
cmyk

1

S p e c i a l i z u o t a s  l e i d i n y s ,  l e i d ž i a m a s  b e n d r a d a r b i a u j a n t  s u  s v e i k a t o s  p r i e ž i ū r o s  į s t a i g o m i s

Nr. 07                   2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Jau seniai pastebėta ir 
mokslininkų patvirtinta, 
kad gyvūnai gali daryti 
didelę įtaką žmogui 
ir teigiamai veikti jo 
sveikatą. Gyvūnai 
vien būdami šalia gali 
nuraminti žmogų, suteikti 
jam gerų emocijų, padėti 
išvengti alergijų ir t. t., 
o specialiai treniruoti 
gyvūnai gali nuveikti kur 
kas daugiau. Gyvūnų 
terapijos pasaulyje 
jau seniai taikomos 
vaikams ir suaugusiems, 
turintiems įvairių 
sutrikimų, sergantiems 
depresija ir kitomis 
ligomis. Lietuvoje 
gyvūnų terapija žengia 
pirmuosius žingsnius: 
Klaipėdos delfinariume 
siūlomos delfinų terapijos 
sesijos, o Kaniterapijos 
asociacija dar tik siekia 
įteisinti šunų terapiją. 
Kas yra kaniterapija?

Kaniterapija – moksliškai pagrįsta te-
rapija su šunimis, taikoma įvairių vysty-
mosi, emocinių, kognityvinių ir psichinių 
sutrikimų turintiems vaikams bei suaugu-
siesiems. Anot Kaniterapijos asociacijos 
prezidentės Jonaistės Jusionytės, dalis 
žmonių mano, kad šuo palaižys skaudamą 

vietą ir bus atliktas „gydymas“, tačiau tai 
labai toli nuo realybės. Visų pirma, tie-
siogiai gyvūnas negydo, terapijos seansų 
metu jis daugiau veikia kaip mediatorius 
arba „motyvatorius“, padedantis žmogui 
atlikti tam tikrus gydytojų numatytus tiks-
lus. Gyvūnas taip pat gali padėti užmegzti 
ligonio kontaktą su gydytojais ir kitais spe-

cialistais, padėti žmogui atkreipti dėmesį į 
jį supančią aplinką bei daiktus. Antra, visi 
kaniterapijos užsiėmimai vyksta dalyvau-
jant ne tik kaniterapijos specialistui, bet 
ir gydytojams, pavyzdžiui, psichologui ar 
psichoterapeutui. 
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► Už kampo jau tyko bronchitas
Bronchitas – nemaloni liga, kuria 
žiemą serga beveik dvigubai dau-
giau žmonių nei kitu metu. Gydy-
toja Asta Mastavičiūtė pasakoja 
apie bronchitą, kaip derėtų gydytis 
nėščiosioms bei dalijasi patarimais, 
kaip išvengti šios ligos. 

► Kad šaltis nepakenktų 
sveikatai

Žiemos atnešti šalčiai ne tik sukelia 
daug nepatogumų, bet gali būti la-
bai pavojingi. Neatsakingas elgesys 
žiemą gali baigtis ne tik lūžiais, bet 
ir sušalimu arba galūnių nušalimu. 
Gydytoja Natalja Jasaitienė pataria, 
kaip išvengti šių pavojų, kaip ap-
saugoti plaukus, odą bei visą kūną.

► Staigmena skaitytojams – 
2014-ųjų taroskopai
Chiromantė Lara paruošė 
specialų sveikatos taroskopą 
gerbiamiems laikraščio „Sveikata 
ir aš“ skaitytojams. 12 zodiako 
ženklų – 12 taro kortų, sužinokite, 
ne tik kokie netikėtumai Jūsų lauks 
2014-aisiais, bet ir kokios sveikatos 
problemos gali užklupti.
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Kaniterapija. Kas tai?

Šunys dalyvauja kompleksiniuose terapiniuose užsiėmimuose, kurie padeda pacientams la-
vinti psichinius, kognityvinius, socialinius ir motorinius gebėjimus.
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Jie stebi terapiją, daro išvadas, duoda pa-
tarimų, be to, prižiūri, kad nebūtų pakenkta 
pacientui.

Kaniterapija sėkmingai yra taikoma JAV, 
Skandinavijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Kai 
kuriose šalyje, pavyzdžiui, JAV kaniterapija 
taikoma ir senyvo amžiaus žmonėms, kanki-
namiems įvairių būklių. Tokiems žmonėms 
gyvūnas suteikia gerų emocijų, parodo dėme-
sį, padeda nurimti, be to, tyrimais įrodyta, kad 
buvimas šalia šuns mažina kraujospūdį.
Kaniterapijos asociacija

Mažiau nei prieš metus, 2013 metų pra-
džioje, buvo įsteigta Kaniterapijos asociaci-
ja. O jau šių metų rudenį asociacija kreipėsi 
į Sveikatos apsaugos ministeriją, siekdama, 
kad III lygio kaniterapija su specialiai mo-
kytais šunimis būtų reglamentuota. Taigi 
asociacija siekia, kad kaniterapija būtų ofici-
aliai pripažinta ir legaliai taikoma kaip viena 
iš terapijos dalių tam tikriems sutrikimams 
palengvinti. Šiam žingsniui ruošiamasi labai 
atsakingai: šunys gavo sertifikatus Lenkijoje, 
o su jais dirbantys žmonės ten pat įgijo kanite-
rapijos asistento laipsnį. Nors jis kol kas Lie-
tuvoje nepripažįstamas, Lenkijoje šie žmonės 
gali legaliai dirbti šioje srityje.

Kaniterapijos asociacijos užsakymu šių 
metų spalį buvo atlikta Lietuvos gyventojų 
apklausa. Paaiškėjo, kad apie kaniterapiją yra 
girdėję šiek tiek daugiau nei pusė apklaustų-
jų, o beveik 80 % teigė, kad pritaria eduka-
ciniams užsiėmimams vaikų namuose su 
šunimis. Kalbinta J. Jusionytė džiaugėsi, kad 
šalyje jau susiklostė palanki situacija kanitera-
pijai, kad žmonės pripažįsta, vertina ir pritaria 
tokio pobūdžio veiklai. 

J. Jusionytė, paklausta, kodėl Kaniterapi-
jos asociacija nusprendė bandyti reglamen-
tuoti kaniterapiją, atsakė, kad tai moksliniais 
tyrimais paremta terapija, todėl, jei yra tuo 
besidominčių žmonių, reikia bandyti tai įtei-
sinti ir suteikti žmonėms galimybę išbandyti 
šią terapiją. Antra, reglamentavimas yra būdas 
užkirsti kelią nelegaliems užsiėmimams ir jų 
daromai žalai.
Trys kaniterapijos lygiai

Kaniterapija yra skirstoma į tris lygmenis 
pagal tai, ko ja siekiama. Pirmo lygio kani-
terapija yra žmogaus susitikimas su šunimi, 
bandoma užmegzti kontaktą, pažiūrėti, ar abi 
pusės teigiamai reaguoja. Tokiam užsiėmimui 
nėra iškeliami tikslai kaip nors paveikti žmo-
gų.

Antro lygio kaniterapija yra edukaciniai 
užsiėmimai su šunimis. Susitikimo metu už-
simezga kontaktas tarp šuns ir žmogaus, o su-
sitikimą vedantis specialistas gali papasakoti 
apie šunis, kaip reikia su jais elgtis, koks yra 
saugus elgesys, žinoma, edukacinių užsiė-
mimų temos gali būti ir kitokios. Susitikimų 
metu šuo yra „motyvatorius“, kuris skatina 
žmogų ar grupę atlikti vieną ar kitą užduotį, 
įsitraukti į edukacinius žaidimus ir pan. Pasak 
Jusionytės, pakanka vien to, kad šuo yra šalia. 
Vaikai, tai žinodami, kur kas labiau įsitraukia į 
veiklą, todėl pasiekia geresnių rezultatų.

Trečio lygio kaniterapija, kurią ateityje Ka-
niterapijos asociacija tikisi įteisinti, yra šuns 
dalyvavimas kompleksiniuose terapiniuose 
užsiėmimuose siekiant iš anksto užsibrėžtų 
tikslų. Bendravimas su šunimi skirtas žmo-
nių psichiniams, emociniams, socialiniams, 
motoriniams bei kognityviniams gebėjimams 
lavinti bei stiprinti. 

J. Jusionytė teigia, kad kaniterapija, kaip 
ir, pavyzdžiui, delfinų terapija, nėra visiems 
tinkamas variantas, tačiau, jei jį pacientui re-
komenduoja su ligos istorija susipažinę gydy-
tojai, užsiėmimai greičiausiai gali padėti. 

Būtina suvokti, kad pradėjus kaniterapiją, 
laukia ilgas ir kantrybės reikalaujantis laiko-
tarpis, be to, kaniterapija yra tik viena ilgo 
proceso dalis, skirta padėti sustiprinti tam ti-
krus žmogaus gebėjimus. Šuo per akimirką 
neišgydo, jis gali tik padėti atkreipti žmogaus 

dėmesį, įtraukti į kokią nors veiklą, padėti 
stiprinti bendravimo ar kitus įgūdžius. Kani-
terapija gali padėti asmenims, sergantiems de-
presija, taip pat hiperaktyviems. Kaniterapijos 
III lygio užsiėmimų metu gali būti gerinami 
autistų socialiniai ir kiti įgūdžiai, padedama 
kitomis ligomis sergantiems žmonėms, bet tai 
sudėtingas, didelio pasirengimo reikalaujantis 
procesas.

J. Jusionytė pasakojo apie džiugų nutiki-
mą, įvykusį edukacinio užsiėmimo metu, šiek 
tiek primenantį tai, ko siekiama III lygio užsi-
ėmimuose. Grupei vaikų buvo vedama pamo-
kėlė apie gyvūnus ir rūpinimąsi jais. Grupėje 
buvo autistas, kuris viso susitikimo metu vi-
siškai nereagavo į šunį bei kitus, tačiau pabai-
goje netikėtai atsisveikino su šunimi. „Galbūt 
tai buvo tik atsitiktinumas, sunku pasakyti, tai 
tebuvo edukacinis, ne III lygio užsiėmimas. 
Jokių tikslų nekėlėme, tačiau jei pamokėlė ir 
šuo vaikui padėjo bent minimaliai įsitraukti į 
socialinį aktą – puiku“, – teigė J. Jusionytė. 

Šiuo metu Lietuvoje rengiami pirmų 
dviejų lygių susitikimai. Lietuvos kinologų 
draugijos Mokymo centras, o dabar ir 
Kaniterapijos asociacija, orientuojasi į vaikus 
ir jau dvejus metus organizuoja susitikimus su 
šalies vaikais. Mokymai vyksta mokyklose, 
daugiafunkciniuose centruose, SOS 
vaikų kaime. Per šį laiką Mokymo centro 
darbuotojai ir kinologijos savanoriai aplankė 
per 3000 vaikų. 

Šunys irgi turi nustatytas darbo 
valandas

Šuo turi atitikti daugybę reikalavimų, 
kad galėtų dalyvauti kaniterapiniuose 
užsiėmimuose. Anot J. Jusionytės, darbui su 
žmonėmis tinka ne visų veislių šunys: „Šuo 
turi mėgautis darbu, jam turi patikti bendra-
vimas, todėl dažniausiai „įdarbinami“ auksas-
palviai retriveriai, landsyrai, niufaundlendai, 
samojedai ir kt.“ Paprastai šunys kaniterapi-
jai auginami nuo pat mažumės. Auklėjimas 
prasideda dar veislyne, o vėliau tęsiamas su 
šeimininku. Šuniukai, sulaukę vienerių metų 
amžiaus, jau būna testuoti du tris kartus, vė-
liau šunys testuojami kasmet. Tikrinama jų 
fizinė ir psichinė sveikata, paklusnumas, so-
cializacijos įgūdžiai. Pradėti dirbti šunys gali 
sulaukę dvejų metų.

Kadangi šiuo metu Lietuvoje kaniterapija 

nėra reglamentuota, nėra šunų pasiruošimą 
galinčių oficialiai įvertinti specialistų. Todėl 
šunys, šiuo metu jau dalyvaujantys pirmo ir 
antro lygio kaniterapijos susitikimuose, yra 
Lietuvoje išlaikę socializacijos testą, o serti-
fikuoti Lenkijoje. 

Šunys, kurie dalyvauja kaniterapijos 
užsiėmimuose, turi griežtai nustatytas darbo 
valandas. J. Jusionytės teigimu, šuo pavargsta 
nuo kontakto su žmonėmis, todėl seanso metu 
tiesiogiai su juo kontaktuojama apie 10 minu-
čių. O iš viso šuo gali dirbti 12 valandų per 
savaitę, į šį laiką įskaičiuojamas ne tik tiesio-
ginis kontaktas, bet ir pasiruošimas, ir nuvyki-
mas, ir ramus gulėjimas atokiau nuo žmonių 
seanso metu.

Labai svarbus ryšys su 
šeimininku

Šunys, dalyvaujantys sveikatinimo sean-
suose, privalo būti sertifikuoti, tačiau tai dar 
negarantuoja sėkmingo kaniterapijos užsiė-
mimo. Pasak J. Jusionytės, vienas svarbiausių 

dalykų užsiėmimo metu yra šuns ir jo šeimi-
ninko arba prižiūrėtojo ryšys. Žmogus turi 
puikiai pažinti šunį, su kuriuo dirba, privalo 
žinoti, ko iš jo galima tikėtis, kaip jis rea-
guos į vieną ar kitą situaciją, be to, turi iš-
kart pastebėti, jeigu šuo jaučiasi blogai, pa-
vargęs, kada būtina padaryti pertraukėlę. Šuo 
taip pat turi visiškai pasitikėti savo žmogumi 
ir jam paklusti. Jis turi būti ne tik paklusnus, 
bet ir gebėti priimti protingus sprendimus, pa-
vyzdžiui, jei šeimininkas yra viename kamba-
rio gale, šuo kitame, o per vidurį ant kilimo sė-
di vaikai, šuo turi pats suvokti, kad reikia juos 
saugiai apeiti aplink, o ne rinktis greičiausią 
kelią. Taip pat šuo turi suprasti ženklų (nežo-
dines) komandas. Kai kurie vaikai, kurie da-
lyvauja III lygio kaniterapijos užsiėmime, gali 
neigiamai reaguoti į garsus, todėl užsiėmimas 
turi vykti taip, kad vaikai nepatirtų nemalo-
nių išgyvenimų. Taigi stiprus šeimininko ir jo 
šuns ryšys, specialus šuns parengimas, pasi-
tikėjimas ir tinkamas aplinkybių įvertinimas 
yra svarbi sėkmingo užsiėmimo dalis.

Kaniterapija. Kas tai?
Kolegos iš 

Lenkijos veda 
kaniterapijos 

seminarą.

Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos va-
dovai grįžo su geromis žiniomis iš Europos 
16-ojo sveikatos politikos forumo „Elastingos 
ir novatoriškos sistemos Europai“, kuriame 
mūsų šalies sveikatos apsaugos sistema vėl 
buvo paminėta tarp sektinų pavyzdžių kitoms 
valstybėms. Ypač ekspertai iš kitų šalių ver-
tino mūsų patirtį sėkmingai suvaldant krizę 
šiame sektoriuje, užtikrinant iki tol pasiektą 
sveikatos priežiūros paslaugų lygį, nemaži-
nant paslaugų prieinamumo pacientams ir ko-
kiomis priemonėmis to pavyko pasiekti. 

Apie tai buvo diskutuota spalio pradžioje 
Austrijoje Gasteine vykusiame minėtame fo-
rume. Čia Lietuvą atstovavo sveikatos apsau-
gos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, 
sveikatos apsaugos viceministras Gediminas 
Černiauskas ir Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direk-
torius Algis Sasnauskas.

„Lietuvos sveikatos apsaugos sistema vėl 
buvo minima kaip vienas iš sektinų pavyzdžių 
kitoms Europos valstybėms. Ypač mūsų ge-
bėjimas sėkmingai suvaldyti sunkmetį šiame 
sektoriuje, taikant anticiklinį sveikatos prie-
žiūros finansavimo mechanizmą. Džiugu, kad 
mūsų mažos šalies patirtį analizuoja didesnės 
ir ekonominiu požiūriu stipresnės valstybės, 
turinčios daugiau gyventojų, lenkiančios mus 
pagal kitus gyvenimo kokybės rodiklius. Lie-
tuvai tai yra didžiulis įvertinimas, skatinantis 
dar labiau tobulinti dabartinę sveikatos prie-
žiūrą, kad ji būtų vis artimesnė pacientams“, 

VLK: Lietuvos sveikatos sistema vėl įvardinta kaip sektinas 
pavyzdys Europoje – teigė VLK direktorius A. Sasnauskas. 

Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikatos 
sistemų stiprinimo padalinio, esančio Barselo-
noje, vyriausiasis sveikatos sistemų finansavi-
mo specialistas dr. Tamas Evetovits sveikatos 
politikos forumo L4 sesijoje „Sveikatos sis-
temų valdymas“ palankiai įvertino Lietuvos 
taikytas priemones, kurios pasiteisino ir leido 
pakankamai gerai išgyventi sunkmetį. 

Taip pat šiame forume ypatingas dėmesys 
buvo skirtas investicijų į sveikatos sistemą 
svarbai. Akcentuota, kad pakankamas sveika-
tos sistemų finansavimas skatina ekonominį 
augimą, todėl išlaidos šioje srityje turėtų būti 
vertinamos kaip investicija, skatinanti šalių 
vystymąsi. Lietuvos sveikatos sistemoje pana-
šaus požiūrio ir laikomasi.

VLK vadovo A. Sasnausko teigimu, mūsų 
sveikatos sistema įrodė savo gyvybingumą 
krizės laikotarpiu. Taikėme nemažai turimų 
išteklių panaudojimo priemonių, leidusių su-
teikti daugiau efektyvių paslaugų pacientams, 
nepabloginti jų prieinamumo. O tai padaryti 
pavyko turint mažesnius finansinius išteklius 
nei iki ekonominio sunkmečio.

Pavyzdžiui, per krizę šiek tiek net padidėjo 
kompensuojamųjų vaistų prieinamumas, nes 
buvo mažintos jų kainos, pacientų mokamos 
priemokos. Skatinome teikti daugiau ambula-
torinių, dienos chirurgijos, pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugų. Sėkmingai buvo plėtoja-
mos ir prevencinės programos, kurioms finan-
savimas ne tik nemažėjo, bet atsirado ir nauja 
programa, pagal kurią žmonės gali išsitirti, ar 
jiems nėra grėsmės dėl storosios žarnos vėžio. 

Lietuvoje veikiantis Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamų 
surinkimo mechanizmas kaip tik ir leido kri-
zės metu išvengti žymesnio lėšų, reikalingų 
apdraustųjų sveikatos poreikiams tenkinti, 
sumažėjimo. Tuo metu, kai mažėjo PSDF 
biudžeto pajamos, gaunamos iš dirbančių as-
menų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) 
įmokų, padidėjo valstybės biudžeto įmoka už 
vieną žmogų, draudžiamą PSD valstybės lėšo-
mis. Įvertinus tai, kad pastaroji įmoka susieta 
su užpraeitų metų šalies vidutiniu atlyginimu, 
toks mechanizmas veikia anticikliškai: ekono-
minio augimo sąlygomis valstybės biudžeto 
įmoka auga du metus vėluodama, tačiau atėjus 
nuosmukiui – dar du metus tęsia augimą, iš 
dalies kompensuodama pajamų sumažėjimą.

Būtent tokias priemones, leidusias sėkmin-
gai suvaldyti išlaidas sveikatos priežiūros sek-
toriuje sunkmečiu, ekspertai įvardijo svarbiau-
siomis. 

Tai jau ne pirmas kartas, kai mūsų šalies 
sveikatos priežiūros sistema įvertinta kaip 
pavyzdys. Tokios nuomonės buvo išsakytos 
ir š.m. balandį Norvegijoje, Osle, vykusiame 
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) su-
rengtame aukšto lygio sveikatos pareigūnų 
susitikime, kur Lietuva buvo giriama būtent 
dėl minėtų priemonių, leidusių suvaldyti krizę 
sveikatos sektoriuje. 

Rūpimus klausimus galima 
pateikti el. pašto adresu 

info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 

8 700 88888. 
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Ūminis bronchitas yra 
ūminis įvairios kilmės 
(dažniausiai infekcinis) 
apatinių kvėpavimo takų 
uždegimas. Remiantis 
amerikiečių mokslininkų 
atliktų tyrimų rezultatais, 
ūminiu bronchitu suserga 
vidutiniškai apie 90 asmenų 
iš 100 000 gyventojų per 
savaitę, o žiemą – apie 150. 
Ką reikėtų žinoti apie šią 
nemalonią ligą?  
Kas sukelia ūminį bronchitą?

Dažniausiai ūminį bronchitą sukelia 
virusinė infekcija, tačiau kartais virusi-
nė infekcija gali komplikuotis ir užklupti 
bakterinė infekcija. Taip pat riziką padidi-
na aplinkos teršalai, rūkymas, nuovargis, 
kenksmingos medžiagos. Bronchitas gali 
pasireikšti ir sergantiems gastroezofaginio 
refliukso liga (GERL).

Kiek laiko trunka ūminis 
bronchitas?

Ūminis bronchitas trunka trumpiau nei 6 
savaites.

Kokie ūminio bronchito 
simptomai?

Ūminis infekcinės kilmės bronchitas 
dažniausiai yra ūminės virusinės viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijos dalis, todėl 
pirmieji simptomai gali būti tokie: bendras 
negalavimas, sloga, gerklės skausmas, rau-
menų skausmai, krūtinės spaudimo pojūtis, 
nedidelis karščiavimas. Sergant ūminiu 
bronchitu kosulys iš pradžių paprastai bū-
na sausas, varginantis, jaučiamas deginamo  

pobūdžio skausmas už krūtinkaulio, vėliau 
gali atsirasti skreplių. Kosulys, kurio metu 
atkosima skaidrių, gelsvų ar žalsvų skreplių, 
yra vienas pagrindinių bronchito simptomų. 
Vaikai skreplius gali nuryti, todėl tėvai jų 
kartais nepastebi. Rūkorius gali varginti 
rytinis kosulys. Kartotinis stiprus kosulys 
gali sukelti kvėpavimo raumenų skausmą. 
Simptomai neretai prasideda praėjus 3–4 
dienoms po viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijos ir trunka 2–3 savaites. Apie 50 % 
sergančiųjų kosi ne ilgiau nei dvi savaites, o 
apie 25 % – ilgiau nei vieną mėnesį.

Ar rūkaliai bronchitu serga 
dažniau?

Nustatyta, kad 50 % rūkančiųjų serga lė-
tiniu bronchitu, be to, rūkymas sukelia 75 % 

mirčių nuo lėtinio bronchito. Cigarečių dū-
mai paralyžiuoja bronchų valymosi mecha-
nizmą, todėl juose labai sparčiai kaupiasi 
kenksmingos medžiagos bei ligų sukėlėjai, 
kurie ir vėl gali sukelti uždegimus. Rūka-
liaus kosulys yra beviltiškas organizmo mė-
ginimas išvengti šio pavojaus.
Kokios profilaktinės priemonės 
padeda išvengti bronchito?

Nusipirkite oro drėkintuvą ir mažiau-
siai tris kartus per dieną vėdinkite kamba-
rius. Valykite namus drėgnomis priemonė-
mis. Kilimus ir kiliminius takelius reiktų 
valyti lauke, nes smulkios nenusėdančios 
dalelės išsklaido patalpų ore ir patekusios 
į kvėpavimo takus sudirgina juos. Nerū-
kykite. Venkite prirūkytų patalpų ir dulki-
nų darbo vietų, namuose susikurkite kiek 
įmanoma geresnį mikroklimatą. Svarbus 
ir taisyklingas kvėpavimas, įkvėpti rei-
kia ne pro burną, o pro nosį, nes tik šitaip 
kvėpuojant oras iš pradžių sušildomas, o 
paskui ir filtruojamas. 

Taip pat rekomenduojama treniruoti 
kvėpavimo organus. Rytais ir vakarais 
tris minutes atlikite kvėpavimo pratimus. 
Stiprinkite imuninę sistemą grūdindami 
organizmą, pavyzdžiui, naudokitės grūdi-
namosiomis oro voniomis, darykite kūno 
masažą  sausu šepečiu, išbandykite kon-
trastinį (šilto bei šalto vandens) dušą. 
Kas yra lėtinis bronchitas? 

Dėl pasikartojančio ūminio bronchito  
gali išsivystyti lėtinis bronchitas. Lėtinis 
bronchitas – tai lėtai progresuojantis difu-
zinis bronchų gleivinės uždegimas, dėl ku-
rio sutrinka gleivių sekrecija ir drenažinės 
bronchų funkcijos. Liga diagnozuojama 
tuomet, kai ne mažiau kaip 2 metus iš eilės 
ir ne mažiau kaip po 3 mėnesius (nebūtinai 
iš eilės) daugumą dienų pasikartoja kosulys 
ir pasirodo skrepliai. Panašūs simptomai 
gali būti tuberkuliozės bei kitų kvėpavimo 
takų ligų ženklas. Lėtinį bronchitą dažnai 

sukelia ne infekcijos, o nuolat kvėpavimo 
takus dirginantys žalingi veiksniai. Bene 
svarbiausias bronchus žalojantis veiksnys 
yra tabako dūmai. Jie kenkia nepriklauso-
mai nuo to, ar rūkoma aktyviai, ar pasyviai. 

Ar susirgus bronchitu būtina 
kreiptis į gydytoją?

Jeigu kosulys užtrunka ir nepraeina po 
savaitės, ypač jeigu įkvėpiant ir iškvėpiant 
girdisi nemalonus švilpimas ir švokštimas, 
atsiranda dusulys, kyla kūno temperatūra, 
būtina kreiptis į gydytoją. 

Kaip nuo bronchito 
patartumėte gydytis nėštumo 
laikotarpiu?

Kad nėščioji nesirgtų ūminio bronchitu, 
rekomenduojama vengti peršalimo ligų, ge-
rai maitintis, stiprinti imunitetą, judėti, ne-
rūkyti, vengti minios, kurioje gali būti ser-
gančių žmonių. Jei nėščia moteris suserga 
ūminiu bronchitu, skiriamas simptominis 
gydymas. Sergančiai nėščiajai patariama 
gulėti, ilsėtis, gerti daug šiltų skysčių, tinka 
aviečių bei ramunėlių arbatos. Labai svarbu 
išgerti 1,5–2 l skysčių per parą. Tai padeda 
atsikosėti, nes skrepliai tampa skystesni. 

Patariama vėdinti kambarius, drėkinti 
orą, atlikti inhaliacijas. Jei vargina stiprus 
kosulys ir dirginama ne tik gerklė ir ryklė, 
bet ir gilesni kvėpavimo takai, patartina 
kreiptis į šeimos gydytoją. Antibiotikų nėš-
čiai moteriai skiriama, jeigu įtariama bak-
terinė infekcija arba komplikacijos, pavyz-
džiui, ūminis vidurinės ausies uždegimas, 
sinusitas, faringotonzilitas. Antibiotikai ski-
riami griežtai pagal indikacijas atlikus ben-
drąjį kraujo, C reaktyvaus baltymo ar kitus 
būtinus tyrimus. 

Už atsakymus dėkojame šeimos 
gydytoja dr. Astai Mastavičiūtei.

UAB „Northway medicinos centrai“
S. Žukausko g. 19, Vilnius

http://nmc.lt

Šaltojo sezono palydovas – bronchitas 

Šeimos gydytoja dr. Asta Mastavičiūtė.

Naujausi klinikiniai tyrimai 
patvirtino, kad ozonu 
veiksmingai gerinama 
sergančiųjų bronchine 
astma būklė. Šis metodas 
labai efektyvus ir esant 
ūminiam ir lėtiniam 
bronchitui, obstrukcinei 
ligai, pneumonijai, 
alerginiams kvėpavimo takų 
susirgimams ir kt.
Sistemingai naudojant 
ozono terapiją bronchinei 
astmai palengvinti ir būklei 
stabilizuoti (profilaktinis 
ozonavimo kursas) 
terapijos efektyvumas 
siekia beveik 100 %.  
Galiu kvėpuoti laisvai

Inhaliatorius ir antialerginiai prepara-
tai – rankinėje, širdies vaistai –  švarkelio 
kišenėje... Taip „apsiginklavusi“ aš pradedu 
kiekvieną dieną. Juk bronchinės astmos prie-
puoliai gali ištikti ir svarbių susitikimų metu, 
darbe, parduotuvėje, net miegant.

Alergija ir dusulys kamuoja nuo vaikystės. 
Nuolatinis inhaliacinių preparatų bei vaistų 
vartojimas pakenkė širdžiai. Susitaikiau su 
mintimi, kad teks patirti tik dalelę visiems 
skirto gyvenimo džiaugsmo. 

Žiemą vyras mane pakvietė į seniai išsva-
jotą kelionę į Alpes. Surizikavau – susikroviau 
savo „bronchines priemones“ ir išvykau.

Ten susipažinome su gydytoju iš Austrijos, 
ponu Knutu. Jis ir papasakojo, kad jo šalyje 
tarp „bronchikų“ vis populiaresnė tampa ozo-
no terapija. Tai valo ir stiprina plaučių alve-

oles, bronchus, stiprina širdį ir kraujagysles, 
blokuoja alergenų poveikį. „Taip, – sakė gydy-
tojas, – retėja ir net išnyksta dusulio priepuo-
liai, nebereikia tiek vaistų.“ 

Grįžusi sužinojau, kad ozono terapija tai-
koma medicinos klinikoje „Mirameda“. Ten 
man atliko ozono terapijos kursą.

Tai padėjo. Astmos priepuoliai tapo re-
tesni ir švelnesni, širdies veikla pagerėjo. Be 
to, alergenų ataka organizmą paveikia daug 
silpniau, nes ozono prisotintas kraujas geriau 
susidoroja su alergenais. Rudenį ketinu profi-
laktiškai pakartoti ozono terapijos kursą, nes 
vėl ketinu atostogauti kalnuose. Šįkart turbūt 
galėsiu ir paslidinėti – po daugelio metų.”

Vaida E., pacientė
Gydymo ozonu privalumai:

■  jau po kelių ozono terapijos procedū-
rų sergančiajam bronchine astma, obstrukci-
ne liga, kvėpavimo takų alergijos apraiškos 
retėja ir švelnėja, net dingsta dusulio prie-

puoliai, todėl galima natūraliai sumažinti iki 
tol vartotų vaistų dozes;

■  ozonas valo organizmą nuo toksinių 
medžiagų ir kenksmingų cheminių darinių 
(jie susidaro ilgai vartojant įvairius prepara-
tus nuo astmos);

■  kartu su ozono terapijos specialistu  
sudarytas individualus astmos palegvinimo ir 
profilaktikos planas padės sušvelninti bronchi-
nės astmos simptomus, užkirs kelią ligos vys-
tymuisi;

■  malšina alergijos apraiškas – ozono 
prisotinti audiniai ir kraujas veiksmingai ko-
voja su alergenais, kitais astmą provokuojan-
čiais veiksniais, neutralizuoja jų poveikį. Or-
ganizmo alerginės reakcijos būna silpnesnės, 
kartais net išnyksta; 

■  tai ekologiškas ir natūralus bronchi-
nės astmos ir jos simptomų palengvinimo 
metodas;

■  nesukelia jokio nepageidaujamo pa-

šalinio poveikio;
■  stiprinantis poveikis visoms organiz-

mo sistemoms (fizinei, nervų, psichinei).
Ozonas padės Jums lengviau kvėpuoti ir 

pasitikėti savimi visose situacijose!
Agnė TARVYDAITĖ

Ateikite į medicinos kliniką 
„Mirameda“:

Vilniuje, Savanorių pr. 11A, 
Tel. (8 5) 212 55 66, Mob. 8 676 07774

Kaune, Vytauto pr. 23,
Tel. (8 37) 333 557, Mob. 8 606 91120

Klaipėdoje, Minijos g. 2, I korp., 
Tel. (8 46) 315 111, Mob. 8 606 91183 

www.mirameda.lt 

Ozonas – prieš bronchinę astmą

Norite nustebinti tėvus 
ir senelius, bet... KAIP?

Užuot linkėję sveikatos, verčiau 
ją PADOVANOKITE!
Visą gruodžio mėnesį:

4 ozono terapijos procedūros Jūsų 
sveikatai už 3 procedūrų kainą.  

Ozono terapijos specialisto konsultacija 
tik 50 Lt.

