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Analizuojant sergamumo priežastis, vis
dažniau kalbama apie tai, kad Lietuvos
visuomenė jaučiasi per mažai atsakinga už
savo sveikatą, per mažai turi žinių bei
nepakankamai suvokia sveikos gyvense-
nos naudą, kad sprendžiant sveikatos prob-
lemas šalyje per didelis dėmesys skiriamas
ligų gydymui ir per mažas – profilaktikai, kad
Lietuvos gyventojų sveikatą neatitaisomai
žaloja tabako, alkoholio bei narkotikų var-
tojimas, žmonės žūsta ar savo sveikatą
sužaloja keliuose, darbe, užsikrečia infek-
cinėmis ligomis.

Vakarų Europos valstybių patirtis rodo,
kad kuo daugiau žmonės atsakingi už savo
sveikatą ir turi didesnę įtaką savo gyvenimo
būdui, tuo labiau gerėja sveikata, mažėja
išlaidos gydymui. Ligų prevencija visada
pigesnė už gydymą. Tuo laimi tik žmonės.
(„Gydymo menas“)

Tuo remiantis ir buvo steigiami
visuomenės sveikatos biurai. Šios įstaigos
veiklos pagrindą sudaro trys prioritetinės
sritys. Pabandysime trumpai apibrėžti
kiekvienos iš jų pagrindinius tikslus.

Visuomenės sveikatos stiprinimas –
sveikatos mokymas, informacijos apie
sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos
gyvensenos propagavimas, formavimas ir
nuo elgsenos priklausomų visuomenės
sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei
kitos visuomenės sveikatos priežiūros
teisės aktuose numatytos priemonės:

Organizuoti ir vykdyti visuomenės
sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti
visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas
įvairioms gyventojų grupėms.

Praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo,
stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines
žinias visuomenės sveikatos problemoms
spręsti.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Naudotis statistiniais sveikatos
rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos
stiprinimo prioritetus.

Formuoti sveikos gyvensenos nuosta-
tas, vykdyti sveikos gyvensenos propa-
gandą, rengti informacinę ir metodinę me-
džiagą sveikatos stiprinimo klausimais,
skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.

Vykdyti visuomenės sveikatos
stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti,
analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant
gauti išsamią informaciją apie savivaldybės
bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos
rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir
įgyvendinti savivaldybės visuomenės
sveikatos gerinimo priemones, vykdyti
visuomenės sveikatos stebėsenos
duomenų sklaidą.

Atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos
problemas, prognozuoti visuomenės
sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius.

Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines
savivaldybių sveikatos programas,
atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės
sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos
priemones, vertinti jų veiksmingumą.

Planuoti ir atlikti savarankiškus
gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos
sistemos tyrimus: apibrėžti problemą,
formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir
uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo
metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus
rezultatus, formuluoti išvadas;

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra -
padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą,
organizuojant ir įgyvendinant priemones,
susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę,
kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant

Visuomenės sveikatos stebėsena:

mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius,
galinčius sukelti ligas.

Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo
sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos
įgūdžius.

Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju
laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

• Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų
būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar
apsinuodijimų atvejais.

• Teikti sveikatinimo veiklos metodines
konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų
tėvams (globėjams, rūpintojams) paaiškinti
mokiniams, tėvams bei mokytojams
sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus
bei išmokyti juos taikyti praktiškai;

• Vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą,
ugdymo procesą pagal teisės aktus,
reglamentuojančius vaikų sveikatos
priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;

Tai tik kelios įstaigos vykdomos funkcijos.
Mūsų tikslas – padėti Jums stiprinti ir
saugoti sveikatą. Biuro darbuotojai yra
pasiruošę suteikti Jums visapusę infor-
maciją apie sveikatos išsaugojimo gali-
mybes, ligų profilaktikos priemones. Visuo-
menės sveikatos specialistai mielai atvyks į
Jūsų didesnius, mažesnius miestelius ar
kaimelius ir paskaitas skaitys ten.

•

•

Dėl visų iškilusių
klausimų kreipkitės:

Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Naujoji g. 48, Alytus
Tel. 8 678 81271

Visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė

Raimonda Zakaravičiūtė
El. p. arsavsb@gmail.com

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS. KAS TAI?

