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Atrodo, kad labai greitai 
bėga laikas, o jūs nieko 
nespėjate? Anksčiau 
kelkitės, daugiau 
sportuokite, sveikiau 
maitinkitės, neatidėliokite 
darbų, stenkitės nušauti 
du zuikius vienu metu, 
neužstrikite socialiniuose 
tinkluose – tokias ir panašias 
rekomendacijas galima 
rasti patarimų skiltyse 
tiek žiniasklaidoje, tiek 
sieninio kalendoriaus 
lapeliuose, o kartais net 
ir plakate, kabančiame 
poliklinikoje prie šeimos 
gydytojo durų. Tik bėda ta, 
kad šios gudrybės padeda 
būti produktyvesniam, o 
ne iš tiesų sulėtinti laiką. 
Taigi, šiandien pasiremsime 
naujais moksliniais 
tyrinėjimais ir papasakosime, 
kodėl iš tiesų smegenims 
atrodo, jog laikas bėga taip 
greitai, ir kaip įmanoma tą 
bėgimą sulėtinti.
Laikrodžio laikas ir realusis 
laikas

Remiantis britų mokslininko, vyresniojo 
dėstytojo ir psichologo Stivo Tailoro (Steve 
Taylor) teorija, laiką galima skirstyti į dvi rūšis 
pagal tai, kaip jis suvokiamas. Yra laikrodinis 
laikas, kai minutė turi šešiasdešimt sekundžių, 
valanda šešiasdešimt minučių, para dvidešimt 
keturias valandas ir t. t., tačiau yra ir realusis 
laikas. Tai laikas, kurį kiekvienas suvokiame 
ir išgyvename subjektyviai. Tarkime, itin grei-
tai prabėgančios vienodos dienos arba visą 

amžinybę trunkantis pusvalandis, laukiant už 
daktaro kabineto durų, kol bus paskelbti tyri-
mų rezultatai. Taigi žmogaus smegenys laiką 
gali fiksuoti kaip bėgantį greitai ir lėtai, nors 
iš tiesų atitinkantį ir laikrodinio laiką. Viena iš 
teorijų, bandanti paaiškinti tokias galimybes, 
teigia, kad tai yra evoliucijos pasekmė – žmo-
gaus smegenys geba kartais „sulėtinti“ tėkmę 
tam, jog mes galėtume intensyviau kažką ap-
mąstyti, tinkamai pasirengti pavojui ir pan., 
o visiškai įprastose situacijose, kurias gerai 
pažįstame ir kuriose esame saugūs, laikas pra-
eina tarsi greičiau. 

Teoriją itin gerai iliustruoja realiojo lai-
ko tėkmė netikėtų ekstremalių įvykių metu. 
Pavyzdžiui, staiga patekus į gaisrą, avariją, 
į butą įsilaužus plėšikams ir pan., žmogus 
gali gerai įvertinti situaciją, tinkamai ap-
galvoti savo galimybės, priimti sprendimą 
ir veikti, kai ekstremalios situacijos laikas 
sulėtėja tarsi fantastiniame filme „Matrica“. 
Viskas įvyksta per kelias sekundes ar minu-
tes, tačiau per jas netgi gebama prisiminti vi-
są savo prabėgusį gyvenimą ar kaip reikiant 

apmąstyti veiksmų planą. Prisiminimai apie 
tokią patirtį išlieka stiprūs ir kupini įspūdžių 
– tikrai ne kaip apie trijų sekundžių trukmės 
įvykį. Vadinasi, žmogaus smegenys yra itin 
lanksčios, kai kuriose situacijos laiką jos 
gali „pagreitinti“ ar „sulėtinti“ tiesiog tam, 
kad padėtų žmogui išlikti bei tinkamai eg-
zistuoti. Tačiau yra ir kitos priežastys, dėl 
kurių laikas suvokiamas kaip bėgantis grei-
tai arba lėtai, o žmogus netgi turi galimybę 
pats reguliuoti tos tėkmės spartumą.

Deivido Iglmeno teorija: kaip 
smegenys fiksuoja laiką

Deividas Iglmenas (David Eagleman, g. 
1971 m.) yra Bailoro medicinos koledžo 
(Teksase) neuromokslininkas bei populia-
rių knygų mokslo tematika autorius. Dau-
giausia nuopelnų D. Iglmenas turi sinas-
tezijos tyrinėjimų srityje, tačiau jį taip pat 
domina klausimas, kaip smegenys suvokia 
laiko tėkmę.

2 psl.

Konkursas!

Atsakykite į klausimą ir laimėkite 
vieną iš trijų dovanojamų knygų 
"Vidaus ligų diferencinė 
diagnozė". Paprastai ir aiškiai 
parašyta knyga pravers ne tik 
medikams, bet ir kiekvienam 
raštingam žmogui, norinčiam 
pagal savo simptomus rasti kelią 
diagozės link.

►Kodėl lietuviai Norvegijoje 
valgo sveikiau nei Lietuvoje?
Nuolatos girdime sėkmingas emi-
gracijos istorijas, tačiau daug rečiau 
žmonės dalijasi savo mitybos istori-
jomis. „SVEIKATA ir aš“ skaitytojams 
kelerius metus Norvegijoje gyvenanti 
Nijolė pasakoja apie tai, kaip gyve-
nimas svečioje šalyje, garsėjančioje 
žuvininkyste, padėjo pakeisti mity-
bos įpročius ir sustiprinti sveikatą. 

►Kaip atpažinti, kokių medžiagų 
trūksta mažyliui?
Auginti vaiką – didelė atsakomybė, 
ypač sunku suprasti, kas vyksta su 
kūdikiu, ar jo sveikata gera, ar jam 
trūksta kokių nors medžiagų. Tačiau 
tėvai žinodami dažniausius simp-
tomus, kurie ištinka vaiką, kuriam 
trūksta tam tikrų vitaminų, gali 
nedelsiant imtis stiprinti atžalos svei-
katą, todėl dalinamės su skaitytojais 
žiniomis apie vitaminus ir jų trūkumo 
sukeliamus simptomus.

9 psl.
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Kaip sulėtinti bėgantį laiką

Vaikystėje dauguma informacijos yra visiškai nauja, todėl smegenys ilgai ją savinasi, ir atro-
do, kad laikas eina labai lėtai. 

www.benu.lt

Akcija galioja 2014 10 01–31. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Visiems sąnarių
maisto papildams 

Su benu kliento kortele

Judėk laisvai!

-40%iki
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Spausdino UAB „Respublikos”  
spaustuvė. 
Tiražas 15 100 vnt.
Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo 
informaciją galima tik gavus raštišką 

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

Taip žymima reklaminė informacija.

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

Specializuotas leidinys. 
Leidžiamas 4 kartus  
per metus: kovo 1 d., 
balandžio 5 d., spalio 3 d.,  
gruodžio 5 d. 

(Atkelta iš 1 psl.)

D. Iglmenas laiko bėgimą sieja su mus 
pasiekiančios informacijos naujumu. Anot 
jo, kaskart gavusios naują informaciją sme-
genys prieš leisdamos mums ją „pajusti“ 
(pamatyti vaizdą, išgirsti žodį, pajusti sko-
nį ir pan.), pirmiausiai ją turi atitinkamai 
apdoroti, pagaminti tam tikrą informacijos 
ruošinį. Šis procesas užtrunka mums nesu-
vokiamai trumpą akimirksnį, tačiau smege-
nims procesas kelia įspūdį, jog laikas bėga 
lėčiau. Pirmą kartą gaunama informacija 
yra pirmą kartą išgirstas negirdėtas žodis, 
pirmasis bučinys, pirmasis apsilankymas 
naujoje vietoje ir t. t. Dėl to žmonės ir pri-
simena visus savo pirmuosius kartus. O kas 
nutinka tada, kai informaciją patiriame nebe 
pirmą kartą? Tada smegenys tiesiog panau-
doja jau seniau pasigamintą apdorotos in-
formacijos ruošinį ir leidžia mums pajusti 
pojūčius. Toks procesas trunka greičiau, 
todėl smegenys ir laiką fiksuoja kaip pra-
bėgantį greitai. Todėl mes ir stebimės, kaip 
greitai prabėga vienodos dienos.

Kada laikas bėga greitai, o 
kada lėtai

Remiantis šia teorija, mums atrodo, kad 
laikas bėga lėtai tada, kai kažką patiriame 
pirmą kartą. Be to, tas pirmąsias patirtis 
paprastai prisimename geriau nei vėlesnes 
besikartojančias (nebent pirmieji kartai 

buvo kūdikystėje, amžiuje, iš kurio žmo-
gus apskritai nedaug tegali prisiminti). Ar 
prisimenate, kaip lėtai vaikystėje bėgdavo 
penkiolika minučių, kol laukdavote, kada 
atsikels tėvai? Arba kokia beprotiškai ilga 
būdavo visa diena nuo pat ryto iki vakaro? 
Taip atrodo tik todėl, kad vaikystėje visi bu-
vome kaip „kempinės“, nuo ryto iki vakaro 
apkraunančios savo smegenis nauja infor-
macija ir jos apdorojimu. O ar pamenate, 
kada ėmė atrodyti, kad laikas bėga vis grei-
čiau ir greičiau? Tikriausiai tada, kai viskas 
pasidarė įprasta, o dienos ėmė panašėti vie-
na į kitą.

Kaip apgauti smegenis ir 
sulėtinti laiką

Vadovaujantis šia moksline teorija, norint 
sulėtinti laiką, reikia visai ne anksti keltis ar 
neatidėliojant dirbti darbus. Atvirkščiai – jei-
gu atidėliojimo metu gausite naujos informa-
cijos, atrodys, kad laikas bėgo lėčiau. Taigi, 
pagrindinė taisyklė yra tiesiog stengtis gauti 
kuo daugiau naujos informacijos. Smege-
nims atrodys, kad laikas bėga lėčiau, jei:

Keliausite. Buvimas naujose vietose, 
ypač kitoje kalbinėje aplinkoje, kitoje kultū-
roje, visada labai intensyviai apkrauna sme-
genis: joms reikia apdoroti itin daug naujos 
informacijos. Todėl tris dienas intensyviai 
keliavus ir grįžus namo, atrodo, kad buvote 
išvykę kelias savaites. Ir atvirkščiai – tiek pat 
laiko dirbus įprastus rutiniškus darbus, atro-

dys, kad dienos čirkštelėjo kaip degtukas.
Mokysitės kažko naujo. Jeigu iki šiol ne-

matėte prasmės arba stigo motyvacijos pra-
dėti mokytis – pats metas tai padaryti vien 
tam, kad „pailgintumėte“ savo gyvenimo 
laiką. Nesvarbu, ko mokysitės – naujos kal-
bos, naujų dalykų ar įgūdžių, akademinėje 
aplinkoje ar savarankiškai – smegenims tai 
bus informacija, su kuria jos darbuosis ilgė-
liau, taigi ir laikas tarsi bėgs lėčiau.

Bendrausite su naujais žmonėmis. Ko-
munikuodami mes iš kito žmogaus gauna-
me daug įvairios informacijos (kalbėjimo 
maniera, gestai, žodžiai, išvaizda, balsas ir 

kt.), o taip pat ir patys esame priversti būti 
išradingi ir kaskart ištarti tokią žodžių kom-
binaciją, kokios gal dar nesame sakę. Taigi 
jei vakarą praleisite bendruomenėje, o ne 
vienumoje, apie jį liks prisiminimų ir atro-
dys, kad laikas praėjo lėtai.

Ieškosite naujienų. Iš tiesų mes beveik 
visada galime rinktis kažką naujo vietoje 
įprasto ir saugaus. Galima išbandyti naujus 
kvapus, naujus skonius, eiti į darbą nauju 
maršrutu, neatsisakyti apsilankyti rengi-
niuose, susibūrimuose, atrasti naujas vietas 
poilsiui, stengtis pažinti ir mokytis. Jeigu 
sąmoningai stengsimės tapti žinių „kempi-
nėmis“, tuomet ir gyvenimas eis lėtai, stab-
telėdamas prie kiekvienos smulkmenos. 
Tiksliau, taip gyvenimą suvoks smegenys.

Pabandykite – juk nieko neprarasite!

Kuo daugiau naujos informacijos smegenys gaus, tuo ilgiau ją apdoros, ir atrodys, kad laikas 
bėga lėčiau.

Kaip sulėtinti bėgantį laiką

-30%
Akcija vyksta Eurovaistinėse 
visą spalio mėnesį visai 
Sebamed kosmetikai

www.sebamed.com

Mokslas sveikai odai
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„Kokia liga mane kamuoja? Kuo aš 
susirgau?“, – tokios mintys šauna į galvą 
kone kiekvienam žmogui, pajutusiam 
skausmą, pakilusią temperatūrą ar ki-
tus sveikatos sutrikimus. Jeigu ne iš 
karto einame pas gydytoją, atsakymų 
paieškome internete. Deja, internete in-
formacijos daug, bet ji ne visada pati-
kima. Tačiau dabar visiems, norintiems 
ir patiems jaustis atsakingiems už 
savo sveikatą, yra puiki alternatyva – 
vienintelė lietuviška išsami vidaus ligų 
diferencinės diagnozės knyga „Vidaus 
ligų diferencinė diagnozė“, leidžianti 
greičiau pagal simptomus atpažinti ligą.

Kelias diagnozės link pagal 
simptomus

Vokiečių gydytojo Rudolfo Ferlinzo ir 
bendraautorių kolektyvo parašyta knyga „Vi-
daus ligų diferencinė diagnozė“ – tikras kel-
rodis visiems, kurie nori greitai ir efektyviai 
rasti kelią savo ligos diagnozės ir jai nusta-
tyti reikalingų tyrimų link. Naudotis knyga 
paprasta – tereikia turinyje ieškoti savo (ar 
paciento) nusiskundimų (pvz., skausmas 
tam tikroje pilvo dalyje, galvos svaigimas ar 
pan.), pagal juos atsirinkti galimas ligas bei 
reikalingus tyrimus ir taip rasti kelią tikrosios 
diagnozės link. Skaitytojų nevargins ilgi iš-
samūs ligų aprašymai – pateikiama tik glaus-
ta, svarbiausia informacija, parašyta paprastu 
ir kiekvienam suprantamu stiliumi. Vis dėlto 
knyga labai išsami, apimanti net ir rečiausias 
vidaus ligas, knygą sudaro daugiau kaip 700 
puslapių. Ji bus naudinga visiems žmonėms, 
norintiems suvokti, kas vyksta su jų sveikata; 
pasitarnaus ir kiekvienam medicinos srities 
darbuotojui, siekiančiam greičiau ir tiksliau 
diagnozuoti ligas.

