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LAPKRIČIO 18-OJI – EUROPOS SUPRATIMO  
APIE ANTIBIOTIKUS DIENA

Apie antibiotikus 
Antibiotikas – tai cheminė medžiaga, kurią gamina mikro-

organizmas, sugebantis sunaikinti kitą mikroorganizmą ar ga-
lintis sustabdyti jo augimą. Antibiotikai, atrasti prieš Antrąjį pa-
saulinį karą (1940 m.), žadėjo greitą pergalę kovojant su dau-
geliu infekcinių ligų, deja, gyvasis bakterijų pasaulis randa 
būdų pasikeisti, prisitaikyti, kad išliktų. Pirmi penicilinui viduti-
niškai atsparūs (rezistentiški) pneumokokai užregistruoti 1965 
m., praėjus net 25-eriems metams nuo penicilino vartojimo 
pradžios, kai rinkoje pradėjo gausėti plataus spektro antibioti-
kų. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių antibiotikų mes naudojame, 
tuo greičiau atsiranda antibiotikams atsparių bakterijų, kurios 
lengvai perduodamos nuo vienų žmonių kitiems.

Įvairių ligas sukeliančių mikroorganizmų atsparumas anti-
biotikams – vis didėjanti visuomenės sveikatos problema, kuri 
pastaraisiais metais ypač neramina pasaulio mokslininkus. Tai 
yra viena iš nesėkmingo gydymo, didesnio sergamumo, dėl to 
padidėjusių išlaidų, mirčių atvejų priežasčių. Neatsakingas an-
tibiotikų vartojimas mus vėl gali sugrąžinti į erą iki antibiotikų, 
kai gydyti nebeliks kuo. 

Ką reikia žinoti apie antibiotikų vartojimą 
• Antibiotikai nėra vaistai nuo visų ligų. Jais gydyti peršali-

mo ligas ir gripą, taip pat tymus, raudonukę, hepatitą nereko-
menduojama, nes antibiotikai neveikia virusų. 

• Tačiau yra daugybė ligų, kurių be antibiotikų neįveiksi: tai 
ligos, kurias sukelia bakterijos. Antibakterinė terapija saugo 
nuo komplikacijų, o kartais ir išgelbsti gyvybę.

• Antibiotikai nemažina temperatūros ir nemalšina skaus-
mo.

• Būtina laikytis gydytojo nurodymų vartojant antibiotikus ir 
negalima nutraukti jų vartojimo, jei pasijutote geriau.

• Neteisingas antibiotikų vartojimas skatina atsparių bakte-
rijų vystymąsi, naikina gerąsias organizmo bakterijas, sukelia 
pašalinius reiškinius.

APIE INFEKcINIų LIgų 
SUKĖLĖJUS

Daugelio mokslininkų nuomo-
ne, infekcinių ligų sukėlėjai (mi-
kroorganizmai) yra patys seniausi 
„gyventojai“ Žemėje, gyvenę jau 
prieš milijardą metų, o šiomis li-
gomis jau sirgo gyvūnai. Žmonių 
infekcinės ligos – raupai, maras, 
cholera, raupsai ir kt. - atsirado 
vėliau. Viena iš labiausiai papli-
tusių infekcinių ligų pasaulyje yra 
maliarija, kuria kasmet užsikrečia 
apie 400–500 mln. žmonių, 1,5–2 
mln. iš jų miršta. Afrikos žemyne 
nuo jos kas 30 sekundžių miršta 
vienas vaikas. 

KUR Jų gALIMA RASTI
Infekcinių ligų sukėlėjų (bak-

terijų) pastoviai yra ir sveikame 
kūne, jų paprastai yra visur, pvz., 
ant augalų, vandenyje, ant gyvū-
nų, žemėje. Problemos kyla tada, 
kai imuninė sistema nebesuge-

ba susitvarkyti su bakterijomis, 
kai jos nebekontroliuojamos (su-
silpnėjus imunitetui) arba kai į or-
ganizmą patenka labai didelis jų 
skaičius, ir imuninė sistema dar 
„nežino“ šios bakterijų rūšies bei 
negali tinkamai reaguoti (užkrėti-
mas). Iš esmės visos kūno sritys ir 
organai gali būti infekuojami bak-
terijomis. 

