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Sveikata

Šių metų pavasarį bendrovė 
„Spinter tyrimai“ atliko Lietu-
vos gyventojų įpročių tyrimą. 
Paaiškėjo, kad beveik trečdalis 
apklaustųjų net šiltuoju metų 
laiku lauke darbo dieną tepra-
leidžia nuo pusės iki vienos va-
landos. Ką jau kalbėti apie šaltą-
jį sezoną, kai dauguma stengiasi 
net nosies nekišti – būna tik tiek, 
kiek reikia nueiti iki automobilio 
ar viešojo transporto stotelės. 

Kauno technologijos univer-
siteto Sporto ir sveikatingumo 
centro Laisvalaikio sporto ir svei-
katingumo skyriaus vadovė doc. 
dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazai-
tė sako, jog grynas oras turi tiek 
pranašumų, kad neišnaudoti 
šio nemokamo vaisto – didelis 
nuostolis. 

Laimingi ir žvalūs
Doc. dr. L. Daniusevičiūtė-Bra-

zaitė vardija ne vieną priežastį, 
kodėl turėtume sąmoningai ieš-
koti laiko kasdien bent truputį 
pabūti gryname ore, nepaisyda-
mi sutemų ir kartais žvarboko 
vėjo. 

„Grynas oras visų pirma yra 
vienas geriausių ginklų stresui 
įveikti. Būdami gryname ore 
įkvepiame daugiau deguonies, 
dėl to gaminasi daugiau laimės 
hormono serotonino. Grynas 
oras taip pat suteikia energijos 
ir aštresnio proto. Pabuvę lauke 
būname žvalesni. Didesnis kie-
kis deguonies pagerina smege-
nų veiklą, koncentraciją. Jei die-
na – saulėta, būnant lauke sin-
tetinamas vitaminas D, būtinas 
daugeliui organizmo funkcijų. 
Taip stiprinama imuninė siste-
ma, stiprėja kaulai ir dantys“, – 
sako pašnekovė.

Padeda net lieknėti
Pasak doc. dr. L. Daniusevi-

čiūtės-Brazaitės, būdami lauke 

mes išvalome plaučius. Dėl di-
desnio kiekio deguonies labiau 
išsiplečia plaučiai, todėl grynas 
oras pagerina jų išsivalymą. Iš-
kvėpdami per plaučius iš or-
ganizmo pašaliname toksinus. 
Be to, kaip minėta, grynas oras 
stiprina imuninę sistemą. „Padi-
dėjus gauto gryno oro kiekiui, 
padidės kiekis deguonies, pade-
dančio mūsų baltiesiems kraujo 
kūneliams tinkamai veikti kovo-
jant su mikrobais. Grynas oras 
taip pat padeda normalizuoti 
kraujospūdį ir širdies ritmą, tu-
ri teigiamos įtakos virškinimo 
sistemai. Dėl didesnio kiekio 
deguonies geriau virškinamas 
maistas, todėl tai ypač padės, jei 
norėsite numesti svorio“, – aiški-
na mokslininkė.

Tiesa, būtina vengti užterštos 
aplinkos, oras visų pirma turi 
būti švarus. „Laikykitės atokiau 
nuo intensyvaus eismo“, – įspė-
ja pašnekovė.

Sporto klubas ar laukas?
Subalansuota mityba ir spor-

to užsiėmimai, apie kuriuos tiek 
daug kalba gydytojai, dietologai 
ir treneriai, – iš tiesų labai svar-
būs. Tačiau jei gryname ore pra-
leidžiame itin mažai laiko, net ir 
šios priemonės gali pasirodyti 
neveiksmingos. Tad geriau pus-
valandį praleisti ant bėgimo ta-
kelio sporto salėje ar tiek pat lai-
ko pasivaikščioti gryname ore? 
Doc. dr. L. Daniusevičiūtė-Bra-
zaitė įsitikinusi, jog grynas oras 
šią kovą laimi.

Daugiausia naudos patiria-
me, kai lauke užsiimame aktyvia 
veikla – vaikštome, žaidžiame 
su vaikais ar anūkais, tvarkome 
aplinką ir pan. Tačiau organiz-
mas slapta džiūgauja net ir dėl 
pusvalandžio, praleisto ant suo-
liuko dairantis į praeivius – mes 
žvalgomės, o jis kvėpuoja. 

Svarbu norėti
Yra įvairių nuomonių, kiek 

laiko per dieną reikėtų praleisti 
gryname ore. Vieni mini keliolika 
minučių, kiti – kelias valandas. 
Akivaizdu, kad kuo daugiau – 
tuo geriau. Visgi dirbantiesiems 
nuo 8 iki 17 valandos keletą va-
landų praleisti lauke – didelis iš-
šūkis. Ypač šiuo metų laiku, kai 
grįžus – jau tamsu, šalta, neretai 
ir lyja. 