Analogų Lietuvoje neturinti 
knyga

Mintis knygą išversti iš vokiečių kalbos, 
išleisti ir pristatyti Lietuvos publikai kilo gy-

dytojai endokrinologei, UAB „Medicinos ty-
rimų ir konsultacijų centras“ vadovei Danutei 
Skuodytei. Paklausta, kodėl ėmėsi tokio dide-
lio darbo, gyd. D. Skuodytė atsako: „Vokišką 
knygos leidimą pati naudojau ne vienerius 
metus, man tai buvo nepakeičiama knyga. 
Kadangi Lietuvoje nebuvo nė vieno analogiš-
ko vadovėlio, su kuriuo būtų buvę galima taip 
pat paprastai ir efektyviai pagal simptomus 
rasti kelią teisingos diagnozės link, nutariau 
išversti knygą ir suteikti galimybę ja naudo-
tis skaitantiems lietuviškai. Norėjosi pateikti 
vokiškos išminties savo šalies skaitytojams. 
Šiuo metu Lietuvoje nėra kitos tokios išsa-
mios, tokiu pačiu principu parengtos knygos“.

Kiekvieno raštingo žmogaus 
namams

Knygos „Vidaus ligų diferencinė diagno-
zė“ vertėja gyd. D. Skuodytė teigia, kad šis 
leidinys pravers kiekvieno raštingo žmogaus 
namuose. Kadangi knygoje pateikiama in-
formacija ne apie pažangiausius gydymo bū-
dus, o būtent apie diagnozės procesą, todėl 
knyga yra ilgalaikė ir nesenstanti vertybė. 
Juk ligos ir jų simptomai beveik nesikeičia, 
tad net ir atradimų bei itin sparčios pažangos 
laikais tokia informacija išliks pamatinė, ne-
praras vertės.

Labai svarbu – informacijos 
patikimumas

Paklausta, ar medikų netrikdo tai, jog 
pacientai į konsultaciją ateina jau kažką 
internete perskaitę apie savo simptomus 
ir pateikia savo diagnozės versiją, gyd. D. 
Skuodytė atsako, jog svarbiausia yra tos in-
formacijos patikimumas. 

„Žinoma, būna atvejų, kai pacientai ti-
kina sergą viena ar kita liga, nes taip jiems 
sako internetas. Sveikintinas yra noras su-
žinoti daugiau apie savo sveikatą, stengtis 
patiems valdyti jos būklę, o informaciniame 
amžiuje, atrodo, net ir specifinė medicini-
nė informacija yra viešai prieinama. Deja, 

internete ne visos žinios yra patikimos, ne 
visada aišku, kas jas viešina, kokią kom-
petenciją turėdami. Todėl ir sakau, kad 
knyga „Vidaus ligų diferencinė diagnozė“ 
yra tikras kelrodis visiems, kam rūpi sava 
sveikata bei nesinori paklysti nepatikimos 
informacijos labirintuose. Jeigu žmogus į 
gydytojo kabinetą ateis sužinojęs kažką, kas 
iš tiesų ne iš piršto laužta, tada tai gal net 
padės pagerinti ir paspartinti diagnozės bei 
gydymo procesą“, – sako knygos vertėja D. 
Skuodytė.

 Gydytoja paaiškina, kaip šis vadovė-
lis gali padėti optimizuoti medikų darbą: 
„Daktaras visuomet pirmiausiai išklauso 
paciento skundus apie pablogėjusią sveika-
tą, o tada pagal juos sprendžia, kokius tyri-
mus atlikus būtų galima nustatyti diagnozę. 
Šiais pažangiais laikais yra labai daug tyri-
mų, kuriuos gali tekti atlikti, ieškant atsaky-
mų apie ligą, net jeigu nemažai jų nepadės 
atskleisti diagnozės. Tad knyga gali efek-
tyviai pasitarnauti kaip patikimas patarėjas 
dėl reikiamų tyrimų ir diagnozės patvirtini-
mo, nes informacija joje pateikiama išdife-
rencijuota pagal paciento nusiskundimus. 
Tai padeda greičiau nustatyti susirgimą, 
parenkant tik iš tiesų reikalingus tyrimus“, 
– teigia D. Skuodytė.

Knygą „Vidaus ligų diferencinė diagno-
zė“ galima užsisakyti internetiniame kny-
gyne „Patogu pirkti“, adresu www.patogu-
pirkti.lt.

Apie vertingą knygą, leidžiančią ligas atpažinti pagal simptomus. 
KONKURSAS – dovanojamos knygos!

KONKURSAS –  
trys knygos „Vidaus ligų diferencinė diagnozė“ dovanų!
„Sveikata ir aš“ skaitytojams dovanojami net trys šios vertingos ir praktiškos knygos 

egzemplioriai – laimėkite vieną sau arba padovanokite artimiesiems. Konkurso sąlygos:
■  Atsakykite į klausimą, kokią ligą galima įtarti, jeigu pagelto žmogaus akys?
■  Atsakymą iki lapkričio 1 dienos siųskite į „SVeikAtA ir aš“ redakciją el. paštu laura@lvpro.lt, 
nurodydami savo vardą, pavardę ir telefono numerį.
■  Pasibaigus konkursui loterijos būdu bus nustatomi trys teisingai atsakę laimėtojai – jiems ir 
atiteks po knygą „Vidaus ligų diferencinė diagnozė“.
■  Konkurso atsakymai ir laimėtojai bus paskelbti gruodžio 5 dienos „Respublikos“ priede 
„SVeikAtA ir aš“, su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai.

Nepraleiskite progos – sudalyvaukite konkurse ir laimėkite vertingą knygą  
sau ar savo artimiesiems!

Pasidairius aplinkui atrodo, kad nugarą 
skauda visiems: krepšininkams, bankinin-
kams, pensininkams, siuvėjams, statybinin-
kams, sportininkams ir tinginiams... Ir visur 
pilna patarimų – nesėdėk ilgai, nes įsiskau-
dės nugarą, intensyvus sportas pagreitins 
stuburo ir sąnarių susidėvėjimą, stiprink 
nugaros raumenis, daryk tempimo prati-
mus, vaikščiok su lazdomis, pirk brangų 
čiužinį, biuro kėdę ir specialius batus...

Galva sukasi nuo begalės patarimų, bet 
vis tiek lieka neaišku, kodėl skauda nugarą 
ir ką iš tiesų reikia daryti, kad skausmas 
dingtų ar būtų mažesnis.

Jono Girskio stuburo gydymo centro 
specialistai kalbėdami apie nugaros skausmą 
nekalba apie vieną slankstelį ar tarpslanksteli-
nį diską, nekalba ir vien apie stuburą. Anot jų, 
aptardami nugaros skausmą, turime minėti visą 
sudėtingą kaulų raumenų sistemą, kurios cen-
trinė ašis yra stuburas. Be aplinkinių raumenų, 
t. y. raiščių, sąnarių ir t. t., stuburas nejuda, ne-
iškrypsta, nenusidėvi, nepanirsta. Be jų jis yra 
tik nejudri kaulų krūva. Visos kūno struktūros 
kartu dirba kaip darni svertinė sistema. Kaulai 
sudaro karkasą, o sąnariai atlieka judesius, ku-
rie įvyksta tada, kai raumenys traukia kaulus. 
Raumenys dirba porom, poros grupėmis – tai 
sudaro darnią sistemą. Jei kuri pora nesusitvar-
ko su darbu, kitos priverstos dirbti smarkiau.

Šią kūno svertinę sistemą mes naudojame 
nuolat – ir skaitydami, ir apsipirkinėdami, ir 
sportuodami, ir vairuodami. Kadangi skirtingi 
žmonės užsiima skirtingomis veikomis, į me-
chaninį darbą įtraukiamos skirtingos raumenų 
grupės. Deja, dažnai vienas veiklas ir padėtis 
mėgstame labiau, kitas mažiau, todėl vienas 
raumenų grupes apkrauname labiau, o kitos 
tinginiauja, t. y. vienos įsitempia stipriau, o 
kitos silpniau. Dėl tokios netvarkos buvusioje 
darnioje kaulų ir raumenų sistemoje pasikeičia 
apkrovos sąnariams, raiščiams, stuburo struk-
tūroms. Po kurio laiko atsiranda ir skausmas. 
Nugaros skausmas – pirmas signalas, kad kūne 
kažkas „išsiderinę“ ir gali įvykti pažeidimas. 
Naivu apgaudinėti save, kad išgėrus tabletę 
ar numalšinus skausmą tepalu problema bus 
išspręsta! Pašalinta tik pasekmė – skausmas, o 
pats sutrikimas liko ir jis vystydamasis toliau 

dar ne kartą apie save primins. 
Visi iš artimųjų ar pažįstamų esame girdėję 

panašių istorijų apie nugaros skausmą – iš pra-
džių šiek tiek paskaudėdavo po darbo, vėliau 
vis dažniau ir stipriau, kol išaušo diena, kai 
skausmai neslopsta nepaisant seniau padėju-
sių gydymo metodų. Dėl skausmo kaltinamos 
tarpslankstelinio disko išvaržos, osteochondro-
zė, artrozė, slankstelių panirimai, išaugos ir visi 
kiti terminai, kuriais radiologai aprašo rentgeno 
nuotraukas, nors šiuos pakitimus per daugelį 
metų nulėmė netinkamai prižiūrimas ir naudo-
jamas kūnas.

Nors magnetinio rezonanso tyrimas svar-
bus, deja, jis parodo tik anatomines negalavimų 
pasekmes. Neretai radiologiniai pakitimai būna 
beveik vienodi, o skausmai skirtingi. Vienam 
skaudės ilgiau pasėdėjus, antram – pasilenkus, 
o trečiam – judant. Pradedant gydytis neužten-
ka magnetinio rezonanso tyrime matyti stubure 
atsiradusius pakitimus, būtina ištirti visą kaulų 
ir raumenų sistemą, surasti tų pakitimų priežas-
tis ir tik tada paskirti gydymą, vadinamą rea-
bilitacija. 

Reabilitacija (lot. rehabilitatio — atgavi-
mas, atkūrimas) reiškia, kad sutrikusios kūno 
dalys turi atgauti teisę į savo veiklą. Pavyz-
džiui, silpnas raumuo turi būti sustiprintas – at-

gauti jėgą, įtemptas dėl dvigubo darbo raumuo 
turi atgauti elastingumą, o nejudrus sąnarys 
turi atgauti galimybę judėti. Tik tada kūnas vėl 
sklandžiai funkcionuos, taip bus sudarytos są-
lygos gyti ir sustabdyti ligos progresavimą.

Gydymas visada efektyvesnis ir greitesnis, 
kai naudojama daugiau gydymo priemonių. 
Jono Girskio stuburo gydymo centre reabi-
litacijos metu dažniausiai taikomas gydomųjų 
priemonių kompleksas:

Kineziterapija (gr. gydymas judesiu). Tam, 
kad būtų atkurtos (reabilituotos) sutrikusios 
kaulų ir raumenų sistemos savybės (nustatytos 
fizinio ištyrimo metu), būtina daryti tikslinius 
gydomuosius pratimus. Raumenys privalo būti 
ne tik stiprūs, bet ir elastingi bei ištvermingi, o 
sąnario jungtys ne tik lanksčios, bet ir pakan-
kamai stabilios. Todėl atliekami pratimai gali 
būti įvairūs, jie priklauso nuo to, kokių savybių 
kūne trūksta. 

Tam netinka bendro pobūdžio pratimai iš in-
terneto ar poliklinikoje gauto lapo. Jie gali būti 
naudojami tik bendram fiziniam kūno ugdy-
mui, o ne raumenų ir kaulų sistemai gydyti. Ar-
gi vienodas pratimų rinkinys išspręstų ir laibos 
studentės, ir tvirto statybininko, ir verslininko 
problemas? Kiekvienas jų turi būti ištirtas, ras-
tos sutrikusios grandys ir paskirti tiksliniai gy-

domieji pratimai pagal jų kūno būklę. Vienam 
gali tekti stiprinti nugaros raumenis, antram, 
atvirkščiai, juos atpalaiduoti, o trečiam stiprinti 
sėdmenis, atpalaiduoti krūtinę ir gerinti stuburo 
jungčių judesius.

Pratimai nepanaikina jau susiformavusių 
disko išvaržų, kaulinių išaugų ir neatstato su-
sidėvėjusių sąnarių paviršių, tačiau jie padeda 
pakeisti žalojančią apkrovą, sumažinti įtampą, 
atpalaiduoti užspaustas nervų šakneles, grąžinti 
judesius, pagerinti kraujotaką, sumažinti skaus-
mą ir pristabdyti ligą. 

Jono Girskio stuburo gydymo centro 
kineziterapijos užsiėmimai yra skirti išmok-
ti taisyklingai daryti reikalingus pratimus. 
Kiekvienam individualiai parinkta tikslinių 
pratimų programa yra papildoma ir pakoreguo-
jama atsižvelgiant į paciento kūno poreikius. 

Naivu tikėtis, kad ilgą laiką neteisingai pri-
žiūrėtas kūnas per savaitę taps tobulas. Kaip 
jautrų skrandį turintis žmogus visą gyvenimą 
turi sekti savo mitybą, taip žmogus, turintis 
polinkį į kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, 
turi nuolat puoselėti savo kūną. 

Fizioterapijos procedūros. Jų metu naudo-
jami įvairūs fiziniai ar mechaniniai veiksniai: 
impulsinių srovių terapija, elektrostimuliacija, 
magnetinių laukų terapija, lazerio, infraraudo-
nųjų spindulių terapija, stuburo tempimo, kom-
presinė terapija ir t. t. Šias procedūras parenka 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, at-
sižvelgdamas į sutrikimo pobūdį ir kitas ligas. 
Dauguma šių procedūrų malšina skausmą bei 
gerina medžiagų apykaitą, skatina gijimą, ak-
tyvina kraujotaką. 

Anot Jono Girskio stuburo gydymo cen-
tro specialistų, įtraukus fizioterapijos procedū-
ras į reabilitacijos gydymo kompleksą ir atlie-
kant tikslinius gydomuosius pratimus, greičiau 
pasiekiami užsibrėžti gydymo tikslai.
Registruokitės į gyd. Jono Girskio stuburo 
gydymo centro specialistų konsultaciją 
Vilniuje telefonu: (8 5) 272 2443
Plačiau apie Jono Girskio stuburo gydymo 
centro veiklą ir taikomus gydymo metodus 
skaitykite www.stuburas.lt

NUGAROS SKAUSMAS – ĮSPĖJIMAS APIE NETVARKĄ JŪSŲ KŪNE

Jono Girskio stuburo gydymo centre kineziterapijos užsiėmimo metu yra taikomi ne bendro 
pobūdžio, o tikslingi gydomieji pratimai.



cmyk

4

2014 m. spalio 3 d., penktadienis4 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, 
Lietuvoje sparčiai populiarėja gydymo įs-
taigose teikiamos dienos chirurgijos ir die-
nos stacionaro paslaugos. Jose vis dažniau 
siūloma paprastesnes operacijas ir proce-
dūras atlikti atvykimo dieną, taip siekiant 
mažinti eiles. Patogiau ir pacientams: ne-
reikia gultis į ligoninę, tą pačią dieną gali-
ma grįžti namo po tam tikros procedūros 
ar operacijos. 

