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Jonavos raJono savivaldybĖs visuomenĖs  
sveikatos biuras informuoJa

Chemikų g. 136, Jonava, tel/fax 8 (349) 31064,  8 684 13389, el. p. info@jonavavsb.lt, www.jonavavsb.lt

alkoholizmas griauna gyvenimus

Alkoholizmas – sunkus sutrikimas, ne tik sugriaunantis ge-
riančio žmogaus gyvenimą, bet ir sukeliantis nesibaigiantį stresą 
artimiesiems bei skatinantis socialines problemas (darbo, šeimos, 
būsto praradimą ir kt.). Alkoholizmui būdinga psichinė ir fizinė pri-
klausomybė alkoholiui, pasireiškianti stipriu noru jį vartoti bei ne-
sugebėjimu susivaldyti, nepaisant socialinių normų bei ignoruojant 
neigiamas pasekmes.

Alkoholis – vienas iš seniausiai žinomų narkotikų 
Pasaulyje gaminamas iš bet kokių prieinamų vietinių medžiagų 

ir geriamas tūkstančius metų - ir tai didžiosios visuomenės dalies 
pripažįstamas kaip socialinė norma ir kultūros dalis.  

Alkoholio įtaka sveikatai ir gerovei
Šiandien alkoholį vartoja net pusė pasaulio gyventojų, ir jis yra 

trečioji pagal svarbą blogos sveikatos ir ankstyvos mirties priežas-
tis pasaulyje (pirmosios dvi yra mažas naujagimių svoris ir nesau-
gus seksas). Alkoholis teratogeniškas – veikia besivystantį em-
brioną, jis - neurotoksiškas, veikiantis smegenų vystymąsi, jis - 
svaiginantis, kelia daugybę įvairių tyčinių ir netyčinių sužeidimų, 
kancerogeniškas - sukeliantis įvairių vėžinių susirgimų, jis slopi-
na imuninę sistemą ir dėl to didina riziką susirgti neužkrečiamo-
mis ligomis ir yra įvairių širdies ir kraujagyslių ligų priežastis. Al-
koholis žalingas ir aplinkiniams, ne tik pačiam girtuokliui – ar dėl 
smurtavimo šeimoje ir aplinkoje, ar dėl eismo nelaimių, ar vien dėl 
to, kad švaistomi valstybės resursai, teikiant medicininę, psicholo-
ginę, socialinę pagalbą, nusikaltimų ir netvarkos atvejais. Kuo di-
desnis girtavimas, tuo didesnė įtaka gyvenimo kokybei. Dėl alko-
holio krenta darbo našumas, taigi, tai ir ekonominis nuostolis. 

Sukeliamos ligos
Be priklausomybės, alkoholis sukelia apie 60 skirtingų ligų ir 

sutrikimų (psichikos ir elgesio, skrandžio ir žarnyno veiklos, širdies 
ligas, vėžį, imunologinius sutrikimus, plaučių, skeleto ir raumenų 
ligas, lytinio gyvenimo sutrikimus, kūdikių apsigimimus ir kt.). Alko-
holis yra apie  40–60 proc. priešlaikinių mirčių, ligų ir traumų prie-
žastis (devyni iš dešimties jaunų žmonių padarytų autoįvykių pa-
prastai būna dėl alkoholinių gėrimų poveikio).  

Alkoholio sąlygotos mirties priežastys: 
• alkoholinė kepenų liga;
• atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu;
• psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį;
• kardiomiopatijos.

Iš dalies alkoholio sąlygotos ligos: 
• kraujotakos sistemos ligos;
•  kepenų cirozė ir fibrozė;
•  pneumonija, pneumonijos sukėlėjas;
• ūminis pankreatitas ir kitos kasos ligos;
• netikėta mirtis.

Išorinės mirties priežastys:
• intensyvaus natūralaus šalčio poveikis;
• traumos, patirtos nukritus;
• kelių transporto įvykiai;
• nuskendimai;
• skrandžio turinio įkvėpimas.

