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Sveikata

Sureguliuoti širdies darbą
padeda ir
natūralios medžiagos
Gudobelė. Atlikti tyrimai rodo,
kad gudobelės gali padėti palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių
funkciją. Jose esančios aktyviosios
medžiagos gali normalizuoti kraujo
spaudimą, reguliuoti širdies ritmą,
padidinti širdies raumens susitraukimų jėgą, pagerinti kraujo pratekėjimą širdies bei periferinėmis
kraujagyslėmis.
Česnakas. Česnakai ne tik padeda
palaikyti imuninę sistemą ir kvėpavimo funkciją, bet turi teigiamos
įtakos ir širdies darbui. Moksliniai
tyrimai atskleidė, kad šioje daržovėje esančios medžiagos stabdo
cholesterolio sintezę kepenyse,
todėl padeda kraujyje palaikyti mažesnį cholesterolio kiekį. Tinkamas
pastarosios medžiagos kiekis kraujyje svarbus kraujagyslių bei širdies
funkcijai.

Magnis. Širdies darbui reikalingas
pakankamas magnio kiekis organizme. Magnis palaiko normalią
raumenų funkciją, o širdis taip pat
turi raumenį. Jis per parą susitraukia daugiau kaip šimtą tūkstančių
kartų. Be to, Europos Komisijos
Maisto mokslinio komiteto pranešime minimi epidemiologiniai
tyrimai atskleidė, kad magnio trūkumas kraujyje gali būti siejamas
su padidėjusiu širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo atsiradimo
pavojumi. Magnio gausu grūdinių
kultūrų produktuose ir riešutuose:
saulėgrąžose, sėmenyse, pušų riešutuose, kviečių grūdų gemaluose
ir kt.

Vitaminas B1. Vitamino B1, dar
vadinamo tiaminu, trūkumas gali
sukelti rimtus širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus. Tyrimais
patvirtinta, kad vitaminas B1 dalyvauja širdies ląstelių energijos apykaitoje ir taip padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vitamino B1
yra kviečių grūdų gemaluose, ryžių
sėlenose, avižų ir grikių kruopose,
rupioje duonoje.
Vitaminas B6. Vitaminas B6, arba
piridoksinas padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą. Išanalizavus 30 skirtingu metu įvairiose pasaulio šalyse atliktų tyrimų,
buvo padaryta išvada, kad padidėjęs homocisteino kiekis kraujyje
gali būti susijęs su padidėjusia išeminės širdies ligos rizika. Vitamino
B6 yra grikiuose, žirniuose, bananuose, ropėse. •

Parengta remiantis maisto papildo Cardoval® Ritmo informaciniu lapeliu.

Originalieji Herbamedicus
arklių balzamai

JUDĖJIMO DŽIAUGSMUI

Tikrieji ir
neprilygstamieji

Balzamų
sudėtyje yra
net 25 natūralūs
komponentai!
www.herbamedicus.lt
www.facebook.com/herbamedicus.cosmetic

Herbamedicus šildantis balzamas pasižymi
stipriu šildančiu poveikiu, todėl tinka raumenų
apšildymui prieš fizinę veiklą dienos metu. Vakare,
prieš miegą tinka kaip atpalaiduojanti priemonė.
Patikrintas dermatologų!

Herbamedicus šaldantis balzamas pasižymi
stipriu gaivinamu poveikiu, tinka sunkumui kojose
šalinti. Naudoti po fizinės veiklos dienos metu. Tinka
po vabzdžių įkandimų ar nusidilginus.
Patikrintas dermatologų!
Ieškokite visose vaistinėse ir e-parduotuvėje

www.hifamed.lt

Laisvalaikis

Pažinkite delfinus,

jie tokie panašūs į mus, žmones!
Žavingi jūrų gyventojai – tyro džiaugsmo
ir sveikatos šaltinis
Lietuvos jūrų muziejus yra unikalus
jūros gamtos ir istorijos pažinimo
kompleksas. Viena jo sudedamųjų
dalių – delfinariumas – vienintelis
tokio pobūdžio turistinis objektas
Lietuvoje ir visoje rytinėje Baltijos
pakrantėje. Delfinariume rengiami
įspūdingi delfinų (Juodosios jūros
afalinų) ir Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai.

2001 m. delfinariume prasidėjo
ypatingas vienų intelektualiausių
jūros žinduolių ir vaikų bendravimo
projektas: delfinų terapija. Pasaulyje ji pradėta taikyti septintajame
praėjusio amžiaus dešimtmetyje.
Delfinai – ypatingi gyvūnai. Jie geba
jausti žmogaus jausmus, nuotaiką,
supranta rodomus gestus. Bendravimas su jais, galiausiai virstantis
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žaidimu, visiems suteikia begalę
teigiamų emocijų. Nuo seno pasakojama daug legendų apie delfinų pasiaukojimą ir pagalbą ištikus
nelaimei. Sakoma, kad delfinai –
vieninteliai gyvūnai, su žmonėmis
bendraujantys ne dėl savanaudiškų tikslų.
Delfinų terapija dažniausiai taikoma turintiems raidos sutrikimų,

sunkias emocijas išgyvenantiems,
uždariems, sergantiems autizmu
ir cerebriniu paralyžiumi vaikams.
Bendravimas su šiais jūrų žinduoliais padeda ir nuo depresijos kenčiantiems suaugusiesiems, judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms.
Žaidimas yra vienas iš pagrindinių
būdų, padedantis pailsėti ir sugrąžinti psichines funkcijas tiek ›

Renginių/veiklų pasiūlymai senjorams
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Eil.
Nr.

1.

2.

Data

Renginys/veikla

Birželio 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13 d. 10 val.

Sveikatingumo
užsiėmimų ciklas
„Sėkmės formulė:
gera nuotaika – puiki
savivertė – stipri
sveikata – darnūs
santykiai“

Birželio 2 d. 14.30 val.

Popietė su žolininku,
skirta
Pasaulinei aplinkos
dienai paminėti

Detalesnė informacija:
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Karolina Prankienė
tel. (8 45) 46 32 81
el. p. info@panevezysvsb.lt

Vieta

Visuomenės sveikatos
biuras, Respublikos g.
68, Panevėžys

Kultūros ir poilsio
parkas, Parko g.

Pastabos (mokama,
registracija ir t.t.)
Registracija telefonais:
(8 45) 46 32 81,
46 75 06
Renginys nemokamas

Lekt. Marius Lasinskas
Registracija telefonais:
(8 45) 46 32 81,
46 75 06
Renginys nemokamas

vaikams, tiek suaugusiesiems.
Vaikus, nemokančius užmegzti ir
palaikyti kontakto, delfinai moko
bendrauti jaučiant vienas kitą.
Tokia terapija neabejotinai gerina
psichoemocinę būklę, elgesį ir palengvina socialinį ugdymą.
2015 m. Klaipėdoje užbaigta delfinariumo rekonstrukcija ir atidarytas naujas modernus Delfinų
terapijos centras. Tai – ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintas projektas. Be bendravimo su

„Delfinai – ypatingi gyvūnai.
Jie geba jausti
žmogaus jausmus, nuotaiką,
supranta rodomus gestus.“

delfinais, centre taikomos ir kitos
ekologinės, žmogui naudingos terapijos, vykdoma šviečiamoji ir
mokslinė veikla. Užsiėmimams
įrengti trys specialūs skirtingo gylio baseinai. Į vieną iš jų galima bus
įvažiuoti ir neįgaliojo vežimėliu.
Lankytojus šiltuoju metų laiku taip
pat džiugina lagūna su amfiteatru
po atviru dangumi – Saulės įlanka.
Čia mažiems ir dideliems šypsenas
dovanoja kaliforninių jūrų liūtų pasirodymai. •

Informacija apie delfinų
pasirodymus ir bilietų kainas:
www.muziejus.lt
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Gydytojas pataria:
ką svarbu žinoti apie kraujo
spaudimą
Brigita Dovidaitė

Sušilus orams, gera
pabūti gamtoje, pasimėgauti saulės voniomis.
Tačiau dėl karščių paūmėja ir kai kurie sveikatos sutrikimai. Vienas jų
– aukštas kraujospūdis.
Ką svarbu žinoti apie
kraujospūdį pasakoja
„InMedica“ klinikos šeimos gydytojas Tomas
Gudas.

