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sveikata
Papildus būtina vartoti teisingai

Kalanetikos mankšta lietuviškai

Ar verta vartoti vitaminus ir maisto papildus? Ar jie veiks
mingi? Atsakymo į šiuos klausimus buvo ieškoma bendro
vės RAIT tyrimu. 47 proc. apklaustųjų nuomone, vitaminai
ir maisto papildai greičiau veiksmingi, 21 proc. – greičiau
neveiksmingi, 8 proc. – labai veiksmingi, 9 proc. – visiškai
neveiksmingi. 15 proc. šiuo klausimu neturėjo nuomonės.
Anot mitybos specialistų, norint, kad maisto papildai, nepa
darytų žalos, reikia juos teisingai pasirinkti, pirkti tik vaisti
nėje, o ne turguje, ir teisingai vartoti. Papildų sudėtyje esan
čių medžiagų kiekis turi būti kuo artimesnis rekomenduoja
mai paros normai.

Išleista pirmoji Lietuvoje knyga apie kalanetiką – mankštą,
kurią amerikietė Callan Pickney išrado prieš 30 metų. Ją iš
kart pamėgo visas pasaulis – pradedant kino žvaigždėmis
ir baigiant namų šeimininkėmis. Į Lietuvą kalanetika atke
liavo apie 2000-uosius. Sakoma, kad ji stangrina kūną, ne
didindama jo masės, dailėja ypač probleminės vietos: šlau
nys, sėdmenys, liemuo. Formuojamas proporcingas, grakš
tus kūno siluetas. Mankšta malšina nugaros, pečių, galvos,
netgi skrandžio skausmus, jei jie kankina. Kalanetika vadi
nama tinginių mankšta, nes pratimai atliekami lėtai, ramiai,
mankštinantis nepervargstama, nealinama širdis ir sąnariai.

Kraujagyslių chirurgas:
nežinojimas formuoja mitus
Atšilus orui ir plonesniais ir trumpesniais
drabužiais apsirengus ne vieną moterį
nustebina tai, ko per žiemą nematėme: iš
siplėtę kojų kapiliarai ar net venos. Ko
dėl taip atsitiko, klausiame kraujagyslių
chirurgo medicinos mokslų daktaro Ro
lando Dagilaičio.

Justė Kiburytė

– Ar kojų kraujagyslės išsiple
čia staiga, jei nejaučiame jokių
simptomų?
– Kojų venų ligų simptomai gali bū
ti tiek matomi, tiek juntami. Mato
mi – tai išsiplėtusios venos ir kapi
liarai, odos pigmentacija, guziukai
ant kojos, o juntami – kojų tini
mas, nuovargis, sunkumas ir nak
tinis mėšlungis. Nėra taisyklės, ku
rie simptomai pasireiškia pirmieji.
Kaip parodė atlikto tyrimo rezulta
tai, žmonės apie šias ligas, jų prie
žastis ir gydymo galimybes žino ne
pakankamai.
– O nežinojimas arba klaidin
gas žinojimas formuoja mitus,
kurie vilkina ligas?
– Iš tiesų, atlikus tyrimą, paaiškė
jo: tik ketvirtadalis jo dalyvių ži
no, kad sėdimas darbas gali sukel
ti kojų venų ligas. Tai – klaidinga
nuomonė. Sėdimas darbas yra toks
pat svarbus rizikos faktorius kaip
ir stovimas, nes kojos visą laiką

Rolandas Dagilaitis:

Man yra tekę ope
ruoti ir 14 metų mer
gaitę, kuriai buvo
diagnozuota tipinė
varikozė.

Vis dar ga
ji nuomo
nė, kad
šių ligų
gydymas
skaus
mingas,
sudėtin
gas, o giji
mo proce
sas ilgas
ir sutei
kia daug
nepato
gumų. Bet
juk taip
nėra.

yra nuleistos, dėl to veninė kraujo
taka sulėtėja.
– Ką daryti, jei būtent toks?
– Sėdimą darbą dirbantiems žmo
nėms rekomenduojama daryti pa
sivaikščiojimo pertraukėles, o jeigu
nėra galimybės atsitraukti nuo dar
bo vietos, kartkartėmis reikėtų pa
lankstyti kojos čiurną. Taip suakty
vinama veninė kraujotaka.
– O kokia pagrindinė šių ligų
priežastis?
– Paveldimumas. Kiekvienas turė
tume pasidomėti, ar giminėje yra
sirgusių kojų venų ligomis. Deja,
remiantis tyrimu, tai žino tik šiek
tiek daugiau nei pusė žmonių.
– Ar tikimybę susirgti lemia ly
tis?
– Tikrai taip. Moterys šiomis ligo
mis serga keturis kartus dažniau nei
vyrai. Taip yra dėl dviejų priežas
čių. Pirmoji, jau minėta – genetinis
paveldimumas, antroji – nėštumas.
Ši būsena kojų venoms sukelia di
delį stresą. Todėl kiekvienai besi
laukiančiai moteriai rekomenduo
jama nešioti kompresines kojines.
– Ar tiesa, kad kraujagyslių
chirurgų pacientai – pagyvenę
žmonės, o jauni gydytis ven
gia?
– Tyrimas atskleidė, kad dėl ko
jų venų ligų į gydytojus dažniau
siai kreipiasi vyresni nei 56-erių.
Manoma, kad šios ligos – vyres
nių žmonių problema. O taip nė
ra. Jomis gali sirgti ir paaugliai,
ir brandaus amžiaus žmonės. Man
yra tekę operuoti ir 14 metų mer
gaitę, kuriai buvo diagnozuota ti
pinė varikozė.

žeidžiamas venos vožtuvėlis. Jeigu
jis pradėjo byrėti, tai jokie vaistai
vožtuvėlio neatkurs. Vaistai tinka
mi tik simptominiam gydymui. Li
ga, nepriklausomai, kiek ji pažen
gusi, gali būti gydoma arba lazeriu,
arba chirurginiu būdu.

– Kokių dar klaidų darome,
pradėjus venoms plėstis?
– Yra manančiųjų, kad negydant
ligos ji praeis savaime. Taip tikrai
nėra. Liga išsivysto tuomet, kai pa

– Kaip manote, kodėl žmonės
nesikreipia į medikus?
– Tyrimas atskleidė, kad pagrindi
nė priežastis, kodėl žmonės, kurie
mano turintys bėdų dėl kojų, nesi

Pavasaris: apnuogintos kojos apnuogina jų ligas, kurių per žiemą net neįtarėme.
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kreipia – jiems tai neatrodo pakan
kamai rimta. Iš patirties dar galiu
pridurti, kad viena iš priežasčių yra
baimė. Dalis žmonių tiesiog bijo,
kad vizitas pas gydytoją pasibaigs
operacija. Vis dar gaji nuomonė,
kad šių ligų gydymas skausmin
gas, sudėtingas, o gijimo procesas
ilgas ir suteikia daug nepatogumų.
Bet juk taip nėra. Reikia peržengti
baimės ribą ir, pasireiškus pirmie
siems šių ligų simptomams, apsi
lankyti pas savo gydytoją.
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