ĮDOMU
Jonavos rajono sergamumo psichikos ir elgesio sutriki-

mais rodikliai vartojant alkoholį (atvejai 100 000 - čiui gyven-
tojų) 

Per pastaruosius penkerius metus šie rodikliai pastoviai mūsų 
rajone didėjo ir siekė:

• 2008 m. Jonavos rajone – 139, 24, Lietuvoje – 70,1; 
• 2012 m. Jonavos rajone – 171,82, Lietuvoje – 65,73.

Mirusiųjų nuo alkoholinės kepenų ligos (skaičius 100 000 - 
čiui gyventojų) 

Šis mirtingumo rodiklis Jonavos rajone ženkliai didesnis negu 
Lietuvoje.

• 2010 m. Jonavos rajone – 15,76, Lietuvoje – 13,54; 
• 2012 m. Jonavos rajone – 19,83, Lietuvoje – 14,89. 

Mirusiųjų nuo alkoholio sąlygotų priežasčių (skaičius  
100 000 - čiui gyventojų) 

Jonavos rajono mirusiųjų skaičius nuo alkoholio sąlygotų prie-
žasčių 2012 m., lyginant su 2008 m., ženkliai padidėjo.

• 2008 m. Jonavos rajone – 14,69, Lietuvoje – 43,92; 
• 2012 m. Jonavos rajone – 41,85, Lietuvoje – 30,32. 

Alkoholio vartojimas Lietuvoje pasiekė grėsmingą mastą
Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. suaugęs Lie-

tuvos gyventojas vidutiniškai suvartojo 14,1 litro gryno etilo alko-
holio. Tai kiekvienam rajono gyventojui tenka 5 l alaus arba 0,7 l 
degtinės kiekvieną savaitę. Svarbu pažymėti, kad į bendrą statis-
tiką nėra įtraukiamas šalyje nelegaliai gaminamas ir kontraban-
da įvežamas alkoholis. Ypatingą susirūpinimą kelia didėjantis vai-
kų ir jaunuolių girtavimas bei vis jaunėjantis alkoholį vartojančių-
jų amžius. 

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė

Ina Kazakevičienė

Sveikata yra svarbi atskirų asme-
nų ir visuomenės gerovei, o sveiki gy-
ventojai yra ir ekonomikos produkty-
vumo bei gerovės prielaida. Sveika-
tai išleisti pinigai nėra vien išlaidos – 
tai investicija. 

Kas yra sveikata?
Dar XX a. pradžioje Vilhelmas 

Storostas (slap. Vydūnas) pirma-
sis Lietuvoje savo raštuose išdėstė 
indų šventraščiais (Vedomis) pagrįstą 
sveikatos sampratą teigdamas, kad 
sveikatos pagrindas – doras ir gam-
tos dėsnius atitinkantis gyvenimas, ir 
labai rūpinosi, kad kiekvienas žmo-
gus, šeima, tauta ir visa žmonija gy-
ventų sveikai ir laimingai. Vydūną pa-
grįstai galime vadinti profilaktinės me-
dicinos pradininku – jo patarimai ne-
paseno, tebėra aktualūs ir šiandien.

Daugiau kaip prieš keturiasde-
šimt metų Pasaulio sveikatos ap-
saugos organizacija sveikatą taip pat 
įvardijo kaip socialinę, fizinę, psichinę 
ir dvasinę žmogaus gerovę. 

Apie sveiką gyvenseną
Didžiausią įtaką sveikatai turi gy-

vensena, kuri gali būti sveika arba ne-
sveika. Sveika gyvensena – tai kas-
dienis gyvenimo būdas, kuris stiprina 
ir tobulina organizmo rezervines ga-
limybes, padeda žmogui išlikti svei-
kam, išsaugoti ar net gerinti savo 
sveikatą. 

Pagrindiniai sveikos gyvensenos 
elementai – sveika, subalansuota mi-
tyba, optimalus fizinis aktyvumas, 
grūdinimasis, racionali darbo ir poilsio 
kaita, asmens higiena ir kūno priežiū-
ra, psichoemocinis stabilumas, sau-
gios ir sveikos aplinkos kūrimas, ža-
lingų įpročių atsisakymas ir kt.

