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sVEikATA

Sveikata
Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

peršalimo infekcijų simptomus gali 
sukelti daugiau nei 200 skirtingų 
virusų.

peršalimo ligas sukeliantys virusai 
veisiasi tik žmonių, šimpanzių ir kitų 
aukštesniųjų primatų nosyse.

net 200 skirtingų medikamentų 
šalutinis poveikis – spengimas ausyse.

Mitas. Nebūtina mesti rūkyti – pakanka sumažinti surūkomų 
cigarečių skaičių. nors tai tiesa, kad daugiau cigarečių per dieną 
surūkantys žmonės savo kūną žaloja labiau, nėra surūkomų cigarečių 
normos, kuri būtų saugi. Bet koks rūkymas labai kenkia sveikatai, 
todėl geriau visiškai mesti, nei manyti, kad surūkomų cigarečių 
kiekio sumažinimas jus išgelbės. 

M I T A I
Mitas. Narkotikai suteikia euforiją ir malonumą. Euforija gali 
būti tik trumpalaikė. narkomanais dažniau tampa irzlūs, jautrūs, greitai 
netenkantys dvasinės pusiausvyros, pasiduodantys kitų įtakai jauni 
žmonės. labai greitai malonūs pojūčiai dingsta ir atsiranda psichinė, o 
vėliau ir fizinė priklausomybė nuo narkotinių medžiagų. Tada žmogus 
narkotikus vartoja ne dėl malonumo, o tam, kad normaliai jaustųsi. 

Mitas. Rūkoriai juk niekam netrukdo ir kenkia tik patys sau. 
nuo cigarečių dūmų reiktų apsaugoti aplinkinius, ypač vaikus ir 
nėščias moteris. pasyvus rūkymas daugybei žmonių jau kainavo 
sveikatą ir gyvybę, tai įrodyta ne vienu moksliniu tyrimu. Todėl 
rūkyti viešose vietose šalia kitų žmonių yra nepatartina. mokslininkai 
taip pat pastebi, kad sveikatos apsaugos sistemai rūkorių gydymas 
atsieina gana brangiai, tačiau kiekviena šalis yra skirtinga.

Jodo trūkumas – svarbi, bet lengvai 
įveikiama sveikatos problema
Visuomenės sveikatos 
specialistai primena, kad 
kasmet spalio pabaigoje 
minima Pasaulinė jodo 
trūkumo diena.

Sveikos ir teisingos mity-
bos principai bei taisyklės 
nurodo, kad su maistu būtina 
gauti atitinkamus kiekius visų 
reikalingų medžiagų: riebalų, 
angliavandenių, baltymų, vi-
taminų, makroelementų ir mi-
kroelementų. Mikroelemen-
tų trūkumo pasekmės gali iš 
karto ir nepasireikšti, tačiau 
jų stoka gali būti pavojinga ir 
sukelti sveikatos sutrikimų, 
komplikuotis į ligas. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) 
mini jodo trūkumą kaip vieną 
iš pagrindinių su maistu susi-
jusių veiksnių, lemiančių gy-
ventojų sveikatą.

Jodo stokos problema yra 
tokia pat sena kaip ir žmoni-
jos istorija. Pirmosios žinios 
apie jodo sukeliamas ligas 
siekia senovės Kinijos, Indi-
jos, Graikijos ir Romos impe-
rijos laikus. Senovės Kinijoje 
skydliaukės padidėjimui (gū-
žiui) gydyti buvo vartojamos 
gyvulių skydliaukės. Graikų 
gydytojas Hipokratas (gyve-
nęs apie 377 m. pr. Kr.) yra pa-
brėžęs jūros kopūstų reikšmę 
žmonių mitybai. XVII a. is-
panų jūreiviai kaip vaistą nuo 
strumos vartojo jūros dumblių 
pelenų miltus, kuriuose yra 
daug jodo. Šiuolaikinės jodo 
stokos profilaktikos pradinin-
ku laikomas Deividas Marti-
nas, kuris 1915 m. paskelbė, 
kad iš visų žinomų ligų len-
gviausia užkirsti kelią ende-
miniam gūžiui. Maždaug tuo 

metu Šveicarijoje gūžio profi-
laktikai pradėta vartoti joduo-
toji druska. 1983 m. australų 
mokslininkas B. S. Hetzel 
pasiūlė terminą „jodo trūku-
mo sutrikimai“ ir apibrėžė 
šio mikroelemento trūkumo 
sukeltų sveikatos sutrikimų 
spektrą skirtingais gyvenimo 
laikotarpiais:

vaisiui – persileidimas, pa-
didėjęs perinatalinis mirtingu-
mas, endeminis neurologinis 
kretinizmas, protinis atsiliki-
mas, kurčnebylumas, žvairu-
mas, hipotirozė ir kt.;

naujagimiams ir kūdi-
kiams – neonatalinė struma 
(gūžys), hipotireozė;

vaikams ir paaugliams 
– endeminė struma (gūžys), 
jaunatvinė hipotirozė, proti-
nio ir fizinio vystymosi su-
trikimai.

suaugusiesiems – struma 
(gūžys) ir jos komplikacijos, 
hipotirozė, protiniai sutriki-
mai, sumažėjusi reprodukci-
nė funkcija, jodo sukelta hi-
pertirozė.

visoms amžiaus grupėms 
– padidėjęs radioaktyviojo 
jodo pasisavinimas branduo-
linių katastrofų atvejais, paži-
nimo funkcijos sutrikimai.

