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Apie artėjančias žiemos 
šventes pasaulis mums 
primena iki jų likus dar 
daugiau kaip mėnesiui. 
Rinkodaros tikslais jau 
lapkritį parduotuvės 
pasipuošia Kalėdų 
dekoracijomis, ima siūlyti 
nuolaidas ir geriausius 
dovanų komplektus. 
Šventės trunka dvi tris 
dienas, o apie jas galvojame 
kone du mėnesius. Kaip 
iš tiesų žmogų veikia toks 
šventinio burbulo pūtimas? 
Kas tai – du mėnesiai 
džiaugsmo ar nerimo?

 Apie tai, kokią psichologinę aplinką 
mums kuria kalėdinis maratonas ir kaip 
išgyventi jį džiugiai bei be streso, „Svei-
kata ir aš“ skaitytojams sutiko papasakoti 
psichologė Sandra Ivanauskaitė.

Kaip psichologiškai teigiamai 
ir neigiamai mus veikia švenčių 
laukimas ir pasirengimas joms?

Šventinės akimirkos, ypač metų pabai-
gos šventės, sukelia nenumaldomą poreikį 
būti su mylimais ir mylinčiais žmonėmis. 
Ne dovanos, skanus maistas ar vakarėliai 
šiuo metu tampa svarbiausias dalykas, bet 
buvimas su žmonėmis, be kurių negalima 
būtų įsivaizduoti savo gyvenimo. Svar-
bu, kad šventės būtų švenčiamos šeimo-
se, nes tai yra kiekvienos šeimos tradicija 
ir ritualas, savitumas – tai, ką mes paskui 
išsinešime iš savo šeimos, prisiminsime ir 

perteiksime kitoms kartoms, savo vaikams. 
Švenčių laukimas, pasiruošimas joms tei-
giamai veikia tuos žmones, kurie išsaugoję 
ir toliau puoselėja šeimos tradicijas, glau-
džius tarpusavio santykius, emocinį ryšį su 
aplinkiniais. Tačiau kartais šventės atneša 
nepageidaujamus svečius – stresą ir depre-
siją. Ir tai nenuostabu. Daugumai iš mūsų 
šventės asocijuojasi su „ką aš turiu pada-
ryti” sąrašu, kai mūsų tikrovė susikerta su 
mūsų pastangomis padaryti šventes tobulas. 

Kaip susitvarkyti su savo 
emocijomis, mintimis, kad 
prieššventinis periodas būtų 
kuo malonesnis?

Šventės sukelia didžiulius įpareigoji-
mus – vakarėliai, dovanų pirkimai, valgio 

gaminimas, giminių susitikimai. Ir tai tik 
keli iš visų mus supančių įpareigojimų 
šventiniu periodu. Štai keletas praktinių 
patarimų, kurie gali sumažinti stresą:

■  Būkite realistas. Šventės neturi 
būti tobulos, ar tokios, kaip praėjusiais 
metais. Kaip šeima keičiasi ir auga, taip 
ir tradicijos bei ritualai kinta. Būkite di-
namiški, nebijokite kurti savų tradicijų 
(pavyzdžiui, jei jūsų suaugę vaikai negali 
atvykti per šventes pas jus, raskite nau-
jų būdų švęsti kartu, tarkime, dalijimasis 
nuotraukomis, laiškais ar vaizdo įrašais).

■  Stenkitės pripažinti žmonių skir-
tumus. 
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► Apie ilgaamžiškumo paslaptį ir 
ilgai gyvenančius žmones

Daugelis mūsų nori gyventi ilgai ir 
laimingai. Tačiau, kaip tai pasiekti? 
Ilgaamžiai iš viso pasaulio pasa-
koja, kaip jiems pavyko sulaukti 
daugybės metų ir išlikti smalsiems, 
trykštantiems gyvenimo džiaugsmu 
bei gana sveikiems. Taigi, kokia yra 
ilgaamžiškumo paslaptis?

► Kaip išsirinkti saugią ir sveiką 
dovaną?
Artėjant gražiausioms metų šven-
tėms siekiame bičiulius, kolegas bei 
artimuosius pradžiuginti įdomiomis 
ir praktiškomis dovanomis. Bet ar 
rinkdami dovaną susimąstome, ar ji 
nekenkia sveikatai, yra naudinga ir 
vertinga? Kaip iš daugybės parduo-
tuvėje randamų daiktų išrinkti tuos, 
kurie nepakenks jūsų artimiesiems?

► Padovanok sveikatą!
Dar nesugalvojote, ką artimiesiems 
padovanoti Kalėdoms ar Naujųjų 
metų proga? „SveIKATA ir aš“ skai-
tytojams pateikiame keletą puikių 
dovanų idėjų. vitaminai, maisto 
papildai ir kitos sveikatinimo prie-
monės – dovana, kurią per šventes 
galite įteikti visiems, kurių sveikata 
Jums iš tiesų rūpi. 
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Ko daugiau suteiks šventės: 
džiaugsmo ar streso?

„Ar verta įsivelti į švenčių maratoną, kiekvienas turėtų atsakyti pats sau“, – teigia S. Ivanaus-
kaitė.

www.benu.lt

Perkant vieną maisto papildą nuolaida taikoma antram tokiam pačiam arba pigesniam maisto papildui. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Akcija galioja 2014 12 01–31. 
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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. 
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Pabandykite priimti šeimos narius ir 
draugus tokius, kokie jie yra, net jei jie ir 
nepateisina visų jūsų lūkesčių. Jeigu yra už-
silikę nuoskaudų iš senesnių laikų, palikite 
jas aptarti tinkamesniam laikui.

■  Laikykitės numatyto biudžeto. 
Prieš išvykdami pirkti dovanų ar maisto 
produktų nuspręskite, kiek pinigų galite iš-
leisti. 

■  Planuokite. Suplanuokite švenčių 
meniu ir tada darykite pirkinių sąrašą. Taip 
išvengsite paskutinės minutės neplanuotų 
pirkinių. 

■  Pripažinkite savo jausmus. Jei kas 
nors iš jūsų artimųjų neseniai mirė, nebijo-
kite pripažinti sau, kad yra normalu jausti 
liūdesį ir sielvartą. Yra suprantama, kad rei-
kia laiko išreikšti savo jausmus. Jūs negalite 
priversti save būti laimingą vien dėl to, kad 
yra šventinis periodas.

■  Jei jaučiatės vienišas, ieškokite 
bendruomenės (religinės ar savanorystės 
grupės, trečiojo amžiaus universiteto, kū-
rybinės raiškos užsiėmimų ar pan.). Ji gali 
pasiūlyti paramą ir bendravimą. Tai yra ge-
ras būdas pakelti nuotaiką ir išplėsti drau-
gų, pažįstamų ratą, ypač reikalingą švenčių 
metu.

■  Išmokite pasakyti „ne”. Sakydami 
„taip”, kai jums reikia pasakyti „ne”, galite 
pasijausti nusivylęs savimi. Šventinis lai-
kotarpis – laikas, kai džiaugiamės šeimos 
narių, draugų ir kitų artimųjų draugija, tad 
neleiskime, kad darbas atimtų iš mūsų šias 
nuostabias akimirkas. Tačiau jeigu susi-
klostė tokia situacija, kad tikrai neįmanoma 
pasakyti „ne”, pabandykite pašalinti ką nors 
kita iš savo darbotvarkės ir atsiimti už pra-
rastą laiką.

■  Neapleiskite sveikų įpročių. Piktnau-
džiavimas alkoholiu, besaikis maisto vartoji-
mas, sėslesnis gyvenimo būdas šventiniu lai-
kotarpiu tik padidina stresą ir kaltės jausmą. 
Sveika gyvensena išsaugo žvalumą, pakilesnę 
nuotaiką, suteikia energijos.

■  Ieškokite pagalbos. Nepaisant visų 
pastangų, jei nuolatos jaučiatės liūdnas, ka-
muoja nerimas, nemiga, jaučiatės irzlus ir 
negalintis įveikti kasdieninės ruošos, ieško-
kite profesionalios pagalbos. Jei šie jausmai 

trunka kurį laiką, kreipkitės į gydytoją ar 
psichikos sveikatos centro specialistą.

Kaip psichologiškai teigiamai ir 
neigiamai mus veikia šventinės 
dienos?

Šeimos šventės ir įvairios tradicijos yra 
labai svarbios šeimos tvirtumui puoselėti 
bei vertybėms formuotis. Vaikas, užaugęs 
šeimoje, išsaugojusioje šventines tradicijas, 
jausis saugesnis, laisvesnis. Tokia aplinka 
reikalinga, nes vienas iš pagrindinių žmo-
gaus poreikių – jausti, kad esi mylimas. Ne 
materialinės vertybės, o meilė, juokas, nuo-
širdus bendravimas yra pagrindinė šventi-
nių akimirkų varomoji jėga. Tačiau dėl kai 
kurių priežasčių šventinis laikotarpis gali 
būti slegiantis. Vienatvė, pyktis ir liūdesys 
gali sustiprėti, o džiaugsmo, kurio tikimasi 
per šventinį laikotarpį, akimirkos nykti. Tad 
žmonės, turintys tvirtas vertybes, iš kartos į 
kartą perduodamas šeimos tradicijas, šven-
tiniu laikotarpiu jaus pakilumą, džiaugsmą, 
malonų jaudulį. Tačiau žmonėms, kuriems 
tam tikri vaikystės prisiminimai, šeimos ar 
draugų susibūrimai kelia neigiamus jaus-
mus, metų pabaigos šventės gali tapti kan-
čia. 
Kam šventės gali būti liūdnos?

Egzistuoja keletas veiksnių, kurie gali 
sukelti stresą ir liūdesį per šventes:

■  Šventės asocijuojasi su neišspręstais 
skausmingais vaikystės potyriais. Sėdėji-
mas prie bendro šventinio stalo kartu su šei-
mos nariais verčia žmones prisiminti senus 
laikus, tačiau kai kuriems šie prisiminimai 
gali būti labiau „kartūs”, nei „saldūs”. 

■  Tokių jausmų, kaip liūdesys ir vie-
natvė, ignoravimas, stengiantis išlaikyti 
„šventinį džiaugsmą”. Turėjimas nerealių 
reikalavimų iš savęs „jaustis gerai”.

■  Šventinis laikotarpis išryškina viską, 
kas pasikeitė žmogaus gyvenime. Prarastas 
artimas asmuo, su kuriuo buvo švenčiamos 
bendros šventės, susidūrimas su šeimos įsi-
pareigojimų pokyčiais (santuoka, skyrybos, 
šeimos pagausėjimas, vaikų išėjimas gy-
venti atskirai, studentų vaikų grįžimas na-
mo per atostogas) gali tikrai išmušti iš vėžių 
ir sukelti stresą bei įtampą.

■  Turėjimas nerealių lūkesčių šeimos 
nariams, draugams. Nebūtinai ir artimieji 

trokšta grandiozinio šventinio vakarėlio, 
todėl nesusipratimai dėl šventinių dovanų, 
gali taip pat sukelti stresą ir įtampą.

■  Buvimas toli nuo šeimos ir draugų.
■  Mintys apie nuostolius ir nusivyli-

mus per praėjusius metus.
■  Monotoniškas vienodumas – tie pa-

tys veidai, tas pats maistas, tie patys juoke-
liai kai kam tai pat gali kelti stresą ir slogią 
nuotaiką.

■  Intensyvesnis alkoholinių gėrimų 
vartojimas šventiniu laikotarpiu (alkoholis 
tik sustiprina neigiamus jausmus).
Kaip užkirsti kelią stresui 
šventiniu laikotarpiu?

■  Jei įprastinis šeimos susibūrimas per 
šventes kelia įtampą, bandykite tai keisti. 
Jei esate pernelyg užimti, aptarkite kitas 
šventinės vakarienės (pietų) galimybes su 
šeimos nariais. 

■  Nesitikėkite stebuklų. Jeigu jūsų 
šventinis stresas kyla iš gilesnės šeimos 
konfliktų istorijos, nereikia tikėtis, kad da-
bar pavyks išspręsti visus esminius klausi-
mus.

■  Nepersistenkite. Siekdami suma-
žinti šventinį stresą, turite planuoti šeimos 
susibūrimus ir laikytis kai kurių apribojimų 
(tarkime, viešnagė tėvų namuose vietoje 
poros naktų neturėtų išaugti į 3 ar 4, o su-
planavus užsukti į šventinį vakarėlį dviem 
valandoms, nereikėtų užsibūti visą naktį ir 
pan.).

■  Nesijaudinkite dėl to, kaip viskas turi 
būti. Mes linkę reikalauti iš savęs tobulos 
šeimos ar tobulų švenčių. Nesistenkite pa-
neigti tokių jausmų, kaip liūdesys ar pyktis. 

Nėra nieko blogo ar gėdingo jausti neigia-
mus jausmus net ir per šventes.

Kas nutinka po švenčių? Ar 
žmonės dažniausiai džiaugiasi 
praėjusiomis šventėmis, ar liūdi 
dėl jų pabaigos?

Daugeliui žmonių grįžimas į darbą po 
švenčių ar atostogų kelia įtampą ir nerimą. 
Taip yra todėl, kad prisitaikymas prie dar-
bo (pavyzdžiui, kai dažnai tenka vykdyti 
neatidėliotinas užduotis) negali įvykti taip 
greitai po poilsio. Tačiau vienareikšmiškai 
teigti, kad žmonės dažniau džiaugiasi ar-
ba liūdi, nederėtų. Kartais žmonėms sunku 
atsiriboti nuo vienokių ar kitokių prisimi-
nimų, lydinčių po šventinio laikotarpio, 
kartais juos lydi ambivalentiški jausmai 
– tiek nostalgija dėl praėjusių įvykių, tiek 
noras įgyvendinti naujo gyvenimo etapo 
užduotis. 

Kaip valdyti stresą po švenčių?
■  Susisiekite su savo draugais ir ar-

timaisiais. Kalbėkitės apie savo šventes, 
paprašykite pasidalinti savo patirtimi ir 
pasimėgaukite aptardami šventinio poilsio 
akimirkas.

■  Prieš pradėdami darbą pabandykite 
prisiminti keletą gražių akimirkų, kurias 
jums teko išgyventi per šventes. Paban-
dykite atgaivinti prisiminimus. Pasiimkite 
šventinę nuotrauką ar kitą suvenyrą į biurą, 
žvelgdami į jį prisiminsite gražias akimir-
kas.

■  Pamažu grįžkite į darbą ir įsipareigo-
jimų vykdymą. Pradėkite nuo paprasčiausių 
užduočių.

■  Planuokite darbus.
■  Darykite atsipalaidavimo pratimus 

(pvz., autogeninę treniruotę). Pratimai yra 
vienas geriausių būdų kovoti su stresu! Su-
sitikite su draugais išgerti arbatos, keliau-
kite į kiną, teatrą, paskaitykite mėgstamą 
knygą. 

■  Padarykite kiekvieną dieną ką nors 
malonaus sau, nelaukite kitų atostogų!

Ar verta įsivelti į švenčių 
maratoną?

