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Lietuvoje sergamumas odos 
piktybiniais navikais didėja grei-
čiau nei bet kuria kita vėžio for-
ma. Kasmet melanoma suserga 
6 proc. daugiau lietuvių. Šia liga 
dažniau serga vyresni žmonės 
(40-60 metų), tačiau pastarai-
siais metais stebimas mažų ne-
didelių pirminių stadijų melano-
mų,  ypač tarp jaunimo, daugė-
jimas. Kelerius metus nemažė-
ja ir besikreipiančiųjų, kurių liga 
jau būna toli pažengusi. Serga-
mumas auga tiek tarp vyrų, tiek 
tarp moterų.

Šis susirgimas išsiskiria iš kitų 
odos vėžinių ligų tuo, jog labai 
greitai progresuoja, dažnai pasi-
glemždamas žmogaus gyvybę. 
Melanoma linkusi labai greitai 
metastazuoti (išplisti į kitus orga-
nus ir audinius), sunkiai progno-
zuojama. Net ir labai maža me-
lanoma anksti diagnozuota ir iš-
operuota, po dešimties metų gali 
grįžti su trenksmu – metastazė-

mis įvairiuose organuose.
Šio susirgimo gydymas la-

bai brangus ir siekia kelis šimtus 
tūkstančių litų vieno paciento gy-
dymui. 

Priežastys, skatinančios 
sergamumo šia liga 

didėjimą
Pasaulio mokslininkai mano, 

kad lemiamą vaidmenį sergamu-
mo šia liga didėjimui turi nuolat 
atidengtas tiesioginiams saulės 
spinduliams ir ultravioletinei soli-
ariumų spinduliuotei kūnas, taip 
pat silpnas imunitetas. Nemažas 
vaidmuo priskiriamas ir stresui, 
kuris šiandieniame gyvenimo ri-
tme yra tiesiog neatsiejamas tiek 
darbe, tiek šeimoje. 

Didesnę nei vidutinę riziką 
susirgti odos vėžiu turi asmenys, 
kurie:

• yra šviesios odos arba 
greitai nudega arba vaikystėje 
buvo smarkiai nudegę saulėje,

• daug laiko praleidžia 
saulėje (darbo ar laisvalaikio 
metu) arba yra veikiami intensy-
vios saulės trumpais periodais 
(pavyzdžiui, per atostogas),

• turi daugiau kaip 50 apga-
mų,

• giminėje yra buvę odos vė-
žio atvejų,

• yra vyresni nei 50 metų,
• yra po organų transplanta-

cijos.

kaiP dažniausiai 
Pasireiškia melanoma?

Ši odos vėžio forma išsivysto 
iš jau esančių arba iš naujai at-
siradusių apgamų, taip pat gali 
susiformuoti kaip atskiras dari-
nys. Dažniausiai pasireiškia odo-
je, kur kiekvienas galime paste-
bėti pakitimus, bet gali atsirasti ir 
akies dugne, žarnyne ar bet ku-
riame kitame organe. Tokiu atve-
ju ji gali nesukelti jokio diskom-
forto ir yra nepastebima. Vis dėl-
to dažniausios šių ligų pasireiš-
kimo vietos yra labiausiai susiju-
sios su kaupiamuoju saulės po-
veikiu – tai veidas ir kaklas.

kriterijai, Pagal 
kuriuos galima įtarti 

melanomą
Dauguma apgamų žmogui 

atsiranda iki trisdešimties – ke-
turiasdešimties metų ir vėliau jų 
neturėtų atsirasti. Vyresniame 
amžiuje gali susiformuoti sena-
tvinė keratozė (tai gerybiniai nie-
ko bendro su vėžiu neturintys na-
vikai). 

