 

* Mastopatija – periodinis krūtų skaus-

mas. Krūtys tampa patinusios, gali būti 
jaučiamas tempimas, skausmas prisilie-
tus. Požymiai sustiprėja prieš menstruaci-
jas ir joms pasibaigus, o skausmas atlėgs-

ta ir vėl pasikartoja kas mėnesį. 
Fibroadenoma – tai nepiktybiniai krū-

ties navikai, dažniau diagnozuojami jau-
noms moterims nei vyresnėms. Manoma, 
kad augliai atsiranda dėl hormonų poky-
čio. Jie nesidaugina ir neplinta po visą 
organizmą, nuo atsiradimo pradžios gali 
šiek tiek padidėti. 25–35 metų amžiaus 
moterų, atmetus vėžio tikimybę, galima 
neoperuoti. Kartais auglys pakeičia krū-
ties formą, todėl operacija reikalinga ir 
dėl estetinių priežasčių. 

Krūties cistos – tai ertmės, prisipil-
džiusios skysčio ar tiršto turinio. Prieš 
menstruacijas jos dažnai padidėja, pasi-
daro skausmingos bei standžios. Krūtyse 
cistų gali būti įvairaus dydžio ir daug. Iš 
didesniųjų cistų ištraukiamas skystis, o 
jeigu po procedūros cistiniai dariniai ne-

išnyksta, daroma jų šalinimo operacija. 
Puikūs kasdieniniai geležies šaltiniai 

yra šie produktai: kiaušinio trynys, jau-
tiena, paukštiena, jūros gėrybės, žuvis, 
ankštinės ir lapinės daržovės, špinatai, 
javų daigai, rupi duona, saulėgrąžų ir se-
zamo sėklos, obuoliai, vyšnios, slyvos, 
džiovinti persikai, hematogenas.

Už atsakymus dėkojame 
Gydytojui ginekologui
Genadijui Kravčenkai 

DR. G.KRAVČENKOS 
GINEKOLOGIJOS KLINIKA

J.Jasinskio 17, LT-01111 Vilnius.
Tel. (8 5) 279 1312

Tel./Faks. (8 5) 279 1314
www.sveikamoteris.lt

Apie krūtų skausmą ir geležies 
svarbą jaunos moters organizmui
Krūtų maudimas ir skausmas prieš 
mėnesines gali įspėti apie rimtą pavojų, 
o geležies koncentracija kraujyje daryti 
įtaką krūties vėžio ląstelių atsiradimui. 
Ką vertėtų žinoti apie krūtų ligas ir kaip 
atsakingai maitintis, kad organizme netrūktų 
reikalingų medžiagų? Konsultuoja gydytojas 
ginekologas Genadijus Kravčenka. 
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20–30 minučių kasdieninė mankšta yra 
puiki profilaktinė priemonė siekiantiems su-
stiprinti sveikatą. Reguliari mankšta padeda 
sumažinti ne tik įvairių širdies, kraujagyslių, 
sąnarių ligų riziką, bet ir išvengti sąnarių 
patempimų bei kitokių pažeidimų, kadan-
gi mankšta reguliuoja ne tik fiziologinius 
procesus, organizmo aprūpinimą deguoni-
mi, kraujospūdį, bet ir gerina koordinaciją. 
Rekomenduojame keletą paprastų pratimų, 
kuriuos galite atlikti tiek namie, tiek darbe. 
Pratimai padės išjudinti sustingusius viso 
kūno raumenis bei sustiprinti sąnarius.

Vaikščiojimas. Stenkitės kuo daugiau 
vaikščioti pėsčiomis, gražią dieną kelią iki 
darbovietės, jei ji yra už vieno ar poros ki-
lometrų, įveikite pėsčiomis. Sugaišite bent 
pusvalandžiu ilgiau, tačiau pasivaikščioję, 
ypač ryte, darbo metu jausitės žvalesni ir 
energingesni. Panašiai elkitės ir darbo me-
tu – pertraukėles praleiskite ne ant kėdės, o 
vaikštinėdami arba mankštindamiesi.

Pratimai rankoms. Nors sėdėdami prie 
kompiuterio rankomis dirbame nuolatos, 
tačiau deramos mankštos jos nesulaukia. 
Pratimus pradėkite nuo riešų, iš pradžių at-
palaidavę, o po to ir įtempę juos pasukio-
kite pagal ir prieš laikrodžio rodyklę, taip 
pasukiokite ir pečius. Tuomet pereikite prie 
pačių rankų. Sunėrę pirštus ir nusukę delnus 
nuo savęs tieskite rankas į priekį tol, kol pa-
jusite malonų tempimą. Panašų pratimą atli-
kite ir nugaros pusėje, sunėrę pirštus, delnus 
atsukę į nugarą, rankas ištieskite ir kelkite 
rankas į viršų. Nepamirškite šių ir visų ki-
tų pratimų atlikti bent po penkis kartus ir 
neskubėdami, pajuskite malonų raumenų ar 
sąnarių tempimą.