Antra ozono terapijos specialisto 
konsultacija NEMOKAMA. 
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KAIP APSISAUGOTI NUO PAVOJINGIAUSIŲ 
LIGŲ? NORMALI KRAUJOTAKA – RAKTAS 

Į ILGĄ GYVENIMĄ
Dėl kraujotakos sutrikimų kasmet miršta vis daugiau 

žmonių. Sergame, nes mažai judame, neteisingai maiti-
namės, patiriame stresą, paveldime įvairių ligų. Vaistų 
yra daug, tačiau jų nauda laikina, o neigiamas šalutinis 
poveikis ilgalaikis. Tačiau išeitis yra! Apsisaugoti nuo li-
gų galima atliekant kvėpavimo pratimus su treniruokliu 
„Samozdrav“, kuris padeda atkurti normalią kraujotaką. 

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

deguonies įsisavinimą kvėpuojant. Žalinga, kai CO2 iš organizmo paša-
linamas per intensyviai, organizme šių dujų nuolat turi būti 6–7 %. Kai 
netenkama per daug CO2, pervargsta nervų sistema, sutrinka medžiagų 
apykaita, dėl to sumažėja organizmo atsparumas ligoms, kaupiasi drus-
kos, didėja arba krinta svoris. Kai CO2 nesiekia normos, prasideda krau-
jagyslių, bronchų ir visų organų lygiųjų raumenų spazmai, kraujagyslės 
ima siaurėti, vystosi audinių sklerozė. Dėl to organizmas patiria deguonies 
badą, pablogėja kraujotaka, smarkiai padidėja infarkto bei insulto rizika, 
sutrikdoma medžiagų apykaita, greičiau senstama.

Normali kraujotaka – raktas į ilgą gyvenimą
Kai CO2 koncentracija organizme pasiekia normalų lygį, visos išvardintos patofiziologinės bū-

senos išnyksta ir žmogus tampa sveikesnis. Dabar yra puikus būdas atkurti normalų CO2 lygį – tai 
kvėpavimo pratimai su treniruokliu „Samozdrav“! Treniruotės esmė – kvėpavimas atmosferos oro 
ir žmogaus iškvėpto oro mišiniu, kuriame anglies dvideginio koncentracija daug kartų didesnė 
nei paprastai įkvepiame. Keletą mėnesių kasdien treniruojantis po 30–60 min., C02 koncentracija 
padidėja, todėl pagerėja kraujagyslių tonusas, normalizuojasi kraujo spaudimas, širdies apkrova, 
pagerėja organų aprūpinimas krauju, taigi pašalinamos pagrindinės hipertonijos ir išeminės šir-
dies ligos priežastys. Šis treniruoklis gelbsti ne tik nuo insulto ir infarkto, bet ir padeda išvengti ar-
ba įveikti įvairias ligas, pavyzdžiui, bronchinę astmą, aritmiją, svaigimo, koordinacijos ir virškinimo 
sutrikimus, nutukimą, aterosklerozę, osteochondrozę, artrozę, odos bėrimus, nemigą, nuolatinį 
nuovargį, ankstyvą senėjimą ir kt.

UAB „COSMICUS SALUS“
Sužinoti daugiau apie treniruoklį „Samozdrav“ ir jį užsisakyti galima tel.: 8 5 2305808, +370 606 

89669. Treniruoklių rasite: Vilniuje „Vingio“ vaist. (Savanorių pr. 11), „Medininkų“ vaist. (Aušros 
vartų g. 27), pard. „Laptopas“ (Viršuliškių 75A), Kaune bendrovėje „RIVA“ (Putvinskio g. 49), 
Šiauliuose med. technikos pard. (Dvaro g. 74), Klaipėdoje med. technikos pard. (Galinio Pylimo 
g. 5), Marijampolėje „Vaistų skrynelės“ vaist. (Jaunimo g. 2), Vilkaviškyje A. Švarcos vaist. (Mai-
ronio g. 5). Daugiau informacijos: www.salus.lt ir info@salus.lt. 

RegistRuokitės, piRkite iR gaukite dovanų!

www.e-yourlife.eu
informacija@e-yourlife.eu
Tel. +370 688 028 26

Visi B grupės vitami-
nai, ilgesnis  povei-
kis, efektyvios dozės. 
Viena pakuotė - 
dviem mėnesiams.

YourLife® vitamin B-50 time 
Release Complex,
60 pailginto atpalaidavimo tablečių

500 mg vitamino C 
su erškėtuogėmis  
ir ežiuolėmis. 
Imunitetui. Viena 
pakuotė - dviem 
mėnesiams.

YourLife® vitamin C + 
echinacea & Rose Hips,
60 tablečių

Su vitaminais A ir 
C, selenu, liuteinu, 
daržiniais špinatais, 
mėlynių lapais.  

YourLife® eye Care Complex, 
50 tablečių + 30 tablečių dovana

Vitaminas C su 
greipfrutų sėklyčių 
ekstraktu  vaikams. 
Skanus, iš aukščiau-
sios rūšies žaliavų.

ChildLife essentials®  
vitamin C, 118,5  ml

Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje www.e-yourlife.eu. 
Kiekvieno pirkėjo iki 2014 m. sausio 1 d. laukia dovanėlė.

Y p a t i n g i  p a s i ū l y m a i

39,00 Lt  78,00 Lt
sutaupote: 39,00 Lt

25,00 Lt  49,00 Lt
sutaupote: 24,00 Lt

36,00 Lt  63,00 Lt
sutaupote: 27 Lt

32,00 Lt    53,00 Lt
sutaupote: 21,0 Lt

Medicininių tyrimų  
laboratorijos – greitas būdas 
pasitikrinti sveikatą

Sakoma, kad geriausias būdas išlikti svei-
kam – sveikas gyvenimo būdas ir laiku atlie-
kami sveikatos profilaktiniai tyrimai. Deja, 
šiandien norėdami poliklinikoje patekti pas 
šeimos gydytoją, turime sugaišti daug lai-
ko, tačiau taupantys laiką bei savo jėgas gali 
rinktis ir kitą variantą. Tai medicininių tyri-
mų laboratorijos, kuriose dar tą pačią dieną 
galima gauti tyrimų rezultatus, o savo svei-
katos būklę aptarti su specialistais. 

Vienas moderniausių Lietuvoje medici-
ninių laboratorijų tinklas, apimantis „Baltic 
Medics“, „Invitro diagnostika“ ir „Rezus.lt“  
kraujo tyrimų laboratorijas, siūlo atlikti dau-
gybę profilaktinių tyrimų. Laboratorijose, 
įsikūrusiose daugumoje Lietuvos miestų, 
atliekami bendraklinikiniai, biocheminiai, 
imunologiniai, alergologiniai, krešėjimo, 
hepatito, infekcinių ligų tyrimai. Taip pat 
žmonės, besirūpinantys savo sveikata, kvie-
čiami atlikti maisto netoleravimo testą bei 
dalyvauti profilaktinėse programose.

Laboratorijose dirba kvalifikuoti spe- 
cialistai, o tyrimai atliekami moderniau-
sios pasaulyje „Roche“ firmos visiškai au-
tomatizuotais analizatoriais ir sertifikuo-
tais reagentais, naudojami standartizuoti 
tyrimų metodai. 

Gydytojo siuntimas nėra reikalingas, to-
dėl į vieną iš šių laboratorijų galima užsukti 
bet kada. Svarbu prisiminti, kad sveikata – 

brangiausias mūsų turtas, todėl turime būti 
sąmoningi ir nuosekliai rūpintis ja patys.

Vitaminas D. Kuo jis naudingas 
sveikatai?

Vienas iš daugelio tyrimų, kuriuos atlie-
ka „Baltic Medics“, „Invitro diagnostika“ 
ir „Rezus.lt“ kraujo tyrimų laboratorijos, 
yra vitamino D kiekio kraujyje nustatymas. 
Vitaminas D yra būtinas mūsų organizmui, 
jis reikalingas mūsų kaulams, saugo nuo 
osteoporozės, padeda kovoti su kai kurio-
mis kitomis ligomis, be to, pakankamas šio 
vitamino kiekis gali net dvigubai sumažinti 
riziką susirgti vėžiu.

Vitamino D žmogaus organizmas gauna 
per odą, veikiamą saulės spindulių. Žmo-
nės, gyvenantys ties pusiauju, paprastai šio 
vitamino nepristinga, tačiau gyvenantys 
šiauriau, taigi ir mes, jo per odą pasisavina-
me per mažai. Įtakos vitamino D trūkumui 
turi ir tai, kad žmogus vis daugiau laiko pra-
leidžia uždarose patalpose. Pasak kai kurių 
ekspertų, net pusei planetos gyventojų ne-
pakanka vitamino D, o beveik milijardas 
žmonių kenčia nuo jo trūkumo. Todėl vita-
mino D kiekio normai palaikyti labai svarbi 
visavertė mityba ir maisto papildai. Vitami-
no D yra žuvies taukuose, tam tikrose rie-
biose žuvyse – lašišoje, unguryje ir silkėje, 
margarine, kiaušiniuose, kai kuriose mėsos 
rūšyse. Maisto papildai, kuriuose gausu vi-
tamino D, ypač rekomenduojami nėščioms 
moterims ir vaikams, kadangi šiais gyveno 

laikotarpiais žmogaus organizmui vitamino 
D reikia daugiau nei įprastai.

Vitamino D deficitas žmogaus orga-
nizme gali sukelti organų ląstelių augimo 
problemas. Yra žinoma, kad vitaminas D 
reguliuoja mineralinių medžiagų – kalcio 
ir fosforo pasisavinimą, o šios medžiagos 
labai svarbios mūsų kaulams, dantims bei 
įvairioms organizmo funkcijoms.

Vitamino D svarbą organizmui tiria 
įvairių šalių mokslininkai, itin aktyviai do-
mimasi šio vitamino ir vėžio sąryšiu. JAV 
atlikti tyrimai parodė, kad jei per dieną 
suvartojama 25 mg vitamino D, net 50 % 
sumažėja rizika susirgti tiesiosios žarnos 
vėžiu, o krūties ir kiaušidžių vėžiu – 30 
%. Skandinavijos mokslininkų tyrimai at-
skleidė panašius rezultatus. Anot Švedijos 
ir Danijos mokslininkų, iš saulės spindulių 
gaunamas vitaminas D gali sumažinti vėžio 

riziką net 30–40 %.
Oksfordo universiteto mokslininkų tyri-

mai parodė, koks įvairus yra vitamino D bi-
ologinis poveikis. Jie nustatė, kad vitaminas 
D turi įtakos daugiau kaip 200 genų, taip pat 
ir tiems, kurie atsakingi už vėžinių susirgi-
mų vystymąsi bei tų, kurie sukelia autoi-
munines ligas, tokias kaip išsėtinė sklerozė, 
rachitas, cukrinis diabetas. Tyrimai parodė, 
kad optimalus vitamino D kiekis organizme 
teigiamai paveikia žmogaus imuninę sis-
temą ir ypač tas ląsteles, kurios kovoja su 
vėžinių auglių formavimusi. 

Pasitikrinti verta visiems
Vitaminas D, kaip ir daugelis kitų me-

džiagų, būtinas organizmui, o jo trūkumas 
gali neigiamai paveikti sveikatą, sukelti 
įvairias ligas ar padidinti riziką susirgti. To-
dėl medicininių tyrimų laboratorijos kvie-
čia nelikti abejingiems ir pasitikrinti savo 
sveikatą, ypač pasidomėti ar organizme yra 
pakankamai vitamino D, kurio itin pradeda 
stigti atėjus žiemai, kuomet saulę matome 
vis rečiau.

„Invitro diagnostika“ Molėtų g. 13, 
Didžioji Riešė, Vilniaus r.

Tel. 8 5 2469214,  
mob. +370 679 60026.

Kitus filialus galite rasti Šiauliuose, 
Mažeikiuose, Klaipėdoje, Jurbarke, 

Tauragėje, Marijampolėje,  
Panevėžyje bei Utenoje.

Daugiau informacijos ieškokite 
adresu www.kraujolaboratorija.lt

Kraujas – Jūsų gyvenimo kokybės atspindys!
Artėjant žiemai vis daugiau žmonių susirūpina savo 
sveikata. Ima vartoti vitaminus, maisto papildus, 
pasiskiepija nuo gripo ir tikisi, kad ligos juos aplenks. 
Tačiau savo sveikata turėtume rūpintis ištisus metus. 
Peršalimo ligos užpuola staiga ir paprastai greitai 
praeina, tuo tarpu daugybė kitų ligų po truputį vystosi 
mūsų organizme mums to nė neįtariant. 



cmyk

5

2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis 5 

Daugiau informacijos apie grožio 
procedūras www.biogrozis.lt. 
BIOFIRST klinika įsikūrusi 
Studentų g. 37, Kaune. 
Tel. (8-37 750866, 8-686 40115.
Pasiūlymai galioja iki 2014 01 31.

Grožio specialistai siūlo įvairių bū-
dų, kaip prižiūrėti odą, kad ir žiemą 
ji būtų daili, sveika ir kuo ilgiau atro-
dytų jaunatviška. Deja, daugumos 
procedūrų poveikis yra trumpalaikis.

Tačiau Vokietijos mokslininkai spe-
cialiai veido grožio puoselėjimui su-
kūrė tai, apie ką jūs tik svajojote - 
grožio procedūras moderniais es-
tetinės medicinos aparatais FACE 
LAB ir RAYLIFE!

Grožio procedūros moderniais este-
tinės medicinos aparatais RAYLIFE 
ir FACE LAB, kaip patvirtino mokslo 
tyrimai, yra saugios, veiksmingos ir 
pasižymi ilgalaikiu poveikiu.

BIOFIRST klinikos grožio specia-
listės kruopščiai įvertins Jūsų vei-
do odos būklę, individualiai Jums 
parinks tinkamiausias gydomąsias 
kosmetines medžiagas ir atliks pa-
sirinktą procedūrą naudodamiesi 
naujausia, vienintele Lietuvoje es-
tetinės medicinos aparatūra.

Kiekviena BIOFIRST klinikoje atlie-
kama procedūra ar naudojama prie-
monė yra paremta natūralaus gro-
žio ir sveikatos vertybėmis!

Ultragarso terapijos metu 
 į odą galima įvesti  
„The Organic Pharmacy“ 
kalogeno kaukę „Collagen 
Boost Mask“. Šios kaukės 
aktyvieji ingredientai 
suaktyvina kolageno 
gamybą, todėl oda tampa 
stangresnė, skaistesnė ir 
akivaizdžiai atjaunėjus.

20%
NUOLAIDA

Saugus ir ilgai išliekantis 
grožis – FACE LAB ir 
RAYLIFE terapija 

ARTĖJA GRAŽIAUSIOS METŲ ŠVENTĖS, TAD NEPAMIRŠKITE 
PALEPINTI SAVĘS IR TŲ, KURIUOS LABIAUSIAI MYLITE…

FACE LAB procedūra brandžiai odai
Jaunina, stangrina ir itin efektyviai lėtina odos senėjimo procesus. Modernios techno-
logijos dėka gerinama odos struktūra, mažinamos mimikos raukšlės, skatinama kola-
geno gamyba. Puiki alternatyva plastinei chirurgijai!

Pigmentinių dėmių šalinimas RAYLIFE aparatu 
Veiksmingai šalinamos pigmentinės dėmės, raudonis ir kraujagyslinės kilmės dėmės. 
Procedūra ne tik efektyvi, bet ir labai saugi, nes  intensyvios pulsinės šviesos pagalba 
nusitaikoma tik į odoje esančias problemines vietas, nepaveikiant aplinkinių audinių!

iemą tyko įvairūs pavojai. Vie-
nas iš jų – nušalimai. Apie tai, 
kaip tinkamai prižiūrėti odą 
šaltuoju sezonu, kalbamės su 
gydytoja dermatovenerologe 

Natalja Jasaitiene.
Kuo skiriasi sušalimas nuo nušalimo? 
Sušąla visas kūnas, o nušalti galima kurią 

nors jo dalį. Sušąlama tada, kai kūno vidaus 
temperatūra nukrinta iki 36,8 °C arba žemesnės 
temperatūros. Kai kūno temperatūra nukrinta 
žemiau 34 °C, žmogus praranda sąmonę, o kai 
temperatūra būna žemesnė nei 27 °C – sustoja 
širdis. Sušalusio žmogaus oda pabąla, kartais 
atrodo kaip marmurinė, žmogus dreba. Drebė-
jimas – tai kūno pastangos sušilti. 