Kiekviena šeima bei asmuo ne tik Ka-
lėdas, bet ir visas kitas šventes įprasmi-
na skirtingai, tačiau būtent įprasminimas 
ir paverčia šventes dvasine būsena, o ne 
masinių pirkimų manija. Įprasminimo 
ieškantys eina į mišias, renkasi šeimos 
rate šventiniams pietums ar vakarienei, o 
jį neigiantys bando bėgti nuo nepatogaus 
nerimo išvykdami į keliones ar dirbdami 
viršvalandžius per Kalėdas. Ar galėtume 
sakyti, kad vieni ar kiti išlošia? Ar verta 
įsivelti į švenčių maratoną, kiekvienas 
turėtų atsakyti pats sau. 

Dėkojame už atsakymus psichologei 
Sandrai Ivanauskaitei!

Ko daugiau suteiks šventės: džiaugsmo ar streso?

 „Daugumai mūsų šventės asocijuojasi su 
„ką aš turiu padaryti” sąrašu, kai mūsų tikro-
vė susikerta su mūsų pastangomis padaryti 
šventes tobulas“, – teigia psichologė Sandra 
Ivanauskaitė.

Ne dovanos, skanus maistas ar vakarėliai šiuo metu tampa svarbiausias dalykas, bet buvi-
mas su žmonėmis, be kurių negalima būtų įsivaizduoti savo gyvenimo“, – teigia psichologė.

Skelbiame spalio mėnesio  
„SveIKATA ir aš“ numeryje skelbto  

konkurso burtų keliu išrinktus laimėtojus, 
teisingai atsakiusius, jog įvardinti yra  

geltos simptomai. Knygas „vidaus ligų 
diferencinė diagnozė“ laimėjo 

Violeta Žobakienė, 
Daina Gružauskaitė, 

Janina Guokienė. 

Prašome susisiekti  
el. paštu laura@lvpro.lt  
ir pranešti savo adresą, 

kuriuo turėtume pristatyti prizą.

KONKURSO laimėtojai
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urimi duomenys leidžia manyti, 
kad Lietuvoje šiuo metu yra keli 
šimtai tūkstančių žmonių, kurių 
raumenų ir kaulų sistema netin-

kamai funkcionuoja, nors kol kas jie ja 
nesiskundžia. Šią situaciją būtų galima 
palyginti su Lietuvos keliuose be techni-
nės apžiūros dokumentų važinėjančiomis 
mašinomis, dėl kurių dar neįvyko jokia 
avarija, bet vis dėlto jos kelia grėsmę 
saugiam eismui.

Pradėkime nuo paprasto pavyzdžio – 
praleidęs gerą pusdienį prie darbo stalo, pa-
siskundžiate nugaros skausmu. Tačiau var-
gu ar kuris kolega paaiškina, kad jūsų kūnui 
trūksta kokių nors judesių, nes jūs kasdien 
taip ilgai sėdite prie kompiuterio. 

Retas žmogus susimąsto, kad raumenų ir 
kaulų sistemos veikla gali sutrikti dėl to, kad 
darbo metu ilgai sėdime vienodoje padėtyje, 
jos nekeičiame ir atliekate monotoniškus ju-
desius. Tai verčia ilgam įtempti kai kurias rau-
menų grupes, dažniausiai tiesiamuosius (to-
ninius) kūno raumenis. Kaip tik jie yra linkę 
trumpėti, prarasti elastingumą, o tai ir yra rau-
menų ir kaulų sistemos sutrikimų užuomazga. 

Žmogaus, visą dieną dirbančio sėdimą 
darbą, atliekamų judesių įvairovės trūkumą 
būtų galima palyginti su kasdien vartojamu 
vienodu maistu. Valgant tą patį maistą, orga-
nizmas negali gauti pakankamai gyvybiškai 
svarbių amino rūgščių bei tam tikrų mikroe-
lementų, todėl po kurio laiko atsiranda svei-
katos problemų.

Jono Girskio stuburo gydymo centro 
specialistų patirtis rodo, kad sąvoka judesių 
trūkumas, arba judesių badas, daug kam yra 
nesuprantama. Pacientai, su kuriais kalba-
mės, dažniausiai mini tik stuburą ir disko 
išvaržą. Kai bandome paaiškinti, kad šios 
problemos atsirado dėl netvarkingai funkcio-
nuojančių raumenų, paciento mintys susijau-

kia. Neretai jie klausia, kuo dėti raumenys, 
jei skauda stuburą ir nebegali lankstytis?

Mes visada savo pacientams paaiškina-
me, kad daugybė kūno raumenų yra saus-
gyslėmis prisitvirtinę prie stuburo ir judesio 
metu keičia jo formą. Dažnai vienų raumenų 
funkcijos išnaudojamos per daug, o kitų – 
neišnaudojamos tiek, kiek reikia; vieni iš jų 
pernelyg įtempia, kiti per daug atpalaiduoja 
stuburo sąnarines jungtis. Visa tai sutrikdo 
taisyklingą stuburo judesių biomechaniką, 
pakeičia jo konfigūraciją, sumažina angų, 
pro kurias iš stuburo smegenų išeina nervi-
nės šaknelės, spindį. Todėl gravitacijos jėga 
pradeda netaisyklingai veikti stuburo sąna-
rines jungtis bei diskus. Jų viduje padidėja 
spaudimas, o tai skatina degeneracinius są-
narių ir diskų pakitimus, sudaro palankias 
sąlygas disko išvaržai atsirasti.

Dažnai per masines informacijos prie-
mones girdime raginimą pasitikrinti cu-
kraus kiekį kraujyje, nes padidėjęs jo kiekis 
gali sukelti diabetą – labai klastingą ligą, 
kuri kartais sukelia pražūtingus padarinius. 
Taip pat neretai esame skatinami reguliariai 
tikrintis cholesterolio kiekį kraujyje, nes 
padidėjęs jo kiekis užkemša kraujagysles, 
o dėl to gali išsivystyti miokardo infarktas 
arba galvos smegenų insultas. 

O ar kada nors girdėjote viešą raginamą 
pasitikrinti raumenų ir kaulų sistemą, išsi-
aiškinti, ar darniai dirba jūsų kūno raumenų 
komanda? Ar girdėjote perspėjimų, kad jei 
jos neprižiūrėsite, susiformuos disko išvar-
ža, bus pakenkta jūsų sąnariams? Kodėl 
tiek daug kalbame apie miokardo infarkto 
ir apie erkių įkandimo prevenciją, bet nieko 
nekalbame apie disko išvaržos profilaktiką? 

Be to, jei kas nors pasiskundžia raumenų 
ir kaulų sistemos sutrikimais, geriausiu atve-
ju jam pasiūloma eiti į sporto klubą, plaukio-
ti baseine, gulėti ant ortopedinio čiužinio, 
kabėti ant skersinio ir t. t. Nė apie vieną or-
ganizmo problemą neišgirsim tokio gausaus 
pasiūlymų ir patarimų kratinio, kaip apie 
raumenų ir kaulų sistemos negalavimų gydy-
mą. O  juk jokiais būdais negalima skirti gy-
dymo, kol raumenų ir kaulų sistema nėra iš-
tirta tinkamai. Nemanykite, kad magnetinio 
rezonanso tomografijos nuotrauka yra pa-
kankamas tyrimas. Tirti reikia kūno biome-
chaniką, o ne kūno padėties vaizdą žvelgiant 
į nuotrauką. Ji tėra papildomas informacijos 
šaltinis, kuris toli gražu ne visuomet būtinas.

Jono Girskio stuburo gydymo centre 
kūno biomechanika tiriama pirminės gydyto-
jo konsultacijos metu, o pagrindinis gydymo 
metodas, taikomas kaulų ir raumenų sistemai, 
yra gydymas judesiu, t. y. kineziterapija.

Užsiregistruoti į Jono Girskio stuburo 
gydymo centro specialistų konsultaciją 

Vilniuje galite tel. + 370 272 24 43. 
Daugiau informacijos www.stuburas.lt.

Ką Jūs žinote apie savo kaulų ir raumenų 
sistemą, arba kas yra judesių badas?

Lietuvoje šiuo metu yra keli šimtai žmonių, kurie dar nežino, kad jų raumenų ir kaulų sistemos 
funkcija yra sutrikusi.

alviai visada grūdina metalą 
tam, kad jis būtų patvarus, o 
žmogus ar dažnai grūdinasi ir 
taip stiprina sveikatą? Deja, la-

bai dažnai pamirštame grūdinimosi nau-
dą ir vos atvėsus orams peršąlame neatsi-
laikę prieš permainas.

Grūdinantis galima išvengti ligų, per-
šalimo, o kasdienės procedūros padeda 
sustiprinti imunitetą, suteikia energijos, 
žvalumo. Vėsus dušas atgaivina labiau 
nei puodelis kavos. Grūdinimasis nieko 
nekainuoja, užtrunka neilgai, vienintelė 
jo sudėtingesnė sąlyga – išmokti proce-
dūras paversti įpročiu. Tad kaip grūdin-
tis pataria medikai ir kokias procedūras 
galima atlikti namuose?

Gydytoja pataria
Kaip taisyklingai grūdintis, pataria Fabi-

joniškių sveikatos centro šeimos gydytoja 
Vytautė Veličkienė.

„Grūdinimasis reikalingas norint sustiprin-
ti organizmo imuninę sistemą ir didinti atspa-
rumą infekcinėms ligoms. Periodiškai dirgi-
nant organizmo receptorius, kūnas greičiau 
adaptuojasi reaguoti į temperatūros pokyčius, 
nes gerinama medžiagų apykaita, kraujotaka, 
aktyvinama nervų sistema.

Pradėti grūdintis galima bet kuriuo metų 
laiku, tačiau tik esant sveikam. Tęsti reko-
menduojama nuolatos, visus metus. 

Iš pradžių reikėtų atlikti švelnesnes ir 
trumpesnes procedūras, palengva jas ilginti 
ir stiprinti. Grūdintis galima oru, vandeniu 
ir saule. Gryname ore naudinga praleisti 
kuo daugiau laiko vaikštant sportuojant, 
žaidžiant. Taip pat reikia gerai vėdinti patal-
pas. Naudinga išsirengus nuogai vasarą pa-
būti išvėdintose patalpose ar paplūdimyje.

 Grūdinimasis vandeniu pradedamas 
įsitrynimais kambario temperatūros rankš-
luosčiu, vėliau duše užsipilant kūno tem-
peratūros vandens. Kas kartą vandenį rei-
kia rinktis vis šaltesnį. Be to, procedūrų 

laikas po truputį turi būti ilginamas. Taip 
pat rekomenduojamas kontrastinis dušas, 
maudymasis ežere, upėje, jūroje. Atviruo-
se vandens telkiniuose užsigrūdinusiems 
žmonėms rekomenduojama maudytis, kol 
vandens temperatūra nukrenta iki 10–12 
laipsnių. Į šaltesnį vandenį lįsti nepatartina.

Saulės vonios pradedamos nuo 10 min. 
deginimosi ir tęsiamos kasdien palaips-
niui ilginant iki vienos valandos trukmės. 
Šviesesnės odos žmonėms saulės voniomis 
reikėtų grūdintis atsargiau“, – pataria Fabi-
joniškių sveikatos centro gydytoja V. Velič-
kienė.

Grūdinimosi procedūros
 ■  Kontrastinis dušas. Išsimaudę at-

likite kontrastinio dušo procedūras. Pirmą 
kartą tiesiog apsipilkite vėsesniu vandeniu, 

pabūkite taip dešimt sekundžių, tuomet vėl 
liekite karštą vandenį. Praėjus kelioms die-
noms vis žeminkite šalto dušo temperatūrą 
ir vis ilgiau stovėkite nieko nedarydami, kol 
išbūsite minutę. Tuomet vėl liekite karštą 
vandenį. Vėliau kontrastinio dušo procedū-
ras kartokite du, tris, keturis kartus.

■  Grūdinkite kojas. Sušalti kojas ir 
dėl to susirgti, pavyzdžiui, šlapimo pūslės 
uždegimu ar kitomis ligomis galima labai 
greitai, todėl kojas tikrai verta grūdinti. Va-
karais ir rytais apipilkite kojas iš pradžių 
šiltu vandeniu, paskui šaltu. Žeminkite šalto 
vandens temperatūrą, ilginkite bei dažnin-
kite procedūras kaip ir atliekant viso kūno 
kontrastinį dušą.

■  Eikite į pirtį. Jeigu įmanoma, lan-
kykitės pirtyje du kartus per savaitę, atliki-
te visas standartines procedūras: pėrimąsi 
vanta, buvimą karštyje bei maudymąsi šal-
tame vandenyje. Jeigu sergate kraujagyslių 
ligomis ar yra pasireiškę širdies veiklos su-
trikimų, ribokite savo laiką pirtyje arba aps-
kritai jos venkite.

Asmeninė patirtis: grūdinasi ir 
niekuo neserga

Keturiasdešimtmetis Juozas P. iš Kau-
no sako, kad grūdinasi jau dešimt metų, 
todėl niekada neserga.

„Būna kartais, kad snarglys nubėga, 
bet tik tada, kai tikrai savęs visai nesau-
gau. Bet ir tai kas trejus metus. O kad 
sirgčiau, gulėčiau lovoje su temperatūra 
ir kosėčiau – taip nebūna“, – džiaugiasi 
vyras.

Paprašytas papasakoti apie savo svei-
katingumo paslaptį, Juozas sako, kad tai 
viso labo kontrastinis dušas. 

„Jau beveik dešimt metų, kai apsipilu 
šaltu vandeniu. Turėjau didelių sveika-
tos problemų, supratau, kad reikia viską 
keisti. Pradėjau sveikai maitintis, bėgio-
ti rytais ir grūdintis. Mankšta ir mityba 
sutvarkė virškinimo, širdies problemas, 
o grūdinimas mane sutvirtino kaip tikrą 
plieną. Niekuo nesergu, peršalimai ne-
baisūs, galėčiau kad ir stogus žiemą keis-
ti“, – sako Juozas.

Gydytoja V. Veličkienė: „Pradėti grūdintis ga-
lima bet kuriuo metų laiku, tačiau tik esant 
sveikam“.

Kontrastiniai dušai stiprina imunitetą, gerina kraujotaką, suteikia energijos ir žvalumo.

Kaip tinkamai grūdintis?
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Tyrimą atlikusios bendrovės sociologo 
Romo Mačiūno teigimu, šis tyrimas atsklei-
dė ir daugiau ryškių vyrų ir moterų požiūrio 
skirtumų į dantų ir burnos higieną – visiškai 
skirtingus dantų pastos pasirinkimą lemian-
čius veiksnius, pageidautinas dantų pastos 
savybes, situacijas, kada labiausiai norisi 
griebtis dantų šepetėlio, ir skirtingas nuotai-
kas prieš apsilankymus pas odontologą.

Tyrimo duomenimis, skirtingą abiejų ly-
čių atstovų požiūrį į dantų priežiūrą bene 
geriausiai paaiškina veiksniai, lemiantys 
dantų pastos pasirinkimą. Moterys yra lin-
kusios pirkti dantų pastą, kuriai tuo metu 
taikoma didžiausia nuolaida (22 proc.), arba 
labiausiai reklamuojamą (20 proc.), tuo tar-
pu didesnė dalis vyrų teigia išvis neperkantys 
dantų pastos ir pasikliaujantys šeimos narių 
pasirinkimu (32 proc.).

