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Šiuo metu tik ir girdime šias sąvokas:
genetiškai modifikuotas augalas, genetinė
modifikacija, genetiškai modifikuoti orga-
nizmai, genetiškai modifikuotas maistas ir
kt.

Ar nors kartelį susimąstėte, kas tai? Ar
aš tokius produktus vartoju? Ar jie nekelia
pavojaus mano sveikatai? Ar nors vienas iš
Jūsų galėtumėte pridėję ranką prie širdies
pasakyti, kad genetiškai modifikuotus orga-
nizmus vartoti nekenksminga ir jie neturės
jokio šalutinio poveikio mūsų ateityje?

Lietuvos parduotuvių lentynose vis
daugėja maisto produktų su genetiškai mo-
difikuotais organizmais. Genetiškai modifi-
kuotas organizmas (GMO) – toks organiz-
mas, kurio genetinė medžiaga yra dirbtinai
pakeista, naudojant genų inžinerijos tech-
nologijas, ir įgijusi tokių savybių, kurios ne-
galėtų atsirasti organizmui dauginantis na-
tūraliu būdu gamtoje. Kitais žodžiais tariant,
genų inžinerija sukuria produktus, kurie
gamtoje natūraliai niekada neegzistuotų.
Pavyzdžiui, įterpus žuvies geną į braškes,
yra sukuriama braškė, geriau išsilaikanti že-
moje temperatūroje. Arba įterpus į augalų
chromosomas atitinkamą bakterijos geną,
augalai tampa atsparūs kenkėjams. Vilio-
janti galimybė perkelti šaltųjų vandenų žuvų
genus pomidorams – tuomet jie taptų
atsparūs šalčiui, o tokias daržoves lengviau
transportuoti. O kur dar bandymai gauti
kampuotus pomidorus – juos būtų galima
lengviau supakuoti... Modifikuotiems auga-
lams suteikiama įvairių savybių: atsparesni
ligoms bei kenkėjams, sausrai ar šalčiui,
šiems „kūriniams“ reikia mažiau pesticidų,
herbicidų, ne taip greitai genda, juos pap-
rasčiau transportuoti.

GMO produkcijos populiarėjimas yra
suprantamas – visa gerkle skanduojami to-
kių augalų privalumai duoda rezultatų. Bio-
technologinės kompanijos teigia, kad GM

maistas yra pigesnis, lengviau pagamina-
mas ir kokybiškesnis, nes:

• GM augalai yra atsparesni ligoms bei
kenkėjams, todėl juos auginant naudojama
mažiau pesticidų;

• GM kultūros geriau pakelia ekstre-
malias aplinkos sąlygas (sausrą, šaltį, drus-
kingą dirvožemį ir pan.), todėl gali būti augi-
namos nederlingame dirvožemyje;

• GM maisto produktai atitinka aukš-
tesnius maisto kokybės reikalavimus (ge-
resnė prekinė išvaizda, skonis, kvapas).

Nors žmonės neskaito informacijos ant
etikečių, bet vis dėlto didžiausią įtaką daro
kaina. Lentynoje, kurioje yra GMO turinčių
produktų, visada rasite ir tokių, kurių sudė-
tyje jų nėra, tačiau dauguma vartotojų ren-
kasi pigesnę prekę.

Lietuvoje genetiškai modifikuotus
maisto produktus reglamentuoja Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto mais-
to ir pašarų. Reglamentas nustato gene-
tiškai modifikuotų produktų ženklinimo rei-
kalavimus. Visų maisto produktų, kuriuose
yra daugiau kaip 0,9 procento genetiškai
modifikuotų organizmų, ženklinimo etike-
tėse turi būti parašyta, kad maisto produk-
tas pagamintas iš genetiškai modifikuoto
produkto. Pavyzdžiui:

„sojų aliejus pagamintas iš genetiškai
modifikuotų sojų pupelių“ arba „produkto
sudėtyje yra genetiškai modifikuotų orga-
nizmų (išvardijami)“;

gaminant sausainius, kaip sudedamoji
dalis naudojamas margarinas, kurio sudė-
tyje yra sojų aliejaus, pagaminto iš genetiš-
kai modifikuotų sojų pupelių. Ženklinant
sausainius sudedamųjų dalių sąraše būtina
nurodyti: „margarinas, kurio sudėtyje yra
sojų aliejaus, pagamintas iš genetiškai mo-
difikuotų sojų pupelių“.