Kiekvieno mūsų sveikata priklau-
so ir nuo to, kaip mes patys ja rūpi-
namės, ar pakankamai turime kvali-
fikuotai pateiktų žinių, kaip tai dary-
ti, kaip apsisaugoti nuo ligų, ką dary-
ti susirgus ir, kas svarbiausia, moty-
vacijos, kad ja reikia iš viso rūpintis. 

Apie nesveikos gyvensenos 
pasekmes

Nesveika gyvensena (t.y. rūky-
mas, alkoholinių gėrimų, kitų psicho-
aktyvių medžiagų vartojimas, nesu-
balansuota mityba, nepakankamas 
fizinis aktyvumas ir kt.) didina tikimy-
bę susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis li-
gomis (LNL), tokiomis kaip insultu, in-
farktu, II tipo cukriniu diabetu, osteo-
poroze, kai kuriomis vėžio formomis 
(gimdos, prostatos, gaubtinės žar-
nos), nutukimu ir kt.

Apgaulinga tai, kad ilgą laiką šios 
ligos nepasireiškia ir neblogina žmo-
gaus gyvenimo kokybės, kas maži-
na žmogaus budrumą sveikatos po-
žiūriu, kelia iliuzijas, kad jis sveikas ir 
jo sveikatai pavojus negresia. 

Šių ligų problema darosi vis ak-
tualesnė, nes, ilgėjant gyventojų am-
žiui, jomis sergančių žmonių kasdien 
daugėja, jos išryškėja vyresniame 
amžiuje, įgauna ne tik medicininį, so-
cialinį, ekonominį, bet ir moralinį po-
būdį (jaunimui emigravus nėra kam 
rūpintis vyresnio amžiaus ligoniais, 
jiems neužtikrinama būtina medicini-
nė, socialinė, ekonominė pagalba).

Demografija
Stebint demografinius pokyčius, 

vidutinis gyventojų skaičius Jonavos 
rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, mažė-
ja. Natūralios gyventojų kaitos rodi-
kliai Jonavos rajone artimi visos Lie-
tuvos gyventojų atitinkamiems rodi-
kliams. Dėl ilgėjančios gyvenimo tru-
kmės ir mažėjančio gimstamumo kin-
ta rajono demografinė struktūra, gau-
sėja vyresnio amžiaus žmonių. 

Mirtingumas
Pagrindinės Jonavos rajono gy-

ventojų mirties priežastys: kraujota-
kos sistemos ligos, piktybiniai navi-
kai ir išorinės mirties priežastys. Mir-
ties priežasčių struktūra artima Lie-

tuvos gyventojų mirties priežasčių 
struktūrai. Ypač aukšti ir linkę didėti 
išorinėms mirties priežastims priski-
riamų vyrų ir moterų tyčinių susiža-
lojimų (savižudybių) rodikliai. Aukš-
ti bendro mirtingumo rodikliai rajone 
stebimi 45-64 m. gyventojų amžiaus 
grupėje. Reikšmingiausia tikslinė gru-
pė mažinant mirtingumą yra darbingo 
amžiaus gyventojų kategorija.

 
Sergamumas
Mirtingumo rodikliai neatspindi tų 

ligų, kurios bendro sergamumo rodi-
klių sistemoje yra dažniausiai pasitai-
kančios ir sukeliančios žmonių dar-
bingumo apribojimus ar nedarbingu-
mą ir kurios retai baigiasi mirtimi, to-
dėl bendro sergamumo duomenys 
yra labai svarbūs vertinant gyventojų 
sveikatos būklę.

Analizuojant bendrąją sergamu-
mo situaciją, higienos instituto svei-
katos informacijos centro duomeni-
mis, Jonavos rajone daugiausiai už-
registruota susirgimų kvėpavimo sis-
temos, kraujotakos sistemos bei jun-

giamojo audinio ir skeleto raumenų 
sistemos ligomis. Didžiausias skai-
čius, sergančiųjų kvėpavimo siste-
mos ligomis, užregistruotas 0-17 
metų amžiaus grupėje. Kraujotakos 
sistemos ligos ir jungiamojo audinio 
bei skeleto raumenų sistemos ligos 
vyrauja tarp vyresnio amžiaus gyven-
tojų. Kraujotakos sistemos ligų struk-
tūroje dažniausios hipertenzinė ir iš-
eminė širdies ligos. Kvėpavimo siste-
mos ligų struktūroje – ūminės viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijos ir gri-
pas. Jungiamojo audinio bei skeleto 
raumenų sistemos – artropatijos, de-
formuojančios dorsopatijos.