Mielieji,
Jūsų rankose antrasis mūsų leidinuko numeris. Laikraštukas antras, bet tikslas išlieka tas pats -

sveikata svarbiausia, todėl ji turi rūpėti. Mes norime įtvirtinti jau turimų ir papildyti neišsemiamų
sveikatos žinių bagažą. Taip pat norime ištaisyti nedidelę klaidelę...Pirmame laikraštuko numeryje
neprisistatėme ir nepaaiškinome, kas mes tokie ir ko iš mūsų galima tikėtis. Tad ištaisysime savo klaidą.

Šis numeris skirtas tiems, kurie nors kartą pagalvojo, kad „nuo pirmadienio maitinsiuosi tik
sveikai“, kurie nors kartą žvelgdami į save veidrodyje, nebuvo patenkinti matomu vaizdu, kurie nors
kartą, jausdami graužatį už krūtinkaulio, prižadėjo atsisakyti naktinio šaldytuvo nusiaubimo ir
valgymo prabėgomis vieną du kartus per dieną. Šis numeris visiems, nes maitinimasis ir su juos susiję
sveikatos sutrikimai ankščiau ar vėliau aplanko visus.

Tikimės, kad mūsų „žiupsnelyje“ rasite atsakymus į Jums rūpimus klausimus.
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

direktorė Dalia Kitavičienė

SKRUZDĖLIUKO ANICETO
SVEIKATOS PUSLAPĖLIS

SKRUZDĖLIUKO ANICETO
SVEIKATOS PUSLAPĖLIS

Mielieji mano draugai,
Džiaugiuosi galėdamas su jumis pabendrauti. Vakar mano geriausiam draugui

Olimpijui labai suskaudo pilvuką, todėl buvome pas gydytoją. Gydytojas apžiūrėjo

mano draugą, pamaigė pilvelį ir kraipydamas galvą, rimtu balsu pasiteiravo: - Tai

kiek traškučių suvalgei?

Draugas privalėjo pasakyti tiesą... O tiesa ta, kad vakar jo skrandukyje vietą

rado ne pietų patiekalai, o...už pietums skirtus pinigėlius pirkti traškučiai ir saldainiai...

Gydytojas dar kartelį pakraipė galvą ir jau rimtesniu balsu tarė: - pats laikas susirūpinti...pagalvoti ką valgote ir

kada... Netinkamai maitinantis, organizmui pradeda trūkti pačių svarbiausių medžiagų, kurios reikalingos vaikučių

augimui. Vaikai būna silpni, dažnai serga.

Iš kabineto išėjusiam savo draugui aš dar kartelį priminiau, svarbiausias taisyklingos ir sveikos mitybos taisykles.

Ką aš jam patariau? Ar jūs žinote? Gal, kaip teisingai maitintis, žinote geriau nei aš? Parašykite man. Prizą pačiam

šauniausiam prižadu!

ėliukui Anicetui
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SUNKŪS LIGOS PADARINIAI
Nervinė anoreksija – toks valgymo

sutrikimas, kai žmogus sąmoningai mažina
ir palaiko mažą kūno svorį. Dažniausiai
suserga moterys. Šios sunkios psichikos
ligos gydymas trunka labai ilgai ir ligoniui
turi padėti visa profesionalų komanda -
pradedant artimaisiais, vidaus ligų
gydytoju, baigiant psichiatru ir psichologu.
Asmuo sąmoningai mažina svorį, veng-
damas „storinančio maisto“. Badauja, ven-
gia valgyti, kol liga nualina organizmą,
sekinamai sportuoja. Liga įgauna pagreitį.
Badaujantis net būdamas akivaizdžiai per
mažo kūno svorio, vis tiek įsivaizduoja esąs
storas ir toliau alina organizmą. Pasėkmės -
nenormaliai žemas širdies ritmas ir kraujo-
spūdis. Pakinta širdies raumenys, todėl di-
delė širdies sustojimo, osteoporozės tikimy-
bė. Krinta dantys, slenka plaukai, mažėja
raumenų masė. Dėl nuolatinės dehidrataci-

KAD GROŽIS NEREIKALAUTŲ AUKŲ
jos sutrinka inkstų veikla. Moterims gresia
menstruacinio ciklo sutri-kimai, vyrams –
potencijos, alpimas, nuovargis, bendras
silpnumas, susilpnėjęs imunitetas.