Reikėtų atkreipti dėmesį į 

odos darinius, kurie pakeitė dydį 
(didesnis nei 6 mm),  arba grei-
tai didėja, spalvą (yra paraudę ar 
blizgūs), formą, skiriasi nuo kitų 
odos darinių (grublėto, nelygaus 
paviršiaus, tarsi padengti žvyne-
liais), atrodo kaip žaizdelė, tačiau 
negyja, kraujuoja, niežti, šlapiuo-
ja.

rūPinkitės savo sveikata 
ir Bent 1 kartą Per 

mėnesį atlikite kūno 
aPžiūrą

• prieš didelį veidrodį ap-
žiūrėkite visą savo ir vaikų kūną 
tiek iš priekio, tiek iš nugaros 
(veidą – atkreipdami dėmesį į 
nosį, lūpas ir vietas virš bei už 
ausų, galvą – šukomis praskleis-
dami plaukus. Patikrinkite rankas 
iš abiejų pusių, taip pat tarpupirš-
čius. Pakėlę alkūnes apžiūrėkite 
žastus ir pažastis),

• gerai apžiūrėkite viršutinę 
kūno dalį, krūtinę, kaklą (mote-
rims reikėtų atkreipti dėmesį į 
tarpkrūtį ir odą po krūtimis),

• tada apžvelkite pilvą, šonus 
bei kojas. 

• naudodami mažesnį veidro-
dį apžiūrėkite nugarą, sėdmenis, 
kaklo, kojų ir rankų užpakalines 
dalis,

• galiausiai patikrinkite pėdas 

ir kojų tarpupirščius.

Profilaktika (norint rezultatų 
reikia ne tik kalbėti, bet ir naudo-
tis šiais patarimais)

• be galo malonu šilti saulės 
spinduliai, bet jų reikia saugotis, 
todėl venkite saulės, kai ultravio-
letinė spinduliuotė yra stipriausia 
(tarp 11 ir 16 valandos),

• naudokite apsauginius kre-
mus, apsaugokite odą ir akis gal-
vos apdangalu, marškinėliais, 
akiniais nuo saulės,

• deginkitės palaipsniui, ven-
kite nudegimo,

• ypač nuo saulės saugokite 
vaikus – jiems būnant saulėje re-
guliariai tepkite apsaugines prie-
mones su aukštu saulės apsau-
gos faktoriumi (SPF nuo 30 iki 
50), aprenkite juos marškinėliais, 
pasirūpinkite, kad jie dėvėtų gal-
vos apdangalus,

• Venkite degintis soliariu-
muose.

Jei aptikote įtartiną odos da-
rinį ar pakitusį apgamą, kreipki-
tės į gydytoją dermatologą (šei-
mos gydytojo siuntimo nereikia). 
Svarbu nedelsti, nes kuo anks-
čiau diagnozuojama liga, tuo di-
desnė sėkmingo gydymo tikimy-
bė.

melanoma – Pavojingiausia odos vėžio Forma

Nesaikingo deginimosi so-
liariume pasekmės:

• priešlaikinis odos senėji-
mas, odos nudegimai (mažė-
ja odos elastingumas, ji sausė-
ja, skatinamas raukšlių atsiradi-
mas (UV spindulių pertekliaus 
poveikis odai gali likti visą gyve-
nimą, jo pasėkoje atsiranda įvai-
rūs šlakai, suragėjimų židiniai, 
randeliai),

• akių pažeidimai [akies ra-
genos uždegimas (fotokerati-
tas), akies junginės uždegimas 
(fotokonjuktivitas), katarakta], 

• imuninės sistemos susil-
pnėjimas ir su tuo susijusi dides-
nė infekcinių susirgimų rizika,

• odos vėžys, piktybiniai 
odos pakitimai.

Jeigu vis dėlto nusprendėte 
apsilankyti soliariume, pirmiau-
siai, prieš apsilankydami jame, 
pasitarkite su gydytoju dermato-
logu ar bendrosios praktikos gy-
dytoju dėl savo odos tipo, var-
tojamų vaistų ir galimos orga-
nizmo reakcijos į ultravioletinę 
spinduliuotę.