Padidėjusį kraujospūdį jaučia ne
kiekvienas
Mūsų širdis dirba tarsi siurblys.
Ji nuolat pumpuoja kraują ir taip
kraujagyslėse sukuria slėgį. Šis natūralus slėgis ir vadinamas kraujospūdžiu. Gydytojas kraujospūdį
prilygina iš gręžinio atitekančio
vandens slėgiui žarnoje: „tai padidėjęs kraujo slėgis kraujagyslėse,
kai dėl daugybės veiksnių pablogėja kraujo tekėjimas kraujagyslėmis.
Jei palygintume su laistymo žarna,
joje slėgis taip pat padidėja, kai jos
galą užspaudžiame pirštu ar užminame.“
Pakitus kraujospūdžiui, organizmas įvairiais būdais stengiasi iš-
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laikyti pusiausvyrą: jeigu kraujo
spaudimas didėja, kūnas bando jį
sumažinti, o jeigu mažėja – padidinti. „Bet ne visada paties organizmo išteklių pakanka kraujo spaudimui susireguliuoti. Tada pradeda
rastis įvairių organizmo funkcijų
sutrikimų. Bene svarbiausi pakitimai vyksta dėl įvairių organų kraujotakos pablogėjimų“, – priduria
gydytojas.
Padidėjusį kraujospūdį kiekvienas
jaučiame skirtingai. Dažniausiai
juntamas galvos skausmas, padažnėjęs pulsas. Žmogus gali jausti,
kad širdis plaka labai stipriai. Liaudyje populiaru tai įvardyti pasakymu „širdis daužosi“. Esant aukštam
kraujospūdžiui, nereti atvejai, kai

krūtinėje juntamas spaudimas,
pradeda mirgėti akyse, aptirpsta
įvairios kūno vietos, ima svaigti galva, gali pradėti mušti karštis, ošti
ausyse.
Tačiau nemažai žmonių yra taip
įpratę prie padidėjusio kraujospūdžio, kad apskritai nebejaučia jokių
simptomų. „O tai yra blogiausia situacija. Kraujospūdis kartais būna
net pavojingai didelis, o žmogus
nieko nejaučia. Tuomet jis yra vos
per plauką nuo smegenų insulto ar
infarkto. Ir nepaisant to, kad pacientas nieko nejaučia, būtina pradėti gydymą“ – pabrėžia T. Gudas.
Vienu iš pavojingos būklės signalų
turėtų būti įraudęs veidas.

Kraujospūdį matuokite tinkamu
laiku
Gydytojas nuramina, kad neverta
kiekvienam vyresnio amžiaus žmogui skubėti įsigyti kraujo spaudimo
matuoklį. „Tenka gydyti senjorų,
kurių kraujo spaudimas tikrai visada būna puikus, o ir jų gyvenimo
būdas toks, kad kaži ar kas nors
pablogės labai staiga, – džiaugiasi T. Gudas. – Tačiau jei pasitaiko
dienų, kai kraujo spaudimas didesnis, ar dažnai jaučiate nemalonius
pojūčius – tikrai verta susimąstyti
apie reguliarų kraujospūdžio matavimą.“
Kraujo spaudimo matuoklį medikas rekomenduoja įsigyti tada,
kai žmogui skiriamas gydymas dėl
kraujospūdžio padidėjimo. „Tai padės geriau pažinti savo savijautą, o
taip pat ir įvertinti gydymo efektyvumą“, – paaiškina T. Gudas. Be to,
jeigu ketinate kraujo spaudimą matuoti reguliariai, rekomenduojama
užsivesti kraujospūdžio dienoraštį,
kuriame surašytumėte kiekvienos
dienos rodmenis.
Kraujo spaudimo nereikėtų matuotis kada tik sugalvojus. Rodmenys
bus verti dėmesio tik laikantis aiškios schemos. „Pirmas ir bene svarbiausias matavimas turi būti atliekamas pailsėjus po nakties. Kartais
sakoma, kad dar neatsikėlus iš
lovos. Šis matavimas vadinamas
baziniu. Antrasis gana svarbus matavimas galėtų būti vakare, prieš einant miegoti.“ – pataria gydytojas.
Dienos metu kraujo spaudimo
matavimas yra prasmingas tik jei
norite patikrinti, kaip veikia kraujo
spaudimą reguliuojantys vaistai.
Be abejo, jeigu pajutote padidėjusio kraujo spaudimo požymių, jį
taip pat galite pasimatuoti.
„Nereikėtų kraujo spaudimo matuotis tik pavalgius, nes tuo metu
kraujotaka organizme persiskirsto ir negausime tikslaus rezultato.
Geriau luktelėt valandėlę. Visada
prieš matuodamiesi kraujo spaudimą ramiai pasėdėkite, atsipalaiduokite bent penkiolika minučių.“
– sako T. Gudas.

Ką galima sužinoti pasimatavus
kraujo spaudimą

tik pailsėti, gal pabuvote saulėje
ir reikėtų atvėsti pavėsyje, išgerti
skysčių, geriausia – vandens. Gal
Paprastai kraujospūdžio matuo- dėl kažko nerimaujate ar pykstate
kliai išmatuoja tris rodiklius. Pirma- – pamėginkite nusiraminti.“ Vaistų
sis – pats didžiausias – yra sistolinis patariama griebtis tada, jei ne tik
kraujo spaudimas. Jis parodo, kaip padidėjo kraujospūdis, bet ir jaustipriai širdis pumpuoja kraują. Šis čiate kitų simptomų.
rodiklis yra pats svarbiausias. Op- Į gydytoją vertėtų kreiptis, jeigu
timalus sveiko žmogaus sistolinis pastebite, kad kraujospūdis pakyla
kraujo spaudimas yra 120 mmHg. be jokios aiškios priežasties, arba
„Tačiau normalus sistolinis kraujo jeigu kraujospūdis nuolat padidėspaudimas laikomas tarp 110 ir 130 jęs – net ir ramybės metu. Jūsų šeimmHg. Prie normalių priskiriamas mos gydytojas paskirs reikalingus
ir 130–140 mmHg intervalas, vadi- tyrimus ir nustatys padidėjusio
namasis, normalus aukštas kraujo kraujospūdžio priežastis.
spaudimas. Jei kartas nuo karto Nedelsiant kreiptis į gydytoją ar
pasimatuodami vis pastebite tokį išsikviesti greitąją medicininę pakraujo spaudimą – jau reikėtų pa- galbą patariama tuomet, jei atsigalvoti apie pastovesnį kraujospū- randa mirgėjimas akyse, galvos
džio stebėjimą“, – aiškina T. Gudas. svaigimas, sutrinka pusiausvyra,
Antrasis kraujospūdžio matuoklio pajuntate tirpimus. T. Gudas taip
rodmuo – diastolinis kraujo spau- pat pabrėžia, kad skubios medicininės pagalbos Jums
dimas. Jis padeda
gali reikėti, jei sutrinįvertinti, kaip lengvai
„Aukštą krauka kalba, sąmonė.
kraujas teka kraujagyslėmis. Optimalus
jospūdį, kaip ir Tai gali būti insulto
požymiai.
diastolinio
kraujo
nemažai
kitų
spaudimo dydis yra
Svarbiausia
svei80 mmHg, tačiau
ligų, labiausiai
kas gyvenimo būnormaliu laikomas ir
lemia gyvenidas
60–90 mmHg rodiklis.
mo
būdas.“
Šiuolaikiniai kraujosAukštą kraujospūdį,
pūdžio
matuokliai
kaip ir nemažai kitų
išmatuoja ir pulsą.
Medikai jį vadina širdies ritmu. Pul- ligų, labiausiai lemia gyvenimo būsas parodo, kaip tankiai plaka šir- das. T. Gudas išskiria aštuonis didis. Normaliu pulsas laikomas nuo džiausius „priešus“:
50 iki 70 kartų per minutę. Jeigu Žalingi įpročiai. Žalingi įpročiai,
širdis plaka dažniau nei 90 kartų tokie kaip rūkymas ir nesaikingas
per minutę, toks pulsas laikomas alkoholio vartojimas, didina kraupadažnėjusiu, o virš 90 kartų – daž- jospūdį. Dažnas įsitikinęs, kad
nu. Retas pulsas taip pat nėra ge- rūkymas kenkia tik kvėpavimo tarai. Reikėtų susirūpinti, jei pulsas kams. T. Gudas paneigia šį mitą:
„Rūkymas laikomas vienu svarretesnis nei 50 kartų per minutę.
biausių veiksnių, lemiančių širdies
Padidėjus kraujo spaudimui ne- ir kraujagyslių sistemos ligas“.
Nuo tabako neatsilieka ir alkohoskubėkite gerti vaistų
lis. „Alkoholis ne tik nuodija įvaiJeigu pastebėjote, kad Jūsų krau- rius organus, bet turi reikšmės
jospūdis padidėjęs, nereikia pulti kraujospūdžiui: pastebėta, kad
į paniką, nes stresas tik dar labiau nedidelis kiekis alkoholio trumpą
jį padidins. Gydytojas pataria pir- laiką išplečia kraujagysles, todėl
miausia įvertinti galimas krau- dažnam po pirmo stikliuko sumajospūdžio padidėjimo priežastis: žėja kraujo spaudimas. Tačiau vė„Gal persitempėte darbe ir reikia liau organizmas šį atsipalaidavimą
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kompensuoja visai į priešingą pusę
ir kraujo spaudimas gali net labai
padidėti.“
Antsvoris. „Pastebėtas akivaizdus
ryšys tarp per didelio kūno svorio
ir kraujospūdžio – dažnam ligoniui
numetus svorio pagerėja ir kraujospūdžio reguliavimas, prireikia
mažiau vaistų“, – patirtimi dalijasi
T. Gudas.
Druska. Druska yra naudinga
mūsų organizmui, tačiau per didelis jos kiekis gali pakenkti. „Druska
– tai natrio šaltinis organizmui, o
šis cheminis elementas turi bene
ryškiausios įtakos reguliuojant
kraujo spaudimą,“ – druskos įtaką
paaiškina gydytojas.
Riebus maistas. Riebus maistas,
be abejo, veda link antsvorio. Tačiau tokio pasirinkimo patariama

