
SIMPTOMAI 
 

PRIEŽASTYS 

PAGALBA

NEMIGA



Miego sutr ik imas dėl  kur io  kyla  sunkumas užmigt i

nakt ies  pradžioje ,  negebėj imas pratęst i  miego nubudus

ar  ankstesnis  nei  p lanuota  pabudimas ryte .  

   

   

DĖMESIO,
KONCENTRACIJOS

PABLOGĖJIMAS
  

 
PADIDĖJĘS
DIRGLUMAS

 

ANKSTYVAS 
NUBUDIMAS RYTE

NERIMAS,
NEPASITENKINIMAS

SAVO MIEGU

PADIDĖJĘS 
MIEGUISTUMAS 

DIENĄ

  

SOCIALINĖS,
AKADEMINĖS 

VEIKLOS
PABLOGĖJIMAS

ATMINTIES
PABLOGĖJ IMAS

NEMIGOS 
SIMPTOMAI

NEMIGA

Maždaug v ienas  iš  t r i jų  žmonių bent  kartą

gyvenime yra  patyrę  ūminę nemigą .  Ga lbūt

ta i  buvo artė jant is  egzaminas ,  skaudi

netekt is  ar  išs iskyr imas ,  o  ga l  atv i rkšč ia i  –

te ig iamus įspūdžius  sukėlęs  įvykis .

NUOTAIKOS
SUTRIKIMAI  

SUNKUMAS 
UŽMIGTI

NUOVARGIS DAŽNI PRABUDIMAI 
NAKTĮ

SUMAŽĖJUSI
MOTYVACIJA, 

INICIATYVA

ELGESIO 
SUTRIKIMAI  
(AGRESIJA)  

VAIKAMS

 ŠEIMINĖS VEIKLOS,
DARBINGUMO

PABLOGĖJ IMAS



Mėlyna 
šviesa

Stresas Alkoholis, 
rūkymas, 
kofeinas

KAIP                            SU NEMIGA?

NEMIGOS 
PRIEŽASTYS

Laiko juostų 
kaita

Nesveikas 
maistas

Medikamentai

Aplinkos 
faktoriai

"KOVOTI""KOVOTI""KOVOTI"
Reguliarumas. Eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu. Tai

leidžia biologiniam laikrodžiui pačiam inicijuoti ir

palaikyti miegą.
Miegoti, kai norisi. Geriausiai miegoti, kai tikrai jaučiatės

pavargęs ar mieguistas.

Venkite kofeino ir nikotino prieš miegą. Mažiausiai 4–6

valandos iki to laiko, kai turite eiti miegoti.

Venkite riebaus maisto prieš miegą. Sveika subalansuota mityba padės

miegoti gerai. Riebus maistas prieš miegą gali pabloginti miego kokybę, o

nieko nevalgius jausite skrandžio dirginimą, todėl naudinga prieš miegą

išgerti stiklinę šilto vandens.
Naudokite miego dienoraštį. Tai padės susidaryti teisingus faktus apie jūsų

miegą.

PAGALBA

Nepatogi 
lova/pagalvė



Miego ritualai. Kasdieniai miego ritualai padės pasirengti

miegui. Tai gali būti: skaitymas, klausymas

atpalaiduojančios muzikos ar buvimas šiltoje vonioje.

Būkite fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną, bet ne tada, kai jau greitai eisite

miegoti. Fizinis aktyvumas padeda miegui, bet geriausiai fizinio aktyvumo

vengti mažiausiai 4 valandos iki miego.
Nesinaudokite elektroniniais įrenginiais lovoje. Jie trukdo

miegui.

Venkite kofeino ir nikotino prieš miegą.

Mažiausiai 4–6 valandos iki to laiko, kai

turite eiti miegoti.

Pasirinkite tamsią, patogią miego aplinką. Taip pat gerai užtraukti

užuolaidas, naudoti akių raištį, kad būtų išvengta rytinės šviesos. Jei yra

triukšmas lauke, naudokite ausų kamštukus.
Nežiūrėkite į laikrodį. Dažnas žiūrėjimas į laikrodį nakties metu turi įtakos

negatyvioms mintims ir prabudimams.

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Mob. 8 683 27 615

El. p. vsb.siauliuraj@gmail.com

www.siauliurvsb.lt

www.facebook.com/siauliurvsb

Miego trūkumas ar prasta miego kokybė tiesiogiai veikia mūsų

energijos lygį, motyvaciją kasdieniai veiklai, gebėjimą susikoncentruoti

ir atlikti užduotis.

Svarbu atrasti priežastis, kurios neleidžia kokybiškai pailsėti, nes

negydomi miego sutrikimai gali padidinti rimtų ir lėtinių ligų riziką,

tokių kaip: diabetas, aukštas kraujo spaudimas, nutukimas, depresija,

insultas.


