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Šį leidinį finansavo  ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir 
Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį 
atsakinga  VšĮ Šilalės rajono ligoninė. 

ES sudaro 28 valstybės-narės, kurios nusprendė dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, resursais. Per 50 savo gyvavimo metų joms pavyko sukurti 
stabilumo, demokratijos ir pastovaus vystymosi garantą su išsaugota
kultūrine įvairove, tolerancija ir asmenine laisve. ES laikosi politikos 
skleisti savo vertybes ir pasiekimus šalyse-narėse ir tarp tautų už jos ribų.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra 
finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos 
lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą
per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant
anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės
priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama 
glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir 
ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos 
Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, 
kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus 
pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo 
kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai
 – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo 
įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių 
valdymo, transporto ir kt. srityse.

Projektas LT- RU 2-081 ,,Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės
gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“ yra vykdomas 
Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės ir partnerio - Kaliningrado 
srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės. Projektas nukreiptas į 
problemų sprendimą, gydymo prieinamumą ir ligų profilaktiką, medicinos
infrastruktūros vystymą (patalpų modernizaciją, atstatomąjį gydymą ir 
aprūpinimą šiuolaikine įranga), medicininio personalo kvalifikacijos 
kėlimą Šilalės rajone ir Kaliningrado srityje. Vienas iš pagrindinių projekto 
momentų  yra ligų prevencijos programos, turinčias didžiausias rizikas  
bendroje mirtingumo skalėje Rusijos Federacijoje ir Lietuvoje taip pat 
sveikos gyvensenos propagavimas, susirgimų profilaktika.

PROJEKTAS LT-RU-2-081

MEDICININĖS 
PAGALBOS 
PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS
GERINIMO PROGRAMA  
BALTIJSKO IR ŠILALĖS

 MIESTUOSE 

INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, 
LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ 
ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

El. paštas:  info@silalesligonine.lt
Tinklapis:  www.silalesligonine.lt

Vytauto Didžiojo g.19, LT-75132 , Šilalė 
Telefonas:  (8 449) 74235

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

ARTERINĖ
HIPERTONIJA, 
JOS PASEKMĖS IR
PROFILAKTIKA

ARTERINĖS HIPERTONIJOS
PROFILAKTIKA

SUMAŽINKITE ALKOHOLIO
VARTOJIMĄ

NUTRAUKITE TABAKO IR TABAKO 
PRODUKTŲ VARTOJIMĄ

LAIKYKITĖS SVEIKOS MITYBOS

UŽSIIMKITE FIZINE VEIKLA

KONTROLIUOKITE ARTERINĮ 
SPAUDIMĄ

TIKRINKITE CHOLESTEROLIO IR 
CUKRAUS KIEKĮ KRAUJYJE

VENKITE STRESO 
( MEDITACIJA, FIZINIAI PRATIMAI IR 
POZITYVŪS SOCIALINIAI KONTAKTAI)

Tam, kad išvengti hipertonijos
komplikacijų būtina sumažinti
kraujo spaudimą žemiau
140/90 mmHg.

ARTERINĖ HIPERTENZIJA (HIPERTONIJA) 

būklė kai arterinis spaudimas lygus arba viršija 
140 mmHg (mažiausiai trijų matavimų, atliktų 
skirtingu laiku ramioje aplinkoje, nevartojant
vaistų,  didinančių, ar mažinančių spaudimą)

KAIP TEISINGAI 
IŠMATUOTI SPAUDIMĄ?

Idealiu variantu matuojant AKS laikomas mechaninis 
tonometras ir fonendoskopas. Savikontrolei namuose galima 
naudoti automatinius ar pusiau automatinius tonometrus.

REKOMENDUOJAMA 30 MIN IKI 
MATAVIMO NEVALGYTI, NEGERTI 
KAVOS, ALKOHOLIO, NERŪKYTI, 
NETURĖTI FIZINIO KRŪVIO.

RANKOMS BŪTINA ATRAMA, ŠLAPIMO PŪSLĘ IKI MATAVIMO REIKIA 
IŠTUŠTINTI.