Nervinė bulimija –valgymo sutrikimas,
pasireiškiantis pakartotinais persivalgymo
priepuoliais ir jį lydinčiu priešingu elgesiu,
dažniausiai dirbtinai sukeltu vėmimu,
vidurių laisvinamųjų vaistų, arbatų,
diuretikų vartojimu. Liga iškreipia pasaulio
suvokimą. Labai ryški savęs niekinimo ir
nekentimo išraiška. Po apsirijimo, kai
valgoma viskas iš eilės, negalvojant apie
kūno formas, ateina savęs baudimo stadija.
Imamasi prievartos, kad iš organizmo kuo
greičiau pasišalintų tai, kas „storina“. Dėl
didelio svorio netekimo anoreksija pasirodo
matoma, o bulimijos padariniai ne taip
greitai tampa akivaizdūs, tad liga gali
„slapstytis“ keletą metų. Nuolatiniai „valgau

VALGYMO IR VĖMIMO CIKLAI

ir vemiu“ ciklai neigiamai veikia visą
virškinimo sistemą, lemia elektrolitų ir
cheminių medžiagų disbalansą. Vėmimo
metu burną užliejančios skrandžio sultys
degina stemplę ir sukelia erozijas, plyšimus,
kraujavimus, ardo dantų emalį. Po
persivalgymo gali plyšti skrandis.

Kaip dauguma psichikos ligų, taip ir šios
diagnozuojamos ir gydomos gana sunkiai.
Sergantysis laikydamas tai savo bėda,
dažniausiai pats nesikreipia ir neieško
pagalbos. Slepia, kad badauja, vemia ar
geria vidurius laisvinančius vaistus. Artimi
žmonės atkreipia dėmesį į jau akivaizdų
svorio netikimą, silpnumą ir neretai nuolatinį
savęs kaip storo ir negražaus vaizdavimą.
Pagalbos dažniausiai kreipiamasi ligai
įsisenėjus. Padėti sergančiajam galima,
tačiau greit pasveikti nereikia tikėtis. Tai
reikalauja didelių pastangų.

Į PAGALBĄ VISI

Atkelta iš 3 psl.
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Remiantis Lietuvos sveikatos informa-
cijos centro duomenimis, virškinimo
sistemos ligos tarp Lietuvos gyventojų
yra gana paplitusios. 2007 metais jos
sudarė daugiau nei 13 procentų visų
ligų. Lietuviai dažniau sirgo tik krau-
jotakos sistemos, kvėpavimo takų ir
onkologinėmis ligomis. Nuolat kartoja-
mas teiginys, kad sveikata priklauso nuo
gyvenimo kokybės (50 procentų),
aplinkos ir genetinių faktorių (po 20 pro-
centų) ir sveikatos priežiūros (10 pro-
centų), kalbant apie virškinamojo trakto
ligas tinka labiausiai. Šių ligų vysty-
masis ypač priklauso nuo gyvenimo bū-
do, maisto kokybės ir valgymo įpročių.

Analizuojant minėto centro duomenis,
matyti gana didelis virškinamojo trakto
ligų paplitimas ir Alytaus apskrityje.
Skaičiai lieka skaičiais, tačiau įdomu, ar
šių ligų padažnėjimą pastebi tiesiogiai
su pacientais bendraujantys gydytojai
praktikai? Apie tai kalbamės su Alytaus
rajono savivaldybės Pirminės Sveikatos
Priežiūros Centro (PSPC) gydytoju
Antanu Damkumi.

- Ar pastebėjote, kad pastaraisiais
metais Jūsų praktikoje vis dažnesnės
virškinamojo trakto ligos?

- Taip. Vis dažniau diagnozuojame
gastritą (skrandžio uždegimas) - tiek ūminį,
tiek lėtinį. Daugėja ir opaligės atvejų, ypač
pavasarį ir rudenį. Pastaruoju metu gana
dažnai siunčiame atlikti fibrogastroskopijos
ir paprastai pacientas grįžta su GERL
(gastroezofaginis refliuksas) diagnoze. O
hiatinė išvarža diagnozuojama vos ne kas

antram. Daugėja ir kolitų, ir onkologinių
virškinamojo trakto ligų.

