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Atėjus pavasariui ne 
vienas susigriebia, kad 
žiemos poilsis virto 
nepageidaujamais 
kilogramais, kurių 
norėtųsi atsikratyti ne 
tik kuo greičiau, bet ir 
kuo sveikiau. Juk seniai 
žinoma, kad pernelyg 
greitai ir netinkamai 
prarasti kilogramai 
grįžta dvigubai, o 
pakenkti sveikatai 
nenorima. Medicinos 
diagnostikos ir gydymo 
centro dietologė Evelina 
Cikanavičiūtė dalinasi 
praktiniais patarimais, 
kaip pavasarį maitintis 
sveikai, visavertiškai ir 
kartu atsikratyti žiemos 
„palikimo“. 
Kiek kalorijų per dieną reikia 
žmogui?

Internete bei žurnaluose galime rasti 
daugybę įvairių dietų, draugai ar kolegos 
gali pasidalinti ne mažesne gausa įvairių 
mitybos patarimų, tačiau kaip išsirinkti 
geriausią maisto racioną, kokiais princi-
pais turėtų remtis optimali dieta? Pasak 
dietologės E. Cikanavičiūtės, pirmiausia 
svarbu atkreipti dėmesį į kalorijų kie-
kį: „Kalorijų poreikis yra individualus 
rodiklis ir kiekvienam asmeniui jis yra 
paskaičiuojamas pagal jo lytį, ūgį, svorį 
ir fizinį aktyvumą. Priklausomai nuo šių 
veiksnių dažniausiai kalorijų dienos po-
reikis svyruoja nuo 1500–2500 kcal.“ To-
dėl renkantis dietą bei derinant kiekvienos 
dienos racioną, į jį įeinančius produktus, 

svarbu žinoti, kiek kalorijų būtina suvar-
toti kiekvienam asmeniškai. 
Kokia turėtų būti optimali 
žmogaus mityba?

Pasak E. Cikanavičiūtės, sveikos mi-
tybos principai yra sudaryti pagal mais-
to pasirinkimo piramidę, kuri Lietuvoje 
buvo atnaujinta 2011 m. Kadangi anglia-
vandeniai turėtų sudaryti daugiau nei 
pusę mūsų raciono, todėl jo pagrindą su-
daro būtent tie produktai, kuriuose gausu 
sudėtinių angliavandenių, tai viso grūdo 
produktai, daržovės ir vaisiai. Per dieną 
rekomenduojama suvalgyti ne mažiau 
nei pusę kilogramo daržovių ir vaisių, 
iš kurių didesniąją dalį turėtų sudaryti 
daržovės. Be šių produktų taip pat būti-
na kasdien suvalgyti kruopų ar kitų vi-
so grūdo produktų, kuriuose daug ne tik 
skaidulinių medžiagų, bet ir vitaminų, 
antioksidantų, kurie ypač svarbūs mūsų 
imunitetui. 

Puikiai subalansuotas dienos racionas, 

anot gydytojos, atrodytų taip: tinkamiausi 
pusryčiai būtų mėgiamų kruopų košė, svei-
kiausias garnyras pietums prie mėsos – de-
rančios kruopos ir daržovės, o vakarienei 
daržovių ir pasirinktų kruopų troškiniai, 
sriubos, salotos.

Apie trečdalį dienos kalorijų turi sudary-
ti riebalai. Juos mes gaunami su bet kokia 
mėsa, paukštiena, žuvimi, pieniškais pro-
duktais, augaliniais produktais, aliejais. Pa-
gal sveikos mitybos principus didžiąją dalį 
riebalų turėtų sudaryti būtent augalinės kil-
mės riebalai ir augaliniai aliejai. O gyvūni-
nės kilmės riebalai turi būti skrupulingai ri-
bojami, todėl rekomenduojama rinktis kuo 
liesesnę mėsą, liesesnius pieno produktus. 
Beje, reiktų nepamiršti, kad didžiąją dalį 
mėsos turėtų sudaryti balta mėsa, ir tik ma-
žąją – raudona. Bent 2–3 kartus per savaitę 
mėsa turėtų būti pakeičiama jūrinės kilmės 
žuvimi, kurioje itin daug omega 3 riebalų 
rūgščių. 
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►Madinga ryškiaspalvė apsauga 
nuo saulės

Dažnai girdime, kad gatvėje 
parduodami akiniai nuo saulės 
yra ne tik nekokybiški, bet ir 
kenksmingi. Ar žinote kodėl bei 
kaip išsirinkti gerus akinius? 
Konsultuoja vardinių prekių 
specialistė Inga Steponavičienė, ji 
pataria, kaip išsirinkti kokybiškus ir 
madingus akinius nuo saulės šiam 
sezonui.

►Ar tikrai verta bijoti skiepų?
Vis dar netyla ginčai dėl skiepų 
naudos, vis daugiau tėvų 
atsisako skiepyti savo atžalas. 
Tuo tarpu šeimos gydytoja Vaida 
Lukoševičienė teigia, kad vakcinos 
yra saugios. Nors, kaip ir kiekvienas 
medikamentas, vakcinos turi 
pašalinių poveikių, dažniausiai jos 
nėra susijusios ligomis, apie kurias 
kalba žmonės, pasisakantys prieš 
vakcinas.

►Tikras pasakojimas: man atliko 
cezario pjūvį ir dėl to džiaugiuosi
Moteris, prieš metus patyrusi 
cezario pjūvį, dalinasi patirtimi 
apie mitais apipintą operaciją. 
Nors pašnekovė neidealizuoja 
cezario pjūvio, kuris buvo paskirtas 
gydytojų, tačiau jei dar kartą 
gimdytų – operacijos neatsisakytų. 
Moteris džiaugiasi sklandžiai 
besivystančiu mažyliu ir paneigia 
kai kurių įsitikinimą, kad tokiu 
būdu gimę vaikai būna silpnesni ar 
ligotesni. 
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Pavasarinė dieta: praktiniai patarimai
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Dubenėlis mėgstamos košės – puikiausias pasirinkimas pusryčiams.
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Ne mažiau svarbu, kad dietą sudary-
tų suderinti sveiki produktai, bet ir kiek 
kartų per dieną valgome. „Mokslininkų 
rekomenduojama valgyti ne rečiau nei 4 
kartus per dieną, t. y. tarp trijų pagrin-
dinių valgymų turėtų būti ne mažiau nei 
vienas užkandis. Būtent užkandžiams la-
bai tinka daržovės, vaisiai bei pieno pro-
duktai“, – primena dietologė.

Gydytoja taip pat akcentuoja, kad ne-
derėtų pamiršti ir skysčių, anot jos, pagal 
maisto pasirinkimo piramidę rekomen-
duojama ne mažiau nei 8 stiklinės van-
dens per dieną. Reiktų prisiminti, kad 
visi skysčiai, kurie yra saldūs ar riebūs – 
yra ne gėrimas, o maistas. Todėl reikėtų 
gerti kuo daugiau vandens ar nesaldintos 
arbatos.

„Tai visiškai subalansuota dieta, tin-
kanti kiekvienam sveikam asmeniui sie-
kiančiam ir toliau išlaikyti gerą sveiktos 
būklę. Ypač svarbu, kad racionas būtų 
kuo platesnis, kad taip būtų užtikrintas 
visų vitaminų, mineralų, antikosidantų, 
fitonutrientų spektro poreikis“, – teigia 
E. Cikanavičiūtė.

Žuvies atsisakyti nereikėtų
Nors gyvename šalia jūros, tačiau vis 

vien suvartojame per mažai žuvies. Dalis 
žmonių žuvies net nemėgsta, todėl ją val-
go itin retai. Tačiau, anot dietologės, tokiu 
atveju daug alternatyvų nėra. „Didžioji da-
lis omega 3 riebalų rūgščių gaunama val-
gant jūrinės kilmės žuvį, todėl, jeigu žmo-
gus visiškai nevalgo žuvies, tikėtina, kad 
su augaliniais produktais šių svarbių me-
džiagų gauna nepakankamai. Tokiu atveju 
rekomenduojama vartoti omega 3 riebalų 
rūgščių papildus“, – pasakoja E. Cikana-
vičiūtė.

Žiemą ir pavasarį reikia itin 
atidžiai rūpintis visaverte 
mityba

„Žiema ir ankstyvas pavasaris – patys 
skurdžiausi metų laikai mitybos prasme, 
kadangi valgoma gerokai mažiau šviežių 
daržovių ir vaisių, kurie net ir švieži po 
truputį praranda dalį vertingų medžiagų. 
Būtent dėl to gali pasireikšti vitaminų 
trūkumas. Siekiant kuo įmanoma labiau 
apsisaugoti nuo vitaminų trūkumo ir var-
toti optimaliai daugiausiai jų išlaikiusius 
produktus, rekomenduojama visada atsi-
žvelgti į sezoniškumą. Sezoninis maistas 
– tai maistas, kuris valgomas jo derėjimo 
periodu, kai jo yra daugiausiai, jis ne tik 
šviežiausias ir pigiausias, bet ir vertin-
giausias. Pavasarį rekomenduojama rink-
tis žalias lapines daržoves, smidrus (dar 
vadinamus šparagais), svogūnų laiškus, 
ridikėlius, šviežias prieskonines žoleles, 
medžių sulą siekiant atstatyti galimą vita-
minų trūkumą“, – pataria dietologė.

Be maisto papildų išsiversti 
įmanoma, tačiau reikia stebėti 
ir reguliuoti mitybą

Ne vienam aktualu, ar sveikas žmo-
gus, neturintis ypatingų poreikių, pavyz-
džiui, aktyviai nesportuojantis, gali išsi-
versti be vitaminų ir kitų maisto papildų. 
Kitaip tariant, ar galima gauti visas rei-
kiamas medžiagas vien su maistu. 

Dietologė E. Cikanavičiūtė teigia, kad 
tinkamai suderinus maisto racioną, iš-
laikant jo plačią įvairovę, atsižvelgiant 
į sezoniškumą, vartojant kuo mažiau 
perdirbtų produktų, valgant pakankamai 
vaisių, daržovių bei viso grūdo produktų, 
papildų vartoti nerekomenduojama. Pa-
pildai rekomenduojami vartoti tik tada, 
kai yra nustatytas vitaminų ar mineralų 
trūkumas, žinoma, visada būtina pasitarti 
su gydytoju.

Taip pat gydytoja pabrėžia, kad nebū-
tina nuolatos dairytis į egzotiškus atvež-

tinius produktus, nebūdingus mūsų re-
gionui. „Pirmiausia vertėtų rinktis tuos 
produktus, kurie auga mūsų regione. Kuo 
daugiau valgome atvežtinių (ypač nese-
zoninių) daržovių ir vaisių, tuo didesnė 
tikimybė kartu su jais gauname ir daugiau 
cheminių medžiagų, naudojamų jų noki-
nimui, apsaugai nuo gedimo ir t. t. Vis 
dėlto siekiant išlaikyti produktų įvairovę 
maisto racione visiškai atsisakyti atvežti-
nių produktų nerekomenduojama, tik juos 
renkantis taip pat reiktų atsižvelgti į metų 
laiką, rinktis tuos produktus, kurie kon-

krečiu metu yra šviežiausi“, – patarimais 
dalinasi pašnekovė.

Kokių produktų derėtų 
vengti norintiems numesti 
nereikalingus kilogramus?

Ne vienam aktualu, ypač atėjus pava-
sariui, numesti kelis per žiemą priaug-
tus kilogramus. Daugelis supranta, kad 
svarbiausia tinkamai subalansuota mity-
ba, tačiau kokių produktų derėtų vengti, 
norintiems maitintis sveikai bei šiek tiek 
sulieknėti? Pirmiausia gydytoja pataria 

vengti visų perdirbtų produktų (angliškai 
vadinamų „processed food“), taip pat itin 
populiarių pusfabrikačių, greito maisto, 
saldžių gėrimų, paruošto maisto („ready 
to eat“) bei konservuotų produktų, pro-
duktų, papildytų cukrumi, druska. „Be to, 
visi šie produktai mokslininkų siejami su 
nutukimo, širdies ir kraujagyslių ligų, cu-
krinio diabeto, vėžio vystymusi“, – pridu-
ria dietologė.

Specialus dietologės receptas 
„SVEIKATA ir aš“ skaitytojams

Neretai girdime, kad ištisus metus itin 
naudingos įvairios pilnų grūdų košės: 
avižų, miežių, grikių ir t. t. Gydytoja 
tam visiškai tam pritaria, tačiau priduria, 
kad vis dėlto tai irgi sezoninis produktas: 
„Šios košės naudingos visus metus, bet 
atsižvelgiant į sezoniškumą, vertingiau-
sios, kai šviežiausios – vėlyvą vasarą ar 
rudenį tik nuėmus jų derlių.“

Mėgstamiausia dietologės košė vai-
kystėje buvo grikiai, todėl ji „SVEIKA-
TA ir aš“ skaitytojams pateikia puikų 
receptą, kuris yra ne tik naudingas ir 
sveikas, bet turėtų patikti ir mažiems, ir 
dideliems. 
Grikių košė su daržovėmis

80 g grikių kruopų
1 šaukštelis aliejaus 
½ svogūno 
1 morka
50 g vyšninių pomidoriukų
1–2 skiltelės česnako
žalumynai
druska ir pipirai
„Į verdantį vandenį suberti grikių 

kruopas ir pasūdyti. Susmulkinti svogū-
ną, česnaką, morką ir suberti į keptuvę 
su įkaitintu aliejumi. Suberti išvirtus gri-
kius ir išmaišyti, sudėti pomidoriukus. 
Vos kelias minutes pakepus, patiekti api-
barsčius žalumynais ir pipirais“, – apeti-
tą keliančio recepto ruošimo ypatybėmis 
dalijasi gydytoja.

Už konsultaciją dėkojame Evelinai 
Cikanavičiūtei, Medicinos diagnostikos 

ir gydymo centro gydytojai dietologei

Pavasarinė dieta: praktiniai patarimai
Gydytoja  

E. Cikanavičiūtė 
primena, kad per 

dieną reikia suvalgyti 
apie pusę kilogramo 

vaisių ir daržovių.
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Žiema mūsų kūnuose palieka daugy-
bę pėdsakų, ypač nemalonūs tie, kurie 
matomi geriausi – papildomi kilogramai. 
Atėjus pavasariui pastebime, kad sunkiai 
betelpame į mėgstamas kelnes, o šonuose 
pradeda formuotis „gelbėjimosi ratai“. 
Kodėl taip nutinka ir ką daryti, kad vis 
šylant orams, ir mūsų figūra vis gerėtų ir 
gerėtų? Konsultuoja doc. dr. Edita Gave-
lienė, gydytoja dietologė.

Rūpintis svarbu ištisus metus
Savo kūno sveikata bei grožiu labai svar-

bu rūpintis visus metus, taigi visada suvarto-
ti maždaug vienodą skaičių kalorijų. Tačiau 
dažnai neįpratusiems reguliariai sportuoti 
ar mankštintis, taip neišeina – žiema tampa 
riebalų auginimo sezonu. Pasak gydytojos 
dietologės Editos Gavelienės, toks proce-
sas natūralus. Dėl gamtinių sąlygų lietuvių 
gyvenimo ritmas šaltuoju sezono būna ra-
mus, nebelieka daugybės buities darbų, o ir 
į lauką išeinama rečiau. Dėl to, viena ver-
tus, sumažėja energijos (kalorijų) poreikis, 
kita vertus, šaltis daro savo – žmogus nori 
valgyti daugiau. Taigi ramus gyvenimas ir 
didesnis kalorijų kiekis lemia per žiemą su-
sidariusį nepageidaujamą riebalinį sluoksnį. 
„Normalu ir nekenksminga, jei žmogus per 
žiemą priauga 2–3 kilogramus, tačiau jei 
daugiau – negerai“, – teigia E. Gavelienė.