Soliariumo įranga 
Tai dirbtiniam įdegiui išgau-

ti naudojama įranga, kurioje su-
montuoti ultravioletinių spindulių 
spinduoliai. Soliariumų poveikis 
panašus kaip saulės – soliariu-
mų lempos, kaip ir saulė, sklei-
džia ultravioletinius (UV) spin-
dulius. Soliariumai, kaip viena iš 
fizioterapijos procedūrų, kartais 
naudojami tam tikroms odos li-
goms (žvynelinei, atopiniam 
dermatitui, odos limfomoms, lė-
tinėmis egzemoms) gydyti, ta-

čiau tai daroma labai dozuotai 
su mediko priežiūra ir specialia 
medicinos įranga.

Soliariume mes turime 
gauti tik saugias paslaugas

Pasidomėkite, ar Jūsų pa-
sirinktas soliariumas turi leidi-
mą dirbti, ar nesibaigė jo galio-
jimo laikas, ar jame sumontuota 
techniškai tvarkinga įranga.

Soliariume turi būti:
• neįskilęs ar kitaip nepažeis-

tas soliariumo įrangos gultas, 
• savalaikiai keičiami ir pri-

žiūrimi ultravioletinių spindulių 
spinduoliai, veikiantis soliariumo 
įrangos laikmatis, 

• švarios ir tvarkingos patal-
pos, soliariumo įrangos gultas ir 
apsauginiai akiniai po kiekvieno 
paslaugos vartotojo valomi spe-
cialiomis dezinfekcinėmis prie-
monėmis ir elektrostatinį krūvį 
šalinančiais valikliais ir  pakarto-
tinai nuvalomi šluoste, suvilgyta 
vandeniu, 

•  prie soliariumo įrangos pa-
tiestas kilimėlis dezinfekuoja-
mas po kiekvieno paslaugos 
vartotojo arba dengiamas vien-
kartiniu užtiesalu, kuris keičia-
mas po kiekvieno paslaugos 
vartotojo.

Paslaugų vartotojo prašymu 
už soliariumo paslaugų teikimą 
atsakingas soliariumo darbuo-
tojas privalo išduoti Soliariumo 
paslaugų teikimo kortelę ir ją už-
pildyti. Soliariumo paslaugų tei-
kimo kortelę rekomenduojama 
pildyti prieš kiekvieną deginimo-
si soliariume seansą. 

Soliariumų darbuotojai turi 
teisę pareikalauti iš savo lanky-
tojų asmens dokumentų (Lietu-
voje nepilnamečiams degintis 
soliariumuose yra uždrausta).

Deginimosi soliariume tai-
syklės: 

[Ši informacija apie soli-
ariumo įrangos (soliariumo 
įrangoje sumontuotų ultravi-
oletinių spindulių spinduo-
lių) gamintojo rekomenduo-
jamą deginimosi trukmę ir re-
žimą turi būti pateikta  raštu 
laukiantiems paslaugų varto-
tojams gerai matomoje vieto-
je (tekstas spausdinamas ne 
mažesnėmis nei 14 šrifto dy-
džio raidėmis)]

• prieš naudojantis solia-
riumu rekomenduojama nusi-
prausti po dušu,

• deginantis soliariume kūno 
ir veido oda turi būti švari, sau-
sa, nesutepta kremais, losjo-
nais, dezodorantais arba kito-
mis kosmetinėmis priemonėmis,

• soliariume negalima nau-
doti kosmetikos gaminių, ap-

saugančių nuo natūralių saulės 
spindulių poveikio,

• būtina naudotis apsaugi-
niais akiniais, kurie turi būti pa-
žymėti CE ženklu, nepažeisti, 
nesubraižyti, neįskilę  ir pan.,

• deginimosi soliariume tru-
kmė ir režimas turi būti pasiren-
kami atsižvelgiant į odos tipą, 
odos jautrumą, soliariumo (soli-
ariumo spinduolių) gamintojo re-
komenduojamą deginimosi tru-
kmę ir deginimosi režimą;