R. Mačiūno teigimu, toks atsainus vyrų 
požiūris į dantų pastą ir jos pasirinkimą grei-
čiausiai ir lemia jų aplaidumą šioje srityje.

Lietuvos gyventojai, apibūdindami ide-
alią dantų pastą, ją vertina rimtai, kaip tam 
tikrą vaistą, ir net 57 proc. apklaustųjų teigia, 
jog ji turėtų būti medikų patvirtinta. Respon-
dentai taip pat norėtų, kad dantų pasta būtų 
ekologiška, natūrali (38 proc.), populiari (14 
proc.) ir lietuviška (12 proc.). Tuo tarpu už-
sienietišką dantų pastą idealia įvardino tik 5 
proc. apklaustųjų Lietuvos gyventojų.

Ryškus, bet, kaip teigia sociologas R. 
Mačiūnas, taip pat ir natūralus skirtumas 

tarp lyčių atsiskleidė respondentų paklausus 
apie tai, kada labiausiai kyla noras griebtis 
dantų šepetėlio. Dėl noro išsivalyti dantis su-
valgius svogūnų ar česnakų moterys ir vyrai 
buvo vieningi (64 proc.), tačiau kitos situa-
cijos, kuomet norisi griebtis dantų šepetėlio, 
nesutapo – moterys norėtų išsivalyti dantis 
suvalgiusios saldumynų (19 porc.) ar išgėru-
sios kavos (15 proc.), o vyrai – išgėrę alaus 
(24 proc.).

„Įdomus skirtumas tarp stipriosios ir 
silpnosios lyties išryškėjo prakalbus apie 
apsilankymus pas odontologą. Čia respon-
dentai tarsi apsikeitė vietomis ir stiprioji 
lytis tapo silpnąja", – sako sociologas. 

Apsilankymų pas odontologą prisipažino 
bijantys 64 proc. vyrų, o moterų – 51 proc. 
Tuo tarpu šių apsilankymų teigia, jog nebijo, 
34 proc. vyrų ir net 49 proc. moterų.

Tyrimo metu respondentų buvo klausia-
mas dantų bei burnos higienai ypač aktualus 
klausimas apie naudojimąsi svetimu dantų še-
petėliu. Paklausus, kieno dantų šepetėlį, esant 
būtinybei ir neturėdami savojo, rinktųsi, pusė 
respondentų kategoriškai atsakė, jog dantų ne-
sivalytų išvis. Tačiau jei vis dėlto reikėtų, ir 
vyrai, ir moterys greičiausiai pasirinktų antro-
sios pusės dantų šepetėlį (22 proc.).

 „Waterpik“ – puiki dovana Jūsų 
ir Jūsų artimųjų šypsenoms!

 Pamirškite dantų siūlą. 

www.waterpik.lt 
Tel.: +370 620 26601.

 „Waterpik“ – tai dantų 
valymas pulsuojančia 
vandens srove. Komplekte 
rasite šešių rūšių 
antgaliukus.

 Puikiai tinka tarpdančių, 
implantų, breketų priežiūrai. 

 Rezultatus išvysite jau 
po 14 dienų.

 Pristatymas visoje 
Lietuvoje – NemOKAmAS.

Burnos higiena: kas svarbu 
vyrams ir moterims?
Kas antras (48 proc.) Lietuvos gyventojas mano, 
jog savo dantų ir burnos higienai turėtų skirti 
daugiau dėmesio nei skiria dabar. Tik 26 proc. 
vyrų ir beveik dvigubai daugiau moterų (40 
proc.) yra patenkinti šia sritimi. Tokią tendenciją 
atskleidė Lietuvoje atliktas tyrimas.

alstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VKL) ragina pacientus 
būti išmintingus ir taupius – 
nemokėti už tai, už ką ligonių 

kasos apmoka Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Ligonių kasos nuolat gauna klausimų, 
kokiais atvejais reikia mokėti gydantis. 
Dažniausiai kreipiamasi jau sumokėjus. 
Susirgęs žmogus nori greičiau pasveikti, 
tad nepagalvojęs sumoka. Beveik visada 
medikai tinkamai paaiškina pacientui apie 
PSDF lėšomis apmokamą gydymą, bet 
pasitaiko ir nesąžiningumo. Labai svar-
bu, kad pacientai būtų budrūs – sužinotų, 
už ką mokama PSDF lėšomis, neprisidėtų 
prie neteisėtų mokėjimų ir patys nepatirtų 
išlaidų. 

Žinotina, kokias šeimos 
gydytojo ir specialisto 
paslaugas turite gauti 
nemokamai

Jei esate apdraustas privalomuoju svei-
katos draudimu (PSD) ir registruotas po-
liklinikoje ar šeimos klinikoje (nesvarbu, 
ar viešojoje, ar privačioje), sudariusioje 
sutartį su TLK, jums nekainuos nei apsi-
lankymas pas šeimos gydytoją, nei šeimos 
gydytojo paskirti jums būtini tyrimai (pri-
skirti šeimos gydytojo kompetencijai), nei 
siuntimas konsultuotis pas gydytoją speci-
alistą, nei tyrimai pagal prevencines pro-
gramas, kaip ir daugelis kitų paslaugų. 

Su šeimos gydytojo siuntimu už gydyto-
jo specialisto konsultaciją ir konsultacijos 
metu gydytojo specialisto paskirtus tyri-
mus diagnozei nustatyti bei gydymui pa-
skirti taip pat mokėti nereikia. Be šeimos 
gydytojo siuntimo nemokamai teikiama ir 
būtinoji pagalba. Žinotina, kad siuntimas 
nemokamai konsultuotis išduodamas pagal 
poreikį, kai šeimos gydytojas ar gydytojas 
specialistas įvertina jūsų sveikatos būklę. 
Jei siuntimo neturite ir pageidaujate speci-
alisto apžiūros, konsultacija yra mokama. 

Paslaugos pagal prevencines 
programas – nemokamos 

Lietuvoje vykdomos svarbios prevenci-
nės programos: gimdos kaklelio, krūties, 
priešinės liaukos ir storosios žarnos vėžio, 
širdies ir kraujagyslių ligų, vaikų dan-
tų silantavimo. Visiems apdraustiesiems, 
patenkantiems į šių programų amžiaus 
grupes, šeimos gydytojas turi pasiūlyti pe-
riodiškai pasitikrinti dėl šių ligų ir atlikti 
PSDF lėšomis apmokamus tyrimus.

Jei pacientas nepatenka į prevencinių 
programų amžiaus grupes ir turi nusis-
kundimų dėl sveikatos, gydantis gydy-
tojas sprendžia, jei tam yra medicininių 
priežasčių, ar siųsti pacientą konsultacijai 
pas specialistą, o specialisto skirti tyrimai 
atliekami nemokamai. 

Jei gydotės ligoninėje
Jei tenka gydytis ligoninėje su gydančio 

gydytojo siuntimu, nereikės mokėti už gy-
dytojo skiriamas procedūras, tyrimus, vais-
tus ar medicinos pagalbos priemones. PSDF 
biudžeto lėšomis ligoninės yra aprūpinamos 
VLK ar pačių ligoninių perkamais vaistais 
ir priemonėmis. Tad jei ligoninėje gautumė-
te „pirkinių sąrašą“, kreipkitės į ligoninės 
administraciją ir klauskite, ar tai teisėta. 

Klauskite, kokiais atvejais ligoninėje 
reikės susimokėti. Pavyzdžiui, kai yra al-
ternatyva (galima pasirinkti tarp ligonių 
kasų kompensuojamo vaisto ar priemonės 
ir brangesnio vaisto ar priemonės), reikia 
sumokėti ne visą kainą, o tik skirtumą tarp 
PSDF lėšomis kompensuojamo ir branges-
niojo varianto. Atminkite, kad tokiu atveju 
turėsite raštiškai patvirtinti savo sutikimą 
naudoti brangesnę priemonę ar vaistą.

Pasitaiko, kad pacientai pageidauja tyri-
mų ar procedūrų, kuriems gydytojas nemato 
būtinybės ir neskiria. Jums pageidaujant ir 
gydytojui neprieštaraujant, nusprendę nau-
dotis šiomis procedūromis už jas turėsite 
sumokėti. Tuomet gydymo įstaigos kasoje 
reikės sumokėti gydymo įstaigos adminis-
tracijos patvirtintą viešai skelbiamą kainą. 

Apdairiai įsigykite ortopedijos 
priemones 

Jei jums reikalinga ortopedijos techni-
kos (OTP) priemonė, kurią paskyrė gydy-
tojas specialistas, nepamirškite, kad visa-
da galite pasirinkti jos gamintoją. Dažnai 
(bet ne visada) tą pačią priemonę gamina 
kelios įmonės, tad pasidomėkite, kiek už 
tą pačią OTP reikės primokėti skirtingose 
įmonėse – visada galite pasirinkti gamin-
toją, kuriam primokėti reikės mažiausiai. 
Nemažai daliai pacientų šios priemonės 
kompensuojamos šimtu procentų, todėl 
priemoka galima tik už konkrečios prie-
monės technologinius ypatumus (pa-
vyzdžiui, jei ji pagaminta iš brangesnės 
medžiagos ar joje yra papildomi kons-
trukciniai elementai). Pasidomėkite, ar 
priemoka yra privaloma, ar taikoma todėl, 
kad siūloma pagaminti geresnę nei kom-
pensuojama priemonė. 

Gavę jau pagamintą OTP įsitikinkite, 
kad jos savybės yra tokios, kokias nurodė 
ją skyręs gydytojas specialistas. Nepirkite 
ir nenaudokite ortopedinių priemonių, ku-
rių jums neskiria gydantis gydytojas. 

Jei vis dėlto kiltų abejonių dėl prie-
monės savybių ar priemokos teisėtumo, 
kreipkitės į VLK Ortopedijos technikos 
kompensavimo skyrių. 

Jei reikia endoprotezavimo
Sąnarių keitimo operacijos Lietuvoje 

nuolat atliekamos dvidešimtyje gydymo 
įstaigų, jose planines operacijas atlieka 
patyrę gydytojai specialistai. Operacijų 
skaičius kasmet auga. Kur ir kiek reikia 
laukti šių operacijų, skelbiama VLK in-
terneto svetainėje (skyrelyje „Sąnarių 
endoprotezai“). Tad turėdami galimybę 
pasirinkti tiek gydymo įstaigą, tiek ope-
ruojantį specialistą, pagalvokite, ar visada 
išmintinga rinktis gydymo įstaigą, kurioje 
didžiausia eilė. Įvertinkite, ar verta savo 
lėšomis įsigyti endoprotezą ir laukti, kol 
dalis šių jūsų išlaidų bus kompensuota. 
Be to, neturėdami reikiamų žinių, galite 

įsigyti ir netinkamą ar daug brangiau kai-
nuojantį endoprotezą. 

 Visi VLK nupirkti endoprotezai yra 
kokybiški, patikimi ir sertifikuoti ES, to-
kie pat naudojami ir kitose Europos šaly-
se. 

Kaip elgtis pacientui?
Jei gydotės, nesibaiminkite klausti gy-

dytojo: gydytojo pareiga yra paaiškinti 
pacientams, kokios paslaugos, tyrimai ar 
vaistai yra apmokami iš PSDF biudžeto, 
kodėl ir už ką prašoma mokėti, atsaky-
ti į kitus pacientų klausimus. Klauskite, 
ar negalite gauti nemokamo gydymo, 
paprašykite paaiškinti, kodėl siūloma 
patiems pirkti gydymo priemones, jeigu 
esate apdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimu.

Jei manote, kad brangesni vaistai ir 
kitos priemonės jums nereikalingi arba 
jų tiesiog negalite įsigyti, praneškite gy-
dytojui apie savo apsisprendimą gydytis 
iš PSDF biudžeto apmokamais vaistais ir 
medicinos pagalbos priemonėmis. Primin-
kite, jog turite tokią teisę ir iš jūsų negali 
būti reikalaujama papildomo mokesčio. 
Jeigu iš gydytojo nesulaukiate aiškaus 
atsakymo, kreipkitės į gydymo įstaigos 
administraciją. 

Jei vis dėlto jau sumokėjote ir suabejo-
jote, ar tai teisėta, išsaugokite mokėjimo 
dokumentus ir kreipkitės į gydymo įstaigą 
raštu, o jei atsakymas netenkina – į teritori-
nę ligonių kasą. Čia galėsite išsiaiškinti, o 
paaiškėjus, kad pinigai iš jūsų paimti netei-
sėtai, gydymo įstaiga turės grąžinti lėšas. 

Rūpimus klausimus galima pateikti 
el. paštu info@vlk.lt arba ligonių kasų 

informacijos tel. 8 700 88 888.
Kviečiame apsilankyti ir VLK 

„Facebook“ paskyroje 
www.facebook.com/vlk.lt.

Neskubėkite mokėti, kai gydymas turi būti nemokamas 
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Implantų kokybė –  
svarbi

Mūsų kalbinti Vilniaus, Kauno, Pa-
nevėžio, Šiaulių implantologijos spe-
cialistai dirba su modernia odontologi-
jos technika, o implantavimo paslaugas 
teikia naudodami itin aukštos kokybės 
šveicariškus implantus.  Juos gaminanti 
įmonė yra pasaulinė dantų implantų, res-
tauracijos ir regeneracijos odontologijos 
lyderė. Šios kompanijos produktai gami-
nami bei tobulinami bendradarbiaujant 
su pirmaujančiomis pasaulyje kliniko-
mis, tyrimų institutais bei universitetais, 
kompanijai dirbančiais mokslininkais. 

Per 60 veiklos metų ir atliktų tyrimų, ši 
kompanija rinkai pasiūlė inovatyvius, 
moksliškai pagrįstus ir efektyvius dantų 
atkūrimo būdus. 

Implanto gijimo trukmė ir efektyvu-
mas priklauso nuo bendros paciento or-
ganizmo būklės, bet tam didelę įtaką gali 
daryti ir unikalios pačių implantų savy-
bės. Pavyzdžiui, dažnai pacientams re-
komenduojami šveicariški implantai yra 
padengti specialiu skysčiu, kuris page-
rina ir pagreitina kaulo formavimąsi ant 
implanto. Toks sprendimas naudojamas, 
norint strumpinti gydymo trukmę. Ypa-
tingų savybių turintis paviršius didina 
implanto stabilumą kritiškai ankstyva-

me laikotarpyje, o gijimo laikas nuo 6–8 
sav. sutrumpėja iki 3–4 sav. Lyginant su 
paprastu paviršiumi, ant šio paviršiaus 
susidaro 60 proc. daugiau kaulinio audi-
nio, o tai yra geriausi rezultatai implantų 
rinkoje.

Dar vienas išradimas, sukurta specia-
liai odontologinei implantologijai – tai 
titano ir cirkonio lydinys, vietoje įprasto 
titano, kuris užtikrina puikią osteointe-
graciją (kaulo priaugimą) bei mechani-
nes savybes. Lydinys yra stipresnis už 
švarų titaną.