Tobulinti kūno formas vertėtų 
kompleksiškai

Ne vienas sumanęs atsikratyti priaug-
tų kilogramų pavasarį svarsto, ką daryti – 
sportuoti ar tiesiog pakeisti mitybą. Tačiau 
dietologė išgirdusi tokias kalbas tik šypteli: 
„Jei žmogus nusprendžia, kad nori pasirū-
pinti savo formomis, neturi galvoti, nuo ko 
pradėti. Turi keisti visą gyvenseną. Ypač 
svarbus požiūris į mitybą: reikia pradėti 
žiūrėti ką ir kiek valgai, atsirinkti vertingus 
maisto produktus, valgyti reguliariai ir tin-
kamai. Kartu po truputį turi būti didinamas 
ir fizinis krūvis.“ Anot gydytojos, nereikia 

staiga pradėti intensyviai sportuoti, iš pra-
džių užtenka nedidelių pokyčių kasdieninia-
me gyvenime. Jei žmogus nuolat važinėjasi 
liftu, gal reikėtų bent į keletą aukštų užlipti 
pėsčiomis, o automobilį statyti vertėtų šiek 
tiek toliau nei įprastai.

Žinoma, mankšta ar sportas pagražinti 
kūną bei suteikti sveikatos gali kur kas la-
biau nei maži kasdienio gyvenimo pokyčiai. 
Dietologė rekomenduoja du tris kartus per 
savaitę po valandą paplušėti. Nebūtina sa-
vęs guosti, esą sporto klubas toli, brangiai 
kainuoja, dirba nepatogiu laiku. Anot E. 
Gavelienės, pavasaris puikus metas pradėti 
daugiau laiko leisti lauke – sportuoti gali-
ma ir miške, ir parke, ir kieme. Svarbiausia 
noras. 

Reikšmingas ne pavienis 
produktas, o jų deriniai

Kai kurie susiradę internete ar žurnale ko-
kią nors dietą, ima ir išbraukia iš savo raciono 
vieną ar kitą produktą, tačiau, anot gydytojos 
dietologės, tai nėra reikalinga. Maisto produk-
tai nėra kalti dėl augančių kilogramų, kaltas 
tik požiūris į valgymo procesą. Norintiems su-
balansuoti savo mitybą reikėtų vadovautis ke-
liais paprastais principais: maitintis reguliariai 
ir rinktis subalansuotą maistą. Tam geriausia 
naudoti mitybos dienoraštį, į kurį surašoma 
viskas, kas valgoma, be to, numatoma, kas 
bus valgoma ryt, poryt ar visą savaitę. Gy-
dytojos nuomone, taip lengviau kontroliuoti 
savo mitybą, nes visą laiką fiksuoji kiek ir ko 
valgai, žinai, ką valgysi vėliau. Taigi labai aki-
vaizdžiai matyti, kokių produktų dar trūksta, 
ko suvalgoma per daug, todėl lengva derinti 
maistą, pasirūpinti tinkamomis porcijomis.

Ekstremalios dietos – 
pavojingos

Staiga numestas svoris sugrįžta dvigubai 
arba trigubai. Tokiam daugeliui žinomam po-
sakiui pritaria ir E. Gavelienė. Pasak jos, jei 
žmogus savaitę ar daugiau laikosi labai mažo 
kaloringumo dietos, t. y. per dieną suvartoja 

Ateinančią vasarą pasitikime drąsiai

500–600 kalorijų, tai yra ne tik neefektyvu, 
bet ir pavojinga, todėl nerekomenduojama. 

Kas kita yra iškrovos dienos. Viena iš-
krovos diena per savaitę, kuomet per dieną 
suvartojama 500–600 kalorijų, gali padėti su-
reguliuoti per savaitę gaunamą kalorijų kiekį. 
Tačiau svarbu prisiminti, kad iškrovos dienos 
turi savas taisykles: valgyti būtina reguliariai, 
dienos racioną turi sudaryti ir pusryčiai, ir pi-
etūs, ir vakarienė, tiesiog jų dydis gerokai ma-
žesnis. Prieš aktyvų dienos metą geriau paval-
gyti sočiau, o prieš ilsintis – lengvesnį maistą. 
Dienos racione, žinoma, turi būti tik sveiki ir 
organizmui naudingi produktai, negalima nu-
statyto kalorijų skaičiaus gauti, pavyzdžiui, iš 
saldumynų. Be to, iškrovos dieną nerekomen-
duojama užsiimti sportu.

Vegetarai, veganai ar 
žaliavalgiai taip pat gali nutukti

Kai kuriems atrodo, kad mėsos ir kai kurių 
kitų produktų visiškai atsisakę žmonės su pro-
blemomis dėl svorio nesusiduria. Tačiau, tai 
ne tiesa, anot doc. Editos Gavelienės, jai teko 
konsultuoti ne vieną vegetarą ir veganą, ku-
ris skundėsi padidėjusiu riebaliniu sluoksniu. 
„Tunkama nuo per didelio kalorijų kiekio, ne-

svarbu, kokiais mitybos principais vadovau-
jiesi, jei valgai per daug – svoris greičiausiai 
augs. Todėl labai svarbu derinti mitybą, žinoti, 
kurie produktai ilgai palaiko sotumo jausmą. 
Būtent nesubalansuotas maistas bei netinka-
mai sudėliotas dienos racionas yra didžiausia 
vegetarų ir veganų problema. Todėl verta pa-
sidomėti maisto piramidėmis, kurių yra skirtų 
ir vegetarams“, – teigia gydytoja. 

Ar maisto papildai gali padėti 
sulieknėti?

„Lieknėjimo procesas visų pirma yra gy-
vensenos keitimas: maisto balansavimas, 
kalorijų kiekio reguliavimas ir fizinis akty-
vumas. Papildai padėti gali, jei jie saugūs, 
todėl geriausia pasikonsultuoti su specialis-
tu. Aš savo praktikoje dažniausiai rekomen-
duoju papildus, skirtus apetito kontrolei. Jie 
užtikrina sotumo jausmą pakankamai ilgą 
laiką, todėl žmogus nenori užkandžiauti ar 
valgyti daug“, – patirtimi dalijasi doc. E. 
Gavelienė.

Dėkojame už atsakymus gydytojai 
dietologei Editai Gavelienei.

UAB „Dietos sistema, info@dietos.lt, 
www.dietos.lt 

Naujiena! „LIEKNĖK“
 1,1 g N30 milteliai:

 Vienintelis tokios sudėties ir formos 100 % natūralus skaidulų preparatas 
skirtas lieknėti!
Sudėtyje – mokslo įrodyta, vienintelė ir pirmoji veiklioji medžiaga 
GLIUKOMANANAS, kurią Europos Komisija patvirtino (Reglamentas ES Nr. 
432/2012), kaip padedančią mažinti svorį!
Sukurta bendradarbiaujant su medicinos mokslų daktare gydytoja dietologe 
Edita Gaveliene!

Pagaminta Prancūzijoje! 
Maisto papildas. Pakuotėje 30 paketėlių su milteliais (skrandyje miltelių tūris padidėja iki 200 kartų!). 
Nesukelia pašalinių poveikių ar pripratimo.

Įsigyti galima 

Palaikyti sotumo jausmą! 
Mažinti apetitą! 
Sumažinti porcijų dydį ir valgyti mažiau!

Ilgiau jaustis sotiems!
Mažinti cholesterolio kiekį kraujyje!
Palaikyti sveiką žarnyno funkciją!

Natūralus produktas „LIEKNĖK“ 1,1 g N30 milteliai padės:
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Kaip renkantis akinius iššifruoti raidžių 
ir skaičių kodus ant lęšių ar rėmelio? 

Užrašai UV ir CE rodo, kad akiniai yra 
kokybiški ir sertifikuoti. Šalia žymimas skai-
čius rodo apsaugos intensyvumą (kuo dides-
nis skaičius, tuo didesnis filtras). Norintiems 
maksimalios apsaugos, ant saulės akinių rei-
kėtų ieškoti ženklų  UV-400 arba CE. Tokie 
akiniai apsaugo akis nuo UV spindulių, ku-
rių bangos ilgos iki 400 manometrų. Kitaip 
tariant, akys saugomos nuo visų trijų rūšių 
spindulių: A, B ir C. Užrašas UV-400 reiškia, 
kad akiniai užtikrina visišką apsaugą.

Ant saulės akinių lęšių arba kojelės taip 
pat nurodoma ir kategorija. Jų iš viso yra ke-
turios pagal saulės spindulių intensyvumą. 
Lietuvoje nešiojamiems akiniams dažniau-
sia pakanka antro ar trečio tamsumo katego-
rijos saulės akinių. O ketvirtos kategorijos 
akinius verta įsigyti, keliaujant į snieguo-
tus kalnus. Tačiau juos dėvint automobilio 
vairuoti nerekomenduojama, nes vaizdas 
pernelyg tamsus. O štai nulinės arba pirmos 
kategorijos akiniai labiau skirti ne apsaugai, 
o profilaktikai ar kaip aksesuaras. 

Ar apsaugai svarbi akinių forma ir lęšių 
spalva? 

Klientams reikėtų rinktis kuo didesnius 
ir labiau apgaubiančius akinius nuo saulės, 
kad į akis kuo mažiau prasiskverbtų švie-
sa. Tokie geriau apsaugo nuo UV spindulių, 
patenkančių pro viršų ir šonus. O štai akinių 
lęšių spalva apsaugai nuo saulės reikšmės 
neturi. Žmogus turėtų įvertinti, kokia spal-
va jam labiausiai patinka ir tinka. Salonuose 
rekomenduojama nesivaržyti ir pasimatuoti 
kuo daugiau skirtingų modelių ir spalvų, 
kad klientas išsirinktų tuos, su kuriais jau-
čiasi geriausiai. 

O ką daryti žmonėms, nešiojantiems 
regėjimą koreguojančius ir gydomuosius 
akinius, juk antrų nebeužsidėsi? 

Žmonės, turintys regėjimo problemų, 
rinkdamiesi akinius nuo saulės turi kelias 
išeitis. Regėjimą galima koreguoti  kontak-
tiniais lęšiais, o apsaugai nuo saulės rinktis 
patinkančius  akinius. Antra išeitis – pasi-
gaminti akinius tamsintais arba fotochromi-
niais (nuo tiesioginių saulės spindulių tam-
sėjančiais) lęšiais.  

Kokia apsauga nuo saulės madingiau-
sia šiemet? 

Pasirodžius saulutei, iš spintos ištrauktus 
tradicinius juodos ar rudos akinius mados 
kūrėjai šiemet  siūlo slėpti atgal, o parduo-
tuvėje griebti kur kas ryškesnius ir masy-
vesnius akinius nuo saulės. Šiemet madingi 
modernaus dizaino, netradicinių spalvų bei 
formų akiniai nuo saulės. Dėmesį gatvėje ar 
paplūdimyje patrauksite su ryškiaspalviais 
mėlynos, geltonos, žalios, raudonos spalvos 
arba įvairiais raštais margintais akiniais.

Taip pat šiemet populiarūs akiniai vei-
drodiniais stiklais, kurie yra ir papildo-
ma apsauga nuo saulės UV spindulių. Vis 
dažniau žmonės renkasi ir akinius su poli-
arizuotais lęšiais, kurie nuima akinančius 
atspindžius nuo horizontalių paviršių, pro 
juos matomos natūralesnės spalvos. Su jais 
akys mažiau pavargsta, ypač daug vairuo-
jant. Jie taip pat turi šimtaprocentinę apsau-
gą nuo pavojingų UV spindulių.  

Kodėl specialistai nerekomenduoja 

pirkti akinių gatvės prekyvietėse, kur vi-
lioja mažesnės kainos, o ir akiniai kodais 
pažymėti? 

Geriau nenešioti jokių akinių, negu kad 
dengti akis abejotinos ar neturinčiais jo-
kios apsaugos akiniais. Regos mechaniz-
mas – labai gudrus ir saugosi pats: būnant 
prietemoje akių vyzdžiai išsiplečia, o išė-
jus į šviesą susitraukia. Tačiau užsidėdami 
tamsintus akinius, neturinčius UV apsau-
gos, mes jį apgauname: vyzdžiai išsiplečia 
ir žalingiems spinduliams „atsiveria laisvą 
kelią“ į mūsų akis. Tokius nešiojant regė-
jimui galima pakenkti labiau nei būnant 
išvis be akinių. Galbūt gatvėje pardavi-
nėjami akiniai ir nėra blogi, bet kokybės 
garantijų jie paprastai neturi. Pigiuose 
gatvėje parduodamuose akiniuose saulės 
filtro gali ir nebūti, jie gali iškreipti vaiz-
dą, prasidėti galvos skausmai ir svaigimas. 
Todėl akinius nuo saulės geriau pirkti opti-
kos salonuose, kur gaminiai yra kokybiški 
ir sertifikuoti. 

Madinga ryškiaspalvė apsauga nuo saulės
Dažniau ir ryškiau pašvietus pavasario saulutei, 
daugelis ima ieškoti akinių  nuo saulės naujam sezonui. 
Tačiau regos specialistai primena, kad sveikatos 
apsauga sezoniškumo nepaiso ir akiniai nuo saulės 
nėra tik vasaros aksesuaras, svarbiausia jų paskirtis 
– apsauga nuo žalingų saulės spindulių ir kitų šviesos 
šaltinių, taip pat nuo dulkių  ir kitų nešvarumų ar net 
pirmųjų raukšlių apie akis. Padidėjus saulės aktyvumui, 
akys instinktyviai saugosi nuo žalingo ultravioletinių 
(UV) spindulių poveikio: akių vyzdžiai susitraukia, 
žmogus pradeda mirksėti ar net ašaroti. Tačiau tai 
vargina, o ilgainiui UV poveikis gali pakenkti regėjimui. 
Kaip išsirinkti patikimą ir madingą apsaugą akims,  
pataria vardinių prekių specialistė Inga Steponavičienė. 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos informuoja (VLK), 
kad šiais metais teritorinių ligonių kasų 
(TLK) pasirašomose sutartyse su gydymo 
įstaigomis bus numatyta daugiau skatina-
mųjų sveikatos priežiūros paslaugų, nes jos 
yra svarbios pacientams ir išskirtos kaip 
prioritetinės. Gydymo įstaigos bus suinte-
resuotos žmonėms suteikti daugiau tokių 
paslaugų, nes joms tai bus finansinis pa-
skatinimas. 

Šiemet įstaigoms už gyventojams suteiktas 
gydymo paslaugas bus atsiskaitoma didesniais 
įkainiais – nuo sausio 1 d. didėja bazinių kainų 
balo vertė iki 0,93 lito  (anksčiau ji buvo 0,89 
lito). Tai yra svarbus finansinis pastiprinimas 
įstaigoms, kuris daugeliui jų leis sumažinti mi-
nusinius biudžetus (dalis gydymo įstaigų praė-
jusius metus baigė turėdamos nuostolių). 

Svarbi naujovė yra tai, kad nuo šių metų 
gimdymo paslaugos yra išskirtos į atskirą gru-
pę su prioritetiniu finansavimu. Nauja tai, kad 
nepanaudotos lėšos šioms paslaugoms apmo-
kėti galės būti skiriamos tik gimdymo paslau-
gų finansavimui, ko iki šiol nebuvo. 

Ir toliau nuosekliai skatinamos dienos chi-
rurgijos paslaugos, kurioms grąžintas prio-
ritetinis finansavimas. Tai daroma todėl, kad 
visų pirma dienos chirurgijos paslaugos yra 
patogios žmogui, kuriam reikia gydymo. Jis 
operacijos paslaugas gali gauti tą pačią dieną 
ir vykti namo. Tai yra ir vienas iš būdų mažin-
ti eiles gydymo įstaigose, nes teikdami tokią 
paslaugą medikai gali aptarnauti daugiau pa-
cientų, laukiančių eilėse. 

Kaip prioritetinės išskirtos ir specializuo-
tos ambulatorinės paslaugos. Jei nutiktų taip, 
kad gydymo įstaigos šių paslaugų suteiktų 
daugiau nei numatyta jų sutartyse, tas pas-
laugas bus galima apmokėti iki 70 proc. nuo 
sutarties sumos. 

Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet bus skatinami 
geri darbo rezultatai. Poliklinikos bus finansiš-
kai skatinamos už tai, jei kuo daugiau žmonių 
sudalyvaus prevencinėse gimdos kaklelio, krū-

ties, priešinės liaukos (prostatos) ankstyvosios 
diagnostikos programose bei nemokamai pa-
gal jas išsitirs. Vėžio prevencija svarbi, nes kuo 
anksčiau pavyksta diagnozuoti šią klastingą 
ligą, tuo daugiau yra galimybių pasveikti. Tai 
rodo ir moksliniai tyrimai, ir užsienio šalių bei 
Lietuvos patirtis. Bus skatinama ir už tai, kad 
kuo didesniam vaikų skaičiui būtų profilaktiš-
kai patikrinti dantys. Taip siekiama užtikrinti, 
kad auganti karta turėtų sveikus dantis.  