Šiuo metu Lietuvos rinkoje prekiaujama

daugiau kaip 40 pavadinimų genetiškai mo-
difikuotais maisto produktais, kurių ženkli-
nimo etiketėse nurodama, jog sudėtyje yra
genetiškai modifikuotų organizmų:

• 9 pavadinimų saldumynai: sausainiai
„Ko-Ko-Ko“, šokoladinė plytelė „Dinastija“,
„Samari“, šokoladiniai vafliai „Smakdown“,
šokoladiniai saldainiai „Vkus leščiny-siur-
priz“, šokoladiniai kiaušiniai „Bermuda“, šo-
koladinis kremas „Cikonella“, riešutinis te-
pamasis kremas „Finetti“;

• 22 pavadinimų augalinis aliejus: „Bro-
lio“, „Lankų“, „Sodžiaus“, „Kolumbo“, „Tė-
viškės“, „Augalinis aliejus“, „Dolores“, „Ma-
xima“, „Optima linija“, „Perla“, „Karolina“,
„Žemaičio“, „Aukselis“, „Saulutė“, „Omili“,
„Huilor“, „Vitela“, „Luccija“, „Jasmine“, „Ca-

AR MES VALGOME GENETIŠKAI MODIFIKUOTĄ MAISTĄ?
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mogus – keistas sutv rimas. Labai da nai mums atrodo, kad inom daug, gal net visk ... O staiga suvokiam, kad
neiðmanom nieko, visiškai nieko... Sveikata – viena ið t sri i , kur tarsi inom visk , bet kartu ir ne inom nieko. Vakar
visai netyèia iðgirstas dviej moter li pokalbis apie sveik mityb tai puikiai iliustruoja. Moterys aptarin jo savo
kasdieniam stalui pirktus maisto produktus. Viena j neuþsikirsdama gyr pirkt aliej ir primygtinai si l tok pat
savo draugei: „pirk... pirk ðit . Jis be cholesterolio, nekemða kraujagysli “. O kita nusipurèiusi paprieðtaravo: „gal ir
iðimtas tas cholesterinas, bet va, kaip an dien per televizij sak , bus prid ta t visoki modifikatori ...“. Visi mes ko
nors neþinome, k nors þinome netvirtai, o dalis m s turimos informacijos yra visiðkai klaidinga. Taip jau yra.

J s rankose nedidelis leidinukas, kuris nor t tvirtinti jau turim ir papildyti neiðsemiam sveikatos þini
bagaþ . Ðis pirmasis numeris tartum skirtas toms mano sutiktoms moter l ms, kurios mano, kad aliejuje gali b ti
cholesterolio, „kemðanèio“ m s kraujagysles, ir neaiðki modifikatori , kurie tikriausiai ne kas kitas, o genetiðkai
modifikuoti produktai.

Tikim s, kad m s „þiupsnelyje“ rasite atsakymus Jums r pimus klausimus. Sveikata svarbiausia, tod l ji turi
r p ti.