Tokie implantai tinka, kuomet yra 
siaura tarpdantinė erdvė, plona alveoli-
nė ketera, yra įgimtas šoninio kandžio 
trūkumas. Jie suteikia gydymui daugiau 
galimybių siekiant maksimaliai išsaugoti 
kaulinį audinį ir kraujotaką. Ypač tinka 
pacientams, priklausantiems rizikos gru-

pėms. 
Anot gydytojų, nors pacientai ne vi-

sada apie tai susimąsto, tačiau implanto 
kokybė ir patikimumas yra labai svar-
būs. Pavyzdžiui, naudojant žinomos ir 
patikimos kompanijos implantus, žmo-
gui visada turi būti išduodamas implanto 
pasas su individualiu implanto numeriu 
ir atlikto gydymo informacija. Remiantis 
juo, jei pacientui kiltų problemų, daugu-
moje pasaulio šalių bus suteikta greita ir 
profesionali pagalba. 

Tad norėdami saugių, efektyvių ir il-
galaikių implantavimo paslaugų – ieš-
kokite profesionalių odontologų savo 
mieste.

Prieš šventes padovanokite 
šypseną tiems, kam jos 

labiausiai reikia.

Geriausia dovana – graži šypsena

Vilniaus implantologijos 
centras

Padovanoti gražią šypseną sau 
ar artimiesiems sostinėje galite 
apsilankę Vilniaus Implantolo-
gijos centre. Dantų sveikata čia 
pasirūpins profesionalūs gydy-
tojai: implantacijos, chirurgijos, 
protezavimo, burnos higienos, 
terapijos, periodontologijos, orto-
dontijos, endodontijos ir kt. speci-
alistai.

 „Vertiname ir rūpinamės kie-
kvienu atėjusiu pacientu, nes nori-
me, kad Jūs sugrįžtumėte. Vilniaus 
implantologijos centras yra jau 10 
metų veikianti viena iš didžiausių 
odontologijos klinikų sostinėje, 
įsikūrusi Užupyje. Po 10 metų 
nuoseklaus darbo galime džiaug-
tis puikiais gydymo rezultatais, at-
liktais moksliniais tyrimais, skai-
tomomis paskaitomis užsienio bei 
Lietuvos kolegoms, bei nuolatiniu 
tobulėjimu. Esame kompetentinga  
gydytojų komanda, kuri sprendžia 
net sudėtingiausius gydymo atve-
jus. Mūsų darbą palengvina visa 
įmanoma geriausia odontologijos 
įranga, prisidedanti prie darbo 
sėkmės“, – apsilankyti Vilniaus 
implantologijos centre kviečia gy-
dytojas Algirdas Puišys.

Kauno implantologijos 
centras

Kauno implantologijos cen-
tre pacientais pasirūpins darni 
profesionalių gydytojų koman-
da. Implantologija, burnos chi-
rurgija, protezavimas, ortodon-
tija, periodontologija, terapinis 
gydymas, burnos higiena ir ki-
tos paslaugos Kauno implan-
tologijos centre suteiks Jums 
sveiką bei gražią šypseną.

„Esu įsitikinęs, kad renkantis 
odontologijos kliniką pagrin-
dinis kriterijus yra  ne vieta, o 
profesionalumas ir darbo pa-
tirtį turintys specialistai.  Apie 
gydytojo įgūdžius, patirtį ir 
sugebėjimus galima spręsti pa-
sidomint, kiek dėmesio, pastan-
gų ir finansinių resursų skiria-
ma profesiniam tobulinimuisi. 
Dažniausiai visos odontologijos 
naujienos atkeliauja iš užsienio. 
Nauji įgūdžiai įgyjami semian-
tis žinių užsienio šalyse rengia-
muose kursuose, mokymuose, 
bendraujant su kolegomis su 
Lietuvos ir užsienio kolego-
mis“, – sako gydytojas Dainius 
Razukevičius.

Šiaulių implantologijos 
centras

Dar viena odontologijos klinika 
Lietuvoje, kurioje Jums gali būti 
suteiktos visos profesionalios pa-
slaugos – Šiaulių implantologijos 
centras.

„Šiaulių implantologijos centras 
– tai moderni odontologijos klinika 
Šiauliuose. Čia teikiamos įvairios 
aukščiausios kokybės odontologijos 
paslaugos: dantų implantacija, kaulo 
priauginimo procedūros, periodonto-
logija, endodontija, profesionali bur-
nos higiena ir kt. Klinikoje dirbama 
su pasaulinį pripažinimą pelniusiais 
implantais.  Šiaulių implantologijos 
centras visiškai aprūpintas modernia 
odontologine įranga, atitinkančia 
tarptautinius standartus, o klinikoje 
dirbantys specialistai yra nuolat to-
bulėjantys profesionalai, prestižinių 
draugijų nariai. Šiaulių implanto-
logijos centro gydytojai kasmet to-
bulinasi bei gilina žinias seminarų, 
stažuočių, konferencijų Lietuvoje ir 
įvairiose pasaulio šalyse metu. Jums 
nėra ko nuogąstauti – patyrę speci-
alistai profesionaliai pasirūpins Jūsų 
dantimis, kiekvienam pacientui siū-
lydami kompetentingus, individua-
liai pritaikytus sprendimus“, – sako 
gydytojas Žilvinas Čiužas.

Panevėžio 
implantologijos centras

Panevėžio miesto gyventojai ga-
li rinktis iš ne vienos profesionalias 
odontologijos paslaugas teikiančios 
klinikos. Viena jų – Panevėžio im-
plantologijos centras. Čia dirbantys 
gydytojai suteiks kokybiškas visas 
dantų ir burnos priežiūros, gydymo, 
implantavimo ir kt. paslaugas. Pa-
tikėti dantų implantavimo užduotį 
Panevėžio implantalogijos centrui 
kviečia gydytojas – chirurgas Ro-
kas Kuprys:

 „Praktika rodo, kad rinkdamiesi 
implantus žmonės paprastai pasi-
kliauja gydytoju. Retas ateina žino-
damas, kokio gamintojo implanto 
norėtų. Dažnai svarbų vaidmenį at-
lieka kaina. Ir tai stebina – nes im-
plantas yra kūno dalis. Priklausomai 
nuo to, kuriuos implantus pasirinksi-
te, dantų atkūrimo laikas gali skirtis 
ne dienomis, o  metais. Nekalbant 
apie fizinio ir emocinio komforto 
skirtumus. Verta paminėti, kad Pane-
vėžio implantologijos centre  visas 
odontologines procedūras galima 
atlikti išsimokėtinai.

Noriu pasidžiaugti, kad atsiranda 
naujų metodikų burnos chirurgijos 
srityje, tačiau toli gražu jų negali-
ma pritaikyti kiekvienam pacientui. 
Tinkamiausia chirurginė procedūra 
visada turėtų būti parenkama kie-
kvienam pacientui individualiai“.

Panevėžio odontologijos 
klinika „Dentavita“

Dar viena Panevėžyje įsikūrusi 
odontologijos klinika – „Dentavi-
ta“.  Joje Jus taip pat pasitiks savo 
darbą išmanantys bei palankiau-
sius pacientams gydymo sprendi-
mus siūlantys gydytojai.

 „Didžiausias mūsų klinikos 
privalumas toks, kad visos odon-
tologinės paslaugos yra vienoje 
vietoje –  nuo profilaktinio pati-
krinimo ar dantų gydymo iki su-
dėtingų operacijų ar implantacijų. 
Džiaugiamės ir dirbančio perso-
nalo kompetencija, nes kiekvienas 
klinikoje dirbantis specialistas yra 
savo srities žinovas, keliantis savo 
darbui labai aukštus kokybinius 
reikalavimus. Savo veikloje  va-
dovaujamės vertybėmis – pagarba 
ir išskirtinis  dėmesys kiekvienam 
klinikos  pacientui – Jūs esate 
svarbiausi mūsų klinikoje“, - sako 
odontologijos klinikos „Dentavi-
ta“ gydytojas Marijus Kubilius. 
Specialistas pritaria, kad odonto-
logijos klinikoje pacientus pasi-
tiks draugiškas, jaunas, perspekty-
vus, darniai dirbantis  kolektyvas, 
turintis savo vertybes ir tradicijas, 
na o malonią atmosferą kurs este-
tiška, jauki aplinka.

Implantologijos paslaugos ir profesionalūs odontologai Jūsų mieste

Algirdas Puišys

 Dainius Razukevičius

Žilvinas Čiužas

Rokas Kuprys

Marijus Kubilius

„Vilniaus implantologijos  
centras“ 

Polocko g. 21/Žvirgždyno g. 1, Vilnius
Tel. /faks. + 370 5  276 0725
Mob. + 370 604 16 118
El. paštas info@vicklinika.lt

„Kauno implantologijos  
centras“

Kalniečių g. 247, Kaunas
Tel. + 370 3 777 5070
Mob. + 370 640 52 485
El. paštas info@kicklinika.lt

„Šiaulių implantologijos  
centras“

Tilžės 26-4, Šiauliai
Mob. + 370 655 99 499
El. paštas info@sicklinika.lt

„Panevėžio implantologijos  
centras“

Ramygalos g. 21-7, Panevėžys 
Mob. + 370 607 27 272 
El. paštas info@picklinika.lt 

„Dentavita“ – odontologijos  
klinika Panevėžyje

Taikos al. 24, Panevėžys
Tel. /faks. + 370 4 546 6933
Mob. + 370 610 66 933. 
+ 370 663 66 000
El. paštas info@dentavita.lt

Artėjant šventėms sau ar artimiesiems 
padovanoti galime ir gražią sveiką šypseną. 
Tačiau tokį sprendimą reikia priimti atsakingai, 
sveikatą patikėti vertėtų tik patikimiems, savo 
sritį puikiai išmanantiems odontologams. Kur 
tokius rasti? Ir ką reikėtų žinoti tiems, kieno 
dantims reikalinga itin svarbi procedūra –  
implantacija? Apie tai žiniomis dalijasi 
odontologai iš visos Lietuvos.
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iais laikais aplinka persunkta vaizdų 
pertekliumi: skaitmeniniais vaizdais, 
mažais šriftais, todėl akys yra itin 
varginamos. Kaip padėti joms, kaip 
akis apsaugoti nuo pervargimo ar pa-

dėti pervargusioms?
Pratimai vengiant pervargimo

■  Dirbti su kompiuteriu, skaityti knygas 
ar spaudą reikėtų tik gerai apšviestoje vietoje. 
Dera iškart įjungti šviesą vos tik pradeda temti, 
nereikėtų laukti, kol visai nieko nebeįžiūrėsite.

■  Maži tekstų šriftai labai vargina akis, 
todėl, kai tik įmanoma, reikėtų dirbti su len-
gvai įskaitoma tekstine informacija. Padidin-
kite kompiuterio, telefono šriftus tiek, kad 
akys beveik visai neįsitemptų juos skaityda-
mos.

■  Dirbant su kompiuteriu optimalus ats-
tumas tarp akių ir monitoriaus yra 45–75 cm. 
Be to, monitorius turėtų būti akių aukštyje.

■  Ekranai, į kuriuos žiūrime, turi būti 
techniškai tvarkingi – vaizdas neturi drebėti, 
mirgėti, išsilieti spalvos ir pan.

■  Nereikėtų įtemptai į kažką žiūrėti 
(skaityti, rašyti ir pan.) ilgiau nei 1 val. be 
pertraukų. Pertraukėlių metu geriau nukreipti 
žvilgsnį į giedrą dangų arba užsimerkti – tam, 
kad akys nebefokusuotų jokio vaizdo, nebe-
įsitemptų. Taip pat verta padaryti mankštą: 
nukreipti žvilgsnį į kairę, dešinę, apačią, vir-
šų. Tinka ir žemiau išvardinti pratimai.

■  Vertėtų planuoti savo veiklą ir neleisti 
laiko prie kompiuterio ar kitaip varginti akis 
ilgiau nei būtina. Geriau, jei dalį dienos ga-
lėsite skaityti, rašyti, žiūrėti į ekraną, o dalį 
dienos – pasivaikščioti gamtoje, žiūrėti į na-
tūralią aplinką.

Pavargusių akių stiprinimas
Akis galite palepinti kaukėmis – užsidėkite 

agurko griežinėlius arba šilto pieno su medu-
mi kompresus. Tačiau geriausia jas stiprinti 
darant pertraukėles tarp darbų ar tiesiog kar-
tą ar kelis kartus per dieną atlikti pervargusių 
akių stiprinimo pratimus:

■  Akis atpalaiduos ir sustiprins masažas, 
stimuliuojantis raumenų sritį ir kraujotaką 
aplink akis. Masažas atliekamas taip: užsi-
merkite ir nykščiu bei smiliumi spauskite aps-
kritimus aplink akis – nuo kaktos iki nosies 
galo. Arba šiais pirštais atlikite sukamuosius 
judesius aplink akis. Kitas masažo pratimas 
atliekamas mirksint: giliai įkvėpkite, iškvėp-
kite, tada dešimt sekundžių stipriai mirksėkite 
kaire akimi, paskui tą patį pakartokite su de-
šine akimi.

■  Labai stipriai užsimerkite ir taip pabū-
kite 5 sek., tada atsimerkite ir tiek pat laiko 
išbūkite atsimerkę. Tai pakartokite 5–8 kartus. 
Pratimas pagerins kraujotaką, stiprins ir atpa-
laiduos akių raumenis.

■  Porą minučių tiesiog labai greitai mirk-
sėkite – tai taip pat pagerins akių kraujotaką.

■  Nuovargį mažina pratimas, daromas 
atsistojus. Nešiojantieji kontaktinius lęšius 
ar akinius, jų neturėtų nusiimti pratimo me-
tu. Maždaug 2–3 sekundes žiūrėkite tiesiai 
priešais save. Tada ištieskite ranką taip, kad 
pirštai atsidurtų priešais akis už maždaug 30 
cm. Žiūrėkite į piršto galiuką 3–5 sekundes. 
Nuleiskite ranką ir vėl žiūrėkite tiesiai priešais 
save į erdvę kelias sekundes. Tokį pratimą pa-
kartokite 10 kartų.

■  Žiūrėkite tiesiai priešais save, tada lėtai 
įkvėpkite, o įkvėpimo metu pasukite žvilgsnį į 
kairę. Tokioje padėtyje išbūkite tol, kol būtinai 
turėsite įkvėpti. Įkvėpimo metu žvilgsnis turi 
grįžti į pradinę padėtį. Tada pakartokite prati-
mą nusukdami žvilgsnį kitomis kryptimis.

■  Lėtai sukite žvilgsnį ratu, stengdamiesi 
žiūrėti į savo akių vokų kontūrus (akių kam-
pučius, blakstienas ir t. t.). Paskui apsukite 
ratą į priešingą pusę. Kartokite tai 5–10 kartų.

■  Užsimerkę sukite akis ratu į vieną pu-
sę, paskui į kitą. Pakartokite šį pratimą iki 20 
kartų.

■  Du ar tris kartus greitai žvilgtelkite į 
kurią nors pusę, tada tą patį žvilgčiojimą nu-
kreipkite į kitas kryptis. Pratimą atlikite 5–8 
kartus.