Dienos stacionaro paslaugas teikiančių įstai-
gų skaičius pastaruoju metu auga. 2012 m. jas 
teikė 77 įstaigos, 2013 m. – 87, o 2014 m. – 97. 
Dienos chirurgijos paslaugų teikėjų skaičius iš-
liko stabilus, pavyzdžiui, 2012 m. 76 įstaigos 
turėjo licencijas tokiai paslaugai, 2013 m. – 75, 
o 2014 m. – 77.

2013 m. dienos stacionare suteikta 565 
tūkst. paslaugų, už kurias gydymo įstaigoms 
sumokėta daugiau nei 46,6 mln. litų iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto, o 2014 m. tam numatyta 49,7 mln. 
litų. Nemažai sumokėta ir už dienos chirurgijos 
paslaugas: 2013 m. – 96,7 mln. litų, o 2014 m. 
tam numatyta 91,5 mln. litų.

VLK direktoriaus Algio Sasnausko teigimu, 
dienos paslaugų diegimas Lietuvoje, sekant ki-
tų Europos šalių, kuriose jis populiarus, pavyz-
džiu, pasiteisino. Tai patogu pacientams, nes 
mažai kas nori ilgam gultis į ligoninę, priimtina 
ir gydymo įstaigoms, nes galima atlikti daugiau 
operacijų, mažinti eiles ir gauti daugiau lėšų už 
pacientams suteiktas paslaugas.

„Taigi ir toliau gydymo įstaigos bus finan-
siškai skatinamos teikti tiek dienos chirurgijos, 
tiek dienos stacionaro paslaugas. Pacientams 
tai patogu, jie nori tokių paslaugų, todėl mes 
siekiame užtikrinti, kad aukštos kokybės pas-
laugas jie gautų per kuo trumpesnį laiką. Be to, 
gydymo įstaigoms jas irgi naudinga teikti, nes 
tai prioritetinės paslaugos, kurioms apmokėti 
skiriama daugiau lėšų. Kita vertus, taip teikiant 

paslaugas, gydymo įstaigoms reikalingos ma-
žesnės sąnaudos nei guldant pacientą į ligoni-
nę“, – tvirtino A. Sasnauskas.

VLK vadovas teigia, kad šias paslaugas ska-
tinant bus lygiuojamasi į geriausius Europos 
šalių rodiklius, o jų daugiau teikiančios įstaigos 
neabejotinai gali tikėtis geresnio finansinio at-
lygio. 

Dienos chirurgija – iš Škotijos
VLK Sveikatos priežiūros paslaugų depar-

tamento direktoriaus Viačeslavo Zakso teigi-
mu, dienos chirurgija atsirado maždaug prieš 
šimtmetį Škotijoje, kai tėvai nenoriai palikda-
vo mažus vaikus ligoninėje po operacijų. 

„Paplito praktika, kai suteikus paslau-
gas ir visas reikiamas tolesnės priežiūros bei 
gydymo rekomendacijas tėveliai su vaikais 
vykdavo gydytis namo. Ji pamažu prigijo ir 
kitose šalyse, pirmiausia Skandinavijoje, vė-
liau ir Lietuvoje. Šiuo metu daugelis mažos 
invazijos reikalaujančių operacijų, pavyz-
džiui, odos darinių šalinimas, ginekologinės, 
urologinės, ortopedinės, oftalmologinės (ypač 

kataraktos), nemažai bendrosios chirurgijos 
operacijų atliekama dienos chirurgijos sąlygo-
mis“, – pasakojo V. Zaksas. 

V. Zakso vertinimu, dienos chirurgija iš-
populiarėjo ir dėl technologijų tobulėjimo, 
ypač atsiradus laparoskopijai, kai operacijai 
nereikia daryti didelių pjūvių, o pacientas tą 
pačią ar kitą dieną gali vykti namo, laikyda-
masis gydytojo rekomendacijų dėl tolesnio 
gydymosi namuose. Paprastai pacientas gy-
dymo įstaigoje išbūna 12–48 val. Vis dėlto 
sudėtingos operacijos, po kurių reikalinga 
ypatinga priežiūra ar reabilitacija, ir toliau 
atliekamos guldant pacientus į ligoninę. 

Dienos stacionaras – 
dažniausiai ne chirurginės 
procedūros

Gydymas dienos stacionare dažniausiai pa-
renkamas, kai pacientui reikia nechirurginio 
gydymo ar diagnostikos ir kai nebūtina likti 
ligoninėje. 

„Pavyzdžiui, jei ligoniui reikia į veną 
sulašinti vaistus, atlikti diagnostines pro-

cedūras, atliekamas kraujo perpylimas, jei 
yra nėštumo patologija, kai kurios planinės 
gydomosios procedūros. Tokie pacientai 
paprastai patys ryte atvyksta ir tos pačios 
dienos popietę išvyksta namo. Nemažai pla-
ninių gydomųjų procedūrų tokiomis dienos 
stacionaro sąlygomis atliekamos ir onkologi-
niams ligoniams“, – teigė V. Zaksas.

Be to, taip siekiama gerinti ir hospitaliza-
cijos rodiklį Lietuvoje, kuris rodo kiek laiko 
vidutiniškai žmonės praleidžia gydydamiesi 
ligoninėse. Šis rodiklis yra aukštas ir atrodo 
taip, tarsi Lietuvoje gyventų labai daug ligo-
tų žmonių, nors taip iš tiesų nėra. 2011 m. 
Pasaulio sveikatos organizacijos duomeni-
mis, šiuo požiūriu mūsų šalis lenkia Švediją, 
Angliją, kaimynes Latviją ir Estiją. 

Rūpimus klausimus galima 
pateikti el. pašto adresu i

info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 

8 700 88888.
Kviečiame apsilankyti VLK profilyje 

„Facebook“: www.facebook.com/vlk.lt

VLK: dienos chirurgija ir dienos stacionaras 
sulaukia vis daugiau pripažinimo 

is daugiau Lietuvos gyventojų 
naudojasi išmaniaisiais įren-
giniais: telefonais bei planšeti-
niais kompiuteriais, kurie vi-

sada būna po ranka. Išmanieji įrenginiai 
atvėrė didžiules galimybes, internetu gali-
me atsisiųsti gausybę programėlių, kurios 
padeda kasdieniame gyvenime. Viena iš 
tokių programėlių grupių yra skirtos svei-
katai ir sveikai gyvensenai. Taigi, kaip to-
kios programėlės gali padėti kasdieniame 
gyvenime pasirūpinti savo sveikata?

Geriausias moters draugas – 
ciklo kalendorius

Ciklo kalendorius – puikus programėlių 
potipis, kuris palengvina įprastą menstru-
acijų ciklo sekimą. Pagrindinis šių progra-
mėlių privalumas tas, kad vos keliais pa-
spaudimais galime įvesti daugybę svarbios 
informacijos. Programėlės leidžia ne tik 
pasižymėti menstruacijų ciklą, bet ir sekti 
vaisingumo prognozes. Tai itin aktualu sie-
kiančioms pastoti arba kaip apsaugą nau-
dojančioms nutraukto lytinio akto metodą. 
Kuo daugiau informacijos įvesite į tokį ka-
lendorių (nuotaika, kūno temperatūra), tuo 
tikslesnę prognozę gausite. Patariame at-
kreipti dėmesį į nemokamą „Android“ lie-
tuvišką programėlę „Moters kalendorius“ 
bei anglišką „Period calender/tracker“. Šios 
programėlės taip pat turi ir mokamas versi-
jas su daugiau funkcijų.

Nėštumo kalendorius
Nėštumo kalendorių programėlės išma-

niajame telefone – puikus būdas pasiruošti 
motinystei, sužinoti apie vaisiaus vysty-
mosi ypatumus, kūno pokyčius nėštumo 
metu, įprastus ir pavojingus simptomus ir 
t. t. Neretai tokios programėlės atsinauji-
na kiekvieną savaitę, ir atitinkamai pagal 
nėštumo laiką suteikiamos aktualiausios 
žinios. Programėlėse galima sekti savo kū-
no masės, nuotaikų, kitų aktualių rodiklių 
pokyčius, nusistatyti priminimus apie vizi-

tus pas gydytoją.

Sportuokime kartu su telefonu
Bėgiojate, o gal minate dviratį? Tokios 

treniruočių sekimo programėlės, kaip 
„Endomodo Sports“ ar „Runtastic“ gali 
tapti geriausiu jūsų draugu. Programė-
lės, naudodamosi GPS sistema (visuotine 
padėties nustatymo sistema), žemėlapyje 
seka kiekvieną jūsų nueitą, nubėgtą ar 
nuvažiuotą kilometrą, o galiausiai suskai-
čiuoja, kiek apytiksliai kalorijų sudegi-
note. Žinoma, treniruočių sekimo progra-
mėlės turi ir daug kitų pliusų, gali sekti 
jūsų greitį, širdies ritmą, sekti treniruočių 
pasiekimus, pateikti juos diagramose.

Širdies ritmo matuoklis
Pulso matuoklio programėlė išmaniajame 

įrenginyje, žinoma, nepakeis tikro matuoklio, 
tačiau gali praversti situacijose, kai nėra gali-
mybių pasinaudoti tikru matuokliu. Šios pro-

gramėlės naudoja jūsų įrenginio kamerą, kuri 
virsta jutikliu, kuris apytiksliai paskaičiuoja 
jūsų pulsą. Jose taip pat galima susikurti savo 
kalendorių ir sekti, kokie matuoklio rodmenys 
buvo vienu ar kitu metu. Tokio tipo progra-
mėlės gali praversti sportuojantiems bei ser-
gantiems širdies ligomis, dėl kurių patartina 
kuo dažniau sekti širdies darbą. Žinoma, aklai 
pasikliauti nespecializuotu įrankiu nereikėtų, 
norint įvertinti programėlės paklaidą, patarti-
na kelis kartus pabandyti sekti širdies darbą 
su programėle ir specialiu kraujospūdžio ma-
tuokliu. Galite atkreipti dėmesį į programėles 
„Instant Heart Rate“, „Runtastic Heart Rate“. 

Besilaikantiems dietos – 
kalorijų skaičiuoklis

Norite atsikratyti kelių kilogramų ar iš-
laikyti stabilų kūno svorį, tad nusprendėte 
skaičiuoti kalorijas? Anksčiau suvalgytus 
produktus, jų kiekius, gautas kalorijas žy-
mėdavomės ant lapelių ar užrašų knygutė-

se, tačiau dabar geriausias ir paprasčiausias 
pasirinkimas – speciali programėlė. Tokios 
programėlės paprastai gali išvesti ir jums 
svarbios statistikos, pvz., kokių maistinių 
medžiagų suvartojate daugiausiai, kokių 
trūksta, padeda vaizdžiai diagramoje pama-
tyti svorio pokyčius, kiek kalorijų sudegi-
note sportuodami, ar tam tikromis dieno-
mis gautas kalorijas. Panašių programėlių 
nestinga, viena populiariausių, nemokama 
ir turinti daug įvairių įrankių yra „Calorie 
Counter – MyFitnessPal“.

Informacinės sveikatos 
programėlės

Tai tokios programėlės, kaip „ITriage 
Health“, „MyClinic Symptom Checker“, 
kuriose suvedus patiriamus simptomus, ga-
lima gauti informacijos apie ligas, kurios 
gali sukelti panašius simptomus. Progra-
mėlės taip pat informuoja apie įvairius ty-
rimus, kaip jie atliekami, kaip jiems reikia 
pasiruošti, suteikia informacijos apie vais-
tus, jų indikacijas ir t. t. Panašios programė-
lės leidžia surasti artimiausią gydymo įstai-
gą, konkretų gydytoją ir pan., deja, jos nėra 
pritaikytos naudoti Lietuvoje, o norėdami 
gauti naudingos informacijos apie ligas ir 
tyrimus, turime žinoti daugybę specifinių 
angliškų žodžių, susijusių su sveikatos sri-
timi.

Kaip jau turbūt supratote, sveikatos pro-
gramėlės išmaniajame įrenginyje nėra pana-
cėja, tačiau gali tapti patogiu kasdieniu įran-
kiu, padedančiu sekti savo sveikatos būklę 
paprasčiau nei tai buvo galima daryti iki šiol, 
kadangi telefoną praktiškai visada turime ša-
lia, o programėlių pranešimus daug lengviau 
pastebėti nei užrašus tikrose popierinėse už-
rašų knygelėse. Nepamirškime ir kito svar-
baus elemento – naudotis programėlėmis 
yra smagu, įvedus vos kelis duomenis apie 
suvalgytus produktus ar įjungus treniruočių 
programėlę, galima pamatyti įdomios statis-
tikos apie gautas naudingąsias medžiagas ar 
suvartotas kalorijas.

Išmanusis telefonas ir sveikata: kaip vienas ir kitas dera?

V

VLK direktorius Algis Sasnauskas.
VLK Sveikatos priežiūros paslaugų de partamento direktorius Viačes-
lavas Zaksas.
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Kokias mankštas namuose verta daryti 
nuo jaunų dienų, siekiant išlaikyti sveikus, 
nepervargusius sąnarius?

Rekomenduojama nuo pat mažens atlikti 
sąnarių lavinamuosius ir judesių amplitudės 
palaikomuosius pratimus. Verta stengtis pa-
laikyti gerą sąnarių būklę nuolatos, taip pat 
derinti darbo ir poilsio režimą. Gerai sąnarių 
veiklai užtikrinti reikalingi ne tik mankštos 
elementai, bet ir tinkama visavertė mityba. 
Svarbu ir reguliariai, bent 1 kartą per metus 
profilaktiškai apsilankyti pas savo kinezite-
rapeutą. 

Kokias mankštas verta daryti vyresnio 
amžiaus žmonėms, dažniau jaučiantiems 
sąnarių skausmus?

Vyresnio amžiaus žmonėms mankštos 
judesiai turėtų būti lėtesni, ne tokie intensy-
vūs ir mažesnės amplitudės. Vyresni žmo-
nės dažnai jau turi degeneracinių sąnarių 
ligų, todėl ypač svarbu judėti taip, kad žmo-
gus nejaustų diskomforto bei neprovokuotų 
sąnario ar sąnarių skausmo. Būti fiziškai ak-
tyviems yra būtina, svarbu pasirinkti žmo-
gui priimtiną ir malonią fizinio aktyvumo 
formą.