Pratimai kojoms. Dirbant sėdimą dar-
bą kojos paprastai neveik nejuda, todėl jas 
pamankštinti tiesiog būtina. Sėdėdami ant 
kėdės krašto pakelkite nuo žemės vieną ko-
ją, kelkite ją taip, kad blauzda pasiektumėte 
šlaunį, o šlaunimi siektumėte krūtinę. Nepa-
mirškite ir pėdų. Sėdėdami ištieskite kojas, 
lenkite kojų pirštus žemyn, o po to į save. 
Panašų pratimą galite atlikti ir laikydami 
kojas sulenktas 90 laipsnių kampu. Kulnais 
stipriai įsispirkite į žemę, o priekinę pėdos 
dalį lenkite į save. Abiejų pratimų metu tu-
rėtumėte pajusti, kad tempia ne tik pėdą, 
bet ir blauzdų raumenis. Itin naudingas yra 
vienas iš paprasčiausių pratimų – pasistiebi-
mas. Turėdami galimybę atsistokite visiškai 
tiesiai, kojas suglauskite, rankas prispauski-
te prie šonų ir pasistiebkite tiek, kiek galite, 
o tuomet lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir 
pratimą pakartokite dar kelis kartus. Norė-
dami atsipalaiduoti po šių pratimų ar tiesiog 
pajudinti kojas po ilgos nejudros, sėdėdami 
galite šiek tiek paeiliui pakelti kojas ir len-
gvai pasukioti pėdas, palankstyti jas į viršų 
ir žemyn.

Pratimai kaklui. Kaklą mankštinti itin 
lengva. Mankštą pradėkite nuo paprasčiau-
sio pratimo – kelis kartus pakaitomis temp-
dami kaklą priglauskite galvą prie dešiniojo 
ir kairiojo peties, vėliau užverskite galvą 
kuo labiau į viršų, o po to smakru prilieskite 
krūtinę, atsipalaiduodami pasukiokite kaklą 
į abi puses. Taip pat galite sunerti rankas 
ant pakaušio ir galva kelias sekundes kuo 
stipriau jas spausti, atlikdami šį pratimą tu-
rėtumėte pajusti ir malonų rankų raumenų 
tempimą.

Pratimai liemeniui. Sėdėkite visiškai 
tiesiai, sunertas rankas lėtai tempkite į vir-

šų, kol pajusite tempimą tiek rankose, tiek 
juosmens srityje, po to atsipalaiduokite ir 
pakartokite pratimą. Vėliau taip pat laiky-
dami rankas jas tempkite į priekį bei į abu 
šonus. Liemenį mankštinti galite ir atsisto-
ję, populiariausias pratimas atliekamas lai-
kant kojas pečių plotyje. Tvirtai stovėdami 
ir nejudindami dubens, juosmeniu turite pa-
sisukti po kelis kartus į vieną ir į kitą pusę. 

Pratimai stuburui. Efektyviausia pagal-
ba skaudančiam ar nuolat nepatogioje padė-
tyje vargstančiam stuburui – taisyklingas 
sėdėjimas. Vis dėlto laikui bėgant stuburas 
įpranta prie tokio sėdėjimo, nors jis ir išlie-
ka naudingas, tačiau žmogus nebesijaučia 
spaudimo ar esąs įsitempęs, todėl reikalinga 
mankšta. Norintiems šiek tiek pamankštin-
ti stuburą ir nugaros sritį rekomenduojami 
keli paprasti pratimai. Sėdėkite visiškai 
tiesiai, kojas laikykite sulenktas 90 laipsnių 
kampu, rankas priglauskite prie kūno arba 
sunerkite ant pilvo, tuomet lėtai sukite 
pečius į nugaros pusę taip, kad mentės atsi-
durtų kuo arčiau viena kitos. Sėdėdami to-
kioje pačioje padėtyje sunertas rankas iškel-
kite į viršų, įtempkite liemenį bei pilvą ir 
lėtai visiškai tiesias rankas lenkite į nugaros 
pusę. Lenkite tol, kol jaučiate malonų rankų 
ir stuburo tempimą, nepersistenkite.

Pratimai akims. Akims, kaip ir kūnui, 
reikia poilsio ir mankštos. Jei nuolatos dir-
bate su kompiuteriu, kas valandą padarykite 
3–5 minučių pertrauką. Jų metu keletą kartų 
smarkiai sumirksėkite, tuomet kelis kartus 
pažiūrėkite į dešinę ir į kairę pusę, į viršų 
ir į apačią, pasukiokite akių obuolius pa-
gal ir prieš laikrodžio rodyklę, pakaitomis 
žiūrėkite į ne vienodu atstumu nutolusius 
objektus: nosies galiuką, arbatos puodelį, 
pro langą matomus medžius ar pastatus. Po 
akių mankštos, pirštų galiukais lengvai pa-
trinkite užmerktus akių vokus, o galiausiai 
užsimerkite ir uždekite rankomis akis, kad 
būtų visiškai tamsu. 