Svarbiausioms ir pavojingiau-
sioms infekcinėms ligoms priski-
riamos:

• Cholera, difterija, raupai, ma-
ras, kokliušas, skarlatina, sifilis, 
tuberkuliozė ir šiltinė (jas sukelia 
bakterijos). 

• Tymai, raudonukė, herpes in-
fekcija, gripas, poliomielitas, ŽIV 
(sukelia virusai). 

KAS LEMIA SERgAMUMą 
INFEKcINĖMIS LIgOMIS

Sergamumas infekcinėmis li-

gomis nuolat kinta. Pokyčius le-
mia įvairūs veiksniai: skiepijimas 
(viena iš infekcinių ligų profilakti-
kos krypčių), suformuojantis ko-
lektyvinį imunitetą, pagerėjusi 
vandens ir maisto produktų koky-
bės priežiūra ir kontrolė, gyvento-
jų higieninių įpročių ugdymas, at-
siradę nauji sukėlėjai arba suak-
tyvėję senieji. Gamtinės židini-
nės infekcijos (erkinis encefalitas, 
Laimo liga) labai priklauso nuo jų 
pernešėjų gausėjimo. 

APIE STAIgMENAS
Deja, mikroorganizmų pasau-

lis kasdien pateikia staigmenų – 
pvz., 1997 metais išskirtas TT vi-
rusas iš hepatitu sirgusio paciento 
organizmo, kuris turi net 16 proto-
tipų, kuris plinta ne tik tarp kiaulių, 
karvių, viščiukų, bet ir tarp žmonių 
bei augalų, ir dar mokslo galutinai 
neištirti jo plitimo keliai ir gydymo 
metodai

INFEKcINĖS LIgOS – SENOS KAIP PASAULIS

Vakcinų skiepijimas – veiks-
mingiausia medicinos intervencija 
per visą medicinos istoriją, kurios 
dėka suvaldyta ar net išnaikinta 
daug užkrečiamųjų ligų. Šiandien 
vakcinomis galima kontroliuoti 28 
ligas. 

Skiepų sukūrimo istorija
Pirmieji „vakciną“ panaudojo 

kinai XI amžiuje ir pavadino vario-
liacija (lot. „variola” – raupai). Jie 
sveikus asmenis užkrėsdavo nuo 
nesunkiai sergančių raupais ir su-
prato, kad persirgusieji daugiau 
nebeužsikrečia. Kinijoje pradėtas 
varioliacijos būdas Lietuvos nepa-
siekė, tačiau savotiška varioliaci-
ja buvo taikoma ir Lietuvoje. Liau-
dies medicinos žinovė dr. E. Šim-
kūnaitė rašė, kad „senovėje lietu-
vės, vaikystėje persirgusios rau-
pais, išsaugodavo ligos metu vil-
kėtus marškinius ir vėliau į juos 
vystydavo savo kūdikį, taip ban-
dydamos apsaugoti jį nuo sunkios 
ligos”. 

Skiepijimo metu siekiama 
sudaryti imunitetą (lot. immuni-
tas „laisvumas nuo ko nors”)

Tai yra sukurti organizmo ge-
bėjimą apsisaugoti nuo viso to, 
kas jam genetiškai nepriimtina 
(mikrobų, virusų, parazitų, sveti-
mų baltymų, mirusių bei pakitusių 
ląstelių ir kitų medžiagų). Imuninė 

sistema saugo nuo ligų, ypač in-
fekcinių ir vėžinių. Jei imuninė sis-
tema per silpna, sutrinka organiz-
mo augimas ir vystymasis, mažė-
ja atsparumas infekcijoms, susi-
daro prielaidos susirgti onkologi-
nėmis ligomis.

