
2016 m. rugsėjo 27 d. antradienis Nr. 186 (7361) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m.  0,50 Eur

KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – 

“Mie gas – ge riau sia me di ta ci ja. 
   Da lai La ma

SEntEncIJa

3 p.2 p.

Lie tu vo je mir tin gu mas nuo šir dies ir krau ja gys lių sis te mos li gų uži ma pir mą ją vie tą tarp vi sų 
mir ties at ve jų. Pa sau ly je mir tin gu mas nuo šių li gų vi du ti niš kai sie kia 33 pro cen tus, ta čiau 
Lie tu vo je – net 56.
Ne se niai stai gi mir tis su sto jus šir džiai pa si glem žė žy mų ša lies in te lek tua lą, fi lo so fą Leo ni dą 
Dons kį. Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės Šir dies ir krau ja gys lių cent ro va do vė dr. doc. Jur gi ta 
PLI SIE NĖ sa ko, jog šir dies ir krau ja gys lių li gos tam pa epi de mi ja.

Pa vo jin ga epi de mi ja 
ati ma gy vy bes

Jur gi ta JUŠ KE VI ČIE NĖ
jurgita@skrastas.lt

– Sta tis ti ka Lie tu vos at žvil giu ne gai les tin ga, bet 
gal si tua ci ja ge rė ja?

– Lie tu vo je šir dies ir krau ja gys lių li gos pra žu do 
dau giau siai žmo nių, ir šių li gų ne ma žė ja. Pa sa ky
čiau, kad tai tam pa epi de mi ja. Vis gi lai ku at pa ži nus 
li gą, dėl pa žan gių gy dy mo me to dų, dėl tai syk lin gai 
ir lai ku su teik tos pa gal bos pa vyks ta iš gel bė ti vis 
dau giau žmo nių.

La bai svar bu švies ti žmo nes, in for muo ti apie ri
zi kos veiks nius, kas su ke lia šir dies ir krau ja gys lių 
li gas, apie gy dy mo bū ti ny bę, apie gy dy mą ir gy
ven se ną per si rgus.

Žmo gus sau ga li pa dė ti, bet tu ri ne nu mo ti ran ka 
į ri zi kos veiks nius ir juos ko re guo ti. Be to, tu ri at
pa žin ti grės min giau sias si tua ci jas ir lai ku kreip tis 
į gy dy to jus.
– Ko dėl šir dies ir krau ja gys lių li go mis mo te rys 
su ser ga re čiau ne gu vy rai?

– Mo te ris iki me no pau zi nio am žiaus tu ri est
ro ge nų. Tai na tū ra li šir dies ap sau ga, to dėl mo
te rys, jei gu su ser ga, tai daž niau vė ly ves nia me 
am žiu je.

Nukelta į 7 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Kvalifikuotųdarbuotojųrandaužsienyje
Kva li fi kuo tų spe cia lis tų trū ku mas ir ne kva li fi kuo tų 
dar buo to jų per tek lius iš lie ka pa grin di niu darb da vių  
ir Dar bo bir žos gal vos skaus mu. Daug už dirb ti no ri vi si, 
ta čiau dau giau sia pa siū ly mų – už mi ni ma lų at ly gi ni mą. 
Ar tai – au gan čios eko no mi kos ro dik lis? Šiau lių te ri to ri nės 
dar bo bir žos di rek to rius Ri mun das Do mar kas sa ko,  
jog „eko no mi kos ne smu ki mo šauk liai“ yra už sie nie čiai.  
Jų šie met įdar bin ta re kor diš kai daug – 3 376.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Min dau gas DRĄ SU TIS
mindaugas@skrastas.lt

– Ką šiuo me tu be dar biui ga li pa siū ly ti Dar bo bir ža?
– Pa siū ly mų at ro do yra daug – įre gist ruo ta dau giau 

nei 1 200 dar bo vie tų. Dau giau siai ieš ko ma to li mo jo 
su si sie ki mo vai ruo to jų (380), nes jų trūks ta. Dėl to 
daž nai ten ka įdar bin ti už sie nie čius. Ieš ko ma pa gal bi
nių dar bi nin kų, trūks ta par da vė jų, siu vė jų, sta ty bi nin
kų, va ly to jų, su vi rin to jų.