• pirmojo deginimosi soliariu-
me trukmė turi būti ne ilgesnė 
kaip 10 min.;

• deginimosi soliariume skai-
čius neturi viršyti dviejų kartų 
per savaitę ir daugiau kaip 30 
kartų per kalendorinius metus; 

• tarp dviejų deginimosi se-
ansų turi būti daroma ne trum-
pesnė kaip 48 val. pertrauka; 

• deginantis soliariume mo-
terims rekomenduojama deng-
ti krūtis, tiek vyrams, tiek mote-
rims – genitalijas, taip pat reikia 
dengti plaukus, randus, tatuiruo-
tas kūno vietas, nes tatuiruočių 
dažai gali blukti ar sukelti alergi-

nę reakciją;
• po deginimosi soliariume 

negalima tą pačią dieną degin-
tis saulėje;

• odoje atsiradus neišnyks-
tančių patinimų, bėrimų, žaizdų 
arba pigmentinių apgamų būti-
na kreiptis į gydytoją.

Soliariumu neturėtų nau-
dotis: 

• Turintys I–II odos tipą, 
• daug apgamų, strazdanų 

turintys asmenys,
• praeityje stipriai nudegę 

saulėje asmenys,
• turintys piktybinių odos pa-

kitimų asmenys,
• sirgę odos vėžiu ar turintys 

odos vėžiu sirgusių šeimos na-
rių,

• vartojantys odos jautrumą 
ultravioletiniams spinduliams 
padidinančius vaistus (prepa-
ratus) (pvz.: antibiotikai, antide-
presantai, sulfanilamidai, diu-
retikai, psoralenai, vitaminas A, 
retinoidai, vaistai diabetui, gry-
belinių susirgimų gydymui, kon-
traceptiniai preparatai ir kt.),

• nėščios moterys;
• asmenys, sergantys odos 

ligomis (jungiamojo audinio sis-
teminėmis ligomis, odos raudo-
nąja vilklige, sklerodermija), tu-
berkulioze, cukriniu diabetu, ka-
tarakta, tireotoksikoze bei už-
krečiamosiomis ligomis);

• asmenys, turintys širdies 
stimuliatorius ar transplantuotus 
organus;

• nerekomenduojama degin-
tis iš karto po pirties, baseino 
arba saunos.

Prieš einant į soliariumą aPsvarstykite –  
ar tai iš viso jums reikalinga?

Leidinį parengė Rūta Pugačiauskienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė 
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Leidinys „Būkite sveiki, jonaviečiai!” finansuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.

Saulės šviesa daro įtaką beveik 
visiems mus supantiems gyviems 
organizmams – ji būtina kiekvieno 
sveiko žmogaus egzistavimui, nes 
didina galvos smegenų aktyvumą, 
aktyvina žmogaus psichinę veiklą, 
stimuliuoja medžiagų apykaitą, pa-
deda organizmui įsisavinti vitaminus 
D, E ir C, riebalus, baltymus, mikro-
elementus, skatina vadinamųjų „lai-
mės hormonų” gamybą.

Kas ypač jautrus saulei
Dauguma (apie 70,0 proc.) Lie-

tuvos gyventojų turi I arba II odos 
tipą, kuriems būdinga:

• I - as tipas: oda labai balta, 
strazdanota, plaukai šviesūs, raus-
vi, akys žydros, šviesiai pilkos, švie-
siai rudos. Reakcija į ultravioletinius 
spindulius – oda visada nudega (pa-
rausta), bet neįdega (neparuduoja);

• II - as tipas: oda balta, plaukai 
šviesūs, rausvi, rudi, akys mėlynos, 
pilkos, šviesiai rudos, rudos. Oda 
nudega (parausta), beveik neįdega 
(neparuduoja);

Šių tipų žmonės yra itin jautrūs 
ne tik saulės, bet ir soliariumų povei-
kiui, todėl jiems itin atsargiai reikėtų 
mėgautis spinduliais. 

