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Kas yra širdis? 

Širdis - pagrindinė sudėtingos širdies ir 

kraujagyslių sistemos dalis. Tai vienas 

stipriausių žmogaus raumenų, nenuilstamai 

pumpuojantis kraują ir visą organizmą nuolat 

aprūpinantis gyvybiškai svarbiu deguonimi bei 

maisto medžiagomis.  



Kas yra širdis?

Ramybės būsenoje širdis plaka 

ramiai, tolygiai, apie 60-80 kartų per 

minutę, ir mes jos nejaučiame.

Dauguma žmogaus organų yra 

poriniai - inkstai, plaučiai, akys, 

ausys. Vienam jų susirgus, jį 

pavaduoja kitas. O širdis yra viena, 

todėl labai svarbu išsaugoti ją 

sveiką.



Rizikos veiksniai

Rizikos veiksnių įtaka koronarinės širdies ligos atsiradimui

įrodyta seniai. Koronarinė širdies liga prasideda ne nuo

skausmų krūtinėje ar širdies infarkto, bet gerokai anksčiau

- nuo žalojančio įvairių rizikos veiksnių poveikio.

Rizikos veiksniai nustatomi įvairiais moksliniais tyrimais:

epidemiologiniais, laboratoriniais, genetiniais.

Koronarinės širdies ligos kilmė įvairi. Todėl nepakanka

nustatyti kurį nors vieną rizikos veiksnį. Kuo daugiau

rizikos veiksnių, tuo didesnė tikimybė susirgti.



Pacientai pagal rizikos laipsnį 

1. Nesergantys koronarine širdies liga ir turintys ne 

daugiau kaip vieną rizikos veiksnį – nedidelė rizika.

2. Nesergantys koronarine širdies liga, tačiau turintys 

du ir daugiau rizikos veiksnių – vidutinė rizika.

3. Sergantys koronarine širdies liga, kita 

aterosklerozės sukelta kraujagyslių liga (galvos 

smegenų, kojų, aortos) ar cukriniu diabetu – didelė 

rizika.



Rizikos veiksniai, kuriuos galima valdyti

1. Rūkymas.

2. Padidėjęs kraijospūdis.

3. Padidėjęs kraujo krešumas, klampumas.

4. Cukrinis diabetas.

5. Riebus, saldus, kaloringas maistas.

6. Nutukimas.

7. Mažas fizinis aktyvumas.

8. Stresas ir depresija. 



Rizikos veiksniai, kurių negalima pakeisti

1. Amžius (vyrams per 45 m., moterims – per 55 

m.).

2. Vyriška lytis.

3. Paveldimumas.

4. Ligos (širdies, galvos smegenų, kojų 

kraujagyslių ir kt.).



Venų trombozė

Venų trombozė – ūmus procesas, kurio metu venos užkemšamos trombu,

sutrinka veninio kraujo nutekėjimas. Simptomai: galūnių skausmai,

sunkumas, niežėjimas, tinimas, pamėlynavimas, išsiplėtusios venos.

Trombozę skatina:

„Ilgai stovimas ar sėdimas darbas,antsvoris ar nutukimas.



Profilaktika

Pirmiausiai būtina koreguoti tuos rizikos 

faktorius, kurie priklauso nuo mūsų: fizinį 

aktyvumą, kūno svorį, mitybą.

Labai svarbu reguliariai sportuoti. 

Bėgiojimas, slidinėjimas, vaikščiojimas su 

lazdomis, plaukimas ar važiavimas 

dviračiu – visa tai padeda kovoti su 

antsvoriu ir stiprinti raumenis.



Išeminė širdies liga – dažniausia širdies ir kraujagyslių liga

Išemija – tai organo mažakraujystė, širdies raumens 

pažeidimas dėl sumažėjusios  kraujotakos.

Dėl šios klastingos uždegiminės ligos iš pradžių kraujagyslių 

sienelėse kaupiasi kraujo riebalai, jungiamieji audiniai, 

trombocitai, kalcis. Iš jų susidaro aterosklerozinės 

plokštelės, kurios susiaurina arteriją arba ją užkemša.

Maždaug 90 procentų vidutinio amžiaus žmonių turi 

prasidėjusią aterosklerozę. Nė vienoje Europos valstybėje 

nėra tokios graudžios situacijos kaip Lietuvoje.



Profilaktika

▪ Daugiau judėti. Tačiau per dideli krūviai irgi pavojingi.

▪ Tinkamai maitintis. Gyvulinės kilmės riebalams skirkite 

15 – 20 proc. savo raciono. Likusius 80 proc. skirkite 

žuviai, riešutams, augaliniams aliejams ir ląstelienai.

▪ Planuoti savo dieną taip, kad užtektų laiko ir poilsiui, ir  

miegui.

▪ Išmokti susigyventi su stresu, valdyti savo emocijas, 

išmokti atsipalaiduoti.

▪ Nerūkyti. 

▪ Atsikratyti antsvorio.



Širdies ritmo sutrikimai

Priežastys:

• Genetinis polinkis.

• Paveldėtos, įgimtos ir/ar išsivysčiusios širdies ligos.

• Tiesiogiai su širdimi nesusijusios ligos (pvz., alergija, anemija, 

skydliaukės hiperfunkcija).

• Kofeinas, alkoholis, tabakas, narkotikai.



Gydytojo kardiologo patarimai

• Laikykitės gydytojo rekomendacijų net jei jaučiatės gerai.

• Stebėkite savo širdies pulsą (vid. 70 k./min.).

• Atsikratykite žalingų įpročių.