Kvėpavimas. Svarbūs ne tik pratimai, 
bet ir taisyklingas kvėpavimas. Pagrindinė 
taisyklė: iškvėpti turite atsipalaiduodami, 
o įkvėpti – atlikdami judesį. Profesionalūs 
sportininkai naudoja įvairias kvėpavimo 
technikas, tačiau besimankštinančiam svar-
biausia kvėpuoti tolygiai, įkvėpti pro nosį 
ir iškvėpti pro burną. Taip pat galite atlikti 
ir kvėpavimo pratimus, pavyzdžiui, įkvėp-
dami įtraukite pilvą, ištiesinkite stuburą, 
iškelkite rankas ir lengvai tempkite jas į 
viršų, iškvėpdami nuleiskite rankas. Toks 
pratimas padės atpalaiduoti kūną po sudė-
tingesnių pratimų. 

Atsargiai! Mankšta gali ne tik padėti, 
bet ir pakenkti, todėl reikėtų nepersisteng-
ti. Jei tik pradėjote mankštintis, nesiekite 
atlikti kuo daugiau pratimų ar kuo ilgiau 
mankštintis, prie nuolatinio fizinio krūvio 
pereikite pamažu. Mankštindamiesi nesku-
bėkite – lėtas, bet intensyvus raumenų tem-
pimas padeda išvengti traumų ir pasiekti 
gerų rezultatų. Atsiminkite, kad darydami 
pratimus, turite jausti malonų tempimą, o 
ne skausmą.

Mankšta darbe puiki išeitis visiems, tau-
pantiems laiką ar nenorintiems intensyviai 
sportuoti. Rekomenduojama mankšta ne-
reikalauja gausybės jėgų ir pastangų, tačiau 
padeda jaustis žvaliau, energingiau, pamirš-
ti varginančius nugaros ar sąnarių skausmus 
bei tapti sveikesniais ir laimingesniais. To 
jums, gerbiami skaitytojai, ir linkime.

Mankštintis galima 
ir darbo vietoje!
Šiuolaikinis žmogus vis daugiau laiko praleidžia sėdėdamas, 
neretai ir darbo metu beveik 8 valandas esame prikaustyti 
prie kėdės ir rašomojo stalo. Nieko keisto, kad kūnas, 
nemankštinamas ir netreniruojamas, glemba, auga svoris, 
silpsta akys, padidėja širdies ligų tikimybė, susiduriame su 
varginančiais nugaros bei sąnarių skausmais. Norėdami 
pasirūpinti savo kūnu bei gera savijauta, pasak Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO), turime reguliariai mankštintis. 
Deja, sporto klubų teikiamos paslaugos ne visiems prieinamos, 
tačiau dėl to nusiminti neverta, efektyviai mankštintis galime ir 
namie, ir pakeliui į darbą, ir netgi darbo vietoje! 
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NOREVA 
AQUAREVA 
Drėkinantis lūpų 
pieštukas

34,25 Lt   20,55 Lt

GERIAUSI GROŽIO PASIŪLYMAI 
SU BENU KLIENTO KORTELE

ATSIIMKITE SAVO 
BENU KORTELĘ 
NEMOKAMAI!-40%iki

EAU 
ThERmALE 
AVENE 
Terminio šaltinio 
vanduo, 300 ml

42,00 Lt   29,00 Lt

BIO SEcURE 
Micelinis valiklis 
veidui ir akims

40,00 Lt   24,00 Lt

SUTAUpOTE 13,70 Lt  
SUTAUpOTE 13,00 Lt  

SUTAUpOTE 16,00 Lt  

URIAgE 
Rankų kremas

27,49 Lt   16,49 Lt

fORhANS 
Dantų pastos
8,99 Lt   6,29 Lt

SUTAUpOTE 11,00 Lt  

Kliento kortelė

www.benu.lt

SUTAUpOTE 2,70 Lt  

Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Pasiūlymai galioja 2013 10 01–2013 10 31. 

-40%iki

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS
PRIEMONĖMS

Daugiau 
pasiūlymų 
rasite BENU 
vaistinėse-30% -40% -40% -40% -40%

Patikima pagalba jautriems dantims!
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad sumažina 
jautrių dantų skausmą ir suteikia kasdienę 
apsaugą. LT/CHSEN/0003/13

Pirkite stiprios fiksacijos protezų kremą COREGA 
ir gaivaus skonio fiksuojamojo kremo pakuotė 
jums kainuos tik 1 ct! Dovanų skaičius ribotas.

Valgykite, kalbėkite ir šypsokitės 
pasitikėdami savimi!

+

-25%

-40%

-20%

Dovana!

Padeda sustabdyti dantenų kraujavimą!

-25%

„Physiogel“ linijos produktai skirti kasdienei sau-
sos ir jautrios veido ir kūno odos  priežiūrai. 

Atkuria odos pusiausvyrą 
ir gerą savijautą!

-40%iki

Visai 
kosmetikai

Regeneruojamasis 
ir drėkinamasis 
rankų kremai

Ypatingas pasiūlymas!

www.benu.lt

-20%

Odos dermatologinės 
priežiūros mėnuo.

Visai 
kosmetikai