Alytaus rajono savivaldyb s visuomen s sveikatos biuro
direktor Dalia Kitavièien
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PATARIMŲ KONKURSAS

„NĖ PUSĖS

STIKLINĖS ALAUS...“
Gerbiamieji tėveliai, seneliai ir visi

kiti, kuriems rūpi, kad mūsų vaikai būtų
blaivūs,

Linkstama abejoti, ar statistika (o
ypač mums nepatogi) atspindi tiesą, ta-
čiau tenka pripažinti, kad šis mokslas
dažnai priverčia atmerkti akis. Labai
mėgstame medalius. Taigi galime užsi-
kabinti sidabro medalį kaip valstybė, ku-
rios vienam piliečiui per metus tenka
14,3 litro išgerto alkoholio. Maža? Gali-
me dar vienu sidabriniu pasipuošti už tai,
kad esame antrieji Europoje pagal jauni-
mo mirtis nuo traumų ir apsinuodijimų.
Gal dar keletą apdovanojimų? Prašom...
Tikrai liktume ant pakylos, jeigu dalytų
medalius už anksti paragaujančius alko-
holio ir ankščiausiai pirmą kartą prisigė-
rusius vaikus.

Gal Jūs žinote, ką daryti, kad mūsų
vaikai nenorėtų svaigalų? Gal Jūs žinote,
ką daryti, kad visi tėvai suprastų, jog
vaikams negalima nė lašo alkoholio? Gal
Jūs tiesiog aiškiau už kitus matote, kodėl
Lietuvoje tiek daug vaikų anksti paragau-
ja velnio lašų?

Išmušė laikas Jūsų patarimams. Pa-
sidalykite patirtimi su visais. Šį kartą ne-
keiksnokime valdžios institucijų ir pradė-
kime nuo „savo kiemo“. Ką kiekvienas iš
mūsų gali padaryti?

Taigi laukiame Jūsų patarimų, veiklos
planų, strategijų ar kitaip išdėstytų nuo-
monių vaikų blaivybės tema: „Nė pusės
stiklinės alaus...“

Orginaliausių ir prasmingiausių idėjų
autorių lauks prizai.

Savo mintis siųskite elektroniniu
paštu arsavsb@gmail.com arba

atneškite į Alytaus rajono
savivaldybės visuomenės

sveikatos biurą (Naujoji g. 48).

Mielieji mano draugai,
Džiaugiuosi galėdamas su jumis

pabendrauti. Vakar mano geriausiam
draugui labai suskaudo dantį, todėl
buvome pas odontologą. Gydytojas
sutaisė dantuką ir priminė svarbiausius
dalykus, ką reikėtų daryti, kad dantukai
būtų sveiki ir stiprūs.

Vaikai, pagalvokite, ar jūs tai puikiai
žinote?

Kad mūsų dantukai būtų sveiki
reikia:

• Du kartus per dieną (ryte ir vakare) juos valyti šepetėliu ir dantų pasta.
• Mažiau smaguriauti saldumynų.
• Gerti pienuką ir valgyti kitus pieno produktus, nes juose esantis kalcis

stiprina mūsų dantis.
• Bent kartą per metus nueiti pas dantų gydytoją, kad apžiūrėtų burnytę ir

užtaisytų visai mažas skylutes.
• Paklausti tėvelių, ar tavo dantukai padengti silantais.

O DABAR PASITIKRINKITE SAVO ŽINIAS IR
IŠSPRĘSKITE KRYŽIAŽODĮ

Mielieji mano draugai,

1

KAD JIE ILGIAU
NESUGESTŲ?

↓ MAISTO PRODUKTAS, KURIO REIKĖTŲ VALGYTI KUO MAŽIAU, NORINT,
KAD DANTUKAI BŪTŲ SVEIKI IR STIPRŪS.

2 KAIP VADINASI SUGEDUSIŲ DANTUKŲ LIGA?
3 DANTŲ .............. – GERIAUSIA DANTUKŲ DRAUGĖ.
4 KĄ PASTEBĖJUS ANT DANTUKO REIKĖTŲ KREIPTIS Į ODONTOLOGĄ.
5 KOKIE GYVI ORGANIZMAI „GRAUŽIA“ DANTUKUS?
6 KOKIA MEDŽIAGA GALIMA PADENGTI DANTUKUS,