Kaip stiprinti pavargusias akis

Galvos plaukai kasmet neišvengiamai 
patiria žiemos šalčių poveikį. Tam, kad 
apsaugotume ir sustiprintume juos, ruoštis 
reikia iš anksto. Pateikiame paprastus pata-
rimus, kaip pasirūpinti savo plaukais taip, 
kad žiema jiems nebekeltų grėsmės.
Patarimai, kaip pasirūpinti 
plaukais

Žiemą plaukams kenkia ne tik šaltis lauke, 
bet ir pakitęs oras patalpose. Šildomų pastatų 
erdvės netenka drėgmės, todėl plaukai (kaip 
ir oda) išsausėja, gali imti labiau riebaluotis, 
atsiranda pleiskanų. Dėl kai kurių drabužių, 
jie dar ir pradeda elektrintis. Štai keli pagrin-
diniai principai, kurių laikantis, jums pavyks 
išsaugoti plaukus sveikus.

■  Prieš įsibėgėjant šalčiams svarbu ap-
silankyti pas kirpėją. Pakirpkite galiukus ir 
dažykite plaukus dar prieš prasidedant spei-
gui, o ne tada, kai klimato sąlygos tampa at-
šiaurios.

■  Jei manote, kad plaukai apsaugo Jūsų 
galvą nuo šalčio, neklystate. Tačiau, kas ap-
saugos Jūsų plaukus? Eidami į lauką būtinai 
dėvėkite kepurę.

■  Niekada žiemą į lauką neikite drėgnais 
plaukais, nes visa drėgmė užšals, o tai itin pa-
kenks plaukams. Jie ims skilinėti ir lūžinėti. 
Atrodytų, kad puiki išeitis galėtų būti karštas 
džiovintuvas, tačiau jo taip pat reikėtų veng-
ti, nes sausas patalpų oras jau ir taip sausina 
plaukus. Taigi, geriausia trinkti galvą vakare, 
kad per naktį ji išdžiūtų ir nebūtų kenkiama 
plaukams.

■  Prižiūrėkite ilgų plaukų galiukus – 
tepkite juos maitinamosiomis kaukėmis, 
aliejais.

■  Plaukai mažiau elektrinsis, jeigu juos 
šukuosite medinėmis šukomis.

■  Jeigu plaukai dažnai riebaluojasi, 
reikėtų vengti juos plauti itin aukštos tempe-
ratūros vandenyje, nes karštis tik dar labiau 
aktyvina riebalines liaukas. Beje, mitas, kad 
dėl dažno plovimo plaukai tik dar labiau 
riebaluojasi. Plaukite tiek kartų, kiek atrodo 

būtina, tačiau naudokite priemones, skirtas 
būtent riebiems plaukams. Be to, žiemą svar-
bu visada naudoti balzamą ar kondicionierių.

■  Žiemą maitinkite plaukus iš vidaus. 
Subalansuota mityba padės išsaugoti plau-
kus sveikus per žiemos šalčius. Plaukai 
geriau augs, jeigu valgysite kiaušinius, pie-
no bei mielių produktus, grikius, avižinius 
dribsnius. Šiuose produktuose daug mikroe-
lementų ir B grupės vitaminų. Taip pat derėtų 
pasirūpinti pakankamu tokių mikroelemen-
tų, kaip cinkas, selenas, varis, įsisavinimu. 
Valgykite riešutus, petražoles, gyvūnų kepe-
nėles, obuolius, morkas, ankštines daržoves, 
citrusinius vaisius, jūros gėrybes.
Natūralios kaukės plaukams

Atėjus šalčiams labai svarbu tampa pa-
maitinti plaukus naudingųjų medžiagų 
suteikiančiomis kaukėmis. Tačiau visai 
nebūtina skubėti į kosmetikos parduotuvę – 
nemažai tokių kaukių galima pasidaryti na-
muose iš kasdienių ar įvairių natūralių pro-
duktų. Štai keletas naminių kaukių receptų, 
kuriomis verta kartais palepinti plaukus.

Bulvių kaukė. Kaukei pasigaminti reikės 
bulvių, medaus ir kiaušinio trynio. Sutar-
kuokite kelias bulves smulkia tarka. Gautą 
masę nusunkite ir sumaišykite su kiaušinio 
tryniu bei dviem šaukštais skysto medaus. 

Viską sumaišykite, įtrinkite drėgnus, su 
šampūnu jau išplautus plaukus bei galvos 
odą, palaikykite šią kaukę apie pusvalandį. 
Paskui nuplaukite šiltu vandeniu ir leiskite 
plaukams išdžiūti. 

Alaus kaukės. Aluje yra B grupės vita-
minų, todėl jis naudingas plaukams. Plaukai 
atgaus sveikatą, jeigu 2–3 mėnesius taikysi-
te jiems alaus kaukių terapiją. Temperatū-
rą išlaikančiame termininiame inde karšto 
tamsaus alaus stikline užplikykite šaukštą 
varnalėšų šaknų ir šaukštą apynių. Tegul 
mišinys pastovi parą, paskui tirščius nu-
koškite. Ištrinkite plaukus su šampūnu, tada 
įtrinkite drėgnus plaukus (ypač prie galvos) 
pasigamintu antpilu, palaikykite penkiolika 
minučių ir išplaukite. Antpilą naudokite du 
tris kartus per savaitę. 

Kita alaus kaukė labai tiks tada, kai plau-
kai slenka, beveik neauga. Į stiklinę įdėkite 
saujelę beržų lapų, apynių bei medetkų žie-
dų. Užplikykite žalumynus karšto šviesaus 
alaus stikline. Galite net šiek tiek pavirti. 
Už poros valandų nukoškite skystį ir jį nau-
dokite taip, kaip ir anksčiau aprašytą alaus 
kaukę.

Sausiems ir nežvilgantiems plaukams 
tiks alaus ir juodos duonos kaukė. Tirštos 
konsistencijos kaukė gaunama stiklinėje 
tamsaus karšto alaus išbrinkius kelias rie-

keles naminės juodos duonos. Gauta masė 
tepama ant galvos odos ir plaukų po to, kai 
šie ištrinkiami su šampūnu. Kaukę reikėtų 
palaikyti apie 30 min., o paskui išplauti šiltu 
vandeniu.

Svogūnų kaukės. Svogūnuose taip pat 
gausu medžiagų, naudingų plaukams šaltuo-
ju metų sezonu. Jeigu svogūnų kvapas Jums 
nekelia pasibjaurėjimo – šios prieskoninės 
daržovės kaukė žiemą išgelbės Jūsų plau-
kus. Pati paprasčiausia kaukė gaminama 
sutarkavus nedidelį svogūną ir sumaišius jį 
su kiaušinio tryniu bei šaukštu aliejaus. Čia 
beveik galioja posakis „ką valgai, tas tinka 
ir ant plaukų“, tačiau omleto šį kartą nekep-
sime. Gauta kauke reikėtų ištrinkti švarius 
plaukus ir šiltai palaikyti apie 20 minučių. 
Pravartu užsidėti maudymosi kepuraitę ar-
ba, jeigu jos neturite, paprastą polietileno 
maišelį. Vėliau plaukus išskalaukite šiltu 
vandeniu. Tokia kauke plaukus pamaitinti 
pakaks kartą per savaitę.

Plaukų galiukams stiprinti ir kaštoniniam 
atspalviui paryškinti tiks svogūnų lukštų to-
nikas. Jį pasigaminsite porą saujų svogūnų 
lukštų, 5 smulkintus gvazdikėlius ir šaukštą 
aliejaus užpylę 200 ml degtinės arba spirito. 
Tokį antpilą uždarame inde tamsioje vietoje 
palaikykite 2 savaites, o paskui tirščius nu-
koškite. Gautu toniku tepkite plaukus 2–3 
kartus per savaitę. Jį galima naudoti ir kaip 
plaukų kaukę, kuria plaukus palepinsite po 
išplovimo, ir kaip toniką, kuriuo kasdien 
tepsite plaukų galiukus.

Žiemą taip pat tinka ir įvairios kitos drė-
kinamosios kaukės – kokosų, alyvuogių, 
persikų kauliukų bei palmių aliejai, kiauši-
nio trynio kaukės. Svarbu palaikyti pakan-
kamą drėgmę, nes, kaip buvo minėta, žiemą 
patalpų oras plaukus itin sausina. 

Kokia kaukė geriausiai tinka Jūsų plau-
kams – nuspręskite patys. Tereikia ekspe-
rimentuoti ir stebėti gaunamą rezultatą. 
Šie eksperimentai, skirtingai nei naudojant 
įvairias chemines medžiagas, tikrai nepa-
kenks plaukams. Žiema ilga – tad ieškokite 
geriausio varianto ir jį tikrai surasite.

Apsaugokime plaukus nuo šalčio natūraliomis priemonėmis

Šaltuoju metų 
sezonu neikite į 
lauką drėgnais 

plaukais, nes 
tai labai jiems 

kenkia.
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Vis daugiau gyventojų išgirsta raginimą 
nelikti abejingiems savo sveikatai ir nemo-
kamai išsitiria pagal Lietuvoje vykdomas 
prevencines programas. Šiais metais taip iš-
sityrusių žmonių skaičius gerokai išaugo ir 
jiems suteikiama paslaugų daugiau nei per-
nai. Tikimasi, kad ši gera tendencija išliks 
ir ateinančiais metais, todėl 2015 m. Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžete šioms paslaugoms apmokėti bus 
numatyta daugiau lėšų.

„Labai džiugina tai, kad vis daugiau 
žmonių išgirsta raginimus labiau rūpintis 
savo sveikata, nemokamai išsitirti pagal 
prevencines programas dėl gimdos kaklelio, 
krūties, priešinės liaukos (prostatos), storo-

sios žarnos vėžio bei širdies ir kraujagyslių 
ligų. Tai teikia vilčių, kad nuo šių klastingų 
ligų galėsime išgelbėti dar daugiau žmonių 
gyvybių. Šios jau ne vienerius metus vyk-
domos programos suteikia puikią galimybę 
privalomuoju sveikatos draudimu apdraus-
tiems žmonėms nemokamai pasitikrinti sa-
vo sveikatą“, – tvirtina Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Sveikatos priežiūros paslaugų de-
partamento direktorius Viačeslavas Zaksas. 

Šioms prevencinėms programoms įgy-
vendinti iš PSDF šiemet buvo skirta 36,3 
mln. litų, o per pirmąjį šių metų pusmetį bu-
vo panaudota daugiau nei 20 mln. litų. 

„Tai akivaizdus įrodymas, kad gyventojų 

dalyvavimas programose viršijo ligonių kasų 
lūkesčius. Tačiau tai nereiškia, kad paslaugos 
liks neapmokėtos. Lėšų bus rasta ir gydymo 
įstaigoms, sudariusioms sutartis su ligonių 
kasomis, pagal šias programas suteiktų pas-
laugų išlaidos bus visiškai apmokėtos. To-
dėl gyventojus ir toliau kviečiame aktyviai 
naudotis galimybėmis nemokamai išsitir-
ti dėl šių klastingų ligų, nes kuo anksčiau 
diagnozuojama bet kokia liga, tuo daugiau 
yra galimybių ją išgydyti. Taigi raginame 
nedelsti ir kreiptis į medikus“, – ragina V. 
Zaksas. 

V. Zakso teigimu, ateinančių metų biu-
džete, šioms paslaugos apmokėti prelimina-
riai planuojama skirti gerokai daugiau lėšų 

nei šiemet – maždaug 47 mln. litų.
„Prevencinių programų rezultatai yra 

džiuginantys, nes kasmet vis daugiau žmo-
nių pavyksta išgelbėti nuo klastingiausios šio 
amžiaus ligos – vėžio. Štai jau dešimtmetį 
Lietuvoje moterys gali nemokamai išsitirti 
dėl gimdos kaklelio vėžio, o jų mirtingumas 
per šį laikotarpį sumažėjo beveik trečdaliu. 
Be to, moterims vis dažniau diagnozuojamas 
dar neišplitęs ankstyvosios stadijos vėžys, o 
vėlyvosios – vis rečiau. Svarbu žinoti, kad 
vėžį diagnozavus ankstyvojoje stadijoje, 
pacientą galima sėkmingai išgydyti. Na, o 
programos, pagal kurias galima išsitirti dėl 
krūties, prostatos, storosios žarnos vėžio, šir-
dies ir kraujagyslių ligų veikia daugiau nei 
kelerius metus“, – sakė V. Zaksas.

Viena prevencinė programa yra skirta ir 
vaikams. Pagal ją vaikų krūminiai dantys 
nemokamai dengiami silantais – specialia 
apsaugine medžiaga, kuri vaikų dantukus 
apsaugo nuo karieso ir neleidžia pradėti 
anksti gesti. Tai viena iš priemonių apsau-
goti augančios kartos dantis. 

Norint nemokamai išsitirti pagal minėtas 
prevencines programas, reikia kreiptis į šei-
mos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento am-
žių ir sveikatos būklę, plačiau supažindins 
ne tik su šiomis prevencinėmis programo-
mis, bet ir kitomis nemokamomis paslaugo-
mis bei skirs reikiamus tyrimus. 

Tad VLK kviečia žmones nebūti abejin-
giems savo sveikatai ir išnaudoti visas vals-
tybės siūlomas galimybes nemokamai ją iš-
sitirti. Laiku užkirtus kelią ligai, išsaugoma 
sveikata, darbingumas, taupomas gydytojų 
darbo laikas, išvengiama didesnių gydymo 
išlaidų. Net jei žmogus jaučiasi gerai, vis 
vien svarbu pasitikrinti savo sveikatą. Juk 
geriausias vaistas nuo ligų – jų prevencija. 

Kviečiame apsilankyti VLK 
„Facebook“ profilyje  

www.facebook.com/vlk.lt.
Rūpimus klausimus galima 
pateikti el. paštu info@vlk.lt 

arba ligonių kasų informacijos  
tel. 8 700 88 88

Žmonės aktyviau nemokamai tiriasi dėl klastingų ligų

Lietuvoje vykdomos prevencinės programos

Programa Programa skirta Programos priemonės 

Gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencinių priemonių, 
apmokamų iš PSDF biudžeto 
lėšų, finansavimo programa

Moterims nuo 25 iki 60 m. Kartą per 3 metus pacientei atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Jei tyrimo 
atsakymas geras – pacientė sveika, jei atsakymas leidžia įtarti patologiją – šei-
mos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą diagnozei patikslinti.

Atrankinės mamografinės pati-
kros dėl krūties vėžio finansavi-
mo programa

Moterims nuo 50 iki 70 m. Kartą per 2 metus pacientei atliekamas mamografinis tyrimas, gavus šeimos 
gydytojo siuntimą, gydymo įstaigoje, turinčioje mamografijos įrenginį. Jei tyrimo 
atsakymas geras – pacientė sveika, jei atsakymas leidžia įtarti patologiją – šei-
mos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą, diagnozei patikslinti.

Priešinės liaukos vėžio anksty-
vosios diagnostikos finansavimo 
programa

Vyrams nuo 50 iki 75 m. ir 
vyrams nuo 45 m., jei jų tė-
vai ar broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos 
specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei tyrimo atsakymas geras 
– pacientas sveikas, jei atsakymas leidžia įtarti patologiją – šeimos gydytojas 
išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą, diagnozei patikslinti.

Storosios žarnos vėžio anksty-
vosios diagnostikos finansavimo 
programa

50–74 m. žmonėms Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei tyrimo 
atsakymas neigimas – pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas– šeimos 
gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą, diagnozei patikslinti.