Apie Lietuvos gyventojų 
vakcinaciją

Jungtinių Tautų Vaiko teisių 
konvenciją deklaruoja vaiko teisę 
į sveikatos apsaugą, o taip pat – 
skiepus nuo infekcinių ligų. Lietu-
vos vaikai skiepijami pagal Lietu-
vos Respublikos vaikų profilakti-
nių skiepijimų kalendorių. Nauja-
gimiai, kūdikiai ir vaikai valstybės 
lėšomis skiepijami nuo 10 ligų: tu-
berkuliozės, hepatito B, kokliušo, 
difterijos, stabligės, poliomielito, 
tymų, epideminio parotito, raudo-
nukės, Haemophilus influenzae B 
tipo infekcijos. Lietuvoje dėl skie-
pų neliko poliomielito, difterijos, 
pavieniai A hepatito atvejai, ne-
besergame daugeliu infekcinių 
ligų, nors jų sukėlėjai tebesikon-
centruoja mūsų aplinkoje. Tėvų 
ar globėjų sprendimas neskiepyti 
vaikų yra sprendimas prisiimti ligų 
riziką, nes sumažėjus imunizaci-
jos apimtims, kyla protrūkių rizika, 
kuri lemia sunkias ligų komplikaci-
jas, neįgalumą ar net mirtį.

Vaikai, kurie negali būti 
skiepijami dėl įgimtų alergijų 

ar imuninės sistemos sutriki-
mų, yra priklausomi nuo visuo-
meninio imuniteto, o tai reiškia, 
kad jie bus apsaugoti nuo skie-
pais valdomų infekcinių ligų, 
tik tuo atveju, jei likusi visuo-
menės dalis bus pasiskiepiju-
si, t. y. ne mažiau kaip 95 proc.

Suaugę, vyresni nei 26 m. 
amžiaus Lietuvos gyventojai, 
gali nemokamai pasiskiepyti 
nuo stabligės ir difterijos pagal 
Nacionalinę imunoprofilaktikos 
programą. Šiuos skiepus, sau-
gančius nuo itin sunkių infekci-
nių ligų, reikia atnaujinti kas de-
šimt metų. 

Norintiems pasiskiepyti re-
komenduojama kreiptis į savo 
šeimos gydytoją.

Apie vakcinų saugumą
Visos vakcinos atitinka ES ke-

liamus saugumo ir veiksmingumo 
standartus. Statistiniais duomeni-
mis, iš 800 tūkst. kasmet Lietuvo-
je atliekamų vakcinacijų tik 0,006 
proc. (apie 50 atvejų) sukelia ne-
įprastų ar nepageidaujamų reak-
cijų. 

Pasaulyje nėra jokių mokslo 
įrodymais pagrįstų duomenų, kad 
skiepijimai gali sukelti lėtines li-
gas ar kitus sveikatos sutrikimus 
vaikams. Vaikų skiepijimų progra-
mas vykdo ir visos kitos pasaulio 
šalys. 

VEIKSMINgIAUSIA VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUgOS NUO UŽKREČIAMųJų  
LIgų PRIEMONĖ – SKIEPIJIMAS

10 BAISIAUSIų EPIDEMIJų 
ŽMONIJOS ISTORIJOJE

• Cholera žmoniją gąsdino la-
bai ilgai – siautė Indijoje, iš jos pa-
teko į Birmą ir Šri Lanką, pasie-
kė Filipinus ir net Iraką, kur per 
trijų savaičių laikotarpį 1821 me-
tais mirė 18 tūkst. žmonių. Tai 
buvo pirmoji iš septynių choleros 
visą pasaulį siaubusių pandemi-
jų. Neseniai Haityje įvykęs cho-
leros protrūkis jau nusinešė per 
500 gyvybių ir šia liga užkrėtė per 
3 tūkst. žmonių.