↓

↓

→

→

→

SKRUZDĖLIUKO ANICETO
SVEIKATOS PUSLAPĖLIS

SKRUZDĖLIUKO ANICETO
SVEIKATOS PUSLAPĖLIS

Leidinyje panadoti Edgaro Kitavičiaus piešiniai



žūtį arba kepe-
nų cirozės atsi-
radimo galimy-
bes. Parduotu-
vėje išgirstas
paauglių pokal-
bis apie skanų ir
ne tokį skanų
s i d r ą d u o d a
žinią, kad mūsų
jaunimėlis pui-
kiai „gaudosi“
ne tik alkoholio
prevencijos, bet
ir degustacijos
srityje. O ką jau
kalbėti apie jų
„potyrius“ maiš-
ant alkoholinius
gėrimus, kad
„geriau užvežtų“.

Ir reklamas (nesvarbu, kokiu formatu ir
kada jos transliuojamos) jie labiau įsidėmi,
todėl, jeigu norite, visai „tarp kitko“ paklaus-
kite savo atžalos: „neprisimenu, ... kokį ten
sidrą (arba alkoholinį kokteilį) pastaruoju
metu reklamuoja...“. Nenustebkite, jis at-
sakys...

Kaip jau ir minėta, didžiausias žinių šal-
tinis – „puikioji“ reklama. Bet reklama –tai ne
tik tai, ką matom televizijoje ar žurnalų pus-
lapiuose, kai gražūs, jauni kūnai, besisu-
kantys vakarėlio ritmu, kvieste kviečia prisi-
jungti prie jų. Dar yra tokia „draugas drau-
gui“ reklama, kai vaikai tarpusavyje dalijasi
jiems svarbia informacija. Tarp tokio srauto
informacijos tikrai būna ir žinių alkoholio
tema: „o mano kaimynėlis praėjusią savaitę
išgėrė butelį ****** ir nieko“ arba „eik tu...
visokio alaus yra..., mano diedukas geria tą,
kur daug „abarotų“ yra...“

Iš kur tokios „puikios“ žinios?

Bet pati įtikinamiausia reklama „tėvai
vaikams“. Mažieji „papūgiukai“ atkartoja
viską. Jie puikiausiai „perlaužia tėvų ko-
dus“. Jeigu jums atrodo, kad vaiko akelės

–

nepastebi kas vakarą alučio siurbčiojančio
tėvelio arba mamos su kaimyne, besimė-
gaujančių taure vyno, tai esate labai naivūs.
Jie mato viską, ir svarbiausia labai mėgsta
tai atkartoti.

Alkoholis yra alkoholis. Visai nesvarbu,
kokio jis stiprumo. Nebrandžiai, augančiai
asmenybei jau per pusę metų gali atsirasti
priklausomybė nuo alkoholio. Tik prašau
neabejoti, jog taip nėra. Tikrai yra.

Neretai tenka išgirsti panašias tėvų rep-
likas: „kas gi nuo gurkšnelio alaus atsi-
tiks...“, „koks gi čia alkoholis, sidras tik....“,
„ir mes jauni, ana, susimetę kapeikų vynelio
pirkdavome“. Be abejo, būdavo visko,
tačiau nesinori tikėti, kad tais vadinamai-
siais „mūsų laikais“ trylikamečiai keturio-
likmečiai rugsėjo pirmąją su „bambaliu“
alaus švęsdavo.

Vaikai ir alkoholis labai trapus ledas.
Neleiskime jiems per savo lengvabūdišku-
mą įlūžti.

–

–

–

Neduokim vaikams alkoholio!