Asmenų, priskirtinų širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir prevencijos 
priemonių finansavimo progra-
ma

Vyrams nuo 40 iki 55 m. ir 
moterims nuo 50 iki 65 m. 

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, suda-
ro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Prireikus jis siunčia 
pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti, jei reikia – skiriamas gydymas.

Vaikų krūminių dantų dengimo 
silantais finansavimo programa

Vaikams nuo 6 iki 14 m. Vaikų krūminius dantis silantais – specialia apsaugine medžiaga nuo dantų 
ėduonies, gali padengti gydytojai odontologai arba burnos higienistai.

Vyrų sveikatos problemas sprendžian-
čios šalies urologų ir sergančiųjų prosta-
tos vėžiu draugijos trečius metus inicija-
vo dalyvavimą „Ūsuoto lapkričio“ (angl. 
Movember) tarptautinėje socialinėje ak-
cijoje ir telkė kasmet vis didėjantį entu-
ziastų būrį. Šiemet visi prijaučiantys šiai 
originaliai idėjai pakviesti pasivaikščioti 
po sostinę, atkreipti dėmesį į „barzdotus 
ir ūsuotus“ pastatų fasadus ir pamąstyti, 
ar visada pastebime tai, kas greta mūsų, 
taip pat ir grėsmingos ligos požymius. 
Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą 
svetainėje www.prostatosvezys.lt. 

Gediminas Žižys, Lietuvos sergančių-
jų prostatos vėžiu draugijos prezidentas 
ir vienas iš „Ūsuoto-barzdoto lapkričio“ 
iniciatorių šalyje pastebi, kad mada vy-
riškumo atributus – barzdą ir ūsus – au-
ginti lapkritį po truputį prigyja Lietuvoje, 
nors dar nėra tokia populiari, kaip plačiai 
nuskambėjusi akcija „Kibiras vandens“. 
Pernai šauniai barzdomis ir ūsais apžė-
lė „Kurk Lietuvai“ komanda ir „CSC 
Baltic“ barzdų entuziastai, antrus metus 
„Ūsuotą-barzdotą lapkritį“ rengė kompa-
nija „Barclays Technology Centre Lithu-
ania“. Ieškodamas naujų „vyrų sveikatos 
ambasadorių“, G. Žižys bandė paraginti 
prisidėti prie akcijos ir kitus barzdotus 
vyrus – baikerius, paragino prie jos jung-
tis ir Vilniaus miesto savivaldybės vyrus. 

Šiais metais itin aktyviai prie šios 
socialinės akcijos prisijungė sostinės 
„Barzdų klubas“, vėl paskelbęs „Ūsuo-
to-barzdoto lapkričio“ iniciatyvą.  Šio 
klubo prezidentas Valdas Samkus teigia, 
kad dar prieš keletą metų į barzdotus vy-
rus buvo žiūrima įtariai, dabar šios vy-
riškumo mados banga kyla. Norima šiam 
stiprėjančiam vyriškam judėjimui su-

teikti socialinę vertę ir atkreipti dėmesį 
į vis dar labai aktualią Lietuvos vyrams 
problemą – prostatos vėžį. Prie „Ūsuo-
to-barzdoto lapkričio“ iniciatyvos, rem-
dami sergančiuosius prostatos vėžiu, jau 
prisijungė per pusantro tūkstančio fanų, 
ir jų kasdien vis gausėja. Anot G. Žižio, 
nors jaunimui, kuris imliausias „Ūsuoto-
barzdoto lapkričio“ iniciatyvai, prostatos 
vėžio problema dar neaktuali, tačiau gre-
ta jų yra vyresnio amžiaus tėvai, seneliai, 
dėdės ir broliai, galintys susirgti arba jau 
sergantys šia liga. Tik ankstyva informa-
cija ir žinios, kaip kuo anksčiau nustatyti 
grėsmingą ligą ir ją įveikti, gali išgelbėti 
ateityje daug šiandien dar jaunų vyrų gy-

vybių.  
Tiek prostatos vėžio diagnostikos, tiek 

gydymo srityje mokslo ir naujų techno-
logijų raida šiandien yra labai sparti. 
Tačiau visuomenė neturi žinių apie nau-
jas galimybes ir jų prieinamumą, todėl 
prostatos vėžio diagnozė vis dar išlieka 
mirties nuosprendžiu. Ypač informacija 
apie prostatos vėžį nepasiekia Lietuvos 
provincijos, kur problema matuojama 
kaip seniau: kažkas negerai tik tada, kai 

jau „varva ant batų“, o pirmuosius ligos 
požymius pastebėję vyrai visai neskuba 
kreiptis į gydytojus. 

Kokie yra aštuonerius metus Lietuvos 
sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos 
iniciatyva vykdomos atrankinės anks-
tyvosios prostatos vėžio programos re-
zultatai? Jei programos pradžioje buvo 
nustatoma tik penktadalis ankstyvosios 
vėžio stadijos atvejų, dabar šis rodiklis 
išaugo net iki 60 proc., ir tai reiškia 8 
tūkstančius išsaugotų vyrų gyvybių.  
Kai bus pasiektas 80 proc. ankstyvosios 
stadijos diagnostikos rezultatas, G. Ži-
žys sako, galėsiantis atsikvėpti, nes tai 
jau būsianti europinio lygio prevencija. 
Kol kas Lietuvoje vyrų išgyvenamumo 
statistika nedžiugina: pagal vyrų mirčių 
skaičių esame lyderiai tarp visų Euro-
pos valstybių. Draugijos lyderiui tenka 
apgailestauti, kad šalyje nėra išplėtotos 
sveikatos ekonomikos, ir vilties, kad ki-
tąmet prie „Ūsuoto-barzdoto lapkričio“ 
iniciatyvos prisijungs Seimo vyrai. 

„Barzdos sulaukė dėmesio, dalyvavo 
aktyviai ir nešė žinią. Šiemet šią žinią 
į barzdas įvelsime dar stipriau. Kai ne-
benori skustis, užauga drąsa. Kam tos 
drąsos reikia? Kad ir kokie tvirti vyrai 
būtume, artimųjų, draugų ar tiesiog ge-
raširdžių palaikymo reikia visados“  – 
teigia vienas iš „Ūsuoto-barzdoto lapkri-
čio“ ambasadorių ir iniciatorių Deividas 
Maconka.

 Daugiau apie projektą  
http://2014.barzdotaslapkritis.lt/.

 „Ūsuoto-barzdoto lapkričio“ ambasadoriai 
skleidė žinią apie Lietuvos vyrus žudančią ligą
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Ką rūkymas daro širdžiai? Kaip į 
nikotiną ir kitas medžiagas reaguoja 
kraujagyslės bei širdis?

Rūkymas yra vienas iš pagrindinių ko-
ronarinės širdies ligos rizikos veiksnių. 
Rūkymo metu dujų ir įvairių dalelių pa-
vidalu išsiskiria daugiau kaip 4000 me-
džiagų. Pagrindinės iš jų yra nikotinas, 
anglies monoksidas (CO), įvairios der-
vos. Dalis šių medžiagų yra kanceroge-
nai, t. y. medžiagos, sukeliančios vėžį. 

Vystantis širdies ir kraujagyslių li-
goms daugiausia įtakos turi nikotinas ir 
anglies monoksidas. Tai lemia įvairūs or-
ganizme vykstantys procesai.

Pirmiausia medžiagos, išsiskiriančios 
rūkymo metu, tiesiogiai veikia krauja-
gyslės sienelę endotelį, blogina jo funk-
ciją. Dėl to didėja kraujagyslių standu-
mas, t. y. jos tampa mažiau elastingos. 
Dėl šios priežasties greičiau progresuo-
ja aterosklerotinių pakitimų vystymasis 
kraujagyslėse, siaurėja jų spindis, vys-
tosi koronarinė širdies liga, gali ištikti 
miokardo infarktas ar net staigi mirtis. 

Kartu nikotinas veikia ir kraujo krešė-
jime dalyvaujančias ląsteles trombocitus, 
greitina jų sukibimą, taip skatindamas 
kraujo krešėjimą, trombų susidarymą. 
Jiems susidarius gali ištikti galvos sme-

genų insultas, miokardo infarktas. Sti-
muliuodamas nikotinas priverčia širde-
lę greičiau plakti, sukelia kraujagyslių 
spazmus, dėl to didėja arterinis kraujos-
pūdis.

Kokios dažniausios rūkymo pasekmės 
širdžiai?

Rūkantys žymiai dažniau serga šir-
dies ir kraujagyslių ligomis. Rūkančių 
moterų rizika susirgti miokardo infarktu 
padidėja šešis kartus lyginant su nerū-
kančiomis, o rūkančių vyrų rizika didėja 
tris kartus. Taip pat rūkantieji, kurie jau 
sirgo miokardo infarktu, ar tie, kuriems 
jau buvo atliktos intervencinės procedū-
ros, siekiant atstatyti kraujagyslių praei-
namumą, žymiai labiau nei nerūkantys 
rizikuoja susirgti pakartotinu miokardo 
infarktu ar mirti staiga.

Ar metus rūkyti padaryta žala šir-
džiai ir organizmui sumažėja, išnyks-
ta?

Yra įrodymų, kad rūkymas yra grįžta-
mas koronarinės širdies ligos veiksnys. 
Kadangi metus rūkyti išnyksta žalingas 
nikotino poveikis, mažėja širdies susi-
traukimų dažnis, mažėja arterinis krau-
jospūdis, pagerėja trombocitų bei krau-
jagyslių sienelės funkcija. Dėl to mažėja 
miokardo infarkto, staigios mirties rizi-

ka. Taip pat lėtėja ir aterosklerotinių pro-
cesų vystymasis, insulto rizika.

Žinoma, vien mesti rūkyti nepakanka, 
reikia koreguoti ir kitus rizikos faktorius. 
Padeda fizinis aktyvumas (reikėtų spor-
tuoti ne mažiau kaip 4–5 k./sav. 30–45 
minutes), mitybos pokyčiai (reikėtų ma-
žinti riebalų ir druskos kiekį maiste, val-
gyti daugiau vaisių ir daržovių, įtraukti 
į maisto racioną daugiau jūrinės žuvies, 
kurioje gausu omega 3 riebiųjų rūgščių, 
vengti alkoholio).

Kai kurie vietoje cigarečių rūko su-
kamą tabaką, pypkes, cigarus, nes ma-
no, kad jie mažiau žalingi organizmui 
ir širdžiai. Kokia Jūsų nuomonė?

Visuose išvardintuose tabako gami-
niuose yra žalingų širdžiai medžiagų 
(tiek dervų, tiek anglies monoksido, tiek 

nikotino). Tabako lapuose nikotino yra 
nuo 0,1 iki 7 proc. Rūkalų pramonėje 
paprastai vartojamas tabakas, turintis 
mažiau nei 3 proc. nikotino. Galime pa-
lyginti – vienoje cigaretėje yra 10–30 
mg nikotino, o cigare apie 90 mg, t. y. 
3–9 kartus daugiau nei cigaretėje. Todėl, 
mano nuomone, visi tabako gaminiai yra 
kenksmingi, nes jų sukeliamas poveikis 
širdžiai yra visiškai vienodas.

Kaip geriau mesti rūkyti – pamažu 
ar vienu ypu? Kokiu atveju mažiau 
kenčia prie nikotino pripratęs orga-
nizmas, širdis?

Visiems rūkantiems reikėtų patarti 
mesti rūkyti. Rūkymo metimo planas yra 
individualus dalykas. Rūkantiems ilgai 
ir gausiai nepatartina mesti rūkyti staiga. 
Geriau tai daryti palaipsniui mažinant 
surūkomų cigarečių kiekį, surūkant ne 
po visą cigaretę, pereinant prie vis ma-
žesnį nikotino kiekį turinčių cigarečių. 

Kad mesti rūkyti būtų lengviau, gali-
ma metimo rūkyti dieną susieti su kokiu 
nors svarbiu gyvenimo įvykiu, pavyz-
džiui, gimtadieniu. Jei turite rūkančių 
šeimos narių, draugų ar kolegų, galima 
mėginti mesti rūkyti kartu. Taip pat gali-
ma paskaičiuoti finansinę metimo rūkyti 
naudą.

Jei jaučiami stiprūs nikotino nutrauki-
no simptomai, galima taikyti tokias pa-
galbines priemones, kaip kramtomoji gu-
ma ar pleistrai su nikotinu. Kartais gali 
būti taikomas gydymas antidepresantais, 
sumažinančiais nikotino nutraukimo 
simptomus. Veiksmingos ir psichoterapi-
nės priemonės, kadangi rūkymas sukelia 
ir psichologinę priklausomybę.

Dėkojame už pokalbį gydytojai 
kardiologei Gretai Radauskaitei.

Medicinos diagnostikos ir  
gydymo centras

V. Grybo g. 32A, Vilnius
Tel.: (8 5) 233 3000; 8 698 00 000

www.medcentras.lt

meSIU RŪKYTI: Naujųjų metų pažadas sau 

„Visi tabako gaminiai yra kenksmingi, nes jų 
sukeliamas poveikis širdžiai yra visiškai vie-
nodas“, – teigia gydytoja Greta Radauskaitė.

Artėjant gražiausioms metų šventėms neretas 
žmogus įvertina metų pasiekimus ir planuoja, ką 
nuveiks kitais. Vieni ketina perskaityti daugiau knygų, 
išmokti naują kalbą, susitaupyti pinigų egzotiškai 
kelionei... o kiek planuoja gyventi sveikiau?  
Rūkymas – vienas iš blogiausių mūsų įpročių, jis ne 
tik atima pinigus, bet ir sveikatą, o su ja neretai ir 
gyvenimo džiaugsmą. Apie rūkymo poveikį širdžiai 
kalbamės su medicinos ir diagnostikos centro 
gydytoja kardiologe Greta Radauskaite.

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. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Vaistas tromboz∂s profilaktikai Nr. 1

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

Hjerte / 033
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Yoko Ono
2015 m. pradžioje japonų kilmės ameri-

kietė menininkė Yoko Ono turėtų sulaukti 
jau 82-ojo gimtadienio. Yoko yra žinoma 
kaip Amerikos „Fluxus“ judėjimo atstovė, 
muzikantė, menininkė, šokėja, padariusi di-
džiulę įtaką šiuolaikinio meno raidai. 1969 
m. susituokusi su „The Beatles“ vokalistu 
Džonu Lenonu Yoko sulaukė daug žinias-
klaidos dėmesio dėl viešai mylimųjų mie-
gamajame iškabintų plakatų, reaguojančių į 
tuometinį Vietnamo karą. 

Dabar, matant ją vaizdo klipuose gyvy-
bingai kalbančią, atrodančią kaip vidutinio 
amžiaus moteris, grakščiai šokančią ir mo-
kančią choreografijos subtilybių savo mo-
kinius, neapsiverčia liežuvis sakyti, jog ji 
„garbingo amžiaus“. Tai išskirtine energija ir 
sveikatingumu trykštanti moteris, į kurią žiū-

rint norisi tikėti, kad pensinis amžius nieko 
nereiškia. 