Mikroelementas jodas, ku-
rio rekomenduojama paros 
norma (RPN) suaugusiam 
žmogui yra 150–200 µg, svar-
bus tinkamai skydliaukės vei-
klai, nes reikalingas skydliau-

kės hormonų – tiroksino (T4) 
ir trijodtrijonino (T3) veiklai. 
Skydliaukės ligos dažnesnės 

ten, kur aplinkoje yra mažai 
jodo. Jodas gamtoje labai ne-
tolygiai pasiskirstęs, įvairių 
vietovių dirvožemyje jo kie-
kis gali skirtis 400–1000 kar-
tų, geriamajame vandenyje 
– iki 7000 kartų. Daugiausiai 
jodo gamtoje susikaupę jūro-
se ir vandenynuose, taip pat 
jodo randama giliuose žemės 
sluoksniuose, naftos telki-
niuose, o kalnuotose vietovė-
se jodo nebūna. Jodo koncen-
tracija geriamajame vandeny-
je atspindi jodo kiekį dirvože-
myje. Paprastai jodo deficito 
rajonuose jodo geriamajame 
vandenyje būna ne daugiau 
kaip 2 mikrogramai litre.

Pagrindinis šio mikroe-
lemento šaltinis yra maisto 
produktai – net 94 proc. rei-
kiamo jodo kiekio žmogus 
gali gauti su maistu (58 proc. 
iš gyvūninės, 32 proc. iš au-
galinės kilmės produktų), 4 

proc. su vandeniu ir 2 proc. 
su įkvepiamu oru. Gėlame 
Lietuvos požeminiame van-
denyje bei dirvožemyje jodo 
nėra, todėl ir augaluose jodo 
yra labai mažai. Todėl vertėtų 
vartoti jūros gėrybes – žuvis, 
moliuskus, jūros dumblius, 
žuvų taukus.

Pagal PSO pateiktą nau-
jausią pasaulinę jodo būklės 
ataskaitą, šalių, kuriose jodo 
trūkumas yra visuomenės 
sveikatos problema, skai-
čius per pastarąjį dešimtmetį 
perpus sumažėjo. Tačiau 54 
šalyse vis dar egzistuoja jo-
do trūkumo problema. 1993 
m. šiai problemai spręsti PSO 
kartu su UNICEF ir ICCIDD 
(Tarptautinė jodo trūkumo 
kontrolės taryba) priėmė vi-
suotinę strategiją – universa-
lų druskos jodavimą. Druska 
yra plačiai prieinama ir nuolat 
vartojama, o jodavimo kaina 
yra labai maža – tik apie 0,05 
JAV dolerio vienam asmeniui 
per metus. Ši strategija buvo 
įgyvendinta daugumoje šalių, 
kuriose jodo trūkumas yra vi-
suomenės sveikatos proble-
ma. UNICEF apskaičiavo, 
kad 66 proc. pasaulio namų 
ūkių jau gali naudoti joduo-
tąją druską. Nuo 2005 m. 
Lietuva pasirinko jodo trū-
kumo problemą spręsti tokiu 
pat būdu – maistui rekomen-
duojama vartoti tik joduotąją 
druską. Tokia druska dedama 
ir į duonos gaminius bei į vie-
šojo maitinimo įstaigose ga-
minamus patiekalus. O šalies 
parduotuvių maisto skyriuose 
turi būti parduodama tik jo-
duotoji valgomoji druska.

Informacijos šaltinis:  
Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centras
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Tarp spengimą ausyse galinčių sukelti 
vaistų – kai kurie antibiotikai ir netgi 
aspirinas.

Ausys niekada nenustoja klausyti, 
t.y. net miegant fiksuoja garsus, tik 
smegenys juos ignoruoja.

pagal pso duomenis, daugiau nei 5 
proc. pasaulio gyventojų turi klausos 
sutrikimų.

Mitas. Visi metę rūkyti sustorėja. Tiesa yra ta, kad nustojus 
rūkyti sugrįžta apetitas, pagerėja skonio pojūtis ir uoslė, todėl 
natūraliai norisi daugiau valgyti. Veikia ir kitas faktorius – kai kurie 
žmonės vieną žalingą įprotį bando pakeisti kitu ir pradeda nuolat 
užkandžiauti. Tačiau tai, kad visi metę rūkyti sustorėja, yra mitas. 
daugelis žmonių po kelių pirmųjų savaičių sugrįžta prie įprasto 
valgymo režimo.

M I T A I
Mitas. Vieną kartą pabandžius narkotikų, nieko nenutiks. 
Taip manyti klaidinga. paprastai priklausomybę lemia keletas 
veiksnių – psichikos ir elgesio sutrikimai, silpni socialiniai įgūdžiai, 
atsakomybės ir valios stoka, silpni šeimos narių – tėvų ir vaikų 
emociniai ryšiai, netinkama vaikų priežiūra ir auklėjimas, palankios 
bendraamžių nuostatos į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, taip 
pat psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas. 