Dalia Kitavičienė
Visuomenės sveikatos biuro direktorė

AR MES VALGOME GENETIŠKAI MODIFIKUOTĄ MAISTĄ?
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roli“, „Zitos sojų“;

• 6 pavadinimų margarinas: „Optima lini-
ja“, „Aukselis“, „Aima“, „Lisette“, „Extra“,
„Osrini“;

• 2 pavadinimų majonezas: „Sodžiaus“,

„Provanso“;
• 1 pavadinimo bulvių produktas: sausa

bulvių košė „Mivina“;
• 1 pavadinimo maisto papildas: „Me-

mortop“;
• 1 pavadinimo konservai: Jautiena savo

sultyse (gamintojas – Estija).
Atkreipkime dėmesį, kad tokių maisto

produktų poveikis žmogaus organizmui nė-
ra visiškai ištirtas. Mokslininkų teigimu, pri-
reiks dar keliasdešimties metų, kad GMO
poveikis žmogui ir aplinkai būtų iki galo
ištirtas. O dabar dar kartelį pamąstykite – ar
verta tokius produktus vartoti?

Pateiksime tik vieną eksperimento pa-
vyzdį. Tyrinėtoja Irina Jumakova atliko ke-
letą eksperimentų su žiurkėmis. Vieną gru-
pę šėrė genetiškai modifikuota soja, o kitą –
įprastu pašaru be priedų. Grupėje „GM soja“
daugiau nei pusė žiurkiukų (51,6 %) iš
pirmos vados nudvėsė per pirmąsias tris
savaites, likę gyvi buvo 1,5–2 kartus ma-
žesni nei žiurkiukai iš kontrolinės grupės.
Jie buvo nusilpę ir neišsivystę. (žr. pav, kur

kairėje žiurkė negavusi GMO sojos, dešinė-
je – šerta su GMO. )

Kadangi žiukių organizmo sandara ir
biochemija labai panaši į žmogaus, šie
tyrimų rezultatai itin kraupūs.

Nepageidaujami genų deriniai gali
sukelti naujas žmonių, gyvūnų bei augalų
ligas, vėžio formas ir padidinti atsparumą
antibiotikams, kurie vartojami rimtai sutrikus
sveikatai. Modifikuoti organizmai taip pat
gali tapti alergijos priežastimi. Tinkamai ne-
išsiaiškinus GMO poveikio, gresia ne tik
sveikatos problemos, bet ir kyla pavojus
gyvybei.

Prieinama prie tos pačios išvados –
reikalingi tyrimai. Tuo labiau, kad šiandien
mes turime per mažai informacijos bei
patikimų mokslinių įrodymų, kurie leistų
teigti, kad GMO ir iš jų gaminamas maistas
yra visiškai nepavojingas nei supančiai
aplinkai, nei mums.

Visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė

Raimonda Zakaravičiūtė
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Utėlėtumas, arba pedikuliozė, yra liga,
kai žmogus užsikrečia utėlėmis. Ši liga
įtraukta į privalomai registruojamų asmens
ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigo-
se užkrečiamųjų ligų sąrašą. Utėlėtumo su-
kėlėjai: galvos utėlė Pediculus humanus ca-
pitis, parazituojanti žmogaus galvos plau-
kuose; drabužių utėlė Pediculus humanus
corporis, prazituojanti žmogaus drabužiuo-
se; gaktos utėlė Phtyrius pubis, parazituo-
janti gaktos srities (intensyvaus užsikrėti-
mo atveju – ir kitose plaukuotose kūno vie-
tose) plaukuose. Visų rūšių utėlės maitinasi
žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glin-
das), kuriuos priklijuoja prie plauko arti od-
os. Utėlės nešokinėja, bet greitai ropinėja.

Valstybinės visuomenės sveikatos prie-
žiūros tarnybos duomenimis, kasmet mūsų
šalyje užregistruojama maždaug po porą
tūkstančių utėlėtumo (pedikuliozės) atvejų,
beveik pusė užsikrėtusiųjų yra moksleiviai.
Šie duomenys tik iš dalies atskleidžia tikrąją
padėtį, nes dauguma tėvų utėles stengiasi
išnaikinti patys ir į gydytojus nesikreipia. Ta-
čiau, jei vaikas užsikrėtė utėlėmis, tai dar
nereiškia, kad šeimoje nesilaikoma higie-
nos reikalavimų.