Kokias sąnarių ligų tendencijas paste-
bite?

Šiuo metu sąnarių ligos nudrie-
kia vis ilgesnes eiles prie gydytojų ka-
binetų. Mūsų šalies politika sveika-
tos požiūriu tik skatina ligos pasekmių 
gydymą, bet ne priežasčių šalinimą. 
Sąnarių ligas nulemia keletas faktorių: mi-
krotraumos, traumos, genetinis polinkis, 
degeneracinės ligos, judros stoka. Savo kli-
nikinėje praktikoje matau tendenciją – są-
narių ligomis serga vis jaunesni. Verta dėl to 
sunerimti, juolab kad dažnai jaunų žmonių 
sąnarių ligos vis dažniau turi atipinį foną.
Mitai ir faktai apie mankštos 
judesius

„Fizioklinikos“ direktorius, kine-
ziterapeutas Linas Valentukevičius su 
„Sveikata ir aš“ skaitytojais dalijasi pla-
čiai paplitusiais mitais apie taisyklingą 
mankštos atlikimą, sąnarių bei nugaros 
skausmus, kitus fizioterapijos aspektus ir 
paneigia juos.



Mitas: visi žmonės kenčia nugaros 
skausmus, todėl reikia kentėti iki tol, kol 
skausmas taps nebepakeliamas. 

Faktas: kasdien 6,5 milijonai JAV gy-
ventojų yra gydomi nuo nugaros skausmų, 

kuriuos sukelia įvairiausios priežastys. Kuo 
anksčiau kreipsitės pagalbos į savo gydyto-
ją ar kineziterapeutą, tuo didesnė tikimybė 
sėkmingai pašalinti skausmo priežastis bei 
išgyti.



Mitas: dauguma nugaros skausmo pro-
blemų yra sprendžiamos chirurginiu būdu.

Faktas: mažiau nei vienam iš 1000 žmo-
nių, besiskundžiančių nugaros skausmais, 
reikalinga operacija. Dažniausiai pakanka 
kineziterapijos procedūrų. Tačiau patartina 
nelaukti, kol problema įsisenės, o kuo anks-
čiau kreiptis į savo kineziterapeutą.



Mitas: nugaros skausmo priežastis daž-
niausiai yra disko išvaržos.

Faktas: Tik nuo 1 iki 3 procentų nugaros 
skausmais besiskundžiančių žmonių kenčia 
nuo disko išvaržų sukeliamų nemalonių po-
jūčių.



Mitas: daugiau valandų, praleistų sporto 
salėje, reiškia geresnius rezultatus.

Faktas: jei jūs manote, kad tinkamiau-
sias būdas pasiekti geriausių rezultatų yra 
sporto salę paversti savo antraisiais namais, 
pagalvokite dar kartą. Persitreniravus žy-
miai sulėtėja raumenų augimas, nusilpsta 
imunitetas, dingsta gera nuotaika. Užuot 
sustiprinę savo kūną, t. y. raumeninį audinį, 
jūs galite jam pakenkti. Turėtumėte spor-
tuoti išradingiau, o ne dažniau ar ilgiau. Bū-
dami sporto salėje atiduokite 110 procentų 
visų savo jėgų. Apkraukite savo raumenis, 
o paskui duokite jiems pailsėti – šitaip jie 
augs didesni ir stipresni. Ypač svarbu krū-
vius didinti palaipsniui. Be abejo, geriau-
sius rezultatus padės pasiekti tinkamai su-
derinta mityba. Jei treniruotės trunka ilgiau 
nei valandą, labai tikėtina, kad iššvaistote 
per daug laiko pertraukėlėms arba nesitre-
niruojate pakankamai efektyviai.



Mitas: Tikėdamiesi geriausio rezultato 
jūs privalote naudoti pačią naujausią įrangą.

Iš tikrųjų: Pastaruoju metu yra sukurta 
daugybė įvairios įrangos, padedančios pa-
laikyti gerą kūno formą. Tačiau dažniausiai 
geriausias pasirinkimas yra paprasčiausias 
svarmenų komplektas, elastinio pasipriešini-
mo gumos ar gimnastikos kamuolys, kuriuo 
atliekami pratimai naudojant savo kūno svorį. 
Naudodami šias priemones savo treniruotėms, 
jūs galite treniruoti visus pagrindinius raume-
nis. Be to, šios priemonės kainuoja pigiai, tai-
gi jūs galite jas įsigyti stipriai nepaplonindami 
savo piniginės, o su šiomis priemonėmis pui-
kiai galima mankštintis namuose. 



Mitas: Sunkių daiktų kilnojimas sukelia 
nugaros skausmą.

Faktas: Svarbu ne kiek, o kaip keliate. 
Prie sunkesnio daikto būtina taisyklingai 
pritūpti, laikyti nugarą tiesią. Patį daiktą 
prispausti kuo arčiau kūno. Atsistokite nau-
dodami kojų jėgą. Kėlimo metu nesukite 
kūno ir nesusikūprinkite. Tai žymiai suma-
žins galimų traumų tikimybę. 



Mitas: nugaros skausmą sukelia trau-
mos.

Faktas: traumos gali būti viena iš nu-
garos skausmų priežasčių, tačiau tai nėra 
vienas iš pagrindinių veiksnių. Tarpslanks-
telinių diskų degeneracija, stuburo sąnarių 
pažeidimai, infekcijos, organų ligos ar net 
paveldimumas gali turėti įtakos nugaros 
skausmams. 



Mitas: poilsis lovoje yra geriausias vais-
tas.

Faktas: taip, poilsis lovoje gali trumpam 
padėti, tačiau dažniausiai po jo skausmas 
paūmėja. 



Mitas: visada sėdėkite tiesia nugara.
Faktas: taip, kūprinimasis gali pakenkti 

jūsų nugarai, tačiau sėdėjimas per daug iš-
sitiesus taip pat. Jei daug sėdite, laikykitės 
darbo ir poilsio režimo. Stenkitės dažnai 
trumpam išsitiesti, pasirąžyti. Dar geriau 
bus, jei tai darysite atsistoję.



Mitas: kuo kietesnis čiužinys – tuo ge-
riau.

Faktas: Ispanijoje buvo atliktas ty-
rimas su žmonėmis, turinčiais nugaros 
problemų. Buvo išsiaiškinta, kad nuga-
ros skausmais skundėsi apie 17 procentų 
tiriamųjų, miegančių ant pusiau minkšto 
čiužinio, tuo tarpu skausmais miegančių 
ant kieto čiužinio ir besiskundžiančių bu-
vo apie 56 procentus. Tačiau tyrimo metu 
nebuvo tirti miegojimo įpročiai ir gulėji-
mo padėtys, sveikatos būklė. Išvada: skir-
tingiems žmonėms reikia skirtingo kietu-
mo čiužinių.

Nebūna vieno vaisto ar auksinio pratimų 
komplekso. Ištyrus kiekvieną pacientą indi-
vidualiai įmanoma parinkti tik jam specia-
liai skirtus gydomuosius ir palaikomuosius 
pratimus ar gydymo metodus.

Į klausimus atsakinėjo reabilitacijos 
specialistas Linas Valentukevičius.

Mankštos sąnariams, atliekamos namuose
Artėjant šaltamjam metų sezonui oro permainas jaučia 
visas kūnas, o silpniausios, mažiau sveikos jo dalys 
beveik visada ima priminti apie save skausmais ir 
kitokiais negalavimais. Esant nesveikiems sąnariams, 
jų skausmai beveik visuomet padažnėja sulaukus 
darganotų orų. Laimingi tie, kurie tokių problemų dar 
nėra patyrę ir gali džiaugtis gyvenimu be nusiskundimų. 
Šiandien su UAB „Fizioklinikos“ direktoriumi, 
reabilitacijos specialistu ir kineziterapeutu Linu 
Valentukevičiumi kalbamės apie tai, ką reikia daryti, 
norint išsaugoti sąnarius sveikus, kokias mankštas 
verta atlikti, kokio režimo laikytis. 

Apie mankštas, atliekamas namuose, pataria 
reabilitacijos specialistas, „Fizioklinikos“ di-
rektorius Linas Valentukevičius.

Fizinis aktyvumas būtinas sveikiems sąnariams, tik svarbu pasirinkti žmogui priimtiną ir ma-
lonią fizinio aktyvumo formą.
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Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

75 mg ir 150 mg pl∂vele dengtos tablet∂s
(IMS duomenys, 2013 m.)

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

Hjerte / 024Hjerte/031

Svarbus alkoholio kiekis
Paklausta, kaip širdį veikia nuolatiniai 

išgėrinėjimai, gyd. rezidentė Urtė Gar-
galskaitė sako, kad daug kas priklauso 
nuo alkoholio kiekio: „Ne taip seniai pa-
aiškėjo teigiamas ryšys tarp koronarinės 
širdies ligos ir saikingo alkoholio vartoji-
mo (ne daugiau kaip 10–20 g etanolio per 
dieną). Šis ryšys buvo pavadintas „pran-
cūziškuoju fenomenu“. Manoma, kad 
Prancūzijoje labai retai sergama korona-
rine širdies liga, nes prancūzai valgydami 
įpratę išgerti šiek tiek sauso raudo vyno. 
Tačiau tik labai nedideli kiekiai alkoholio 
mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, 
t. y. dvi nedidelės taurės vyno vyrams ir 
viena nedidelė taurė – moterims. 

Nuolat vartojant didesnį alkoholio kie-
kį, sergamumas ir mirtingumas dėl koro-
narinės širdies ligos padidėja. Jungtinėse 

Valstijose alkoholio vartojimas yra trečia 
ankstyvos mirties priežastis jaunų žmo-
nių gretose po rūkymo ir nutukimo. Jauni 
žmonės gausiai vartodami alkoholį rizi-
kuoja susirgti arterine hipertenzija, neiš-
emine dilatacine kardiomiopatija (trečda-
lis šios ligos atvejų atsiranda būtent dėl 
alkoholio vartojimo), gali sutrikti širdies 
ritmas, labai padidėja tiek išeminio, tiek 
hemoraginio insulto rizika“.

Rūkymas kenkia net ir mažais 
kiekiais

U. Gargalskaitės teigimu, rūkymas – 
vienas iš pagrindinių koronarinės širdies 
ligos rizikos veiksnių (kartu su padidė-
jusiu kraujospūdžiu ir kraujo riebalais 
lipidais). „Tai viena svarbiausių mirties 
priežasčių pasaulyje. Lietuvoje rūkymo 
problema labai aktuali, pastebima neigia-

ma tendencija: rūkyti pradeda vis jaunes-
ni žmonės, vis daugiau rūko merginos. 
Kasdien surūkant 20 ir daugiau cigarečių 
miokardo infarkto rizika moterims padi-
dėja šešis kartus, vyrams – tris kartus.

Nėra tokios rūkymo „dozės”, kuri 
nekenktų. Rūkalių vidinis kraujagys-
lių sluoksnis endotelis pažeidimas labai 
anksti, sutrinka jo apsauginė funkcija, 

prasideda aterosklerozė. Aterosklerozi-
nės plokštelės kartu su nikotino sukeltu 
širdies koronarinės kraujagyslės spazmu 
ir susidariusiu trombu gali būti miokardo 
infarkto ar net staigios mirties priežastis. 
Nikotinas priverčia širdį greičiau plakti, 
o kraujagysles – spazmuoti, tai didina 
kraujospūdį. Rūkančios moterys širdies 
infarktu serga daug dažniau už nerūkan-
čias, nes rūkalių organizme susilpnėja 
moteriškųjų hormonų estrogenų apsauga. 
Ypač pavojingas derinys moterims – rū-
kymas ir kontraceptikų vartojimas“, – tei-
gia medikė.

Narkotinės medžiagos ir širdies 
veikla

Muzikos ir pramogų pasaulio žinovai 
išvardintų ne vieną anksti iš gyvenimo 
pasitraukusį jauną talentą, kuriam širdis 
sustojo dėl besaikio narkotikų vartojimo 
(itin dažnai tai nutinka 27 m. amžiaus 
žmonėms). Tačiau net ir vartojami nedi-
deliais kiekiais narkotikai kelia didelį pa-
vojų širdies veiklai.

„Narkotikų vartojimas keičia žmogaus 
elgesį sukeldamas neįveikiamą potraukį 
tęsti jų vartojimą. Taip nutinka dėl povei-
kio tam tikroms smegenų struktūroms ir 
dirbtinai sukelto malonumo. Narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų vartojimas tam-
pa vis aktualesnis Lietuvoje, ypač tarp 
jaunų žmonių, jų pasilinksminimo vieto-
se. Dažnai klaidingai manoma, kad šios 
medžiagos pažeidžia tik nervų sistemą, iš 
tiesų narkotikai sutrikdo inkstų, kepenų, 
imuninės sistemos, kraujodaros ir kitų or-
ganų veiklą. Taip pat daug žalos jie suke-
lia širdies ir kraujagyslių sistemai.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos vals-
tybėse, dažniausiai vartojamas narkotikas 
yra kanapės (marihuana arba hašišas). Ši 
medžiaga gali sukelti miokardo infarktą 
ir staigią mirtį, kardiomiopatiją (širdies 
raumens ligas), išeminį insultą, praeinan-

Apie jaunimo įpročius, kenkiančius širdžiai

Rūpintis savo sveikata reikia pradėti jau nuo 
mažų dienų, siekti, kad sveiko gyvenimo bū-
do įpročiai būtų formuojami visoje žmogaus 
aplinkoje – tiek šeimoje, tiek darbe, tiek lais-
valaikiu.

Sakoma, kad didžiausias XX-ojo amžiaus išradimas 
– kartų konfliktai, nes viskas taip greitai keičiasi, kad 
tėvų ir senelių žinios tampa atgyvena, o ne išmintimi, 
iš kurios galėtų mokytis jaunimas. Vis dėlto vienas 
dalykas nekinta – sveikata lieka brangiausias turtas, 
ir tą seneliai anūkams gali ne veltui kartoti. Tam, kad 
brandžiame amžiuje išliktume sveiki, rūpintis savimi 
reikia visą gyvenimą.
Todėl šiandien kalbėsimės apie širdies sveikatą, 
kuri paprastai sutrinka senatvėje, tačiau ją pradėti 
puoselėti verta jau nuo jaunų dienų. Apie tai, kokie 
jaunimo įpročiai labiausiai kenkia širdies veiklai ir 
kaip ją reikėtų saugotis, „SVEIKATA ir aš“  
skaitytojams sutiko papasakoti Vilniaus 
universitetinės ligoninės Santariškių klinikų gydytoja 
rezidentė Urtė Gargalskaitė.
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tį smegenų išemijos priepuolį, taip pat 
literatūroje aprašomas kanapių sukeltas 
arteriitas (kraujagyslių uždegimas). Mer-
ginos, kurios naudoja kontraceptines table-
tes, pavartojusios marihuanos rizikuoja 
gauti širdies infarktą. 

