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Būkite sveiki, jonaviečiai!
Jonavos visuomenės sveikatos biuro leidinys      2014 m. Nr.1 www.jonavavsb.lt

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Chemikų g. 136, Jonava, tel/fax 8 (349) 31064,  8 684 13389,
el. p. info@jonavavsb.lt, www.jonavavsb.lt

Informacija tėvams,  
nusprendusiems  

neskiepyti savo vaiko
Jei nusprendėte atidė-

ti kai kuriuos skiepus arba 
kai kurių skiepų visiškai atsi-
sakyti, atminkite, kad tai gali 
būti pavojinga. Apsispren-
dę atidėti skiepijimą arba jo 
visiškai atsisakyti, Jūs pri-
siimate atsakomybę labai 
svarbiu klausimu, kuris yra 
susijęs su pavojumi jūsų vai-
ko sveikatai ir net gyvybei.

 
Kaskart, kai Jūsų vai-

kas suserga ir Jūs:
• skambinate greitosios 

pagalbos tarnybai, 
• važiuojate greitosios 

pagalbos automobilyje, 
• lankotės ligoninės patal-

poje arba lankotės pas savo 
vaiko gydytoją ar polikliniko-
je: 
apraneškite medicinos 

personalui, kad jūsų vaikas 
nebuvo paskiepytas visomis 
jo (jos) amžiui rekomenduo-
jamomis vakcinomis,
alaikykite skiepų pasą 

lengvai prieinamoje vietoje, 
kad, net esant stresinei situ-
acijai, galėtumėte tiksliai pa-
sakyti, kuriais skiepais Jūsų 
vaikas yra paskiepytas.

Pranešti sveikatos prie-
žiūros specialistams apie 
Jūsų vaiko skiepijimo bū-
klę svarbu dėl dviejų prie-
žasčių:

• vertindamas Jūsų vai-
ko sveikatos būklę, gydyto-
jas turi žinoti nuo kokių ligų 
Jūsų vaikas yra paskiepytas;

• jei Jūsų vaikas serga 
liga, kurios išvengiama skie-
pijant, sveikatos priežiūros 
darbuotojai, teikiantys pa-
galbą Jūsų vaikui, gali im-
tis atsargumo ir prevencijos 
priemonių, kad liga neišplis-
tų.

Atminkite

• Bet kuri liga, kurios iš-
vengiama skiepijant, gali bet 
kada išplisti Europos regio-
ne, nes visos šios ligos tebe-
cirkuliuoja šiame ar kitame 
pasaulio regione.

• Kartais ligos, kurių gali-
ma išvengti skiepijant, suke-
lia infekcijos protrūkius, t. y. 
didesnį skaičių infekcijos su-
sirgimo atvejų per tam tikrą 
laiką ir tam tikroje vietovėje.

• Kartais užtenka vieno 
susirgimo tam tikra liga atve-
jo, kad bendruomenė turė-
tų pagrindo susirūpinti. Vie-
nas pavyzdžių yra tymai – 
labiausiai užkrečiamų žino-
mų žmogui ligų. Ši liga labai 
greitai plinta tarp imuniteto 
jai neturinčių žmonių.

• Daugeliu atvejų neįma-
noma iš anksto žinoti, kaip 
sunkiai persirgs ta ar kita 
liga Jūsų vaikas.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro specialistų informa-
cinė medžiaga parengta re-
miantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos duomenimis.

Balandžio 24-25 dienomis 
Trakuose vyko šeštasis tarp-
tautinis mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistų konkurso 
„Sveikuolių sveikuoliai“ ren-
ginys. 

Kaip pažymėjo LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pir-
mininkė Dangutė Mikutienė, šis 
konkursas yra vienas iš pavyz-
džių Lietuvos vaikams ir suau-
gusiesiems, kaip galima links-
mai bei išradingai skleisti svei-
kos gyvensenos principus, mo-
kyklų bendruomenėse propa-
guoti sveiką gyvenseną. 