Svarbu ir tai, kad nepaskirstytos  Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto 
lėšos prioritetine tvarka galės būti skiriamos 
apmokėti grupei paslaugų, kurios ypatingai 
svarbios pacientams. Pirmiausia, tai gimdymo 
ir stacionarinės paslaugos vaikams iki 3 metų, 
taip pat miokardo infarkto bei insulto, kai tai-
koma trombolizė ir invazinė trombektomija, 
gydymo paslaugos. Tai labai svarbios ir gy-
vybiškos būtinos paslaugos pacientams, todėl 
joms turi būti teikiamas didesnis dėmesys ir 
finansavimas. 

Nepaskirstytos PSDF biudžeto lėšos ga-
lės būti skiriamos apmokėti ir tarpvalstybinei 
sveikatos priežiūrai, kuomet mūsų kraštiečiai 
vyksta gydytis svetur su gydytojo siuntimu pla-
ninėms paslaugoms. Tokia galimybė atsirado, 
kai nuo praėjusių metų spalio pabaigos į mūsų 
šalies nacionalinę teisę buvo perkeltos Europos 
Sąjungos direktyvos nuostatos, kurios leidžia 
laisviau išvykti gydytis už Lietuvos ribų.  

Preliminariai skaičiuojama, jog iš viso TLK 
pasirašys apie 1300 sutarčių, pagal kurias bus 
atsiskaitoma su gydymo įstaigomis. Tiek pra-
šymų yra pateikta. 

Šiais metais sveikatos priežiūros paslau-
goms apmokėti iš PSDF skirta 3 mlrd. 132,8 
mln. litų. Tai yra didesnė pinigų suma lyginant 
su 2013 m., kuomet ji siekė 2 mlrd. 863 mln. 
litų. 

Rūpimus klausimus galima 
pateikti el. pašto adresu 

info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 

8 700 88888.

Sutartyse su gydymo įstaigomis – 
pacientams svarbios naujovės 
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Kas yra katarakta?
Katarakta yra akių liga, kuria susirgus 

akių lęšiukas praranda skaidrumą, o žmogus 
dėl to mato vis prasčiau, kol visiškai ne-
tenka regėjimo. Žmogus, kurio lęšiukas 
pradeda drumstis, pajunta, kad matomas 
vaizdas tampa neryškus, prasčiau matomos 
spalvos, būna sunkiau skaityti, gali akinti 
stipri šviesa, dvejintis vaizdas. Nors šia liga 
dažniausiai serga vyresnio amžiaus žmonės, 
tačiau pasitaiko, kad dėl traumų ar ligų ja 
serga ir jaunimas, o kartais net vaikai – nes 
egzistuoja ir įgimta ligos forma. Kas suke-
lia kataraktą dar nėra žinoma, manoma, kad 
tai susiję su medžiagų apytakos sutrikimais 
akyje, ligomis, akies pažeidimais.
Kol katarakta „subręs“, laukti 
nereikia

Kai kurie yra įsitikinę, kad gydyti katarak-
tą galima tik tada, kai ji būna jau pažengusi, 
tačiau tai ne tiesa. Jei pastebite, kad kinta Jū-
sų regėjimas – kreipkitės į gydytoją, jei bus 
nustatyta katarakta, operacija jums galės būti 
atlikta, kada panorėsite bei pritars gydytojas. 
Gydant šią ligą galioja universalus dėsnis: 
kuo anksčiau liga aptinkama ir pradedama 
gydyti, tuo geresni rezultatai pasiekiami. 
Kataraktos operacija trunka 
vos pusvalandį

Katarakta gydoma tik chirurginiu būdu. 
Operacija yra neskausminga ir trunka maž-
daug pusvalandį. Pavyzdžiui, akių klinikoje 
„Lirema“ iš viso pacientas užtrunka apie 
valandą. Per tą laiką jis paruošiamas opera-
cijai, atliekama operacija ir šiek tiek pailsi. 
O pooperacinė apžiūra atliekama kitą dieną.

Pacientui prieš operaciją taikoma vietinė 
nejautra. Tuomet akyje padaromas mikro-
pjūvis, pro jį pašalinamas kataraktos ap-
imtas lęšiukas ir galiausiai įdedamas nau-
jas. Po operacijos žmogus iš karto pajunta 
pagerėjimą – mato geriau, tačiau galutiniai 
rezultatai matomi po kelių savaičių. 
Kaip išsirinkti geriausią dirbtinį 
lęšiuką?

Kataraktos operacijos metu susidrums-
tęs lęšiukas yra pašalinamas, o į jo vietą 
įdedamas naujas dirbtinis, vadinamas intra-
okuliniu lęšiu. Šie lęšiukai yra gaminami iš 
plastiko, akrilo arba silikono. Yra kelių rū-

šių lęšiai, kuriuos gydytojas parenka pagal 
paciento poreikius. Daugiausia komforto 
suteikia tie lęšiai, kurie leidžia atsisakyti 
akinių kasdieninėje veikloje, tokie yra ke-
lių židinių lęšiai. Akių klinikoje „Lirema“ 
siūlomi trijų tipų lęšiai, pasižymintys skir-
tingomis savybėmis.

Asferiniai intraokuliniai lęšiukai pageri-
na regėjimą, įdėjus juos matomas vaizdas 
tampa ryškesnis, geriau skiriami kontrastai.

Trifokaliniai lęšiukai yra itin aukštos ko-
kybės, kurie atstato ydų pažeistą regėjimą. 
Šie lęšiukai padeda puikiai matyti tiek arti 
esančius objektus, tiek vidutiniškai nutolu-
sius objektus, tiek į tolį, todėl žmogui ne-
reikia akinių atliekant kasdieninius darbus, 
pavyzdžiui, vairuojant ar skaitant. 

Toriniai intraokuliniai lęšiukai yra skirti 
kenčiantiems nuo astigmatizmo. Šie lęšiai 
taip pat būna vieno židinio arba trijų, t. y. 
trifokaliniai, pritaikyti atstatyti ir kitas regė-
jimo ydas.

Pasak akių klinikos „Lirema“ gydyto-
jos mikrochirurgės Linos Socevičienės, 
gydytojas, naudodamasis specialia techni-
ka, parenka reikiamas lęšiuko dioptrijas, o 
kitas lęšio savybes žmogus gali pasirinkti 
pats, žinoma, pasirinkimui turi pritarti gy-
dytojas. „Svarbu žinoti, kad yra įvairios 
kokybės lęšiukų. Aukštesnės kokybės lę-
šiukai, nesvarbu iš silikono, akrilo ar plas-
tiko jie pagaminti, yra geriau suderinami su 
žmogaus biologiniais audiniais, tai reiškia, 
kad lieka tik minimali uždegimo rizika. Ne 
tokios aukštos kokybės lęšiukai gali keisti 
savo padėtį, aplink juos gali pradėti randėti 
audiniai, todėl ilgainiui gali prireikti akinių. 
Lęšiai skiriasi ir optinėmis savybėmis, pa-
vyzdžiui, sferiniai praleidžia mažiau atspin-
džių, todėl žmogus geriau mato esant bet 
kokiam apšvietimui. Taip pat aukštos ko-
kybės lęšiukai gali koreguoti astigmatizmą, 
būti multifokaliniai, t. y. kelių židinių lęšiu-
kai, kurie gali padėti matyti gerai skirtinga-
me nuotolyje esančius objektus,“ – teigia L. 
Socevičienė.
Po operacijos katarakta 
nebepasikartos

Kartą susirgę katarakta bijo, kad ji ir vėl 
gali pasikartoti, tačiau iš tiesų tokios rizikos 
nėra. Kadangi operacijos metu išimamas 
natūralus lęšiukas, kuriame ir susiformuoja 

katarakta, ir pakeičiamas dirbtiniu, kuris su-
sidrumsti nebegali. Tiesa, gali susidrumsti 
membrana, laikanti dirbtinį lęšiuką, tačiau 
ši bėda išsprendžiama labai paprastai su la-
zeriu. 

Lazerinė akių korekcija, kas 
tai?

Jei nusibodo akiniai arba kontaktiniai 
lęšiai – akių korekcija lazeriu gali būti pui-
ki išeitis. Tai patikimas ir efektyvus būdas 
atgauti gerą regėjimą. Lazeriu galima kore-
guoti tiek trumparegystę, tiek toliaregystę, 
tiek astigmatizmą, taigi taip galima atsikra-
tyti dažniausių akių ydų. 

Akių korekcija lazeriu Lietuvoje atlieka-
ma kone dešimtmetį, pasaulyje daugiau nei 
20 metų. Kadangi tai nėra būtina operacija, 
ji laikoma skirta komfortui: nereikia nešioti 
akinių, nešioti kontaktinių lęšių, jaudintis 
dėl jų ir tinkamai prižiūrėti. 

Operacijos metu lazerio spinduliu pa-
veikiamas viršutinis ragenos sluoksnis, dėl 
to pasikeičia ragenos gaubtumas ir šviesos 
laužiamoji geba. Tad šviesos spinduliai 
akyje patenka tiesiai į tinklainę ir žmogus 
geriau bei ryškiau mato. Operacijos, kuri 
trunka apie 20 minučių, metu naudojama 
vietinė nejautra. Po operacijos žmogus nėra 
hospitalizuojamas, taigi gali beveik iš karto 
grįžti namo. 

Ar visiems tinka akių korekcija 
lazeriu?

Deja, akių korekcija lazeriu tinka ne vi-
siems, tačiau ilgalaikių ydų gydymo meto-
dų yra ir daugiau, pavyzdžiui, skaidraus lę-
šio arba intraokulinė operacija. Korekcijos 
lazeriu atlikti negalima tiems, kurie serga 
tam tikromis ligomis, turi kitų akių patolo-
gijų, kurių akies ragena yra per plona, arba 
tiems, kurių akių yda yra pernelyg pažengu-
si, t. y. trumparegystė didesnė nei -8, tolia-
regystė +3 arba astigmatizmas didesnis nei 
3 D. Taip pat svarbu, kad ydos laipsnis būtų 
pastovus, t. y. nekisti.

Kiek trunka pooperacinis 
laikotarpis?

Rekomenduojama akių korekcijai laze-
riu skirti savaitę. Žinoma, pati procedūra 
trunka neilgai, tačiau reikalinga regėjimo 
reabilitacija, reikia skirti laiko prisitaikyti 
prie pasikeitusios regos situacijos. Šiuo lai-
kotarpiu ypač svarbu tinkamai rūpintis savo 
akimis – saugoti nuo pažeidimų, netrinti, 
vengti dulkių, nesimaudyti baseinuose ar 
vandens telkiniuose, nešioti saulės akinius, 
lašintis specialius gydytojo paskirtus lašus 
akims. Optimalus operacijos rezultatas ma-
tomas maždaug po 2–4 savaičių.

Akių korekcija nėra pavojinga 
Vienintelis dalykas, kurį žmogaus kas-

dieniame gyvenime pakeis akių korekcija 
lazeriu yra tai, kad žmogui nebereikės rū-
pintis nei akiniais, nei kontaktiniais lęšiais. 
Visa kita tikrai nepakis. Praėjus pooperaci-
niam periodui ir gavus gydytojo leidimą ga-
lima grįžti į savą gyvenimo ritmą: sportuoti, 
mėgautis saule bei dirbti įprastus darbus.

Kartais moterys jaudinasi, kad pasidariu-
sios akių korekciją lazeriu nebegalės gim-
dyti natūraliai, nes ragena bus labai plona, o 
stipriai besistangindamos, gali jai pakenkti 
taip, kad net grės apakimas. Tačiau tai tėra 
vienas iš populiarių mitų. Vienintelis pa-
tarimas moterims, kurios ruošiasi akių ko-
rekcijai, yra neplanuoti nėštumo artimiau-
sius šešis mėnesius. Pooperaciniu periodu 
naudojami hormoniniai ir antibiotikų lašai, 
kurie gali neigiamai paveikti vaisių. Be to, 
dėl nėštumo vykstantys hormonų pokyčiai 
organizme gali paveikti rageną. 

Akių klinikos „Lirema“ mikrochirurgė 
Lina Socevičienė paneigia ir kitus dažnus 
mitus apie akių korekciją lazeriu: „Netei-
singi argumentai, kad vėliau nebus galima 
tiksliai pamatuoti akispūdžio operuoto-
je akyje ar kad senatvėje prieš kataraktos 
operaciją nebebus galima parinkti reikiamo 
dirbtinio lęšio. Visa tai padaryti galima. Jau 
gerus dešimt metų šiuolaikiniai diagnosti-
niai prietaisai leidžia ir tiksliai pamatuoti 
operuotos akies akispūdį, ir parinkti reikia-
mą dirbtinį lęšį.“ 

Verkių 34, LT-08221, Vilnius
A.Baranausko 15, LT-50249, Kaunas 

Minijos 91, LT-93234, Klaipėda
Tel. Vilniuje 8 (5) 2159595,

Tel. Kaune 8 (37) 300950,
Tel. Klaipėdoje 8 (46) 459545

El.paštas lirema@akiuklinika.lt
www.akiuklinika.lt

Ką kiekvienam verta žinoti apie 
kataraktą ir akių korekciją lazeriu
Akys mums labai svarbios, gyvename pasaulyje, 
kuriame didelė dalis informacijos mus pasiekia 
per vizualines medijas. Deja, akis gali užklupti 
įvairios ligos ir ydos. Viena dažniausių akių ligų 
yra katarakta, o itin dažna yda – trumparegystė. 
Žmonėms vis dar kyla daugybė klausimų apie šių 
ligų ir ydos gydymą. Ką apie visa tai reikėtų žinoti?

Akių klinikos „Lirema“ gydytoja mikrochirurgė Lina Socevičienė.

Kataraktos operacijos metu atliekamas mikropjūvis, pašalinamas drumstas lęšiukas ir im-
plantuojamas dirbtinis, naujas.
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š Vakarų ateinančios mados bei prin-
cipai, susiję su visomis gyvenimo sri-
timis, taigi ir sveikata, vis greičiau 
pasiekia ir Lietuvą. Pastaruoju metu 

daugėja tėvų, abejojančių skiepų nauda. 
Jie mano, kad skiepai yra nereikalingi 
ir netgi žalingi vaikų sveikatai, o skiepų 
nauda ir skatinimas skiepytis – farmaci-
ninkų ir jiems palankių grupių noras už-
sidirbti daugiau. Taigi, ar skiepai tikrai 
tokie pavojingi? Konsultuoja Kauno kli-
nikos „Bendrosios medicinos praktika“ 
šeimos gydytoja Vaida Lukoševičienė.

Iš ko sudaryta vakcina?
Skiepai, arba vakcina, yra specialiai pa-

ruošti (susilpninti ar numarinti) patogeniniai  
mikroorganizmai, skirti sukurti imunitetą, 
kad žmogus negalėtų užsikrėsti tam tikromis 
infekcijomis, o užsikrėtę persirgtų lengvesne 
forma. Vakcinos gali būti gyvosios, negyvo-
sios, komponentinės, rekombinuoti vakcini-
niai antigenai, sintetiniai peptidai, DNR vak-
cinos. Dažniausiai daug abejonių žmonėms 
kelia sudedamosios vakcinų dalys. 

Pasak Vaidos Lukoševičienės, pagrindinę 
vakcinos dalį sudaro antigenai, t. y. imunizuo-
jamieji komponentai. Vakcinoje dar yra adju-
vantų – priedų, sustiprinančių paskiepytojo 
imuninę sistemą; vandens arba druskos tirpalo 
(tai skystis, kuriame pateikiama vakcina); taip 
pat yra konservantų, antibiotikų, stabilizato-
rių. Visų šių sudėtinių dalių preparate būna 
labai mažai, todėl jie negali sukelti tiesioginio 
toksinio poveikio, tačiau gali sukelti hiperter-
miją arba alerginę reakciją (vadinamąją reak-
cija į skiepus). 