• Maras 1347–1351 metais 
(dar vadinamas „Juodąja mirti-
mi“) pražudė du trečdalius Euro-
pos gyventojų. Maras dar ne sykį 
pasirodė ir vėlesniais dešimtme-
čiais. Atėnų maras (tikroji ligos 
priežastis liko nenustatyta – tai 
galėjo būti vidurių arba dėmėto-
ji šiltinės, raupsai ar net juodligė), 
į kapus palydėjo trečdalį Atėnų 
miesto žmonių. Iki XIX a. pabai-
gos Trečioji maro pandemija jau 

buvo pasiekusi Honkongą ir Kini-
ją, prasiskverbė ir į Afriką, Indiją, 
Australiją, Europą, Havajus, Ja-
poniją, Filipinus, Šiaurės ir Pietų 
Ameriką ir pražudė apie 12 mln. 
žmonių. Manoma, kad per 200 
metų laikotarpį jis visame pasau-
lyje nusinešė apie 100 mln. žmo-
nių gyvybių. 

Tačiau būtent šios pandemi-
jos metu mokslininkai paskelbė 
atradę marą sukeliantį mikroorga-
nizmą ir sukūrė veiksmingų medi-
kamentų. Nuo to laiko maro pan-
demijos nesikartoja. 

• Poliomielitas – per 1916 
metų epidemiją vien Niujorke už-
fiksuota apie 9 tūkst. poliomielito 
atvejų. Ši liga Ameriką persekio-
jo ilgus dešimtmečius, kasmet pa-
liesdama tūkstančių žmonių gy-
venimus.

• Ispaniškojo gripo pande-
mija – 1918-1919 metais pasau-
lyje siautėjusi ir dešimtis milijo-
nų žmonių pražudžiusi pandemi-
ja. Nuo jos mirė daugiau žmonių 

nei jų žuvo per Pirmąjį pasaulinį 
karą, ja užsikrėtė maždaug treč-
dalis pasaulio gyventojų.

• Raupų epidemija Indijo-
je – nusiaubė Indiją 1970-aisiais, 
nusinešdama apie 200 tūkst. gy-
vybių. Indija galiausiai buvo pa-
skelbta atsikračiusi raupų tik 1975 
metų gegužę.

• Memfio geltonoji karštinė 
– 1878 m. Kubos pabėgėliai į JAV 
nusivežė ir geltonąją karštinę. Ne-
paisant griežčiausių JAV valdžios 
taikomų karantininių priemonių iki 
metų pabaigos vien Memfio mies-
te mirė 5 tūkst. žmonių, viso Misi-
sipės slėnyje geltonoji karštinė nu-
sinešė 20 tūkst. žmonių gyvybių. 

• SARS –2003 m. pradžioje iš 
Azijos į daugiau nei dvi dešimtis 
šalių Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Europoje išplitusi epidemija, ku-
ria apsikrėtė per 8 tūkst. žmonių, 
mirė 774. Šios epidemijos protrū-
kį pavyko suvaldyti 2003 metų lie-
pą, po bemaž šešių mėnesių pa-
nikos.

Imunitetas dažniausia nu-
silpsta dėl meilės sau trūkumo – 
nekreipiame dėmesio į savo mi-
tybą, netinkamą gyvenimo būdą, 
padidėjusį nuovargį. Kiekvieną 
dieną reikia ką nors padaryti dėl 
savęs, kad būtum sveikas. Pir-
miausiai reikėtų atkreipti dėmesį 
į maitinimąsi:

• Vartokite pakankamai skys-
čių, nes jie iš organizmo išplau-
na įvairius toksinus, leidžia ląste-
lėms atsinaujinti (vidutiniškai su-
augęs žmogus per dieną turi iš-
gerti apie 2 litrus skysčių, neskai-
čiuojant kavos, arbatos ir sriu-
bos).

• Ribokite sunkiau virškinamą 
maistą (riebi mėsa, rūkyti gami-
niai, konservai, dešros, dešrelės, 
mėsos pusfabrikačiai, kiti greito 
maisto gaminiai), venkite aštrių 
ar pernelyg stipriai pipirais ar ki-
tais prieskoniais pagardintų pa-
tiekalų, konservuotų aštrių pada-
žų.

• Žiemos valgiaraštį papildyki-
te šviežiais žalumynais (petražo-
lėmis, krapais, salierų šaknimis 
bei lapais ir kt., naudokite dau-
giau česnakų, svogūnų). Šios 
daržovės ne tik stiprina imunite-
tą, bet ir apsaugo nuo vėžio. 