Tai pat per ilgas buvimas saulė-
kaitoje ypač nepalankus kūdikiams ir 
vaikams iki 4 metų amžiaus, vyres-
niems žmonėms, asmenims, turin-
tiems antsvorio, dirbantiems sunkų 
fizinį darbą, sergantiems įvairiomis 
ligomis (endokrininėmis, inkstų, šir-
dies kraujagyslių). 

Galimas žalingas saulės ir 
karščio poveikis sveikatai

Karščio metu gyventojai nuken-
čia dėl nudegimų, dėl perkaitimo 
arba taip vadinamo šilumos smūgio, 
dėl saulės smūgio, dėl hipoksijos 
(deguonies bado). Nuo tiesioginio in-
tensyvaus ultravioletinių saulės spin-
dulių poveikio nudegusi oda praran-
da elastingumą, pradeda raukšlėtis, 
o ilgalaikis poveikis turi savybę per 
eilę metų žmogaus organizme kaup-
tis ir gali sukelti odos ligas, paskatin-
ti odos vėžio išsivystymą. Kontak-
te su tam tikrais augalais ar maisto 
produktais (pvz., citrinomis, figos la-
pais ar stiebais, salierais, krapais, tu-
jomis, rūtomis, pastarnokais) saulės 
spinduliai gali sukelti nepageidauja-
mas alergines reakcijas. Po ilgo bu-
vimo saulėje be apsaugos priemonių 
gali pasireikšti ašarojimas, akys gali 
parausti, padidėja jautrumas šviesai. 
Vaikų, ypač iki 10 metų ir kūdikių, 
akytės yra itin pažeidžiamos, nes jų 
akies terpės yra skaidresnės, spin-
duliai lengviau praeina pro apsau-
ginius sluoksnius. Neigiamą sau-
lės poveikį akims anksti diagnozuo-
ti nėra lengva, nes akių pažeidimai 
vystosi palaipsniui, nepastebimai ir 

gali būti negrįžtami.

Rekomenduojamos preven-
cinės priemonės, švelninančios 
karščio ir saulės žalingą poveikį 
organizmui (norint rezultatų reikia 
ne tik kalbėti, bet ir naudotis šiais pa-
tarimais)

• Nuo 10.00 iki 16.00 val. ribo-
kite buvimą saulėkaitoje, nes sau-
lė pati pavojingiausia tuo metu, kai 
Jūsų šešėlis yra trumpesnis už Jūsų 
kūną. Ypač pavojinga užmigti sau-
lės atokaitoje. Apribokite fizinę vei-
klą lauke, geriau darbus atlikite ryte 
ir vakare;

• Pasirūpinkite tinkama apran-
ga (geriausia tam tinka natūralaus 
pluošto šviesių spalvų laisvi rūbai);

• Karštyje nešiokite plačiakraš-
tę skrybėlę, ar šviesią skarelę den-
giančia ne tik galvą, bet ir veidą, au-
sis, kaklą (apie 70 proc. šilumos/ šal-
čio mes priimame ir atiduodame per 
galvą);

• Denkite apsauginiais akiniais 
nuo saulės su ultravioletinių spin-
dulių filtrais suaugusių ir vaikų akis, 
arba bent jau nešiokite kepuraitę su 
snapeliu ant galvos;

• Nuolat po truputį gerkite pa-
kankamą kiekį (apie 33 ml/1kg kūno 
svorio) vandens (geriausiai tam tin-
ka paprastas geriamas ir mineralinis 
vanduo);

• Venkite alkoholinių gėrimų, 
skysčių su kofeinu, gėrimų su saldi-
kliais, nes tokie gėrimai skatina van-
dens pasišalinimą iš organizmo;

• Venkite riebių ir sunkiai virški-
namų patiekalų. Valgykite daugiau 
skystų produktų, lengvai virškinamų 
liesų pieno produktų, vaisių ir daržo-
vių;

• Nepalikite vaikų ir augintinių 
vienų automobiliuose (mašinos la-
bai greitai įkaista, todėl juos gali iš-
tikti šilumos smūgis). Patikrinkite, ar 
vaikiškos sėdynės paviršius bei sau-
gos diržai nėra per karšti, kad vaikas 
nenusidegintų. 