Dažniausiai nušąla labiausiai atsikišusios 
kūno dalys: nosis, ausys, rankos, kojos, pirš-
tai. Kūno dalis nušąla, kai dėl nuolatinio šal-
čio susitraukia audinių kraujagyslės ir krau-
jas jomis nebegali pratekėti. 

Kokioje oro temperatūroje dažniausiai 
pasitaiko nušalimai ir sušalimai? 

Nušalimas galimas esant ne tik labai že-
mai temperatūrai, bet ir arti nulio, jeigu oras 
labai drėgnas ir pučia stiprus šaltas vėjas. 
Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepri-
taikytus šaltam orui ir ankštus drabužius, ne-
pavalgius, esant mažai kūno masei (dėl mažo 
poodinio riebalinio sluoksnio), išgėrus alko-
holio, kavos, sergant diabetu, esant pažeistai 
sausai jautriai odai (t. y. sergant dermatitu), 
netekus skysčių, kontaktuojant su šaltu pa-
viršiumi (pasėdėjus ant sniego, ledo, meta-
lo). Šaltis neigiamai paveikia odą – sukelia 
nuožvarbas, paviršinius nušalimus, gilius 
nušalimus, gali sumažėti bendra kūno tem-
peratūra ir būti pakenkta vidaus organams ir 
smegenims. Nušalti galūnes ar kitas mažiau 
apsaugotas kūno vietas drėgnu oru galima 
ir esant 1–2 laipsniams šalčio! Ausis nušalti 
galima drėgnu vėjuotu oru išėjus be kepurės. 

Šalčio dilgėlinė (alergija šalčiui) atsiranda 
dėl šalto oro, vandens, vėjo, maisto sukelto 
uždegimo mediatorių, iš kurių svarbiausias 
yra histaminas. Tyrimai rodo, kad naujos kar-
tos antihistamininis preparatas bilastinas yra 

saugus ir veiksmingas vaistai šiai ligai gydyti.
Kaip geriausia apsaugoti galvos ir vei-

do odą šaltuoju metų sezonu? 
Žiemą odai apsisaugoti nuo šalčio reikia 

daugiau riebalų. Ji pati jų išskiria daugiau 
nei vasarą, vis dėlto to ne visada pakanka. 
Žiemą sausesnė tampa ne tik veido, bet ir 
rankų, galvos bei viso kūno oda. Esant di-
desniam šalčiui veidą bent 20 minučių prieš 
einant į lauką reikėtų patepti riebiu kremu 
arba tepalu (emolientu). Pastarieji veikia 
apie šešias valandas ir ypač veiksmingai 
saugo odą nuo šalčio. Juos vartoti derėtų, 
jei oda šalčiui yra ypač jautri.

Ar turintieji riebią odą turėtų naudoti 
kitokį kremą, apsaugantį nuo šalčio, nei 
sausos odos savininkai? 

Riebi oda šalčius pakelia lengviau, nei 
sausa ir jautri. Vis dėlto žiemą riebi oda da-
rosi jautresnė. Negyvos ląstelės ne taip greitai 
atsiskiria nuo odos paviršiaus, be to, prisige-

ria odos riebalų, todėl veidas pasidengia odos 
riebalų ir negyvų ląstelių sluoksniu. Odai pra-
dėjus pleiskanoti žmogus pagalvoja, kad ji 
išsausėjo ir bando ją tepti riebiu kremu, kuris 
suformuoja papildomą riebią plėvelę, truk-
dančią odai kvėpuoti ir atsinaujinti. Deja, dėl 
netinkamos priežiūros oda pleiskanoja nė kiek 
ne mažiau. Todėl net ir žiemos metu reikalin-
gos drėkinamosios priemonės, kurios pageri-
na riebios odos būklę.

Į ką reikėtų atsižvelgti renkantis nuo 
šalčio apsaugantį kremą veidui ir galū-
nėms?

Įsitikinimas, kad žiemą reikalingi tik 
riebūs kremai, dar neseniai buvo labai po-
puliarus, todėl daug kosmetikos kompanijų 
sukūrė specialią produkciją žiemai, kurioje 
yra daugiau riebalų. Iš tiesų žiemą odai rei-
kia ne tik maitinimo, bet ir drėkinimo. Kai 
kuriais atvejais drėkinamosios priemonės 
net svarbesnės už maitinamąsias. Idealus 

sprendimas – naudoti kremus, kuriuose su-
derintos šios dvi funkcijos, beje, juos ren-
kantis būtina atsižvelgti į savo odos tipą. 

Mitas, kad žiemą odos drėkinti nereko-
menduojama, neturi jokio pagrindo. Ge-
riausia drėkinti odą vakare po dušo. Labai 
svarbu prisiminti vieną taisyklę: žiemą bet 
kurį kremą tepti ant odos būtina likus 20–40 
minučių iki išėjimo į lauką. Jei tepsite kre-
mą vėliau, galite nušaldyti odą arba sukelti 
jos išsausėjimą, pleiskanojimą.

Kaip šaltis gali pakenkti galvos plau-
kams?

Šaltas oras yra didžiausias plaukų prie-
šas. Šaltis skatina kraujagyslių susitraukimą 
ir stabdo kraujo pratekėjimą, todėl galvos 
oda ir plaukai negauna pakankamai maisti-
nių medžiagų ir laikui bėgant nusilpsta. Ge-
riausia apsauga nuo šalčio – šilta žieminė 
kepurė. 

Vis dėlto plaukams kenksmingas ne tik 
šaltis, bet ir staigios šalto bei šilto oro per-
mainos. Dėl staigių permainų plaukai pra-
randa žvilgesį, nusilpsta ir ima lūžinėti. Žie-
mos metu riebalinių liaukų veikla sutrinka, 
todėl jei netinkamai rūpinamasi plaukais, su 
problemomis susiduria ir sausių, ir norma-
lių, ir riebių plaukų savininkės.

Sausų plaukų priežiūrai naudingas mi-
šinys, sudarytas iš žuvų taukų, ricinos alie-
jaus, kiaušinio trynio ir sausiems plaukams 
skirto šampūno. Sumaišykite šaukštelį rici-
nos aliejaus su 0,5 šaukštelio žuvų taukų, 
visa tai pašildykite vandens vonelėje. Pada-
linkite plaukus į sruogas ir pirštų galiukais 
įmasažuokite aliejų į galvos odą. Užsidėkite 
maišiuką, apsivyniokite galvą šiltu rankš-
luosčiu ir palaikykite 15 minučių. Per tą lai-
ką paruoškite kitą mišinį: suplakite trynį ir 
šaukštelį šampūno sausiems plaukams. Juo 
ištepkite švarius plaukus ir palaikykite 5 
minutes. Galiausiai ištrinkę plaukus perska-
laukite juos šiltu vandeniu į jį įpylę šaukšte-
lį citrinos sulčių arba acto.

Už atsakymus dėkojame
Gydytojai dermatovenerologei  

Nataljai Jasaitienei.
Dermatologijos ir estetinės medicinos 

klinika „Sveika oda“,
Savanorių pr. 79, Kaunas

www.sveikaoda.lt

Apie nušalimus ir odos priežiūrą žiemą

Gydytojai dermatovenerologė Natalja Jasaitienė.
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aikų ir paauglių sveikata vis 
prastėja. Remiantis 2012 metais 
Klaipėdoje atlikta analize, iš 
visų profilaktiškai sveikatą pa-
sitikrinusių uostamiesčio moks-

leivių visiškai sveiki buvo vos 11 %. Kad 
tokia liūdna tendencija keistųsi ir vaikai 
taptų sveikesni, būtina jų sveikata rūpin-
tis nuo pat vaikystės. Vaikų darželis „Auk 
sveikas“, įsikūręs vaikų reabilitacijos cen-
tro „Pušyno kelias“ patalpose, siūlo puikų 
vaikų priežiūros bei sveikatingumo pas-
laugų paketą tiems, kuriems vaikų sveika-
ta yra svarbiausia.
Statistika šokiruoja

2012 metais Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras atliko moksleivių profilakti-
nių sveikatos pažymų analizę. Paaiškėjo, kad 
62,5 % uostamiesčio moksleivių turi regos 
sutrikimų, 22,5 % – jungiamojo audinio ir 
skeleto bei raumenų sistemos, o apie 15 % –  
kraujotakos sistemos sutrikimų. Nors naujų 
duomenų apie vaikų sveikatą nėra pateikę 
didžiųjų miestų visuomenės sveikatos biu-
rai, tendencijas lengva nuspėti. Deja, jos nei 
tėvų, nei sveikatos priežiūros specialistų ne-
džiugina. Pastarieji teigia, kad nepaprastai 
svarbu vaikų sveikata pradėti rūpintis nuo 
pat vaikystės – išugdyti sveikos gyvensenos 
įpročius bei stiprinti imunitetą. Tokių nuosta-
tų laikosi ir darželis „Auk sveikas“, siūlantis 
išskirtines paslaugas tėveliams, siekiantiems 
savo mažyliams laimės, sveikatos ir gerovės.
Vaikų darželis „Auk sveikas“ –  
svarbiausia sveika ir saugi 
vaikystė

Vaikų darželis „Auk sveikas“ jau ketvirtus 
metus puoselėja kitokį požiūrį į vaikų ugdy-
mą. Darželyje, įsikūrusiame vaikų reabilitaci-
jos centro „Pušyno kelias“ patalpose, vaikai 
gauna viską, ko reikia jų fizinei ir mentalinei 
sveikatai bei kūrybingumui.

Darželis, esantis netoli miesto centro, 
Baltupiuose, yra įsikūręs nuostabios gamtos 
apsuptyje, prie pat istorinio Vilniaus Kalva-

rijos Kryžiaus kelio. Vaikai, saugiai žaisdami 
uždarame kiemelyje ir kvėpuodami švariu 
miško oru, gali stebėti medžių viršūnėse šmi-
rinėjančius paukščiukus, voveraites, jei labai 
pasiseka, gali išvysti net stirną! Tai ideali vieta 
mažiesiems tyrinėtojams, lydimiems atidžių 
auklėtojų, pažinti gamtos įvairovę ir paslaptis.

Darželis „Auk sveikas“ išsiskiria iš kitų 
darželių tuo, kad siūlo puikią sveikatinimo 
programą darželinukams. Vietoje įprastų fi-
zinio lavinimo užsiėmimų, mažieji šiame 
darželyje kiekvieną dieną mankštinasi kartu 
su kvalifikuotu kineziterapeutu, kuris dide-
lį dėmesį teikia kvėpavimui bei taisyklingai 
laikysenai, be to, du kartus per savaitę vaikai 
sportuoja reabilitacijos centro baseine. Esant 
reikalui vaikai gali gauti individualiai pritai-
kytas reabilitacines procedūras, pavyzdžiui, 
fizioterapiją, ergoterapiją ar logoterapiją.

Vaikų darželyje „Auk sveikas“ šiuo metu 
veikia dvi moderniai įrengtos grupės, skirtos 
2–4 ir 4–7 metų vaikams. Vaikai ugdomi pa-
gal Švietimo ministerijos parengtas nuostatas, 

o priešmokyklinio amžiaus vaikai pradedami 
ruošti mokyklai. Darželyje ugdomas vaikų 
kūrybingumas, mokoma bendrauti gražiai ir 
įsiklausyti į kitą, švenčiamos valstybinės, tau-
tinės, šeimos šventės, į kurias noriai įsitraukia 
ir vaikų tėvai.

Darželis vertina bendravimą ir bendra-
darbiavimą, todėl tėvai tikrai niekada nelieka 
nuošalyje. Jie skatinami drąsiai domėtis savo 
atžalomis, kalbėtis su auklėtojomis, gydyto-
ju, dalintis idėjomis. „Auk sveikas“ vadovybė 
tėvelius, dar tik besidominčius darželiu, kviečia 
apsilankyti ir patiems apžiūrėti aplinką, darže-
lį, pabendrauti su personalu ir įsitikinti, kad tai 
puiki vieta jų mažyliams augti bei tobulėti.
Laukiami ir alergiški, ir dažnai 
sergantys vaikai

Pastaruoju metu daugėja žmonių, alergiš-
kų įvairiems maisto produktams. Tėveliai, 
auginantys alergiškus ikimokyklinio amžiaus 
vaikus, susiduria su problemomis ieškodami 
darželio, kuriame būtų tinkamai pasirūpin-

ta alergiškų vaikų poreikiais. Deja, sostinėje 
valstybinis darželis toks tik vienas, todėl į jį 
sunku pakliūti. 

Vaikų darželis „Auk sveikas“ puiki išeitis, 
čia laukiami visi vaikai, kuriems reikalinga 
speciali priežiūra ar sveikatos stiprinimas. 
Alergiškiems vaikams darželyje sudaroma 
individuali dieta, o esant reikalui tėveliai gali 
pasitarti su darželinukus stebinčiu gydytoju. 
Tuo tarpu dažnai peršalimo ligomis sergantys 
vaikai, pradėję lankyti šį darželį, dėl efektyvių 
profilaktinių sveikatos stiprinimo priemonių 
sustiprėja, serga mažiau ir trumpiau, o tėveliai 
gali džiaugtis ne tik dėl žymiai pagerėjusios 
mažylių sveikatos, bet ir dėl to, kad prireikia 
imti vis mažiau nedarbingumo pažymų atža-
loms slaugyti.

„Tėveliams, kurie atsakingai ieško svei-
kos, saugios ir nevaržančios aplinkos savo 
vaikučiams, žmonių, kuriems jų nebijotų pa-
tikėti, nuoširdžiai rekomenduočiau pasirinkti 
lopšelio-darželio grupes sanatorijoje „Pušyno 
kelias“. Kadangi mano sūnelis lankydamas 
valstybinį darželį nuolat sirgo, o šio darželio 
teikiamos paslaugos neatitiko mūsų lūkesčių, 
įdėjome daug pastangų ir laiko ieškodami, kur 
vaikas galėtų būti laimingas. „Pušyno kelyje“ 
sutikome nuostabią auklėtoją Vidą, fantastiš-
kus vaikų skyriaus gydytojus ir vedėją, netgi 
nuolat jautėme sanatorijos direktoriaus rūpes-
tį. Darželinukai šiam personalui – išskirtiniai 
ir mylimiausi. Galit būti tuo tikri“, – teigė Vil-
ma, buvusio „Auk sveikas“ auklėtinio, dabar 
jau mokyklinuko, mama.

Vaikų darželis-lopšelis „Auk sveikas“
Pušyno kelias (Baltupiai), Vilnius

Tel. 8 614 21584 
Daugiau informacijos galite rasti 

internetiniame puslapyje 
www.pusynokelias.lt.

Sveikata pradėti rūpintis reikia nuo vaikystės

Darželyje „Auk sveikas“ vaikai ne tik mokomi sveikos gyvensenos pagrindų, bet ir turi erdvės 
žaidimams bei kūrybingumui.

Kas patogiau? Turbūt daugelis pritartų, 
kad kontaktiniai lęšiai yra daug komforta-
bilesni už akinius. Jei jie tinkamai parink-
ti, juos nešiojantis žmogus nieko nejaučia, 
tuo tarpu akiniai gali sukelti daug nepato-
gumų: jie rasoja, nuslenka nuo nosies, jų 
stiklus aplyja, pro juos matomas siauresnis 
vaizdas, nes yra apribotas rėmelių. Tačiau 
nors lęšiai ir patogesni nešioti, vis dėlto 
reikalauja daug kruopštesnės priežiūros.

Kas sveikiau? Tinkamai parinkti aki-
niai nekenkia akims, tuo tarpu kontakti-
niai lęšiai yra svetimkūniai, besiliečiantys 
prie akių, todėl jas šiek tiek dirgina. Kai 
kurie, nešiojantys lęšius, nuolatos jaučia 
akių sausumą, perštėjimą, pastebi akių pa-
raudimą. Be to, netinkamai besirūpinantys 
lęšiais rizikuoja susirgti akių uždegimu ar 
kitomis akių ligomis. 

Kas reikalauja daugiau priežiūros? 
Be abejo, daugiausia priežiūros reikia lę-
šiams. Akinius ir jų stiklus pakanka pora 
kartų per dieną pavalyti, tuo tarpu lęšiai 
pareikalaus kur kas daugiau kruopštumo, 
atidos ir kantrybės. Būtina laiku keisti lę-
šius ir lęšių skystį, lęšius dėtis ar išsiim-
ti tik švariomis rankomis, nesimaudyti ir 
geriausia nemiegoti su jais, taip pat visada 
reikėtų turėti lęšių skysčio, kad galėtumėte 
nuplauti ir išvalyti lęšį, į kurį netikėtai pa-
teko nešvarumų.