Psichinė sveikata
Psichinė sveikata yra viena svar-

biausių visuomenės sveikatos sričių. 
Ją atspindi didelis savižudybių skai-
čius, įvairios priklausomybės, emi-
gracija, pajamų mažėjimas, nelaimin-
gi atsitikimai. Per pastaruosius ketve-
rius metus Jonavos rajono gyvento-
jų sergamumo psichikos ir elgesio su-
trikimais, vartojant alkoholį ir psicho-
aktyviąsias medžiagas, rodikliai žen-
kliai didėjo.

Vaikų sveikata
SVEIDROS duomenimis, Jona-

vos rajono savivaldybės ambulatori-
nėse sveikatos priežiūros įstaigose 
apsilankiusiems vaikams (0-17 m.) 
daugiausia užregistruota regėjimo 

sutrikimų, deformuojančios dorzo-
patijos, skoliozės ir laikysenos sutri-
kimų. Ypač didelis vaikų, turinčių de-
formuojančios dorzopatijos sutrikimų, 
skaičius. 

 
Sveikatos stiprinimas ben-

druomenėse
Ypatingą dėmesį skiriame sveika-

tos stiprinimui bendruomenėse vyk-
dant LNL, užkrečiamųjų ligų, psicho-
aktyvių medžiagų vartojimo profilak-
tikos, psichinės sveikatos stiprinimo, 
sveikos gyvensenos įtvirtinimo ugdy-
mo institucijose, vaikų dantų ėduo-
nies, triukšmo prevencijos ir kitas pro-
filaktines programas. Visuomenės 
sveikatos biuro specialistai pastoviai 
vykdo sveikatos kultūros, sveikos gy-
vensenos šviečiamąją veiklą, infor-
macijos sklaidą apie vykdomas vals-
tybines prevencines programas, taip 
suteikdami gyventojams informacijos 
apie sveikos – nesveikos gyvense-
nos veiksnius bei padarinius, bei mo-
tyvuodami juos gyventi sveikiau. 

Ypatingą dėmesį skiriame gy-

ventojų reguliaraus fizinio aktyvumo, 
kaip ypač svarbaus sveikos gyven-
senos veiksnio, dėl kurio stokos kas-
met pasaulyje miršta apie 2 milijonai 
žmonių, skatinimui. 2013 metais Vi-
suomenės sveikatos biuro sveikatos 
mokykla pakvietė gyventojus į visą 
eilę fizinį aktyvumą skatinančių ren-
ginių/pamokų, kuriuose teorinių/prak-
tinių užsiėmimų metu kvalifikuoti spe-
cialistai ne tik motyvuoja juos gyven-
ti sveikiau, bet ir moko, kaip tai pada-
ryti praktiškai:

• du kartus per savaitę vyko 
mankštos „Šokio žingsniu“ ir va-
karinės mankštos „Sportuok su 
manimi“.

Mankštų metu mokoma taisyklin-
go judėjimo kartu panaudojant įvai-
rius šokių žingsnelius bei muziką. 
Pamokose stiprinamas ir didinamas 
raumenų, kaulų, sąnarių ir raiščių pa-
slankumas, tuo užtikrinant judamojo 
aparato stabilumą bei judesių koordi-
naciją, padedamas kontroliuoti kūno 
svoris, mažinant psichinę įtampą sti-
prinama psichinė sveikata, gerinama 
savijauta, kas ypač svarbu, nes, dau-
gelio mokslininkų įrodyta, kad savo 
sveikatos vertinimas, nors ir būda-
mas subjektyvus kriterijus, pakanka-
mai gerai atspindi asmens sveikatos 
būklę.