vengti ir neturint papildomų kilogramų. „Gausus riebalų maistas
reikšmingas cholesterolio apykaitai, o cholesterolis, drauge su kitais
veiksniais, gali pažeisti kraujagyslių
sieneles. Vystosi aterosklerozė –
kraujagyslių sienelės sukietėjimas
– o per sukietėjusias, neelastingas
kraujagysles tekant kraujui, taip
pat didėja spaudimas,“ – perspėja
T. Gudas.
Cukrus. Norėdami išvengti padidėjusio kraujospūdžio, stenkitės
cukraus ir saldumynų vartoti kuo
mažiau. „Angliavandeniai (cukrai)
– greitos energijos šaltinis, tačiau
nesunaudoti angliavandeniai paverčiami į riebalus ir kaupiami.“
Mažas fizinis aktyvumas. Sulėtėjus gyvenimo tempui, natūraliai
judame mažiau. Tačiau norint su-

reguliuoti kraujo spaudimą, patartina reguliariai sportuoti. „Fizinis
aktyvumas svarbus savo įtaka ne
tik todėl, kad numetama svorio,
bet ir todėl, kad judesio metu dirbantiems organams reikia daugiau
kraujo, išsiplečia smulkios kraujagyslės ir taip pagerėja kraujo tekėjimas kraujagyslių tinklu.“
Daugelis pastebite, kad pasportavus, sparčiau paėjus, padidėja
kraujo spaudimas. Tačiau tai nėra
pavojinga. „Viskam turi būti saikas, – sako gydytojas. – Normalu,
kad po fizinio aktyvumo padažnėja
pulsas, pakyla spaudimas – tai net
naudinga, nes pagerėja kraujotaka
„tinginiavusiuose“ organuose. Tačiau kraujo spaudimo padidėjimas
neturi sukelti nemalonių simptomų: galvos skausmo ar skausmo
krūtinėje, juo labiau galvos svaigimo ar sąmonės sutrikimų. Taip pat
kraujo spaudimas neturi pakilti itin
aukštas ar labai staiga – nuėjus
vos keliasdešimt metrų. Po krūvio
sustojus pailsėti, kraujospūdis ir
širdies darbas per neilgą laiką turi
mažėti, susinormalizuoti.“
Stresas. Gydytojas tvirtina, kad
geras poilsis niekada nepamaišys.
„Labai populiaru teigti, kad kraujospūdį didina stresas. Tai vis dar
nagrinėjama sveikatos mokslų
sritis, bet jau žinoma, kad ilgalaikė įtampa, nerimas sukelia tokius
organizmo pakitimus, dėl kurių
pradeda varginti aukštas kraujospūdis.“
Skysčių trūkumas. Labai svarbu
gerti pakankamai skysčių, ypač –
vandens. Trūkstant skysčių, kraujas gali tapti klampesnis, o jį stumdama širdis turi stipriau susitraukti
ir todėl spaudimas didėja.
T. Gudas pastebi, kad aukštas
kraujospūdis yra žmogaus gyvenimo būdo pasekmė. Todėl jis pataria ne tik keisti savo įpročius, bet
ir paraginti gyventi sveikiau vaikus
bei anūkus, kad metams bėgant
pavyktų išvengti tokių sveikatos
sutrikimų. •
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Sveikata

Amžinos jaunystės paslaptis

– VANDUO
Žmogaus kūną sudaro apie 70 proc.
vandens. Dėl šio skysčio funkcionuoja kraujotaka, atsinaujina ląstelės, veikia smegenys, inkstai, raumenys. Vandens yra net kauluose,
dantyse. Tad ir nedidelis vandens
trūkumas veikia mūsų organizmą
neigiamai. Tuo labiau kad šio gyvybės eliksyro kūnas negali prikaupti
ir išsaugoti. Norėdami išlikti sveiki,
žvalūs ir energingi, vandens kiekį
turime nuolat papildyti. Sveikatos
ir mitybos specialistai rekomenduojama kasdien išgerti apie du
litrus vandens, priklausomai nuo
amžiaus, svorio, gyvenimo būdo ir
oro temperatūros (pavyzdžiui, jei
kūno temperatūra dėl didelio karščio lauke pakyla vienu laipsniu, reikia išgerti 0,5–1 l daugiau vandens
nei įprastai).

Įtemptas gyvenimo ritmas, stresas,
įvairūs rūpesčiai, laiko stoka dažnai
priverčia troškulį tiesiog pamiršti.
Tačiau esant vandens trūkumui,
atsiranda sveikatos problemų –
juntamas nuovargis, išsekimas,
bejėgiškumas. Jei dehidratacija
yra nuolatinė, išsausėja, pleiskanoja oda. Vėliau atsiranda inkstų problemų ar net atminties bei
smegenų funkcijos sutrikimų. Dėl
vandens trūkumo sulėtėja gijimo,
regeneracijos procesai. Maistinės
medžiagos, vaistai tampa neveiksmingi, nes organizme negali patek-
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ti ten, kur jie yra reikalingi.
Su amžiumi įvairūs vandens trūkumo sukelti organizmo sutrikimai
tampa dar ryškesni. Dėl fiziologinių
procesų vyresni žmonės vis rečiau
jaučia troškulį, todėl vandenį svarbu nuolat gerti ne tik jauniems,
bet ypatingai – ir vyresniems žmonėms. Kokį vandenį rinktis, norint
padėti sau? Naudingiausias organizmui vanduo, turintis žmogui
būtinų mineralinių medžiagų ir
mikroelementų, kurių ne visada
galima gauti su maistu. Mineralinio vandens pranašumas – tai,

jog mineralai yra jau ištirpę ir gali
būti greičiau pasisavinami. Pavyzdžiui, daug kalcio turintis mineralinis vanduo yra puiki osteoporozės
profilaktikos priemonė, o magnio
gausus vanduo padeda palaikyti
nervinės sistemos veiklą.
Tam, kad vandens gėrimas taptų
naudingu įpročiu ir užtikrintumėte
pakankamą suvartojamo skysčio
kiekį, galite pasinaudoti keliais naudingais patarimais:
• Kiekvieno valgio metu visada
išgerti bent stiklinę vandens;
• Tarp pusryčių, pietų ir vaka-

puikios savijautos paslaptis mokslininkų jau atskleista – tai vanduo.
Tad tereikia išsiugdyti sveiką įprotį
– atsigerti vandens. •

rienės išgerti bent po stiklinę
vandens;
• Vandenį laikyti matomoje
vietoje;
• Vartoti sveiką, mineralinių
medžiagų gausų vandenį.
Šiuolaikinėje visuomenėje vyraujant jaunystės kultui, su senėjimo
požymiais, raukšlėmis žmonės
stengiasi kovoti pasitelkdami kosmetiką, grožio pramonės produktus. Tik nedaugelis žino, jog geriant

„Naudingiausias organizmui
vanduo, turintis žmogui būtinų mineralinių
medžiagų ir mikroelementų.“

pakankamai vandens galima sulėtinti senėjimo procesą, išvengti
įvairių ligų. Amžinos jaunystės ir
Kad būtumėte tikri, jog vartojate sveikatai naudingą vandenį,
UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ siūlo atsargas papildyti užsukus į
svetainę www.freshup.lt ar telefonu +370 676 53 558. Taip ne tik sutaupysite laiko, jėgų, pinigų, bet ir pasirūpinsite savo sveikata. Pristatymas
į namus ar darbovietę – nemokamas, tad sveikas įprotis gerti vandenį
nekainuos papildomai. Beje, svetainėje taip pat galite užsisakyti kavos,
arbatos ir sveikų kokybiškų užkandžių. Skanaus, būkite sveiki!

Jaučiuosi gerai

ŠYPSENA

visam gyvenimui

Egzistuoja daugybė priežasčių, dėl
kurių netenkame dantų. Manantys, kad taip nutinka tik dėl prastų
higienos įpročių, labai klysta. Paveldimumas, įvairios ligos, nelaimingi
atsitikimai bei tam tikros gyvenimiškos aplinkybės gali būti ne mažiau
svarbios, nei mūsų įpročiai, – teigia
gydytojas burnos chirurgas Suhelis
Bešara (Soheil Bechara).
Su kokiomis problemomis susiduria žmonės, netekę visų dantų?
Pirmiausia, pasikeičia žmogaus
veidas. Netekus daugumos ar visų
dantų, ilgainiui nyksta žandikaulis.
Veido oda glemba, burnos srityje
susidaro raukšlių. Jaunas, 50–ies
metų žmogus vizualiai atrodo dešimčia ar net dvidešimčia metų
vyresnis. Tačiau daugumai mūsų
pacientų ši problema nėra pati
svarbiausia. Virškinamojo trakto
sutrikimai, atsiradę dėl netinkamai
sukramtomo maisto, ir nuolatiniai
veido skausmai sukelia kur kas
daugiau nepatogumų nei vizualūs
pokyčiai.
Kokie galimi prarastų dantų atkūrimo būdai?
Šiuo atveju galimi du sprendimo
būdai: išimama plastmasinė dantų
plokštelė ir dantų implantai. Tiek
vienu, tiek kitu atveju naujais dantimis galima atlikti visas įprastines
funkcijas. Tačiau jei vertintume ir
estetinį vaizdą, ilgaamžiškumą, patogumą, kur kas daugiau privalumų tektų dantų implantams.
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Soheil Bechara
Burnos chirurgas
Licencijos Nr. OPL-02800; OPL-02408
MIR klinikos burnos chirurgas Soheil Bechara – vienas iš
nedaugelio gydytojų Lietuvoje, galinčių atlikti net ir pačias
sudėtingiausias dantų implantacijas. Per 15–a praktikos metų
įgytomis žiniomis bei sukaupta patirtimi gydytojas Suhelis dalijasi
tarptautinių konferencijų metu bei mokymuose Lietuvoje.