Kaip atpažinti utėlėtumą? Tušti glindų
kiautai, negyvos glindos ar utėlės gali būti
įvardijamos kaip buvęs užsikrėtimas. Gy-
vos, judančios utėlės ar gyvos glindos,
esančios arti plauko šaknies, patvirtina ak-
tyvų užsikrėtimą. Glindos yra 1,0–1,5 mm
dydžio, suaugusi utėlė yra maždaug seza-
mo sėklos dydžio. Geriausias būdas aptikti
utėles – vandeniu sudrėkintomis tankiomis
šukomis šukuoti plaukus. Pleiskanos gali

Dėmesio! Utėlės
būti klaidingai priskiriamos glindoms.
Glindos tvirtai prikibusios prie plauko,
jos nenukrenta nuo judesio, brūkštelė-
jimo ar pūstelėjimo.

Gyvenimo ciklas. Patelė padeda
6–8 kiaušinius (glindas) per dieną.
Juos priklijuoja prie plauko, labai arti
odos. Lerva (nimfa) išsivysto per 7–10
dienų, o likęs glindos kiautas lieka prili-
pęs prie plauko. Naujai išsiritusiai ler-
vai (nimfai) būtinas kraujas per pirmą-
sias 24 val. Lervos (nimfos) vystymasis
iki suaugusios utėlės, galinčios dėti kiauši-
nius, trunka 7–12 dienų. Lervos (nimfos)
neperduodamos kitiems asmenims, užsi-
krėsti galima tik suaugusiomis utėlėmis.
Galvos utėlė gyvena maždaug 30 dienų ir
per tą laiką sudeda apie 100 kiaušinių. Be
žmogaus išorinėje aplinkoje utėlė išgyvena
ne ilgiau kaip 24 val.

Utėlių pašalinimas šukomis. Mechaninis
utėlių šalinimas yra rekomenduojamas dau-
gelyje šalių, nes pastaruoju metu išaiškin-
tas utėlių atsparumas medikamentams.
Plaukai sudrėkinami 4–5% acto tirpalu ir
šukuojami tankiomis šukomis apie 30 min.,
kol pašalinamos gyvos utėlės. Šukavimas
kartojamas dvi savaites kas 3–4 dienas. Pa-
naudojus utėlių naikinimo priemones, plau-
kus rekomenduojama skalauti 4–5% acto ar
citrinos rūgšties ir vandens tirpalu. Tai pade-
da pašalinti glindas, nes plauko paviršius
tampa slidesnis. Glindas būtina šalinti ne tik
dėl estetinių paskatų, bet ir siekiant suma-
žinti klaidingos diagnozės galimybes. Glin-
das lengviau pašalinti specialiomis tankio-
mis šukomis šukuojant vandeniu sudrė-

kintus plaukus. Šis metodas turėtų būti kar-
tojamas kelias savaites.

Taip pat Lietuvoje registruoti šie utėles
naikinantys medikamentai (pedikuliocidai):

Benzilbenzoat – tepalas, gaminamas
Estijoje,

Nittyfor (permetrinas) – tirpalas, gami-
namas Vengrijoje,

Pedeks (permetrinas) – 0,5 proc. los-
jonas, gaminamas Latvijoje,

Permetrino 4 proc. tepalas, gaminamas
Latvijoje.

Tik kovodami kartu galime pasiekti, kad
ši nemaloni liga neplistų ir būtų visiškai
sustabdyta.

Naudoti informaciniai šaltiniai:
1. http://www.uteles.lt/
2. http://www.sam.lt/lt/main/sveikatos_

patarimai/prevencija/pedikulioze

Parengė

visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė

Jolanta Česnulevičiūtė,

Kas ta osteoporozė?
Osteoporozė tai sisteminė kaulų liga,

kuriai būdinga maža kaulinė masė dėl kaulų
tankio sumažėjimo, todėl padidėja kaulų
trapumas bei lūžių rizika. Dauguma žmonių
osteoporozę žino kaip kaulų retėjimo ligą. Ši
liga išsivysto dėl kaulų audinio išretėjimo
sumažėjus kaulų masei (arba mineraliniam
tankiui). Kaip pavyzdį galima pateikti augalo
(pvz. gysločio) lapą. Pradūrus lape skylučių,
lieka tik pertvaros. Kuo daugiau praduri sky-
lių, tuo tuštesnis darosi vidus. Vienu atveju
gali lūžti, kitu atveju gali plyšti. Panašiu
principu ir osteoporozė alina mūsų kaulus.