Ar kontaktiniai lęšiai tinka vaikams? 
Kontaktiniai lęšiai tinka beveik visų am-
žiaus grupių žmonėms, taip pat ir vaikams. 
Tačiau svarbu, kad vaikas pats gebėtų bent 
minimaliai pasirūpinti lęšių priežiūra. Vis 
dėlto visa atsakomybė už vaikų sveikatą 
tenka jų tėvams, todėl, jei vaikas nešioja 

lęšius, jie turėtų nuolatos tikrinti, ar atžala 
lęšius prižiūri ir nešioja tinkamai.

Kaip pasirinkti? Prieš rinkdamiesi kon-
taktinius lęšius arba akinius visų pirma tu-
rėtumėte pasitarti su gydytoju oftalmologu. 
Jis patikrins jūsų akis, atsakys į rūpimus 
klausimus, be to, pasakys, ar, pavyzdžiui, 
kontaktiniai lęšiai jums tikrai tinka. Kai 
kurie žmonės, persirgę virusinėmis akių li-
gomis arba dėl alergijų, negali nešioti lęšių. 
Tuo tarpu kitiems, pavyzdžiui, sergantiems 
keratokonusu, rekomenduojama operacija 
arba minkštieji kontaktiniai lęšiai, o jei liga 
pažengusi, kietieji lęšiai, kurie koreguoja 
regėjimą ir stabdo ragenos plonėjimą bei 
netaisyklingą gaubimąsi. 

O gal rinktis ir kontaktinius lęšius, ir 
akinius? Tiek akiniai, tiek lęšiai daugeliu 
atvejų yra tinkamos priemonės koreguoti 
regėjimą, vis dėlto gydytojai rekomenduo-
ja nešiojantiems lęšius namuose turėti ir 
akinius. Lęšiai, kad ir kokie geri jie būtų, 
liečiasi prie akies ir šiek tiek ją dirgina, 
todėl pravartu kartais leisti akims pailsėti, 
pavyzdžiui, namuose nešioti akinius. Ži-
noma, nepatogumų kyla ir nešiojantiems 
akinius. Jei sportuojate, prieš treniruotę 
įsidėkite vienkartinius kontaktinius lęšius 
ir galėsite pamiršti erzulį dėl krintančių bei 
kitokių nepatogumų sukeliančių akinių. 

Jei nešiojate akinius arba kontaktinius 
lęšius, nepamirškite kartą per metus pro-
filaktiškai pasitikrinti akis, net jei neturi-
te jokių nusiskundimų. Tinkamai parinkti 
ir nešiojami akiniai arba lęšiai nekenkia 
akims, tačiau profilaktika būtina, kad laiku 
būtų pastebėtos akių ligos arba progresuo-
jančios ydos.

Akiniai ar kontaktiniai lęšiai?
Regėjimo sutrikimai, ypač trumparegystė, gana 
dažnai pasitaikanti akių yda, kurią lengva koreguoti. 
Tačiau ne vienam iškyla dilema, ką pasirinkti – akinius 
ar kontaktinius lęšius? Kokie jų pliusai bei minusai? 
Be to, visuomet įdomu, ką rekomenduoja gydytojai.
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Cholesterolis būtinas mūsų organizmui. 
Tačiau šiuolaikinis žmogus vartoja per daug 
produktų, turinčių cholesterolio. Per dideli 
jo kiekiai kenkia mūsų sveikatai, gali sukelti 
aterosklerozę, ypač jis pavojingas jau ser-
gantiems širdies ir kraujagyslių ligomis.

Kuo cholesterolis naudingas?
Cholesterolis viena iš daugybės medžiagų, 

kurios būtinos mūsų organizmui. Jis yra vie-
na iš ląstelių statybinių medžiagų, dalyvauja 
vitamino D, tulžies rūgščių ir hormonų sinte-
zavimo procesuose, svarbus jis ir smegenų bei 
nervų sistemos ląstelėms.

Mūsų organizmas pats sugeba pasigaminti 
apie 75 % reikiamo cholesterolio kiekio, todėl 
tik mažą dalį jo turime gauti su maistu. Per die-
ną sveikam žmogui jo rekomenduojama suvar-
toti iki 300 mg. 
Cholesterolis organizme

Cholesterolis netirpus vandenyje, todėl jį po 
organizmą išnešioja specialūs baltymai. Kraujo 
plazmoje šie baltymai susijungia su cholestero-
liu ir trigliceridais, iš jų susiformuoja įvairaus 
tankio lipoproteinai. Dažniausiai kalbama apie 

mažo tankio (MTL) ir didelio tankio lipopro-
teinus (DTL). Kartais DTL vadinamas geruoju 
cholesteroliu, nes mažina MTL koncentraciją 
kraujyje. O MTL vadinamas bloguoju, kadangi 
įsiskverbia į kraujagyslių sieneles, o kartu su 
kitomis medžiagomis gali suformuoti plokšte-
les, kurios siaurina kraujagyslės spindį. Todėl 
labai svarbu, kad DTL ir MTL cholesterolio 
santykis organizme išliktų optimalus. Sveiko 
žmogaus kraujyje cholesterolio turi būti apie 
5 mmol/l (MTL iki 3 mmol/l, o DTL iki 1,2 
mmol/l, likusi dalis – trigliceridai).
Kas nutinka, kai kraujyje 
padaugėja cholesterolio?

Cholesterolio kiekio padidėjimas nėra liga, 
tačiau gali būti daugelio ligų priežastis. Dėl 
cholesterolio padidėjimo sukeltų kraujagyslių 
pokyčių gali ištikti dusulys, pilvo ir krūtinės 
skausmas, būdingas antsvoris ir blužnies padi-
dėjimas, tačiau žmogus dažnai nieko nejunta. 
Vienintelis būdas sužinoti, ar cholesterolio nėra 
per daug – kraujo tyrimai, todėl suaugusiems 
žmonėms juos rekomenduojama atlikti profi-
laktiškai, o ypač sergantiems širdies ir krauja-
gyslių ligomis. 

Per didelis cholesterolio kiekis itin pavojin-
gas žmonėms, sergantiems minėtomis ligomis, 
kadangi iš MTL ir kitų medžiagų susidariusios 
plokštelės kenkia kraujagyslėms, mažina jų 
spindį, taigi vystosi aterosklerozė. Dėl šios ligos 
pablogėja organizmo aprūpinimas krauju ir jo 
pernešamomis medžiagomis. Laiku nesustab-
dytos aterosklerozės pasekmės itin skaudžios 
– gali užklupti insultas arba miokardo infarktas.

Kodėl cholesterolio padaugėja?
Daug veiksnių lemia cholesterolio kiekį 

kraujyje. Dalis jų, pavyzdžiui, paveldimumas, 
sutrikęs cholesterolio pašalinimas iš organizmo 
bei įvairios ligos, nuo mūsų nepriklauso arba 
priklauso labai mažai, o kitus veiksnius galime 
kontroliuoti. Bene didžiausią įtaką daro mūsų 
gyvenimo būdas, t. y. fizinis aktyvumas, alko-
holio ir tabako gaminių vartojimas, nutukimas. 

Svarbiausias veiksnys – mityba. Kuo dau-
giau vartojame gyvūninės kilmės produktų, 
tuo didesnė tikimybė, kad cholesterolio kiekis 
padidės.

Kaip išvengti cholesterolio?
Sveika subalansuota mityba yra pagrin-

dinis būdas išvengti per didelio cholestero-

lio suvartojimo. Reikėtų saikingai vartoti 
produktus, turinčius itin daug cholesterolio, 
t. y. majonezo, ikrų, kiaušinio trynių. Di-
delę dalį kasdieniame racione turėtų užim-
ti produktai, neturintys arba turintys labai 
mažai cholesterolio, t. y. daržovės, vaisiai, 
grūdai, neriebi mėsa, pienas, duona, žuvis ir  
t. t. Svaru vartoti pakankamai skysčių, ypač 
vandens.

Sveiką mitybą reikėtų derinti su sveiku 
gyvenimo būdu. Todėl norintiems būti svei-
kiems, rekomenduojama nerūkyti bei regulia-
riai mankštintis. 

Naudingi gali būti ir maisto papildai, pa-
dedantys reguliuoti cholesterolio kiekį or-
ganizme. Juose gali būti omega 3 riebalų 
rūgščių, lecitino, bioflavanoidų bei vitamino 
E. Omega 3 prisideda prie procesų, kurie 
kontroliuoja MTL cholesterolio kiekį, mažina 
aterosklerozės ir trombų riziką. Lecitinas da-
lyvauja procesuose, mažinančiuose choleste-
rolio kiekį kraujyje. Tuo tarpu bioflavanoidai 
ir vitaminas E padeda MTL paversti DTL, t. y. 
„blogąjį“ cholesterolį paversti „geruoju“. Tai-
gi į maisto papildus nevertėtų numoti ranka, 
o ypač tiems, kuriems nustatytas cholesterolio 
kiekio kraujyje padidėjimas.

Cholesterolis – priešas ar draugas?

adidėjęs kraujo spaudimas – svei-
katos sutrikimas, su kuriuo susi-
duria maždaug trečdalis žmonių. 
Aukštas kraujo spaudimas gali 
būti labai pavojingas, sukelti ne-

atitaisomus kraujagyslių pažeidimus bei 
padidinti riziką susirgti širdies ir krauja-
gyslių ligomis. 

Padidėjusio kraujospūdžio 
simptomai

Pasak Lietuvos širdies asociacijos, opti-
malus suaugusio žmogaus kraujospūdis yra 
120/80 mm Hg, jei kraujospūdis būna aukštes-
nis nei 140/90 mm Hg – gresia žala sveikatai. 
Tačiau būtina atsiminti, kad laikinas kraujospū-
džio padidėjimas nėra liga, jis gali padidėti dėl 
streso, fizinės veiklos ir pan. 

Pagrindinis hipertenzijos simptomas ir yra 
padidėjęs kraujospūdis, deja, neretai, jei krau-
jospūdis nėra labai aukštas, žmogus nieko 
nejaučia, todėl pirmuosius aiškius simptomus 
pajunta tik tada, kai pažeidžiamos kraujagyslės 
ar kiti organai. Dažniausi hipertenzijos simpto-
mai: pykinimas, galvos skausmas ir svaigimas, 
aritmija, regėjimo sutrikimai, pasunkėjęs kvė-
pavimas, suprastėjusi koordinacija. Žmogus 
taip pat gali jausti nuolatinį nuovargį, tačiau 
susieti jį su įtemptu gyvenimo tempu.

Širdies ir kraujagyslių ligos viena dažniau-
sių mirties priežasčių Europoje, todėl nuolatos 
organizuojamos įvairios prevencinės akcijos, 
daromi nemokami tyrimai, žmonės mokomi 
atpažinti bei išvengti šių ligų. Savimi pasirū-
pinti pirmiausia privalome mes patys, taigi ką 
reikėtų daryti, kad mūsų kraujo spaudimas iš-
liktų normalus. 

Priemonės, padedančios 
išvengti hipertenzijos

Sveikas gyvenimo būdas yra daugumos 
ligų pagrindinė prevencinė priemonė. Maitin-
kitės sveikai, valgykite kuo daugiau daržovių ir 
vaisių, venkite riebių keptų patiekalų, druskos, 

Kaip kovoti su padidėjusiu 
kraujospūdžiu? cukraus, saldumynų. Mankštinkitės kelis kar-

tus per savaitę po 30 minučių, laisvalaikį leis-
kite aktyviai. Venkite streso, alkoholio, cigare-
čių, gerai išsimiegokite, nusistatykite reguliarių 
miego bei poilsio ritmą. 

Stebėjimas. Lietuvos širdies asociacija, vi-
siems vyresniems nei 35 metų amžiaus žmo-
nėms rekomenduoja kraujospūdį pasitikrinti 
kartą per metus. Jei jau susidūrėte su kraujagys-
lių ar širdies ligomis, pastebėjote hipertenzijos 
požymius, kraujo spaudimą matuokitės regu-
liariai ir pakankamai dažnai. Kraujospūdį pa-
simatuoti galite ir namuose, įsigiję kokybišką 
kraujo spaudimo matuoklį. Žmonėms nuo 35 
metų reikėtų sekti ir cholesterolio kiekį krau-
jyje. 

Nebijokite gydytojų. Įvairios ligos taip pat 
gali sukelti hipertenziją, todėl susirgę ar pa-
stebėję kraujospūdžio padidėjimą nedelskite 
kreiptis į gydytojus. 

Neužsiimkite savigyda. Užklupus ligoms 
neužsiimkite savigyda, pirmiausia pasitarkite 
su savo šeimos gydytoju. Artimųjų patarimai 
gali būti vertingi, tačiau gali ir klaidinti. Pana-
šūs simptomai gali būti sukelti skirtingų ligų, 
todėl netinkamas gydymas gali ne tik nepadėti, 
bet ir pakenkti bet kuriai organizmo daliai, taip 
pat ir sukelti hipertenziją ar kraujagyslių ir šir-
dies ligas. 

Maisto papildai dažnai yra reikalingi mūsų 
organizmui. Ne visada su maistu gauname pa-
kankamai ar visus reikiamus elementus, todėl 
pravartu vartoti maisto papildus.

Sveika aplinka. Aplinka daro didelę įtaką 
mūsų sveikatai, todėl turime pasirūpinti, kad 
erdvės, kuriose praleidžiame daug laiko, darytų 
kuo minimalesnę žalą. Vėdinkite kambarius, 
venkite prirūkytų patalpų. Darbo ir poilsio er-
dvėse turėtų būti kiek įmanoma mažiau triukš-
mo.

Stenkitės gyventi laimingai. Mūsų savijau-
ta taip pat daro įtaką mūsų sveikatai, todėl bū-
tina išmokti susidoroti su stresu, stengtis atrasti 
tai, kas jus nuramina ir daro laimingą.

Kraujo spaudimo matuoklis gali būti puiki 
dovana artimiesiems švenčių proga. Nelikime 

abejingi savo ir savo artimųjų sveikatai!

Vaistinės vedėja VIRGINIJA BAČELYTĖ

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 
Teigiamas riebalų rūgščių poveikis gaunamas vartojant 250 mg per dieną EPR ir DHR.
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obulu kūnu nori džiaugtis kiekvie-
nas. Deja, vien sveikai maitintis 
nepakanka, o laiko mankštai dėl 
įtempto gyvenimo ritmo suranda 
ne kiekvienas. Tačiau yra ir alter-

natyvių būdų padailinti savo kūno linijas 
– tai procedūra LipoCryo®, kuri greitai ir 
efektyviai padeda sumažinti atskirų kūno 
zonų apimtis.

Kas yra LipoCryo®?
LipoCryo® yra moderni neinvazinė tech-

nologija, kuri padeda greitai ir efektyviai paša-
linti riebalų perteklių ir padailinti kūno linijas. 
LipoCryo® yra naudingas ir visiškai nekenkia 
organizmui, kadangi procedūros metu atvėsi-
namos ir pašalinamos tik riebalinės ląstelės, 
tačiau nežalojama oda ir aplinkiniai audiniai.

LipoCryo® procedūra ypatinga tuo, kad 
padeda atsikratyti nepageidaujamų riebalų be 
invazijos į kūną, o pačiam žmogui reikia įdėti 
pakankamai mažai pastangų. Moderni proce-
dūra atliekama be operacijos, adatų, po jos ne-
lieka randų, o pasiekti rezultatai – ilgalaikiai.

Procedūros metu ant probleminės zonos 
uždedamas specialus daviklis-antgalis, kuris 
veikia pasiriktą zoną, sukeldamas kriogeninį 
poveikį. Riebalinėse ląstelėse (adipocituose), 
esančiose poodyje, yra daug sočiųjų riebalų 
rūgščių, kurios yra labai jautrios šalčiui. O rie-

balus supančios kraujagyslės, periferiniai 
nervai, melanocitai, pigmentinės ir jungiamo-
jo audinio ląstelės yra mažiau jautrios šalčio 
poveikiui, todėl riebalines ląsteles galima pa-
šalinti nedarant žalos kitiems audiniams.
Ar procedūra skausminga, kiek 
laiko ji trunka?

Vienos LipoCryo® procedūros trukmė pri-
klauso nuo gydomos srities ploto ir riebalinio 
audinio storio, vieno vizito metu gali būti at-
likta daugiau nei viena procedūra. Viena pro-
cedūra trunka 25–30 minučių. Taigi vienas 
vizitas, priklausomai nuo to, kiek kūno zonų 
norite patobulinti, gali užtrukti 25–180 min.