• Puikiai imunitetą padeda sti-
printi reguliarus moliūgų, aguro-
čių, patisonų ir cukinijų vartoji-
mas (neapdorotas ir gaminiai iš 
jų, tokie kaip daržovių ragu, agu-
ročių sklindžiai ar sorų košė su 
moliūgais). Ruduo – šviežių dar-
žovių metas, tai naudokime ne iš 
už jūrų marių atvežtas, o savas 
ar močiutės užaugintas.

• Šalavijai bei medus turi 
daug medžiagų, kurios veikia 
kaip antiseptikai ir natūralūs an-

tibiotikai – gerkite arbatas (gydo-
mąsias arbatas patartina gerti ne 
ilgiau nei 2–3 savaites).

• Gerai išsimiegokite – miego 
trūkumas alina imuninę sistemą. 

• Sveika eiti į sauną – ten iš-
sikaitinkite, po to apsipilkite šaltu 
vandeniu (grūdinamas organiz-
mas, kvėpuojant karštu oru pra-
sivalo gleivinė, žūva visa eilė ten 
gyvenančių bakterijų).

• Daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, būkite fiziškai ak-
tyvūs, grūdinkitės, nepamirškite 
geros nuotaikos (šokite, dainuo-
kite, keliaukite, susitikinėkite su 
draugais, žaiskite pamėgtus žai-
dimus...) 

Vaistinėse gausu imunitetui 
stiprinti skirtų medikamentų, bet 
ir liaudiškos priemonės nepra-
randa savo populiarumo – gam-
tos sukurtos medžiagos niekuo 
nenusileidžia sintetinėms, jos 
lengvai prieinamos ir iš tiesų yra 
labai veiksmingos gydant įvai-
riausius susirgimus. 

Siūlome porą receptų imu-
nitetui stiprinti

• Pusė kilogramo trintų span-
guolių, stiklinė graikinių riešutų 
ir 3 obuoliai, pusė stiklinės van-
dens, pusė kilogramo cukraus. 
Viską lėtai kaitinkite iki užvirimo, 
išpilstykite į stiklainėlius. Vartoki-
te po 1 valgomąjį šaukštą ryte ir 
vakare, užsigerdami arbata (ge-
riausiai įvairių žolelių, tokių, ku-
rios Jums skanios).

• Sumaišykite po pusę stikli-
nės ridikėlių ir morkų sulčių, pri-
dėkite po valgomąjį šaukštą ci-
trinų (arba spanguolių) sulčių ir 
medaus. Gerkite, prasidėjus per-
šalimų sezonui rytais ir nakčiai 
po valgomąjį šaukštą.

• Gripo profilaktikai naudinga 
porą kartų per dieną pakvėpuo-
ti paeiliui kiekviena šnerve smul-
kiai sutarkuotais svogūnais arba 
česnakais, jų sultimis pasitepti 
nosies ertmę ir lūpas. 

IMUNITETO STIPRINIMO BŪDAI

Būkite sveiki, 
Pagarbiai Rūta Pugačiauskienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
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Parengė Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė  
Ina Kazakevičienė 

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

Tabako vartojimas – vienas 
reikšmingiausių veiksnių, įtako-
jančių sveikatos problemas. Visa-
me pasaulyje rūkymas tapo svar-
biausia mirties priežastimi, ku-
rios, beje, galima išvengti. Nuo 
rūkymo sukeltų ligų kasmet mirš-
ta daugiau negu 4,9 mln. pasau-
lio gyventojų. Jei rūkymo plitimo 
tendencijos išliks, prognuozuoja-
ma, kad 2030-aisiais, nuo rūkymo 
sukeltų ligų kasmet mirs apie 10 
mln. žmonių. 