Kitas dažnai jaunimo pasilinksminimo 
vietose vartojamas narkotikas – ekstazis. 
Tai sintetinis narkotikas, kurio pavartojus 
laikinai užplūsta euforijos, bendravimo, 
draugiškumo pojūtis, o jį greitai keičia 
depresija, nerimas bei širdies ritmo sutri-
kimai. Taip pat pakyla kraujospūdis, gali 
ištikti širdies infarktas. 

Dar vienas narkotikas, prie kurio labai 
greitai priprantama, yra kokainas. Nuo jo 
perdozavimo miršta labai daug žmonių. 
Žmonės, sergantys širdies liga ar hiper-
tenzija, gali mirti dėl širdies veiklos su-
trikimo ar kraujo išsiliejimo į smegenis. 
Stiprų haliucinogeninį poveikį turintis 
narkotikas LSD (lizergo rūgšties dietila-
midas) širdies veiklai didelio poveikio ne-
turi, jis tik šiek tiek dažnina pulsą, tačiau 
poveikis psichinei būklei ir nervų siste-
mai yra labai stiprus.

Svarbu paminėti, kad narkotinės ir psi-
chotropinės medžiagos žalingą, o kartais 
net mirtiną poveikį širdies ir kraujagyslių 
sistemai sukelia būtent jauniems žmo-
nėms, dažnai jaunimo pasilinksminimo 
vietose“, – situaciją komentuoja medikė.

Greitas tempas – širdžiai ne 
visada į naudą

„Didelis gyvenimo tempas, konkuren-
cija, nuolatinė perkrova, pervargimas, ne-
mokėjimas pailsėti, nerimas dėl mokslų, 
pasiekimų bei neišsimiegojimas didina 
psichoemocinę žmonių įtampą. Tarp jau-
nuolių tai ypač aktuali problema. Tačiau ne 
kiekvienas stresas yra žalingas. Nedidelė 
trumpalaikė įtampa veikia netgi teigiamai: 
aktyvina gyvybines funkcijas, stimuliuoja, 
skatina veikti, grūdina organizmą. Tačiau 
tuomet, kai stresinės situacijos kartojasi, 
kai nuolat nervinatės ar jaučiate įtampą, 
esate suirzęs, psichoemocinė įtampa tampa 
žalinga: sekina nervų sistemą, sukelia neri-
mą, depresiją, mažina organizmo atsparumą 

ligoms. Tuomet dažnai padidėja kraujospū-
dis, didėja „streso” hormonų katecholami-
nų kiekis kraujyje, jie sukelia kraujagyslių 
spazmą, trikdo kraujo lipidų pusiausvyrą. 
Dėl šių veiksnių poveikio didėja rizika su-
sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Dėl 
didelės psichemocinės įtampos gali staiga 
sutrikti širdies veikla, netgi ištikti staigi 
mirtis. Nuo to neapsaugoti net jauni žmo-
nės, ypač vyrai“, – sako gyd. rezidentė U. 
Gargalskaitė.

Kokiai mitybai nepritaria 
širdis?

Gydytojos rezidentės U. Gargalskaitės 
teigimu, antsvoris ir nutukimas – tai vieni 
svarbiausių širdies ir kraujagyslių bei įvai-
rių kitų ligų rizikos veiksnių. Ypač pavojin-
ga, kai kūno svoris viršija normalų 30 proc., 
kai riebalai kaupiasi liemens srityje (pilvi-
nis nutukimas). 

„Pagrindinė nutukimo priežastis ta, jog 
su maistu gaunama gerokai daugiau ener-
gijos negu jos sudeginama, taigi dažniausia 
nutukimo forma – alimentinė (maistinė) 
dėl netinkamos mitybos. Toks nutukimas 
dažnai rodo, kad žmogus nesirūpina savo 
sveikata: valgo per daug riebaus, sūraus, 
saldaus maisto (tai dažnai greitas maistas: 
bulvytės, mėsainiai, traškučiai, pyragaičiai 
ir pan.), per daug valgo vakarais, per dažnai 
užkandžiauja, valgo dirbdamas, žiūrėdamas 
televizorių, valgo per dideles porcijas, per 
mažai juda. 

Šiuo metu kalbama, kad pasaulyje plin-
ta antsvorio ir nutukimo epidemija, o kartu 
su ja – II tipo cukrinio diabeto bei širdies 
ir kraujagyslių ligų dažnėjimas. Žmonėms, 
kurie turi antsvorio, dažnai būna padidėjęs 
kraujospūdis, riebėja kepenys, tulžies pūs-
lėje formuojasi akmenys, sutrinka gliuko-
zės apykaita, dėl per didelio svorio kenčia 
sąnariai, plaučių funkcija – atsiranda dusu-
lys, tokie žmonės dažnai būna nepatenkinti 
savimi, serga depresija, trumpiau gyvena. 
Viso to galima išvengti vien tik suregulia-
vus savo kūno svorį.

Būtina mažinti gyvūninių riebalų varto-
jimą, rinktis augalinius aliejus, dažniau val-
gyti šviežių daržovių ir vaisių, rupių duonos 

gaminių, žuvies ir liesos mėsos (geriausia 
– jautienos, žvėrienos) patiekalų. Reiktų at-
sisakyti greito maisto bei užkandžių, vartoti 
kuo mažiau cukraus ir druskos. Dietą svar-
bu derinti su fiziniu aktyvumu. Aerobikos 
pratimus reiktų atlikti bent po 30 minučių 
4–5 kartus per savaitę, ypač tiems, kurie 
dirba sėdimą darbą. Svarbu žinoti, kad vien 
tik mankštinantis kūno svorį mažinti labai 
sunku, nes organizmas energijos kalorijas 
krūvio metu naudoja labai taupiai“, – ko-
mentuoja medikė.

Laiku susirūpinę, išvengsite 
pavojingų ligų

Gyd. rezidentė Urtė Gargalskaitė pataria 
kuo anksčiau pradėti rūpintis savo sveikata: 
„Aterosklerozė (kraujagyslių standėjimas 
bei siaurėjimas) yra ilgas ir sudėtingas pro-
cesas, kuris nebyliai prasideda jau antrame 
trečiame gyvenimo dešimtmetyje veikia-
mas paveldimumo ir gyvensenos veiksnių, 
jis tyliai dešimtis metų progresuoja, iš pra-

džių nesukeldamas jokių negalavimų. 
Kuo jaunesniame amžiuje žmogus pra-

deda rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines 
ir psichotropines medžiagas, tuo greičiau 
progresuoja aterosklerozė. Šį procesą ypač 
pagreitina sėslus gyvenimo būdas, nuolati-
nis fizinis pasyvumas, prasta mityba, nutu-
kimas, stresinės situacijos darbe, namuose 
bei mokymo įstaigose. Todėl rūpintis savo 
sveikata reikia pradėti jau nuo mažų dienų, 
siekti, kad sveiko gyvenimo būdo įpročiai 
būtų formuojami visoje žmogaus aplinkoje 
– tiek šeimoje, tiek darbe, tiek laisvalaikiu. 
Labai svarbu domėtis savo sveikata ir bū-
dais, kurie gali padėti ją pagerinti. Kuo dau-
giau žinosite apie ligos priežastis ir jas įvei-
kiančius būdus, tuo bus geresni rezultatai.“

Dėkojame už atsakymus gyd. rezidentei 
Urtei Gargalskaitei!

Kasdien surūkant 20 ir daugiau cigarečių miokardo infarkto rizika moterims padidėja šešis 
kartus, vyrams – tris kartus.

Artėjant naujiems mokslo 
metams Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
(VLK) primena tėveliams, 
kad dabar tinkamas 
metas pasirūpinti vaikų 
dantų sveikata ir, jei yra 
būtina, atžalų dantis 
padengti specialia 
apsauga nuo ėduonies 
– silantine medžiaga. Ši 
moderni technologija 
leidžia išsaugoti sveikus 
augančių vaikų dantis 
ir yra kompensuojama 
Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis.

 VLK Paslaugų ekspertizės, metodinio 
vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjos 
Daivos Berūkštienės teigimu, to nežinoda-
mi dažnai tėveliai už šią paslaugą, kuri kai-
nuoja nepigiai, moka iš savo kišenės.

 „Todėl raginame tėvelius neskubėti savo 
lėšomis mokėti patiems, o aktyviai naudotis 
nemokamai teikiama paslauga, kurią visiš-
kai apmoka teritorinės ligonių kasos (TLK). 
Norint gauti šią paslaugą nemokamai, reikia 
kreiptis gydytoją odontologą arba burnos hi-
gienistą, kuris dirba gydymo įstaigoje, suda-
riusioje sutartį su TLK dėl šių paslaugų teiki-
mo, ir užsiregistruoti pas jį vizitui“, – teigia D. 
Berūkštienė.

Be to, D. Berūkštienė primena, kad nuo 
praėjusių metų specialiame Vaiko sveikatos 
pažymėjime, kurį kasmet reikia pristatyti į 
mokyklą, turi būti ir odontologo įrašas apie 
vaiko dantų būklę. Tad tai puiki proga prieš 
naujus mokslo metus pasinaudoti efektyvia 
ir nieko nekainuojančia vaikų dantų silanta-
vimo programa. 

D. Berūkštienė atkreipia dėmesį, kad spe-
cialistai teigia, jog laiku ir tinkamai paden-
gus vaikų dantis silantu, karieso atsiradimo 
tikimybė sumažėja 80–90 procentų. Be to, 
tai daug pigiau nei jau sugedusių dantų gy-
dymas bei plombavimas. Skandinavijos ša-
lių patirtis parodė, kad dantų ligų profilaktika 
yra 50 kartų pigesnė nei jų gydymas.

Tuo tarpu VLK Paslaugų ekspertizės, 

metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus 
vyr. specialistė Oksana Burokienė primena, 
kad vaikų krūminių dantų dengimo silantine 
medžiaga programa yra skirta vaikams nuo 6 
iki 14 metų.

„Silantinėmis medžiagomis gali būti den-
giami tik nesugedę nuolatiniai dantys, o  pa-
dengti galima nuo 1 iki 4 dantų. Silantas – tai 
skysta plombinė medžiaga, kuria užpildomos 
nuolatinių krūminių dantų vagelės. Taip dan-
tys yra apsaugomi nuo dantų ėduonies (ka-
rieso) ir juos lengviau valyti“, – tvirtina O. 
Burokienė.

O. Burokienės teigimu, svarbu nepamiršti, 
kad laikas, tinkamas dantis padengti silantu, 
yra gana trumpas. Geriausia dengti ką tik iš-

dygusius dantukus, nes pirmuosius dvejus 
metus po išdygimo dantukai yra ypač jautrūs 
kariesui. Dančiui išaugus, jo vagelės greitai 
apsineša, atsiranda pirminių ėduonies požy-
mių, o tada silantuoti gali būti jau per vėlu. 
Žinoma, gydytojas odontologas kiekvieną 
situaciją įvertins individualiai ir patars, kaip 
geriausia elgtis konkrečiu atveju.

„Pati silantavimo procedūra yra neskaus-
minga, ji trunka keliolika minučių. Dantuko 
paviršius yra nuvalomas, apdorojamas polira-
vimo pasta ir iš karto dengiamas silantu, nau-
dojant labai mažą šepetėlį ar specialų švirkštą. 
Paskui silantas sukietinamas, naudojant spe-
cialią šviesą. Krūminis dantukas formuojasi 
maždaug metus ir silante esantis fluoras jį 
taip sustiprina, kad jis „nebebijo“ ėduonies. 
Padengus dantukus silantu pirmą kartą, po 3 
mėnesių reikia apsilankyti pas gydytoją odon-
tologą, kad šis įvertintų būklę, o vėliau – pa-
sitikrinti kiekvieno profilaktinio tikrinimosi 
metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų 
dengimo silantinėmis medžiagomis procedū-
ra kartojama“, – pasakojo O. Burokienė.

VLK primena, kad vaikų dantų silanta-
vimo programa Lietuvoje vykdoma jau 9 
metus. Per šį laikotarpį beveik 200 tūkstan-
čių vaikų dantys buvo nemokamai padengti 
silantu, o už vaikučiams suteiktas paslaugas 
sumokėta daugiau kaip 14 mln. litų. Vien tik 
2013 m. beveik 40 tūkst. vaikų dantys pa-
dengti silantu, o už šias paslaugas sumokėta 
daugiau kaip 1,6 mln. litų. 2014 m. dantų si-
lantavimo programai skirta beveik 1,8 mln. 
litų, o per pirmąjį šių metų pusmetį jau su-
mokėta 810 tūkst. litų už vaikams suteiktas 
paslaugas. 

Rūpimus klausimus galima 
pateikti el. pašto adresu i

info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 

8 700 88888.

VLK primena tėveliams, kad vaikų dantys 
apsauga nuo karieso dengiami nemokamai

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavi-
mo ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Be-
rūkštienė.

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavi-
mo ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Ok-
sana Burokienė.
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„Dantų priežiūros centras“ – odontolo-
gijos klinikų tinklas, teikiantis visas dantų 
gydymo, profilaktikos, protezavimo, im-
plantacijos, chirurgijos paslaugas. Klinikų 
tinklas savo pacientams siūlo ne tik platų 
paslaugų asortimentą, bet ir inovatyvius gy-
dymo būdus, todėl „Dantų priežiūros cen-
tras“ investuoja į moderniausią įrangą ir į 
nuolatinį gydytojų kvalifikacijos kėlimą. 

- Kas yra implantacija?
- Pabandysiu paaiškinti paprastai, kas 

tai yra. Implantacija visame pasaulyje yra 
vieno ar kelių dantų atkūrimo metodas. Į 
paciento žandikaulį įsriegiamas titano im-
plantas, atstojantis dirbtinę danties šaknį, 
ant kurio vėliau tvirtinamas dirbtinis dan-
tis. Yra keletas implantavimo metodikų, 
todėl svarbu kiekvienam pacientui, atsi-
žvelgiant į kitų jo dantų bei žandikaulio 
būklę, surasti būtent jam tinkamiausią gy-
dymo metodą.

Implantacija pacientams suteikia unika-
lią galimybę praradus savus dantis su dirb-
tiniais jaustis it su tikrais.

- Kokios implantavimo metodikos tai-
komos „Dantų priežiūros centre“?

- Savo klinikose taikome keletą skirtin-
gų metodikų, atsižvelgdami į individualius  
paciento poreikius, burnos būklę.

