
ŠIRDIES IR 
KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR 
CUKRINIO DIABETO 
RIZIKOS GRUPIŲ 
ASMENŲ 

SVEIKATOS 
STIPRINIMO 
PROGRAMA

Programos trukmė – 12 mėnesių. 

Programos metu mokymai vyks 1–2 mėnesius. 

Apsilankymai pas šeimos gydytoją – po 3 ir 12 
mėnesių. 

Susitikimai su visuomenės sveikatos specialistu –
po 3 ir 12 mėnesių.

Programą koordinuoja visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistai. 

Tel.: (8 45) 46 32 81, 46 75 06. 

DALYVIAI PROGRAMOS METU 
BUS SUPAŽINDINAMI:

visuomenės sveikatos specialisto konsultacijų 
metu – su informacija apie sveiką gyvenseną, jos reikš-
mę lėtinių neinfekcinių ligų metu; 

šeimos gydytojo konsultacijų metu – su rizikos 
veiksniais, lipidų ir gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo 
reikšme, rūkymo ir alkoholio įtaka sveikatai; 

gydytojo dietologo konsultacijų metu – su infor-
macija apie mitybos įtaką sveikatai, sveikos mitybos 
principus, sveikatai palankaus maisto pasirinkimą bei 
mokomi individualių mitybos planų sudarymo principų; 

kineziterapeuto konsultacijų metu – su informacija 
apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai, fizinio aktyvu-
mo vertinimą, tinkamą fizinį aktyvumą ir jo krūvio pa-
sirinkimą bei mokomi fizinės sveikatos planų sudarymo 
principų; 

psichologo konsultacijų metu – su informacija apie 
streso reikšmę atsirasti širdies ir kraujagyslių ligoms, 
streso išvengimo ir įveikimo būdus, mokomi atsipalai-
davimo pratimų, streso valdymo metodikų, individualių 
darbo ir poilsio planų sudarymo principų. 
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Leidinį finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija.



Norinčiuosius dalyvauti programoje prašom kreiptis į 
savo šeimos gydytoją ir teirautis dėl dalyvavimo šioje 
programoje. 

Programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Programos tikslas – efektyviau stiprinti rizikos grupių 
asmenų sveikatą, supažindinti juos su širdies ir krauja-
gyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos 
gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenimo būdą, 
valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei 
fizinį aktyvumą. 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ 
IR CUKRINIO DIABETO RIZIKOS 
VEIKSNIAI:
netaisyklinga mityba, aukštas arterinis kraujo 
spaudimas, psichinis bei socialinis stresas, nu-
tukimas, rūkymas, fizinio aktyvumo stoka, pa-
didėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje.

MITYBOS SVARBA  

Sveiko maisto vartojimas yra sudėtinė rizikos 
veiksnių korekcijos dalis. Kalorijų, sočiųjų riebalų ir 
cholesterolio gausa kartu su kitais rizikos veiksniais 
skatina aterosklerozines širdies ir kraujagyslių ligas. 

 

FIZINIO AKTYVUMO SVARBA 

Fiziškai neaktyvūs žmonės maždaug dukart 
dažniau serga širdies ir kraujagyslių ligomis. 
Mažai judant sutrinka kraujospūdis, auga kūno 
masė, trinka gliukozės tolerancija. Pakankama 
fizinė veikla – mažiausiai 30 minučių 5 kartus 
per savaitę.

RŪKYMO ĮTAKA SVEIKATAI 

Nuo rūkymo kraujagyslėse susidaro krau-
jo krešuliai, padidinantys miokardo infarkto 
grėsmę. Nikotinas priverčia širdį dažniau plakti, 
sukelia kraujagyslių spazmus, didina kraujospūdį. 
Rūkančiojo širdis plaka 10–20 dūžių per minutę 
dažniau, taigi per metus jai tenka 5–10 milijonų 
dūžių daugiau nei nerūkančio žmogaus širdžiai. 
Metus rūkyti jau po metų sumažėja rizika su-
sirgti koronarine širdies liga.

STRESO ĮTAKA SVEIKATAI 

Ilgalaikis stresas yra vienas svarbiausių rizikos 
veiksnių. Sergant depresija, dėl didelės psi-
choemocinės įtampos (nuolatinio nervinimosi, 
pervargimo) gerokai dažniau gali sutrikti širdies 
veikla, ištikti staigi mirtis. Nervinė įtampa pa-
didina kraujyje „streso“ hormonų katecholaminų 
kiekį, sukelia kraujagyslių spazmus, trikdo kraujo 
lipidų pusiausvyrą. 

KVIEČIAME 
SAVANORIŠKAI IR 
NEMOKAMAI 
DALYVAUTI:

širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programoje 
40–65 metų žmones, 
priklausančius širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio 
diabeto rizikos grupei. 