Skiepai kuria sveiką aplinką
Pastaruoju metu būta nemažai svarstymų, 

ar leisti neskiepytiems vaikams lankyti vals-
tybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Svei-
katos apsaugos ministras Vytenis Povilas An-
driukaitis ėmėsi tokios iniciatyvos, kad būtų 
sumažinta infekcijų plitimo rizika vaikų dar-
želiuose. Kalbinama šeimos gydytoja paaiš-

kina, kodėl paskiepytų žmonių aplinkoje būti 
saugiau nei nepaskiepytų: „Kadangi skiepija-
ma labai daug žmonių, visuomenėje sumažėja 
cirkuliuojančių ligos sukėlėjų intensyvumas, 
todėl nebesuserga ne tik paskiepytieji, bet ir 
neskiepytieji. Deja, dėl dažnai nepagrįstų „an-
tivakcininkų“ judėjimų vis mažėja visuome-
nės „imunitetas“, t. y. daugėja nepaskiepytų 
asmenų, taigi ir ligos sukėlėjų, o tai gali lemti 
ligų protrūkius. Apie tymų protrūkį mes per-
nai jau girdėjome ir Lietuvoje, net nereikia 
dairytis į Olandiją ar Šveicariją. Mitas, kad 
paskiepyti vaikai gali būti pavojingi neskiepy-
tiems dėl tam tikrų kontraindikacijų. Iš tiesų 
kuo daugiau žmonių visuomenėje yra paskie-
pyti, tuo mažesnė tikimybė, kad įvyks ligos 
protrūkis.“

Rimtas pašalinis skiepų 
poveikis labai retas

„Nepageidaujamos reakcijos į skiepus 
skirstomos į vietines, jos, beje, yra dažniau-
sios, sistemines ir alergines. Vietinės reakcijos 
– tai paraudimas, patinimas, skausmas, rečiau 

pasitaiko sisteminės – aukšta temperatūra, sil-
pnumas, traukuliai, kurie dažniausiai siejami 
su hiperterminiu sindromu, kartais žmogus 
gali patirti silpnus ligą primenančius simpto-
mus. Anafilaksija, arba sisteminė alerginė re-
akcija, yra itin reta povakcininė reakcija.

 Be abejo, vakcinos gali sukelti ir liekamų-
jų reiškinių: atritą, žasto neuritą, trombocitų 
skaičiaus sumažėjimą ir t. t. Šie pašaliniai po-
veikiai, kaip ir visi kiti, yra nuolatos stebimi, 
o informacija apie juos atnaujinama ir patei-
kiama informaciniuose vakcinų lapeliuose. 
Tikrai negaliu paneigti fakto, kad yra ypač 
retų nepageidaujamų povakcininių reakcijų, 
tačiau dažnai dėl informacijos stokos kokios 
nors retos ligos manifestacija, pvz., autizmo, 
yra priskiriama pašaliniam skiepų poveikiui.

Norėčiau pabrėžti, kad vakcinoms kelia-
mi daug didesni saugumo reikalavimai nei 
kitiems medikamentams, kuriuos mes varto-
jame kasdien, be to, yra daugybė mokslinių 
tyrimų, kurie pagrindžia skiepų saugumą ir 
efektyvumą“, – teigia šeimos gydytoja. 

Vaida Lukoševičienė priduria, kad labai 
svarbu visuomet konsultuotis su gydytoju, 
tiek kilus abejonėms, tiek po skiepų pajutus 
pašalinį poveikį. Gydytojas, remdamasis fak-
tais, gali paaiškinti, kas vyksta, ir nuraminti 
žmogų, be to, jis privalo ir užfiksuoti reakciją 
į vakciną, komplikacijas.

Kodėl tėvai vis dažniau bijo 
skiepyti vaikus?

Vis labiau plinta įsitikinimas, kad skiepai 
kenksmingi, todėl tėvai atsisako visų arba da-
lies vaikams skiriamų vakcinų. Anot gydyto-
jos, neretai tėvams atrodo, kad kūdikis yra per 
mažas „tokioms vakcinų dozėms“, bijo, kad 
vakcina sukels alergines reakcijas. Priešingai 
– naujagimio imuninė sistema yra puikiai pa-
siruošusi priimti vakcinas, o naujausių tyrimų 
rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad būtent 
imunizacija brandina imuninę sistemą, todėl 
mažėja alergijos rizika. 

Gydytoja pastebi, kad tėvai neretai bijo ir 
vakcinose esančio gyvsidabrio, tačiau, pasak 

V. Lukoševičienės, tik kai kuriose vakcinose 
jo junginių dar yra, tačiau jų kiekis nekelia 
grėsmės sveikatai, be to, yra daug mažesnis 
už gyvsidabrio junginių kiekius, randamus 
kasdienėje aplinkoje, pavyzdžiui, žuvyje. 

„Vis dažniau tėvai bijo MMR vakcinos 
(tymai, raudonukė, kiaulytė). Kodėl ji siejama 
su autizmu, lengvai paaiškinama. Ji skiriama 
apie antruosius gyvenimo metus, būtent tada 
yra laikas, kuomet pastebimi ir pirmieji autiz-
mo požymiai. Kaip ir kiekviena kita abejonė 
dėl skiepų saugumo, ji buvo ir tebėra plačiai 
nagrinėjama. Vienas patikimiausių ir išsa-
miausių šaltinių yra JAV Nacionalinės akade-
mijos Sveikatos instituto nepriklausomų eks-
pertų išvados, kurios, beje, laisvai prieinamos 
internetu. Jos aiškiai rodo, kad nėra tiesioginio 
ryšio tarp MMR vakcinos ir autizmo“, – teigia 
gydytoja.

Šeimos gydytoja V. Lukoševičienė sako, 
kad pati ir yra mama, todėl negali likti abejin-
ga kitų tėvų abejonėms, neįsiklausyti į jų nuo-
monę ar neigti jų teisę rūpintis savo vaikais 
taip, kaip jiems atrodo geriausia: „Tačiau aš, 
kaip gydytoja, privalau pateikti faktus, pagrįs-
tus moksliniais įrodymais, negaliu remtis ne-
įrodytomis prielaidomis. Privalau vykdyti sa-
vo profesinę ir etinę pareigą. Žinau, kad šiuo 
metu esančios vakcinos vaikam yra saugios ir 
veiksmingos.“ 

Gydytoja norėdama paaiškinti dar vie-
ną priežastį, kodėl abejojama skiepų nauda, 
pasitelkia visiems pažįstamą situaciją: „Juk 
gerdami vaistą, skirtą temperatūrai ar galvos 
skausmui numalšinti, gydyti gripą ar onkolo-
ginę ligą dažniausiai net nepasidomime, kokie 
galimi pašaliniai reiškiniai. Vaistų efektą ma-
tom čia ir dabar... o su vakcinomis yra kitaip. 
Skiepijamas sveikas žmogus ir visuomet gali 
kilti klausimas, ar tikrai būčiau susirgęs, ar ti-
krai sirgs mano vaikas, jei neskiepysiu?“ 

Už atsakymus dėkojame Kauno 
klinikos „Bendrosios medicinos praktika“ 

šeimos klinikos gydytojai Vaidai 
Lukoševičienei

Savanorių pr. 421/423, Kaunas
Tel. 837313665

www.daktaras.lt 
1Gydytoja remiasi prof. V. Usonio bei užsienio autorių 
publikacijomis.

Ar tikrai verta bijoti skiepų?

Kauno klinikos „Bendrosios medicinos prak-
tika“ šeimos klinikos gydytoja Vaida Lukoše-
vičienė.

Alkoholis – ne draugas
Alkoholis – viena iš dažniausiai var-

tojamų toksinių medžiagų, kuri daro itin 
didelę žalą kepenims ir visam kūnui. Iš-
gertas alkoholis patenka į kraujotaką, o 
kepenys nuolatos valo kraują, paskaičiuo-
ta, kad per parą jos apdoroja per 700 litrų 
kraujo. Alkoholis, patekęs į kepenis, yra 
nukenksminamas, tačiau kuo daugiau al-
koholio, tuo sunkiau kepenims atlikti sa-
vo darbą. 

Kepenys – atsinaujinantis organas, ta-
čiau po stiprių pažeidimų jos gali ir ne-
beatsigauti, o nuolatinis alkoholio varto-
jimas neleidžia joms sėkmingai gyti. 

Nuolatinis alkoholio vartojimas gali 
sukelti daugybę kepenų ligų, kurių dalis 
gali baigtis net mirtimi. Ypač apgaulinga 
ir pavojinga steatozė. Kadangi alkoho-
lis sutrikdo riebalų apykaitos procesus, 
aplink kepenis ima formuotis riebalinis 
sluoksnis, kuris dar labiau apsunkina ke-
penų darbą, todėl gali pradėti vystytis to-
kios sunkios ligos, kaip cirozė, virusinis 
kepenų pažeidimas, hepatitas ir kt. 

Kepenų ligos itin pavojingos ir todėl, 
kad jų simptomai yra bendro, nespecifinio 
pobūdžio, žmogus dažnai nė neįtaria, kad 
problemų turi būtent su šiuo organu.

Ko reikia, kad kepenys būtų 
sveikos?

Pirmiausia, ką patartų gydytojas – 
vengti žalingų medžiagų, ypač alkoholio, 

kuris dažniausiai yra pagrindinis kepenų 
priešas, kadangi visų kitų toksinių me-
džiagų žmogus suvartoja kur kas mažiau.

Norintiems palaikyti gerą kepenų funk-
ciją rekomenduojama vartoti kokybiškus 
ir visaverčius maisto papildus, kuriuose 
yra specialios medžiagos, vitaminai ir au-
galų ekstraktai, padedantys išsaugoti ke-
penis sveikas bei teigiamai veikiantys jų 
kasdienį darbą.

Svarbūs B grupės vitaminai – B6, B12 
bei foliatai – jie palaiko tinkamą homo-
cisteino (tam tikra aminorūgštis) lygį 
kraujyje. Per didelis homocisteino kiekis 
kraujyje neigiamai veikia kepenis. 

Itin reikšmingas yra silimarinas. Tai 
flavonoidų kompleksas, kuris skatina he-
patocitų atsinaujinimą, neutralizuoja lais-
vuosius radikalus, palaiko ir gerina ke-
penų funkciją, padeda pašalinti toksines 
medžiagas iš organizmo. Silimarinas yra 
išgaunamas iš Tikrojo margainio, kurio 
teigiamas poveikis kepenims pastebėtas 
dar senovėje, o šiandien – patvirtintas 
mokslo.

Taip pat kokybiškuose visaverčiuose 
maisto papilduose turi būti mangano, cin-
ko, seleno, vario, vitaminų C ir E, ribofla-
vino, cholino. 

Pasirūpinkime savo kepenimis, kol 
galime. Tausokime ir aprūpinkime savo 
organizmo laboratoriją visomis medžia-
gomis, kurios gali kepenims padėti išlikti 
sveikoms. Sveikos kepenys – sveikam ir 
geram gyvenimui.

Atsakingumas ir tinkamos medžiagos 
padeda išsaugoti kepenis sveikas
Kepenys neretai vadinamos organizmo laboratorija. Jos sutvarko 
viską, kas patenka į mūsų kūną – maistą, gėrimus, vaistus, 
alkoholį. Nuolatos nukenksmindamos pavojingas medžiagas, 
kepenys irgi patiria žalą – ilgainiui žmogų gali užklupti sunkios 
ligos, pavyzdžiui, kepenų cirozė. Norint pasirūpinti gera kepenų 
funkcija bei sveikata svarbu ne tik vengti kenksmingų medžiagų, 
bet ir aprūpinti kepenis naudingomis medžiagomis.
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ai kurie odontologai Lietuvo-
je jau taiko moderniausias 3D 
technologijas dantims gydyti, 
protezuoiti, tiesinti bei kitoms 
procedūroms. Tokios technolo-

gijos net kelis kartus prailgina restauruo-
jamo danties patvarumo laiką bei pagrei-
tina ir palengvina restauravimo procesą. 
Viena tokių klinikų, taikančių 3D techno-
logijas – tai Vilniuje, spalvingame Užupio 
rajone įsikūrusi „Odontika“. Apie naują 
dantų gydymo erą, atnešusią daug pažan-
gių sprendimų odontologijoje, „Sveikata 
ir aš“ skaitytojams papasakoti sutiko kli-
nikos gydytoja Ieva Day-Stirrat.

3D protezavimas su CEREC: 
tikslesnis, ilgaamžiškesnis, 
greitesnis

Kaip veikia CEREC ir kodėl su 3D tech-
nologijomis protezuoti dantys tarnaus il-
giau?

Paprastai tariant – dėl to, kad sukuriama 
itin tiksliai tinkanti keramikinė danties res-
tauracija. Mat, įprastu tradicinio protezavimo 
atveju dantų restauracijos gamybai imamas 
silikoninis žandikaulių atspaudas, išliejamas 
dantų lankų modelis, o šie dantų protezavimo 
etapai įneša didžiausią galimą paklaidą būsi-
mų dantų restauracijų tikslumui. 

„Odontikoje“ naudojame naujausios kla-
sės CEREC kompiuterinio projektavimo sis-
temą, suteikiančią galimybę pagaminti aukš-
tos kokybės, preciziško tikslumo keramikos, 
polimerų, cirkonio oksido restauracijas per 
vieną apsilankymą. Šios sistemos produktai – 
vainikėliai, tiltai, įklotai, užklotai, laminatės, 
restauracijos ant implantų – turi pranašumų: 
tvirtumas, tikslumas, ilgaamžiškumas, esteti-
ka, beemetalė konstrukcija.

Pasitelkus 3D technologijas, su „Omni-
cam“ intraoraliniu skeneriu nuskenuojamas 
restauruoti paruoštas dantis (skaitmeninis at-
spaudas), duomenys siunčiami į kompiuterį, 
kuris ekrane sukuria trimatį paciento dantų 
atvaizdą. Taip gaunami mikroskopinio tikslu-
mo duomenys apie dantų reljefo parametrus. 
Tokia informacija leidžia pagaminti idealiai 
tinkančią keramikinę restauruojamą danties 
dalį. Tai gali būti ir pilna danties karūnėlė ar 
2–5 vienetų dantų tiltas ir mažesnės apimties 
danties restauracijos – venyrai, užklotai, įklo-
tai, rekomenduojami vietoje tradicinės dides-
nės plombos. Taikant senesnes technologijas, 
dantų restauracijos paprastai nėra tokios tiks-
lios, kaip pagamintos pritaikius 3D technolo-
hijas, be to, dažnai reikia papildomai šlifuoti 
dantį ar net gydyti danties šaknies kanalą, o 
toks danties paviršiaus eikvojimas nėra nau-
dingas. 

Naudojant 3D skenavimą ir frezavimą, 
sukurta danties restauracija iškart (be jokių 
papildomų danties šlifavimų) taip gerai pri-
glunda prie danties paviršiaus, kad nelieka 
jokių mikrotarpų, o pastarieji dažnu atveju ir 
yra naujų danties gedimų priežastis. Svarbu ir 
tai, kad keraminės restauracijos bėgant laikui 
nekeičia savo dimensijų, mat nuo karščio ir 
šalčio plombos traukiasi, dėl ko formuojasi 
mikrotarpas tarp danties ir plombos, jame at-
siranda bakterijų, formuojasi ėduonis, dėl ko 
dažnai įvyksta likusios sveikos danties dalies 
lūžiai, restauracija gali iškristi, pakinta dan-
ties ir plombos spalva (papilkėja, pagelsta), 
gali pradėti dantį skaudėti, prireikti šaknies 
kanalų gydymo. Dėl to ir tenka kas kelis me-
tus plombas keisti, įprastu būdu restauruoti 
dantys greičiau sugenda, nulūžta, restauraci-

jos atsicementuoja. „Odontikoje“ taikoma 3D 
protezavimu paremta CEREC technologija 
sukuria ilgaamžę ir vientisai į dantį įcemen-
tuojamą danties restauraciją.

Gavęs trimatį dantų atvaizdą, kompiuteris 
jį analizuoja ir sukuria būsimą restauraciją. 
Šią restauraciją kompiuterio programa mes 
galime koreguoti pagal savo ar paciento no-
rus, keisdami anatomines formas. 