Osteoporozė paveikia tiek vyrus, tiek
moteris, tačiau dėl įvairių fiziologinių ir ana-
tominių ypatybių moterys nuo šios ligos
kenčia 6 kartus dažniau.

Kaulas yra sudarytas iš baltymų, for-
muojančių jo karkasą, ir mineralų, kurie su-
teikia kaului tvirtumo, kietumo, atsparumo.
Laikui bėgant kaulai kinta, auga, ilgėja. Dėl
tam tikrų fiziologinių ypatybių jauno žmo-
gaus kauliniame audinyje vyrauja tvarkinga
medžiagų apykaita, kuri vyresnio amžiaus
žmonėms gali sutrikti ir sukelti osteoporozę.
O sąlygų vystytis šiai ligai yra nemažai: reu-
matoidinis artritas, kepenų ligos, kaulinės
masės mažėjimas (dėl ilgalaikio steroidų
vartojimo, imobilizacijos), ankstyva meno-
pauzė (nevartojant pakaitinės hormonų te-
rapijos), virškinamojo trakto, inkstų, endo-

–

DAR KARTELĮ APIE KAULŲ ŽUDIKĘ – OSTEOPOROZĘ
krininės ligos (dėl kurių sutrinka kalcio ir kitų
mineralų apykaita), rūkymas, fizinis pasyvu-
mas, netinkama mityba (mažas kalcio kiekis
maiste), nesaikingas kavos, svaigalų varto-
jimas.

Paauglystėje hormonai (estrogenai
merginoms ir testosteronai vaikinams) ska-
tina kaulus augti ir stiprėti. Jauname amžiu-
je jau turėtų būti galvojama apie ankstyvąją
osteoporozės profilaktiką. Svarbi visavertė
mityba. Augančiam ypač reikalingas kalcis.
Didelis pavojus paauglystėje dietos. Ba-
davimas ir griežtos dietos gali sukelti anks-
tyvą osteoporozės išsivystymą. Vyresnio
amžiaus žmonėms, kurie ir susiduria su šia
liga, taikomi tie patys prevencijos būdai. Vi-
savertė mityba ir aktyvus gyvenimo būdas
(sportas) tai pagrindiniai ginklai prieš oste-
oporozę. Tinkama mityba yra tokia, kurioje
pirmu smuiku groja kalcio ir vitamino D tur-
tingi produktai: jogurtas, varškė, skumbrė,
silkė, lašiša, sardinės, menkės kepenų rie-
balai, kruopos, žalialapės daržovės.

Ir be abejo sportas. Kaulai, kaip ir rau-
menys, sportuojant stiprėja. Galima pasi-
rinkti bet kurią patinkančią sporto šaką
žaisti stalo ar lauko tenisą, kilnoti svarsčius,
užsiiminėti aerobika, lankyti baseiną. Visos
jos stiprina raumenis ir kaulus. Tinka vaikš-
čiojimas, lengvas bėgimas, šokiai, svarelių

Ką daryti, kad išvengtume
osteoporozės?

–

–

–
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kilnojimas.
Jei neturite galimybių sportuoti, sten-

kitės kiek galima daugiau lipti laiptais, vaikš-
čioti pėsčiomis (po 30 45 min. per dieną),
eiti arba važiuoti dviračiu iki parduotuvės,
pašto ar į kitas netoli esančias įstaigas.