„Sveikuolių sveikuoliai“ fi-
nale rungtyniavo 38 komandos 

(266 dalyviai) iš įvairių Lietuvos 
kampelių. Mūsų rajonui atsto-
vavo net dvi „Neries“ pagrin-
dinės mokyklos komandos bei 
Jonavos lopšelio-darželio „Sau-
lutė“ sveikuolių komanda, kuri 
laimėjo trečiąją vietą. Visi daly-
viai buvo apdovanoti prizais bei 
atminimo dovanėlėmis, na o 
specialioji Sveikatos apsaugos 
ministerijos įsteigta „Vikriausio 
sveikuolio“ nominacija šiame 
renginyje atiteko Jonavos vaikų 
lopšelio–darželio „Saulutė“ au-
klėtiniui Nojui Garkauskui.

Irena Pratkelienė
Visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė 

(jaunimo sričiai)
Irena Pratkelienė

Jonavos rajono „Sveikuolių sveikuoliai“

Vaikų amžiuJe 
Veganiška dieta 

nerekomenduoJama
(Lietuvos gydytojai išsakė 

nuomonę apie vaikų vegetariz-
mą)

Kuo įvairesnį maistą vai-
kas valgo, tuo geriau patenki-
nami jo organizmo poreikiai

Vaikų mityba turi būti suba-
lansuota ir atitikti jų amžių, nes 
mityba turi įtakos ne tik fizinei, 
bet ir protinei vaiko raidai, to-
dėl vaikai negali gauti tik vienos 
rūšies maisto produktų. Vaikas 
kasdien turi gauti pagrindinių 
maisto medžiagų (baltymų, rie-
balų, angliavandenių, minerali-
nių medžiagų, vitaminų ir kalori-
jų) tiek, kiek jam priklauso pagal 
amžių. Vaikui augant jo virškini-
mo sistema bręsta, todėl netei-
singas požiūris į mitybą gali būti 
įvairių ligų priežastimi bei orga-
nizmo sutrikimų priežastimi su-
augusiems.

Kuo įvairesnį maistą vai-

kas valgo, tuo geriau paten-
kinami jo organizmo porei-
kiai

Bet kurio amžiaus vaikui la-
biausiai tinka mišrus tiek au-
galinis, tiek gyvūninės kilmės 
maistas. Augalinis – tai daržo-
vės, vaisiai, kruopos. Su šiais 
produktais vaikas gauna daug 
lengvai skylančių angliavande-
nių, riebalų, turinčių daug neso-
čiųjų riebalų rūgščių, vitaminų 
bei mineralinių medžiagų.

Gyvūninis – tai mėsa, žu-
vis, kiaušiniai. Šie produktai bū-
tini augančiam ir bręstančiam 
organizmui, nes su jais vaikas 
gauna visaverčių baltymų, mi-
neralinių medžiagų, tiek rieba-
luose tirpstančių vitaminų, tiek 
vandenyje tirpstančių vitaminų, 
ypač vitamino B 12 (kurio ran-
dama tik gyvūniniuose produk-
tuose). 

Gyvūninės kilmės balty-
mai įsisavinami geriau (96-98 
proc.), negu augalinės kilmės

Vaiko dietoje mėsa yra būti-

na, nes tai visaverčių baltymų, 
geležies, cinko, vitamino B12 
šaltinis. Mėsoje yra visaver-
čių (tai yra, turinčių visas nepa-
keičiamas amino rūgštis) bal-
tymų, reikalingų vaiko augimui 
bei ląstelių, audinių, organų at-
sinaujinimui, atstatymui. Valgy-
damas mėsą, vaikas gauna rie-
balų ir riebaluose tirpių vitami-
nų, kartu riebalai padeda šios 
grupės vitaminus įsisavinti virš-
kinimo metu. Mėsos raumeni-
niame audinyje yra iki 1,5 proc. 
mineralinių medžiagų (daugiau-
sia yra kalio, fosforo, natrio, ge-
ležies, chloro, magnio, cinko). 
Pažymėtina, jog mėsos mine-
ralinės dalies elementai, išsky-
rus nedideles išimtis, yra bio-
logiškai aktyvios, žmogaus or-
ganizmui lengvai pasisavina-
mos formos. Be to, raumeny-
se yra šiek tiek įvairių mikroele-
mentų: vario, mangano, kobal-
to, cinko, nikelio ir kt. Geležies, 
esančios mėsoje, žmogaus or-
ganizmas įsisavina 30 proc., o 
kai ji patenka su kitais maisto 

produktais, jos įsisavinama tik 
10-12 proc. 