• Mankštos, atskiroms gyven-
tojų grupėms, skirtos judamojo 
atramos aparato raumenų stiprini-

1 pav. Lietuvos ir Jonavos rajono gyventojų mirtingumas pagal mirties  
priežastis

2 pav. Lietuvos ir Jonavos rajono  vaikų sergamumas kai kuriomis ligomis ir 
sutrikimais
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mui, kurias vedė specialistai kine-
ziterapeutai.

Apie 70–80 proc. žmonių bent 
kartą gyvenime yra patyrę nugaros 
skausmus, ir jiems, dažnai kartu su 
lėtiniu skausmu, atsiranda įvairių jį 
palaikančių ar stiprinančių veiksnių, 
kurie nulemia žmogaus judėjimo ga-
limybes bei elgesį: netaisyklingą ar 
ydingą laikyseną, šlubavimą, miego 
sutrikimus, šlapinimosi ir tuštinimosi 
sutrikimus, darbingumo sumažėjimą, 
nerimą, depresiją ir kt. Dažniausiai 
šie skausmai vargina darbingo am-
žiaus žmones, ir tai yra ne tik medici-
ninė, socialinė, bet ir reikšminga eko-
nominė problema. 

Teigiami rezultatai pasiekiami, kai 
šiai problemai skiriamas reabilitaci-
jos specialistų kineziterapeutų dėme-
sys, taikant specifinius bei nespecifi-
nius fizinius pratimus bei jų komplek-
sus (šie metodai yra nebrangūs ir ne-
sudėtingi, o jų efektyvumas prilygsta 
arba yra šiek tiek mažesnis už stubu-
ro manipuliacinės terapijos sukelia-
mą poveikį).

Užsiėmimų metu atskirose daly-
vių grupėse ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas taisyklingo kvėpavimo pa-
mokoms, nugaros raumenų (ypač gi-
liųjų), pilvo preso jėgos bei ištvermės 
padidinimui bei liemens raumenyno 
sustiprinimui. Taip pat svarbią dalį už-
ėmė pamokos apie galimą profilakti-
ką, t.y. apie ypač svarbius darbo or-
ganizavimo aspektus (laiko planavi-
mas, darbo pobūdžio keitimas, krūvio 
paskirstymas, aktyvios pertraukos il-
gai sėdint ir kt.). Po šių užsiėmimų gy-
ventojai maudėsi baseine, naudojosi 
pirties paslaugomis.

• Du kartus per savaitę atski-
roms gyventojų grupėms, turin-
čioms antsvorį, vyko mankštų ci-
klas bei motyvacija koreguoti savo 
mitybą pagal specialiai trenerės 
parengtą pratimų programą, skirtą 
kūno riebalų mažinimui ir raume-

nų tonizavimui.
Europos kovos su nutukimu char-

tijoje pažymima, kad antsvoris ir nutu-
kimas sudaro vieną iš rimčiausių XXI 
amžiaus iššūkių visuomenės sveika-
tai PSO Europos regione, kuriame 
nutukimo paplitimas per pastaruosius 
dešimtmečius taip pat išaugo tris kar-
tus. Dažniausiai įvardijamos nutuki-
mo priežastys: maisto perteklius, per 
didelės porcijos, agresyvi maisto re-
klama bei nejudrumas. Viršsvorį tu-
rintys žmonės dažniau serga didžiau-
sią mirtingumą lemiančiomis širdies 
kraujagyslių ligomis, priklauso vėžio ir 
diabeto rizikos grupėms. Išlaidos nu-
tukusio žmogaus ligoms gydyti yra 
maždaug 40 procentų didesnės nei 
turinčiojo normalų svorį, ir šie žmo-
nės, su labai retomis išimtimis gyve-
na trumpiau, serga dažniau ir ilgiau. 
Sveika mityba bei kryptingas, vidu-
tinio intensyvumo fizinis aktyvumas 
yra pagrindinės priemonės svorio ko-
rekcijai, mažinančios riebalų kiekį ir 
didinančios raumenų masę.

• Kiekvieną šeštadienį gyven-
tojus kviečiame į „Sveikatinimo jo-
gos“ užsiėmimus.