Tabako vartojimas yra svar-
biausias širdies – kraujagyslių 
ligų, piktybinių navikų ir kvėpavi-
mo sistemos ligų rizikos veiksnys, 
o mirtys nuo šių susirgimų suda-
ro didžiąją dalį mūsų rajone. Dau-
gelyje šalių atlikti tyrimai neabe-
jotinai įrodė, kad rūkymas skati-
na įvairių ligų atsiradimą, greitina 
organizmo senėjimą. Rūkančių-
jų mirtingumas didesnis, negu ne-
rūkančiųjų: surūkantieji po vieną 
pakelį per dieną gyvena 5,5 metų 
trumpiau, o surūkantieji po 2 pa-
kelius ir daugiau, gyvena viduti-
niškai 8-9 metais trumpiau už ne-
rūkančius. Rūkanti moteris savo 
gyvenimą sutrumpina net ketvir-
tadaliu. Rūkymas labiausiai pa-
kenkia kvėpavimo sistemai. Dau-
guma rūkančiųjų skundžiasi ry-
tiniu kosuliu, skrepliavimu. Daž-
niausia rūkalių liga – lėtinis bron-
chitas. Ligos eiga lėta ir rūkantie-
ji pripranta prie minėtų požymių 
ir visai nekreipia į juos dėmesio. 
Tuo tarpu vystantis lėtiniam bron-
chitui, rūkaliai anksti tampa invali-
dai. Miršta nuo 6 iki 15 kartų daž-

niau negu nerūkantieji. Šiuo metu 
dažna kvėpavimo sistemos liga – 
plaučių vėžys. Tabako dūmuose 
yra vėžį sukeliančių medžiagų, to-
dėl rūkaliai plaučių vėžiu serga 60 
kartų dažniau, negu nerūkantie-
ji. Rūkymas kenkia ir lytinei funk-
cijai. Rūkančios moterys dažniau 
būna nevaisingos, joms vidutiniš-
kai 2 metais anksčiau prasideda 
klimaksas. Rūkantieji vyrai taip 
pat dažniau būna nevaisingi. Ne-
saikingas rūkymas – viena lytinės 
impotencijos priežasčių. Rūky-
ti ypač pavojinga nėščioms mote-
rims. Šiuo atveju didelė tikimybė, 
kad kūdikis gims negyvas arba 
neišnešiotas. Rūkančiųjų motinų 
kūdikiai dažniau serga.

Pasyvus rūkymas arba aplin-
kos tabako rūkymas yra kvėpa-
vimas kitų žmonių tabako dūmais 
- ir jis yra ypač kenksmingas vai-
kams ir chroniškai pažeidžia-
miems individams. Pasyvus rūky-
mas siejamas su chroniškų kvė-
pavimo ligų rizikos augimu suau-
gusiems 25 proc. ir stiprių kvėpa-

vimo ligų rizikos augimu tarp vai-
kų – 50-100 proc. Dėl pasyvaus 
rūkymo padidėja plaučių vėžio, in-
sulto, išeminės širdies ligos rizika. 

Atsižvelgiant į tai, kad žmo-
gaus ir visuomenės sveikata yra 
viena svarbiausių visuomenės 
vertybių, ir siekiant mažinti tabako 
gaminių vartojimą, jų prieinamu-
mą ir dėl tabako gaminių vartoji-
mo atsiradusius neigiamus pada-
rinius gyventojų sveikatai, LR ta-
bako kontrolės įstatymas regla-
mentuoja, kad rūkyti draudžia-
ma visose švietimo, sveikatos 
priežiūros įstaigose ir šių įstai-
gų teritorijose, darbo vietose, 
esančiose uždarose patalpose, 
bendrose gyvenamosiose, ki-
tose bendro naudojimo patal-
pose, kuriose nerūkantieji gali 
būti priversti kvėpuoti tabako 
dūmais užterštu oru, visų rūšių 
viešajame transporte, restora-
nuose, kavinėse, baruose, kito-
se viešojo maitinimo įstaigose, 
klubuose, diskotekose, interne-
to kavinėse ir kt. 