Atliekant minėtą tyrimą gy-
ventojų buvo klausiama apie 
veiksnius, kurie jiems trukdo 
dažniau išeiti iš uždarų patalpų. 
Kas penktas apklaustasis – 20 
proc. – kaip pagrindinę priežastį 
nurodė laisvo laiko stygių. Taip 
pat užsiminė apie tokius trik-
džius kaip didelis darbo krūvis 
ar per trumpa pietų pertrauka. 
Deja, net ir tie, kurie turi daugiau 
galimybių pabūti gryname ore, 
pavyzdžiui, dirba pamainomis 
ar yra išėję į pensiją, nebūtinai 
jomis pasinaudoja.

Į klausimą, kaip rasti laiko pa-
būti lauke, sveikatos specialistė 
atsako paprastai: visų pirma rei-
kia to norėti. Tuomet jau dera 
ieškoti galimybių. Pavyzdžiui, į 
lauką dienos metu galima per-
kelti tam tikras veiklas – pietauti 
eiti ne į tame pačiame pastate 
esančią kavinukę, o paėjėti iki 
tolėliau esančios, į parduotuvę 
vakare užsukti ne su automo-
biliu, o iš namų pėsčiomis, iš 
darbo, renginio ar susitikimo su 
draugais grįžti pėstute ar bent 
paėjėti iki kiek toliau esančios 
viešojo transporto stotelės. Ta-
čiau elgtis visada reikia apdai-
riai: jei gatvėse tuo metu – auto-
mobilių spūstys, kvėpuoti išme-
tamosiomis dujomis, be abejo, 
nesaugu.

Dar viena visiems prieinama 
galimybė bent minimaliai pa-
kvėpuoti grynu oru – dažnai ir 
gerai išvėdinti patalpas. „Net ir 
šaltuoju metų laiku reikia vėdin-
ti patalpas – sudaryti skersvėjį 
nors 5–10 minučių, geriau – ne 
vieną kartą per dieną. Tai mažina 
patalpose esančių virusų plitimą, 
aprūpina mūsų organizmą de-
guonimi. Pastarasis – labai svar-
bus veiksnys kovojant su įvairio-
mis infekcijomis“, – sako doc. dr. 
L. Daniusevičiūtė-Brazaitė.

Prisitaikyti po truputį
Kai kurie lietuviai šaltuoju se-

zonu užsidaro namie, nes bijo 
susirgti. Ar tikrai susergame dėl 
šalčio? Pašnekovės teigimu, daž-
niausiai susergame dėl mikroor-
ganizmų, kurių gausu nevėdina-
mose uždarose patalpose. Mūsų 
imuninei sistemai didesnis iššū-
kis gali būti ne šaltis, o dideli 
temperatūros svyravimai. Jei-
gu esame įpratę prie teigiamos 
temperatūros ir staiga atšąla iki 
kelių ar keliolikos laipsnių šalčio, 
organizmas nespėja prisitaikyti, 
patiria stresą ir dėl to kyla dides-
nė rizika susirgti. 

Doc. dr. L. Daniusevičiūtė-Bra-
zaitė kartu su kolegomis 2013–
2014 m. atliko aklimatizacijos, 
t. y. organizmo prisitaikymo, prie 
šalčio tyrimą. Tiriamieji 20 dienų 
po 3 valandas praleisdavo 14 
laipsnių vandenyje. Iš pradžių jie 
drebėjo, buvo fiksuojamos tam 
tikros organizmo reakcijos į šal-
tį, tačiau ilgainiui ši temperatūra 
dalyviams pasirodė visai priimti-
na. Nė vienas tyrime dalyvavęs 
asmuo nesusirgo. Atvirkščiai, jie 
džiaugėsi, kad tapo energinges-
ni, o mąstymas tapo aštresnis. 
Kaip aiškina mokslininkė, mūsų 
organizmui reikia laiko prisitai-
kyti prie aplinkos sąlygų. Taigi 
išpulti atsilapojusiems paltus į 
šaltą orą nereikėtų, tačiau tin-
kamai apsirengus grynas oras, 
be abejonės, yra pats geriausias 
nemokamas vaistas nuo daugy-
bės ligų.

L. Daniusevičiūtė-Brazaitė tikina,  
kad grynas oras – geriausias nemokamas 

vaistas nuo daugybės ligų

Grynas oras daro stebuklus
Namai, automobilis ar autobusas,  – 
ir vėl iš naujo. Įsisukę į rutiną, dažnai 
nerandame laiko tam, kas svarbiausia, 
t. y. sveikatai. Šįkart kalbame ne apie 
sportą, o apie seną gerą vaistą nuo 
daugybės ligų – buvimą gryname ore. 
Ramutė ŠULČIENĖ