Sveikatos pagrindas pagal Ajur-
vedą deklaruoja holistinį požiūrį į 
žmogų – tai kūno, proto ir dvasios 
darna, ką labai panašiai įvardija ir 
PSO. Žmogus turi gyventi darnoje su 
gamta, su savimi ir kitais žmonėmis, 
nuolat siekti tiek fizinės, tiek dvasinės 
švaros. Būtent dvasinė nedarna daž-
nai yra ligos priežastis ar vienas ją 
predisponuojančių veiksnių.

Joga – tai sumažinto fizinio krū-
vio treniruotės, kurių metu atliekami 
pratimai/asanos, kurių dėka stiprina-
ma širdies bei kraujagyslių sistema, 
gerinama sąnarių veikla ir organizmo 
reguliaciniai gebėjimai bei kraujotaka 
visame organizme, greitinama me-
džiagų apykaita. Kartu stiprinama psi-
chikos sveikata (ištvermė, organizmo 
atsparumas išoriniams veiksniams, 

gerinama dvasinė būsena, mažina-
mas stresas, atsikratoma neigiamo-
mis emocijomis).

• Du kartus per savaitę vyksta 
mankštos vandenyje įvairaus am-
žiaus gyventojams.

Mankštų metu vykdomas bendra-
sis fizinis parengimas – pagrindinių fi-
zinių savybių (jėgos, ištvermės, grei-
tumo, lankstumo, koordinacijos) lavi-
nimas, siekiant harmoningai stiprin-
ti įvairaus amžiaus žmonių sveikatą 
bei didinti jų fizinį pajėgumą bei ge-
rinti psichinę sveikatą. Visų baseine 
norinčių mankštintis gyventojų porei-
kio net neturime galimybių patenkin-
ti (per vieną dieną užsiregistravo 80 
dalyvių).  

• Į mankštas kūdikiams su ma-
momis „Augu sveikas“

kviečiame du kartus per savaitę. 
Jų metu vyksta kūdikių sveikatą stipri-

nantys, funkcinį savarankiškumą ska-
tinantys bei lavinantys fizinį aktyvumą 
praktiniai užsiėmimai bei šeimos na-
rių individualių darbo metodų moky-
mai darbui namuose, apimantys ben-
druosius kūno kultūros, sveikos gy-
vensenos, racionalios dienotvarkės, 
fizinių pratimų įtakos atskirų organų ir 
sistemų veiklai dėsningumus, savise-
kos principus, siekiant užtikrinti užsiė-
mimų tęstinumą.

• Šiaurietiško ėjimo pamokos 
(angl. Nordic Walking). 

Šį rudenį jau vyko Jonavos rajo-
no neįgaliųjų draugijos nariams, vai-
kų globos namų auklėtiniams, Užu-
salių seniūnijos ir Jonavos miesto gy-
ventojams. Ko gero, nė viena nauja 
sporto šaka nebuvo sulaukusi tokios 
pašaipios pradinės reakcijos ir ... to-
kio staigaus populiarėjimo - šiandien 
Jonavoje jau nieko nebestebina bū-

reliais ir pavieniai savo sveikatos link 
žygiuojantys žmonės, nors nuo pirmų 
pamokų praėjo vos dveji metai. Tai-
syklingo šiaurietiško ėjimo metu dirba 
net 90 proc. kūno raumenų ir tai yra 
viena prieinamiausių ir efektyviausių 
fizinio aktyvumo ir sveikatos saugoji-
mo bei stiprinimo formų, praktikuoja-
mų gryname ore bei tinkanti bet kokio 
amžiaus ir fizinio pasirengimo žmo-
nėms bet kokiu metų laiku ir tam ne-
reikalaujanti jokių išskirtinių sąlygų ar 
įrangos.

Linkime nesirgti ir pradėti rū-
pintis savo sveikata jau nuo šian-
dien.