Žuvis – tai maisto produk-
tas, turtingas gyvūninės kilmės 
baltymu ir polinesočiosiomis 
omega-3 riebalų rūgštimis, pui-
kus vitaminų A, D šaltinis, todėl 
vaiko organizmui ji būtina (aiš-
ku, jei vaikas nealergiškas). 

Kas nutinka, kai vaiko mi-
tyba netinkama? 

Dėl netinkamos mitybos (t.y. 
negaunant gyvūninės kilmės 
maisto produktų), vaikui trūks-
tant pagrindinių maisto medžia-
gų, mažėja apsauginės orga-
nizmo savybės, silpnėja vaiko 
atsparumas, jis greičiau suser-
ga. Be to, kai vaiko maisto ra-
cione ypač stokojama baltymų, 
jo raumenų ir kūno masė, ūgis, 
krūtinės ląstos apimtis esti ma-
žesni už tinkamai maitinamo 
vaiko. 

Ina Kazakevičienė 
Visuomenės sveikatos 

biuro direktorė 

tarp kitko:
Teisės sąmoningai nuodyti kitų sveikatą nedavė niekas ir, prieš 
užsidegdami cigaretę viešoje erdvėje, prisiminkime, kad: 

Degdami cigaretės nuodai pasiskirsto taip:
• 20 proc. – rūkančiajam;
• 25 proc. – sudega;
• 5 proc. – lieka nuorūkoje;
• na o kiti 50 proc. – pasklinda aplinkoje ir tenka visiems 

esantiems šalia (kaimynams laiptinėje, žmonai, vaikams, besi-
laukiančiai būsimai mamai, mylimam augintiniui...). 

Kodėl žmogus, būdamas pro-
tinga būtybe ir žinodamas, kad 
rūkydamas žaloja save bei arti-
muosius, vis dėlto rūko? 

Paaiškinimas paprastas – 
jis tampa priklausomas, nes rū-
kant cigaretes išsiskiria ne tik or-
ganizmą nuodijančios medžia-
gos, bet ir tokios, kurių vienkar-
tinis pavartojimas sukelia ma-
lonius pojūčius, keičia valią, su-
vokimą, jausmus, o, sistemingai 
vartojant, keičia ir asmenybę – 
rūkantysis nebesugeba, nors ir 
pats tai neigia, rūkymui pasaky-
ti NE (nes pats mano, kad tai gali 
padaryti bet kada.., vėliau, deja... 
– įprotis jau būna pavergęs žmo-
gų, t.y. sukėlęs ne tik fizinę, bet 
ir psichologinę ir priklausomybę). 

Trys iš keturių vartojančiųjų 
tabaką norėtų pakeisti tokį savo 

elgesį, tačiau tik 7 proc. geba sa-
varankiškai, be kitų pagalbos vi-
siškai atsisakyti rūkymo.

taBako rūkymaS – 
Viena iš pagrindinių 
išVengiamoS mirtieS 

priežaSčių

Pagrindinės mirties priežas-
tys dėl rūkymo yra: koronarinė 
širdies liga, insultas, vėžys ir lė-
tinė obstrukcinė plaučių liga (Pa-
saulinės Sveikatos Organizaci-
jos duomenys).

Žemėje kas 6 sekundes mirš-
ta žmogus, kurio mirties priežastis 
– rūkymo sukelta liga. Nuo šių ligų 
visame pasaulyje miršta apie 1,3 
mln., Lietuvoje – apie 1,3 tūkstan-

prašau, nerūkyk šaLia manĘS
(apie „antrinių dūmų“ žalą aplinkinių sveikatai)

ar žinai?
Pasyvaus rūkymo poveikis mūsų augintiniams: 
• šunys 60 proc. daugiau rizikuoja susirgti plaučių vėžiu, katėms 
3 kartus didesnė tikimybė susirgti limfoma (dažniausiai katėms 
nustatomu augliu). 

Nukelta į 6 psl.
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rūkymo metimo programa

Nemokama penkių dienų 
programa norintiems atsisaky-
ti rūkymo 

"Kvėpuok laisvai"

"Mesti rūkyti – tai lengva. Aš tai 
esu daręs daug kartų“ 

(Markas Tvenas)

Nuo rūkymo sukeltų ligų visa-
me pasaulyje kasmet miršta apie 
1,3 mln. gyventojų, Lietuvoje – 1,3 
tūkst., Europoje rūkymas lemia 
83 proc. plaučių vėžio susirgimų 
ir yra 82 proc. mirčių nuo plaučių 
vėžio priežastis (Pasaulio sveika-
tos organizacijos duomenys).