Sergant osteoporoze lūžis gali ištikti nuo
menkiausios traumos ar stuktelėjimo, nes
skeletas nepajėgia atlaikyti įprastinių krū-
vių, padidėja kaulų lūžio tikimybė. Galimi
beveik visų kaulų lūžiai, tačiau vienas iš
komplikuočiausių šlaunikaulio, ypač šlau-
nikaulio kaklelio, lūžis, kuris ilgam paguldo į
lovą.

Dėl stuburo slankstelių lūžių ir „nekoky-
biško“ jų sugijimo, gali formuotis kupra,
mažėja ūgis. Skausmas tampa nuolatiniu
palydovu.

Tad pradėkite ką nors daryti jau dabar.
Pasivaikščiokite su artimais draugais, pasi-
pasakokite savo rūpesčius. Tai padės ne tik
Jūsų judėjimo aparatui, bet ir emociškai
jausitės geriau. Subalansuota mityba ir ak-
tyvus gyvenimo būdas svarbūs visais am-
žiaus tarpsniais ne tik judėjimo aparatui, bet
ir visam organizmui!

–

–

Tad pagalvokime!

Visuomenės sveikatos stebėsenos ir
vaikų bei jaunimo sveikatos

priežiūros specialistė

Dovilė Rimašauskienė

Apie tai, kad dažniausiai lietuviukai pir-
mą kartą alkoholio paragauja savo artimųjų
akivaizdoje ir ankstyvajame mokykliniame
amžiuje teko girdėti, tačiau vaikų,
prisipažinusių, kad buvo girti, apklausa apie
amžių, kada jie pirmą kartą prisigėrė, nu-
stebino. Pasirodo, jog 39,6 % berniukų ir
33,9% mergaičių pirmą kartą prisigėrė netu-
rėdami 11 metų, atitinkamai 24,4 % mergai-
čių ir 23,3 % berniukų iki 12 metų, ir tik 1,2 %
mergaičių, 1,7 % berniukų pirmą kartą pa-
daugino alkoholio, kai jiems buvo daugiau
nei 15 metų. Kad tikrai suprastumėte prob-
lemos mastą, pastarąsias kelias eilutes
reikėtų skaityti dar ir dar kartelį... Ir vis tiek
tai atrodo sunkiai suvokiama. Nejau mūsų
vaikai „girtuokliai“? Turime žinoti dar vieną
dalyką, kad vaikai dažniausiai piknaudžiau-
ja ne stipriaisiais, o silpnaisiais alkoholiniais
gėrimais (alus, sidras, alkoholiniai koktei-
liai).

Žinau, kad daugelis suskubs abejoti šios
statistikos patikimumu ir su švelniu
sarkazmu palydės šias eilutes: „kur jau ...
kur jau... kokia nesąmonė...“.Visada spė-
sime viską paneigti. Neskubėkime. Tiesiog
apsidairykime ir įsiklausykime. Labai dažnai
bendrauju su vaikais, todėl rašydama šias
eilutes remiuosi savo „praktika“. Galbūt esu
dar tokio jiems „nepavojingo“ amžiaus, kad
dažnas atveria savo gyvenimo patirties
bagažą.

Bendraujant su vaikais, atrodo, kad jie
apie ugninį vandenuką išmano labai daug, o
kartais net daugiau nei jų tėvai. Net nekalbu
apie jų išprusimą alkoholio poveikio orga-
nizmui tema. Mažieji dažniausiai remiasi
„gyvais“ pavyzdžiais: „kai mano tėtė prisi-
geria, tai mama jam liepia dingt iš akių, nes
jis tada visokias nesąmones kalba...“, „pas
mus ten kaime yra toks ******, kai jis išgeria
šnapso, tai neranda namų...“. Didesnieji
kaip iš rašto pila alkoholio poveikio organiz-
mui pasekmes. Kartais visa klasė choru
sugeba gana teisingai nupasakoti neuronų

Ką vaikai žino apie alkoholį?

NELEISKIM SAVO VAIKAMS TAPTI PRIKLAUSOMIEMS NUO ALKOHOLIO