Manau, tai dažniausiai susiję su
neracionalia, netaisyklinga mityba. Šių ligų
prevencijai, be abejo ir gydymui labai
svarbu dieta, mitybos rėžimas, produktų
derinimas. Kol žmogus sveikas, neretai
apie tai negalvoja, valgo bet ką ir bet kada.
Na, o kai atsiranda bėdų dėl virškinimo,
reikalinga savikontrolė. Kaip žinome, keisti

- Kaip manote, kodėl daugėja šių ligų?
-

mitybos įpročius labai sunku, reikia valios
pastangų.

Manau, kad taip. Labai nedaug pacientų
vadovaujasi gydytojo mitybos rekomenda-
cijomis. Dažniausias jų pageidavimas –
„tabletė“, kuri „nuimtų“ simptomus. O visi
patarimai apie dietą, kuri itin svarbi, metimą
rūkyti dažniausiai praleidžiami pro ausis.
Apie alkoholio vengimą jau net nekalbu,
nes skatinimas mažinti arba vengti
alkoholinių gėrimų dažniausiai priimamas
labai skeptiškai.

ai žmogus kreipiasi pirmą kartą, paski-
riame vaistų, rekomenduojame, kaip maitin-
tis, esant indikacijų, skiriame gastrofibro-
skopiją. Stebime pacientą, paskiriame pa-
kartotinį vizitą. Dažnai pakanka pirminio ly-
gio specialistų kompetencijos, o jeigu situa-
cija komplikuota,liga nepasiduodanti gydy-
mui, tada, be abejo, – antro lygio specialisto
– gastroenterologo, konsultacija.

ėtos ligos vis dažniau
diagnozuojamos mokyklinukams. Ankščiau
vaikai taip dažnai nesirgdavo gastritu...
Pasitaiko ir opaligių. Tai, manyčiau, iš dalies
lemia tėvų priežiūros, dėmesio stoka. Ką
vaikas valgo, kada, , ar pavalgo... Kadangi ir
patys suaugusieji ne itin dėmesingi savo
mitybai, ko norėti iš vaikų. Netinkama
mityba yra viena iš pagrindinių šių sutrikimų
priežasčių.

- Ar galite sa

-

-

kyti, kad pacientai nėra
labai pavyzdingi ir todėl gydymas kartais
yra komplikuotas ir ilgas?

Kada Jūs, pirminio lygio specialistai,
ligonį siunčiate konsultuotis su
gastroenterologu?

O kaip jaunimas?

-

- K

- Kai kurios min

Jeigu nors kartą buvote pasiryžę keisti
savo mitybos principus ir, pavyzdžiui,
„nuo pirmadienio maitintis tik sveikai“,
tai tikriausiai susidūrėte su begale
klausimų be atsakymų... Ką valgyti?
Kada valgyti? O kuo labiau giliniesi į
šį klausimą, tuo labiau atrodo, kad
valgyti negalima beveik nieko. O
dar paslaptingoji sveikos
mitybos piramidė, kurioje
viskas porcijomis ir maisto
grupėmis. Pabandykime
išsklaidyti abejonių šydą.

Kodėl žmogus valgo?
Apie mitybos reikšmę

žmogaus organizmui ir
į t a k ą s v e i k a t a i
žinoma jau gana
seniai. Jau beveik
nediskutuojama,
jog daliai ligų
netaisyklinga
m i t y b a –
v i e n a s
pagrindin

AR DAR NEPASENO SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĖ?
ių rizikos veiksnių. Keičiantis laikams,

keitėsi tik požiūris į tai, kas gi ta
taisyklinga mityba, kaip maitintis,

kad ji nekenktų, o pagelbėtų.
Daugelį metų buvo skelbiama

racionali, vėliau subalansuota,
mityba. Pastaruoju metu vis

daugiau kalbama apie
sveiką mitybą. Sveika

mityba yra tokia, kai
organizmas gauna

visas jam reikalingas
m e d ž i a g a s i r

energiją idealiam
svoriui palaikyti.