Atšventusi savo 80-ąjį gimtadienį ir pa-
klausta apie ilgaamžiškumo paslaptį, Yoko 
atsakė paprastai: „Reikia mankštintis. Aš 
kiekvieną rytą darau pratimus. Tai labai pa-
prasta, bet žmonėms dažnai pritrūksta kan-
trybės. Jie galvoja, kad jeigu praleido vieną 
rytą be mankštos – viskas prarasta, nebeverta 
tęsti pratimų, tad grįžta prie įprastos rutinos. 
Tačiau aš manau, kad reikia mankštintis, kai 
tik gali, stengtis, kad tai taptų įpročiu, net jei-
gu kartais ir neatlieki pratimų ar šie trunka 
tik 15 minučių“.

Klintas Istvudas
84 metų sulaukęs Klintas Istvudas yra pa-

žįstamas iš daugybės filmų, palikusių ryškų 
pėdsaką kino istorijoje. Jis režisavo tokius 

filmus, kaip „Menantis pikta“ (1992 m.), 
„Kosmoso kaubojai“ (2000 m.), „Mergina, 
verta milijono“ (2004 m.). Be to, pats vaidi-
no daugiau kaip 66 filmuose. Negana to, šiuo 
metu jis tebedirba filmavimo aikštelėje! Toks 
Klinto produktyvumas – įrodymas, kad dar-
bingumas nepasibaigia su pensininko statuso 
įgijimu. Šis režisierius ne kartą viešai kalbėjo 
apie savo sveiką gyvenimo būdą: jis nerūko, 
nevartoja alkoholio, reguliariai sportuoja, 
yra perėjęs ne vieną vegetarizmo bei vega-
nizmo periodą. 

Džekas Nikolsonas
77 metų sulaukęs aktorius ir kino prodiu-

seris, 3 „Oskarų“ laureatas Džekas Nikolso-
nas taip pat tebedirba filmavimo aikštelėje. 
Aktorius mums pažįstamas iš tokių filmų, 
kaip Stenlio Kubriko „Švytėjimas“ (1980 m.), 
Timo Burtono „Betmenas“ (1989 m.), Džono 
Milerio „Istviko raganos“ (1987 m.) ir daugy-
bės kitų. Nors pastaruoju metu žiniasklaidoje 
buvo pasigirdę gandų apie aktoriaus sveikatos 
sutrikimus, tačiau jis pats tvirtina, kad dar ne-
išėjo į pensiją ir planuoja dirbti toliau. 

Ilgaamžių žmonių patarimai
Sulaukę ilgesnio nei įprasta amžiaus, 

žmonės neslepia gyvybingumo paslapties. 
Štai keletas iš tiesų ilgaamžių žmonių pata-
rimų apie tai, kaip ne tik gyventi ilgai, bet ir 
išlikti sveikam, energingam bei laimingam.

Alisa Lemle (96 m.): „Niekada nestokok 
įsipareigojimų. Jeigu neturi jų – susigalvok. 
Rask priežastį išjudinti save dėl jų. Tai susti-
prins tavo sąmoningumą, gyvenimas atrodys 
įdomesnis ir leis tau išgyventi ilgiau. Aš esu 
budri, nes aš dirbu. Darbas ir darbštumas yra 
patys savaime kaip atlyginimas“.

Irvingas Ladimeris (96 m.): „Ilgam ir 
sveikam gyvenimui tau reikia plano ir tikslo. 
Tai gali būti šeima, knygos rašymas, tapimas 
prezidentu. Kai turi tikslą, planą ir troškimų, 
ko dar tau gali reikėti?“.

Hilda Berner (97 m.): „Pasistenk suvokti, 
koks tu žmogus esi, ir priimti save tokį, koks 
esi. O jeigu nori pagerinti situaciją, tai būtinai 
pakeisk ją. Išlaikyk savo žvilgsnį, nukreiptą į 
žvaigždes, ir stenkis pasiekti to, ko nori“.

Miriam Henson (105 m.): „Tu turi išlikti 
aktyvus, antraip tiesiog sunyksi. Stenkis nuo-
latos išlikti įsitraukęs į kokią nors veiklą“.

Loreta Hodfe (102 m.): „Kad ir kaip 
tau būtų sunku, daryk viską iš visų jėgų. O 
jeigu kažkas ateina lengvai, tai ir priimk tai 
lengvai. Dėl nieko nesinervink, nenorėk per 
daug, būk laimingas dėl to, ką turi. Būk dos-
nus ir dalinkis su savo draugais ir tais, kurie 
yra mažiau laimingi“.

Murėjus Šustermanas (100 m.): „Įsi-
trauk į ką nors. Tai kartais tau suteiks pasi-
tenkinimą, o kartais nusivylimą, tačiau tikrai 
prasminga įsipainioti į įvairius reikalus ir dėl 
jų stengtis. Nesvarbu, ar tai tik mėgėjiška, ar 
profesionali veikla. Dirbk iš visų jėgų ir tai 
atsipirks“.

Dženė Kascone (100 m.): „Būk gera-

širdis žmogus, nesiskųsk, tiesiog atsikelk ir 
veik. Tęsk veiklą, eik į priekį, stenkis ir gerai 
praleisk laiką“.

Irvingas Kanas (106 m.): „Labai svarbu 
gyvenime būti visapusiškai smalsiam“.

Bonita Zigrang (108 m.): „Turėk gerą 
apetitą, daug draugų ir išlik užsiėmęs“.

Ruta Gruber (101 m.): „Pažvelk į savo 
vidų ir surask savo įrankius. Jei jais pasinau-
dojame – jie padeda mums gyventi. Aš turiu 
savo įrankius, savo žodžius ir vaizdus. Aš 
rašydavau, su kompiuteriu ir kameromis ko-
viausi dėl teisybės. Jeigu tik kažkur pamatau 
galimybę padėti žmonėms ir apsaugoti juos 
nuo pavojų, aš tai ir padarau“.

Antonis Mancinelis (101 m.): „Daryk 
teisingus dalykus: nerūkyk, negerk, maitin-
kis tinkamai ir nepersidirbk. Jeigu tau reikia 
šiek tiek papildomos pagalbos, naudok vita-
minus. Beje, darbas leis tau išgyventi ilgiau“.

Bela Kaufman (101 m.): „Juokas pade-
da išlikti sveikam. Gali išlikti tik įžiūrėda-
mas humorą kiekvienoje smulkmenoje. Tad 
pakelk nosį ir atsisveikink su tragedijomis. 
Juk negali juoktis ir tuo pat metu būti pik-
tas, juoktis ir tuo pačiu metu jausti sielvartą, 
juoktis ir tuo pačiu metu pavydėti“.

Kristianas Mortensenas (115 m.) per 
savo 115-ąjį gimtadienį pateikė ilgaamžišku-
mo patarimą: „Draugai, geras cigaras, daug 
geriamojo vandens, jokio alkoholio, pozi-
tyvumas ir daug dainavimo leidžia gyventi 
ilgai“.

Nepaisant ilgaamžių žmonių patarimų 
dėl sveikos gyvensenos, galbūt neverta vis-
ką imti keisti tiems, kurie dabar daug rūko, 
dažnai vartoja alkoholį ar turi per mažai 
įdomios veiklos. Galbūt itin ilgai išgyvenu-
siems žmonėms tai padaryti pavyko visiškai 
atsitiktinai, o ne dėl pasirinkto gyvenimo bū-
do. Štai, Dženės Kalment atvejis liudija, jog 
ilgaamžiškumas priklauso visai ne nuo šių 
anksčiau minėtų kriterijų. 

122 metų sulaukusi Dženė tik būdama 
110 m. buvo perkelta į slaugos namus po to, 
kai gamindama atsitiktinai sukėlė nedidelį 
gaisrą namuose. Dženė rūkė nuo 21-erių iki 
pat 117-ųjų savo gyvenimo metų (vadinasi, 
beveik 100 metų!). Remiantis jos artimųjų 
pasakojamais, ilgaamžė kasdien surūkyda-
vo po daugiau kaip dvi cigaretes. Tačiau ji 
visuomet buvo ir labai fiziškai aktyvi – net 
iki 85-ojo gimtadienio ji vis dar užsiimdavo 
fechtavimusi, o iki 100-ojo gimtadienio va-
žinėdavo dviračiu. Džeinė tvirtino, jog jai 
taip ilgai išgyventi padėjo alyvuogių aliejus, 
kurį ji visada naudojo gamindama, taip pat ji 
juo tepdavo odą. Anot moters, kas savaitę ji 
suvalgydavo bent po kilogramą šokolado bei 
dažnai leisdavo sau pasimėgauti taure vyno. 
Cigaretės, vynas, šokoladas ir 117-as gimta-
dienis – neblogas gyvenimas, ar ne? 

Kokia yra tikroji ilgaamžiškumo paslap-
tis, niekas nežino. Ir vis dėlto savimi rūpintis 
verta. Tiesiog tam, kad sveikatos būklė ir gy-
venimo kokybė leistų ir džiaugtis mažais, ir 
dideliais dalykais.

Apie ilgaamžiškumo paslaptį ir 
ilgai gyvenančius žmones
Bent kartą per metus, būtent per žiemos šventes, prie 
vieno stalo paprastai susirenka kelios kartos: nuo 
kūdikių iki pačių vyriausių. Toks giminės grandinės 
susijungimas dažnai sukelia minčių apie skirtingus 
gyvenimo etapus, ilgą gyvenimą, kaip gyventi ilgai 
ir laimingai. Kūčių vakarą iš po staltiesės ištrauktas 
šiaudas neatsakys mums į klausimą, kaip ilgai gyventi, 
tačiau tokių patarimų galima klausti tų, kurie savo 
amžiumi pralenkė įprastą žmogaus gyvenimo trukmę. 
Tad 2014-iesiems kopiant į savo viršūnę, prisiminkime 
džiuginančius pavyzdžius žmonių, kurie pasaulį 
stulbina savo jaunatviškumu ir sveikata, kai jų 
biologinis laikrodis tiksi jau daugybę metų.
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Žvilgtelėkite į galiojimo laiką
Ketinate  dovanoti kosmetikos ar hi-

gienos priemonių, o parduotuvėje kaip 
tik taikomos puikios nuolaidos? Nesku-
bėkite pirkti nė nežvilgtelėję į gaminio 
galiojimo laiką. Skirtingi gamintojai 
skirtingai jį žymi:

■  Ant dažno gaminio galite pastebėti 
nupieštą cilindro formą, kurios viduryje 
įrašyta „12 M“ ar „24 M“. Tai reiškia, kad 
gaminys galioja 12 arba 24 mėnesius nuo 
atidarymo.

■  Smėlio laikrodžio figūrėlė taip pat 
žymi galiojimo laiką. Prie smėlio laikro-
džio turi būti parašyta data, pavyzdžiui, 
2014 12 12.

■  Kartais galite pastebėti, kad ant 
gaminio yra tik data, tačiau ne visada 
aišku, ką ji žymi – pagaminimo datą ar 
galiojimo pabaigą. Jei nesate tikri dėl 
žymėjimo – pasiteiraukite pardavėjo. Jei 
gaminio galiojimo laikas vis vien kelia 
įtarimų, verčiau rinkitės kitą kosmetikos 
ar higienos priemonę.

Kodėl geriau nedovanoti 
vitaminų, maisto papildų ir 
kosmetikos?

Dovanodami vitaminus, maisto papil-
dus ar kosmetiką galite ne tik neįtikti, bet 
ir padovanoti alergiją sukeliančią dovaną. 
Jei draugai ar artimieji nepaminėjo kon-
kretaus produkto pavadinimo, o jūs ne-
žinote, ar artimieji yra alergiški kokioms 
nors sudedamosioms dalims, ar kokių 
konkrečių vitaminų bei mineralų trūksta, 
verčiau dovanokite vaistinės ar kosmeti-

kos parduotuvės dovanų čekį. Jei vartoja-
te maisto papildus, kurie jums labai patin-
ka ir yra geri, verčiau juos paprasčiausiai 
rekomenduokite dovanodami čekį. 

Dovanos vaikams – tik pagal 
rekomenduojamus metus

Jei renkate dovaną mažyliui, atkreip-
kite dėmesį, kokio amžiaus vaikams 
rekomenduojamas žaislas. Nepirkite 
žaislų, kurie rekomenduojami vyresniems 
vaikams nei vaikas, kuriam renkate 
dovaną. Tai ypač svarbu kalbant apie 
vaikus iki 3 metų. Jiems negalima duoti 
žaislų, kurie lengvai išsiardo, turi smulkių 
detalių. Tokio amžiaus vaikai išgyvena 
vystymosi periodą, kuomet viską rūpi ne 
tik pačiupinėti, bet ir įsikišti į burną, nosį. 
Taigi, tyrinėdamas smulkias žaislų deta-
les vaikas gali užspringti, pažeisti nosies 
gleivinę ar kitaip susižaloti.

Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį, 
kokio amžiaus vaikams rekomenduojami 
elektriniai žaislai. Vaikams iki 10 metų 
geriau rinkti tuos, kurie varomi baterijo-
mis, o ne elektra iš šakutės lizdo.

Ugdomieji žaidimai – 
visapusiškai sveikai vaikystei

Jei vaikui norite padovanoti įdomią 
ir kartu naudingą dovaną, rinkitės ugdo-
muosius žaidimus, pavyzdžiui, dėliones, 
knygas, rankdarbių rinkinius ar kitokius 
žaidimus, lavinančius protą, vaizduo-
tę, smulkiąją motoriką, kitus įgūdžius. 
Tokie žaidimai gali būti naudingi vaiko 
vystymuisi, emocinei bei fizinei sveika-
tai, intelektui. Svarbu parinkti žaislus, 

atitinkančius vaiko amžių, galimybes ir 
pomėgius.

Geriausi žaislai – kokybiški 
žaislai

Neseniai nusirito perspėjimų banga 
dėl vaikų ir paauglių pamėgtų apyrankių 
„Loom Band“ (tai iš ryškiaspalvių sili-
koninių gumyčių supinamos apyrankės). 
Išplitus jų madai, apyrankių galima rasti 
visur – žaislų parduotuvėse, aksesuarų 
krautuvėlėse, net kioskuose, kur pakelį 
šių gumyčių galima įsigyti vos už 2 litus.

Kaip skelbia Pagalvok.lt, informacinė 
kampanija apie pavojingas medžiagas 
Baltijos šalyse, Didžiojoje Britanijoje 
ištirta, kad dalis šiose gumytėse esančių 
pavojingų medžiagų kiekis viršija leisti-
nas normas kelis kartus. 

Nesvarbu, ką perkate, žaislus, kosme-
tiką ar kitas prekes, geriausia rinktis ne 
pigiausią, bet patikimą žinomo gaminto-
jo prekę. Kokybiška prekė beveik visada 
yra brangesnė, bet kokybė garantuoja ir 

gaminio ilgaamžiškumą, ir saugumą. Ar-
gi už tai neverta sumokėti šiek tiek dau-
giau?

Drabužiai irgi gali būti sveiki
Norite artimiesiems padovanoti dra-

bužių? Juos rinkite ne tik pagal madą ir 
stilių, bet ir medžiagas, iš kurių jie paga-
minti.. Žiemos sezonui puikiai tiks šil-
tas vilnonis (kašmyro, merinosų vilnos) 
megztinis, neprašausite ir padovanoję 
specialų termo drabužių komplektą. Svar-
biausia, nedovanoti abejotinos kokybės 
sintetinių gaminių, kurie gal ir atrodo šil-
ti, tačiau dažnai šilumos neišsaugo.

