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SVEIKATOS 

APIBRĖŽIMAS  

Remiantis Pasaulio 
sveikatos 

organizacija (PSO):

„Sveikata – tai 
fizinė, dvasinė ir 

socialinė gerovė, o 
ne tik ligos ar 

negalios 
nebuvimas.“ 

Pagal LR Sveikatos 
sistemos įstatymą:

„Sveikata – asmens 
ir visuomenės 

fizinė, dvasinė ir 
socialinė gerovė“.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulio_sveikatos_organizacija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lietuvos_Respublikos_sveikatos_sistemos_%C4%AFstatymas&action=edit&redlink=1


SVEIKATĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

(PAGAL PSO)

Gyvenimo būdas

50% (mityba, FA,

stresas, darbas/poilsis, 

savivertė ir kt.)

Paveldimumas

20%
Aplinka

20% Sveikatos

priežiūra
10%

Moksliniai tyrinėjimai. Prevencinės priemonės
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Aplinka ir gyvensena keičia genus
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Brain, Behavior, and Immunity 25 (2011) 25–39



Gera sveikata – pakankamas fizinis 

aktyvumas

„Kineziologijos pagrindai“ (Poderys, 2004)



Fizinio 

aktyvumo 

(FA)

situacija 

 Daugiau nei 60 proc. pasaulio gyventojų FA 

yra mažesnis už minimalų rekomenduotiną 

 Daugiau nei 30 proc. Vakarų Europos 

gyventojų yra nepakankamai fiziškai aktyvūs, 

be to šis skaičius kasmet vis didėja (PSO 

duomenys)

 Nustatyta, kad vidutinio intensyvumo FA, 

trunkantis ne mažiau kaip 30 min., 5 kartus 

per savaitę, kai energijos išeikvojimas yra 

apie 4–7 kkal/per min. (per savaitę apie 1 

000–1 200 kkal), stiprina širdies ir 

kraujagyslių sistemą, didina raumenų jėgą, 

stiprina kaulų struktūrą ir padeda išlaikyti 

normalų kūno svorį



Fizinis 

aktyvumas 

– ligų 

prevencija

Nuolatinis optimalus aerobinis fizinis krūvis 
stimuliuoja imuninę sistemą, sumažina 
tikimybę sirgti virusinėmis infekcijomis 
(covid!)

Palaiko raumenų tonusą, jėgą ir ištvermę, su 
amžiumi padeda palaikyti raumenų masę ir jėgą

Palaiko sąnarių, sausgyslių ir raiščių 
elastingumą, didina sąnarių paslankumą 

Mažina depresijos simptomus, gamina 
endorfinus - laimės hormonus (kurie gaminasi 
ir šypsantis). Padeda išgyventi ...



Bėgimas deginant stresą Irake...



Fizinis aktyvumas apibendrinant:

 Kasdien bent 

dvidešimt minučių

 Šiek tiek 

suprakaituoti 

 Nueiti bent dešimt 

tūkstančių žingsnių 

 Tempimo mankšta

 Kilimėlis, diskas, 

juostos, lazdos ir 

kt.

 Ėjimas (taisyklingas)

 Ėjimas su lazdomis

 Lengvas bėgimas

 Plaukimas

 Važiavimas dviračiu

 Kita mėgstama veikla 

gryname ore 

(gaminasi vit. D )



Stresas

LIGŲ PATOGENEZINIAI VEIKSNIAI

VĖŽYS

VIRŠKINIMO SUTRIKIMAI,

OPOS

ATEROSKLEROZĖ

ODOS LIGOS, ALERGIJA

ASTMA

SĄNARIŲ LIGOS

SENĖJIMAS

AKIŲ LIGOS

Uždegimai

UV SPINDULIAVIMAS

PRAMONĖS NUODAI

RŪKYMAS

VAISTAI

NEPILNAVERTĖ  MITYBA

Nejudrumas

ORO UŽTERŠTUMAS
LAISVIEJI       RADIKALAI

FIZINIAI PERKRŪVIAI

DIABETAS

IŠEMINĖ ŠIRDIES LIGA

NEUROLOGINĖS   LIGOS

Psichikos sutrikimai

UŽTERŠTAS, NEGYVAS MAISTAS

Darbo/mokymosi krūvis

Konfliktai šeimoje, darbe

Psichologiniai veiksniai



Mityba ligų

prevencijai: 

Kasdien turime gauti visų reikalingų medžiagų 
– baltymų, riebalų, angliavandenių, saikingai, 
vienodu dažniu!

Moksliniai epidemiologiniai tyrimai nustatė 
ligų riziką mažinančius maisto produktus:

•šviežios žalios spalvos daržovės (špinatai, brokoliai ir 
kt.), vaisiai ir mėlynos uogos (akims), baltymai (bent 70-
80g/d), jūros gėrybės (3k/sav); 

•vitaminai A, B, C, D, E ir kiti junginiai (sintetinių iki 20
proc. įsisav.) – mineralinės medžiagos, cinkas, varis, 
taurinas; -neutralizuoja laisvuosius radikalus!