Karštą dieną palaikykite vėsią 
namų aplinką 

•  Langus, pro kuriuos patenka 
tiesioginiai saulės spinduliai, užda-
rykite, atverkite tik vakare, kai oro 
temperatūra būna nukritusi; 

•  Geriau naudokite tamsios 
spalvos užuolaidas arba metalines 
žaliuzes (jos sugeria šilumą);

• Dieną naudokite kuo mažiau 
elektrinių įrenginių, dirbtinės švie-
sos, nes tai sukuria papildomai 
karščio; 

• Patalpų garinimas, kambarinių 
gėlių laistymas taip pat padeda at-
vėsinti kambarį;

• Jei yra galimybė, miegokite vė-
sesniame kambaryje.

Rekomendacijos darbda-
viams 

• Darbdaviai turėtų atkreipti ypa-
tingą dėmesį į darbuotojus, dirban-
čius lauko sąlygomis – parūpinti 
natūralaus pluošto, lengvai ir gerai 
praleidžiančius prakaitą darbo dra-
bužius, neleisti darbuotojams dirbti 
išsirengus iki pusės, be galvos ap-
dangalų;

• Dirbantiems karštyje darbuoto-
jams būtinos specialios pertraukos 
vėsioje vietoje, kurių trukmę ir daž-
numą darbdavys nustato savo nuo-
žiūra, tačiau ne rečiau nei kas 1,5 
val.;

• Lauke dirbantiems žmonėms 
būtina sumažinti darbo krūvius, 
nes, kuo sunkesnis darbas yra dir-
bamas, tuo daugiau šilumos pasi-
gamina žmogaus organizme, kuri 
turi būti išskirta į aplinką spindulia-
vimu pro odą (iki 50-60 proc.) ir iš-
garinimu prakaituojant ir kvėpuojant 
(fizinė termoreguliacija);

• Gerkite dažniau nei troškina 
(geriausiai tinka stipresnės mine-
ralizacijos be angliarūgštės van-
duo (mineralinis, mineralizuotas ar 
pasūdytas), nes karštoje aplinko-
je žmogaus organizmas su prakai-
tu netenka daug skysčių ir minera-
linių medžiagų. Labiau išprakaita-
vus patartina pavartoti kalio chlo-
rido, magnio, pomidorų, citrusinių 
vaisių, slyvų sulčių).

Apie odos apsaugos priemo-
nes 

• Odos apsaugai naudoti koky-
biškus apsauginius kremus, kurių 
SPF (apsaugos nuo saulės fakto-
rius) yra 15 ir daugiau. Naudodami 
šias apsaugos priemones atidžiai 
perskaitykite gamintojo nurodytus 
įspėjimus (ant pakuočių būna nu-
rodyta, kad priemonių nepatartina 
naudoti jaunesniems kaip 6 mėn. 
amžiaus kūdikiams); 

• Patartina kremu nuo saulės 
tepti visą kūną kas 2 valandas (jei 
kremas naudojamas taisyklingai, 
ryškaus įdegio turėtų nebūti). To-
kios apsaugos turėtų visiškai pa-
kakti tuo atveju, jei žmogus neser-
ga odos ligomis, nevartoja jautru-
mą saulei didinančių vaistų; 

• Nuo kenksmingo saulės spin-
dulių poveikio vaikai yra mažiau 
apsaugoti nei suaugusieji. Nude-
gimai vaikystėje gali atsiliepti vė-
lesniame amžiuje ir padidinti rizi-
ką įvairioms odos ligoms vysty-
tis. Kūdikiai iki 6 mėn. turi būti ap-
saugoti vengiant tiesioginių saulės 
spindulių, nes jų odoje nėra mela-
nino, apsaugančio gilesnius odos 
sluoksnius. Kosmetinės apsaugos 
nuo saulės priemonės jiems gali 
būti naudojamos tik kaip kraštuti-
nė priemonė, ir tik pasikonsultavus 

su gydytoju (vaikų oda cheminėms 
medžiagoms, alergenams, naudo-
jamiems kosmetikos priemonėse, 
yra ypač jautri, kaip ir ultravioleti-
niams spinduliams);