Procedūra yra visiškai neskausminga, 
jaučiamas tik tempimo jausmas ir šaltis pa-
sirinktoje zonoje. Po procedūros gali atsiras-
ti paraudimas ir tirpimo jausmas, kuris gali 
trukti keletą valandų. Labai retai atsiranda 
mėlynės, kurios išnyksta po kelių dienų. Pro-
cedūra nesukelia nedarbingumo, todėl pacien-
tas į kasdieninę rutiną gali grįžti iš karto po 
LipoCryo® procedūros.

Kaip veikia LipoCryo® procedūra?
LipoCryo® procedūra veikia dvejopai. Pro-

cedūros metu riebalinio audinio ląstelės kris-
talizuojasi ir žūsta, o po to palaipsniui pasiša-
lina iš probleminės zonos. Be to, procedūra 

sukelia ir netiesioginį poveikį stimuliuodama 
simpatinę nervų sistemą. Jos stimuliavimas 
skatina riebalinio audinio nykimo procesą. 

Kiek procedūrų reikia ir kada 
galima pamatyti rezultatus?

LipoCryo® procedūrų skaičius priklauso 
nuo riebalinio audinio storumo ir trokštamo 
efekto. Paprastai prireikia vienos ar kelių 
procedūrų vienai sričiai. Vieno vizito metu 
gali būti padaryta daugiau nei viena proce-
dūra, pavyzdžiui, didelio pilvo riebalams 
sunaikinti gali prireikti dviejų procedūrų. 

Po pirmosios procedūros pasišalina 25–
45 % riebalinio audinio, t. y. 3–15 mm. Maž-
daug pusė jų sunyksta per pirmas 15 dienų, 
o aiškus efektas matomas po 6 savaičių. 
Tada ir sprendžiama, ar reikia pakartoti pro-
cedūrą. Taigi tarp procedūrų rekomenduo-
jama padaryti 45 dienų pertrauką, kadangi 
procedūros rezultatai ryškėja po truputį.

Kam rekomenduojama 
LipoCryo® procedūra?

Konsultacijos metu plastinės ir rekonstruk-
cinės chirurgijos gydytojas arba kūno modelia-
vimo specialistas įvertina  paciento kūno  odos 
laisvumą, stangrumą, riebalinį sluoksnį, amžių, 
aptaria kokius rezultatus žmogus galėtų pasiek-
ti. Labiausiai ši procedūra tinka tiems, kurie 

neturi didelio viršsvorio ir tiesiog nori suma-
žinti riebalų kiekį atskirose kūno vietose (pilvo, 
juosmens, nugaros, rankų ar sėdmenų srityse). 

Labai svarbu pasikonsultuoti su pro-
cedūrą atliksiančiu specialistu, nes tik jis 
gali įvertinti kliento odos pakitimus ir, iš-
klausęs norus, pasiūlyti labiausiai tinkančią 
procedūrą ar operaciją bei suteikti išsamią 
informaciją. Specialistas gali pasiūlyti pilvo 
plastinę operaciją, chirurginį nusiurbimą, 
lazerinę lipolizę, LipoCryo® procedūrą arba 
derinti šiuos metodus. 
Ar man vertėtų išbandyti 
LipoCryo® procedūrą?

Jei negalite pakęsti savo didelio pilvo 
ir riebių šonų, jei norite atrodyti puikiai ar 
susigrąžinti anksčiau turėtas tobulas kū-
no linijas, jei prieš artėjančias atostogas ar 
svarbią gyvenimo šventę norite pasitikėti 
savimi, nesijaudinti dėl išvaizdos ir jaustis 
tiesiog puikiai – turėtumėte nedvejoti ir iš-
bandyti šią pažangią procedūrą.

Dėl LipoCryo® 
procedūros kreipkitės šiais 

Tel.: +370 5 2 553353,  
+370 620 55599,  
+370 620 22499.  

Būtina išankstinė 
registracija.

Lieknėk natūraliai su LipoCryo®!

               Prieš                                  Po

„Man nelengva kalbėti apie 
savo ligą. Stengiuosi niekam 
apie tai nepasakoti, nes krūties 
vėžys buvo ypatinga ir nuožmi 
mano asmeninė kova. Dabar 
aš vėl sveika ir galiu džiaugtis 
gyvenimu nebesigręžiodama 
į praeities negandas“, – lėtai 
rinkdama žodžius sako 
keturiasdešimt penkerių metų 
moteris, vardu Diana. 
Gyvenimas iki diagnozės 

Simpatiška juodaplaukė savo gyvenimą 
skirsto į du etapus: prieš ligą ir po to, kai 
jai buvo diagnozuota antra krūties vėžio 
stadija. 

„Gyvenime niekada nebuvau ta, kuri ra-
miai sėdi vienoje vietoje ir nieko neveikia –  
paauglystėje priklausiau įvairiems būre-
liams, buvau linkusi į menus. Dar studijų 
laikais kartu su vaikinu pradėjome savo 
verslą. Gretai ištekėjau ir susilaukėme duk-
ters, įsirengėme gražius namus, važinėjome 
į keliones po užsienį, turėjome draugų. Iš 
šalies tikriausiai atrodėme ideali šeima. 

Visos nelaimės prasidėjo, rodos, beveik 
vienu metu. Iš pradžių nuo kepenų vėžio 
mirė mano mylima mama. Buvo aptikta pa-
skutinė ligos stadija, tad mamytė po diag- 
nozės išgyveno vos tris mėnesius. Sunkiai 
susitaikiau su jos netektimi. 

Tais pačiais metais vyras mane paliko 
dėl kitos moters. Likau su paaugle dukra. 
Iš pradžių atrodė, kad dukra labiau palaiko 
mano pusę, o ne vyro, tačiau skyrybas ji iš-
gyveno maištaudama prieš mus abu. Tai bu-
vo labai sunkus laikotarpis mums abiems. 
Netrukus palikau verslą, kurį su vyru su-
kūrėme savo rankomis, nebegalėjau į savo 
buvusįjį ramiai žiūrėti. Jaučiausi pažeminta, 
tarsi paženklinta neištikimybės. Prasidėjo 
teismai. Tuo metu norėjau tiesiog numirti. 

Ko gero, Dievas panoro mane išbandyti, 
nes galimybę numirti aš iš tiesų labai greitai 
gavau.“

Ligos pradžia
Paklausta, kaip buvo diagnozuota jos li-

ga, Diana pasakoja: „Tiesiog krūtyje atsi-
rado neskausmingas gumbelis. Iš pradžių 
nekreipiau į jį dėmesio, nes turėjau per akis 
rūpesčių: sirgau depresija, gyvenime ma-
čiau vien juodas spalvas, sveikata man ma-
žiausiai rūpėjo. Apskritai tuo laiku gyvenau 
gana destruktyvų gyvenimą: daug rūkiau, 
gėriau migdomuosius, nebesirūpinau savo 
kūnu. Pas gydytojus nueiti privertė visai ne 
nuogąstavimas dėl krūties, o pienligė. Teno-
rėjau paprašyti ginekologės receptinių vaistų 
ligai gydyti, tačiau pasitaikius progai paro-
džiau ir gumbelį. Ginekologė iškart nusiun-

tė pasidaryti išsamesnių tyrimų, man atiliko 
ultragarsą, mamogramą... Diagnozė buvo 
netikėta, aš tarsi atsibudau iš gilaus miego. 
Vėžys? Man? Patyriau stiprią šoko terapiją.“ 
Nuožmi kova ir gyvenimo 
permainos

Diana sako, kad liga kardinaliai pakeitė 
jos požiūrį į buvimą šioje žemėje: „Per tą 
pusmetį, kol vyko ligos gydymas, aš iš nau-
jo suvokiau mums duotos gyvybės stebuklą. 
Neslėpsiu, kad gydymas buvo sunkus. Savo 
kailiu patyriau viską: biopsiją, krūties pa-
šalinimą, chemoterapiją. Kai tik sužinojau 
diagnozę, galvojau, kad sunkiausias mo-
mentas bus tada, kai neteksiu krūties ir savo 
ilgų plaukų. Gydymo metu supratau, kad 
visa tai tik smulkmenos palyginus su svei-
kata. Džiaugiuosi, kad mane šiuo sunkiu 

laikotarpiu stipriai palaikė geriausia draugė, 
dukra, keli artimiausi giminaičiai. Nežinau, 
kaip būčiau ištempusi, jeigu ne santaupos, 
nes sirgti, nors gydymas yra neva nemoka-
mas, Lietuvoje yra labai brangu. Daug iš-
laidų tenka vaistams ir „dovanoms“ gydyto-
jams. Manau, kad neduodamas jų rizikuoji 
sulaukti prastesnės priežiūros.

Sirgdama aš daug ką pergalvojau. Supra-
tau, kad nuo šiol turiu nebešvaistyti savo 
laiko liūdesiui, o suimti save į nagą ir oriai 
gyventi tiek, kiek man dar liko. Žinoma, 
padėjo ir tikėjimas. Aš esu įsitikinusi, kad 
kiekvienam žmogui, dar prieš jam gimstant, 
daug kas jau yra nulemta: aplinka, laikas bei 
žmonės, kurie jį supa. Aš meldžiausi Dievui 
ir sakiau, kad nenoriu pasiduoti, bet pasiti-
kiu jo valia, priimsiu tai, ką jis man skirs. 
Mąsčiau, kad galbūt mano dukros toks li-
kimas, gal jai skirta anksti likti našlaite. 
Tačiau taip nenutiko. Praėjo šešeri metai 
po chemoterapijos, operacijos ir krūties re-
konstrukcijos, o vėžys nebeatsinaujina.“
Vietoje epilogo 

Žiūrint į sportišką ir tiesiog švytinčią mo-
terį, kyla klausimas, ar ji propaguoja sveiką 
gyvenimo būdą, ar po ligos nuosekliai rūpi-
nasi savo kūnu ir sveikata? 

„Stengiuosi žiūrėti, kokį maistą valgau, 
vengti nesveikų produktų, rytais bėgioju. Vis 
dėlto nenoriu, kad sveika gyvensena virstų 
maniakišku pomėgiu. Aš tiesiog džiaugiuosi 
kiekviena diena. Šiuo metu dirbu individu-
alioje įmonėje, vengiu viršvalandžių, ko-
kybiškai leidžiu laisvalaikį: stengiuosi kuo 
daugiau keliauti, lankytis teatre, koncertuo-
se. Turiu draugą, su kuriuo susipažinau jau 
po ligos. Vėl jaučiuosi mylima, geidžiama ir 
saugi. Dukra studijuoja Londone, dažnai su-
siskambiname. Manau, kad kiekviena mote-
ris, kuri serga, turi suprasti, kad, niekas kitas 
be jos ligos neišgyvens, kad tai išbandymas, 
po kurio ji bus tūkstantį kartų stipresnė ir 
žvelgs į gyvenimą kitomis akimis. Svarbu 
nepasiduoti nevilčiai.“ 

Dianos kova su krūties vėžiu

Diagnozė buvo netikėta, aš tarsi atsibudau iš gilaus miego. Vėžys? Man?

Tikra istorija



cmyk

9

9 2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Sanatorija „Gradiali“, įsikūrusi šiek 
tiek atokiau nuo Palangos centro šurmu-
lio, kviečia lankytojus atsigauti po sunkių 
operacijų, sustiprinti sveikatą ar tiesiog 
pailsėti nuo įtempto gyvenimo ritmo gra-
žios gamtos, horizonte ošiančios jūros ir 
svajingo pušyno apsuptyje. Taip pat pasi-
mėgauti ne tik aukščiausio lygio paslau-
gomis, bet ir gaiviu švariu oru, maloniu 
aptarnavimu bei prabanga.

Neseniai po rekonstrukcijos duris at-
vėrusi sanatorija „Gradiali“ užima net 
4 tūkst. m2 plotą. Lankytojų patogumui 
sanatorijoje įrengti komfortabilūs vien-
viečiai bei dviviečiai kambariai, o ieškan-
tiems ypatingų patogumų – mini liuksai, 
liuksai ir apartamentai. Dalis kambarių 
yra pritaikyti neįgaliems žmonėms. 

Sanatorijos svečiai „Gradiali“ ras vis-
ką, ko gali prireikti net patiems išrankiau-
siems. Atvykę atsipalaiduokite ir leiskite 
Jūsų patogumu bei poreikiais pasirūpinti 
sanatorijai „Gradiali“.

Platus reabilitacinių paslaugų 
spektras

„Gradiali“ sveikatos centras siūlo dau-
gybę reabilitacinių paslaugų, skirtų su-
stiprinti nusilpusį imunitetą bei atsigauti 
po įvairių operacijų ir ligų. Sanatorijoje 
taikomos reabilitacinės programos, pa-
dedančios atsigauti po šių susirgimų: 
kvėpavimo, nervų, endokrininių, juda-
mojo-atramos aparato sistemos ligų. Čia 
taikoma hidroterapija, haloterapija, purvo 
ir fango parafino aplikacijos, fizioterapija, 
kineziterapija ir kt. Akupunktūrą sanato-
rijoje atlieka vienas žymiausių Lietuvos 
gydytojų Konradas Nastopka, šia terapi-
ja užsiimantis jau keturiasdešimt metų. 
Pas K. Nastopką žmonės atkeliauja net 
iš užsienio, todėl „Gradiali“ klientai turi 
išskirtinę galimybę pasinaudoti šio talen-
tingo gydytojo paslaugomis.

 Atvykusiųjų reabilitacijai sveikatą ste-
bi ir reikiamas procedūras skiria gydyto-

jas reabilitologas, kuris gali rekomenduo-
ti ir papildomas procedūras, padedančias 
greičiau ir efektyviau sustiprinti sveikatą 
bei atsigauti po sunkių traumų.

„Gradiali“ yra vienintelė sanatorija 
Palangoje, galinti pasiūlyti gydomąjį pe-
dikiūrą, ypač svarbų diabetu sergantiems 
žmonėms. Atidi kojų priežiūra būtina šia 
liga sergantiems žmonėms, kadangi dėl 
sutrikusios kraujotakos, gali atsirasti ilgai 
negyjančių žaizdelių bei opelių, išsivys-
tyti gangrena, o tai itin pavojinga. Nau-
jausia technologija leidžia neskausmingai 
sutvarkyti pacientų pėdas. Procedūros 
metu cukrinio diabeto pėdos priežiūros 
specialistė Rima Masiūnienė švelniai pa-
šalina nuospaudas, nušlifuoja odą, sutvar-
ko deformuotus, įaugusius ar grybelio pa-
žeistus kojų nagus. Gydomasis pedikiūras 
– efektyvus būdas pasirūpinti savo kojų ir 
viso kūno sveikata.

Norintiems atjaunėti – plastinė 
chirurgija

Plastinė chirurgija reabilitacijos ir po-
ilsio oazėje kai kam gali pasirodyti keista 
paslauga. Iš tiesų tai unikalus projektas 
Lietuvoje, kuris, pasak „Gradiali“ direk-
toriaus Ernesto Norvaišo, jau pasiteisi-
no, nes klientai noriai priima naujoves 
ir naudojasi proga vienoje vietoje gauti 
kuo daugiau jiems reikalingų paslaugų. 
Žmonėms juk svarbi ne tik sveikata ir 
poilsis, bet ir grožis, fizinė išvaizda, iš sa-
natorijos į įprastą darbų rutiną jie trokšta 
grįžti visapusiškai atjaunėję ir pailsėję.

Sanatorija „Gradiali“, besirūpindama 
kliento gerove, daug investavo į naujau-
sią ir moderniausią įrangą. Naujos kar-
tos lazeris „Asclepion MCL 31“ kol kas 
yra naujovė Lietuvoje. Šiuo lazeriu daug 
efektyviau atliekamos odos atjauninimo 
procedūros: naikinamos veido raukšle-
lės, taip pat nuo kitų kūno vietų šalina-
mi randeliai, strijos, epidermio ir dermos 
pažeidimai. Po procedūrų su šiuo naujos 

kartos lazeriu odoje padaugėja elastino ir 
kolageno, kurių po truputį žmogui sens-
tant mažėja. Taigi oda tampa graži, stan-
gri ir elastinga, it jaunystėje. Inovatyvi 
sanatorijos technika ir puikūs specialistai 
visiems pageidaujantiems padeda pasiekti 
optimalių rezultatų.