Jonavos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

sveikatos stiprinimo 
specialistė 

Rūta Pugačiauskienė

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

a.Šimkaus klinika
GYDO skydliaukės mazgus 
(be operacijos),
širdies ritmo sutrikimus, hi-
pertoniją, reumatą, sąnarių 
ligas, nutukimą,
ATLIEKA echoskopiją.
Tel.: 50570, 8-674 50862

Gruodžio 17 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                       Užs. Nr. 18

„Achemos“ poliklinika
Kviečia Jonavos miesto ir rajono gyventojus nuo 16 

metų amžiaus prisirašyti ir gydytis poliklinikoje. Polikliniko-
je dirba šeimos gydytojai, odontologai ir burnos higienistas, an-
tro lygio specialistai – akių ligų, ausų-nosies-gerklės, darbo me-
dicinos, širdies ligų gydytojai, endokrinologas, ginekologas, uro-
logas, echoskopuotojas. Gydytojo neurologo mokamos paslau-
gos. Atliekami rentgeno, gastrofibroskopiniai, išsamūs laborato-
riniai tyrimai – klinikiniai, biocheminiai, imunologiniai, alergologi-
niai, hormoniniai, vėžio, infekcinių ligų žymenų ir kiti. 

Prisirašiusiems pacientams paslaugos teikiamos nemo-
kamai.

Pas gydytojus galima registruotis tel. 8 349 56701 ir in-
ternetu: www.sergu.lt.
„Achemos“ poliklinikos telefonas informacijai: 8 349 56914. 

Mus rasite ir http://www.achema.lt/Achemos-poliklinika

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963

Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas), 
IMPLANTOLOGIJA. Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė,  

tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, 
dantų papuošalai). Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė,  

tel.: 60202, 8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

Informacijos sklaida sveikos gyvensenos temomis finansuojama Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.

pažymĖta pasaulinĖ aids diena

Gruodžio 1 – pasaulinė 
AIDS diena, kuri minima visa-
me pasaulyje. 2012 m. Lietu-
voje iš viso 2221 asmeniui di-
agnozuotas žmogaus imuno-
deficito virusas (ŽIV), iš jų 417 
– moterys, 1804 – vyrai. ŽIV 
infekcija patvirtinta trim vai-
kams. Dauguma užsikrėtusių-
jų dominuoja 25-29 metų am-
žiaus grupėje. Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) Eu-

ropos regiono biuro duomeni-
mis, pernai Europoje užregis-
truota 8 proc. daugiau naujų 
ŽIV atvejų, palyginti su 2011 
metais. Aukščiausi ŽIV serga-
mumo rodikliai Europos Sąjun-
goje registruoti Estijoje, Latvi-
joje, Belgijoje, Jungtinėje Ka-
ralystėje, Liuksemburge.

Jonavos rajono bei miesto 
mokyklose pažymint šią dieną 
buvo organizuojamos viktorinos 
– protų mūšiai, kurie paskatino 
moksleivius dar labiau pasido-
mėti apie ŽIV ir AIDS. Politech-
nikos mokykloje organizuotoje 
viktorinoje dalyvavo ne tik šios 
mokyklos, bet ir Jonavos mies-
to „Neries“ bei Šveicarijos 9 – 11 

klasių moksleiviai, kurie išradin-
gai pristatė savo komandas, ge-
rai atliko testą bei kitas užduo-
tis. Kol komisija skaičiavo balus, 
visi aktyviai atsakinėjo į Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro pa-
teiktus klausimus, kurie reika-
lavo sumanumo, įžvalgumo bei 
greitos orientacijos. Viktorinos 
nugalėtojai buvo apdovanoti vi-
suomenės sveikatos biuro bei 
Politechnikos mokyklos diplo-
mais, padėkomis ir atminimo 
dovanėlėmis.
Jonavos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro 

vaikų ir jaunimo sveikatos 
priežiūros specialistė 

Irena Pratkelienė

Dėmesio! Visą gruodžio mėnesį:
• Perkant prekių daugiau kaip už 35 Lt, turite galimybę 
dalyvauti loterijoje - visi bilietai laimingi!
• Kačių kastracijoms/sterilizacijoms taikome 20% nuolaidą!
• Burnos higienai taikome 20% nuolaidą, o turint ypatingo kliento kortelę - 
net 30% nuolaidą!
• Visi atvežę gyvūną paskiepyti - gauna po dovanėlę!
Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava, tel. 8-600 34409, www.vetpet.lt
www.facebook.com/vetpetlt