Parinkus būsimos restauracijos medžiagą 
ir spalvą,  informacija siunčiama į frezavimo 
įrenginį keraminiam ruošiniui frezuoti.  Iš ke-
raminio blokelio per keletą minučių išfrezuo-
jama prieš tai kompiuterio ekrane sumode-
liuota danties restauracija, pacientas pats gali 
stebėti savo būsimo dantuko gamybą. Gautą 
restauraciją nuglazūravus, ji cementuojama 
burnoje, mikroskopiškai tiksliai atitikdama 
taisomo danties reljefo formas, sukuriamas 
kokybiškas ilgalaikis gaminys. Nuostabiau-
sia, jog visa tai galima atlikti vieno vizito 
metu, dažnai vis dar veikiant pirminiam dantų 
nuskausminimui, išvengiant laikinų restaura-
cijų gamybos.

3D technologijomis paremta 
CEREC protezavimo sistema –  
atveria daugiau galimybių 
išpildyti estetinius reiklių 
pacientų lūkesčius

Gydytoja Ieva Day-Stirrat pastebi, kad 
dažnai sulaukia pacientų, kuriems tenka pro-
tezuoti priekinius dantis, šių pacientų lūkes-
čiai ir reikalavimai yra ypač aukšti, dažnai 
jie nuogąstauja dėl pakitusių naujų dantų 
formos, jie klausia, ar tai pernelyg nepakeis 
jų dabartinės šypsenos, veido, ar jie lengvai 
pripras prie naujojo savo įvaizdžio, ar jis 
jiems patiks.

CEREC yra tokia protinga sistema, kad 
geba idealiai nukopijuoti formą restauruo-
jamam dančiui nuo analogiško sveiko dan-
ties kitoje paciento burnos pusėje arba nuo 
laikinos restauracijos, kuriai prieš tai buvo 
sukurta ideali būsimo danties forma. Tokios 
idealios kopijos negali sumodeliuoti net ir la-
bai profesionalaus dantų techniko ranka. Šia 
technologija gamintos dantų restauracijos iš-
laiko individualų paciento dantų anatomijos 
braižą, tai leidžia sukurti restauracijas, neiš-
siskiriančias iš bendro vaizdo, atrodančias 
itin natūraliai. 

„Seniau, gavusi priekinių dantų keramiki-
nes restauracijas iš dantų techniko, labai jau-
dindavausi prieš parodydama jas pacientui 
uždėtas burnoje. Pernelyg dažnai pacientai 
pageidaudavo atlikti didesnius ar mažesnius 
naujųjų dantų formos, ašies pakrypimo, spal-
vos, skaidrumo ir kitų dalykų pakeitimus. 
Juk šypsena negali būti traktuojama tik pagal 
griežtus anatominius standartus, tai yra labai 
individualu, dažnai, kas gali patikti odonto-
logui ir dantų technikui, gali nevisiškai ati-
tikti paciento lūkesčius. Atliekant korekcijas 
jau pagamintoms bemetalės keramikos res-
tauracijoms, jos silpnėja, tamsėja jų spalva, 
tam prireikia papildomo laiko, sukelia ne-
patogumų tiek pacientams, tiek gydytojams, 
tiek dantų technikams“, – dėsto gydytoja.

Dėl CEREC jau nuo pat pirmo dantų res-
tauracijų modeliavimo etapo kompiuterio 
ekrane pats restauracijas modeliuojantis gy-
dytojas ar dantų technikas bendrauja su paci-
entu, išklauso nuomonę, pastebėjimus, pagei-
davimus, susijusius su modeliuojamų dantų 
išvaizda. Po to atliekamas bandomasis freza-
vimas iš pigesnių nekeramikinių medžiagų, 
tokių, kaip plastmasė, vaškas ar kompozitas. 

Šios laikinos, taip pat 3D metodu pagamintos 
restauracijos uždedamos ant paciento restau-
ruojamų dantų ir atliekama galutinė formos, 
dantų pasvirimo, anatomijos, spalvos analizė 
ir korekcija, galutinai suformuojama pacien-
tą visiškai tenkinanti ir džiuginanti šypsenos 
išvaizda. Kartais pacientai net pageidauja šias 
laikinas restauracijas keletą dienų panešioti, 
prie jų priprasti, apsispręsti, ar naujoji šypsena 
jiems patinka. 

Toks bendravimas skatina abipusį paciento 
ir gydytojo pasitikėjimą bei leidžia pasiekti 
aukštų rezultatų.

Tuomet nuskenuojamos laikinosios restau-
racijos burnoje ir frezavimo įrenginys užpro-
gramuojamas pagaminti idealiai tokios pačios 
formos nuolatines restauracijas iš bemetalės 
keramikos. Po frezavimo jos glazūruojamos ir 
cementuojamos burnoje.

Minėjote, jog 3D technologijų pritaiky-
mas leidžia protezavimą atlikti itin greitai, ar 
galite pakomentuoti plačiau?

Nauja technologija leidžia reikiamą dan-
ties dalį pagaminti per keliolika minučių. To-
dėl vieno vizito metu per dvi valandas galima 
restauruoti iki keturių dantų. Vadinasi, pacien-
tams nereikia kelis kartus artimiausias savai-
tes vaikščioti pas odontologą. Priklausomai 
nuo padėties sunkumo, visą protezavimą gali-
ma atlikti netgi vieno vizito metu. Taip pat šis 
keraminis restauravimas labai praverčia iškart 
po endodontinio (šaknies kanalų) gydymo 
esant dideliems sunkiai pažeistų dantų defek-
tams, siekiant išvengti galimo likusio danties 
skilimo kramtant.

Ar galima sakyti, jog pacientui toks šiuo-
laikiškas sprendimas atsieitų pigiau, nei se-
nesni, įprasti protezavimo būdai?

Tam tikra prasme – taip. Juk įprasti dan-
tų protezai, įprastos plombos nėra ilgaamžės, 
jie susidėvi per kelerius metus ir tenka nuo-
lat dėl to lankytis pas odontologą bei mokėti 
atitinkamą gydymo, protezavimo kainą. Su 
mūsų siūlomomis technologijomis sukuria-
mas protezas yra šiek tiek brangesnis, tačiau 
jis – ilgaamžis. O kur dar laiko sąnaudos, ku-
rių prireikia pacientui, nuolat gendant dantims 
ir skiriant susitikimus su gydytojais, kai res-
tauravimui naudojama senesnė tradicinė tech-
nologija. Taigi, su 3D technologijomis atlie-
kamas protezavimas yra investicija į ilgalaikę 
savo dantų sveikatą.

Nepastebimas dantų tiesinimas 
su permatomomis kapomis

Dantų tiesinimo kartais žmonės vengia 
dėl estetinių sumetimų: esą kabės labai ma-
tosi, sukelia šveplumą, jos klijuojamos ant 
dantų, aplink ir šalia jų dėl sudėtingesnės 
dantų higienos dažnai genda dantys. Kokią 
išeitį galite pasiūlyti?

Mes siūlome dar vieną naujovę: dantų tie-
sinimą skaidriomis išimamomis kapomis. Ir 
vėl pritaikant 3D, šiuo atveju 3D spausdini-
mo technologijas. 

Su 3D skeneriu gaunami itin tikslūs duo-
menys apie paciento esamą žandikaulio 
vaizdą ir dantų padėtį. Naudojant specialią 
kompiuterinę programą, sukuriami skirtingi 
idealaus sąkandžio vaizdai. Pagal juos paga-
minami keli skirtingi skaidrių, plonyčių ant 
dantų dedamų kapų rinkiniai, kurių kiekvie-

ną sudaro 6 skirtingos kapos, naudojamos 
atitinkama tvarka. Kad kapa stumtų dantis į 
naująją jų padėtį, pacientas turi ją išnešioti 
kuo daugiau valandų per parą, kapos lengvai 
nusiima nuo dantų, po kiek laiko sena kapa 
keičiama į naują ir taip dantukai atsargiai stu-
miami į naują padėtį.

Kadangi kapos yra labai plonos ir skai-
drios, jų beveik nesimato. O kai reikia val-
gyti, valytis dantis, susitikti su svarbiais kli-
entais, pacientas kapas gali išsiimti. Kapose 
nėra jokio metalo, jos nedaro to žalingo po-
veikio, kurį paprastai sukelia įprastos dantų 
tiesinimo sistemos: neatsiranda ėduonies, 
taigi negenda dantys. Be to, kapas nešiojan-
tis žmogus nešvepluoja. Kapas paprasta va-
lyti, todėl lengva palaikyti tinkamą burnos 
higieną.

Ar dantų padėties tiesinimas gali būti 
vienodai efektyvus tiek jauniems, tiek vyres-
niems? Ar tiesinimas kapomis tinka visiems 
netaisyklingiems sąkandžiams koreguoti?

Nesvarbu, koks paciento amžius, sistema 
vis tiek gali pakeisti dantų padėtį. Ištiesinus 
dantis, gaminame ir specialias stabilizuojan-
čias kapas, kurias nešiojant nauja dantų pozi-
cija užsifiksuoja visam laikui.

Dantų lankų tiesinimas kapomis tinka ne 
visiems pacientams. Tiems, kurių sąkandžio 
patologija yra ypač sunki, kuriems reikalin-
gas priešortodontinis dantų šalinimas, šios 
sistemos nerekomenduojame.

Kiek laiko trunka dantų padėties korega-
vimas, naudojant šias permatomas kapas?

Kiekvienu atveju individualiai, tačiau vi-
dutiniškai apie apie pusantrų arba du metus, 
gydymo trukmė labiausiai priklauso nuo iš-
nešioto kapų valandų skaičiaus, kuo ilgiau 
per parą nešiojama, tuo greičiau sena kapa 
keičiama į naują.

Gydytoja pataria dėl kasdienės 
dantų priežiūros 

Net jeigu dantis valote ryte ir vakare, 
dienos metu jiems labai kenkia dažnas už-
kandžiavimas. Pavalgius nepalanki rūgš-
tinė terpė burnoje išlieka apie 30 minučių: 
per tą laiką gaminasi tam tikros bakterijos, 
kenkiančios dantims. Tad, jeigu kas valandą 
kažką sukremtate ar išgeriate puodelį kavos, 
burnoje beveik visą laiką išlieka dantims ne-
palanki terpė, skatinanti ėduonies atsiradimą 
ir gedimus.

■  Pavalgius, rūgštinę terpę burnoje nu-
šarmina becukrė kramtomoji guma. Tačiau 
nederėtų jos kramtyti ilgiau nei dešimt minu-
čių, nes dažnas kramtymas skatina per didelį 
sąnario apkrovimą, kuris gali sukelti žan-
dikaulio problemas, taip pat didėja ir dantų 
nudilimas. Kramtyti gumą reikia iki tol, kol 
dingsta pirminis skonis.

■  Liaudiškas kramtomosios becukrės 
gumos pakaitalas – kietas sūris, kuris taip 
pat palankiai veikia dantų būklę, šarmina 
rūgštinę terpę ir taip užkerta kelią bakterijų 
dauginimuisi. 

■  Profilaktiškai apsilankyti pas odonto-
logą vertėtų priklausomai nuo to, ar dantys 
yra linkę dažnai gesti: kas pusmetį, metus ar 
ilgesnį laiko tarpą.

■  Vaikams ugdyti gerus įpročius riekia 
nuo mažų dienų. Labai svarbu atpratinti vai-
kus užkandžiauti, kad ir kaip tai būtų sunku. 
Reikia pratinti valytis dantis, tačiau dantis 
iki 7 metų vaikui taisyklingai išvalyti gali tik 
tėvai. Vaiko ranka tampa pajėgi taisyklingai 
išsivalyti dantis tik tada, kai susiformuoja ra-
šymo įgūdžiai.

■  Tėvai vaikus turėtų skatinti bendradar-
biauti su odontologu, o ne gąsdinti, jog netin-
kamai elgiantis (pvz., valgant saldumynus) teks 
eiti pas dantų gydytoją – geriau sakyti, kad su-
ges dantys, kad juos skaudės. Be to, klaida, jog 
tėvai vaikus pirmą kartą pas odontologą atve-
da tada, kai jau dantis skauda, reikia gydymo. 
Geriau iš anksto, dar prieš atsirandant proble-
moms, vaikus atvesti pas odontologą profilak-
tinei apžiūrai, taip išvengsite vaikų baimės ir 
streso dėl vėlesnio dantų taisymo.

Odontologijos klinika „Odontika“
Krivių g. 5, Vilnius

tel: 8 52 153135, 8 614 42098
www.odontika.com

3D technologijos – nauja odontologijos era Lietuvoje

Gydytoja odontologė Ieva Day-Stirrat.

Klinikoje „Odontika“ 3D technologijos užtikrina itin aukštos kokybės odontologijos paslau-
gas.
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aukiant naujos gyvybės atėjimo 
užklumpa daugybė klausimų, 
susijusių su vaiko auginimu, 
sveikata, o pirmiausia – gimi-
mu. Gimdymas pastaruoju metu 

Lietuvoje itin aktuali tema. Dar visai 
neseniai sukrėtė skandalai dėl moterų, 
gimdžiusių natūraliai namuose su pri-
buvėjomis. Tuojau pasirodė aršūs gin-
čai, vieni palaikė natūralų gimdymą, 
kiti teigė, kad gimdoma turi būti tik 
ligoninėse, treti itin palankiai žiūrėjo į 
gimdymo alternatyvą – cezario pjūvį. 
Tokiame informaciniame triukšme atsi-
dūrusiai moteriai ne visada lengva ap-
sispręsti, o kartais tokios galimybės net 
nebelieka – gydytojas konstatuoja, kad 
būtinas cezario pjūvis. Moteris, prieš 
metus tokiu būdu pagimdžiusi sūnų, pa-
sakoja apie savo išgyvenimus, kurie ak-
tualūs ir svarbūs daugeliui.
Cezario pjūvis buvo 
neišvengiamas

Laura pasakoja, kad pradėjusi lauk-
tis galvojo tik apie natūralų gimdymą su 
epidūra, tačiau nėštumui einant į pabaigą 
paaiškėjo, kad kūdikis nėra apsivertęs. Pa-
prastai augant kūdikiui vietos gimdoje vis 
mažėja, todėl paskutiniame trimestre kūdi-
kis apsisuka – galvelė atsiremia į gimdos 
kaklelį, būtent tokia poza vaikai gimsta. 
Deja, ne visi mažyliai apsiverčia, todėl 
saugiausia, o neretai ir vienintelė išeitis – 
cezario pjūvis. 

Moteris, jau metus sūpuojanti sūnų ant 
rankų, juokauja apie tuomet susiklosčiusią 
emociškai sudėtingą situaciją: „Kaip aš 
juokauju „princas atsisėdo į sostą“ todėl 
neturėjau iš ko rinktis, man buvo atlikta 
planinė cezario pjūvio operacija.“

Prieš operaciją juto baimę, 
bet nuramino profesionalus 
personalas

Gimdymo dienos laukimas Laurai buvo 
sunkus laikas. Ji iki tol nebuvo patyrusi 

jokios operacijos, negulėjusi ligoninėje, 
todėl cezario pjūvis ją labai neramino, 
baimino ir girdėtos kalbos apie neatidžius 
gydytojus: „Labai jaudinausi, nes neži-
nojau, kaip viskas vyks. Nenorėjau, jog 
gimdymas prasidėtų naktį, kada gydytojai 
budi ir būna labai pavargę. Bijojau dalinės 
nejautros ir nuskausminamųjų leidimo į 
stuburą.“

Laimei, nė viena moters baimė nepasi-
tvirtino, ji pateko pas puikų gydytoją, ku-
ris pasirūpino ja ir kūdikiu profesionaliai. 
„Patekau pas patį geriausią Šiaulių Moters 
ir vaiko klinikos Nėštumo patologijos sky-
riaus vedėją Alvydą Domarką. Šis gydyto-
jas, pasirodo, budėjo visą naktį, o ryte dar 
ir atliko man cezario pjūvio operaciją. Dar-
bas buvo atliktas profesionaliai ir tiksliai, 
likau labai patenkinta šio gydytojo priežiū-
ra ir mano nuogąstavimai apie pavargusius 
gydytojus ir klaidas visiškai nepasiteisino. 
Profesionalas yra profesionalas. Dar kartą 
jam galiu pasakyti DIDELĮ AČIŪ!“, – tvir-
tino Laura. 