Vienmomentė implantacija yra pamėgta 
pacientų, kadangi jau po vieno apsilanky-
mo mūsų klinikoje žmogus gali džiaugtis 
naujais dantimis. Mūsų specialistai vie-
no vizito metu pacientui įsriegia titano 
implantą ir ant jo uždeda laikiną danties 
vainikėlį. Šis vainikėlis atrodo kaip tikras 
dantis, o po kurio laiko pacientui pagami-
namas ir uždedamas nuolatinis vainikėlis.

Metodika „All on 4“ skirta praradu-
siems visus apatinio ar viršutinio žandi-
kaulio dantis. Pacientui vietoje tradiciškai 
sriegiamų 6–8 implantų, įsukami tik 4. Ši 
metodika dažnai padeda išvengti sudėtingų 
žandikaulio kaulo priauginimo procedūrų, 
o chirurginė intervencija yra minimali. 
Taigi tokia implantacija trunka trumpiau 

ir jos kaštai mažesni. Kaip ir vienmomen-
tės implantacijos metu, naudojant „All on 
4“ metodiką, pacientui vieno apsilankymo 
metu įsriegiami 4 implantai ir ant jų tvirti-
nami protezai.

„Dantų priežiūros centras“ pirmasis Lie-
tuvoje pradėjo sriegti ilguosius implantus 
„Zygoma“. Tai itin pažangus implantacijos 
metodas, leidžiantis susigrąžinti dantis ir 
gerą kramtymo kokybę tiems, kurių viršu-
tinis žandikaulis yra atrofavęsis ar kiti im-
plantacijos metodai negali būti pritaikyti.

Anksčiau pacientams, kurių žandikaulis 
atrofavęsis, buvo atliekamos sudėtingos 
kaulo priauginimo operacijos, po kurių 
laukdavo netrumpas gijimo procesas. Spe-
cialūs ilgieji skruostikaulio implantai pa-
deda išvengti galimų komplikacijų ir po-
operacinio periodo. Laimei, dabar žmonės 
gali rinktis „Zygomos“ metodiką ir naujais 
dantimis džiaugtis po vieno apsilankymo 
mūsų „Dantų priežiūros centre“.

- Implantacija atrodo itin sudėtin-
ga procedūra, reikalaujanti daugybės 
žinių. Kaip parenkate pacientui tinka-
miausią implantacijos metodiką?

- Stengiamės žengti koja kojon su nau-
jausiomis technologijomis, kurios padėtų 
mums kuo geriau atlikti darbą. Skaitmeni-
nės technologijos mums labai padeda dia-
gnozuoti, planuoti gydymą, atlikti operaci-
jas, gaminti dirbtinius dantis. Domėjimasis 
naujovėmis ir jų taikymas taip pat įparei-
goja mūsų gydytojus nuolatos atnaujinti 
savo žinias, kelti kvalifikaciją kursuose ir 
seminaruose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

„Dantų priežiūros centras“ turi kom-
piuterinį tomografą, suteikiantį galimybę 
matyti burnos ertmę 3D vaizdu ir įvairiais 
pjūviais, tai leidžia tiksliai įvertinti tikrąją 
paciento žandikaulio būklę, išmatuoti kau-
lo tankį ir suplanuoti galimus gydymo vari-
antus. Tai informatyviausias ir tiksliausias 
būdas įvertinti paciento burnos ertmės, 
žandikaulio būklę. Būtent naudodamiesi 
kompiuteriniu tomografu mūsų specialistai 

neretai aptinka, kad paciento žandikaulyje 
pakanka kaulinio audinio dantų implanta-
cijai, todėl sudėtingesnė audinio atstatymo 
operacija nėra reikalinga. Ne vieną pacientą 
tokia žinia pradžiuginome, nes jie buvo įsi-
tikinę, kad sudėtingos operacijos neišvengs.

Kartu šis tomografas padeda ne tik su-
rinkti svarbius duomenis gydymo plano 
parinkimui, bet ir leidžia gydytojui vizu-
aliai parodyti pacientui jo burnos būklę, 
paaiškinti, kodėl rekomenduojamas viena 
ar kita metodika, papasakoti apie gydymo 
eigą. 

- Teigiate, kad naujais dantimis kram-
tyti pacientai gali dar tą pačią dieną po 
implantacijos, kaip tai įmanoma?

- Taip, apie ką anksčiau tegalėjome pa-
svajoti, dabar tampa gyvenimo realybe. 
Nors gali atrodyti, kad implantacija yra 
labai sudėtinga ir skausminga, taip nėra. 
Iš gydytojo ji reikalauja daug žinių ir pasi-
ruošimo, tačiau pacientui tai tėra minimali 
chirurginė intervencija, todėl po jos paci-
entas nejaučia didelio diskomforto, dažnai 
beveik nejaučia ir skausmo. O operacijos 
metu jam gali būti taikoma sedacija, ku-
rią mūsų klinikose atlieka kvalifikuotas 
anesteziologas-reanimatologas. Sedacija 
naudojama slopinti sąmonę, todėl jautresni 
pacientai nurimsta, nebejunta įtampos, nu-
slopsta baimė.

- Kada pacientui vietoje laikinojo 
protezo dedamas nuolatinis? 

- Prabėgus pusmečiui ar kiek daugiau 
laiko pacientui jau galima vietoje laikino 
vainikėlio, tilto ar protezo ant implantų tvir-
tinti nuolatinius. Nuolatinių protezų kons-
trukcijos aptariamos dar pirmojo susitikimo 
su gydytoju metu, o gaminami kiekvienam 
pacientui individualiai, atsižvelgiant į jo 

žandikaulio anatomiją, gydytojo rekomen-
dacijas bei paties paciento pasirinkimą.

- Rinkoje yra ne vienas implantų ga-
mintojas, kodėl pasirinkote būtent ben-
drovės „Nobel Biocare“ produkciją?

Implantai skiriasi tarpusavyje pagal tai, 
kokias gydymo metodikas su jais galima 
taikyti ir kokias gydymo galimybes jie su-
teikia. Natūralu, kad pažangiausius meto-
dus siūlo implantų gamintojai, kurie kuria 
ištisas sistemas ir produktus, leidžiančius 
naujai pažvelgti į dantų atkūrimo galimy-
bes. „Nobel Biocare“ per kelias dešimtis 
veiklos metų įrodė, kad jie nelinkę stovėti 
vietoje ir ieško vis naujų ir geresnių dantų 
atkūrimo metodikų, be to, šios bendrovės 
implantams yra taikoma viso gyvenimo 
garantija. Tai daug pasako apie bendrovės 
pasitikėjimą savo produkcija.

- Kaip atrodo gyvenimas po implantų 
pritaikymo? Kada pacientai gali grįžti 
prie savo įprasto gyvenimo, kramtyti? 

- Tūkstančiai „Dantų Priežiūros centro“ 
pacientų, kuriems buvo atlikta dantų im-
plantacija,  pacientų sėkmingai ir greitai 
sugyja.

Dantų implantacija nekeičia įprasto 
gyvenimo ritmo, todėl pacientai, kuriems 
pritaikoma momentinė implantacija, dar tą 
pačią dieną gali grįžti į savo gyvenimo ru-
tiną: dirbti, mokytis, pramogauti.

Nemažiau svarbu ir tai, kad be jokio 
rūpesčio gali plačiai šypsotis, nes laikinas 
danties vainikas ant implanto atrodo kaip 
tikras savas dantis, niekas nė neįtartų, kad 
jis buvo atkurtas naudojant implantą. 

Skirtingai nei tikri dantys, implantai 
yra dirbtiniai, todėl žmogus gali pamiršti 
dantų skausmą, kuris netikėtai užklupęs 
žmogų išveda iš įprasto gyvenimo ritmo. 
Implantuoti dantys taip pat nėra jautrūs 
temperatūrų pokyčiams bei kitoms aplin-
kybėms, kurios veikia tikrų dantų būklę.

- Ar dantų implantai reikalauja speci-
finės priežiūros? 

- Ant implantų pritvirtinti protezai rei-
kalauja tokios pačios priežiūros, kokios 
reikia ir tikriems dantims. Norint, kad 
burna būtų švari ir iš jos nesklistų blogas 
kvapas, dantis reikia valyti su dantų pasta, 
naudoti dantų siūlus bei burnos skalavimo 
skystį. 

Dėkojame odontologijos klinikų tinklo 
„Dantų priežiūros centas“ vadovui ir im-
plantuojančiam gydytojui Simonui Ban-
kauskui už išsamią konsultaciją. 

„Dantų priežiūros centrą“ rasite 
net 5 Lietuvos miestuose – Kaune, 

Jurbarke, Anyksčiuose, Raseiniuose bei 
Mažeikiuose. Daugiau informacijos rasite 

internetiniame puslapyje www.dpc.lt
Tel. 8 632 00 005

Akinamai graži šypsena – per vieną dieną 
Mokslui ir technologijoms sparčiai žengiant į 
priekį, vis daugiau naujovių atsiranda ir mūsų 
gyvenime. Gera savijauta ir puiki sveikata yra tai, 
kas pirmiausia suteikia mūsų gyvenimui kokybę, 
todėl pažanga ir naujovės sveikatos srityje yra itin 
aktualios. Sveiki dantys suteikia laisvę be baimės 
kalbėti ir šypsotis, užtikrina komfortą socialiniame 
gyvenime, todėl itin kruopščiai rūpinamės dantimis, 
o jų netekę – keičiame dirbtiniais. Odontologijos 
klinikų tinklo „Dantų priežiūros centras“ vadovas 
ir implantuojantis gydytojas Simonas Bankauskas 
sutiko papasakoti apie dantų implantaciją, kuri 
netekusiems dantų suteikia galimybę susigrąžinti 
komfortišką gyvenimą su dantimis.

Simonas Bankauskas, „Dantų priežiūros cen-
tro“ vadovas ir implantuojantis gydytojas.

Kompiuteriniu tomografu padarytos nuotraukos gydytojams suteikia daug informacijos apie 
paciento burnos būklę.

Specialūs ilgieji skruostikaulio implantai „Zygoma“ gali būti įsriegiami net tiems, kurių žan-
dikaulio kaulas yra atrofavęsis.
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„Laikai, kai į užsienį išvykę lietuviai 
negalėdavo apsieiti be cepelinų, jau pra-
ėjo. Visi galime paskaityti, pasidomėti, 
kaip valgyti sveikiau, ir džiaugtis, kad 
užuot šveitę riebius mėsos ir bulvių patie-
kalus, gauname tiek daug žuvies“, – sako 
Nijolė, jau aštuonerius metus gyvenanti 
Norvegijos didmiestyje Trondheime. 
Lietuvių ir norvegų mitybos 
ypatumai

Su šeima Trondheime gyvenanti lietuvė 
Nijolė pasakoja, kad tik pirmomis dieno-
mis atvykusi į Norvegiją, jautė nedidelį 
diskomfortą dėl pakitusios mitybos. „Man 
asmeniškai viskas buvo gerai, tačiau vy-
ras labai pripratęs prie įprastų lietuviškų 
patiekalų. Įdomu tai, kad Norvegijoje la-
bai brangios bulvės, o įsivežti lietuviškas 
bulves yra draudžiama, mat nenorima, jog 
atsirastų kitokių jų rūšių. Taigi iš valgia-
raščio iškart tenka išbraukti visą tradicinių 
lietuviškų patiekalų paveldą: cepelinus, 
kugelį, bulvinius blynus, bulvines dešras. 
Be to, vyras buvo iš tų žmonių, kurie sa-
ko, jog nepavalgę mėsos jaučiasi silpnai. 
Ir štai atėjo laikai, kai mityba pasikeitė, o 
jėgų ir sveikatos tik dar daugiau atsirado“, 
– šypsosi Nijolė.

Keturiasdešimt dvejų metų sulaukusi 
moteris sako, kad tiek ji pati su vyru, tiek du 
vaikai greitai priprato mėsą pakeisti žuvimi, 
o bulves apskritai beveik pamiršo. „Taip vi-
sada yra gyvenime, kad kai kažką prarandi, 
kažką ir gauni. Jeigu čia mažiau valgome 
kiaulienos, jautienos, tai kartais paskanau-
jame avienos kepsnių bei gausiai vartojame 
žuvį. Labai daug suteikia puiki norvegiška 
gamta, todėl visada valgome daug įvairių 
uogų, kurias perkame parduotuvėje ar spe-
cialiose fermose. Vasarą šviežias, o šaltai-
siais sezonais uogienes, sirupus, kurie yra 
kitaip gaminami nei Lietuvoje. Vasaros pa-
baigoje miškingose vietose randame labai 
daug didelių grybų – tokių net Kazlų Rūdos 
miškuose nepavykdavo pririnkti! Vietoje 
bulvių įpratome valgyti kruopas ir tai yra 
kur kas sveikiau nei krakmolo ir greitųjų 
angliavandenių kupinos bulvės.

Lietuviškas patiekalas, kurį vis dar gami-
name, – tai šaltibarščiai. Tiesa, čia nėra krapų, 
tad tenka pirkti importinius džiovintus. Dar 
valgome labai daug norvegiškų sūrių, kurie 
yra skirtingų skonių, kai kurie turi vienu me-
tu ir sūrų, ir saldaus kondensuoto pieno sko-
nį. Labai populiarus ožkos sūris „Brunost“. 
Na ir, žinoma, jūros gėrybės. Mes gyvename 
jūriniame mieste, taigi visada vyksta žvejyba 
ir visada gauname daug šviežios žuvies. Nor-
vegijoje apskritai labai išplėtota žuvininkys-
tė, todėl žuvis greitai eksportuojama ir į kitus 
miestus, esančius labiau žemyninėje dalyje, 
be to, gaminama ir labai daug įvairių produk-
tų iš jūros gėrybių. Todėl kiekvienas tautietis, 
atvykęs į Norvegiją, pagaliau suvalgo tiek 
žuvies, kiek Lietuvoje niekada nebuvo net 
matęs“, – pasakoja Nijolė.
Nė dienos be žuvies

Moteris sako, kad žvejoti savo malonumui 
eina visi, taip pat ir ji su vaikais. Na, o sugau-
dytas laimikis ant stalo nugula skaniausių pa-
tiekalų pavidalu. „Iš pradžių buvo keista, kad 
visi žvejoja – Lietuvoje man tai atrodydavo tik 
keistas vyrų laisvalaikis, norint pasėdėti prie 
ežero ar upelio ir turint tam kažkokį pretekstą. 
Čia žvejoti eina visi ir grįžta su labai dideliais 
laimikiais. Aš pati esu pagavusi net 7 kilogra-
mų žuvį, tai kardinaliai skiriasi nuo mažučių 
lietuviškų ešeriukų ar karosėlių. Dažnai ke-
pu, marinuoju, išrūkau silkę, skumbrę, darau 
tartarą, pasigaminu ir džiovintos užkandos. Iš 
tiesų žuvis mūsų valgiaraštyje yra kasdienybė, 
o Lietuvoje, kiek pamenu, gal tik kartą per mė-
nesį ar du kažką tokio valgydavome. Dabartinė 
mityba pakeitė ir mūsų sveikatą: vyras be jokių 
pastangų atsikratė septynių kilogramų, man 
dingo kraujospūdžio problemos, kurios kartais 
pasireikšdavo. Aišku, galbūt tokius pokyčius 
lėmė ir gyvenimo kokybės pagerėjimas, pra-
dingęs stresas dėl finansinių rūpesčių“, – įspū-
džiais dalijasi Nijolė.
Žuvies nauda organizmui

Turbūt daug kas sutiktų, kad norvegai 
iš tiesų pamišę dėl žuvies: ne tik gamina 
įvairius jos patiekalus bei produktus, bet 
ir gausiai vartoja žuvų taukus. Tačiau taip 
besielgdami skandinavai nė kiek nesuklys-
ta. Mitybos ir sveikatos priežiūros specia-
listai nuolat akcentuoja žuvies naudą žmo-

gaus organizmui. Žuvyje esančios omega-3 
riebalų rūgštys EPR ir DHR yra svarbios 
regėjimui, smegenims ir centrinei nervų 
sistemai, širdies veiklai ir kraujospūdžiui. 
Žuvies riebalai žmogaus organizmui yra 
gerokai naudingesni nei gyvulių riebalai. 
Žuvyje taip pat yra žmogui reikalingo jodo, 
fosforo, geležies, B grupės vitaminų. EPR 
ir DHR omega-3 riebalų rūgščių yra tik jū-
rinės kilmės žuvyje ir vėžiagyviuose, o linų 
sėmenyse, sojų, rapsų aliejuje, riešutuose 
yra ALR omega-3 riebalų rūgšties.