Norint nepapildyti šios statisti-
kos, yra tik vienas kelias – atsisakyti šio žalingo įpročio. Tai pada-
ryti nėra lengva, nes žmogus tampa priklausomas nuo nikotino. 
Trys iš keturių vartojančiųjų tabaką norėtų pakeisti tokį savo elge-
sį, tačiau tik 7 proc. geba savarankiškai, be kitų pagalbos visiškai 
atsisakyti rūkymo.

Jeigu Jūs jau supratote, kad rūkydamas žalojate ne tik 
savo, bet ir savo artimųjų sveikatą ir norite atsisakyti šio ža-
lingo įpročio, kviečiame registruotis į šią programą ir mes 
Jums padėsime. Ši programa yra skirta padėti Jums pereiti 
nelengvą rūkymo atsisakymo laikotarpį sumažinant bei nuga-
lint troškimą rūkyti naudojant natūralias priemones: fizinius 
pratimus, judėjimą, vandenį, saulės šviesą, orą, sveiką mity-
bą, poilsį ir tikėjimą.

Programą sukūrė fizinės medicinos specialistas dr. Veinas 
Makfarlendas (J.Wayne McFarland, M.D.) ir dvasininkas Elanas 
Folkenbergas (Elan J. Folkenberg). Nuo 1987 iki 1991m. Loma 
Linda Universiteto Sveikatos centras (JAV) ją išbandė ir įvertino. 
Tai yra ne tik viena seniausių, bet ir viena efektyviausių progra-
mų norintiems mesti rūkyti. Programa gavo oficialų Pasaulio Svei-
katos Organizacijos pripažinimą ir yra naudojama įvairiose šaly-
se. Nuo 1959 metų daugiau kaip 20 milijonų rūkančių žmonių įvai-
riose šalyse šios programos dėka išsivadavo nuo šios nikotininės 
priklausomybės.

Išankstinė registracija ir papildoma informacija: 
• tel. (8 349) 31064, el.p. info@jonavavsb.lt, 
• 8 656 22192, el.p. gintaras@adventistai.lt.
Užsiėmimai vyks: 2014 m. gegužės 19-23 dienomis  

(kiekvieną vakarą). Užsiėmimo pradžia: 18 val.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava (Jonavos visuomenės 

sveikatos biuras), tel. (8 349) 31064.
Programą veda: Gintaras Nekis, Adventistų bažnyčios pasto-

rius, šeimos ugdymo konsultantas, baigęs „Pagalbos metantiems 
rūkyti organizavimas bei teikimas“ mokymus ir turintis didelę patir-
tį vedant šias programas.

Rūpindamiesi savo artimųjų sveikatą, paskatinkite ir juos 
dalyvauti šioje programoje.

Leidinys „Būkite sveiki, jonaviečiai!” finansuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.

Sveikatos mokykla kviečia  
į nemokamus renginius 2014 m.

Eil. 
Nr. Renginys Kada Kur (adresas) Užsiėmimus veda Pastaba

FIZINIO AKTYVUMO UŽSIĖMIMAI
1.1. Kineziterapinė pi-

lateso „Mankšta 
senjorams“

I-IV 
18 val.

Kosmonautų g. 15, 
Jonava (VŠĮ Vaikų ir 
jaunimo visapusiško 
lavinimo centras)

VŠĮ Vaikų ir jaunimo vi-
sapusiško lavinimo cen-
tro specialistai kinezitera-
peutai

Vyks nuo 05-05. 
Tel. 8 682 14354

1.2. Mankštos-pamo-
kos „Augu svei-
kas“ 1,5-3 metų 
vaikams su tėve-
liais

I-III 
18 val. Iš viso 
12 užsiėmimų

Vasario 16-os g. 9, 
Jonava (UAB „Ridi-
kiukas“) 

UAB „Ridikiukas“ specia-
listai

Išankstinė registra-
cija tel. 8 610 49397. 
Dalyvių skaičius ribo-
tas. Užsiėmimai kitai 
grupei vyks rugsėjo 
mėn. Registruotis ga-
lite jau dabar.

1.3.