Mitas. Išsėtinė sklerozė – mirtina liga. Taip nėra. daugelio 
sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo trukmė yra įprasta, 
maždaug septyneriais metais trumpesnė nei vidurkis. Tik 10 proc. 
pacientų miršta dėl sudėtingų, progresuojančios ligos sukeltų 
komplikacijų. daugybė žmonių su išsėtine skleroze gyvena normalų 
ir pasitenkinimą keliantį gyvenimą.

Saugaus eismo metodinės rekomendacijos pradinių klasių mokinių tėvams
Pats efektyviausias saugaus eismo elgesio mokymo būdas – rodyti tinkamą pavyzdį. Iš anksto supažindinkite savo vaikus su pagrindinėmis saugaus eismo taisyklėmis.

Kaip reikia eiti per gatvę?
> Sudarykite savo vaikui saugiausią maršrutą nuo namų iki 
mokyklos, pažymėkite pagrindinius objektus – namas, par-
duotuvė ir mokykla – bei paryškinkite vietas, kuriose reikia 
būti ypač atidiems.

> Eidami su vaiku mokykite, kur ir kaip pereiti važiuojamąją 
kelio dalį, supažindinkite su saugiausiu, o ne arčiausiu marš-
rutu iki mokyklos ar namų.

> Supažindinkite vaikus su skirtingomis pėsčiųjų perėjomis, 
t. y. šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja, nereguliuoja-
ma pėsčiųjų perėja, pažymėta tik kelio ženklais ir „Zebro“ 
linijomis, požemine ir perėja virš kelio, sankryža ir kaip jo-
se elgtis.

> Niekada neskubėkite su vaiku pereidami gatvę.

> Nekalbėkite su vaiku eidami per gatvę, tuomet vaikas su-
pras, kad einant per gatvę reikia susikaupti ir stebėti aplin-
ką.

> Eidami per gatvę nekalbėkite mobiliaisiais telefonais ir 
nerašykite žinučių, tai atitraukia dėmesį nuo to, kas vyks-
ta kelyje.

> Neikite per gatvę įstrižai, eikite statmenai, nes tuomet ir 
vaikas pratinsis kirsti gatvę ne bet kaip.

> Su vaiku niekada neikite degant raudonam ar geltonam 
šviesoforo signalui, nes jei taip darysite, vaikas įpras, kad ga-
lima eiti degant bet kokiam šviesoforo signalui.

> Mokykite vaiką eiti per gatvę ne ten, kur norisi, o ten, kur 
yra pėsčiųjų perėjos.

> Su vaiku nuolat aptarkite įvairias situacijas, susidariusias 
kelyje.

> Priėję prie pėsčiųjų perėjos visada įspėkite vaiką, kad reikia 
pasižiūrėti į kairę, į dešinę, vėl į kairę, – vaikas turi įsiminti, kad 
žengiant į važiuojamąją kelio dalį privaloma stebėti aplinką, 
įsiklausyti, kas vyksta gatvėje.

> Akcentuokite, kad norint įsitikinti, jog yra saugu, būtina pa-
laukti, kol automobilis sustos.

> Paaiškinkite vaikui, kad priėjus prie pėsčiųjų perėjos būti-
na užmegzti akių kontaktą su vairuotoju ir tik įsitikinus, kad 
transporto priemonė sustojo, galima pereiti gatvę.

> Paaiškinkite, kad per kelią reikia eiti ten, kur geras mato-
mumas į abi puses, vaizdo neužstoja medžiai, krūmai ar ki-
ti objektai.

> Išmokykite vaiką atkreipti dėmesį, kad tuščias kelias taip 
pat yra pavojingas, nes gali atsirasti automobilis – staiga, 
nesitikint.

> Aptarkite, kaip svarbu kelyje būti matomam. Pasirūpinki-
te, kad vaikas dėvėtų šviesius drabužius apniukusią dieną, o 
tamsiu paros metu nepamirškite teisingai prisegti vaikui at-
švaitus; patys taip pat prisisekite atšvaitą.

> Gatvėje vaiką laikykite už rankos.

Kaip elgtis ir kokių taisyklių laikytis  
vairuojant dviratį, paspirtuką?
> Padėkite vaikui pagal amžių ir ūgį pasirinkti dviratį, paspir-
tuką.
> Paaiškinkite vaikui, kad važiuojant dviračiu, paspirtuku 
taip pat reikia laikytis tam tikrų nustatytų reikalavimų vai-
ruotojams.
> Paaiškinkite, nuo kokio amžiaus ir kur galima važiuoti dvi-
račiu, paspirtuku.
> Paaiškinkite, kokiu greičiu galima važiuoti pro pėsčiąjį dvi-
račiu, paspirtuku.
> Supažindinkite vaiką su apsaugos priemonėmis, būtinomis 
saugumui užtikrinti važiuojant dviračiu, paspirtuku (šalmas, 
atšvaitai, liemenė, rankų ir kelių apsaugos).
> Paaiškinkite šalmo svarbą, parodykite, kaip taisyklingai jį 
nešioti.
> Paaiškinkite, ko negalima daryti važiuojant dviračiu, paspir-
tuku.
> Parodykite ir paaiškinkite vaikui, kaip turi atrodyti techniš-
kai tvarkingas dviratis, paspirtukas.
> Aptarkite, kaip važiuojant dviračiu, paspirtuku išlikti sau-
giam.
> Priminkite, kaip prižiūrėti dviratį, paspirtuką, kad važiavi-
mas būtų saugus.

