
sveiKo senėJimo receptas 

Kaip Gyventi 
Kuo Geriau ir 

Kuo ilGiau?



Gyvenimo būdas ir gyvenamoji bei darbo aplin-
ka labiau nei medicininių paslaugų lygis lemia 
žmonių, ypač brandaus amžiaus, sveikatą.

Kokybiško ir darbingo gyvenimo trukmę gali sutrum-
pinti sveikatos sutrikimai. Jie blogina gyvenimo kokybę 
ir didina priklausomybę nuo medicinos paslaugų. Atsisa-
kius žalingų įpročių ir laikantis sveikos gyvensenos prin-
cipų galima bet kuriame amžiuje stipriai pagerinti savo 
sveikatą ir darbingumą.

Reikia norėti kuo ilgiau išlikti naudingais visuomenei, 
šeimai ir sau bei suprasti, jog tam reikia nuolatinių pa-
stangų. 

Labai svarbu turėti stiprią motyvaciją aktyviai dalyvau-
ti socialiniame gyvenime, kuo ilgiau pasiliekant darbo 
rinkoje. Ypač svarbu, kad sveiki ir darbingi kuo ilgiau iš-
liktų kvalifikuoti, sukaupę didelę patirtį žmonės.

Kaip padėti sau pačiam? 

Svarbiausias priemones galite pradėti taikyti dar nesu-
laukę brandaus amžiaus, patys, be medikų pagalbos:

 y padidinti fizinį aktyvumą, 
 y pagerinti mitybą, 
 y sumažinti psichoemocinio streso lygį,
 y atsisakyti žalingų įpročių,
 y laikytis sveikos gyvensenos principų, 
 y laiku tikrintis sveikatą profilaktiškai, pasinaudoti 

valstybės finansuojamomis ankstyvosios lėtinių 
neinfekcinių ligų diagnostikos programomis.

Verta žinoti, kad:
 y Jūsų fizinis aktyvumas turi būti optimalus (krūvis – 

adekvatus fiziniam pasirengimui, apimantis ir kūno 
rengybą, t.y. tikslingą kūno proporcijų formavimą, 
siekiant estetinių tikslų);

 y mityba turi būti racionali, saikinga, išsauganti bei 
stiprinanti Jūsų sveikatą bei darbingumą (apimanti 
ir maitinimosi būdą, dietą ir specialų, funkcinį 
maistą, vitaminų bei mikroelementų papildomą 
vartojimą), 

 y stresui ir distresui valdyti taikykite psichinės 
sveikatos stiprinimo metodus, meditaciją, 
autogeninę treniruotę ir kt., užsiimkite mėgstama 
laisvalaikio veikla, savanoriaukite, dalyvaukite 
visuomeninėje veikloje,  

 y laikykitės dienos režimo, nemažinkite protinės 
veiklos bei atlikite užduotis ar pratimus mąstymo 
funkcijoms išsaugoti ir stiprinti.

mediKų ir Kitų specialistų paGalba 

Laiku taikant veiksmingas sveikatos priežiūros paslau-
gas, galima pagerinti gyvenimo kokybę ir reikšmingai 
pailginti jo trukmę. Specialistai gali rekomenduoti, atsi-
žvelgdami į asmeninius Jūsų poreikius, liguisto senėjimo 
prevencijos priemones ir patarti, kaip viską daryti kuo 
efektyviau.

Verta žinoti, kad: 
 y pakankamos žinios apie ligų, kurių tikimybė 

vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms didesnė 
(širdies ir kraujagyslių, plaučių, lytinių ir šlapimo 
organų, virškinimo sistemos, odos, stuburo ir 
sąnarių, onkologinių, regos ir klausos ligų, taip pat 
menopauzės ir andropauzės), simptomus padės jų 
išvengti ir, jeigu reikia, laiku pradėti gydymą,

 y vitaminų bei mineralų papildų vartojimas ar 
mankšta gali būti nepakankamai efektyvu ar 
net žalinga, jeigu tai daroma netinkamai. Prieš 
vartodami maisto papildų ir kitų specifinių 
organizmo funkcijas gerinančių nereceptinių vaistų, 
pasitarkite su šeimos gydytoju ar vaistininku. Tie 
patys vaistai brandaus amžiaus žmones veikia 
kitaip, nei jaunus,

 y pasitarkite su specialistais naudodamiesi 
rekreacinėmis, fizioterapijos, detoksikacijos ir 
kitomis neinvazinėmis procedūromis, estetinės 
senėjimo prevencijos medicinos priemonėmis ir 
procedūromis, atliekamomis medicinos įstaigose. 

sveiKa, aKtyvi Gyvensena 
ir paKanKama fizinė veiKla 
stiprina ne tiK Kūną, bet ir 

ramina protą, teiKia Gyvenimo 
džiauGsmo.

Būkite sveiki Bet kurio amžiaus!
 
 

Parengė Danguolė Andrijauskaitė,
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla, 2015