Alternatyva žuviai – žuvų taukai
Manoma, kad Lietuvoje žmogus per 

metus suvalgo 3–4 kartus daugiau mėsos 
nei jam reikia, o žuvies valgoma per ma-
žai. Rekomenduotina norma yra bent dvi 
trys porcijos riebios žuvies (bent 140 g) 
per savaitę. Geografinė padėtis daro įtaką 
mūsų mitybos ypatumams, dažnai mėgautis 
riebia šviežia žuvimi lietuviams itin keblu. 
Alterna tyva, siekiant sveikesnės mitybos, 
yra aprū pinti organizmą žuvyje esančiomis 
omega-3 riebalų rūgštimis vartojant žuvų 
taukus. Verta vartoti žuvų taukus visą 
gyvenimą.

Kodėl lietuviai Norvegijoje valgo sveikiau nei Lietuvoje

Kasdien valgoma žuvis praturtina organizmą omega-3 riebiosiomis rūgštimis ir kitomis nau-
dingomis medžiagomis.
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isi rūpestingi tėvai nori išaugin-
ti sveikus ir laimingus vaikus. 
Vaiko ar kūdikio sveikatos prie-
žiūra – labai daug atidumo rei-

kalaujanti sritis, ypač pirmaisiais mažylio 
gyvenimo mėnesiais bei metais. Praeina 
nemažai laiko, kol vaikas gali pats tiksliai 
pasakyti, kokie negalavimai jį kamuoja. O 
iki tol tėveliams tenka atidžiai stebėti savo 
vaikų organizmo būklę ir esant reikalui 
keliauti pas gydytoją ar sustiprinti mažy-
lio organizmą trūkstamomis medžiagomis 
bei vitaminais. „SVeIKATA ir aš“ skaity-
tojams pateikiame patarimus, kurie padės 
atpažinti, kokių medžiagų gali trūkti kū-
dikiui ar mažam vaikui.
Vitamino C trūkumas

Mes, suaugusieji, paprastai greitai pajun-
tame, kada mums trūksta vitamino C, ir sten-
giamės jo gauti pakankamai. Slenka plaukai, 
skilinėja nagai, atsiranda sloga, prasideda il-
gai trunkantys peršalimo simptomai, nusilps-
ta imunitetas – ir štai mes perkame imbierą, 
citriną ir vitaminų buteliuką, stipriname savo 
organizmą. Suvokti mažylio poreikius šiek 
tiek sudėtingiau, nes jis jų negeba pasakyti ar 
aiškiai išreikšti. 

Vienas iš galimų požymių, kad vaikui 
trūksta vitamino C – tai polinkis itin greitai 
susižeisti, vaikui kraujas gali prapliupti net ir 
nestipriai užsigavus. Jeigu vaiką vargina są-
narių skausmai, sausėja oda, beveik nebūna 
apetito – tikėtina, jog šie simptomai atsirado 
taip pat dėl vitamino C trūkumo.

Įdomu tai, kad daugumos gyvūnų, gyve-
nančių sausumoje, organizmai geba patys 
iš gliukozės pasigaminti vitaminą C (askor-
bo rūgštį). Deja, žmogaus organizmas tokių 
sugebėjimų neturi. Ir nors askorbo rūgštis 
yra labai svarbi palaikyti įvairias gyvybines 
funkcijas, vitamino C poreikį patenkinti gali-
ma tik gaunant šią medžiagą iš aplinkos, t. y. 
su maistu ir maisto papildais. 

Vitamino C svarba vaikams labai svarbi 
tiek bendram medžiagų apykaitos palaiky-
mui, tiek stiprinti imunitetą. Atpažinti, kad 

mažyliui trūksta šios medžiagos, galima pa-
stebėjus tokius simptomus:

- Jeigu esant slogai išsiskiriančiuose se-
kretuose pasirodo ir kraujo ar iš nosies tie-
siog kartais ima bėgti kraujas.

- Jeigu pastebite dantenų kraujavimą, 
ypač tada, kai valote dantukus. Tokiu atveju 
vien dantų pastos jautrioms dantenoms ne-
pakaks – reikia stiprinti organizmą iš vidaus.

- Jeigu vaiko imunitetas silpnas, mažy-
lis dažnai serga, greitai pavargsta, pasižymi 
išblyškusia oda – jam taip pat greičiausiai 
trūksta vitamino C ir, tikėtina, kitų vitaminų.

Jeigu paminėti simptomai ryškūs, paban-
dykite vaiko mitybą praturtinti vitaminu C. 
Duokite jam valgyti šviežių uogų, vaisių, dar-
žovių. Puikiai tiks juodieji serbentai, braškės, 
obuoliai, citrusiniai vaisiai, morkos, kopūstai. 
Žinoma, daugiausiai vitamino C bus tokiame 
augaliniame maiste, kuris yra šviežias ir natū-
ralus. Deja, žiemą gali būti sunkiau gauti eko-
logiškų vaisių, daržovių. Tiek vienu, tiek kitu 
atveju labai pravers ir geriamieji vitaminai, 
vaistiniai maisto papildai. Jeigu net ir varto-
jant vitaminą C jo trūkumo požymiai nedings-
ta, reikia pasitarti su vaistininku bei gydytoju 
ir tikslinti diagnozę, efektyviau nustatyti, ko-
kių medžiagų iš tiesų trūksta.
Geležies trūkumas

Anemija, vadinamoji mažakraujystė, 
vargina kas trečią pasaulio gyventoją. Ypač 
pavojinga ji yra jauname amžiuje, todėl rei-
kia itin atidžiai stebėti savo vaikus, stengtis, 
kad jiems netruktų geležies. Anemija gali 
išsivystyti dėl nuolatinio geležies trūkumo. 
Esant mažakraujystei vaikas ne tik nuolat 
jaučia silpnumą, nuovargį, bet ir gali sutrikti 
jo raida, jam gali būti sunkiau protauti, iš-
mokti kažko naujo.

Pediatrai paprastai pataria valgyti kuo 
daugiau raudonos mėsos, ypač kepenėlių, 
net jeigu vaikas užsispyręs šio maisto atsisa-
kinėja. Tačiau mažakraujystė, pasirodo, gali 
ištikti ir tuos vaikučius, kurie valgo pakanka-
mai mėsos. Todėl labai svarbu stebėti vaiko 
būklę, laiku pamatyti, kai jam ima trūkti ge-

ležies, pasitarti su gydytoju ir užtikrinti pa-
kankamą aprūpinimą geležimi, pavyzdžiui, 
kasdien duoti ir atitinkamų maisto papildų.

Kam reikalinga geležis vaiko, o taip pat ir 
kiekvieno žmogaus organizme? Ji yra svar-
bus sudedamasis elementas hemoglobino 
gamyboje. Esant geležies trūkumui sutrinka 
eritrocitų, kraujo elementų, gamyba, o visas 
organizmas sunkiau apsirūpinamas deguoni-
mi. Tada ir ima reikštis pirmieji mažakrau-
jystės simptomai. Štai pagrindiniai simp-
tomai, kurie išduoda, jog vaiko organizmui 
trūksta geležies:

- Vaikui dažnai būna silpna, gali nualpti 
ilgiau pastovėjęs;

- Pavargsta greičiau už kitus savo amžiaus 
vaikus. Iš pažiūros gali atrodyti, kad vaikas 
yra tiesiog tingus, nes nenori tvarkytis žaislų, 
nori daugiau gulėti ir t. t., tačiau iš tiesų tai 
gali būti nuovargis, sukeltas geležies trūku-
mo;

- Esant didesniam fiziniam krūviui vaiką 
gali varginti dusimas;

- Gali varginti galvos skausmai;
- Sumažėja arterinis kraujo spaudimas;
- Plaukai ir nagai gali tapti labai silpni, 

lūžinėti.
Pastebėjus akivaizdų geležies trūkumą 

rekomenduojama ne tik valgyti raudoną mė-
są, bet ir stengtis bent tris keturis mėnesius 
vartoti maisto papildus, kurių sudėtyje yra 
geležies. Beje, nors daug požymių ir išduo-
da vaiko sveikatos būklę, vis dėlto dėl he-
moglobino kiekio kraujyje vertėtų kreiptis į 
gydytoją.
Vitamino A trūkumas

Jeigu vaikui trūksta vitamino A, apie tai 
taip pat gali išduoti padidėjęs mažylio nuo-
vargis, bendras silpnumas, svorio mažėjimas, 
apetito netekimas. Gali varginti ir regėjimo 
sutrikimai (greitai pavargsta akys), taip pat 
plaukų slinkimas, sausėjančios akys, kvėpavi-
mo takų ligos ir infekcijos. Norint užtikrinti 
pakankamą vitamino A kiekį ar pastebėjus jo 
trūkumą verta pradėti gerti maisto papildus su 
vitaminu A. Šio vitamino rasite ir maiste: sū-

ryje, kiaušiniuose, morkose, moliūguose.
Vitamino D trūkumas

Statistika rodo, kad beveik visiems lie-
tuviams nuolat trūksta vitamino D. Taigi 
gali būti, kad ir jūsų mažylis, kuriuo taip 
rūpinatės, yra ne išimtis. Esant vitamino 
D trūkumui, vaikai miegodami gali griežti 
dantimis. Taip pat vaiko augimas yra lėtes-
nis, vystosi silpni raumenys, nuolat vargi-
na bloga nuotaika, gali atsirasti kvėpavimo 
sutrikimų, traukuliai. Todėl labai svarbu 
stengtis dažniau pabūti lauke šviečiant sau-
lei, valgyti kiaušinių trynius, jogurtą, pieno 
produktus bei vartoti vitaminus.

Vitamino B6 trūkumas
Šio vitamino trūkumas dažniau pasireiš-

kia vaikams iš šeimų, kurios propaguoja ve-
getarišką ar veganišką mitybą, mat gausūs 
vitamino B6 šaltiniai neretai yra „uždrausti“. 
Šio vitamino daug yra žuvyje, mėsoje, piene, 
sūryje, kiaušiniuose, taip pat ir riešutuose bei 
pupelėse. Jeigu pastebite, jog vaikas vidu-
riuoja, yra dažnai irzlus arba hiperaktyvus, 
jį vargina silpnumas ar netgi mažakraujystė 
– galbūt jam trūksta vitamino B6.

Vitamino B12 trūkumas
Šio vitamino trūkumą pastebėsite esant 

itin jautriai vaiko nervų sistemai, pasikar-
tojant silpnumui, nemigai, pasireiškiant 
edemai, pilvo skausmams. Jei tai pastebite, 
vertėtų kreiptis į gydytoją bei vartoti atitin-
kamus maisto papildus.

Vitamino E trūkumas
Kai trūksta vitamino E, taip pat gali ka-

muoti nemiga, nusilpti raumenys, padidėti 
arba sumažėti kraujo spaudimas, atsirasti nuo-
latinė bloga savijauta, irzlumas.

Jeigu iš vaikui pasireiškiančių simptomų 
aiškiai suprasite, kokių medžiagų jam trūksta, 
tuomet galėsite tiesiog aprūpinti jį tinkamu 
maistu ir maisto papildais su vitaminais. Tačiau 
ilgai eksperimentuoti nereikėtų – jeigu mažy-
liui negerėja – būtinai kreipkitės į gydytoją.

Kaip atpažinti, kokių medžiagų trūksta mažyliui?

Augančiam organizmui labai svarbu gauti visas reikalingas maistines medžiagas 
ir vitaminus. Keičiantis metų laikams dažnai nelengva į vaiko racioną įtraukti viską, 
ko reikia, o net ir įtraukus – mažyliai kartais atsisako valgyti tai, kas jiems neska-
nu. „EuRho Vital“ vitaminai – išeitis visiems rūpestingiems tėveliams, norintiems, 
kad jų mažyliai gautų visas reikalingas medžiagas bei vitaminus ir augtų sveiki 
bei laimingi. Vitaminai ir maisto papildai vaikams, pagardinti specialiais skoniais, 
todėl yra skanūs ir greitai pamėgstami. Juos lengva dozuoti – pakanka įlašinti kelis 
lašus į vaiko maistą ar gėrimą ir mažylio organizmas bus sustiprintas.

Pagaminta VOKIETIJOJE

„EuRho Vital“ vitaminai –  
sveikai vaikystei!