•nesočios riebalinės rūgštys (žuvų taukai), karotenoidai
(liuteinas, zeaksantinas), flavonoidai (piknogenolis), 
preparatai su ginkmedžiu ir kurkuminu, folatai, alfa lipo
rūgštis, chromas, magnis, žemo glikeminio indekso
produktai ir kt.

Ne – pusfabrikačiams! Šūkis - “Gaminkime 
maistą patys!”





Mityba
 Šviežias, 

subalansuotas maistas

 Tinkamais organizmui 

laiko tarpais

 Pakankamai vandens ( 

30 ml/kg kūno svorio)

 Mūsų krašte augančios 

daržovės

 Vaisiai ir uogos

 Grūdinės kultūros

 Įvairūs baltymai –

daugiau žuvies, 

paukštienos 

Atsargiai (apgalvotai) 

elgtis:

 Su saldžiais vaisiais ir 

uogomis

 Cukrumi, medumi

 Raudona ir rūkyta 

mėsa

 Keptais produktais

 Marinuotomis 

daržovėmis

 Egzotiniais 

neprinokusiais 

vaisiais

 Citrusiniais ir tt.



Pertraukėlė
Trumpa mankšta

akims

Pamirksėti, 
pasukinėti ratu, 
aukštyn/žemyn,
pajudinti kaklą, 
mentes, spausti 
pakaušį, kaktą 

(priešintis), 
perkelti žvilgsnį 

į tolį 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kasdien.lt/ezwebin/print/?node=277493&ei=2mViVcrEHIGtUJafgZgN&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNENmVmrEx9UCON40zE_jxtxXvRAYg&ust=1432598314983835


Imuniteto 

nusilpimas

ŠirdiesInfekcijos

Оnkologija

Oda

Nervų sistema
Virškinimas

panika

Kvėpavimas

Egzema

Psoriazė

Alergija

Hiperventiliacija

Astma

Radikulitas

Neuralgija

Žaizdos

skrandyje

ir storajame

žarnyne, CD

Migrena

Hipertonija

Insultas

Infarktas

Nemiga

Depresija

Įtampa

Psichopatija

Šizofrenija

Psichosomatinės

ligos (7-10)

D.Everli ir R.Rozenfeld

MERILDENAS



Darbe/mokymosi metu patiriamas stresas

Procentinė

dalis
Reikšmė Paaiškinimas

26,7%
Atsipalaidavimas ir 

santykinė ramybė
Patiriamas stresas nesukelia sunkumų.

39,7% Žemas streso lygis
Su stresu susidorojama nesunkiai, tačiau kartais 

gali pasitaikyti sunkių dienų.

22,9% Vidutinis streso lygis

Kai kurie darbo/mokymosi aspektai kelia 

nemažai streso, tačiau ne daugiau, negu 

daugumai žmonių. Su patiriamu stresu 

susidorojama.

8,4% Didelis streso lygis

Nors su patiriamu stresu gali būti susidorojama, 

asmuo kolektyve kartais jaučiasi 

nelaimingas.

2,3%
Pavojingas streso 

lygis
Gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų.



Streso įveika

Racionalios Organizacinės
Relaksacinės

1. Minčių/požiūrio

keitimas, pozityvus 

mąstymas

2. Elgesio, 

aplinkos, mitybos

keitimas

3.Bendravimo būdų 

tobulinimas

4. Saviugda

1. Resursų 

didinimas

2. Reikalavimų 

sau/kitiems 

mažinimas 

3.Laiko planavimas

4. Konfliktų 

sprendimas

Joga, autogeninė 

treniruotė 

Vandens procedūros 

Sportas

Kūrybinė veikla, hobis



Kvėpavimo pratimai – streso abėcėlė

nuimti įtampą 

 Skaičiuokite:

įkvėpimas: vienas, du, trys; 

iškvėpimas: vienas, du, 

trys, keturi, penki, šeši; (2 

k. ilgiau už įkvėpimą)

 pauzė: vienas, du, trys.

 Įsivaizduokite, kad pučiate oro balioną



Raumenų relaksacija – tarp mokymosi

Progresuojančių raumenų 
relaksacija (E. Jacobson) 

Pasiekti raumenų atsipalaidavimo 
būseną, įtempiant raumenis (5-10 
sek)

Principas: psichinė įtampa ir 
raumenų atsipalaidavimas negali 
būti kartu!