Kuo dantų implantai pranašesni
už išimamas plokšteles?

„Netekus daugumos ar visų
dantų, ilgainiui
nyksta žandikaulis. Veido
oda glemba,
burnos srityje
susidaro raukšlių. Jaunas, 50–
ies metų žmogus vizualiai
atrodo dešimčia ar net dvidešimčia metų
vyresnis.“

Įsivaizduokime dvidešimties metų
senumo ir šių dienų automobilį.
Abu atlieka tą pačią funkciją, tačiau
komfortas – nelyginamas. Pacientai, turintys dantų implantus, atrodo ir jaučiasi lyg su savais dantimis.
Jų nereikia išsiimti, norint išvalyti,
nereikia nuolat mąstyti, kokį maistą gali sukramtyti, o svarbiausia –
jie nenukris ir neiškris, o tai dažnai
nutinka dėvint plokštelę. Taip pat
svarbu paminėti, kad nėra pykinimo pojūčio, o valgant maisto skonis juntamas puikiai.
Ar kainos skirtumas tarp dantų
implantų ir plokštelės – ženklus?
Prarastų dantų atstatymas implantais yra brangesnis sprendimas nei
paprasta plokštelė. Tačiau ne toks
brangus, kaip manoma. Dauguma
pacientų įsitikinę, kad implantų
reikės tiek, kiek buvo prarasta dantų. Tačiau tai – tik mitas. Daugeliu

atveju visus viename žandikaulyje prarastus dantis galima atkurti
įsriegiant vos 4, 6 arba 8 implantus,

ant kurių pritvirtinamas protezas
su 12 arba 14 nepriekaištingai atrodančių dantų.
Kiek laiko trunka visa bedančio
žandikaulio atstatymo procedūra?
Daugeliu atvejų pilna žandikaulio
rekonstrukcija trunka nuo 3 iki 6
mėnesių. Šiuo laikotarpiu numatomi vidutiniškai šeši vizitai. Pirmojo vizito metu, vos per kelias
valandas, atliekame visą chirurginę
dalį: esant poreikiui, pašaliname
nereikalingus dantis, priauginame
kaulą, įsriegiame reikiamą skaičių
implantų. Po savaitės pašaliname
siūlus ir, jei pacientas pageidauja,
pritvirtiname laikiną protezą, kuris
implantų prigijimo laikotarpiu atrodo ir tarnauja lyg nuosavi dantys.
Praėjus mėnesiui, trečiojo vizito
metu, įvertiname paciento burnos
ertmės būklę. Po 2–3 mėnesių,
prigijus įsriegtiems implantams,
pradedame protezavimo procesą,
kurio metu laikiną protezą ›

MIR TARPTAUTINIS
IMPLANTOLOGIJOS CENTRAS
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MIR klinikoje naudojamiems „MegaGen“ dantų implantams suteikiama viso gyvenimo garantija.
Ar dantų implantavimo procedūrai taikomos amžiaus ribos?

„Pacientai, turintys dantų implantus, atrodo ir jaučiasi lyg su savais
dantimis. Jų nereikia išsiimti, norint
išvalyti, nereikia nuolat mąstyti, kokį
maistą gali sukramtyti, o svarbiausia
– jie nenukris ir neiškris.“

pakeičiame itin gražiais ir tvirtais
nuolatiniais dantimis.
Ar dantų implantacija yra skausminga procedūra?
Pati procedūra tikrai nėra skausminga. Paprastai po vieno ar kelių
dantų implantacijos pacientas nejunta jokio diskomforto ir iš karto
gali grįžti prie įprastinės veiklos. Jei
buvo atlikta pilna žandikaulio atstatymo procedūra, kelias dienas gali
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būti matomas patinimas ar juntamas maudimas, kuriam numalšinti
skiriami vaistai.
Jei pacientas jaučia pykinimą, bijo
pačios procedūros ar negeba ilgesnį laiką išbūti vienoje vietoje,
MIR klinikoje implantacijos metu
gali būti papildomai atliekama ir
intraveninė sedacija. Pasirinkus šią
procedūrą, pacientas bus atsipalaidavęs, nejaus diskomfortoviso gydymo metu.

Žmogus dantų implantavimo procedūrai gali būti per jaunas, tačiau
niekada nebus tam per senas.
Dantų implantacijos nerekomenduočiau jaunesniems nei 18 metų
pacientams, kurių žandikaulis nėra
pilnai susiformavęs. Visais kitais
atvejais procedūros sėkmė priklauso ne nuo garbaus paciento
amžiaus, o nuo sveikatos būklės ir
gydytojo kompetencijos.
Kokių garantijų gali tikėtis pacientas dantų implantavimo procedūrai?
MIR klinikoje naudojamiems „MegaGen“ dantų implantams suteikiama viso gyvenimo garantija.
Todėl mes savo pacientams įsipareigojame neprigijusį „MegaGen“
implantą nemokamai, įskaitant ir
pakartotinę procedūrą, pakeisti
nauju. •

Laisvalaikis

ĖJIMAS

– vaistas skaudantiems sąnariams ir apsauga nuo kitų ligų
Judėjimas yra vienas patikimiausių
sveikatos palaikymo ir stiprinimo
būdų, ypatingai aktualus vyresniojo amžiaus žmonėms. Jurgita,
prieš pusantrų metų svėrusi 22
kilogramais daugiau, pasakoja:
„Turėjau rinktis – arba imti lazdas,
arba stiprinti raumenis“. Raumenų silpnumas – viena dažniausių
priežasčių, kodėl senjorai priversti
ramstytis lazdomis. Padėtį blogina
ir viršsvoris.

Judėjimo stoka, per didelis svoris
neretai tampa ir sąnarių skausmo,
kitų ligų priežastimi. Antsvorio turėjusi, mažai judėjusi Jurgita ilgai
kentėjo skausmą, kol galiausiai
nusprendė daugiau judėti. Šiandien ji – 22 kilogramais lengvesnė,
sportiška, ištverminga ir energinga
moteris.
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Tačiau kineziterapeutai rekomenduoja pradėti judėti pamažu. Iki
šiol nesportavusiems senjorams
pirmiausia reikėtų pasitarti su specialistais – šeimos gydytojais ar kineziterapeutais.
„Judėti visada reikia pradėti nuo
ėjimo. Nesvarbu, kokio mes esame pasiruošimo, pirmiausia reikė-

tų pradėti vaikščioti“, – pasakojo
„Funkcinės terapijos centro“ kineziterapeutas Eimantas Žeimys.
Jei esate įsitikinę, kad sąnarius
skauda nuo pasyvios veiklos, turėtumėte prisiversti judėti. Pagerėjus
būklei sportinę veiklą galite tęsti.
Jei savijauta pablogėja, būtina apsilankyti pas specialistus, kurie nu-

velijos žievės ekstraktas reikalingas
sąnarių lankstumui ir bendrai sąnarių funkcijai. Manganas padeda
palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi, kaulų būklę.
Pasaulio sveikatos organizacijos
tyrimų duomenimis, per dieną rekomenduojama nueiti apie 10 000
žingsnių. Tačiau ir toks žingsnių
skaičius prieš tai menkai judėjusiam ar viršsvorio turinčiam žmogui gali sustiprinti ar sukelti naujus
sąnarių skausmus.
Norėdami pradėti daugiau vaikščioti, pirmiausia įvertinkite savo
galimybes. Jei iki šiol judėjote tik
tiek, kiek būtina, pirmą aktyvesnės
veiklos savaitę pradėkite per dieną
pasivaikščiodami 10 minučių. Kai
jusite, kad galite daugiau, ilginkite
aktyvumo minutes. Jei iki šiol buvo-