Kaip elgtis važiuojant automobiliu?
> Akcentuokite vaikui, kad važiuojant automobiliu su įreng-
tais saugos diržais būtina juos užsisegti. Paaiškinkite, kodėl 
saugos diržus privaloma užsisegti tiek priekinėje, tiek ga-
linėje automobilio sėdynėje. Visada patys prisisekite sau-
gos diržus.

> Nelaikykite vaiko ant kelių.

> Turite žinoti, kad vaikus automobilyje galite vežti tik jų 
ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse (kėdutėse). Paaiškin-
kite, kodėl reikia jas naudoti.

> Prieš pirkdami kėdutę, patikrinkite, ar ji tinka jūsų auto-
mobiliui, leiskite vaikui pačiam išsirinkti kėdutę.

> Priminkite vaikui apie elgesį automobilyje.

> Paaiškinkite, kodėl keleiviui negalima trukdyti automo-
bilio vairuotojo (kalbinti ar kitaip blaškyti dėmesį), kad vai-
ruotojas dirba labai atsakingą darbą, jam būtina susikaupti 
ir būti atidžiam.

> Priminkite, kad automobilyje be suaugusiojo priežiūros 
esantis vaikas neliestų valdymo prietaisų ir svirčių, nes au-
tomobilis gali pariedėti ir įvykti eismo nelaimė.

> Paaiškinkite, kad iš automobilio išlipama ir į jį įlipama tik 
jam visiškai sustojus, būtinai iš šaligatvio ar kelkraščio pu-
sės. Jei to padaryti neįmanoma – būtina palaukti, kol išlipti 
iš automobilio arba į jį įlipti padės suaugusieji.

> Išmokykite vaiką naudotis būtinomis saugos priemonė-
mis, kad važiuodamas kitu automobiliu galėtų tuo pasirū-
pinti pats.

> Vaikų dėmesį lengva išblaškyti, jie greitai pamiršta, ko 
buvo išmokę, todėl vaikų saugumą kelyje ar gatvėje ga-
li padidinti tik gerai išmoktas elgsenos modelis ir sektinas 
pavyzdys.

Kaip elgtis viešajame transporte  
(autobuse, troleibuse) ir kur jo laukti?
> Paaiškinkite vaikui, kur laukti viešojo transporto (autobu-
so, troleibuso).

> Paaiškinkite, kodėl reikia laukti viešojo transporto atokiau 
nuo važiuojamosios dalies krašto.

> Paaiškinkite, kodėl išlipus iš viešojo transporto negalima 
eiti per gatvę prieš autobuso priekį ar galą.

> Aptarkite, kodėl, jei yra laisvų vietų, reikia atsisėsti, jei 
yra saugos diržai (pvz., mokykliniame autobuse), reikia 
juos užsisegti.

> Paaiškinkite vaikui keleivio taisykles, ką privalu daryti 
įlipus į transporto priemonę ir kaip elgtis joje, ko negali-
ma daryti.

> Aptarkite, kodėl negalima prašyti vairuotojo, kad išleistų 
bet kur, kur keleivis užsimano.

> Paaiškinkite, kaip elgtis išlipus iš autobuso ar troleibuso.

> Paaiškinkite, kaip pereiti į kitą gatvės pusę, jei yra kliūtis 
(autobusas, medžiai, krūmai).

> Jeigu keliaujate kartu su vaiku, iš transporto priemonės 
išlipkite pirma vaiko, kad galėtumėte kontroliuoti ir numa-
tyti vaiko tolimesnius veiksmus.

Kaip teisingai naudoti papildomas saugos 
priemones?
> Supažindinkite vaiką su papildomomis saugos priemonė-
mis (žibintais, atšvaitais, liemenėmis).

> Paaiškinkite vaikui atšvaito, ryškiaspalvės liemenės su 
šviesą atspindinčiais elementais veikimo principą.

> Pabrėžkite atšvaito nešiojimo svarbą (paaiškinkite prie-
žastis, kodėl atšvaitas yra naudingas).

> Paaiškinkite vaikui, kas gali atsitikti, jeigu nenešios at-
švaito.

> Parodykite vaikui, kaip taisyklingai prisisegti atšvaitą.

> Prieš išleisdami iš namų patikrinkite, ar vaikas teisingai 
prisisegė atšvaitą.

> Paaiškinkite, kad atšvaitas visuomet turi būti kartu.

> Supažindinkite vaiką su atšvaito efektu, kai automobilyje 
įjungtos artimos ir tolimos šviesos.

Ir eidami pėsčiomis, ir važiuodami dviračiu ar 
automobiliu, vaikams rodykite tik gerą pavyzdį!
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su amžiumi per dieną surūkoma vis 
daugiau cigarečių.

Blakstienos yra sudarytos iš �� proc. 
keratino ir 3 proc. vandens.

didžiausia blakstienų gyvenimo 
trukmė yra apie 50 dienų.

Mitas. Aštrus maistas sukelia opas. �0 proc. opų sukelia H. 
pylori bakterija, gydoma antibiotikais. Tačiau sveikam žmogui aštrus 
maistas negali pakenkti. Aitriosiomis paprikomis pagardintas maistas 
turi daug privalumų: skatina medžiagų apykaitą, skystina kraują, 
sumažina insulto, kai kurių vėžio tipų riziką, stiprina imuninę sistemą, 
sumažina uždegimą, dėl kurio gali prasidėti priešlaikinio organizmo 
senėjimo procesai bei lėtinės ligos. 