• Sveikai maitinkitės, pakankamai judėkite ir ilsėkitės.

• Prieš kardinaliai keisdami savo gyvenimo būdą (pvz., praustis šaltu

vandeniu, intensyviai sportuoti) pasitarkite su gydytoju.



Aukštas kraujospūdis (didesnis kaip 140/90 mm Hg)

Priežastys

• Paveldimumas.

• Amžius. Su amžiumi kraujospūdis didėja dėl mažėjančio kraujagyslių elastingumo.

• Lytis. Moterys iki 60-ies metų rečiau serga arterine hipertenzija.

• Nutukimas.

• Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje.

• Rūkymas.

• Alkoholio vartojimas.

• Mažas fizinis aktyvumas.

• Didelis druskos kiekis maiste.



Gydytojo kardiologo patarimai

Koreguojamas žmogaus gyvenimo 

būdas, antsvoris, mityba, fizinis 

aktyvumas ir kt.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

Venkite:

1. Druskos. Druskos perteklius organizme 

kaupia skysčius, didina kraujo spaudimą. 

Namuose maistą gardinkite natūraliai: 

žolelėmis, česnaku, svogūnu, imbieru, čili

pipirais, ciberžole ir t.t.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

2. Cukraus. Gliukozės perteklius 

organizme virsta riebalais. Gausu cukraus 

vaisvandeniuose, sultyse, gazuotuose 

gėrimuose, konservuotuose vaisiuose, 

kepiniuose, saldžiuose jogurtuose, 

sūreliuose, padažuose, leduose, 

saldainiuose.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

3. Rafinuotų grūdų produktų: baltų miltų, gaminių iš valytų grūdų (duonos, 

makaronų, bandelių), apdorotų ryžių (baltų, plikytų), paprastų avižinių 

dribsnių, sausų pusryčių, greito paruošimo košių.

4. ,,Blogųjų riebalų“: bulvytės „fri“, bulvių traškučiai, riebi mėsa, perdirbti 

mėsos gaminiai (dešros, kumpiai, dešrelės), konservai, greitas maistas 

neturėtų būti jūsų maisto racione. Mėsą valgykite 2-3 kartus per savaitę. 

Rinkitės liesą mėsą (kalakutienos ar vištos krūtinėlę, laukinių žvėrių mėsą). 

Venkite keptų, riebaluose virtų, apvoliotų miltuose patiekalų. Rafinuotus 

aliejus keiskite šalto spaudimo nerafinuotais aliejais (alyvuogių, sėmenų, 

kanapių, riešutų, rapsų, avokadų). 



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

Valgykite:

1. Kuo įvairesnių daržovių, vaisių, uogų. Kasdien bent 300 

g. Kiekvieno valgymo metu pusę lėkštės turi užimti šviežių 

daržovių salotos. Daržoves ir vaisius rinkitės sezonines, 

vietines. Žiemą puikiai tiks šakninės, raugintos ar šaldytos 

daržovės. Vaisiai ir uogos yra puikus būdas pakeisti saldumo 

poreikį. Tai vitaminų, mineralų ir antioksidantų šaltinis. 

Šaltuoju metų laiku rinkitės džiovintus vaisius, šaldytas uogas.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

2. Fermentuotos sojos produktus. Tai 

naudingas maistas jūsų kraujagyslėms. 

Vienas iš vertingiausių sojų fermentų  gerina 

kraujotaką, gali padėti apsisaugoti nuo trombų

susidarymo, kurie yra viena dažniausių širdies 

ir kraujagyslių ligų priežastis.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAI

3. Maistinėmis skaidulomis turtingų 

produktus. Kasdien turėtų būti jūsų lėkštėje: 

pilno grūdo košės ar kiti patiekalai (avižų, grikių, 

sorų, rudų ryžių, sėlenų, rugių, miežių), lęšiai, 

pupelės, avinžirniai, riešutai, sėklos. Maistinės 

skaidulos mažina cholesterolio kiekį, valo 

žarnyną, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAI

4. ,,Gerųjų riebalų“ turintį maistą. Mityboje turėtų 

vyrauti produktai turtingi Omega 3 polinesočiąja riebalų 

rūgštimi, kuri malšina viso organizmo uždegimus. 

Gyvūninės kilmės: lašiša, skumbrė, silkė, sardinės, 

upėtakis, lynas, ežero lydeka, laisvų vištų kiaušiniai. 

Augalinės kilmės: sėklos (sėmenų, moliūgo, saulėgrąžų), 

riešutai (ypač graikiniai) ir  avokadas, alyvuogės. Kepimui 

vartokite stabilius riebalus - lydytą sviestą ir kokoso aliejų, 

bet labai saikingai.



MITYBOS PATARIMAI SVEIKAI KRAUJOTAKAI

5.Vanduo. Vandens trūkumas organizme gali 

sutrikdyti kraujotaką. Suaugusiems 1 kg kūno svorio 

per dieną rekomenduojama 30 ml vandens. Tai 

atitinka apie 8 stiklines. Jei norisi saldumo, vandenį 

ar žalią arbatą gardinkite cinamonu, saldymedžio 

šaknies ekstraktu ar kt.



,,ILGO GYVENIMO 

PASLAPTYS: SVEIKA 

GYVENSENA, TYRAS ORAS, 

SAIKAS,

BLAIVUMAS IR RAMUS 

GYVENIMAS“

Hipokratas



NAUDOTA LITERATŪRA 

Parengta pagal:

1. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro rekomendacijas.

2. Mitybos ekspertės Ritos Šilenskienės patarimus.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