MATUOJANT KOJOS NEGALI BŪTI SUKRYŽIUOTOS, PĖDOS TURI LIESTI 
GRINDIS, NUGARA TURI REMTIS Į KĖDĖS ATLOŠĄ.

MATAVIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS PO 
5 MIN POILSIO

NESILAIKANT ŠIŲ SĄLYGŲ GALIMA NUSTATYTI PADIDĖJUSI 
ARTERINĮ SPAUDIMĄ.

Peties neturi spausti drabužiai (negalima matuoti per rūbus).

Arterinis spaudimas matuojamas ne mažiau nei 2 kartus ant 
tos pačios rankos.

Radus skirtumą 5 arba daugiau mmHg, atliekamas papildomas
trečias matavimas. Galiausiai užrašomas vidurkis. 

Pirmo spaudimo matavimo metu matuojamos abi rankos, vėliau 
ant tos rankos, kurioje buvo aukštesnis. Skirtumas ant kairės ir
dešinės rankos neturi viršyti 10 mmHg. Didesnis skirtumas gali 
reikšti viršutinių galūnių kraujagyslių ligas.

ARTERINĖS HIPERTENZIJOS 
SIMPTOMAI

Pagrindinis simptomas –  atsibudus,galvos skausmas
dažniausiai pakaušyje.

Taip pat ligoniai skundžiasi galvos svaigimu, regėjimo 
sutrikimu, ,,muselių“ skraidymu prieš akis, triukšmu 
ausyse, širdies plakimu, skausmu širdies plote, dusuliu.

Dėl galimų arterijų pažeidimų. Šąla galūnės,
pasireiškia šlubavimas.

Arterinis spaudimas viršija 140 mmHg. (mažiausiai trijų 
matavimų atliktų skirtingu laiku ramioje aplinkoje,  
nevartojant vaistų, didinančių, ar mažinančių spaudimą)

DAŽNAI ARTERINĖ HIPERTENZIJA NIEKAIP
 NEPASIREIŠKIA

Pavojinga arterinės hipertenzijos komplikacija – hipertoninė 
krizė, ūmi būklė, kuri CHARAKTERIZUOJAMA netikėtai pakilusiu
spaudimu. Dažniausiai hipertonine krizė atsiranda pakilus 
sistoliniam spaudimui 180 mmHg ir aukščiau arba diastolinio
120 mmHg ir aukščiau. Tokia būklė lydima ryškių simptomų,
dažniausiai neurologinių, reikalaujančių greitosios pagalbos.

ARTERINĖS HIPERTENZIJOS 

Arterinė hipertonija

Aukštas spaudimas
Normalus spaudimas
Optimalus spaudimas

140/90 ir aukščiau

130-139/85-89

120-129/80-84

Žemiau 120/80

Arterinė hipertonija diagnozuojama, kai arterinis spaudimas 
140/90 mm Hg ir aukščiau.

Hipertonija ilgą laiką gali nerodyti jokių simptomų. Dėl to vienintelis
būdas išsiaiškinti ligą – reguliarus arterinio spaudimo matavimas.

KODĖL HIPERTONIJA PAVOJINGA?

SMEGENYS

ŠIRDIS

KRAUJAS

AKYS

INKSTAI

Insultas, pažeidžiantis galvos 
smegenų kraujo apytaką.
75 iš 100 insulto atvejų atsirado dėl 
negydomos hipertonijos.

Hipertrofija kairiojo skilvelio, 
miokardo infarktas.

Sumažintas cukraus kiekis, 
pažeidžiantis centrinę nervų sistemą.

Negrįžtama tinklainės degeneracija,
kraujosrūvos, tinklainės atšokimas, 
privedantis prie aklumo.

68 iš 100 miokardo infarkto 
atsirado dėl negydomos hipertonijos.

Proteinurija, inkstų nepakankamumas.
Atsiradusi proteinurija yra progresuojančio
inkstų pakenkimo rodiklis.

Amžius,
metai

Spaudimas
(minimalus)

mmHG

Spaudimas
(normalus)

mmHG

Spaudimas
(maksimalus)

mmHG
iki metų
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