Netrukus „Gradiali“ savo lankytojams 
pasiūlys ir nedideles plastines operacijas, 
pavyzdžiui, akių vokų ir ausų korekciją, 
taip pat veidą bus galima padailinti botu-
lino ir hialurono rūgšties injekcijomis. Tai 
sanatorijos lankytojams padės sutaupyti 
laiko ir vienu metu patenkinti visas savo 
reikmes.
Poilsis ir pramogos

Klientams, kurie ieško ramaus poilsio 
gamtos apsuptyje ir atpalaiduojančių van-
dens pramogų, sanatorija „Gradiali“ siū-
lo SPA procedūras, paplaukioti baseine, 
pasimėgauti sūkurine vonia bei išbandyti 
muzikos arba dailės terapiją. Šios terapijos 
leidžia žmogui nurimti, išsivaduoti iš nuo-
vargio, streso bei patirti vidinę harmoniją.

Pirčių mėgėjai, apsilankę sanatorijoje, 
taip pat tikrai neliks nuvilti, čia yra puiki 
turkiška garinė pirtis. Sanatorijoje veikia ir 
puikus restoranas, siūlantis išskirtinį meniu, 
malonų aptarnavimą ir jaukias akimirkas. 
Jei atvykote su mylimuoju, galite užsisakyti 
romantišką vakarienę dviem žvakių švieso-
je.

„Gradiali“ siekia, kad klientai, apsilan-
kę sanatorijoje, pailsėtų ir atsigautų tiek 
fiziškai, tiek emociškai. O moderniausios 
technologijos, geriausi specialistai, vandens 
pramogos bei įvairios reabilitacinės proce-
dūros yra būtent tai, ko reikia, kad žmogus 
pamirštų stresą bei pečius užgulusius rūpes-
čius.

Laukia jaukūs ir žaismingi 
Naujieji metai

„Gradiali“ kviečia sutikti Naujuosius 
metus kartu. Sanatorijos vadovas žada įsi-
mintiną naujametinę programą, kuriai abe-
jingas neliks nė vienas.

Sanatorijos svečius linksmins garsus 
dainininkas Mino, vakaro vedėjas orga-
nizuos nuotaikingus žaidimus, o į šokių 
sūkurį įtrauks didžėjus. Visų taip pat lauks 
jauki ir romantiška penkių patiekalų va-
karienė žvakių šviesoje, o Naujieji metai 
bus sutikti net tris kartus: itališki, rusiški ir 
lietuviški. Vidurnaktį dangų nušvies įspū-
dingi fejerverkai.

Sanatorija „Gradiali“ siūlo 
patrauklias akcijas

Sanatorijoje „Gradiali“ šiuo metu taiko-
mos didžiulės nuolaidos, įvairioms svei-
katingumo programoms, tad nepraleiskite 
progos kartu su artimaisiais sustiprinti svei-
katą, kad žiemos šalčius pasitiktumėte sti-
prūs ir sveiki.

Sanatorija „Gradiali“
Vanagupės g. 15, Palanga

Daugiau informacijos:
Tel. 8 616 54 213

info@gradiali.com
www.gradiali.com 

„Gradiali“ – sanatorija, vertinantiems 
kokybę ir išskirtines paslaugas
Dar visai neseniai duris atvėrusi sanatorija 
„Gradiali“ jau gali pasigirti nuolatiniais 
lankytojais, teigiamais įvertinimais ir išskirtinės 
sanatorijos reputacija. Iš tiesų moderni 
sanatorija „Gradiali“ pasitinka lankytojus plačiu 
paslaugų spektru: čia teikiamos ne tik įprastos 
reabilitacinės paslaugos, yra puikus SPA centras, 
įvairios pramogos, bet klientai gali pasinaudoti 
ir plastinės chirurgijos procedūromis, 
padedančiomis išsaugoti grožį ir pasitikėjimą 
savimi. „Gradiali“ – unikali sanatorija, kurioje 
kiekvienas ras tai, ko jam reikia labiausiai.

Sanatorija „Gradiali“ kviečia visus maloniai praleisti laiką ir pasitikti žiemą sveikiems bei 
energingiems. 
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Nesveiko pastato sindromas 
(NPS) – pavojus sveikatai ir 
grožiui

Kiekvieną dieną žmogus susiduria 
su daugybe matomų ir nematomų pavo-
jų, žinoma, kad pavojingiausi tie, kurių 
apčiuopti, užuosti ar pamatyti negalime. 
Deja, vis dar labai daug žmonių nė neį-
taria apie tokių pavojų egzistavimą, nors 
nuo jų nuolat kenčia.

Didelę žalą mūsų organizmai bei ap-
sauginiam jo barjerui, t. y. odai, daro 
elektromagnetinė spinduliuotė, kurią 
skleidžia kiekviename biure bei namuo-
se esantys elektronikos prietaisai: kom-
piuteriai, telefonai, spausdintuvai ir kt. 
Aplinka pavojinga dirbantiems šiuolai-
kiniuose verslo centruose, kur vis auga 
žmogų supančios įrangos kiekiai, išdės-
tymo tankis ir kiekvieno aparato galin-
gumas. Ypač pavojinga elektromagnetinė 
spinduliuotė, kurią skleidžia mobilieji 
telefonai, todėl Švedijos mokslininkai 
siekia, kad vaikams būtų uždrausta nau-
dotis mobiliaisiais telefonais.

Cheminiai bei biologiniai teršalai yra 
labai paplitę mūsų aplinkoje. Cheminius 
teršalus į aplinkos orą skleidžia neeko-
logiškos statybinės medžiagos, kai kurie 
dažai, medžiagos, iš kurių pagamintos 
baldų plokštės, linoleumai, iš spausdin-
tuvų išsiskiriantys junginiai ir kt. 

Biologinė tarša turbūt geriausiai žino-
ma žmonėms. Bet ar dažnai pagalvoja-
me, kiek įvairių ligų sukėlėjų, kenksmin-
gų bakterijų yra viešajame transporte, 
ant kompiuterio klaviatūros bei mobilio-
jo telefono, liftų, apsaugos sistemų myg-
tukų ir pan.? Visa ši tarša sargdina mūsų 
organizmą, o pirmiausia į tai reaguoja 
oda. Ji papilkėja, praranda elastingumą, 
ima pleiskanoti, perštėti, gali atsirasti 
pigmentinių dėmelių ar per anksti pasi-
rodyti raukšlės, taigi oda praranda natū-
ralią sveiką išvaizdą.

Prie odos būklės prastėjimo taip pat 
stipriai prisideda išsausėjęs biurų mikro-
klimatas, kurį kuria dirbtinės vėdinimo 
sistemos.

Dėl visų minėtų neigiamų veiksnių 
anksčiau atsiranda pirmosios raukšlelės 
aplink akis, suglemba ir papilkėja vei-
do, kaklo, dekoltė srities oda. Tiek viso 
organizmo, tiek ir odos senėjimo proce-
są greitina laisvųjų radikalų perteklius. 
Laisvieji radikalai – tai nestabilios mole-
kulės, kurios dėl neigiamo aplinkos po-
veikio yra praradusios elektroną. Todėl 
jie atima iš sveikų organizmo ląstelių 
trūkstamą elektroną, taip pažeidžia ląste-
les ir net DNR. Vienintelis būdas išsau-
goti savo odą sveiką ir gražią – speciali 
kosmetika, pasižyminti ypač stipriomis 
antioksiduojamosiomis savybėmis. An-
tioksidacija – tai skubus laisvųjų radika-
lų „nukenksminimas“, kol jie dar nespė-
jo pakenkti.

Nustatyta, kad dauguma NPS sukelia-
mų simptomų praeina žmogui ilgiau pa-
buvus gamtoje ar švariame atvirame ore, 
pavyzdžiui, išvykus atostogauti. Tačiau 
norintiems išsaugoti odą sveiką, būtina 
išankstinė patikima apsauga, nes atsira-
dusios raukšlelės ar pigmentinės dėme-
lės taip lengvai nebeišnyksta.

 Speciali apsauginių produktų linija 
antiOffice, išsiskirianti antioksiduoja-

mosiomis, regeneruojamosiomis ir drė-
kinamosiomis savybėmis, yra kaip tik 
tai, ko Jums reikia!
antiOffice – veiksminga odos 
apsauga!

„Rekin International“ specialistai pa-
stebėjo, kad didėjant biurų ir namų aplin-
kos elektromagnetiniam, biologiniam bei 
cheminiam užterštumui daugumos įpras-

tų odos priežiūros priemonių poveikis 
tampa per silpnas. Buvo ieškoma tokių 
kompozicijų, kurios vienu metu  vykdytų 
3 svarbiausias funkcijas: antioksiduoja-
mąją, drėkinamąją ir regeneruojamąją. 
Atsižvelgiant į tai buvo  sukurta visiškai 
nauja specialios paskirties produktų lini-
ja antiOffice, padedanti biuruose dirban-
čių žmonių odai ilgiau išlikti sveikai ir 
gražiai bei sauganti ją nuo žalingo aplin-
kos poveikio.

Stiprias antiOffice produktų  drėkina-
mąsias savybes lemia trejopo poveikio 
drėkinamasis kompleksas, palaikantis  il-
galaikį odos drėgmės balansą net ir labai 
išsausėjusioje biuro aplinkoje. Komplek-
sui rūpestingai parinkta stambiamolekulių 
drėkiklių koncentracija, atsisakyta mine-
ralinių druskų, kompozicija papildyta gi-
luminiais drėkikliais, taigi sukomponavus 
įvairius drėkiklius buvo pasiektas gilus ir 
ilgalaikis drėkinimo efektas. 

Specialioje antiOffice produktų linijo-
je rasite visko, ko reikia kasdienei odos 
priežiūrai. Tai 7 apsauginiu poveikiu pa-
sižyminčios paakių, veido, kaklo ir rankų 
odos priežiūros priemonės: lūpų balza-
mas, rankų gelis, paakių kremas, kremas 

normaliai ir mišriai odai, kremas sausai 
odai, valomasis pienelis bei balzamas su 
šaltalankiais. Šios priemonės būtinos vi-
siems, ilgą laiką dirbantiems su šiuolaiki-
ne kompiuterizuota technika, dažnai besi-
naudojantiems mobiliaisiais ir belaidžiais 
telefonais, spausdinimo, kopijavimo apa- 
ratais, mikrobangų krosnelėmis ir pan. 
Rūpintis specialia odos priežiūra reikė-
tų ir kirpyklų, soliariumų darbuotojams, 
operatoriams, lėktuvų personalui, netgi 
gana dažnai arba ilgais reisais skraidan-
tiems žmonėms. 

Logotipas antiOffice užregistruotas 23 
šalyse, o produktų sudėtis užpatentuota. 
Gaminiai supakuoti į vokiečių gamybos 
medicininės paskirties tarą su dozatoriais. 
Tai apsaugo gaminius nuo bet kokio kon-
takto su aplinkos teršalais ir leidžia pro-
duktą naudoti taupiai. antiOffice antiok-
siduojamosios ir drėkinamosios savybės 
ištirtos ir patvirtintos Kauno Medicinos 
Universiteto bei keliose sertifikuotose už-
sienio laboratorijose.

Mėgaukitės gražia sveikumu spindin-
čia oda, atrodykite jaunatviški ir pasiti-
kintys savimi. antiOffice  –  tai,  ko rei-
kia Jūsų odai!

antiOffice – kad biuro aplinka nekenktų mūsų odai
Šiuolaikinis žmogus vis daugiau laiko praleidžia 
ne gamtoje, bet uždarose patalpose. Ilgas 
darbas prie kompiuterio ir šalia kitų elektronikos 
prietaisų, mobilieji telefonai, kondicionieriai, 
gausybė neekologiškų statybinių medžiagų – 
visa tai neigiamai veikia visą mūsų organizmą, o 
ypač kenčia oda. Kompanija „Rekin International“ 
siekdama padėti išvengti aplinkos keliamo 
pavojaus odai sukūrė specialią priežiūros 
produktų liniją antiOffice, padedančią  
išsaugoti odą gražią, elastingą ir sveiką.
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Bendras metų apibūdinimas  
Metų Taro korta – Vežimas
Metų skaičius – 7

Šiais metais turėsite suaktyvinti veiklą tose sri-
tyse, kuriose iki šiol veikėte neryžtingai. Palikite 
už nugaros senas, jau atgyvenusias nuostatas ir 
šviežiai pažvelkite į gyvenimą. Siekite naujų tikslų, 
kelkite sau naujus uždavinius. Tačiau sėkmingai 
išspręsti vidines ir išorines problemas pavyks tik 
tada, jei elgsitės ryžtingai. Jūsų laukia naujas 
emocinis lygmuo, naujas požiūris į santykius. Pro-
fesinis gyvenima suteiks daug naujų galimybių, tik 
spėkite jas pamatyti ir pasiimti. Pasistenkite pada-
ryti nors vieną žingsnį (o gal šuolį), ir jis kilstelės 
Jus į naują lygmenį. Dvasinio tobulėjimo srityje 
pasistenkite įveikti vidinius prieštaravimus, kurie 
iki šiol akivaizdžiai trukdė judėti į priekį.

Avinas
Kovo 21 – balandžio 20
Taro korta –  
Pasaulis (21)

Būkite pasiruošę permainoms, kurios neiš-
vengiamai ateina į Jūsų gyvenimą. Jei veiksite 
dorai, galite gauti likimo šansą ir atrasti savo 
vietą gyvenime, tikrąjį pašaukimą ir džiaugsmą. 
Jokiu būdu nesiekite to kitų žmonių gerovės 
sąskaita. Nesvarbu, ar kalbama apie naujus 
namus, naują meilę ar draugystę. Tai, kas šiais 
metais ateis netikėtai, suteiks Jūsų gyvenimui 
daugiau džiaugsmo ir spalvų. Pavyks pasiekti 
ir naują sąmonės lygmenį, įgalinantį atsisakyti 
senų klaidingų nuostatų. Sveikatos problemos 
gali būti susijusios su „moteriškumu“ ar „vyrišku-
mu“. Saugokitės atsitiktinumų, gyvenkite sveikai 
ir darniai. Saugokitės traumų. Organizmas gali 
būti neatsparus užkrečiamoms ligoms. Pale-
pinkite kūną sveikatinamosiomis procedūromis. 
Kadangi avinai  greit „įsiaudrina“, jiems nereko-
menduojama gerti tonizuojamųjų gėrimų: kavos, 
arbatos, alkoholio. Netinka valgyti veršieną ir 
avieną. Ir valgykite ne vėliau, nei 2 valandos iki 
miego. Būtini vitaminai: A, B1, B3, D, C, P, U, E.

Jautis
Balandžio 21 – gegužės 20
Taro korta –  
Teisingumas (11)

    
Jaučiams šie metai gali būti labai itin reikš-

mingi. Todėl suteikite sau galimybę gerai apmąs-
tyti daromus sprendimus. Tai, kaip pragyvensite 
šiuos metus, labiausiai priklauso tik nuo Jūsų 
pačių. Jei suklydote — gausite galimybę pasi-
taisyti. Jei sergate, diagnozės bus tiksliai nusta-
tytos ir įgalins operatyviai pašalinti negalavimų 
priežastis. Galite stipriai pajusti, kaip sveikata 
tiesiogiai priklauso nuo Jūsų pasirinkto gyve-
nimo būdo. Turėsite gerą progą išvalyti orga-
nizmą. Nepasiduokite liūdesiui, raskite širdžiai 
mielą užsiėmimą, sporto šaką, kuri leis atsipa-
laiduoti ir pasijusti geriau. Kuo daugiau patirsite 
teigiamų emocijų, tuo lengviau išspręsite visas 
savo problemas. Daugiau būkite gamtoje, nepikt- 
naudžiaukite dietomis, įsiklausykite į organizmą 
ir, jei tik pajusite kokį negalavimą, neužleiskite 
jo. Mat negydydami vieno, galite pakenkti kaž-
kam kitam. Jaučių jautrūs šlapimo takai, todėl 
rekomenduojama gerti bruknių lapų arbatos, 
citrinomis pagardinto vandens. Būtini vitaminai 
A, B, P, U, E. 