P a r a l e l i a i
kalbama ir

a p i e
sveikatina

n č i ą
mitybą,

k u r i
galė

t ų

užkirsti kelią ligoms vystytis.
Klausimas, kodėl žmogus valgo, nėra

kvailas, nes atsakymas tikrai ne vienintelis
– „kad nenumirtų“. Iš tikrųjų gerai pagalvoję
suprasime, jog valgome ir todėl, kad
maistas mus suburia prie vieno stalo, tada
atsiranda bendrumo, šiltumo jausmas. Ne
per seniausiai atsiradę „verslo pietūs“,
padeda lengviau spręsti dalykinius,
politinius reikalus. Kas paneigs, kad
maistas kartais kompensuoja estetikos
trūkumą, todėl, siekdami romantikos
pojūčio, įspūdingai ruošiame šventinį stalą.
Valgome ir dėl nesėkmių. Tiek darbo
rūpesčiai, tiek šeimos problemos priverčia
mus varstyti dažniau šaldytuvą. Neretai
maistas suprantamas kaip dovana.
Drausmingus vaikus skatiname saldainiais,
į artimųjų šventes kaip priedą prie dovanos
nešamės tortą.

Nors keitėsi požiūris į mitybą, tačiau
esminiai principai beveik visada išlikdavo
panašūs. Žmogus per dieną turėtų gauti

Laipteliai į piramidę

KODĖL PAS MUS DAUGĖJA
VIRŠKINAMOJO TRAKTO LIGŲ?

AR DAR NEPASENO SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĖ?
visų reikalingų maisto medžiagų organizmo
visavertiškai funkcionuoti. Angliavandenių,
riebalų, baltymų, vitaminų, mikroelementų ir
šių laikų atradimo – ląstelienos. Visus
maisto produktus galima suskirstyti į 5
grupes: pieno, mėsos, vaisių, daržovių ir
grūdų produktus. Kadangi juose yra visos
reikalingos medžiagos, todėl jų atitinkamu
suvartojimu ir pagrįstas sveikos mitybos
piramidės principas. Piramidės pavyzdžiu
demonstaruojamos sveikos mitybos
taisyklės yra teisingos, tačiau galima
pasiginčyti dėl jos „paprastumo“ ir
suvokiamumo. Kadangi ji nusako, po kiek
porcijų per dieną suvalgyti atitinkamos
grupės produktų, kartais gali pradėti
abejoti: ar jau šiandien suvalgiau porciją
daržovių, ar dar kokia pusė porcijos
rezervuota, per pietus suvalgyti kiaulienos
gabalėliai plove jau yra užtektina mėsos
porcija, ar dar kokį bryzelį lašinukų vakare
prie televizoriaus bus galima suvartoti.

Nebus didelis nusižengimas, jei norintieji
sveikai maitintis tiesiog vadovausis keliais
suprantamais principais. Maitinatis svarbu
saikingumas, nes net ir būtina maisto
medžiaga, jeigu jos vartojama per daug,
kenksminga sveikatai. Taip pat įvairumas.
Reikėtų valgyti kuo įvairesnį maistą, nes su
maistu organizmas gauna apie 40 maistinių
medžiagų. Ir, be abejo, subalansuotumas.
Mitybos subalansavimas – tai tinkamas
baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų,
mineralinių medžiagų santykis. O jeigu dar
trumpiau ir aiškiau... Valgyti kuo įvairesnį
maistą. Išlaikyti normalų kūno svorį.

Stovint piramidės palėpėje

Pasirinkti maistą, turintį mažai
riebalų, ypač sočiųjų, ir
cholesterolio (kiaulienos taukai
ir kt.). Kuo daugiau valgyti
įvairių daržovių, vaisių, uogų ir
grūdinių produktų. Kuo mažiau
vartoti cukraus ir saldumynų,
v a l g o m o s i o s d r u s k o s ,
alkoholio.

Valgymo rėžimas – dar viena
svarbi mitybos dalis. Galite
vadovautis, kad ir dviejų
sveikos mitybos piramidžių
principu, bet jeigu valgysite
vieną kartą per dieną ir tą
vienintelį -prieš vidurnaktį,
rezultatų ir sveikatos tausojimo
nereikėtų tikėtis. Mitybos
režimas – tai valgymas tam
tikru laiku. Labai svarbu valgyti
kasdien tuo pačiu metu, nes
atėjus laikui valgyti, gausiau
išsiskiria virškinimo sulčių, tad
pavalgius – maistas geriau
suvirškinamas.

