
ДИЕТА

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

VIRŠSVORIS
IR NUTUKIMAS

KŪNO MASĖS MAŽINIMAS: 
PAGRINDINIAI PRODUKTAI

REALUS TIKSLO PASIEKIMO PLANAS: 
masės mažinimas 400 g per savaitę.

MAISTO DIENORAŠČIO VEDIMAS

RACIONO KALORINGUMO MAŽINIMAS 
( bet ne mažiau 1200 kkal)

ŽENKLIAI APRIBOTI LENGVAI ĮSISAVINAMUS 
ANGLIAVANDENIUS, RIEBALUS, KRAKMOLO 
TURINČIUS PRODUKTUS

RIBOTI DRUSKAS, AŠTRIUS 
PRIESKONIUS, PADAŽUS

DIDINTI DARŽOVIŲ IR VAISIŲ 
NAUDOJIMĄ

PROTARPINIS BADAVIMAS

DIDINTI FIZINĮ AKTYVUMĄ

DALIES ATVEJU:
PSICHOTERAPIJA
VAISTAI MAŽINTI KŪNO MASEI
HIGIENINIAI METODAI 
(skrandžio mažinimas)

KAS YRA VIRŠSVORIS IR NUTUKIMAS

Tai perteklinis riebalų susikaupimas,
kuris yra žalingas sveikatai.

KŪNO MASĖS INDEKSAS (KMI)

KMI – kūno masės ir ūgio santykis 
dažnai naudojamas diagnozuoti 
suaugusiųjų viršsvoriui. 
Indeksas apskaičiuojamas kūno masė kilogramais ir ūgio 
kvadratiniais metrais (kg/M2). 
Pvz. Ūgis 160 cm. Svoris 55kg. KMI =55:(1.6x 1.6 )=21.5. 

KMI FIZINĖ BŪKLĖ RIZIKA IR
PATOLOGIJA

Mažiau 
nei 18,0

18,1-20,0

20,1-25,0

25,1-27,0

27,1-30,0

30,1-35,0

Daugiau 
nei 35,0

2 laipsnio
svorio trūkumas

1 laipsnio 
svorio trūkumas

Normalus svoris 

Perteklinis svoris

1 laipsnio
nutukimas

2 laipsnio
nutukimas

3 laipsnio
nutukimas

Lėtinis nuovargis, apatija, 
vitaminų trūkumas, išsekimas, 
osteoporozė, anoreksija ir t.t.

Virškinimo problemos, išsekimas, 
stresas, lėtinis nuovargis, mažas

imunitetas, depresija, 
hormoniniai sutrikimai ir t.t.

Aukštas energijos lygis, gera
fizinė forma, linksmumas, 

psichoemocinė pusiausvyra ir t.t.

Lėtinis nuovargis, virškinimo
problemos, širdies ir kraujagyslių 

sistemos problemos, venų 
išsiplėtimas ir t.t.

Diabeto rizika, aukštas 
kraujospūdis, kraujotakos 

problemos, psichinis sutrikimas, 
sąnarių problemos ir t.t.

Nuo insulino nepriklausomas 
diabetas, aterosklerozė, krūtinės

 angina, širdies priepuolis, 
tromboflebitas ir t.t.

Nuo insulino priklausomas 
diabetas, širdies priepuolis, 

insultas, vėžys.

KOKIOS LABIAUSIAI
PASITAIKANČIOS PASEKMĖS DĖL 

VIRŠSVORIO IR NUTUKIMO
Padidintas KMI yra vienas iš padidintų rizikos 
faktorių:

ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ SUSIRGIMAI 

CUKRINIS DIABETAS

JUDAMOJO ATRAMOS APARATO SUTRIKIMAI

KAI KURIE ONKOLOGINIAI SUSIRGIMAI

RIZIKA SIRGTI ŠIOMIS LIGOMIS DIDĖJA ATITINKAMAI 
PADIDĖJUS KMI

Apriboti savo raciono 
kaloringumą, mažindamas 

riebalų ir cukraus kiekį

Padidinti daržovių ir 
vaisių naudojimą. Taip 

pat didinti ankštinių 
ir riešutų naudojimą.

Reguliariai užsiimti 
fizine veikla (60 min per 
dieną vaikams ir 150 min 
per savaitę suaugusiems)

Žmonėms su viršsvoriu dažnai vystosi lėtiniai susirgimai, 
tame tarpe: 

ARTERINĖ HIPERTENZIJA - 
CUKRINIS DIABETAS -

3 kartus dažniau
9 kartus dažniau

LABIAU NEPALANKUS SVEIKATAI YRA 
PILVINIO TIPO NUTUKIMAS

TALIJOS APIMTIS 102 cm. vyrams
88 cm. moterims

KAS SUKELIA VIRŠSVORĮ IR NUTUKIMĄ?

PAGRINDINĖ VIRŠSVORIO, NUTUKIMO PRIEŽASTIS – 
energetinis disbalansas, kada raciono kaloringumas 
viršija organizmo energetinius poreikius.

Produktų su aukšta energetine verte ir dideliu riebalų
kiekio vartojamas 

Fizinio aktyvumo sumažėjimas dėl didėjančio sėdimo
darbo ir judėjimo sumažėjimas

VYRIŠKAS TIPAS ( obuolys)
Riebalų perteklius kaupiasi pilvo srityje
Dažniau sutinkamas pas vyrus
Asocijuojasi su metaboliniu sindromu, 
diabetu ir širdies kraujagyslių ligomis

MOTERIŠKAS TIPAS ( kriaušė)
Riebalų perteklius kaupiasi šlaunų ir 
sėdmenų srityse
Dažniau pasitaiko pas moteris
Nėra patikimo ryšio dėl metabolinio 
sindromo

KIEKVIENAS INDIVIDUALIAI GALI: 
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