Kairysis ir dešinysis 

smegenų pusrutuliai
Šaltas ir lėtas kairysis pusrutulis:

Racionalus, matematinė logika, kalba ir 

žodinė atmintis, abstraktus mąstymas, 

analizė, tikslios formuluotės (“ka-sa”)

Šiltas ir greitas dešinysis pusrutulis:

Erdvinis, asociatyvus, vizualus (piešiniai), 

improvizuojantis, lyginantis (metaforos), 

sintezė, intuityvus, meniškas (“de-pas”)



Praktinės 
psichologų 
rekomenduojamos 
fizinės užduotys 
pervargus –
„Dvyniai”

Piešiame abiem rankomis. Pratimo 
nauda: 

sinchronizuojamos smegenys

išsisklaido susikaupęs stresas

viskas organizmo viduje 
subalansuojama 

Tonusui padidinti tinka ir „Kavos 
puoduko“ pratimas (delnų patrynimas)



„Drebėjimas”

Drebame lyg šuniukai. Tai natūralus biologinis 
mechanizmas išeiti iš įtampos/streso. Po drebėjimo 
lieka atsipalaidavimas. 

Pratimo nauda: 

nuima stresą

prideda jėgų, suaktyvina - atpalaiduoja

Atliekama bent 5 min.

Galima patrypti kojomis, paspardyti, imituoti bokso 
judesius



Praktinė 

užduotis –

„Tapšnojimas”

Padaužome savo rankas arba 

vienas kitą (kai esate dviese) 

nuo pečių ir rankų per nugarą 

ir žemyn. Pratimo nauda: 

• nuima įtampą, stresą, 

nerimą

• išjudina kraujotaką, greitina 

atsipalaidavimą, pagerina 

savijautą dalyviams dėl delnų 

ir raumenų masažo



Akupresūros 

taškai 

masažui





Streso abėcėlė A (kvėpavimas) + B (raumenys) 

+ C (pozityvus mąstymas)

Galvoti pozityviai ir 
kryptingai :

Branginkite ką 
turite geriausio

Įsitempkite, kad 
atsipalaiduotumėte

Įsivaizduokite 
savąją sėkmę

Lėtinkite savo 
tempą

Pripažinkite savąją 
vertę

Šypsokitės, nes 
jums rūpi kiti

Pasakykite laiku 
„ne“

Priimkite, ko 
negalite pakeisti

Liaukitės daryti tai, 
kas nepadeda

Pradėkite čia ir 
dabar!



Konfliktai - sprendimo 

algoritmas

(„Garo išleidimo“ technika)
„Garo išleidimas“

Nepasitenkinimo konkretizavimas

Sutikimas, kad kaltinimai ar priekaištai turi pagrindą

Paaiškinimas, kaip vertinate situaciją

Abiems šalims priimtino sprendimo suradimas



UNCLASS/FOUO DAMO-CSF 29AS OF: 021200DEC09

Core MRT Skills

Skill 1: ATC (Activating Events-

Thoughts-Consequences)

Identify your Thoughts about an Activating Event and the Consequences of 

those Thoughts.

Skill 2: Avoid Thinking Traps Identify and correct counterproductive patterns in thinking through the use of 

Critical Questions.

Skill 3: Detect Icebergs Identify deep beliefs and core values that fuel out-of-proportion emotion and 

evaluate the accuracy and usefulness of these beliefs.

Skill 4: Energy Management Enhance self-regulation so that you’re able to stay calm and focused during an 

adversity or challenge.

Skill 5: Problem Solving Accurately identify what caused the problem and identify solution strategies. 

Skill 6: Put It In Perspective Stop catastrophic thinking, reduce anxiety, and improve problem solving by 

Identifying the Worst, Best, and Most Likely outcomes of a situation.

Skill 7: Real-time Resilience Shut down counterproductive thinking to enable greater concentration and 

focus on the task at hand. 

Skill 8: Identify Character 

Strengths

Identify strengths in yourself and others

Skill 9: Use Strengths in Challenges Use strengths in challenges to improve teamwork and overcome challenges.

Skill 10: Active Constructive 

Responding and Praise

Respond to others to build strong relationships and Praise to build mastery and 

winning streaks.

Skill 11: Assertive Communication Communicate clearly and with respect. Use the IDEAL model to communicate in 

a Confident, Calm, Clear, and Controlled manner.

Skill 12: Hunt the Good Stuff Hunt the Good Stuff to counter the negativity bias, to create positive emotion, 

and to notice and analyze what is good. 



Išvados 

Kad galėtume sveikai ir ilgai gyventi, turėtume 

• tinkamai įveikti kasdienį stresą,  

• įvertinti savo resursus bei reakciją, polinkius, 

galimybes keistis, pozityviai mąstyti,

• tinkamai maitintis, 

• būti fiziškai aktyviais (bent 2,5 val per savaitę; 

ar 10 min sporto pratimų kasdien).

Tereikia pradėti, norėti kažką daryti ir tai taps 

įgūdžiu! Sėkmės!



Ačiū už dėmesį! Kontaktai:

ramutev@gmail.com

Tel. mob. 8688 94545

Vilnius

mailto:ramute.vaicaitiene@mil.lt