JONAVOJE PASKELBTOS SEPTYNIOS NERŪKYMO ZONOS

Š.m. spalio 31 d. Jo-
navoje paskelbtos septy-
nios nerūkymo zonos. Ra-
jono savivaldybės tarybos 
sprendimu nuo 2014 m. 
kovo 1 dienos rūkyti bus 
draudžiama Jonavos au-
tobusų stoties teritorijo-
je, Santarvės aikštėje, Są-
jūdžio aikštėje, Ramybės 
skvere, vaikų žaidimo aikš-
telėse (ne mažiau 5 m spin-
duliu aplink aikšteles), Jo-
navos I ir III tvenkinio poil-
sio zonose, išskyrus šiose 
vietose rūkantiesiems nu-
matytas ir ženklais ar užra-
šais nurodytas vietas.

KOMENTARAS

Jonavos rajono mero pavaduotojas, Sveikatos, ekologijos 
ir socialinių reikalų komiteto narys Remigijus Osauskas

Koks buvo nerūkymo zonų paskelbimo tikslas? Tai viena 
iš prevencinių priemonių, bandymas ne tik įrodyti, kad rūkymas 
kenkia žmogui, bet ir siekis pakeisti rūkaliaus įpročius. Tai galimy-
bė formuoti visuomenės tradicijas, keisti požiūrį į rūkymą. Visi ži-
nome, kad rūkymas kenkia ne tik pačiam rūkančiajam, bet ir nerū-
kantiems. Tačiau tai žinodami, elgiamės priešingai: vaikų žaidimo 
aikštelėse matome rūkančius tėčius ar mamas, nors šalia žaidžia 
vaikai, paplūdimyje šalia nerūkančių, besiilsinčių žmonių, mato-
me traukiančius cigaretę jaunuolius. Nerūkymo zonų kūrimas pa-
saulinėje praktikoje laikoma veiksminga rūkymo profilaktikos bei 
skatinimo mesti rūkyti priemone. Šių nerūkymo zonų paskelbimas 
sudrausmins rūkančius, kiekvienas nerūkantis turėsime teisę kvė-
puoti švariu, tabako dūmais neužterštu oru. 

Tarp kiTko:

2012 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamen-
to atliktos apklausos duomenimis, Lietuvoje rūko 66,0 proc. 15-
64 m. amžiaus gyventojų. Rūkymas Lietuvoje yra labiau papli-
tęs tarp vyrų nei moterų. 2004 metų tyrimo duomenimis rūkan-
tys asmenys vidutiniškai per dieną surūkydavo 13,5 cigaretės, 
2008 metais šis skaičius padidėjo ir siekė 14,4 cigaretės, o nau-
jausio, 2012 m. tyrimo duomenimis, vienam rūkančiajam vidu-
tiniškai per dieną tekdavo 13,6 cigaretės. Moterys dažniausiai 
surūko iki 10 cigarečių per dieną, tuo tarpu vyrai iki 20 cigare-
čių per dieną.

Sveikata ir grožis

Pataria
Provizorė 
Vida 
Jokimienė

Sulaukiau keturiasdešim-
ties, ir prasidėjo krizė – klimak-
terinis periodas. O taip to nesi-
norėtų. Gal to ir neturėtų būti?

Daugelis sociologų mano, kad 
moters klimakterinio laikotarpio 
laikymas kriziniu periodu – tai tik 
vyrų prietaras. Taip moteris įtikina-
ma, kad jai reikia patirti lūžį, ir tai 
galima palyginti su dar geru auto-
mobiliu, nurašytu į metalo laužą.

Klimakterinis periodas – tai 

naujo, kitokio gyvenimo, pradžia. 
Ji pradeda gyventi savo malonu-
mui, kadangi jau atlikta motinystės 
funkcija, atsiranda kita moters gy-
venimo prasmė. Klimakterinį peri-
odą apsunkina dvi nuostatos: vie-
na, esą klimaksas – tai išsivadavi-
mas nuo sekso ir mėnesinių, an-
tra, tai pagreitina hormoninius po-
kyčius, sukeliančius karščio ban-
gas ir prakaitavimą.

Klimakso, kaip ir lytinio brendi-
mo paauglystėje, išvengti neįma-
noma. Tai svarbus laiko tarpsnis, 
tačiau kuris jūsų gyvenimo aukš-
tyn kojomis apversti negali.