„Kasdien pasivaikščiodami
bent 15 minučių, pagerinsite
savo sveikatą.“
statys tikrąją skausmo priežastį ir anksčiau judėjo, tai yra nepalyginama. Jeigu staiga kasdien pradėsite
skirs gydymą.
Ėjimas – vienas iš skausmo maži- nueiti po 20 km, tai greičiausiai dėl
nimo būdų, sako kineziterapeutas to taip pat pradėsite jausti sąnarių
skausmus.“
Viktoras Zavadskas ir
Norint, kad sąnariai
primena, kad bet kofunkcionuotų be jo„Kad sąnariai
kia fizinė veikla turėtų
būti pradedama nuo
funkcionuotų be kių skausmų, būtina
atsižvelgti į mitybą
sąnarių apšilimo (jų
jokių
skausmų,
– ji turėtų būti kuo
pajudinimo, pasukiojimo). Pradėti reikėtų
būtina atsižvelgti įvairesnė. Taip pat
naudingi maisto panuo čiurnų, kelių, vėį
mitybą.“
pildai sąnariams. Jų
liau pereiti prie klubų,
sudėtyje turėtų būti
juosmens stuburo sągliukozamino, pluošnarių judinimo.
tinės bosvelijos, mangano. Įprastai
Jei aktyvia fizine veikla užsiėmėte
seniai, staiga pradėti judėti taip maisto papilduose sąnariams būna
pat nereikėtų. V.Zavadskas akcen- ir daugiau naudingų sudedamųjų
tuoja nuoseklumą: „Vaikščioti taip dalių.
pat turėtumėte pradėti palaipsniui. Gliukozamino esama visuose žmoNegalima staiga atsistoti nuo kė- gaus organizmo audiniuose, daudės ir užsibrėžti tikslą nueiti 20 km. giausia – kremzlėse ir sausgyslėse.
Mūsų kūnai yra atpratę judėti. Kiek Šios medžiagos kūne kartais primes dabar judame, ir kiek žmonės trūksta natūraliai. Pluoštinės bos-

te pakankamai aktyvūs, judėjimas
jums nėra naujiena, susidarykite
planą ir sistemingai didinkite per
dieną įveikiamus atstumus. Naudingas prietaisas šiai veiklai –
žingsniamatis, skaičiuojantis jūsų
nueitus žingsnius.
Kasdien pasivaikščiodami bent 15
minučių, pagerinsite savo sveikatą,
savijautą, sumažinsite riziką susirgti įvairiomis vidaus ir neurologinėmis ligomis, turėti viršsvorio.
Siekdami geresnės savijautos, neapsiribokite vien tik vaikščiojimu.
Pasimankštinkite atlikdami paprastus judesius: pajudinkite kaklą,
pečių, rankų, kojų, klubų sąnarius.
Norėdami didesnio aktyvumo,
kreipkitės į specialistus – kineziterapeutus ar profesionalius ir kvalifikuotus trenerius. Jie padės tinkamai įvertinti galimybes, stebės
rezultatus ir patars dėl saugiausio
pratimų atlikimo būdo. •
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Gydytoja E. Juodžbalienė
įrodė judėjimo naudą: galima
pasveikti ir gyventi be vaistų
Edita Juodžbalienė dirba onkologe
chemoterapeute jau daugiau nei
30 metų. Tačiau tik prieš kelerius
metus ji suprato ir savo kūnu
pajautė, jog judėjimas, sveika
gyvensena gali būti alternatyva
vaistams.
„Daugelis galvoja, kad mes, gydytojai, esame sveikiausi, geriausi,
tobuliausi. Mūsų ligos nekankina. Deja, taip nėra“, - pasakojo
E. Juodžbalienė.

Beveik prieš dvejus metus, būdama beviltiškoje situacijoje, gydytoja
nutarė sudaryti mamai programą,
pagal kurią ji galėtų sau padėti. Tai

„Gyvenome kiekviena diena,
nežinojome,
kuris vakaras
bus paskutinis.“

terapeutas pasakė, kad mano kūne
praktiškai nėra nei vienos vietos,
kuri būtų sveika ir gerai dirbtų. Buvau labai nustebusi ir klausiau, ar
ką nors galima padaryti, – nemalonias akimirkas prisiminė kaunietė.
– Jis pasakė, kad galima pataisyti
60–70 procentų situacijos. Aš dar
labiau nustebau, netikėjau tuo, ką
jis kalba. Dabar, kai pamatau, kad
žmogus šlubčioja ar sunkiai eina,
aš jam pasakau, kad galima pagerinti jo būklę.“
Pagijo judėdama

Gydytoja Edita Juodžbalienė

10 ligų diagnozių
2014 metais gydytojos sveikata
smarkiai pablogėjo. Jai buvo atliktos kelios operacijos, nustatyta
kone 10 diagnozių, dėl kurių per
dieną tekdavo išgerti apie 15 tablečių. Dar blogesnės sveikatos buvo
gydytojos mama, ilgai serganti širdies ligomis. „Gyvenome kiekviena
diena, nežinojome, kuris vakaras
bus paskutinis“, – sakė E.Juodžbalienė.
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buvo 15–os punktų reabilitacinė
programa. „Galbūt tai juokingai
skamba, nes nesu kardiologė, bet
tai iš tiesų veikia. Dabar mes gyvename be vaistų, mamai 79 metai,
per dieną kartu nueiname
apie keturis
kilometrus“,
rezultatu
džiaugiasi
medikė.
Edita išsikėlė
užduotį
ne
tik padėti mamai,
tačiau
pasveikti
ir
pati. Po vizito
pas kineziterapeutą, moteris nutarė
daugiau judėti, užsiimti
šiaurietišku
ėjimu.
„Prieš
porą
metų kinezi-

E. Juodžbalienei pavyko išsigydyti
savo ligas. Jai buvo diagnozuotas
diabetas, kamavo pasikartojantis
inkstų ir plaučių uždegimas, vargino kiti negalavimai.

„Jau dveji metai, kaip su mama pakviesti pasivaikščioti kartu, išnevartojame jokių tablečių, neser- girsta neigiamą atsakymą, ir dar
game peršalimo ligomis. Aktyvus tas žmogus pasako, kad jam ką
laisvalaikis, sveikatinimo progra- nors skauda. Žmonės nesupranta,
mos užima tvirtą vietą mūsų gyve- kad sėdėjimas, raumenų atrofija
nime. Kasdien negaliu vaikščioti, pasireiškia labai greitai ir tuomet
dirbu nuo ankstaus ryto iki vėlaus įvyksta įvairių problemų grandinivakaro, tačiau jei per vėlu vaikščioti nė reakcija“, – teigė E. Juodžbalienė.
lauke, mankštinuosi
Gydytoja
ragina
namuose. Mes, gydyvisus, kurie turi setojai, žinome žmogaus
nus, ligotus tėvus,
„Jau dveji mevidaus organų problekelti juos iš lovų ir
tai,
kaip
su
mas, bet nežinome,
skatinti judėti. Pirmama nevarto- miausia mankštą
kaip veikia mūsų kūnas – stuburas, raureikėtų pradėti gujame jokių tamenynas, o viskas
lint lovoje, po kurio
blečių,
nesergayra tiesiogiai susiję su
laiko – atsistojus,
kraujotaka“, – pasakošalia lovos. Vėliau
me peršalimo
jo moteris.
bandyti nueiti 10
ligomis.“
metrų, 100 metrų
Skatina judėti
ir po truputį didinti
atstumus, judėjimo
Gydytoja Edita tvirtina, kad žmo- apimtį. „Kuo daugiau išjudinsite
nės ne visuomet suvokia judėjimo raumenų, tuo bus lengviau judėti.
naudą. Jos mama gyvena name, Pati pastebėjau – kuo yra platesni
kuriame yra 40 butų. Iš šio namo judesiai, labiau išlavinti raumenys,
gyventojų ji vienintelė išeina pasi- tuo judėjimas darosi laisvesnis, –
vaikščioti. „Kai mama nori ką nors patirtimi dalijosi Edita. – Aš tik da-

bar supratau, ką reiškia eiti, taip
lengvai jaustis, judėti. Dabar kūnas
man nekelia jokių problemų, šiandien aš neturiu jokio skausmingo
taško. Būdavo, jog atsibusdavau
naktį rėkdama iš skausmo, kai reikdavo apsiversti lovoje.“
Gydytojos nuomone, jos profesijos atstovai turėtų dirbti švietėjišką

darbą. „Be to, mes patys turime
tuo tikėti. Ligoniui nepasakysi –
laikykis dietos, o aš pats sveriu
120 kg, › arba – tu judėk, o aš
pats šlubuoju. Mes pirmiausiai
patys turime tai išbandyti, suprasti, kaip viskas veikia ir tada
perduoti kitiems“, – įsitikinusi
pašnekovė.
Darbe ir namuose Edita kitiems
pasakoja apie judėjimo naudą,
skatina judėti, vaikščioti. „Tai darau ne šiaip sau, ne dėl to, kad
neturėčiau ką veikti. Tai darau
dėl to, kad suprantu, kiek žmogus pats gali sau padėti. Reikia
tik netingėti, – pasakoja E. Juodžbalienė. – Rūpestis savimi nėra
savaitgalį gulėti su pica rankose
prie televizoriaus ir manyti, jog
ilsitės. Priešingai, turite prižiūrėti
savo kūną, kad jis kuo ilgiau jus
neštų.“
Viskas priklauso nuo kūno savininko
Tam, kad paaiškintų, jog žmogaus
kūnas nėra amžinas ir jam būtina rūpestinga priežiūra, gydytoja
Edita pateikė pavyzdį: „Geležinė

mašina neveikia 80 metų, o mes,
biologinė būtybė, galvojame, kad
be jokio „remonto“, be jokios profilaktikos galime dirbti tiek metų. Po
30–40 metų staiga atsibundame su
10 diagnozių, skausmais stubure,
nesilankstančiais sąnariais“.
E. Juodžbalienė visus skatina nelaukti, kol sudils sąnariai: „Žmogus
vaikšto ne ant skeleto, jis vaikšto
ant raumenų, raiščių. Kai nėra raumenų, jis vaikšto ant skeleto. Tada
dyla stuburas, prasideda problemos, neigiamai reaguoja vidaus organai, pradeda pulti ligos.“
Gydytoja Edita pati suprato, kad jos
sveikata prasta tik tuomet, kai jai
pasidarė sunku nueiti be skausmo
pusę kilometro. Moteriai skaudėjo
juosmenį, kelius, jai būdavo sunku
lipti laiptais, po menko fizinio krūvio ji pradėdavo dusti. „Dabar aš
galiu laisvai eiti kiek noriu. Įprastai
per dieną nueinu 12–16 kilometrų,
esu ėjusi ir 18 – nebuvo problemų. Dabar man niekas netrukdo.
Mano kūnas dirba kaip gerai suderinta svertų sistema“, – pašnekovė
džiaugiasi savo savijautos ir sveikatos rezultatu bei siekia jį gerinti. •

Pradėti arba tęsti judėti galite „Proenzi ArthroStop“ ėjimo varžybose
Kaune, Panemunės šile, birželio 3 dieną. Jų startas – 12 val.
Panemunės paplūdimyje. Tai renginys, skirtas visai šeimai – jame
dalyvauja nuo tėvelių su vos kelių mėnesių sulaukusiais kūdikiais iki
senjorų, kurių amžius siekia daugiau nei 80 metų. Eiti galite tiek su
šiaurietiško ėjimo lazdomis, tiek be jų. Čia pirmų vietų nėra, tačiau
visi bus apdovanoti medaliais bei kitomis dovanomis. Dalyvavimas
nemokamas. Užsiregistruokite internete www.ejimovarzybos.lt
arba varžybų dieną nuo 10 val. Panemunės paplūdimyje.