Pooperacinis periodas – 
skausmingas 

Nors su cezario pjūvio operacija susiję 
prisiminimai ir yra teigiami, moteris ne-
linkusi idealizuoti operacijos – ji svarbi 
ir naudinga, tačiau pooperacinis periodas 
tikrai skausmingas: „Po cezario pjūvio 
operacijos dėl dalinės nejautros pirmiausia 
nejaučiau kojų, bet po kelių valandų vaistų 
veikimas pasibaigė. Tačiau labai skaudėjo 
pjūvio vietą, jaučiausi silpna. Pirmą dieną 
atsikelti iš lovos negalėjau, bet antrą dieną 
jau seselės ragino keltis, sakė, kad ir kaip 
skauda, būtina pradėti judėti, nes taip vis-
kas greičiau atsistato į savo vietas. Taip ir 
padariau, antrą dieną, nors atrodė jog pil-
vas plyš, kėliausi ir labai iš lėto pati viena 
nuėjau į tualetą. Galva šiek tiek svaigo. 
Pirmomis dienomis negalėjau nieko kelti, 
su baime net imdavau kūdikį maitinti. Se-
selių ir artimųjų pagalba buvo būtina. Pir-
mas savaites pjūvio vietoje jutau nemažą 

skausmą, paskui skausmas lėgo. Mamas, 
bijančias randų, galiu nuraminti, jog pjūvis 
nėra didelis, užsidėjus maudymosi kostiu-
mėlį jo net nesimato.“

Cezario pjūvio metu gimęs 
mažylis yra sveikas ir puikiai 
vystosi

Kartais nerimaujama, kad vaikas, gi-
męs nenatūraliu būdu, bus silpnesnis. 
Tokius mitus kursto ir natūralaus gimdy-
mo šalininkai, teigdami, kad natūraliai 
gimdamas vaikas būna ne tik fiziškai, bet 
psichiškai sveikesnis, nes „užgrūdintas“. 
Tačiau Laura tikru pavyzdžiu gali paneig-
ti tokius gandus.

„Mūsų mažyliui jau daugiau nei metai, 
mes puikiai perėjome visus vystymosi 
etapus. Tiesa, pradėjome sėdėti gal mėne-
siu vėliau, bet gydytoja nuramino, kad vi-
si berniukai būna tinginukai, o mergaitės 
viską daryti pradeda greičiau.

Prieš keletą savaičių buvome pas šei-

mos gydytoją, sūnelis buvo pagirtas už 
gerą dėmesio sutelkimą ir pažengusį vys-
tymąsi, kuris nebūdingas tokio amžiaus 
mažyliams. Todėl galiu pasakyti, kad ce-
zario operacija mano vaiko sveikatai ne-
turėjo jokios įtakos“, – patirtimi dalijasi 
Laura.

Jei gimdytų dar kartą, rinktųsi 
cezario pjūvį

Skausmingas pooperacinis laikotarpis 
neišgąsdino moters, paklausta, ar dar kar-
tą pastojusi norėtų cezario pjūvio, tvirtina, 
kad norėtų: „Jei galėčiau rinktis, vėl pasi-
rinkčiau cezario pjūvio operaciją. Man nie-
ko nėra baisiau, kai mamytės gimdydamos 
kankinasi po 20 valandų ir galiausiai vis 
tiek joms atliekama cezario pjūvio operaci-
ja. Aišku būna įvairiausių situacijų, bet ma-
no nuomone, mamoms turi būti leidžiama 
rinktis. Be to, pagalvojusi apie savo gimdy-
mo patirtį, galiu pasakyti, kad labai džiau-
giuosi, kad taip nutiko.“

Tikras pasakojimas: man atliko cezario pjūvį ir dėl to džiaugiuosi
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sveikatos priežiūros laboratorijoje
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Maisto papildas

Salutil
®
 yra maisto papildas užtikrinantis reikiamą gyvų mikroor-

ganizmų kiekį. Sudėtyje yra Lactobacillus helveticus, Lactobacil-

lus rhamnosus, Bifidobacterium longum ir Saccharomyces bou-

lardii mielės. Salutil
®
 yra idealus maisto papildas per ir po 

antibiotikų vartojimo, keliaujantiems, dažnai patiriantiems fizinę 

ir protinę įtampą, tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms mote-

rims. Salutil
®
 nereikia laikyti šaldytuve.

Dienos dozėje yra: 
1 kapsulėje

Gyvų mikroorganizmų mišinys: 5 milijardai 

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus (5,0 x 10
9
) 

rhamnosus, Bifidobacterium longum, 

Saccharomyces boulardii

Sudėtis: bulvių krakmolas, gyvų probiotinių kultūrų (Lactobacil-

lus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lon-

gum, Saccharomyces boulardii) mišinys, tirštiklis hidroksipropil-

metilceliuliozė, magnio stearatas, dažiklis titano dioksidas, 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga askorbo rūgštis.

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą: papildas neturi 

būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 

trijų metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vartojimo instrukcija: gerti po 1 kapsulę per dieną valgio metu 

arba po valgio, geriausia ryte. Esant reikalui, galima vartoti iki trijų 

kapsulių per dieną. Kapsulę galima ardyti. Neviršyti nustatytos 

rekomenduojamos dozės. 

Grynasis produkto kiekis: 4,8 g.

Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pu-

sės (EXP). Laikant temperatūroje iki 25 °C, 2 metus nuo pagami-

nimo datos užtikrinamas 5 milijardų bakterijų kiekis kiekvienoje 

kapsulėje. Tinkamumo laikui pasibaigus, papildo vartoti negalima.

Laikymo sąlygos: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūro-

je gamintojo pakuotėje, kad papildas būtų apsaugotas nuo švie-

sos ir drėgmės. 

Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“,  

Ateities g. 10, Vilnius, Lietuva,  

tel. (8 5) 210 19 40, www.walmark.lt

Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44,  

739 61 Třinec, Čekija.
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W A L M A R K ®

C Y A N M A G E N T A Y E L L O W
B L A C K P r i n D o r  s i l v e r

Tačiau šiuolaikinio žmogaus gyvenimo 
tempas, patiriamas stresas, drastiškos die-
tos ir netinkama mityba, antibiotikai, anti-
septikai ir kiti vaistai, cheminės medžiagos 
aplinkoje ir pramoniniai teršalai, pesticidai 
ir radiacija sutrikdo vieningą sistemą. Tada 
susilpnėja imunitetas, žmogus, ypač vaikai, 
dažniau serga žarnyno infekcijomis, vidu-
riuoja, jaučia diskomfortą dėl užkietėjusių 
vidurių, pilvo pūtimo. Ištikus tokioms bė-
doms tikslinga papildyti „gerųjų organizmo 

karių armiją“ probiotikais, dažniausiai lak-
tobakterijomis ir bifidobakterijomis. 

Yra keletas atvejų, kai daugelis gydytojų 
kone primygtinai pataria vartoti probioti-
kus. 

Pirmiausia susirgus žarnyno infekcija, 
nes viduriuojant ir vemiant prarandamos 
„gerosios“ bakterijos. Probiotikai gali padė-
ti sumažinti viduriavimą ir jo trukmę. Beje, 
profilaktiškai vartojami probiotikai gali ap-
saugoti nuo rotaviruso ir noraviruso infek-

cijos, nes blokuoja virusų receptorius. Taip 
pat jie suaktyvina imuniteto atsaką prieš in-
fekcijų sukėlėjus.

Skyrę antibiotikus  daugelis gydytojų 
kartu skiria ir probiotikus, norėdami, kad 
ligonis išvengtų galimo antibiotikų sukelto 
viduriavimo. Mat antibiotikai, uoliai naikin-
dami ligą sukėlusias bakterijas, kartu suma-
žina ir „gerųjų“ kiekį. O tai sukelia įvairius 
virškinimo sutrikimus, sunkumo jausmą, 
pilvo pūtimą, viduriavimą ar atvirkščiai – 
vidurių užkietėjimą. Profilaktiškai vartoja-
mi probiotikai padeda to išvengti.

Probiotikų pakuotė neabejotinai turėtų 
būti turisto vaistinėlėje, kaip profilaktinė 
priemonė nuo „keliautojo diarėjos“. Keliau-
jant, ypač į šiltuosius kraštus, patenkame į 
aplinką, kurioje esančių mikrobų (o jų dėl 
palankaus klimato apstu) organizmas ne-
pažįsta, o ir maisto produktai bei gėrimai 
– neįprasti. Vartojami probiotikai slopina 

alergines reakcijas į maistą, gerina maisto 
virškinimą ir jo įsisavinimą, taip pat skaido 
nesuvirškintas maisto liekanas. Taip suma-
žėja „keliautojų diarėjos“ rizika.

Žinoma, „gerųjų“ bakterijų yra ir mais-
te, ypač rūgščiuose pieno produktuose. 
Deja, esantis probiotikų kiekis labiau tin-
kamas sveikai organizmo mikroflorai pa-
laikyti, tačiau per mažas, kad susidorotų 
tuomet, kai žmogus vartoja antibiotikus, 
viduriuoja, vemia, kenčia nuo alergijos, 
susilpnėja imunitetas, sutrinka žarnyno 
veikla. Tuomet ir gelbsti probiotikų prepa-
ratai. Renkantis papildus su „gerosiomis“ 
bakterijomis, svarbu, kad jų sudėtyje būtų 
kuo daugiau gyvų ląstelių, o pagaminti jie 
būtų taip, kad šie gyvi organizmai išgyven-
tų virškinimo trakte. Populiariosios lakto ir 
bifido bakterijos veikia viena kitą papildy-
damos, todėl efektyviau, kai probiotikas 
turi abiejų genčių bakterijų. 

„Gerųjų“ bakterijų turėtų būti kiekvienoje namų ar kelionės vaistinėlėje 
Daugelis žmonių yra įsitikinę, kad visos bakterijos 
yra blogis, kurį reikia tuoj pat naikinti. Iš tiesų 
žmogaus organizme gyvenančios mikrobų rūšys, 
vadinamosios „gerosios“ bakterijos, atlieka labai 
daug svarbių funkcijų nuo maisto medžiagų 
skaidymo iki žalingų medžiagų šalinimo. 
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Jei atsiranda odos blyškumas, galvos 
skausmai ir svaigimas, greitas nuovargis, 
susilpnėja plaukai ir nagai ar pasireiškia ki-
ti aukščiau minėti pokyčiai, nereikėtų į tai 
lengvabūdiškai numoti ranka. Tai gali būti 
mažakraujystės simptomai. Mažakraujystė, 
arba anemija, kraujo liga, kai jame sumažė-
ja hemoglobino kiekis. Tuomet krauju pras-
čiau pernešamas deguonis į visus organiz-
mo audinius. Deguonies trūkumas ir sukelia 
atitinkamus simptomus. Šeimos gydytojas, 
apžiūrėjęs pacientą, pakonsultavęs dėl šių 
simptomų, sprendžia, kokių tyrimų reikėtų. 
Paprastai mažakraujystei diagnozuoti atlie-
kamas bendrasis kraujo tyrimas. Juo nusta-
tomas hemoglobino ir eritrocitų kiekis, taip 
pat hematokrito rodiklis bei pačių eritrocitų 
parametrai (tūris, užsipildymas hemoglobi-
nu). Jei to neužtenka, anemijos diagnostikai 
dar gali būti atliekami ir kiti tyrimai: feri-
tino, transferino, retikulocitų skaičius krau-
jyje, TIBC tyrimas ir kiti. Jie yra svarbūs 
anemijos priežasčiai patikslinti. Kartais, 
kai diagnozė neaiški, gali būti atliekami ir 
instrumentiniai tyrimai: fibrogastroskopija, 
kolonoskopija, echoskopija.

Mažakraujystę sukelia geležies trūku-
mas. Tai dažniausiai nutinka, kai per mažai 
geležies suvartojama su maistu, ypač kai at-

sisakoma ar itin retai valgoma mėsa ir žuvis. 
Taip pat suprastėja geležies  įsisavinimas ir 
pacientams, kurie serga virškinamojo trakto 
ar kitomis ligomis. Anemija pasireiškia ir 
tuomet, kai padidėja geležies netekimas dėl 
ūmaus ar lėtinio kraujavimo, o moterims 
– ir dėl gausių mėnesinių. Kartais diagno-
zuojama ir santykinė anemija, kai geležies 
poreikis organizme padidėja tam tikru lai-
kotarpiu: vaikams intensyvaus augimo ar 
brendimo laikotarpiu, taip pat nėščioms ir 
kūdikį maitinančioms moterims. 

Geležies poreikis skirtingiems žmonėms 
gali būti skirtingas, priklausomai nuo am-
žiaus, mitybos, lyties, gyvenimo būdo ar 
net darbo pobūdžio. Suaugusiems geležies 
stoką gali sukelti visos minėtos priežastys, 
vaikams dažniausiai mažakraujystę suke-
lia netinkama ir nevisavertė mityba, rečiau 
sunkios lėtinės ligos. Vaiko organizmas yra 
jautrus geležies trūkumui, nes vyksta spartus 
organizmo augimas, todėl vaiko negalima 
versti būti vegetaru. Suaugęs žmogus, pa-
vyzdžiui, dirbantis tik protinį darbą, nespor-
tuojantis vyras, jei nenori, gali ir nevalgyti 
mėsos, tačiau ir tokiu atveju jo mityba turi 
būti labai apgalvota, įvairi, kad joje netrūk-
tų geležies. Beje, jam gali tekti periodiškai 
vartoti geležies preparatus. O moterys turėtų 

nepamiršti, kad  kiekvieną mėnesį netenka 
geležies su menstruacijomis, todėl jų orga-
nizme geležies poreikis išauga. Taip pat ge-
ležies reikia daugiau ir nėštumo, maitinimo 
krūtimi metu.

Geležies norma per parą suaugusiam vy-
rui – 10 mg, moteriai trečdaliu daugiau – 15 
mg, o maitinančiai ar nėščiajai – net 20–25 
mg. 

Žinoma, geriausia ligos būtų išvengti. 
Paprasčiausčias būdas – tinkama ir įvairi 
mityba. Mėsą reika valgyti su daržovėmis, 
nevartoti kartu su mėsa pieno produktų, 
kavos, arbatos, nes jie pablogina geležies 
įsisavinimą. O štai vitaminas C padeda geležį 
geriau įsisavinti, tad vaisių ar daržovių sul-
tys – kaip tik. Daugiausia geležies yra jau-
tienoje, ypač jos kepenėlėse, paukštienoje, 
žuvyje, jūros gėrybėse, kiaušinio trynyje.   
Ypatingą dėmesį savo mitybai turėtų 
skirti vegetarai ir veganai. Nors jie gauna 
augalinės geležies su augaliniu maistu, 
ši geležis blogiau pasisavinama, todėl 
geležies turinčių produktų reikia suval-
gyti gana daug. Augalinės geležies turi 
ankštinės daržovės, špinatai, salierų lapai ir 
kitos lapinės daržovės, taip pat javų daigai, 

avižiniai dribsniai, rupi duona, sezamo bei 
saulėgrąžų sėklos, vyšnios, obuoliai, sly-
vos, razinos, džiovinti abrikosai. 

Jei mityba neįvairi ar nevisavertė (žmo-
gus yra vegetaras, veganas ar laikosi die-
tos), tinkamam geležies kiekiui palaikyti 
rekomenduojama vartoti geležies prepara-
tus. Žinoma, jei atsiranda mažakraujystės 
simptomų, tokie maisto papildai yra bū-
tini. Rinkoje jų siūloma gausybė: įvairios 
kilmės, sudėties ir formos: yra augaliniai 
ir sintetiniai  sirupai, tabletės, dražetės, in-
jekcijos. Į jų sudėtį gali įeiti dvivalentė ir 
trivalentė geležis, gali būti pridėta vitami-
nų ar mineralų. Tokiu atveju, jei trūksta ne 
vien geležies, galima vartoti kompleksinius 
preparatus. Jei trūksta tik geležies, geriau 
rinktis tik geležies preparatus.  Yra geležies 
turinčių maisto papildų, skirtų visai šeimai 
(suaugusiems ir vaikams skiriasi tik dozė),  
yra tik suaugusiems ar vaikams skirtų pa-
pildų. Kokius geležies papildus tikslingiau 
vartoti, rekomenduojama pasitarti su savo 
gydytoju, kuris po atliktų tyrimų geriausiai 
parinks tai, kas jums labiausiai tinka, taip 
pat patars, kiek laiko reiktų vartoti šiuos 
medikamentus.