Aerobinės treni-
ruotės „Zumbos 
žingsniu“

III 
20 val. (daly-
viams iki 40 

metų)

Kauno g. 59, Jona-
va („Neries“ pagrin-
dinės mokyklos aktų 
salėje)

Šokių klubo „Bonus“  
treneriai

Nuo 04-14 iki 07-07 d. 
Tel. (8 349) 31064

1.4. I 
20 val. (daly-
viams per 40 

metų)

Chemikų g. 138, Jo-
nava (J. Vareikio pro-
gimnazijos aktų salė-
je, įėjimas iš kiemo 
pusės, nuo automo-
bilių stovėjimo aikš-
telės)

Šokių klubo „Bonus“  
treneriai 

PASKAITŲ – PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLAS „NORIU BŪTI SVEIKAS“
2.1. „Rudens vaisti-

niai augalai, jų 
panaudojimas 
maistui bei svei-
katinimosi prie-
monėms“

Rugsėjo 
10 d. 18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure) 

Marius Lasinskas, 
vaistininkas – žolininkas, 
„Žolinčių akademijos“ lek-
torius, pats gaminantis 
žolelių arbatas ir pries-
konius iš lietuviškos eko-
logiškos augalinės žalia-
vos.

Tel. (8 349) 31064

2.2. „Liga – gelbėtoja, 
kada gali ir kada 
negali padėti vien 
tik vaistažolės“

Lapkričio 
5 d.18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Marius Lasinskas, 
vaistininkas – žolininkas, 
„Žolinčių akademijos“ lek-
torius

Tel. (8 349) 31064

PASKAITŲ CIKLAS „SVEIKOS MITYBOS PAGRINDAI“  
(viskas apie sveiką maistą, žaliavalgystės pagrindai)

3.1. „Sveikos mitybos 
samprata“

Gegužės 8 d. 
18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Paulius Jaruševičius, 
Ann Wigmore fondo di-
rektorius, Hipokrato svei-
katos instituto atstovas 
Lietuvoje.

Tel. (8 349) 31064

3.2. „Gyvulinės ir au-
galinės kilmės 
maistas“

Gegužės 
15 d. 18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Darius Kubilius, 
Ann Wigmore fondo lek-
torius, Lietuvos sveika-
tos mokslų universite-
to dėstytojas, Kauno kli-
nikų plastinės ir rekons-
trukcinės chirurgijos kli-
nikos gydytojas, taikantis 
gydančios mitybos princi-
pus ligoniams.

Tel. (8 349) 31064

3.3. „Augalų daigini-
mas“

Gegužės 
29 d. 18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Paulius Jaruševičius, 
Ann Wigmore fondo di-
rektorius, Hipokrato svei-
katos instituto atstovas 
Lietuvoje.

Tel. (8 349) 31064

MĖNUO PRIEŠ RŪKYMĄ„JONAVIETI, NERŪKYK“
4.1. Penkių dienų pro-

grama norintiems 
atsisakyti rūkymo 
„Kvėpuok lais-
vai“ 

Gegužės
19 d. 18 val.

Chemikų g. 136, Jo-
nava (visuomenės 
sveikatos biure)

Gintaras Nekis, 
Adventistų bažnyčios 
pastorius, šeimos ugdy-
mo konsultantas, baigęs 
„Pagalbos metantiems 
rūkyti organizavimas bei 
teikimas“ mokymus ir tu-
rintis didelę patirtį vedant 
šias programas.

Registracija 
tel. (8 349) 31064; 
8 656 22192, el.p. 
gintaras@adventis-
tai.lt.

4.2. Sveikatos akcija 
„Jonavieti, nerū-
kyk laiptinėje“

Darbo dieno-
mis nuo ge-
gužės 15 d.

Plakatus galima pa-
siimti Chemikų g. 
136, Jonava (Visuo-
menės sveikatos biu-
re) nuo 8 iki 14 val. 

Rūta Pugačiauskienė, 
Jonavos VSB visuome-
nės sveikatos stiprinimo 
specialistė,
tel. (8 349) 31064, 
ruta.pugaciauskiene@ 
jonavavsb.lt. 

Plakatą su telefono 
numeriu, nurodančiu, 
kur kreiptis, kai kai-
mynai Jus nuodija ci-
garečių dūmais ben-
drose patalpose do-
vanojame visiems, 
norintiems pasikabin-
ti jį savo laiptinėje.