Jaučiuosi gerai

Šilumos ir šalčio

TERAPIJA

Atšilus orams dažnas žmogus skuba nudirbti darbus kieme ar sode.
Dėl staiga padidėjusio fizinio krūvio, ypatingai – po
ilgo žiemos sąstingio,
daugelis
susiduria su raumenų nuovargiu,
patempimu, kitomis traumomis.
Didelis
darbo
krūvis,
amžius,
stresas, bendras
sąnarių susidėvėjimas, infekcijos,
kaulų lūžiai – priežastys, dėl kurių
daugybė žmonių
kenčia sąnarių ir
nugaros skausmą,
įtampą.
Nugaros
skausmai gali pasireikšti lėtai, pamažu, arba labai staigiai
– tampa sunku atsistoti, išlipti iš
lovos. Pasitaiko ir raumenų traukulių, galinčių sukelti skausmą, tirpimą, dilgčiojimą kojose. Pagrindinės
apatinės nugaros dalies skausmų
priežastys – stuburo stenozė, osteoartritas, nugaros deformacijos,
raumenų ir raiščių sužalojimai.
Taip pat skausmą gali kelti aortinė
aneurizma, skrandžio opos, tulžies
pūslės ligos ir pankreatitas.
Sąnarių skausmai – taip pat labai
nemalonus potyris. Nuo jų kenčiantys pacientai sąnario vietoje jaučia
sukaustymo, patinimo ar kaitimo
pojūtį. Šių skausmų priežastys – sąnarių susidėvėjimas, mažas fizinis
aktyvumas, ūminis arba lėtinis osteoartritas, kraujagyslių nekrozė,
paveldimumas, kaulų lūžiai, bakterijų ar virusų sukeltos infekcijos.
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Kai skauda, net žinodami neigiamas pasekmes, skubame griebtis
tablečių. Tačiau esama ir kitų būdų
skausmui malšinti.
Vienas
tokių – šalčio
ir šilumos terapija, kuri ypač
veiksminga
minėtais atvejais. Šilumos ar
šalčio kompresus raumenų ir
sąnarių skausmui bei uždegimui malšinti
žmonės naudoja nuo senų
laikų. Tiek šaltis, tiek šiluma
pasižymi gydomuoju poveikiu – tereikia
žinoti, kaip ir kada juos pasirinkti.
Kada geriau šiluma?
Gydymas šiluma naudojamas lėtinių ligų ir traumų sukeltam raumenų, sąnarių skausmui, sąnarių
sustingimui mažinti. Taip pat jis
tinka praėjus ūminiam periodui po
traumų, t. y. po 48 valandų.
Termoterapija yra efektyvi ne tik
mažinant skausmą, bet ir atstatant
jutiminį balansą. Veikiant šilumai,
atsipalaiduoja raumenys, malšinami lėtiniai sąnarių, nugaros skausmai, pašalinami jų spazmai ir įtampa, gerinama kraujotaka, medžiagų
apykaita, todėl greitėja gijimas, padidėja sąnarių jungiamojo audinio
elastingumas ir sąnarių lankstumas, pašalinamas nuovargis. Toks
efektas pasiekiamas todėl, kad ši-

„Tiek šaltis, tiek
šiluma pasižymi
gydomuoju poveikiu – tereikia
žinoti, kaip ir
kada juos pasirinkti.“
luma išplečia veikiamos kūno vietos kraujagysles, pagerina odos ir
gilesniųjų audinių kraujotaką. Dėl
šios priežasties į audinius patenka daugiau medikamentų, skiriamų ligai gydyti, deguonies. Be to,
kraujyje padaugėja baltųjų kraujo
kūnelių, veikiančių uždegimo židinį, kovojančių su infekcija. Aktyvėja
vidaus sekrecijos liaukų veikla – tai
ypatingai svarbu, jei ji buvo nepakankama. Taip pat mažėja kraujo
krešumas, gerėja įvairių uždegimo

dyti. Vakarais, norint po darbo dienos sumažinti sąnario patinimą ir
uždegimą, rekomenduojami šalčio
kompresai.
„Beinio®med Natur-Moor“ durpių pagalvėlės – efektyvi šilumos
ir šalčio terapijos priemonė

proceso produktų pašalinimas. Dėl
šių priežasčių pasireiškia skausmą
mažinantis, uždegimą slopinantis,
desensibilizuojamas poveikis.
Svarbu žinoti, kad šildomoji procedūra turi būti atliekama prieš fizinį
krūvį.
Kada geriau šaltis?
Gydymas šalčiu taikomas ūminių
traumų atveju, per pirmąsias 24–
48 val. Taip pat šaltis padeda esant
raumenų, raiščių, sausgyslių patempimams, išnirimams, sumušimams, hematomoms, patinimams,
uždegimams, atviroms žaizdoms.
Toks gydymas efektyvus ir karščiuojant, kai skauda galvą, kankina
migrena, kraujo apytakos problemos, sugėlus vabzdžiams. Veikiant
šalčiui, kraujagyslės susitraukia,
susilpnėja skausmo signalo perdavimas nervais, todėl sumažėja
skausmas, atslūgsta tinimas, mažėja kraujavimas į audinius.
Šaldomoji procedūra turi būti atliekama po fizinio krūvio.
Kokioms būklėms esant reikėtų
abiejų metodų?
Tam, kad sergant sąnarių uždegimu ar osteoartroze rytais pagerėtų
sąnarių lankstumas, būtų lengviau
judėti, rekomenduojama juos sušil-

Durpes gydymo tikslais nuo seno
naudoja sanatorijos. Šiandien negalavimus malšinti galima ir namuose, naudojant kompresus,
kurių pagrindinė sudedamoji dalis
– visiškai natūralios durpės. „Beinio®med Natur-Moor“ pagalvėlės
– patogios, maloniai priglunda, nes
yra suformuotos atkartojant kūno
dalis. Tai – pirmos saugumo klasės,
patentuotas medicininis produktas, pagamintas iš natūralių medžiagų. Kompresams naudojamų
durpių masė yra natūrali, biologiškai suyranti medžiaga, išgaunama
iš durpynų Vokietijoje. Šios pagalvėlės gaminamos Žemutinio Reino regione, kur yra patalpinamos
į ekologišką plastiko apvalkalą. Jų
sudėtyje nėra ftalatų ir plastifikatorių. Be to, gamybos procese nenaudojami klijai, o sudėtyje nėra jokių
medžiagų, kurios nepageidautinos
sąlytyje su oda. Be miško paklotės,
pagalvėlėse esama ir vabzdžių, žuvusių bestuburių organizmų, kurie,
pašildžius kompresą, sukauptą šilumą perduoda kūnui iki kelių valandų.
Kadangi šilumos ir šalčio terapija
yra natūralus gydymo būdas, komplikacijų nebūna. Be to, terminis
poveikis – ekonomiškas būdas su
skausmu susijusioms problemoms

spręsti. Ypač patogu tai, kad durpių
pagalvėles galima naudoti tiek ligoninėje ar poliklinikoje, tiek savarankiškai,namuose ar darbe. Pasiruošti procedūrai lengva – kiekviename
pakelyje yra atmintinė su nurodytu
šildymo arba šaldymo laiku.
Jei jaučiate lengvą skausmą, šilumos terapijos seansas turėtų trukti
apie 15-20 minučių. Jei kamuoja stiprus skausmas, tuomet skaudamą
vietą reikėtų šildyti nuo 30 minučių
iki 2 valandų.
„Beinio®med Natur-Moor“ durpių pagalvėlių terapija – tai patikimas, efektyvus ir saugus būdas
skausmui įveikti. •

Šį produktą galite įsigyti vaistinėse:
Medeinos vaistinė – Medeinos g. 8, Vilniuje
J. Olšauskienės vaistinė – Žirmūnų g. 70, Vilniuje
Taikos vaistinė – Taikos g. 50, Vilnius; Sudervės g. 17, Avižieniuose
Širdažolės vaistinė – Pelesos g. 7, Vilnius; Naugarduko g. 15 /
Algirdo g. 28 g, Vilniuje
Universiteto vaistinė – Universiteto g. 2, Vilniuje
Gedimino vaistinė – Gedimino g. 27, Vilniuje
Valerijono vaistinė – Vilniaus g. 173, Šiauliuose
Romainių vaistinių tinkle – Kaune
Vilmos vaistinė – Laisvės al. 25, Druskininkuose
Taip pat – internetinėse parduotuvėse
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Rūpinamės kitais

„PAGAUK - STERILIZUOK PALEISK“
Vieniems benamės kiemo katės
kelia gailestį, kitiems – nepasitenkinimą. Neigiama nuomonė
formuojasi dėl to, kad besaikis
kačių veisimasis, platinamos
ligos ir gailestingų žmonių
pastangos jas išmaitinti sukelia
daug nepatogumų.