Jei norite dovanoti vasarinį drabužį, 
rinkitės lininius ar medvilninius gaminius 
– karštą vasaros dieną nėra nieko geriau 
nei pralaidžios medžiagos gaminys. Tin-
kamu metu nešiojami kokybiškų medžia-
gų drabužiai padeda palaikyti normalią 
kūno temperatūrą, neperšalti ar neper-
kaisti, nekelia diskomforto. 

Venkite dovanoti dirbtinės odos batus. 
Jie ne tik dažniausiai būna nekokybiškai 
pagaminti ir greitai suplyšta, bet ir nėra 
pralaidūs. Kojos juose daugiau prakaituo-
ja, gali pradėti sklisti nemalonus kvapas, 
atsiranda palankios sąlygos grybeliui.

Sveiki skanėstai
Nežinote, ką dovanoti bičiuliams ar ko-

legoms? Skanėstai visada yra puiki išeitis, 
tačiau pasirūpinkite, kad jie būtų ne tik ska-
nūs, bet ir sveiki. Ryškiaspalviai saldainiai, 
įmantriai įpakuoti šokoladukai, arbata po-
pieriniuose maišeliuose nėra pats geriausias 
ir sveikiausias sumanymas. Maisto dažai, 
nekokybiški aliejai ir sviestas, kurių deda-
ma į pigius šokoladus, arbatos sąšlavos po-
pieriuje nesužavės bent kiek išrankesnio ir 
sveikai besistengiančio maitintis žmogaus. 
Užtat riešutų rinkiniai, ekologiškos sve-
riamos arbatos bei geras šokoladas tikrai 
pradžiugins ir artimą, ir mažiau pažįstamą 
žmogų.

Kaip artimiesiems išrinkti ne tik gerą, bet ir saugią dovaną?

Argi neverta sumokėti brangiau už kokybišką 
ir sveiką dovaną?

Apimti šventinio įkarščio draugams, kolegoms ir 
artimiesiems perkame, ką tik sugalvojame, tačiau kaip 
dažnai pasidomime, ar dovanojamas daiktas saugus, 
sveikas, nekenkia sveikatai? Pateikiame keletą praktiškų 
patarimų, į ką vertą atkreipti dėmesį renkant dovanas.

Subalansuota mityba, sportas, vitaminai – 
kas dar reikalinga stipriai sveikatai palaikyti? 
Ogi – gera nuotaika! Gerą nuotaiką „Sveikata 
ir aš“ skaitytojams artėjančių švenčių proga 
dovanoja komiksų autorės Miglė Anušauskaitė 
ir Gerda Jord (Venčkauskaitė). Gruodžio mė-
nesį knygynų lentynose pasirodo šių autorių 
komiksų knyga apie Darių ir Girėną „10 litų“, o 
„Sveikata ir aš“ skaitytojai tris knygas laimė-
ti kviečiami jau dabar.

„Knygoje „10 litų“ Darių ir Girėną vaizda-
vome taip, tarsi jie būtų mūsų mieli draugai. 
Atsispyrėme nuo faktų ir leidome istorijos 
interpretacijai gyvuoti komiksų languose. Įsi-
gilinę į šių asmenybių gyvenimą, vaizdavome 
juos, tokius, kokius pamatėme – žmogiškus, 
užsispyrusius, kartais net juokingus. Darius 
ir Girėnas gyveno įdomiais laikais, XX-ojo 
amžiaus pradžioje Amerikoje, tad tą pro-
gresyvios šalies pulsą, emigranto gyvenimą ir 
kitas aplinkybes, kuriose subrendo pamišėliš-
kas skrydžio planas, mes taip pat stengėmės 
perteikti komikse „10 litų“. Knyga skirta su-
augusiems, tačiau ją skaityti gali ir jaunesnio 
amžiaus smalsuoliai“, – sako knygos autorės 
Gerda Jord ir Miglė Anušauskaitė.

KONKURSO TAISYKLĖS
1. Atsakykite į klausimą: Kokia buvo tikroji 

Stasio Girėno pavardė?
2. Iki gruodžio 19 dienos atsakymą atsiųski-

te elektroniniu paštu rasymai@gmail.com. Laiš-
ke nurodykite savo vardą, pavardę, atsakymą. 

LAIMĖKITE – tris knygas „10 litų“ 
su Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord 
autografais. Su burtų keliu nustatytais 
laimėtojais bus susisiekta asmeniškai iki 
sausio 15 dienos. Laimėtojai taip pat 

bus paskelbti kitame „SvEIKATA ir aš“ 
numeryje.

KONKURSAS! DOvANŲ – trys komiksų apie Darių ir Girėną knygos – „10 litų“!
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„Tilman Junior“ skystis su ežiuole, 
stiprinantis vaikų imunitetą - 
malonaus kvapo ir skonio skysčio 
sudėtyje yra rausvažiedžių ežiuolių 
šaknų hidroglicerininio ekstrakto, 
sudėtyje nėra dažiklių ir alkoholio. 
Skystis skirtas 3 - 12 metų 
vaikams.

„Junior“ eukaliptų skystis, 
lengvesniam vaikų kvėpavimui 
padeda esant gerklės skausmams, 
slogai, kosuliui. Šiame kvėpavimo 
sistemą stiprinančiame skystyje 
yra apskritalapių eukaliptų lapų 
hidroglicerininio ekstrakto. Skystis 
skirtas 3 - 12 metų vaikams.

Padovanok savo vaikui lengvą kvėpavimą

Ieškokite vaistinėse arba internete

os rudenį išleidžiate savo atža-
lą į darželį – ji pradeda sirgti 
visomis ligomis, kokiomis serga 
aplinkiniai vaikai. Tokia ten-
dencija puikiai žinoma kiekvie-

nam, vedančiam savo vaiką į darželį. Kai 
darželiuose ar mokyklose siaučia epide-
mijos, jų išvengti, atrodo, beviltiška. Bet 
tik tada, kai nesistengiama. Tad ką dary-
ti, kad apsaugotumėte vaikus nuo spar-
čiai plintančių ligų?

Kontaktas su kitais vaikais
Vienos ligos plinta lašeliniu būdu (oru), 

kitomis užsikrečiama tik, pavyzdžiui, at-
sikandus ligos nešiotojo prakąsto obuolio. 
Stiprus imunitetas yra geriausia apsauga 
nuo ligų sukėlėjų, tačiau yra ir kitų būdų, 
kaip apsaugoti save ir savo mažylį. 

■  Pasikalbėkite su savo mažyliu ir 
paaiškinkite jam, kaip protingam suaugu-
siajam, kad reikia saugotis ligų ir kaip tai 
padaryti. Jokiu būdu negrasinkite vaikui, 
kad jis bus baudžiamas, jeigu nesilaikys tai-
syklių. Verčiau logiškai ir draugiškai paaiš-
kinkite, kokias pasekmes sukelia neatsargus 
bendravimas su kitais vaikais.

■  Būtinai pasakykite mažyliui, kad dar-
želyje jis nevalgytų jokio maisto, kurį valgė 
kitas vaikas, net jeigu tai bus skaniausias 
šokoladukas. Galite pažadėti, kad namuose 
jo lauks kasdien kokie nors sveiki skanėstai, 
jeigu jis nevalgys kitų vaikų maisto. Tam, 
kad parodytumėte tinkamą pavyzdį, patys 
namuose taip pat niekada nevalgykite kito 
prakąsto maisto, nesidalinkite tuo pačiu su-
muštiniu, saldainiu ar kuo kitu su savo vai-
ku ar sutuoktiniu.

■  Pasakykite vaikui, kad negalima val-
gyti iš kito vaiko lėkštės, gerti iš kito sti-
klinės bei valgyti su nenuplautais įrankiais, 
kuriais valgė kiti. Kad tai taptų įpročiu, 
namuose pabrėžtinai laikykitės tvarkos ir 
kiekvienas valgykite tik iš savo lėkštės, su 
savo šaukštais ar šakutėmis, gerkite iš savo 

stiklinės. Paaiškinkite vaikui, kad jam rei-
kia elgtis taip pat, kad neužsikrėstų ligomis, 
kuriomis gali sirgti kiti.

■  Paaiškinkite vaikui, kad geriau bū-
tų vengti susikabinti su kažkuo rankomis, 
apsikabinti, žnaibytis, nes bet kuris vaikas, 
taip pat ir jis pats, gali turėti bakterijų. Pa-
sakykite, kad tai laikina, kad epidemijai 
pasibaigus ir atėjus pavasariui, taisyklė ne-
begalios.

■  Kadangi visi šie apmokymai, ko ge-
ro, bus taikomi šaltuoju metų sezonu, prisi-
minkite ir Kalėdų Senelį, o vėliau ir Velykų 
Bobutę, kurie viską mato ir atneša dovanų 
tiems, kurie būna geri.

■  Jeigu siaučia itin didelė epidemija, 
serga beveik visi vaikai, o jūs turite galimy-
bę – nebijokite vaikui padaryti atostogas ir 
savaitę jį vežti, pavyzdžiui, pas močiutę. Jau 
geriau vaikas savaitę darželyje nesilankys 
saugodamas savo sveikatą, o ne tris savaites 
gulės namuose su aukšta temperatūra.

Higienos reikalavimai
■  Pamokykite vaiką, kaip reikia užsi-

dengti kosint (į alkūnę), čiaudint. 
■  Pratinkite vaiką kuo dažniau plauti 

rankas ir šį įprotį propaguokite ir namuose. 
Plaukite rankas prieš valgį, nusikosėję, pa-
čiupinėję žaislus, pinigus, grindis. 

■  Dar kartą priminkite vaikui, kad ne-
galima valgyti neplautų daržovių, vaisių.

■  Vos pastebėję pirmuosius vaiko ligos 
simptomus nebeveskite jo į darželį, palikite 
namuose ar pas artimuosius, sekite jo svei-
katos būklę, neleiskite ligai įsisiautėti.

Imuniteto stiprinimas
Vis dėlto, kaip jau minėjome, pati svar-

biausia apsauga yra imunitetas – tai natūra-
lus organizmo skydas, kovojantis su visais 
kenkėjais. Tad stiprinkite imunitetą:

■  Atsargiai atlikite švelnias vaiko grū-
dinimo procedūras. Grūdinkite apipildami 

šaltu vandeniu, tačiau žemą temperatūrą 
pasiekite palaipsniui, o ne iš karto (daugiau 
apie grūdinimąsi, skaitykite šiame „Sveika-
ta ir aš“ numeryje);

■  Su vaiku eikite į lauką pasivaikščio-
ti, pažaisti, tomis dienomis, kai jis to nedaro 
darželyje. Buvimas gryname ore taip pat 
yra grūdinimasis. Žinoma, pasirūpinkite, 
kad vaikas būtų aprengtas tinkamais rūbais 
ir avalyne, su kuriais nebūtų nei per karšta, 
nei per šalta.

■  Subalansuokite mitybą. Užtikrinkite, 
kad su maistu vaikas gautų pakankamai vitami-
no C, E, B grupės vitaminų, vitamino D. Mai-
tinkite daržovėmis, vaisiais, ypač nepamirškite 
citrusinių vaisių. Duokite vaikui košių, užti-
krinkite, kad vaikas gautų pakankamą kiekį ge-
ležies, esančios mėsoje. Jeigu turite galimybę, 
skanaukite šaltalankio uogų. Nenuolaidžiauki-
te vaikui ir nežadėkite už kiekvieną paklusnų 
judesį lepinti saldumynais, jie neturėtų išstumti 
iš raciono visavertės mitybos.

■  Jei vaikas sunkiai kvėpuoja (dėl ko-
sulio, slogos), padarykite jam garinimo su 
eukaliptu procedūras. Eukaliptas labai nau-
dingas kvėpavimo sistemai, taip pat padeda 
išvengti kosulio bei slogos.

■  Visam imunitetui stiprinti naudokite 
ežiuolės ekstraktą. Jis ir stiprina imunitetą, 
ypač kvėpavimo takų sistemos, ir padeda 
palengvinti peršalimo simptomus.

■  Druskos terapija yra taip pat geras 
būdas stiprinti imunitetą, ypač kvėpavimo 
takų. Jeigu turite galimybę, savaitgaliais 
nuvykite į sanatorijas, kur atliekamos drus-
kų terapijos, kvėpuojama druskos ir jodo 
prisodrintu oru. Taip pat sveika pasivaikš-
čioti prie jūros.

■  Šaltuoju sezonu siaučiant epidemi-
joms ne tik rūpinkitės tinkama vaikučio mi-
tyba, bet ir duokite jam gerti vaikams skirtų 
vitaminų. Vitaminai padės papildomai su-
stiprinti vaiko imunitetą ir atsilaikyti prieš 
įvairias ligas.

Kaip apsaugoti vaikus nuo epidemijų?
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PADOVANOK SVeIKATĄ

Ligoms šventinių atostogų nėra – 
net ir gražiausiu metu galite 
pasijusti prastai. „Kokia liga mane 
kamuoja? Kuo aš susirgau?“ – 
šauna į galvą kone kiekvienam 
žmogui, pajutusiam skausmą, 
temperatūrą ar kitus sveikatos 
sutrikimus. Norintiems ir patiems 
jaustis atsakingais už savo 
sveikatą, yra puiki alternatyva 
– vienintelė lietuviška išsami 
vidaus ligų diferencinės diagnozės 
knyga, leidžianti greičiau pagal 
simptomus atpažinti ligą. 

Avies metams artėjant, linkime ir Jums savo 
artimuosius apsupti švelniu lyg avies vilnos 

rūpesčiu ir saugumu.
Padovanokite brangiausiems žmonėms 

šypseną, jaukumą, gerą nuotaiką ir tai, kas 
padės pasirūpinti jų sveikata.

 APOVIT 
 Vitaminas C, 200 mg

Maisto papildas.  
70 kramtomųjų apelsinų skonio tablečių.

Toks skanus, kad reikia  
slėpti ne tik nuo vaikų!

Apelsinų skonio

Optimalus vitamino C 
kiekis

Tinkamas ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems

Apovit/046

Vartojimas:  
1 tabletė per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.


„möller’s“ skystų žuvų taukų 
pakuotėje rasite DOVANĄ! Tai 
mažųjų mėgstami lipdukai, 
spalvinimo piešinys „Jūrų 
pasaulis“ ir išradingai 
sukonstruojami bei vaikų 
fantaziją lavinantys 3D 
spalvinimo modeliai – žuvelės.  
Kiekviename rinkinyje – 
skirtinga žuvelė: Jūrius, 
Omegė arba Žvyniukas.  
Surinkite visą „möller’s“ 
žuvelių kolekciją!

Šiuos rinkinius pirkite vaistinėse: „Eurovaistinė“, „Gintarinė vaistinė“, „Norfos vaistinė“ ir „BENU vaistinė“. 

„möller’s“ skystų žuvų taukų rinkinys – 
mažųjų sveikatai, išradingumui ir džiaugsmui!

„Möller's“ - 160 metų patirtis ir tradicijos sveikatai!

Padovanokite šią knygą 
tiems, kam rūpi jų 

sveikata!