M I T A I
Mitas. Išsėtine sklerozė sukelia raumenų degeneraciją. 
išsėtinė sklerozė yra nervų sistemos liga, kai paveikiamas mielino 
dangalas ir nervinės viso organizmo funkcijos. lėtas nervų sistemos 
impulsas gali pasireikšti nervų silpnumu ar pervargimu, bet ne 
raumenų degeneracija. Todėl labai svarbūs gyvenimo kokybės 
veiksniai yra fiziniai pratimai, kineziterapijos ir jogos užsiėmimai. Tai 
naudinga kiekvienam sergančiajam išsėtine skleroze.

Mitas. Jeigu pykina, reikia kuo greičiau sukelti vėmimą. 
Vėmimas gali būti ne tik apsinuodijimo, bet ir pankreatito, gastrito 
ir kai kurių neurologinės kilmės ligų požymis. Toksinai, susidarantys 
kaip ligą sukeliančių mikroorganizmų gyvybinės veiklos produktai, 
stimuliuoja galvos smegenų vėmimo centrą, todėl pykinimo atveju 
reikia kreiptis į gydytoją. jeigu tai tikrai apsinuodijimas, gali tekti 
plauti skrandį, tačiau patiems sukelti vėmimo nerekomenduojama.

Europos sveikos mitybos diena. Mažinkime 
cukraus vartojimą
Pastaraisiais dešimtmečiais 
daugelyje Europos šalių, 
tarp jų ir Lietuvoje, atliktų 
gyventojų mitybos tyrimų 
duomenys rodo blogėjančią 
gyventojų mitybą. 

Gyventojų mityba nėra pa-
lanki sveikatai ir dažnai ne-
atitinka sveikos mitybos re-
komendacijų: nepakankamai 
vartojama daržovių ir vaisių, 
grūdinių produktų, ypač viso 
grūdo produktų, žuvies ir žu-
vies produktų, t. y. vartojama 
per mažai sveikatai palankių 
maisto produktų. Sumažėjus 
fiziniam aktyvumui, padidė-
jus didelio kaloringumo mais-
to ir gėrimų prieinamumui bei 
dėl to pasikeitus maitinimosi 
įpročiams ir gyvenimo būdui, 
kartu su nutukimu daugėja 
kraujotakos sistemos ligų, II 
tipo cukrinio diabeto, arterinės 
hipertenzijos atvejų, tam tikrų 
rūšių vėžio ir kitų su antsvo-
riu ir nutukimu susijusių ligų. 
Lietuvos rinkoje yra dar gana 
daug sveikatai nepalankių ir 
palyginti mažai sveikatai pa-
lankių maisto produktų, t. y. 
maisto, turinčio mažesnį cu-
kraus, druskos, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų rūgščių, 
didesnį skaidulinių medžiagų 
ir pan. kiekį, taip pat yra akty-
vi sveikatai nepalankaus mais-
to reklama.

Pastaraisiais metais daug 
kalbama apie neigiamą cukrų 
poveikį žmogaus sveikatai. 
Mokslininkai didelio cukrų 
kiekio vartojimą sieja su šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, 
sumažėjusiu imunitetu, sme-
genų insultu, diabetu, ants-
voriu, virškinimo sutrikimais. 
Cukrūs ‒ tai monosacharidai 
ir disacharidai, esantys maisto 
produktuose. O pridėtiniai cu-
krūs − tai gėrimo ar patiekalo 
gamybos metu įdėta sacharo-
zė, fruktozė, gliukozė, gliuko-
zės sirupas, fruktozės sirupas, 
gliukozės-fruktozės sirupas 
ir kitų formų monosachari-
dai bei disacharidai, taip pat 
cukrūs, esantys meduje, siru-

puose, vaisių sultyse ir vaisių 
sulčių koncentratuose. Maisto 
produktai, kuriuose yra daug 
paprastųjų angliavandenių 
(cukrų, gliukozės, fruktozės, 
maltozės, medaus, kukurūzų 
sirupo ir kt.), paprastai turi la-
bai mažai kitų vertingų mais-
to medžiagų, todėl jie yra tik 
energijos šaltinis.

Teigiama, kad kai kraujyje 
padidėja cukraus kiekis, sti-
muliuojama nervų sistema, 
trumpam gali pagerėti nuotai-
ka, žmogus jaučia malonumą. 
Tikriausiai todėl žmonės taip 
mėgsta saldžius produktus, 
nuo kurių palaipsniui atsiran-
da priklausomybė.

Lietuvos gyventojų mitybos 
tyrimų duomenys rodo, kad 
gyventojai cukrų gauna dau-
giau, nei rekomenduojama, o 
vaikai suvartoja dar daugiau – 
kai kurių tyrimų duomenimis, 
net iki 400 proc., palyginti su 
rekomenduojama norma. Su 
maistu per parą turėtume gau-
ti ne daugiau kaip 50 g cukrų, 
arba ne daugiau kaip 10 proc. 
paros maisto davinio energi-
nės vertės, o Pasaulio sveika-
tos organizacija rekomenduoja 
siekti, kad šis kiekis neviršytų 
25 g, arba 5 arbatinių šaukšte-
lių per parą.