Maisto papildas EuRho Vital 10 
multivitaminų+cinkas vaikams 200 ml 
Sirupo sudėtyje esantys vitaminai B1, B2, B6, 
B12, niacinas, pantoteninė rūgštis bei minera-
lai yra svarbūs energinių medžiagų apykaitos 
procesuose, B grupės vitaminai ir vitaminas C 
padeda sumažinti nuovargį, o C, A, B6, B12 vi-
taminai yra svarbūs palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą.
Maisto papildas EuRho Vital FerroKids 
Drops 30 ml
Vaikams greitai augant ne visuomet įmanoma 
aprūpinti išaugusius organizmo poreikius mais-
tingosioms medžiagoms, ypač geležimi, nes 
kraujo tūris augant organizmui didėja sparčiau-
siai. Preparato sudėtyje esanti geležis reikalin-
ga raudonųjų kraujo kūnelių gamybai. Svarbu 
tai, jog vitaminas C gerina geležies absorbciją 
ir kartu su geležimi padeda mažinti nuovargį.
Maisto papildas EuRho Vital Baby Juice 
Drops 30 ml
Sirupas, skirtas užtikrinti gerą kūdikių sveikatą. 
Vitaminų kompleksas aprūpina kūdikį reikia-
mais vitaminais, padeda sumažinti nuovargį, 
palaikyti gerą imuninės sistemos veiklą, daly-
vauja energinių medžiagų apykaitos procese.
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Naujas leukemijos gydymo 
būdas

Panašu, kad sergantiesiems viena sun-
kiausių vėžio formų – leukemija, atsiranda 
nauja viltis. Kasmet JAV ši liga nusineša 
apie puspenkto tūkstančio gyvybių. Sukurti 
nauji geriamieji vaistai vis dar tebėra tikri-
nami įvairiais tyrimais bei studijose, tačiau 
greitu metu tikimasi jų oficialaus FDA (angl. 
Food and Drugs Administration, liet. Mais-
to ir vaistų valdyba) patvirtinimo. Naujieji 
vaistai naikins vėžines ląsteles nesilpnin-
dami paciento imuninės sistemos, o iki šiol 
dauguma vėžio gydymo būdų vienu metu 
silpnindavo tiek vėžines ląsteles, tiek visą 
žmogaus imunitetą. Galbūt jau visai netru-
kus viena sunkiausiai įveikiamų šio am-
žiaus ligų pagaliau nebebus mirtina?

Mėsa, kiaušiniai ir kraujotakos 
sutrikimai

2013-aisiais mokslininkai atrado ryšį 
tarp kraujotakos ligų ir maistinių medžia-
gų, randamų raudonoje mėsoje bei kiau-
šinių tryniuose. Po įvairių atliktų studijų 
buvo įrodyta, jog kai kurios medžiagos, 
esančios kiaušinio trynyje bei raudonoje 
mėsoje, paskatina tam tikrų bakterijų atsi-
radimą virškinimo sistemoje. O pastaroji 
bakterija gali paskatinti kraujotakos sutri-
kimus, iš kurių pavojingiausi – miokardo 
infarktas bei insultas. Vis dėlto reikėtų pa-
žymėti, jog šie tyrimai nesuteikia galutinių 
išvadų, iš kurių būtų aišku, ar tikrai žmo-
nes ištinka minėtieji kraujotakos ir širdies 
veiklos sutrikimai būtent dėl tokio maisto 
vartojimo bei būtent dėl minėtosios bak-
terijos poveikio, taip pat kokiais kiekiais 
valgant raudoną mėsą ir kiaušinių trynius 
rizikuojama, kokiomis aplinkybėmis taip 
maitintis yra pavojinga, kokiai žmonių 
grupei ir t. t. Taigi, 2014-aisias užsienio 
spauda ne kartą skambiomis antraštėmis 
skelbė aliarmą dėl kiaušinių trynių bei rau-
donos mėsos, nors tikslių duomenų vis dar 
nėra. Todėl šis atradimas netikėtai tapo la-
bai populiarias 2014-aisias, tačiau ar tikrai 
tokiu reikšmingas?

Nauji vaistai širdies 
nepakankamumui gydyti

2012-aisiais įvairiose širdies sveika-
tos konferencijose buvo pristatomi hor-
mono serelaksino tyrimai, teigiama, jog 
šis yra efektyvus gydant širdies nepakan-
kamumą. Prabėgus daugiau kaip metams 
šie hormoniniai vaistai buvo patvirtinti 
FDA ir pradėti skirti pacientams gydyti 
minėtą sutrikimą. Dėl širdies veiklos ne-
pakankamumo kenčia labai daug žmonių. 
Kasmet dėl šios ligos JAV miršta apie 55 
tūkst. asmenų. 2013-aisiais patvirtinus 
veikliąją medžiagą serelaksiną ir pradė-
jus jį skirti pacientams, per pastaruosius 
6 mėnesius šiuo hormonu gydytų asmenų 
grupėje mirtingumo lygis sumažėjo net 
38 procentais lyginant su tais pacientais, 
kurie buvo gydomi įprastais vaistais ir 
metodais.

Išmatų transplantacija gydant 
žarnyno ligas

Dažnu viduriavimu, žarnyno skausmais 
pasireiškiantis ir net mirtimi pasibaigti ga-
lintis pseudomembraninis kolitas, taip pat 
ir kitos uždegiminės žarnyno ligos prade-
damos gydyti nauju būdu. Amerikoje pra-
dedama taikyti išmatų transplantacija, kai 
iš sveiko žmogaus žarnyno paimtas išmatų 
kiekis perkeliamas į sergančiojo storąją žar-
ną, taip siekiama atkurti normalią vidurių 
mikroflorą. Panašu, kad toks paprastas gy-
dymo būdas yra sėkmingas ir kol kas efek-
tyviai padeda išgydyti kai kuriuos žarnyno 
uždegimus.

Nauji vaistui hepatitui C gydyti
Iki 2011 m., kol nebuvo atrasti ir pritai-

kyti du vaistai, kurių veikliosios medžiagos 
yra telepreviras ir bocepreviras, hepatito C 
gydymas nebuvo itin sėkmingas ir veiks-
mingas. Šiais metais hepatito C gydymui 
sėkmingai pritaikyta nauja vaistų veiklioji 
medžiaga – sofosbuviras. Kaip rodo statis-
tika, šie nauji geriamieji vaistai kol kas yra 
itin efektyvūs ir turi mažai šalutinių efektų.

Naujas epilepsijos traukulių 
sutramdymo būdas

Epilepsijos traukuliai staiga pertraukia 
įprastą gyvenimo tėkmę, o nauji neurologi-
jos atradimai greitai galės sutramdyti trau-
kulius. Sergantiesiems sunkia epilepsijos 
forma pacientams JAV jau taikoma ekspe-
rimentinė technologija, siekiant užkirsti ke-
lią trakuliams. Chirurginiu būdu įdiegiami 
implantai geba aptikti nervinius impulsus, 
kurie žmogaus organizme atsiranda prieš 
įvykstant epilepsijos traukuliams. Impul-
sams pasireiškus, implantas paskleidžia 
„atsakomąsias“ bangas – švelnius elektros 
impulsus, kurie užkerta kelią epilepsijos 
traukuliams. Kol kas JAV ši technologija 
yra dar tik išbandoma, tačiau jei ji ir toliau 
teiks sėkmingus rezultatus – epilepsijos 
gydymo istorijoje bus žengtas lemtingas 
žingsnis.

Nauji genetiniai tyrimai kovoje 
su vėžiu

Medicinos pasaulyje įsitvirtina nauji 
efektyvūs genetiniai tyrimai, padedantys 
tiksliau diagnozuoti vėžį ankstyvoje sta-
dijoje. Šie nauji tyrimai analizuoja naviko 
elgseną ir numato, kaip jis linkęs vystytis. 
Toks tyrimo būdas leidžia tiksliau numa-
tyti vėžinių ląstelių elgseną bei efektyviau 
pritaikyti gydymą, nealinant tų organizmo 
vietų, kurioms nėra būtinas gydymas. Nau-
jas genetinis tyrimų būdas FDA JAV patvir-
tintas 2013 m. Testas jau padėjo pacientams 
efektyviau nustatyti krūties bei storosios 
žarnos vėžio vystymąsi bei suteikti tikslesnį 
gydymą.

Dirbtinė tinklainė tapo realybe
2014 m. pasaulyje išpopuliarėjo, 2013 m. 

FDA patvirtintas naujas pažangus pigmen-
tinio retinito gydymo metodas – dirbtinės 
tinklainės implantacija. Sergantieji šia liga 
apakti gali labai anksti, būdami maždaug 
40-ies. Nauja technologija nesugrąžina 
šimtaprocentinio regėjimo, tačiau ji atku-
ria kai kurias regėjimo funkcijas. Pacientui 
atsiranda šviesotamsos pajautimas, jie gali 
identifikuoti aplinką, matyti didelius ryš-
kius objektus, judesius.

Pavojingi mutagenai
JAV universitetiniuose tyrimų centruo-

se pastaruoju metu atliktų tyrimų išvados 

sutampa: mutagenai, kurie šiais laikai su-
sidaro aplinkoje, yra maždaug 400 kartų 
pavojingesni už aptiktus pirmą kartą ma-
žiau nei prieš 100 metų. Mutagenais vadi-
namos pavojingos medžiagos, susidaran-
čios išmetamosiose automobilių dujose, 
sukepusiame maiste, rūkant cigaretę ir kt. 
Bendru terminu „mutagenas“ vadinamos 
visos medžiagos, kurios išprovokuoja 
neigiamus pokyčius organizme, medici-
noje juos įprasta vadinti kancerogenais. 
Mutagenai žmogaus sveikatai daro labai 
neigiamą poveikį – gali sukelti įvairius 
vėžinius susirgimus, pakenkti lytinei sis-
temai, žmogaus vystymosi raidai, nervų 
ir kitoms organų sistemoms. Šie naujos 
rūšies pavojingi mutagenai aptinkami 
įprastoje aplinkoje. Kol kas nėra tiksliai 
nustatyta, kur tiksliai ir kokiais kiekiais jų 
galima rasti, kaip jų išvengti ir kokį kon-
kretų poveikį jie padarys žmonėms. Be-
lieka tikėtis, kad šiuo metu beveik visame 
pasaulyje dedamos pastangos dėl oro ir 
aplinkos užterštumo mažinimo būdų, yra 
vaisingos.

Pasiekimai su 3D spausdintuvu
3D spausdintuvų naudojimo sritis ple-

čiasi tiesiog žaibišku greičiu. JAV Ken-
tukio valstijos mokslininkai intensyviai 
dirba stengdamiesi atspausdinti dirbtinius 
žmogaus organus, kurie galėtų funkcio-
nuoti taip pat gerai, kaip ir tikri, persodinti 
iš kito žmogaus organizmo. Naujų organų 
sukūrimas bioprinteriu būtų tikra revoliuci-
ja medicinos pasaulyje, ji leistų itin palen-
gvinti daugybę gydymo procesų. Šiuo metu 
mokslininkai ieško būdų, kaip atspausdinti 
žmogaus širdį, kurios struktūra būtų idealiai 
sinchronizuota, organas funkcionuotų taip, 
kaip tikras.

Pirmoji internetinė ligoninė 
Europoje

Atsidarę internetinę svetainę www.Spi-
talOnline.ro pateksite į pirmąją Europoje 
internetinę ligoninę. Iš pirmo žvilgsnio, 
stebina tai, jog įstaiga įsikūrė neturtingoje 
šalyje, Rumunijoje, tačiau tokį žingsnį lėmė 
Didžiosios Britanijos skirtos lėšos. Lietuvo-
je nemažai pažangių poliklinikų turi savo 
interneto svetaines, kuriose galima pasinau-
doti patogiomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
užsiregistruoti pas gydytoją. Tačiau minėtas 
puslapis nėra internetinė poliklinika. Vir-
tuali ligoninė, tokia kaip „Spital Online“, 
suteikia galimybę visą parą konsultuotis su 
gydytojais už tam tikrą kainą. Čia vyksta 
virtualios konsultacijos su maždaug pusan-
tro šimto skirtingų gydytojų, besispeciali-
zuojančių trisdešimtyje skirtingų medicinos 
sričių. Tokia nauja ligoninė sukūrė naujų 
darbo vietų rumunų medikams bei suteikė 
progą Europos gyventojams naudotis jiems 
aktualiomis virtualiomis paslaugomis.
Pietų Korėja brangins rūkalus

Šį rudenį Pietų Korėjoje buvo priimtas 
nutarimas, jog ateinančiais metais rūkalų 
kainos bus branginamos dvigubai. Tokios 
politikos imtasi dėl neraminančios statisti-
kos, kuri rodo, kad šalyje rūko maždaug kas 
ketvirtas gyventojas, o lyginant su kitomis 
šalimis pasirodė, jog Pietų Korėja yra viena 
iš pirmaujančių rūkalių skaičiumi šalis pa-
saulyje.
Nauji tyrimai migrenos tyrimai

Migrena medicinos pasaulyje vis dar yra 
mistinė liga, kurios kilmė nėra visiškai išaiš-
kinta (kaip ir efektyviausi gydymo būdai). 
Tačiau tyrimai kasdien pasistūmėja į priekį. 
Vienas naujausių patvirtintų faktų – 5–12 
metų vaikai, kenčiantys nuo migrenos, mo-
kosi maždaug 30 proc. prasčiau už kitus. 
Tyrimas atliktas ir hipotezė patvirtinta buvo 
Brazilijoje. Mokslininkai vis dažniau praby-
la, kad nemažai tyrimų, atliekama siekiant 
išaiškinti migrenos poveikį ir gydymą tik 
suaugusiems žmonėms, o vaikai tyrimuose 
dalyvauja pakankamai retai, nors migrena 
neretai pasireiškia jau nuo jaunų dienų.

Sportas gerina smegenų veiklą 
senatvėje

 Didžiosios Britanijos Alzhaimerio tyri-
mų centro mokslininkas S. Ridlis (S. Ridley) 
pristatė tyrimą, kuriame teigiama, jog nuo-
latinis mankštinimasis brandžiame amžiuje 
tiesiogiai veikia smegenų veiklą. Ištirtose 
sportuojančiųjų septyniasdešimtmečių sme-
genyse aptikta daug daugiau sveikos sme-
genų masės nei nesportuojančių smegenyse. 
Nustatyta, kad bėgant metams neintensyvus, 
tačiau nuolatinis sportas pastebimai sulėtina 
smegenų senėjimo procesą. Taigi, patarimas 
sportuoti ima įgauti daugiau svarumo – spor-
tas ne tik pagerina daugumos vidaus organų, 
kraujotakos veiklą, bet ir padeda ilgiau išlai-
kyti šviesų protą.

Reikšmingi žingsniai medicinos pasaulyje 2014-aisiais

Įrodyta, kad sportas brandžiame amžiuje sulėtina smegenų senėjimą.

Dirbtinės tinklainės implantavimas sergantiesiems pigmentiniu retinitu leis iš dalies grąžinti 
regą.

Metams jau įsibėgėjus ketvirtojo jų ketvirčio link verta 
pažvelgti, kas svarbaus nutiko medicinos pasaulyje 
nuo 2014-ųjų pradžios iki dabar. Štai sąrašas pažangių 
dalykų, įvykusių per šiuos metus, tačiau sveikatos 
priežiūros sritį pakeisiančių ilgesniam laikui.
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