čio gyventojų kasmet. Taip pat 
Lietuvoje kasmet užregistruoja-
ma 1,5 tūkst. naujų plaučių vė-
žio atvejų, iš sergančiųjų šia liga 
ilgiau nei metus išgyvena tik vie-
nas iš trijų asmenų... 

tyčia gadinti SaVo 
SVeikatą yra kiekVieno 
LaiSVa apSiSprendimo 

teiSė... 

Cigarečių dūmų sudėtis
• Cigaretėje yra sukauptas 

mirtinas pavojingų sveikatai įvai-
rių chemikalų “kokteilis” (dau-
giau nei 4000): nikotinas, der-
vos, smalkės, acetonas (dažų 
skiediklis), kadmis (automobilių 
akumuliatorių skystis), formalde-
hidas (laboratorinių organų kon-

servantas), amonis, butanas, ar-
senas, švinas, cianidas (mirtinas 
žiurkių nuodų komponentas), 
metanolis (raketų kuras), sieros 
rūgštis, radioaktyvūs elementai 
tokie kaip radonas, polonis – 210 
ir kt., kuris, cigaretei degant, pa-
tenka į aplinkos orą.

• Cigarečių dūmuose esan-
tis nikotinas neskatina vėžio iš-
sivystymo (tokį poveikį turi kitos 
kancerogeninės medžiagos, jų 
yra per 40), tačiau sukelia krau-
jagyslių pokyčius ir greitą priklau-
somybę. 

Pagal šalies ir užsienio 
literatūrą parengė:
Rūta Pugačiauskienė, 
Jonavos visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos stiprinimo 
specialistė
Gintaras Nekis, lektorius

komentaraS:
Stovėti šalia judrios ga-

tvės mažiau pavojinga svei-
katai nei stovėti šalia rūkan-
čiojo, 1 val. prirūkytoje patal-
poje = 1 surūkytai cigaretei, 
nes: 

• Rūkančiojo iškvėpti dūmai 
aplinkiniams yra žymiai nuo-
dingesni, nes rankoje ar pele-
ninėje smilkstanti cigaretė, dėl 
žemesnės degimo temperatū-
ros, išskiria kitos sudėties che-

minių medžiagų mišinį, kuria-
me yra dar daugiau nuodingų 
medžiagų. 

• Pasyviai rūkančio organiz-
me susikaupia kur kas didesnė 
šių nuodų koncentracija nei ak-
tyviai rūkančiojo.

• Pasyvusis rūkymas ypač 
pavojingas  lėtinėmis ligomis 
sergantiems žmonėms ir vai-
kams.

• Tabako dūmuose esan-
tis nikotinas ir smalkės sukelia 

ne tik rūkančiajam, bet ir aplin-
kiniams kraujagyslių pokyčius, 
blogėja širdies raumens aprū-
pinimas deguonimi, skatinama 
aterosklerozė, padidėja mio-
kardo infarkto rizika, sulėtėja 
žinių  įsisavinimas.

• Gyvenantys su rūkančiai-
siais 25 proc. dažniau serga iš-
emine širdies liga. 

• Pagyvenus penkerius me-
tus su rūkaliumi, akies tinklai-
nės geltonosios dėmės dege-

neracijos rizika padvigubėja, 
o nuolatos gyvenant – patrigu-
bėja. 

• Moterys, kurių vyrai rūko, 
turi 30 proc. didesnę tikimybę 
susirgti plaučių vėžiu nei nerū-
kančiųjų žmonos, o rūkančių 
žmonų nerūkantiems vyrams 
ši tikimybė dar didesnė. 

• Pasyvaus rūkymo žala 
vaisiui ir naujagimiui: 

o Savaiminis persileidi-
mas (rizika iki 27 proc.), 2 kar-

tus didesnė staigios kūdikių 
mirties tikimybė, sulėtėjęs vai-
siaus galūnių augimas, suma-
žėjęs naujagimio plaučių tūris, 
mažas naujagimio kūno svoris, 
iki 70 proc., jie dažniau serga 
vidurinės ausies, plaučių užde-
gimais ir kt. ūmiomis kvėpavi-
mo organų infekcinėmis ligo-
mis, didesnė tikimybė susirgti 
lėtiniu bronchitu, bronchine as-
tma, kuri būna ir sunkesnės ei-
gos. 

Atkelta iš 5 psl.