Tiesiog pavasaris, o gal geležies trūkumas?
Pavasarį, kai prabunda gamta, orai tampa vis šiltesni, o 
saulutė ryškesnė, atrodytų ir žmogus turėtų būti gyvesnis. 
Tačiau daugelis pajunta nuovargį greičiau nei įprastai, 
padidėjusį nervingumą, irzlumą, energijos stoką, kartais 
būna sunku sukoncentruoti dėmesį, gali slinkti plaukai, 
skilinėti nagai, pablykšti oda. Tai gali būti tiesiog vadinamojo 
pavasarinio nuovargio požymiai, kurie pasireiškia, kai po 
žiemos vidinis žmogaus laikrodis dar nespėja prisitaikyti 
prie naujo gamtos ritmo, o maiste trūksta vitaminų ir 
mineralų. Taip pat to priežastys gali būti ir didelis darbo 
krūvis, gryno oro ir poilsio stoka. Tačiau šie simptomai gali 
būti ir ligos – mažakraujystės – požymis. Todėl, pajutus šiuos 
simptomus, vertėtų susirūpinti ir kreiptis į šeimos gydytoją.
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r žinojote, kad prisidėti prie sa-
vo regos puoselėjimo galime net 
ir nedideliais veiksmais? Anot 
„Pašilaičių šeimos medicinos 

centro“ gydytojo oftalmologo, medici-
nos mokslų daktaro Sauliaus Galgausko, 
akims itin didelę neigiamą įtaką daro per 
mažu šriftu parašytų tekstų skaitymas, o 
nuolatinis darbas prie kompiuterio gali 
ir neturėti blogų pasekmių, jei darysime 
10 minučių pertraukas. Šiek tiek plačiau 
apie regos gerinimą ir „Pašilaičių šeimos 
medicinos centre“ taikomus modernius 
regos koregavimo metodus pasakoja gy-
dytojas oftalmologas.

Darbas su kompiuteriu – ar 
tikrai labai kenkia?

Anot gydytojo S. Galgausko, nėra vie-
ningos nuomonės, ar tikrai darbas kompiu-
teriu skatina trumparegystės didėjimą. Vis 
dėlto patariama kas valandą intensyvaus 
darbo pasistengti padaryti bent 10 minu-
čių trukmės pertraukas, kurių metu reikė-
tų nebežiūrėti į kompiuterį, atpalaiduoti 
akis, nukreipti žvilgsnį į tolį. Yra nustatyta, 
kad akys pailsi, kai žvelgiama į begalybę. 
Žiūrint į tolumoje esančius objektus, akiai 
nebereikia akomoduoti, o tai padeda pa-
ilsėti. Akomodacija, kitaip tariant, akies 
gebėjimas matyti įvairiais atstumais nuto-
lusius daiktus, kaitaliojant savo laužiamąją 
gebą, akis tikrai vargina. Tad žvilgsnis į tolį 
– geras būdas jas atpalaiduoti.

Paklaustas, kas akis tikrai stipriai nei-
giamai veikia, gydytojas S. Galgauskas 
atsako, kad itin neigiamą įtaką daro labai 
smulkiu šriftu parašytų tekstų skaitymas. 
Pavyzdžiui, mobiliajame telefone. Mat il-
gą laiką žiūrėdamos į mažą šriftą, akys turi 
itin smarkiai akomoduoti, o tai skatina akių 
nuovargį, kuris ilgainiui gali netgi pavirsti 
trumparegystės atsiradimo priežastimi arba 
priversti progresuoti jau esančius sutriki-
mus.

Vyresniems nei 45 amžiaus žmonėms, 
norintiems išsaugoti savo akių sveikatą ir 
gerą regą, S. Galgauskas rekomenduoja 
profilaktiškai lankytis pas akių gydytoją 
bent kartą per metus. Tačiau, esant staigi-
ems sutrikimams, pavyzdžiui, greitai pa-
blogėjus regai, reikėtų į gydytoją kreiptis 
nedelsiant.

Pažangūs metodai: lazerinė 
regos korekcija

Rūpintis savo akimis galima ir pri-
taikant modernius, šiuolaikiškus spren-
dimus. „Pašilaičių šeimos medicinos 
centras“ savo pacientams siūlo atlikti 
lazerines regos koregavimo operacijas, 
kurios, anot S. Galgausko, yra modernus, 
ilgalaikis ir saugus regėjimo pagerinimo 
metodas. 

Juk dažnas, nešiojantis akinius ar kon-
taktinius lęšius, skundžiasi tam tikrais 
nepatogumais sportuojant, plaukiojant, 
slidinėjant ir kt., kai šios regos korekci-
jos priemonės ne tik padeda, bet ir trukdo. 
Lūžtantys akinių rėmeliai, iškrentantys 
stiklai, kontaktinių lęšių nešiojimo nepa-
togumai (įsidėti, išimti) ir su jų nešiojimu 
susijusios akių uždegiminės ligos, kurių 
gydymas ilgas ir ne visuomet sėkmingas, 
kai kuriems žmonėms yra nepriimtinas. 
Dalis tokių pacientų net nežino, kad yra 
galimybė visam laikui atstatyti regėjimą 
ir džiaugtis gyvenimo teikiamais malonu-
mais. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
jau ne vieną dešimtmetį atliekamos unika-
lios regos korekcijos lazerinės operacijos, 
kurių metu lazerio spinduliu suformuoja-
mas naujas ragenos paviršius. Operacijos 
atliekamos vienu tiksliausių pasaulyje 
„Zeiss Meditec“ firmos lazeriu MEL-80. 
Dažniausiai atliekamos LASIK arba LA-
SEK operacijos, po kurių pacientai gali 
džiaugtis gyvenimu be akinių ar kontakti-
nių lęšių. Kai kurie žmonės į šias operaci-
jas vis dar žiūri su tam tikru nepasitikėjimu 

ir baime, galvodami, kad tai gali pakenkti 
jų sveikatai ateityje. Ilgalaikė patirtis ro-
do, kad po operacijų pacientai ilgus metus 
džiaugiasi puikiu regėjimu, sportuoja, nar-
do, gyvena visavertį gyvenimą... Žinoma, 
metams bėgant, prireiks akinių skaitymui, 
kai kam pradės formuotis lęšiuko drums-
tumas, t. y., katarakta, bet tai niekaip nėra 
susiję su atlikta regos korekcijos operacija, 
tai yra neišvengiami pakitimai, užklum-
pantys vyresnio amžiaus žmones. Norin-
tieji visam laikui atsisakyti akinių ar kon-
taktinių lęšių turėtų žinoti, kad:

■  Lazerinė akių korekcija gali būti 
atliekama tik nuo 18 metų, o palankiausias 
metas ją atlikti – iki 45 metų. 

■  Dažniausiai operacijos atliekamos 
esant trumparegystei, toliaregystei ir asti-
gmatizmui.

■  Norint atlikti operaciją, pacientui turi 
būti tikrai stabili refrakcijos yda (dioptrijos 
jau turi nebedidėti) ir pakankamas ragenos 
storis. Ar pacientas tinkamas refrakcinei la-
zerio chirurgijai, sprendžiama atlikus išsa-
mius tyrimus vizito pas gydytoją metu.

Atlikus operaciją paprastai nebūna jo-
kių komplikacijų, o pacientas su korekci-
niais akiniais bei lęšiais gali atsisveikinti 
visam laikui. Be to, po operacijos, esant 
estetiniams poreikiams, galima nešioti 
spalvotus lęšius, o sulaukus senatvės pri-
reikus galima daryti įprastas kataraktos ar 
glaukomos operacijas.

Prieš akių gydytojo konsultaciją dėl 
operacijos būtina 5–7 d. nenešioti kontak-
tinių lęšių.

„Pašilaičių šeimos medicinos 
centras“ – sveikata visiems

Vilniuje, Pašilaičiuose (Žemynos g. 2), 
įsikūrusioje klinikoje pacientai gali ne tik 
naudotis profesionaliomis akių gydytojo 
paslaugomis ir atlikti sudėtingas chirurgi-
nes procedūras, bet ir patikėti visos šeimos 

sveikatą į patyrusių įvairių sričių gydytojų 
rankas. 

Čia laukiami visi – tiek dideli, tiek ma-
ži. Kiekvienam klientui stengiamasi skirti 
maksimalų dėmesį, suteikti kuo geresnes 
medicinines paslaugas. Centre dirba puikūs 
savo darbą išmanantys ir patirties turintys 
šeimos gydytojai, kurie pasirengę konsul-
tuoti ne tik ūmios ligos atveju, bet ir patarti 
įvairiais kitais sveikatos klausimais. Šian-
dien vis garsiau ir dažniau kalbama apie 
profilaktiką, sveikatos išsaugojimo būdus. 
Liga – pasekmė neteisingos mitybos, dienos 
režimo, per didelių organizmo patiriamų 
krūvių. Centras yra sudaręs sutartį su Vil-
niaus teritorinėmis ligonių kasomis, tad šei-
mos gydytojo paslaugos ir visos valstybinės 
profilaktinės programos Centro pacientams 
nieko nekainuoja.

Žinoma, kad šeimos gydytojas negali 
vienas išspręsti visų su sveikata susijusių 
problemų. Todėl džiaugiamės Centre dir-
bančiais puikiais gydytojais specialistais, 
kurių patirties, kruopštumo ir atidumo dėka 
ne vienam pacientui pavyko išsaugoti svei-
katą ypač rimtų susirgimų atvejais. Centre 
konsultuoja ginekologai, okulistai, LOR, 
urologas, neurologas, kardiologas ir kt. sri-
čių specialistai, atliekami įvairiausi labora-
toriniai–diagnostiniai tyrimai.

Kviečiame Centre apsilankyti ir tuos, 
kurių netenkina dabartinė dantukų būklė. 
Turime puikią odontologų komandą, padė-
siančią išspręsti daugelį chirurginių, esteti-
nių, ortodontinių problemų.

„Pašilaičių šeimos medicinos centras“ 
Žemynos g. 2, Vilnius

Tel.: 8 684 39433; (8 5) 249 06 45; 
(8 5) 249 06 44.

Daugiau informacijos: 
www.gydytojas.lt

Geresnė rega – mūsų pačių rankose

iekam nebe paslaptis, kad sąnarių 
skausmas užklumpa vis jaunes-
nius. Nejudrus gyvenimo ritmas, 
sėdimas darbas, nesveika mityba 
– visa tai lemia sąnarių skausmą, 

o pirmiausia streikuoti pradeda kelių sąna-
riai, kadangi jiems tenka didžiausias krūvis. 
Sąnarių skausmą neretai išryškina ir per-
mainingi orai, ypač drėgmė. Žmogų netikė-
tai suskaudę sąnariai gali rimtai išgąsdinti, 
o pirmiausias klausimas, šaunantis į galvą, 
ar tai pagydoma? Ką daryti, kad sustiprėtų 
sąnariai ir skausmą būtų galima pamiršti?
Kodėl skauda sąnarius?

Sąnarius pradeda skaudėti, kai pažeidžia-
mi tarpslanksteliniai diskai bei kremzlinis 
audinys. Tokius pokyčius gali sukelti daug 
priežasčių, tačiau dažniausios yra tos, kurios 
susijusios su mūsų gyvenimo būdu. Mažas 
fizinis aktyvumas arba pernelyg sunkus fizi-
nis darbas, netinkama laikysena, antsvoris bei 
nesveika mityba neigiamai veikia mūsų sąna-
rius, ypač dėl netinkamos mitybos jiems ima 
trūkti būtinų medžiagų, kurios būtinos gerai 
sąnarių funkcijai palaikyti. Be abejo, įtaką 
sąnarių skausmo atsiradimui daro ir paveldi-
mumas, ligos, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, 
taip pat ir amžius, nes sąnariai dėvisi, tad se-
natvėje neretą žmogų užklumpa osteoporozė. 
Neskauda, bet traška

Kai kuriems dar prieš sąnarių skausmą pa-
sireiškia kiti sąnarių pažeidimų simptomai. 
Itin dažnas požymis yra sąnarių traškėjimas. Į 
tai dauguma numoja ranka, nė neįtardami, kad 
tai gali būti kremzlinio audinio artrozė, kuri 
ilgainiui gali tapti artritu – sąnarių uždegimu, 
kuris labai dažnai ir yra skausmo kaltininkas. 
Todėl į sąnarių traškėjimą, jei jis dažnas, rei-
kia žiūrėti taip pat rimtai, kaip ir į skausmą.
Ką daryti užklupus sąnarių 
skausmui?

Pirmiausia, ką galite padaryti – numalšinti 
skausmą. Sąnarius teigiamai veikia šiluma, tad 
jiems laikinai padėsite šiltais kompresais ar 
šiltai apkloję. Taip pat patariama šiek tiek pa-
mankštinti sąnarius, tačiau, jei jau skauda, tai 

reikia daryti atsargiai ir labai pamažu, kad dar 
labiau jų nepažeistumėte. Tačiau visa tai nėra 
sąnarių gydymas, todėl turėtumėte kreiptis ir į 
gydytoją, kuris išsiaiškins skausmo priežastį ir 
galės pasiūlyti geriausią gydymo būdą.

Pagrindinė sąnario kremzlės statybinė me-
džiaga yra II tipo kolagenas, kuris sudaro apie 
80 % sausos kremzlės masės. Kolagenas sutei-
kia kremzlei tvirtumo, todėl svarbiausia, kad 
šio baltymo organizme nepritrūktų.

Jei turite viršsvorio, turėtumėte pamažu jo 
atsikratyti. Kiekvienas numestas kilogramas 
kelio sąnario apkrovą sumažina net 4 kilogra-
mais. 

Kaip sustiprinti sąnarius?
Visų pirma norint sustiprinti sąnarius ir 

apskritai savo kūną, reikia keisti gyvenimo 
įpročius. Reikėtų ne tik sveikai maitintis, bet ir 
mankštintis. Sąnario kremzlėje nėra kraujagys-
lių, todėl vienintelė vieta, iš kur imamos reika-
lingos medžiagos, yra sąnarių skystis. Tačiau 
tai įmanoma tik sąnario judesio metu, todėl 30 
minučių mankšta 3–4 kartus per savaitę padės 
jūsų sąnariams išlikti sveikiems. 

Nereikėtų pamiršti ir maisto papildų. Ap-
rūpinti organizmą visomis jam reikalingomis 
medžiagomis ir dar nuolatos ne visada lengva 
vien atidžiai rūpinantis mityba. Maisto papildai 
padeda užtikrinti, kad organizmas būtų regulia-
riai aprūpinamas reikalingu kiekiu įvairių me-
džiagų bei vitaminų. Sąnariams itin naudingas 
vitaminas C. Jis prisideda prie sąnario regene-
racijos procesų, taigi padeda sutvirtinti ir atsta-
tyti sąnarį. Taip pat svarbūs B grupės vitaminai 
bei vitaminai A, D, E. Reikalingas ir manganas 
bei kalcis, hialurono rūgštis.

Omega 3 riebalų rūgštys stabdo uždegimi-
nius procesus, gerina sąnarių funkciją.

Gliukozaminas ir chondroitinas reikalingas 
pažeistoms kremzlinėms struktūroms, taigi ir 
sąnariams.

Daugelį išvardintų medžiagų sudėtyje tu-
rintys maisto papildai, padeda ne tik palaikyti 
sąnarius sveikus, bet ir užklupus skausmams. 
Kokybiški papildai stabdo uždegiminius pro-
cesus, palaiko sąnarių elastingumą, o sutvirtin-
dami sąnarių audinius saugo sąnarių kapsules.

Suskaudo sąnarius: ką daryti?
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Valstybinė ligonių kasa prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos (VLK) ragi-
na vyrus aktyviau dalyvauti Lietuvoje 
vykdomose prevencinėse programose ir 
nemokamai pasitikrinti sveikatą, išsitir-
ti, ar nėra rizikos susirgti vėžiu. Už pas-
laugas, kurios suteikiamos pagal minėtas 
prevencines programas, žmogui, kuris 
yra apdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimu, nereikia mokėti iš savo kiše-
nės. Jos kompensuojamos Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis.