Katė du kartus per metus gali atsivesti maždaug po tris kačiukus.
Pavasarį gimusiems kačiukams pasiseka labiau – jiems išgyventi galimybių žymiai daugiau, nei gimstantiems rudenį. Nemaža dalis
pastarųjų mažylių tiesiog mirtinai
sušąla. Užaugę kačiukai po metų
jau patys gali turėti savo palikuonių, ir taip sukasi užburtas ratas.
Tokiu būdu per septynerius metus
gali atsirasti net 781 250 kačiukų.
Šios katės neturi šeimininko, tad
ir problema lieka nesprendžiama.
Aktyviai sprendimo stengiasi ieškoti gyvūnus globojančios organizacijos, tačiau ir jose dažnai pritrūksta
laisvų vietų.
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Mielas senjore, gal esi vienas iš tų
geros ir gailestingos širdies geradarių, kurie rūpinasi tokiomis katytėmis? O gal pats savo augintinę
išleidi pasivaikščioti į lauką, ir vėliau ji atsiveda niekam nereikalingų
kačiukų? Tuomet būtina suprasti,
kad išeitis, apsauganti nuo badu
mirštančių ar nukankinamų jauniklių tikrai egzistuoja.
Tai – sterilizacija.
Dalis žmonių mano, kad sterilizacija – priešinimasis gamtai, gyvūnų kankinimas. Tačiau tuomet, kai
vietoj vienos katės kieme pasidaro
penkios, kitais metais – dar dvigubai tiek, verta imtis atsakomybe
grįstų veiksmų. Sterilizuotam gyvū-

nui tereikia pakentėti kelias dienas.
Tuomet pasaulį išvysta tik su meile ir rūpesčiu laukti, šeimininkus
turintys kačiukai. Šiais laikais sterilizacijos, kastracijos procedūros
atliekamos ypač paprastai ir greitai, o sveikstama po jų itin lengvai,
todėl šalintis operacijos nėra jokio
pagrindo.
Kartais nerimą kelia procedūros
kaina. Tačiau ir šiuo atveju paprasta rasti sprendimą. Didžiuosiuose
miestuose yra veterinarijos klinikų,
kurios skelbia kasmetines akcijas
senjorų augintinių priežiūrai. Jų
metu kastracija, sterilizacija atliekama už labai mažą kainą arba nemokamai. Jums tereikia užsiregis-

truoti, sutartu laiku atsinešti savo
mylimą keturkojį į gydyklą, o po
operacijos – padėkoti nuoširdžiai
dirbantiems veterinarams.
Jei savo kieme pastebite benamių kačių, pasirūpinkite ir jomis.
Vilniuje, Kaune vykdoma speciali
programa: „Pagauk – Sterilizuok –
Paleisk“ (toliau –„PSP“). Šios programos metu šeimininkų neturinčios katės ir katinai pagaunami,
jiems atliekama sterilizacijos arba
kastracijos procedūra, o tuomet
jie paleidžiami atgal į pagavimo
vietas. Tokiu būdu užkertamas kelias beglobių kačių dauginimuisi.
Kastruotos katės paženklinamos
tarptautiniu atpažinimo ženklu –
trumpintu kairės ausies galiuku.
Gyvūnų globėjai tikisi, kad netrukus didžiųjų miestų pavyzdžiu paseks ir mažesnieji miestai.
Kodėl „PSP“ programa ar kastracija, sterilizacija yra naudinga?

1. Mažiau nereikalingų jauniklių.
Dauguma kačiukų ar šuniukų gatvės sąlygomis žūsta po automobilių ratais, yra nuodijami, miršta

nuo ligų. Nepatyrę kontakto su
žmogumi, jie greitai sulaukėja.
Likę gyvi ar išmesti iš namų gyvūnai toliau dauginasi ir didina
populiaciją.
2. Akivaizdi nauda gyvūno sveikatai.
PSP“ programos metu įvertinama kačių sveikatos būklė, gyvūna iskiepijami nuo pasiutligės.
Sterilizuotos katės nebeeikvoja
jėgų palikuonių auginimui, todėl yra sveikesnės ir stipresnės.
Jos neplatina ligų, rečiau serga
pačios. Kastruoti katinai nebekovoja dėl teritorijos, todėl išvengia sužalojimų.
3. Švaresnė aplinka, mažiau
triukšmo ir nepageidaujamų kvapų.
Kastruoti katinai nustoja žymėti savo teritoriją, konkuruoti su
kitais katinais, todėl rujos metu
jie nebedalyvauja triukšmingose peštynėse, o namai lieka švaresni.
4. Mažesnė kačių kolonija.

Kiemuose gyvenančios sterilizuotos katės ir kastruoti katinai gina
savo teritoriją neįleisdami naujų beglobių. Panaikinus jauniklių
prieaugį, laukinių kačių kolonijos
ilgainiui sumažėja. Sterilizuotos
katės neturi galvoti, kur atvesti ir
kaip išmaitinti savo palikuonis, tad
jos tampa sveikesnės ir ramesnės,
peliauja. Tolerantiškų, sąmoningų
gyventojų nuomone, laukinės ar
pusiau laukinės katės tampa mylimomis ir saugomomis nuolatinėmis kiemo gyventojomis.
Verta paminėti, kad „PSP“ programoje negali dalyvauti sergantis gyvūnas, nėščia ar maitinanti katė.
Sterilizuoti katę ar ieškoti, kur dėti
kačiukus? Pasmerkti vargui ar būti
atsakingu? Padėti vargstančiam ar
jį ignoruoti? Pasielkime su mūsų
mylimais keturkojais draugais
taip, kaip norėtumėme, jog būtų
elgiamasi su mumis: humaniškai,
atsakingai ir garbingai. •
Parengė gyvūnų
prieglauda
VšĮ „Penkta koja“

Gera idėja

STILINGI

nepriklausomai nuo amžiaus
Gal dėl santūrumo bei pasenusio
mentaliteto Lietuvoje vyresnio
amžiaus žmonės yra linkę
nebekreipti dėmesio į tai, kaip jie
atrodo. Jie susigyvena su mintimi,
kad: „va dabar jau nebesvarbu,
kaip aš atrodau, svarbu, kaip
aš jaučiuosi“. Tačiau ar tikrai
nebekreipdami dėmesio į savo
išvaizdą mes padarome paslaugą
sau? Atrodytų, kiek laiko sugaišti
begalvojant, ką šiandien apsivilkus,
kokius aksesuarus pasirinkus ar
kaip pasidažius, tarsi padėtum
sau taip atsisakydama to „galvos
skausmo“. Tada kyla klausimas - ar
mūsų išvaizda neturi įtakos tam,
kaip mes jaučiamės ir atvirkščiai?
Juk ryškus paltas gali praskaidrinti
ir niūriausią dieną, o tinkama
suknelė paversti vakaro žvaigžde.
Tokiu būdu savo nuotaika
bei žavesiu nenusileisi net ir
trisdešimtmetėms!

„Ryškus paltas gali praskaidrinti ir
niūriausią dieną, o tinkama suknelė paversti vakaro žvaigžde. Tokiu
būdu savo nuotaika bei žavesiu nenusileisi net ir trisdešimtmetėms!“

Meryl Streep – elegantiška dama.
Jau nuo „Ir velnias dėvi Prada“ laikų
– tikra stiliaus ikona. Tvirta, ryžtinga ir pasitikinti savimi – tokia yra
67 metų aktorė. Elegantiška ir be
kruopelės vulgarumo. Ji gal ir neseka naujausių tendencijų, tačiau turi
savitą stiliaus jausmą – nieko įmantraus, tačiau kupina tvarkingumo:
suknelės trijų ketvirčių rankovėmis
(neaukščiau kelių), oficialūs kostiumėliai, vyrauja tamsesnės spalvos,
saikingas papuošalų pasirinkimas
ir neperdėtas makiažo kiekis. Ji puikiai žino, kas tinka jos figūrai ir vilki
tai, kas pabrėžia jos kūno privalumus, o ne minusus.
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Gera idėja

Diane Keaton – pažįstanti save.
Jai 71 ir ji visada atrodo žavingai. Oficialūs kostiumėliai su
kelnėmis – jos vizitinė kortelė.
Ji nėra linkusi per daug eksperimentuoti, rinktis įvairaus
stiliaus drabužius. Ji mėgsta
klasiką: kelnės, švarkai, pūsti sijonai iki pusės blauzdų,
skrybelės, balti marškiniai ir
ramios spalvos. Ji savęs pažinimą puikiai atskleidžia per savo
aprangą. Vienas jos labiausiai
mėgstamų aksesuarų – platus
diržas apjuosiantis liemenį.
Tokiu būdu ji suteikia savo figūrai smėlio laikrodžio formą,
kuri priduoda moteriškumo. ›
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Gera idėja