• Prieš naudojant apsaugos 
nuo saulės priemones vaikams, 
reikėtų jas išbandyti (nedidelį kiekį 
priemonės užtepkite ant vaiko rie-
šo vidinio paviršiaus ir stebėkite, ar 
nėra odos suerzinimo, bėrimo ar 
kitų reiškinių, kuriuos pastebėjus, 
patartina rinktis kitą produktą);

• Vaikams geriausia apsau-
ga nuo saulės yra kepurė ir dra-
bužiai. Vyresnius kaip 6 mėn. am-
žiaus vaikus taip pat galima saugo-
ti naudojant kosmetines apsaugos 
nuo saulės priemones. 

Pirmoji pagalba odos nude-
gimo atveju

Paraudusi, jautri, skausmin-
ga, pūslėta ar besilupanti oda – tai 
ženklas, kad persikaitinome saulė-
je. Nudegusią vietą skubiai vėsin-
kite vėsiu tekančiu vandeniu, den-
kite drėgnais užklotais, tačiau ne-
persistenkite, kad nudegusios vie-
tos nenušaldytumėte, nes nudegu-
sioje vietoje dažniausiai būna su-
trikę pojūčiai. Vaistinėse galima 
įsigyti specialių raminančių, nu-
skausminančių purškalų, kurie leis 
ramiau miegoti. Jei pažeidimas yra 
stipresnis nei pirmo laipsnio (iškyla 
pūslės), reikėtų kreiptis į medikus.

Pirmoji pagalba ištikus šilu-
miniam ar saulės smūgiui

Perkaitimas, arba šilumos smū-
gis – tai pavojinga sveikatai orga-
nizmo būklė, kai sutrinka kūno 
temperatūros reguliacijos mecha-
nizmas, susikaupia šilumos perte-
klius organizme, kurio kūnas jau 
nesugeba pašalinti, todėl pakyla 

kūno temperatūra. Termoregulia-
cijos esmė – į aplinką turi išsiskir-
ti tiek šilumos, kiek jos pasigami-
na organizme. Perkaisti galima net 
ir nelabai aukštoje temperatūroje, 
ypač esant didelei santykinei oro 
drėgmei, todėl nėra rekomendaci-
jų, kokia temperatūra jau pavojin-
ga, kokia dar ne, nes karštį žmo-
nės nevienodai toleruoja. Ypač pa-
vojingi karščiai po vėsaus pavasa-
rio, kol organizmas dar nepripra-
tęs prie karščių, dar „neužgrūdin-
tas“ karščiui. 

Šilumos smūgio simptomai: 
gali pakilti kūno temperatūra, skau-
da galvą, pykina, troškina, jis daro-
si mieguistas, vangus, dažnai sti-
priai plaka širdis, gali sutrikti orien-
tacija, gali viduriuoti ar net netek-
ti sąmonės. 

Saulės smūgis ištinka žmogų 
nepridengta galva ilgesnį laiką bū-
nant saulėje ir pasireiškia galvos 
smegenų perkaitimu, ko pasėkoje 
svaigsta arba skauda galvą, silpna, 
pykina, gali sutrikti klausos pojūčiai 
(zvimbia ausyse), mirga akyse, pila 
šaltas prakaitas, taip pat galimas ir 
sąmonės netekimas. 

Pirmoji pagalba: dažniausiai 
žmogų saulės smūgis ir šilumos 
smūgis ištinka kartu, todėl ir pirmo-
ji pagalba teikiama labai panašiai – 
kuo skubiau nukentėjusį gabenti į 
pavėsį, vėsinti duodant gerti vėsių 
gėrimų, pridengti galvą ir visą kūną 
vėsiais drėgnais apklotais. Nesą-
moningą nukentėjusįjį reikia guldy-
ti ant šono (gali vemti) ir, pastoviai 
stebint būklę, kuo greičiau kvies-
ti medikus.