Klimakterinis periodas – vartai 
į kitą, daug žadantį gyvenimo lai-
kotarpį. 

Mes norime jums palengvinti 
galvos skausmą, dažnai besikei-
čiančią nuotaiką, baimę, karščio 
bangas, prakaitavimą, lytinį šaltu-
mą. „Jonavos vaistinėje“ gamina-
ma Kvaterio mikstūra – išsigelbė-
jimas nuo visų išvardintų proble-
mų. Vartojimą ir gydymo trukmę 
kiekvienam individualiai paaiškin-
sime vaistinėje.

Iš vaistingųjų augalų rekomen-

duotume draugauti su šalaviju ir 
apyniu, jų nuoviras mažina prakai-
tavimą.

Kalcio preparatai (calcium glu-
conicum ir calcium carbonas) mil-
telių forma stabdo kaulų retėjimą. 
Vaistinėje gaminame miltelius vie-
no mėnesio poreikiui.

Gerkite kuo mažiau kavos! Ko-
feinas sukelia karščio bangas.

Jei kamuoja neaiški baimė, 
padės valerijonų šaknys ir ša-
kniastiebių vandeninė ištrauka. 
Užpilti 2 valgomuosius šaukštus 
šakniastiebių 1 litru šalto vandens. 
Laikyti 12 valandų, gerti po 30 ml 
5 kartus dienoje.

Jei užeina ūmūs baimės prie-
puoliai ir trūksta pasitikėjimo savi-
mi – vartokite B grupės vitaminus, 
geriausiai tiktų kompleksiniai vita-
minai.

Jūsų organizmo pakitimai – 
normalus reiškinys, ir jūsų požiū-
ris į tai turi būti teisingas: mylėki-
te save, ilsėkitės, nes pakinta mie-
go poreikis, palepinkite save jums 
naudingomis vaistažolių arbato-
mis, stiprinkite nervų sistemą ir 
džiaukitės gyvenimu.

www.jonavosvaistine.visiems.lt.

Lapkričio 20 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

Lapkričio 22 d. „Jonavos vaistinėje” J.Ralio g. 1 a. 
Kauno MU klinikų radiologas, echoskopuotojas gyd. K. STANKE-

VIČIUS ultragarsu tirs pilvo organus (kepenis, tulžies pūslę, kasą, blužnį, 
inkstus, antinksčius, šlapimo pūslę, gimdą, kiaušides, prostatą). Sėklides, 
krūtis, skydliaukę, galūnių raumenis, sausgysles, sąnarius. Kaklo miego 
arterijų, kojų arterijų, venų kraujotaką. Ultragarso kontrolėje atlieka sky-
dliaukės, krūtų punkcines biopsijas.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-699-94473

„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). 
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas, implantologija
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)

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

Ilgalaikis blakstienų  
priauginimas 

profesionaliomis  
Deluxe Lashes  
medžiagomis
tik 69 Lt

Tel. 8 650 12515

Informacija tel.: 8 682 14354 
arba el.paštu  
info@lavinimocentras.lt

Dailės užsiėmimai:
• Meškiuko tepliuko mokyklėlė nuo 3 mėn iki 3m.
• Magiškoji pasakų mokykla nuo 3m.
• Dailės terapija nuo 8m. iki..... 

Sportiniai užsiėmimai:
• Rytinė mankšta MOTERIMS-MAMOMS-MERGINOMS
• Vakarinė mankšta MAMA/VAIKAS
• Savigynos užsiėmimai vaikams
• Savigynos užsiėmimai MOTERIMS

YAMAHA muzikos mokykla:
• Robis – kūdikiams nuo 4 mėnesių amžiaus
• Mažyliai ir muzika – 18 mėnesių – 4 metų amžiaus vaikams
• Muzikos šalis – 4 – 6 metų amžiaus vaikams klavišiniai už-
siėmimai
• Gitaros užsiėmimai nuo 8m. 

Laisvalaikis:
• Teminės popietės
• Vaikų gimtadienio šventės

Užs. Nr. 26