„Vyrai mūsų šalyje gali pasinaudoti 
prevencinėmis programomis, skirtomis 
kovai su storosios žarnos vėžiu, prosta-
tos vėžiu bei širdies ir kraujagyslių ligo-
mis. Atliekami specialūs tyrimai, kurie 
padeda dar ankstyvoje stadijoje nustatyti 
vėžį, kai jį pagydyti yra kur kas daugiau 
galimybių, nei nustačius vėlyvoje sta-
dijoje. Be to, profilaktiniai tikrinimai 
būtini, nes pacientai ankstyvoje šių ligų 
fazėje ilgai nejaučia jokių jų simpto-
mų“, – tvirtino Viačeslavas Zaksas, VLK 
Sveikatos priežiūros paslaugų departa-
mento direktorius.

Todėl, anot V. Zakso, raginame visus, 
kad jie paskatintų artimą žmogų pasinau-
doti šiomis vyrams skirtomis programo-
mis. „Moterys, priminkite savo vyrams, 
broliams, tėvams apie galimybę nemoka-
mai pasitikrinti, paskatinkite nesivaržy-
ti. Juk daug kas priklauso ir nuo pačių 
mūsų atsakingumo bei pastangų“, – sakė 
V. Zaksas.

Priešinės liaukos (prostatos) vėžio 
ankstyvosios diagnostikos finansavimo 
programa mūsų šalyje pradėta vykdyti 
nuo 2006-ųjų. Ji skirta vyrų nuo 50 iki 
75 metų ir vyrų nuo 45 metų, jei jų tėvai 
ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu, 
susirgimų prevencijai. Dažniausiai šia 
vėžio forma suserga minėto amžiaus vy-
rai, todėl ši programa pirmiausia skirta 
jiems. 

„Norintiesiems pasitikrinti atliekamas 
kraujo tyrimas, kuris parodo prostatos 
specifinio antigeno (PSA) koncentra-
ciją kraujyje. Jei nustatytas PSA kiekis 
viršys normą, šeimos gydytojas pacien-
tą siųs konsultuotis su urologu ir atlikti 
prostatos biopsiją. Padidėjęs PSA kiekis 
leidžia tik iš anksto nuspėti prostatos 
vėžį, o prostatos biopsija yra vienintelis 
būdas objektyviai patvirtinti prostatos 
vėžio diagnozę. Urologo konsultacijas ir 
priešinės liaukos biopsijos paslaugą tei-
kia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 
teikiančios ambulatorines urologijos 
paslaugas“, – aiškino V. Zaksas. 

Pagal šią programą nemokamai ga-
lima pasitikrinti vieną kartą per dvejus 
metus. Pernai dėl šios ligos pasitikrino 
daugiau kaip 107 tūkst. mūsų šalies vyrų.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programa pra-
dėta vykdyti nuo 2009-ųjų Vilniaus ir 
Kauno apskrityse. Dabar programa vyk-
doma jau septyniose Lietuvos apskrityse: 
Panevėžio, Tauragės, Klaipėdos, Šiaulių, 
Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityje. 
Kol kas pagal ją išsitirti negali Telšių, 
Utenos, Marijampolės apskričių gyven-
tojai. Vis dėlto artimiausiu metu jos plė-
tra planuojama ir šiuose regionuose, nes 
norima, kad kuo didesniam skaičiui žmo-
nių būtų prieinama tokia paslauga.

V. Zakso teigimu, ši programa skirta 
50–74 metų amžiaus asmenims. „Jiems 
turėtų būti atliekamas slapto kraujavimo 
testas, kuris parodo storosios žarnos vė-
žio simptomus. Jei testo atsakymas nei-
giamas – pacientas sveikas ir tyrimas jam 
bus kartojamas po dvejų metų. Jei teigia-
mas – šeimos gydytojas išduos siuntimą 
pas specialistą. Pacientui atliekama ko-
lonoskopija ir, prireikus, biopsija. Šių 
tyrimų metu tiksliai diagnozuojama liga. 
Pacientai, kuriems kolonoskopijos metu 
imta biopsija ir diagnozuotas storosios 
žarnos vėžys, siunčiami gydytis į spe-
cializuotas gydymo įstaigas“, – sakė V. 
Zaksas.

Pagal šią programą nemokamai ga-
lima pasitikrinti vieną kartą per dvejus 
metus. Pernai dėl šios ligos pasitikrino 
daugiau kaip 141 tūkst. žmonių. 

Širdies ir kraujagyslių ligų preven-
cijos programa vykdoma nuo 2006-ųjų. 
Joje kartą per vienerius metus gali daly-
vauti vyrai nuo 40 iki 55 metų. Norintie-
siems pasitikrinti širdies ir kraujagyslių 
būklę šeimos gydytojas nustato rizikos 
veiksnius ir, jei reikia, sudaro individua-
lius širdies ir kraujagyslių ligų prevenci-
jos planus. Jei gydytojas nustato, kad šių 
ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia paci-
entą į specializuotus centrus išsamiau iš-
sitirti, o prireikus – skiriamas gydymas. 
Svarbu žinoti, kad kartą per metus ne-
mokamai gali būti nustatoma gliukozės, 
cholesterolio, trigliceridų koncentracija 
kraujyje, atliekama elektrokardiograma 
ir kiti tyrimai, kurie parodo, ar žmogus 
priskirtinas didelės rizikos grupei. 

Pernai pagal minėtą programą pasiti-
krino beveik 200 tūkst. šalies gyventojų.

VLK primena, kad, norint nemokamai 
išsitirti pagal šias programas, pirmiausia 
reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Nebūtina laukti kvietimo pasitikrinti pa-
gal vieną ar kitą prevencijos programą – 
žmogus dėl šių tyrimų gali užsiregistruo-
ti pas šeimos gydytoją.

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

kasų informacijos  
telefono numeriu 8 700 88888.

VLK primena: vyrai gali nemokamai išsitirti dėl vėžio

Neleisk, kad 
keli lašai sugadintų 

tavo dieną!

Balandžio mėn.

- 20%
Teiraukitės
vaistinėse

Iki

Apsilankykite www.TENA.lt  ir užsisakykite NEMOKAMĄ pavyzdį.

1 iš 10 brandaus amžiaus vyrų nesulaiko šlapimo. 
Yra paprastas ir diskretiškas būdas kovoti su šlapimo 
nelaikymo keliamais higienos nepatogumais. 

Specialiai vyrams sukurti įklotai ir 
kelnaitės TENA Men užtikrina ilgalaikę 
apsaugą ir leidžia užsiimti kasdiene 
veikla nesibaiminant dėl šlapimo 
pratekėjimo ar nemalonaus kvapo.

Lietuvoje vykdomos šios prevencinės programos vyrams:
Prevencinė programa Kam skirta programa Programos priemonės
Priešinės liaukos 
(prostatos) vėžio 
ankstyvosios dia-
gnostikos finansavi-
mo programa

Vyrams nuo 50 iki 75 
metų ir vyrams nuo 
45 metų, jei jų tėvai ar 
broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu

Kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, 
parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) 
koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija 
normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą 
konsultacijai su urologu, o šis prireikus atlieka 
tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją.

Asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir 
prevencijos prie-
monių finansavimo 
programa

Vyrams nuo 40 iki 55 
metų ir moterims nuo 
50 iki 65 metų

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato 
rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų 
širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. 
Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagys-
lių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą 
į specializuotus centrus išsamiau ištirti, o 
prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, 
kad vieną kartą per metus nemokamai gali būti 
nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų 
koncentracija kraujyje, atliekama elektrokar-
diograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus 
priskirtinas didelės rizikos grupei.

Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansa-
vimo programa

Asmenims, kurie yra 
50–74 metų amžiaus. 
Šiuo metu programa 
vykdoma septyniose 
Lietuvos apskrityse: 
Panevėžio, Tauragės, 
Klaipėdos, Šiaulių, Vil-
niaus, Kauno ir Alytaus 
apskrityje (nuo š. m. 
sausio 1 d.)

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas 
slapto kraujavimo testas. Jei testo atsakymas 
neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas 
teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą 
pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir pri-
reikus biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti 
storosios žarnos vėžio diagnozę.
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Vila Baldininkas kviečia pailsėti Pervalkoje ant Kuršių marių kranto

www.vilabaldininkas.lt Tel. 8 686 53 506

e veltui atostogos kartais vadi-
namos vienu iš XX a. stebuklų, 
o daugumos šalių darbo tei-
sė aiškiai apibrėžia minimalų 
atostogų laiką. Atostogos nėra 

tik užgaida ar menkavertis dalykas, jos 
labai svarbios mūsų organizmui, psichi-
nei sveikatai, motyvacijai ir daugeliui 
kitų gyvenimo sričių. Atostogaudami 
mes ne tik pailsime ar pamatome ką nors 
naujo, bet ir „persikrauname“: atgauna-
me jėgas, vėl galime kibti į rutiną, būti 
darbingi, pasisemiame naujų idėjų ir 
praskaidriname savo gyvenimą. 

Darboholizmas mažina darbo 
našumą

Kad atostogos būtinos gerai sveikatai ir 
gyvenimo kokybei užtikrinti – tai jau seniai 
aišku ir patvirtinta mokslininkų. Ilgą laiką 
dirbant be poilsio mūsų darbo našumas su-
mažėja beveik per pusę. Žmogus aptingsta, 
prarandamas budrumas, todėl padaroma 
daugiau klaidų, lėčiau atliekamas darbas. 

Dirbantieji fizinį darbą atostogų metu 
gali atgauti jėgas, tuo tarpu dirbantiesiems 
protinį darbą atostogos gali tapti tikra idėjų 
kalve. Atsiplėšę nuo rutinos, pečius nuolat 
užgulusių darbo rūpesčių, galime pastebėti, 
kaip netikėtai į galvą pradeda lįsti puikios 
idėjos, kaip išspręsti ilgai kankinusią pro-
blemą, sukurti geresnį produktą ir t. t. 

Kiek kartų per metus 
atostogauti?

Atostogas reikia planuoti atsakingai, bū-
tina atsižvelgti į savo poreikius, įpročius, 
darbo ritmą. Dalis žmonių yra įpratę visas 
per metus sukauptas atostogas imti vienu 
kartu. Taigi išvykę kur nors pailsėti, galiau-
siai likusią atostogų dalį slampinėja po na-
mus ir nebežino, ko griebtis. Grįžę į darbą 
šie žmonės gal ir jaučiasi atsigavę, tačiau ar 
taip jausis ir ateinančius 11 mėnesių iki kitų 
atostogų?

Geriausia nusistatyti reguliarų atostogų 

laiką, pavyzdžiui, kas 5–6 mėnesius pailsė-
ti po pora savaičių, jei įmanoma – kas 4–5 
mėnesius pailsėti po savaitę ar dvi. Taigi 
geriau atostogauti ne vieną, o kelis kartus 
per metus, nors ir trumpiau. Trumpesnės, 
bet dažnės atostogos padeda geriau organi-
zuoti laiką, mažiau laiko praleisti ant sofos 
stumiant dienas.  Be  to, į darbą negrįšite 
„nuvargę“ nuo nieko neveikimo.

Ar atostogoms reikia ruoštis?
Atostogoms patariama ruoštis net tada, 

kai neplanuojate jokių kelionių ar dides-
nių išvykų, kuomet iš anksto reikia užsi-
rezervuoti vietas bei nusipirkti bilietus. 
Nepulkite į atostogas stichiškai, dar prieš 
jas susiplanuokite, ką norėsite veikti, ką 
aplankyti, kiek ilsėsitės. Numatykite, kiek 
laiko skirsite namams, susitikimams su 
draugais, hobiui, kelionei, knygų skaitymui 
ir t. t. Palyginkite savo norus su realiomis 
galimybėmis, galite net susidaryti atostogų 
tvarkaraštį. Jei daugumą dalykų apsvars-
tysite ir susiplanuosite iš anksto, atostogų 

pabaigoje neteks nusivilti, kad daug ko ne-
spėjote. Svarbu, kad jūsų atostogų planuose 
vyrautų harmonija: būtų laiko ir ramiam, ir 
aktyviam poilsiui. 

Kaip atostogauti?
Nesistenkite atostogauti, kaip atostogau-

ja „visi“. Kai prabylama apie atostogas, ne-
retai omeny turima ne tik laisvą laiką, bet ir 
keliones šiltuosius kraštus, kopimą į kalnus, 
slidinėjimą ar panašiai. Nepasiduokite ban-
dos instinktui ir neplanuokite per atostogas 
daryti kažką vien todėl, kad grįžę galėtu-
mėte pasigirti dar viena aplankyta šalimi ar 
puikiu įdegiu „iš Ispanijos“. 

Esame skirtingi ir turime skirtingus po-
mėgius, temperamentą. Jei mieliau ne kop-
tumėte į kalnus, bet važiuotumėte į kaimą 
– taip ir darykite. Nemaloniai praleistos 
atostogos, gali ne padėti pailsėti, bet dar la-
biau išvarginti.

Atsižvelkite ir į darbo pobūdį. Jei kasdien 
turite daug lakstyti, patiriate daug streso, vis 
atsiduriate netikėtose situacijose, ekstrema-

lios atostogos gali išsunkti paskutinius tvir-
tybės ir sveikatos likučius. Jei dirbate sunkų 
fizinį darbą, tikriausiai gerai nepailsėsite, 
jei pėsčiomis ar dviračiu leisitės į kelių ar 
keliolikos dienų žygį. 

Tačiau ištisą savaitę ar ilgiau drybsoti 
prie televizoriaus ar kompiuterio – irgi ne 
išeitis. Taip praleistų pora dienų gali atpa-
laiduoti, padėti sukaupti jėgų, tačiau jei taip 
atrodo visas jūsų atostogų laikas – galiau-
siai grįšite į darbą suirzę bei nepasisėmę jė-
gų bei naujų idėjų. 

Be to, labai svarbu, kad jaustumėtės lai-
mingi, per atostogas užsiimkite ta veikla, 
kuri jums patinka ar ilgai svajojote išbandy-
ti, bet vis neturėjote laiko. Naujų įspūdžių 
ar pasitenkinimo mėgstama veikla kupinos 
atostogos atitrauks jus nuo rutinos ir suteiks 
džiaugsmo. O tai juk ir yra puikių atostogų 
apibrėžimas!

Miestas ar gamta?
Dirbantiems miestuose, kur oro užterštu-

mas yra gerokai didesnis nei užmiestyje ar 
kaime, per atostogas būtų idealu bent kelias 
dienas praleisti atokiau nuo miesto. Tam 
puikiai tinka žygis su palapinėmis, poilsis 
kaimo sodyboje ar prie jūros. Plaučiams, 
kurie turi nuolatos naudotis abejotinos ko-
kybės oru, gaivus ir švarus oras, ypač pajū-
rio, kuriame yra ir jodo, būtino mūsų orga-
nizmui, yra itin naudingas. 

Lietuvos pajūris – puiki vieta atosto-
goms. Jei mėgstate šurmulį, naujas pažintis, 
jums patiks Palanga, dar vadinama vasaros 
sostine. Ramesniam poilsiui gamtoje tikrai 
tiks Nida, Juodkrantė, Pervalka. Unikalus 
kraštovaizdis, Kuršių marios, Negyvosios 
kopos, Neringos pušynai atgaivins kūną ir 
sielą. Be to, čia apsistojus galima darniai 
suderinti ramų ir aktyvų poilsį. Dieną gali-
ma ilsėtis prie jūros, o į pavakarę išsiruošti 
pasivažinėti su dviračiais ar keturračiais. 

Rami ir švari atostogų atmosfera, kurio-
je nėra daug sąmonės dirgiklių, gali padėti 
kokybiškai ir visapusiškai pailsėti, atsigau-
ti, įgyti jėgų, ypač jei nemėgstate šurmulio, 
masinių pramogų ir panašiai.

Visapusiškai atgaivinančių atostogų, bran-
gūs skaitytojai, ir linkime artėjant vasarai.

Atostogos išrastos ne šiaip sau