Dvyniai
Gegužės 21 – birželio 20
Taro korta –  
Mėnulis (18)

Šiais metais dvyniams ypač svarbu įsigilinti 
į save ir nepasiduoti jokioms baimėms. Stenki-
tės atsargiai bet ryžtingai eiti pasirinkta kryptimi, 
„nemeskite kelio dėl takelio“. Niekam neleiskite 
išmušti Jus iš vėžių. Aklai neklausykite svetimų 
patarimų, dažniau vadovaukitės savo protu ir nuo-
jauta. Būkite ištikimi sau. Šiais metais Jūsų laukia 
nelengvas, bet įdomus kelias į naują, dar neištirtą 
pasaulį. Jei elgsitės apgalvotai – rezultatai gali 
Jus nustebinti. Įvertinkite riziką, bet nepraraskite 
ryžto. Nesiblaškykite. Būtinai atkreipkite dėmesį į 
žarnyno būklę. Stenkitės atsisakyti žalingų įpročių 
(jei jų turite). Intensyviau pasidomėkite tyro van-
dens galia. Iš esmės sveikata neturėtų kelti di-
delių rūpesčių, nebent – vis pasikartojanti, streso 
išprovokuota nemiga. Dėl per didelio tempo galite 
jaustis pavargę, todėl daugiau sportuokite gryna-
me ore ir venkite tonizuojančių  medžiagų. Kuo 
rečiau valgykite sunkų maistą, gerkite mineralinį 

vandenį. Įsitikinkite, ar Jums netrūksta kalio. Beje, 
jo apstu bulvėse, razinose, kriaušėse, baklaža-
nuose. Venkite aštrių prieskonių.

Vėžys
Birželio 22 – liepos 21
Taro korta – 
Fortūnos ratas (10)

Vėžiams 2014-ieji metai bus sėkmingi. Tik 
ne visada suspėsite pajusti momento svarbą.  
Supraskite: tai, kas vyksta dabar – labai svarbu. 
Vertinkite kiekvieną gyvenimo akimirką – jos ne-
įkainojamos. Ir nelaukite, kol pats likimas paba-
dys Jus „nosimi“, kad išvystumėte šalia padėtą 
sėkmę. Daug kas Jūsų gyvenime gali keistis itin 
greitai. Bendra savijauta priklausys nuo to, kaip 
sugebėsite prisitaikyti prie kintančių gyvenimo 
aplinkybių. Gal reikalai pasisuks ne ten, kur ti-
kėjotės, tačiau rezultatai bet kuriuo atveju malo-
niai nustebins. Susirgimai gali užklupti netikėtai 
ir taip pat greitai praeiti. Sąmoningai stiprinkite 
imuninę sistemą ir fizinį pajėgumą. Grūdinkitės. 
Saugokitės persivalgymo ar nejudrumo – tai 
gali sukelti depresiją. Laikykitės režimo. Vėžiai 
dažnai tampa gurmanais, taigi meniu rinkitės 
atidžiai, kad nepakenktumėt jautriam skrandžiui. 
Valgykite daugiau žuvies ir rūgščių pieno pro-
duktų.Venkite alkoholio. Vėžiams rekomenduo-
jami vitaminai: F, C, E.

Liūtas
Liepos 23 –  
rugpjūčio 22
Taro korta – Bokštas

  
Pagaliau išsiveršite iš tų saitų, kurie laikė Jus 

stingdančioje praeityje ir neleido sėkmingai judė-
ti į priekį. Šiemet daug ką galite pradėti iš naujo, 
o 2014-ieji gali tapti Jūsų išsilaisvinimo metais. 
Jei Jūs, žinoma, norėsite iš esmės pakeisti savo 
gyvenimą. Deja, jei vis dėlto užsispyrę bandysite 
laikytis pasenusių nuostatų, nieko gero nepešite. 
Pasitikėkite ateitimi ir naujomis Jums suteikiamo-
mis galimybėmis. Priimkite permainas pozityviai ir 
jos būtinai atneš Jums kažką gero: tolimesnį augi-
mą, tobulėjimą, sklandų bendravimą. Nekaupkite 
savyje neigiamų emocijų, nes neišspinduliuota 
įtampa gali sprogti ne vietoje ir ne laiku... Be to, 
dalis sveikatos negalavimų gali kilti tik dėl šitokiu 
būdu užgniaužiamo streso. Suteikite sau kuo 
daugiau džiaugsmo, nelaikykite pykčio, jei sunku 
– išsikalbėkite. Liūtams pravartu nuolat pasitikrinti 
širdį ir inkstus. Įsitikinkite, kad Jūsų organizmui 
netrūksta kalio. Valgykite daugiau džiovintų vai-
sių, baklažanų, alyvuogių, bulvių ir kitų produktų, 
kuriuose gausu šios medžiagos.

Mergelė
Rugpjūčio 23 –  
rugsėjo 22
Taro korta – Žynė (2)

Šiais metais Jums pravartu  įsiklausyti į savo 
vidinį balsą. Neskubėkite spręsti, mat kartais ge-
riau palaukti. Metai bus pilni mįslių ir nenuspėjamų 
situacijų. Jei pasikliausite intuicija, ji suteiks Jums 
nepakartojamų išgyvenimų galimybių, pažadins 
užslėptus gebėjimus, atvers naujas įžvalgas. Pa-
sitikėkite savo nuojauta – ji atves Jus į reikiamą 
vietą pačiu palankiausiu laiku. Pasyviai priimkite 
tai, ką neša likimas, nes Jūsų laukia itin malonūs 
netikėtumai. Dažnai galite patirti pranašiškų sapnų. 
Gyvenkite įsiklausydami į gamtos ritmą. Šiuo metu 
liaudiškas gydymas Jums gali būti paveikesnis nei 
bet kam kitam. Prisiminkite savo močiučių gydymo 
metodus. Kuo daugiau būkite gamtoje, semkitės 
energijos iš vandens, saulės ir oro. Pozityviai mąs-
tykite. Jei staiga užpultų ūmios infekcijos ar patirtu-
mėte netikėtų traumos, nesijaudinkite – greitai vėl 
stovėsite ant kojų. Rami aplinka ir grūdinimasis pa-
dės saugoti sveikatą. Puoselėkite savo organizmą 
ir jo grožį natūraliomis priemonėmis. Venkite gyvū-
ninių riebalų, valgykite lengvą maistą. Atsisakykite 
saldumynų ir rūkytų produktų. Patirkite avižinės 
košės teikiamą naudą. O natūralių žolelių arbatos 
padės palaikyti gerą nuotaiką.Vitaminai, kurių reiktų 
mergelei: B, C, E.

Svarstyklės
Rugsėjo 23 – spalio 22
Taro korta –  
Įsimylėję (6)

Šiemet sprendimus darykite įsiklausydami į 
savo širdies balsą. Su meile ženkite pasitikti kaž-
ko naujo. Daugiau galvokite apie tai, kas Jus jun-
gia su kitais žmonėmis, o ne apie tai, kas skiria. 

Jūsų laukia audringų emocijų metai. Gal jie bus 
siejami su žmogumi, kurį gerai pažįstate, o gal 
atneš naujų pažinčių. Įmanoma, jog gausite nau-
ją projektą ar darbą, kurį sėkmingai užbaigsite. 
Kad ir kas nutiktų, nepraleiskite progos, pasitikė-
kite likimu ir būsite apdovanoti. Jei iki šiol Jums 
atrodė, kad laimė priklauso nuo kitų žmonių ar 
nuo aplinkybių, tai dabar sprendimų ieškokite 
tik savo viduje. Drąsiai stokite akistaton su savo 
vidiniais nesutarimais. Kai tik atrasite savo tikrąjį 
„aš“, rasite jėgų nugalėti Jūsų kelyje iškylančius 
sunkumus, užbaigti pradėtus darbus, pasiekti 
tikslus. Savijauta itin priklausys nuo vidinės bū-
senos, nervų sistemos stabilumo. Skirkite dau-
giau dėmesio širdžiai stiprinti. Judėkite, reguliuo-
kite svorį, venkite per didelių krūvių.Vartokite kuo 
mažiau druskos, jauskite saiką užkandžiaudami 
citrusiniais vaisiais. Daugiau valgykite ryžių, jū-
ros kopūstų, agurkų. Tinka ruginė duona ir kiau-
šiniai. Būtini vitaminai svarstyklėms: B, C.

Skorpionas
Spalio 24 –  
lapkričio 22
Taro korta – Magas (1)

  
Šiemet paimkite iniciatyvą į savo rankas.Vei-

kite ryžtingai ir apgalvotai. Šie metai Jums turėtų 
būti itin sėkmingi. Pasinaudokite visais turimais 
privalumais. Ypač daug galite pasiekti jau įsisa-
vintoje srityje, o gal ir atrasti kažką visiškai nau-
jo. Tik pasistenkite atsispirti norui manipuliuoti. 
Nauji, dar nežinomi dalykai ateityje gali suteikti 
savirealizacijos malonumą. Jums bus suteikta 
galimybė užbaigti ar išspręsti įsisenėjusias proble- 
mas. Niekam neleiskite nustumti savęs nuo ke-
lio, įrodykite, ką sugebate. Šiais metais privalote 
būti itin aktyvūs. Jūs turite pakankamai žinių, 
drąsos ir energijos tikslams įgyvendinti. Atidžiai 
stebėkite sveikatą, daugelio negalavimų atveju 
patys galėsite sau padėti. Intensyviau sportuo-
kite ir galvokite, ką valgote, tačiau jokiu būdu 
nealinkite organizmo beprasmiškomis dietomis. 
Stenkitės gerai išsimiegoti, kad nepritrūktumėt 
energijos – jos Jums labai prireiks. Stiprinkite 
širdį ir nervų sistemą.Turėtumėte valgyti daugiau 
jūros produktų, nes Jums gali trūkti fosforo. Ne-
pamirškite pieno ir jogurto, gerkite dilgėlių arba-
tą. O alkoholis ir aštrūs patiekalai turėtų būti iš-
braukti iš skorpiono raciono. Patartina gerti daug 
mineralinio vandens. Būtini vitaminai: C, B, E.

Šaulys
Lapkričio 23 – gruodžio 21
Taro korta –  
pusiausvyra (14)

Metai gali būt ne itin judrūs, todėl atidžiau rūpin-
kitės sveikata, sportuokite, kad kūnas neprarastų 
formos. Bendra savijauta neturėtų kelti didesnių 
rūpesčių. Jei sunegaluotumėte, pirmiausia sie-
kite atstatyti skysčių pusiausvyrą. Venkite streso 
ir nepasiduokite jam. Juk visos Jūsų ligos – tik 
nuo įtampos. Galvokite, ką geriate ir ką valgote. 
Nesiekite greito dietų rezultato. Valykite organiz-
mą. Šiais metais labiau pasitikėkite angelu sargu 
ir Jums pavyks rasti optimalius atsakymus į visus 
gyvenimo klausimus. Jei kankina abejonės, blaš-
kotės ir nežinote, kaip pasielgti, tiesiog nusiramin-
kite ir susikoncentruokite į meilę tik SAU. Žinoma, 
išsilaisvinimas iš vienadienių problemų gali būti 
skausmingas, tačiau skausmas – pirmas sveikimo 
požymis. Svarbiausia šiais metais – neprarasti 
pusiausvyros. Tik tuomet pavyks įžvelgti problemų 
esmes ir jas išspręsti. Pasitikrinkite inkstus ir krau-
ją. Saugokite sausgysles nuo pertempimo, stip- 
rinkite imuninę sistemą. Šauliams netinka riebus 
maistas. Jis gali sutrikdyti medžiagų apykaitą. Kar-
tais reiktų išgerti aktyvuotos anglies ir suvalgyti ke-
lis graikinius riešutus. Papildykite organizmą kalio 
atsargomis, gerkite daug vandens. Tinka saldžioji 
paprika, kiaušiniai, medus. Vitaminai: A, C, E.

Ožiaragis
Gruodžio 22 –  
sausio 20
Taro korta – Kvailys (0).

Kol neatstatysite gyvenimo struktūros ir sta-
bilumo, kurį laiką Jūsų situacija gali būti tiesiog 
nevaldoma. Metai atneš kažką visiškai naujo 
ir nenuspėjamo. Stenkitės suvokti visas Jums 
teikiamas galimybes. Būkite atviri aplinkai ir ne-
prisiriškite prie daiktų. Nebūkite per rimti. Metai 
gali būti pavasariškai gaivūs. Kai kuriuos daly-
kus tiesiog paleiskite savieigai. Būkite smalsūs 
ir spontaniški. Kartais netikėti sprendimai gali at-
nešti didelės naudos. Išsiveržkite iš rutinos, pa-

bandykite kažką naujo. Jauskitės jauni ir kupini 
energijos. Tiesa, egzistuoja sunkiai diagnozuo-
jamų ligų rizika. Venkite nerūpestingumo sveika-
tos srityje, ir čia, beje, „kvailio režimas“ – nepa-
teisinamas. Visuomet būkite įjungę savisaugos 
mygtuką. Galimas psichologinis nestabilumas. 
Jei sunegaluosite – gydykitės kompleksiškai. 
Nepersivalgykite, nepiktnaudžiaukite alkoholiu – 
galite pamesti saiko jausmą. Valgykite daugiau 
mėsos, kiaušinių ir daržovių. Jūsų maistas turi 
būti įvairus – Jums rutina netinka. Kartais pa-
simėgaukite šokoladu, medumi ar džiovintais 
vaisiais. Pasitikrinkite, ar organizmui netrūksta 
kalcio ir magnio. Reikalingi vitaminai: C, B2, E, 
PP, U.

Vandenis
Sausio 21 – vasario 18
Taro korta –  
vežimas (7)

Svarbiausia šiais metais Jums sutarti su savi-
mi, savo vidumi, sužinoti, ko iš tiesų norite iš šio 
gyvenimo. O tada – tik į priekį. Metai palankūs 
pradėti naujai veiklai, naujam požiūriui į darbą. 
Turite rasti įprasminimą savo gyvenimui. Šiemet 
galite jaustis hiperaktyvūs, gal kiek per daug 
jausmingi. Visi Jūsų negalavimai – dėl streso. 
Saugokitės traumų, kurios gali kilti dėl neatsar-
gumo ar skubėjimo. Jei teks sirgti, tai ligą nuga-
lėsite greit ir sėkmingai. Jaukite saiką valgydami, 
gerdami ir bendraudami. Nepervarkite, skubė-
kite lėtai. Jei elgsitės pagarbiau su savo orga-
nizmu, sveikata išliks puiki. Tiesa, gali padidėti 
skrandžio rūgštingumas, todėl venkite riebaus, 
aštraus ar sūraus maisto. Jums nereikalingos 
bulvės ir bet koks maistas, kuris gaminamas 
gruzdintuvėje. Į savo racioną įtraukite daugiau 
daržovių,vaisių, grikių, pieno produktų. Pasirū-
pinkite, kad nepritrūktų šių vitaminų: E, C, U, PP. 

Žuvys
Vasario 19 – kovo 20
Taro korta –  
Imperatorius (4)

Šiais metais Jums reiks stabilumo ir aplin-
kinių dėmesio. Į pasaulį žvelgsite blaiviai. Kuo 
atidžiau tvarkykite kasdienius reikalus. Nesku-
bėkite, tačiau būkite ryžtingi ir atsakingi. Tik tada 
metai Jums bus palankūs. Įrodysite pasauliui, 
ko esate verti, ir iš aplinkinių sulauksite daugiau 
pagarbos bei pasitikėjimo. Venkite dogmatiš-
kumo, nepasiduokite rutinai ir sausoms taisyk- 
lėms. Turėsite progų pasitikrinti, ar Jūsų idėjos 
pasitvirtina, ar atlaiko išbandymus. Gali prireik-
ti daugiau disciplinos, atkaklumo ir kantrybės, 
tačiau Jūsų pastangos atneš stabilių rezultatų. 
Turėkite drąsos prisiimti atsakomybę ir įsiparei-
gojimus. Sveikata neturėtų kelti rimtų rūpesčių, 
tačiau turėtumėt daugiau judėti. Nepervarkite, 
daugiau judėkite. Stiprinkite raumenis, kad būtų 
lengviau prisiimti įsipareigojimų naštą ir svarbiu 
momentu nenusvirtų pečiai. Būtinai stebėkite, 
ką valgote. Tyrinėkite produktų galiojimo laiką, 
nes egzistuoja apsinuodijimų tikimybė. Jums 
netinka konservuotas maistas ir riebūs padažai. 
Mėsą valgykite, tačiau saikingai ir ne vakare. O 
vaisiai ir daržovės kasdien privalo puikuotis ant 
Jūsų stalo. Beje, Jūsų organizmui gali trūkti jodo, 
kurio apstu jūrų kopūstuose. Būtinai papildykite 
savo racioną vitaminais A ir D.

Į Larą galite kreiptis tel.: 8 61 30 6026
lara.adz@gmail.com

www.chiromante.lt

2014 metų sveikatos taroskopas

Chiromantė Lara Adžgauskienė.
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