Cukraus vartojimas laiko-
mas dantų ėduonies rizikos 
veiksniu, ypač jei burnos er-
tmės higiena yra bloga. Kuo 
dažniau vartojami maisto pro-
duktai ir gėrimai, kuriuose 
yra daug cukraus, kuo ilgiau 
jie būna burnos ertmėje, tuo 
didesnė tikimybė, kad atsiras 
dantų ėduonis. Todėl pataria-
ma nevalgyti saldumynų tarp 
pagrindinių valgymų ir regu-
liariai valyti dantis.

Saldumo skoniui suteikti 
kartais vartojami cukraus pa-
kaitalai (aspartamas, advanta-
mas, ciklamatas, steviolio gli-
kozidas, sacharinas, ksilitolis 
ir kt.), kurie mažiau kaloringi, 
bet saldesni už cukrų. Daž-
niausiai saldikliai naudojami 
perdirbtų vaisių ir daržovių 

produktų, kakavos ir šokola-
do produktų, kramtomosios 
gumos, pusryčių dribsnių, 
smulkiųjų konditerijos kepi-
nių, padažų, gaiviųjų gėrimų 
ir kt. gamybai.

Dauguma vaisių, uogų bei 
daržovių taip pat turi nema-
žai cukrų, bet jie taip pat turi 
daug skaidulinių medžiagų, 
dėl kurių lėčiau vyksta cukrų 
įsisavinimas. Be to, juose yra 
vitaminų, mineralinių ir kitų 
organizmui reikalingų me-
džiagų. Vaisių sultys skaiduli-
nių medžiagų turi mažiau ne-
gu patys vaisiai, todėl cukrūs iš 
jų greitai patenka į kraują bei 
verčiami riebalais, todėl sultys 
nelaikomos tokiomis naudin-
gomis kaip vaisiai.

Norint sužinoti, ar į mais-
to produktą papildomai įdėta 
cukraus arba kiek jame iš vi-
so yra cukrų, reikėtų skaity-
ti maisto produktų etiketes ir 
žiūrėti, ar sudedamųjų dalių 
sąraše įrašyta ,,cukrus“, ,,gliu-
kozė“, ,,fruktozė“, ,,gliukozės 
sirupas“ ir pan., ir kiek cukrų 
yra 100 g produkto. Jei mais-
to produkto etiketėje užrašyta 
,,mažai cukrų“, vadinasi, 100 g 
kieto produkto yra ne daugiau 
kaip 5 g arba 100 ml skysto 
produkto yra ne daugiau 2,5 
g cukrų, o jei į produktą ne-
buvo įdėta jokių cukrų, taip ir 
rašoma – ,,nepridėta cukrų“. 
Jei maisto produkte natūraliai 
yra cukrų, gali būti nurodyta 
– „produkto sudėtyje yra na-
tūralių cukrų“.

Pasaulio sveikatos organi-
zacijos bei Europos Sąjungos 
strateginiuose dokumentuose 
valstybės narės skatinamos dar 
aktyviau imtis visų priemonių, 
skatinančių visuomenę sveikai 
maitintis ir taip mažinti lėtinių 
neinfekcinių ligų ir jų rizikos 
veiksnių paplitimą, bei ieškoti 
būdų, kaip užtikrinti didesnę 
sveikatai palankesnių maisto 
produktų pasiūlą bei galimy-
bes vartotojams rinktis tokius 
maisto produktus.

Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro  

informacija 

Akcija „Atšvaitą turiu – matomas esu“
Lapkričio 6-ąją minima 
Atšvaitų diena. 
Tądien Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras, 
bendradarbiaudamas su 
Alytaus apskrities VPK 
Prienų rajono policijos 
komisariatu ir Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, vykdė akciją 
„Atšvaitą turiu – matomas 
esu“.

Miesto gatvėse eismo daly-
viams, neturintiems atšvaitų, 
visuomenės sveikatos specia-
listės ir policijos rėmėjos dova-
nojo juostinius ir pakabinamus 
atšvaitus, šviesą atspindinčias 
liemenes, pasakojo žmonėms, 
kaip teisingai reikia dėvėti at-
švaitus, priminė, kad kelyje 
tamsiu paros metu pėstieji ir 
dviratininkai privalo naudoti 
šviesą atspindinčias priemones. 
Šios akcijos tikslas – skatinti 
žmones dėvėti atšvaitus. Akcija 
buvo vykdoma ir Prienų rajone 
prie bendrojo ugdymo įstaigų. 
Išdalinta 600 atšvaitų.

Atšvaitai – paprasta ir efek-
tyvi priemonė, užtikrinanti 
pėsčiųjų, dviratininkų, motoci-
klininkų ir kitų eismo dalyvių 
saugumą prieblandoje ar tam-

Primename, kad atšvaitą būtina užsidėti ar 
prisisegti taisyklingai:
> juostinį-spyruoklinį atšvaitą svarbu užsidėti ant rankos (tru-
putį aukščiau rankos riešo) ar ant kojos blauzdos; 
> pakabinamąjį atšvaitą, pervertą virvele ar grandinėle, reikia 
prisegti prie drabužių (kišenės), kad jis švytuotų žmogaus ke-
lių aukštyje, arba prisegti prie rankinės ar kuprinės taip, kad 
jis laisvai švytuotų.

siu paros metu. Per devynis šių 
metų mėnesius šalies keliuose 
žuvo 44 pėstieji, iš kurių 26 žu-
vo tamsoje.

