
SVEIKA GYVENSENA 

Pasak Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO), sveikata yra visiškos fizinės, psichinės ir socialinės 

gerovės būklė. Įdomu tai, kad sveikata nėra paprasčiausiai apibrėžiama kaip tik ligos nebuvimas. 

 

 

 

 

 

 

Pasak PSO, asmens gyvensena turi įtakos iki 50 proc. jo sveikatos, o gyvenimo aplinka ir paveldimumas sudaro 

tik 20 proc. reikšmės asmens sveikatai, medicina - tik 10 proc. Kas rodo, kad pats asmuo yra atsakingas už jo 

sveikatą, gerovę ir kūno būklę. 

Sveikos gyvensenos, o kartu ir sveikatos stiprinimo receptas yra paprastas, bet labai reikšmingas sveikatos 

garantas:  

035140530 

Tai Europos kardiologų draugijos rekomenduojamas sveiko žmogaus kodas: 

 

0 (nerūkyti); 

3 (kasdien nueiti greitu žingsniu ne mažiau kaip 3 km., mankštintis laisvalaikio metu bent 30 min. 4 kartus per 

savaitę); 

5 (suvalgyti kasdien 5 porcijas daržovių ir vaisių); 

140 (sistolinis kraujo spaudimas turi būti mažesnis nei 140 mmHg); 

5 (kraujyje bendrojo cholesterolio koncentracija turi būti ne didesnė kaip 5 milimoliai litre);  

3 (mažo tankio lipoproteinų MTL koncentracija kraujyje turi būti ne didesnė kaip 3 milimoliai litre); 

0 (neturi būti antsvorio ar nutukimo).  

 

 

TAIP PAT SVARBU: 

• Laikytis asmens higienos bei stiprinti imuninę sistema; 

• Pasirinkti sveikatai palankesnius maisto produktus, vadovaujantis SAM maisto pasirinkimo piramidės 

rekomendacijomis bei pažymėtus „Rakto skylutės“ simboliu; 

• Vengti streso, įtampos, pervargimo ir konfliktų. Formuoti pozityvų požiūrį į gyvenimą ir problemas. Derinti 

protinį darbą su fiziniu, pakankamai ilsėtis ir gerai išsimiegoti; 

• Atsisakyti visų nesveikų gyvensenos įpročių; 

• Dalyvauti nustatytų tikslinių grupių prevencinėse programose ir profilaktinėse patikrose; 

• Nuolat ugdyti ištvermę, jėgą ir lankstumą pagal mokslininkų ir kūno kultūros specialistų rekomenduojamą 

fizinio aktyvumo piramidę. Joje nurodyta, kad žmogus daugiausiai laiko turėtų skirti vaikščiojimui, važiavimui 

dviračiu, namų ruošos darbams, aktyviai leisti laisvalaikį;  

• Kiek įmanoma daugiau būti sveikoje gyvenamoje, laisvalaikio, darbo aplinkoje, gryname ore. 

 

SVEIKA GYVENSENA YRA GRINDŽIAMA: 

• SVEIKA IR SUBALANSUOTA MITYBA 

• FIZINIU AKTYVUMU 

• EMOCINE IR DVASINE GEROVE 

• RIZIKOS SVEIKATAI PREVENCIJA 

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ineta Klimantavičienė, 

remiantis www.smlpc.lt medžiaga. Tel.nr: +37062909827, el. paštas: ineta.klimantaviciene@sveikatos-biuras.lt 

 

 

  

 

 
SVEIKAS SAULĖS MIESTAS 

http://www.smlpc.lt/