Rekomenduojama valgyti 3-
4 kartus per dieną ir jokiu budu
n e m a ž i a u . Tu r i n t i e m s
virškinamojo trakto sutrikimų, maitinimųsi
skaičių rekomenduojama didinti iki 5 – 6
kartų per dieną, valgant mažomis
porcijomis. Kiekvieno valgymo metu
gaunamas energijos kiekis taip pat turi
skirtis. Racionaliausias toks režimas, kai
per pusryčius ir pietus žmogus gauna
daugiau nei du trečdalius paros raciono, o

Valgyti ne bet ką. Valgyti ne
bet kada

vakarienei - mažiau nei trečdalį. Iš dalies čia
tinka ir iš lūpų į lūpas sklindantis posakis:
„Pusryčius visada suvalgyk pats, pietus
pasidalink su draugu, o vakarienę atduok
priešui”. Jeigu ta vakarienė kokios dvi trys
valandos iki miego ir „nepraturtina“ dideliu
kiekiu riebalų, tad gal jos ir neverta visos
atiduoti.

viduramžių pamaldų, liekną, gležną šešėlį,
ir Renesanco išaukštintą, moterišku
putlumu pasižyminčią gražuolę.

Istorija lai lieka istorija, o dabartis diktuoja
naujas madas. Kelis dešimtmečius
nesikeičiančius idealios figūros matmenis
žino net ir mažos mergaitės: 90-60-90.

Ką daryti tai paaugusiai mergaitei, jeigu ji
ne 180 cm ūgio, jeigu jos viršutinė kūno

KAM - NEREIKŠMINGA SKAIČIŲ
KOMBINACIJA, O KAM - PASAULIO
PABAIGA

dalis viliokiškai viršija 90 cm, o talija ir klubai
taip pat proporcingai „netelpa“ į rėmus? Ką
daryti, jei kiekvieną dieną iš televizoriaus
ekrano ir žurnalų į paauglę žvelgia
gražuolės, prieš kurias ji jaučiasi kur kas
blogiau nei Hanso Kristiano Anderseno
ančiukas? Ką daryti, jei bendraamžės,
būdamos taisyklingesnių „genų rinkiniai“,
puikiai pralenda pro tą 90-60-90 skylę
sienoje? Dažniausiai pasirenkama dietos ir
organizmo alinimo programa, sukelianti
daugybę sveikatos problemų.

„Grožis reikalauja aukų“. Pastaruoju
metu šis posakis neretai įsiterpia į
pokalbius apie dailias kūno linijas,
įvairių dietų trūkumus ir privalumus.
Kartais silpnumas, atsirandantis dėl
k ū n o s a v a n o r i š k o m a r i n i m o ,
teisinamas tokiu „guodžiančiu“
argumentu. Vertėtų pagalvoti, ar negaila
dėl įsivaizduojamo grožio įsitaisyti tokią
ligą kaip nervinė anoreksija ar bulimija.
Iš tikrųjų nereikia net minėtų valgymo
sutrikimų - netaisyklinga mityba,
paįvairinama bado ir persivalgymo
p r o v e r ž i a i s , p i r m i a u s i a l e m i a
virškinamojo trakto ligas. Beveik visas.

IR KAS PASAKĖ, KAD TAI GRAŽU?
Jeigu pamatytų Villendorfo Venerą (apie

20000 metų priešistorinės moters
statulėlė), kuri, manoma, yra ne realistinis
portretas, o greičiau moters figūros
idealizacija, dauguma šių laikų grožio
ekspertų pagalvotų toli gražu ne apie
idealą, o apie pastebimo laipsnio nutukimą.

Greitai bėgdami istorijos laiptais ir
besižvalgydami į gražias moteris, ant
menamų laiptų pakopų išvystume labai
skirtingų grožio etalonų. Senovės Egipto
aukštą, liekną moterį – koloną, antikinę
realistinę, natūralių bruožų žemišką būtybę,

KAD GROŽIS NEREIKALAUTŲ AUKŲ

Nukelta į 4 psl.Nukelta į 3 psl.

Atkelta iš 2 psl.
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