Taip pat atkreipiame dėme-
sį, kad pats atšvaitas nešviečia 
– jis tik atspindi šviesą, todėl 
labai svarbu, kad atšvaito ne-
uždengtume drabužiais, kad 
jis kabėtų laisvai ir būtų ap-
šviečiamas automobilių žibin-
tų. Tik taip pritvirtintą atšvaitą 
pastebės vairuotojai. Dar viena 
svarbi taisyklė, kuri kartais pa-

www.kvitrina.com nuotr.

mirštama – užmiestyje pėstie-
ji privalo eiti kaire kelio puse 
prieš automobilių važiavimo 
kryptį. 

NEPAMIRŠKITE:
Kelių eismo taisyklėse pės-

tiesiems, dviračių vairuoto-
jams ir vadeliotojams nusta-
tytų elgesio tamsiuoju paros 
metu arba esant blogam ma-
tomumui reikalavimų nesi-
laikymas užtraukia baudą 
nuo dvidešimt iki keturias-
dešimt eurų.

Programa „Linas“ Balbieriškio seniūnijoje

Spalio 31 d. Balbieriškio 
seniūnijos bibliotekoje 
vyko prevencinė programa 
„Linas“. Jungtiniame 
užsiėmime dalyvavo vaikai 
iš Balbieriškio, N. Ūtos bei 
Šilavoto seniūnijų.

Susibūrimo tema buvo „Ma-
no kasdienybė ir mano aplin-
ka“. Apie kasdieninius ritualus, 
privalomus atlikti veiksmus, 
visus supažindino Prienų rajo-
no savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistė As-

ta Gataveckienė. Buvo akcen-
tuojama asmens higiena, jos 
laikymosi principai, nesilaiky-
mo pasekmės bei žiūrėtas ani-
macinis filmas „Baltprausys“. 
Vaikams buvo išdalinti skirtu-
kai apie rankų plovimą. 
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PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Revuonos  g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/ Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį 

kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.

INFORMACIJĄ RINKO:
Direktorė Ilona Lenčiauskienė, 
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 
visuomenės sveikatos stebėseną
Birutė Vitkauskaitė

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 
visuomenės sveikatos stiprinimą
Asta Gataveckienė

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistė
Vaida Lazauskienė

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje mokykloje 
Erika Bašinskaitė-Zubrienė

Dalyvavimas programoje yra
SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS. 

Norin�ys dalyvauti programoje, pirmiausia 
turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu 
asmuo sutinka dalyvauti programoje, 
šeimos gydytojas įtraukia į asmenų, 
sutinkančių dalyvauti programoje, sąrašą.

Programoje 
gali dalyvauti  40-65 m. 
amžiaus asmenys, esan�ys 
širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto rizikos grupėje 
ARBA bet kokio amžiaus suaugę 
asmenys, pagal sveikatos būklę 
priski�tini rizikos grupės asmenims.

Programos dalyviai bus 
supažindinti su:

Sveika gyvensena, jos reikšme lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencijai.

Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto 
rizikos veiksniais, komplikacijomis, sveikatos 
rodikliais.

Mi�ybos reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto atsiradimui bei prevencijai.

Fizinio ak�yvumo reikšme širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto 
prevencijai.

Streso reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymu.

Vienas iš tokios pagalbos 
būdų – šių jaunuolių 

dalyvavimas Anks�yvosios 
inte�vencijos programoje.

Ši programa vykdoma 
vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-60 / V-39 „Dėl 
anks�yvosios inte�vencijos 

programos vykdymo 
�varkos aprašo 

pa�vi�tinimo“.

INFORMACIJA tėvams arba vaiko atstovams 
pagal įsta�ymą, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono 

savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

Jei jaunuoliai pradeda 
eksperimentuoti / 
nereguliariai va�toti alkoholį 
ar narkotikus – tai signalas, 
kad jiems reikia pagalbos 
atsisakant minėtų medžiagų 
va�tojimo, ugdant atsakingą 
požiūrį į neigiamas 
va�tojimo pasekmes ir 
užke�tant kelią 
priklausomybės nuo 
alkoholio ar narkotikų 
vys�ymuisi.

Užsiėmimai vyks Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 

biure,
Revuonos g. 4, Prienai. 

Išsamesnė informacija teikiama 
tel. (8319) 54 427,

el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com.

Dalyvavimas programoje yra 
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.

Programą sudaro 3 dalys: pradinis 
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai 
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.

Užsiėmimus veda Prienų švietimo 
pagalbos tarnybos ir Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistai.

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas  
visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų sri-
ties visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavi-
nimą (medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto 
(išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, aku-
šerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir turintis atitinkamos kvalifikacijos diplomą; dirbęs 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą ikimokyklinio 
bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose; išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamen-
tuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio pla-
navimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, 
apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;  
turėti organizacinių gebėjimų; sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.

 
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.

Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

Atsisakoma kai kurių reikalavimų, trukdančių vaikus priimti į darželius
jam bėga nosis ar vaikas kelis 
kartus sukosėjo. Tačiau tokie 
požymiai kaip išskyros iš no-
sies, kosulys nėra specifiški 
užkrečiamųjų ligų simptomai. 
Šie simptomai gali pasireikšti 
ir sergant neinfekcinėmis ligo-
mis ar net sveikiems vaikams 
kaip natūrali fiziologinė reak-
cija, todėl iš higienos normos 
jie buvo išbraukti.

Vis dėlto higienos normos 
pakeitimas nereiškia, kad nuo 
šiol į darželį bus galima vesti 
sergantį vaiką. Pirmiausia, pa-
tys tėvai turi būti sąmoningi ir 
pasirūpinti savo vaiku tuomet, 
kai jam to išties reikia. Na, o 
jei vaikas karščiuoja, dūsta, 
skundžiasi skausmu, viduriuo-
ja, vemia, turi nežinomos kil-
mės bėrimo elementų, utėlių 
ar glindų, ir toliau negalės būti 
priimamas į priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio ugdymo gru-
pę. Tikimasi, kad šiais pakeiti-
mais bus išvengta nereikalin-
go vaiko galimybės dalyvauti 
ugdyme ribojimo.

Taip pat šiuo higienos nor-
mos pakeitimu siekiama ma-
žinti medikams tenkančią 
administracinę naštą. Iki šiol 
Higienos normoje buvo nu-
matyta, kad tėvai po vaiko 
ligos į ugdymo įstaigą priva-
lo pristatyti medikų išrašytą 
pažymą, kuria pateisinamas 
vaiko neatvykimas į ugdymo 
instituciją. Nuo šiol šio perte-

klinio reikalavimo bus atsisa-
koma. Pasitaikydavo vis dau-
giau atvejų, kai ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos reikalaudavo 
šių pažymų net tuomet, kai 
vaikas būdavo sveikas, bet be 
pateisinamos priežasties ne-

lankydavo ikimokyklinio ug-
dymo įstaigos 2–3 dienas. Dėl 
to nepagrįstai didėjo pacientų 
srautas ir blogėjo šeimos gy-
dytų paslaugų prieinamumas. 
Kadangi su šia pažyma yra 
siejamas mokesčio už ugdy-
mo įstaigos lankymą nustaty-
mas, su įstaigų steigėjais taip 
pat bus diskutuojama dėl ga-
limybių kurti apmokėjimo už 
vaikų, ugdomų pagal ikimo-
kyklinio ugdymo programas, 
išlaikymą sistemą, nereika-
laujančią perteklinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo.

Informacijos šaltinis: 
SAM Spaudos tarnyba

grįsto vaiko teisės dalyvauti 
ugdyme ribojimo, buvo inici-
juotas higienos normos pakei-
timas, kuriuo buvo patikslinti 
užkrečiamųjų ligų ir kitų ūmių 
sveikatos sutrikimų požymiai, 
kurių turintys vaikai negali bū-
ti priimti pagal ikimokyklinio 
ar priešmokyklinio ugdymo 
programas“, – sako G. Na-
majūnaitė.

Iki šiol vaikas į darželį galė-
jo būti nepriimamas ir tokiais 
atvejais, jeigu jam pasireiškia 
alerginė sloga, parėjus iš lauko 

vaikai į darželius galės būti 
priimami. 

Pasak Sveikatos apsaugos 
ministerijos Sveikatos saugos 
skyriaus vyr. specialistės Gie-
drės Namajūnaitės, ministeri-
ja sulaukdavo nemažai tėvų 
skundų, kad vaikai į ikimo-
kyklinio ar priešmokyklinio 
ugdymo grupes būdavo nepri-
imami net tuomet, kai jie ne-
sirgdavo. Dėl to į SAM krei-
pėsi ir Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus tarnyba.

„Tad siekiant išvengti nepa-

Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga 
pasirašė įsakymą, kuriuo 
atnaujinama higienos 
norma, numatanti, kokių 
sveikatos sutrikimų 
požymių turintys vaikai 
negali būti priimami 
į priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas. 

Šiuo higienos normos pa-
keitimu atsisakoma pertekli-
nių reikalavimų, tad nežymių 
sveikatos sutrikimų turintys 

UŽSIĖMIMAI

KUR

KADA

Atmintinos sveika-
tos ir su sveikata  
susijusios lapkričio 
mėn. dienos
Lapkričio 8 d. - Europos sveikos 
mitybos diena
Lapkričio 12 d. - Pasaulinė plau-
čių uždegimo diena 
Lapkričio 14 d.- Pasaulinė dia-
beto diena
Trečiasis lapkričio trečiadienis - 
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos (LOPL) diena
Lapkričio 16 d. - Pasaulinė ke-
lių eismo nelaimių aukų atmi-
nimo diena
Lapkričio 17 d. (Lietuvoje mini-
ma nuo 2011 m.)- Pasaulinė ne-
išnešiotų naujagimių diena
Trečiasis lapkričio ketvirtadienis 
- Tarptautinė nerūkymo diena
Lapkričio 18 d. - Europos suprati-
mo apie antibiotikus diena
Lapkričio 18 d. - Pasaulinė eis-
mo nelaimių aukų atminimo 
diena
Lapkričio 25 d. - Pasaulinė ko-
vos su prievarta prieš mote-
ris diena