„Svarbiausia
domėtis, pažinoti savo kūną,
žinoti, kokios
spalvos tinka,
o kokios ne,
kokie siluetai
paryškina privalumus, o ne
trūkumus.“
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Carmen Dell'Orefice – išskirtinė
moteris.
Šiai moteriai 85 metai ir ji puikiai
įkūnyja posakį, jog amžius tai tik
skaičius. Moteriška, seksuali ir paslaptinga. Daug moterų pamiršta,
jog nėra amžiaus limito jaustis seksualia. Carmen atrodo be galo pasitikinti savimi, žinanti, kas ji tokia.
Būtent tai ir įkvepia. Jai 85-eri ir ji
vis tiek atrodo galinti užvaldyti visą
pasaulį. Ji yra seniausias dirbantis
modelis, kaip ji sako, per visą karjerą nesifotografavo ant tiek žurnalų
viršelių, kaip per paskutiniuosius
15. Tai reiškia, kad pats karjeros
bumas prasidėjo 70-ties! Kostiumėliai, elegantiškos suknelės pabrėžiančios figūros linkius, pirštinaitės
ir perlų karoliai – tai elegantiškoji ir
tikrai įsimintinoji Carmen, kuri visada atrodo kaip nulipusi nuo žurnalo viršelio.
Be abejo, visada galima sužaisti
taip mėgstama žinomumo bei pinigų korta, jog šios moterys turi kalnus pinigų, todėl joms lengva taip
atrodyti. Tačiau verta paminėti tai,
kad stiliaus jausmą suteikia ne pinigai. Svarbiausia domėtis, pažinoti
savo kūną, žinoti, kokios spalvos
tinka, o kokios ne, kokie siluetai
paryškina privalumus, o ne trūkumus. Daugiau patirinėjant save,
galite nustebti, kaip puikiai jūs iš
tiesų galite atrodyti. Juk amžius tai
tik skaičius! •

Sveikata

Kai energijos reikia

LABIAUSIAI
Morta MIKUTYTĖ

Ar dažnai pristingate
jėgų savo mėgstamai
veiklai – pavyzdžiui,
pasivaikščiojimui po
parką? Kojas traukia
mėšlungis? Ne? Tada
šis straipsnis ne jums.
Tačiau, jei į nors vieną klausimą atsakėte
teigiamai, gali būti, jog
jūsų organizmui trūksta
magnio. Žinoma, požymių sąrašas kur kas
ilgesnis.

Magnis padeda
Specialistai vieningai pripažįsta –
magnis (kaip ir kalcis, fosforas) įeina į kaulų sudėtį ir egzistuoja kone
kiekvienoje organizmo ląstelėje. Ši
medžiaga – svarbi mūsų kasdienės
veiklos dalyvė. Magnis padeda ląstelėse kaupti energiją, o vėliau ją
panaudoti nervų, širdies, raumenų
veiklai.
Šis elementas gerina imuninės sistemos veiklą, raumenų funkcionavimą, taip pat mažina infarkto riziką. Tenka pripažinti, kad tai labai
svarbu – juk Lietuvoje fiksuojamas
didelis mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų.
Magnio trūkumas taip pat gali paspartinti aterosklerozės vystymąsi.
Tyrimais nustatyta, kad pakankamas magnio kiekis gali padėti
kamuojant padidintam kraujospūdžiui ar net migrenos priepuoliams. ›
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Sveikata

Mityba gelbsti ne visada
Mokslininkai nustatė, kad suaugęs
žmogus per parą turi gauti 300 mg
magnio. Kiek daugiau jo gali reikėti vyresniojo amžiaus žmonėms –
apie 350 mg.
Mūsų organizmas pats šio mikroelemento negamina, todėl rekomenduojama naudingas medžiagas, vitaminus (kartu ir magnį)
gauti su natūraliu maistu. Maistas,
kurį valgome, privalo būti įvairus,
subalansuotas. Tokia mityba padidins magnio ir kitų naudingų medžiagų kiekį organizme.
Didelės įtakos magnio kiekio mažėjimui organizme turi įvairūs žalingi
veiksniai. Tai – alkoholio vartojimas, riebalų perteklius, stresas. Šio
elemento dažnai trūksta ir kavos
mėgėjams, tiems, kurie ignoruoja
raginimus per parą išgerti pakankamai vandens. Spartesnį magnio
pasišalinimą iš organizmo skatina
kai kurie medikamentai.

Stebėkite savo organizmo
signalus
Šio svarbaus elemento trūkumą išduoda paprasčiausi organizmo signalai. Reikia tik įsiklausyti, ką sako
kūnas. Pirmieji požymiai – nervinis
tikas, kuomet ima trūkčioti raumenys ar tirpti pirštų galiukai. Kartais
pasireiškia netaisyklingas širdies
plakimas, ima slinkti plaukai, vargina mėšlungis. Magnio trūkumas
gali tapti ir depresijos priežastimi.
Jaučiant šio elemento trūkumą,
būtina vartoti maisto produktų,
turinčių ne tik magnio, bet ir vitamino B6. Jis užtikrina, kad magnis
būtų gerai įsisavintas. Būtent dėl
šios priežasties maisto papildų su
magniu sudėtyje yra ir vitamino B6.
Iš kur gauti magnio?
Šio organizmui svarbaus elemento gausu grūdiniuose maisto produktuose. Tad viso grūdo duona

– puikus ir lengvai pasiekiamas pasirinkimas. Verta pamėgti riešutus,
saulėgrąžų ir moliūgų sėklas. Taip
pat nenuvertinkite juodosios arbatos. Siekiant užtikrinti pakankamą
magnio suvartojimą, naudinga valgyti lašišą. Beje, joje gausu ir daugybės kitų reikalingų elementų. Smaližiai gali drąsiai mėgautis gabalėliu
juodojo šokolado.
Geriausias metas gauti magnio natūraliu būdu, be jokios abejonės, yra
vasara. Šis elementas įeina į chlorofilo sudėtį, tad jo yra žaliosiose
daržovėse. Magnio ypatingai gausu
petražolėse, krapuose, špinatuose,
rūgštynėse, taip pat – morkose.
Galima ir pašmaikštauti – jei turite
irzlų draugą, pasiūlykite jam sumuštinį su pilno grūdo duona, salotų.
Tačiau esant didesniam šio mikroelemento trūkumui, vien natūralių
priemonių gali neužtekti. Patarimo
visada galite kreiptis į vaistininką,
kuris pasiūlys geriausius maisto papildus. •

Sveikatos gerinimo
programa

Sveikatos gerinimo
programa

Sveikatos gerinimo
programa

Sveikatos gerinimo
programa

VASARA I

VASARA II

VASARA III

VASARA IV

Gydytojo konsultacija
1 nakvynė jaukiame
dviviečiame kambaryje
Švediški pusryčiai,
pietūs, vakarienė (po 1 k.)
Po 3 procedūras
kiekvienam:

Gydytojo konsultacija
2 nakvynės jaukiame
dviviečiame kambaryje
Švediški pusryčiai,
pietūs, vakarienė (po 2 k.)
Po 6 procedūras
kiekvienam:

Gydytojo konsultacija
3 nakvynės jaukiame
dviviečiame kambaryje
Švediški pusryčiai,
pietūs, vakarienė (po 3 k.)
Po 8 procedūras
kiekvienam:

- Perlinė vonia su liepų
žiedais arba pievų gėlėmis
(1 k.)
- Lengvas nugaros masažas
arba apykaklės masažas
(1k.)
- Baseinas (1 k.)
Kaina vienam: 89 €
Kaina dviems: 129 €

- Aromaterapinis nugaros
masažas arba pečių juostos
masažas (1 k.)
- Perlinė vonia su levandų
arba jazminų ekstraktu
(1 k.)
- Vasaros vaistažolių
kokteilis (2 k.)
- Baseinas (2 k.)

Kaina vienam: 149 €
Kaina dviems: 225 €

- Aromaterapinis nugaros
masažas arba pečių juostos
masažas (1 k.)
- Perlinė vonia su liepų
žiedais arba pievų gėlėmis
(2 k.)
- Vasaros vaistažolių
kokteilis (2 k.)
- Baseinas (3 k.)

Kaina vienam: 199 €
Kaina dviems: 299 €

Kuršių takas 1, LT-00317, Palanga
Tel.: +370 640 19690, +370 686 43419
El. paštas: energetikas@energetikas.lt
Facebook: Sveikatos centras Energetikas
Skype: energetikas.energetikas
www.energetikas.lt

Gydytojo konsultacija
4 nakvynės jaukiame
dviviečiame kambaryje
Švediški pusryčiai,
pietūs, vakarienė (po 4 k.)
Po 14 procedūrų
kiekvienam:

- Apykaklės masažas arba
pečių juostos masažas
(4 k.)
- Perlinė vonia su liepų
žiedais arba pievų gėlėmis
(3 k.)
- Vasaros vaistažolių
kokteilis (3 k.)
- Baseinas (4 k.)

Kaina vienam: 269 €
Kaina dviems: 419 €

-10%

antradieniais
visoms* prekėms