Tinklalapyje http://www.me-
teo.lt/karscio_prog.php Jūs ga-
lite sužinoti kiekvienos dienos 
skelbiamas karščio indekso pro-
gnozės. 

saugiai mėgaukimės saulės teikiamais malonumais

Nuoširdžiai dėkojame Sep-
tintosios dienos Adventistų 
bažnyčios vyskupui – prezi-
dentui gerb. Bertoldui Hibne-
riui ir gerb. pastoriui Gintarui 
Nekiui už nuoširdų bendradar-
biavimą ir asmeninį indėlį sti-
prinant Jonavos rajono gyven-
tojų sveikatą ir jau antrą kartą 
šiais metais geranoriškai su-
pažindinus su penkių dienų 
programa norintiems atsisa-
kyti rūkymo "Kvėpuok laisvai". 
Gerb. pastoriui Gintarui esame 
dėkingi už kiekvienam progra-
mos dalyviui asmeniškai paro-
dytą kelią į sveikesnį gyveni-
mą, už paskatinimą ne tik atsi-
sakyti šios narkotinės medžia-
gos, bet ir keisti savo gyveni-
mo būdą, įsitikinimus, mąsty-
mą bei surasti naujas verty-
bes. Linkime Jums stiprybės, 

sveikatos vykdant ganytojiš-
ką pašaukimą ir žmonėms do-
vanojant nuostabias dvasines 
keliones su naujomis, nepa-
mirštamomis patirtimis.

Nekontroliuojamas rūkymo 
plitimas pasaulyje gali lemti jog 
iki 2025 m. mirtingumas nuo ta-
bako sukeltų ligų išaugs iki 10 
mln. mirčių per metus, o ben-
dras tabako aukų skaičius per 
artimiausius 50 m. gali pasiek-
ti pusę milijardo (Pasaulio svei-
katos organizacijos duome-
nys). 

Rūkymo plitimas būdingas 
daugeliui šalių, neturinčių nuo-
seklios tabako kontrolės politi-
kos, Lietuva – ne išimtis. Ši la-
biausiai paplitusi priklausomy-
bės liga, deja, neaplenkia ir 
mūsų rajono gyventojų.

Rūkymas nėra vien rūkan-

čiojo žmogiškoji laisvė, nes nuo 
rūkymo ekonominių ir socialinių 
padarinių kenčia visa visuome-
nė – ši narkomanijos rūšis sąly-
goja daugiau sveikatos proble-
mų ir priešlaikinių mirčių, negu 
visos kitos legalios ir nelegalios 
narkotinės medžiagos kartu pa-
ėmus. 

Kartu suprantame, kad pri-
klausomybė nuo tabako yra lė-
tinė atkrintanti liga, tad ir me-
timas rūkyti nėra vienkartinis 
veiksmas, o ilgas procesas, ga-
lintis trukti mėnesius ir metus. 

Visų šių netekčių ir nuostolių 
galima būtų išvengti, jei žmo-
nės nustotų rūkyti.

Ina Kazakevičienė, 
Jonavos r. savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
direktorė

Padėka už BendradarBiavimą skatinant jonavos 
rajone kurti sveiką aPlinką (Be dūmŲ)

sveikatos akcija
„jonavieti, nerūkyk laiPtinėje“

Visiems, norintiems, kad kaimynai nerūkytų bendro naudoji-
mosi patalpose ir nenuodytų Jūsų cigarečių dūmais, dovanojame 
laiptinėje pakabinamą plakatą su telefonų numeriais, kuriais galite 
pranešti apie nedrausmingus kaimynus.

Plakatą galite pasiimti adr. Chemikų g. 136, Jonava (visuo-
menės sveikatos biure) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.


