
 

 
,

Širdis – stipriausias žmogaus raumuo,
nenuilstamai pumpuojantis kraują ir 
visą organizmą nuolat aprūpinantis

gyvybiškai svarbiu deguonimi bei
maisto medžiagomis. Dauguma

žmogaus organų yra poriniai
o širdis yra viena, todėl
labai svarbu išsaugoti

ją sveiką.
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Širdies raumens (miokardo) infarktas ir galvos smegenų insultas yra svarbiausios
mirčių priežastys visame pasaulyje.

Miokardo infarkto požymiai:
• Spaudimo, plėšimo, veržimo jausmas arba skausmas už krūtinkaulio, kairėje arba

dešinėje krūtinės ląstos pusėje;
• Skausmas gali plisti į kaklą, žandikaulį, rankas, pečius, nugarą, duobutės sritį;

• Skausmo trukmė nuo 20 min. iki kelių valandų;
• Skausmą gali išprovokuoti neįprastai didelė fizinė arba emocinė įtampa;

• Skausmas neišnyksta pavartojus nitroglicerino;
• Gali būti dusulys, pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, širdies

plakimas, baimė, neišvengiamos mirties jausmas,
sąmonės netekimas.

Atsiradus bent vienam iš šių
simptomų, būtina kreiptis į

gydytoją arba
skambinti
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Galvos smegenų insultas įvyksta sutrikus galvos smegenų kraujotakai, kai
normaliai smegenų ląstelių veiklai pritrūksta deguonies.

Insulto požymiai:
• staiga nusilpsta, nutirpsta ranka, koja ar viena veido pusė;

• staiga sutrinka regėjimas, dvejinasi akyse;
• staiga tampa neaiški ar visiškai sutrinka kalba;

• staiga sutrinka koordinacija;
• kyla staigus nepakeliamas be aiškesnės priežasties galvos skausmas.

Trumpi epizodai yra vadinami mikroinsultais. Jie užtrunka neilgai
(nuo keleto minučių ir ne ilgiau nei 24 val.), bet rodo
gresiantį pavojų, kuris be medikų pagalbos nepraeis.

Atsiradus išvardytiems požymiams
svarbu kuo greičiau kreiptis

į gydytoją arba
skambinti
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Daugelį rizikos veiksnių, sukeliančių širdies kraujagyslių ligas, sukuriame
patys, kadangi dauguma jų priklauso mūsų gyvensenos.

Rizikos veiksniai, kuriuos galime valdyti patys:
• žalingi įpročiai – rūkymas ir alkoholio vartojimas;

• padidėjęs kraujospūdis (arterinė hipertenzija);
• padidėjęs riebalų (lipidų) kiekis kraujyje;

• cukrinis diabetas;
• nutukimas, ypač pilvinis;
• mažas fizinis aktyvumas;

• stresas ir depresija;
• padidėjęs kraujo krešumas, klampumas.

Rizikos veiksniai, kurių negalime pakeisti:
• amžius (vyrams 45 m., moterims – per 55m.);

• vyryška lytis;
• paveldimumas (anksti pasireiškusios

širdies ir kraujagyslių ligos artimiesiems);
• jau nustatyta aterosklerozinės

kilmės kraujagyslių liga
(širdies, galvos smegenų,

kojų kraujagyslių
ir kt.)
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Sveiką širdį palaikyti tau padės:
• gyvensena be žalingų įpročių;

• rizikos veiksnių (cholesterolio, gliukozės, kraujo spaudimo) kontrolė;
• kūno svorio mažinimas;

• sveika mityba;
• pakankamas fizinis aktyvumas;

• stresinių situacijų vengimas.
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Širdis ir fizinis aktyvumas
Reguliarus mankštinimasis padeda reguliuoti arterinį kraujospūdį, treniruoja ir

stiprina širdies raumenį. Rekomenduojama būti fiziškai aktyviems po 30–45 min.,
4–5 kartus per savaitę. Tai gali būti kasdienis ėjimas, bėgimas ristele, plaukimas,

važiavimas dviračiu, šokiai ir kt. Taip pat šiaurietiškas ėjimas. Tai ėjimas atsispiriant
lazdomis. Vaikščiojimas su lazdomis mažina stresą, gerina širdies ritmą,

nes daugiau įkvepiama deguonies, treniruoja širdies ir kraujagyslių sistemą,
mažina kraujospūdį ir cholesterolį, gerina aerobinę ištvermę. Šiaurietiškas

ėjimas taikomas kaip gydymo forma esant kvėpavimo ir kraujotakos
sistemos sutrikimams, stuburo ligoms, kartu su tinkama mityba

puikiai sprendžia antsvorio problemas, pagerina fizinę
būklę,suteikia žvalumo ir pasitikėjimo savimi. Jis

puikiai tinka vyresnio amžiaus žmonėms bei
tiems, kurie niekada nesimankštino ir

nemėgsta tradicinių
sporto rūšių bei

sporto salių.
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Širdis ir tinkama mityba
Svarbu valgyti kiekvieną dieną, tuo pačiu metu, 3–4 kartus per dieną.

Maisto produktai, kuriuos būtina valgyti:
• produktai, kuriuose gausu skaidulinių medžiagų: javai, avižos, sėlenos,

pupos ir daugelis vaisių bei daržovių;
• jautiena, triušiena, vištiena, kalakutiena (be odelės);

• omega-3 riebalų rūgštys: riebi žuvis (tunas, silkė, skumbrė, lašiša,
upėtakis), daiginti kviečiai, rapsų ir sėmenų aliejus;

• riešutai, alyvuogių aliejus, alyvuogės,
moliūgų sėklos ir avokadai;

• neriebūs pieno produktai – pienas, varškė;
• vanduo.
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J. Basanavičiaus g. 7,
Kuršėnai, LT-81156 Šiaulių r.

Tel. +370 683 27 615
El. paštas – vsb.siauliuraj@gmail.com

www.siauliurvsb.lt
www.facebook.com/siauliurvsb/