Nukelta į 3 psl.

PO REI KIAI: 
Pa sak Šiau lių 

te ri to ri nės 
dar bo bir žos 
di rek to riaus 

Ri mun do 
Do mar ko, 

darb da viai 
la biau siai 

pa gei dau ja jau nų 
ir mo ty vuo tų 

dar buo to jų.

LAIP TAI: Vil niaus se na mies ty je, Bokš to ir Onos 
Ši mai tės gat vių san kir to je, ati deng ti Čes lo vo Mi lo šo 
laip tai. Ant jų iš kal ti poe to ei lių frag men tai pri mins 
iš Lie tu vos ki lu sį No be lio pre mi jos lau rea tą.  
Čia vy ku sio je ce re mo ni jo je ati deng tos in for ma ci nės 
len tos apie Č. Mi lo šą lie tu vių, len kų ir ang lų 
kal bo mis bei poe to sig na tū ra, iš kal ta ak me ny je.

Dai niaus LA BU čiO (EL TA) nuo tr.

KAR DIO LO GĖ: Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės Šir dies ir krau ja gys lių cent ro 
va do vė dr. doc. Jur gi ta Pli sie nė sa ko, kad net gy dy to jams, ži nan tiems ža lin gą 
stre so po vei kį šir džiai, ne vi sa da pa vyks ta jį kont ro liuo ti.

F. Olan das ža da 
ga lu ti nai už da ry ti 
„džiung les“
Į Pran cū zi jos Ka lė uos ta mies tį at vy kęs ša lies 
pre zi den tas Fran sua Olan das pa ža dė jo ga lu
ti nai už da ry ti „džiung lė mis“ va di na mą pa bė
gė lių sto vyk lą prie La man šo. Sto vyk lo je ne to li 
uos to gy ve na tūks tan čiai pa bė gė lių. Dau ge lis 
jų čia at vy ko ti kė da mie si ne le ga liai ke liau ti to
liau į Jung ti nę Ka ra lys tę, ta čiau da bar uos tas ir 
tu ne lis per La man šą griež tai sau go mi.
Prieš ke lias sa vai tes ži ny bos pa skel bė apie Ka lė 
pa bė gė lių sto vyk los lik vi da vi mą. Mig ran tai bus 
pa skirs ty ti po priė mi mo cent rus vi so je ša ly je.

Kan di da tai į JAV pre zi den to po stą Hi la ri Klin ton 
ir Do nal das Tram pas nak tį į ant ra die nį (3.00 
val. Vi du rio Eu ro pos va sa ros lai ku) su si kaus pir
muo siuo se sa vo TV de ba tuo se iš tri jų.
Li kus še šioms sa vai tėms iki rin ki mų bu vu sios 
vals ty bės sek re to rės ir ne kil no ja mo jo tu ro mag
na to po zi ci jos ap klau so se yra apy ly gės. Tai tik 
di di na įtam pą prieš de ba tus.
Res pub li ko nų kan di da tas vyk do la bai ag re sy vią 
rin ki mų kam pa ni ją, ta čiau pa skel bė, kad TV dvi
ko vo je mė gins bū ti san tū rus. 

H. KlIn ton IR D. tRaM paS 
SU SI KaUS pIR MUo SIUo SE 
tV DE ba tUo SE

Le ga li zuo tas ky šis: ko va su ko rup ci ja 
ar dur nių ieš ko ji mas?

M. Bi lius: neį ga lių jų 
spor tui va do vau ja 
neį ga li val džia

Ko MEn ta RaS

Re gi na 
MUS NEC KIE NĖ

Ar įtei sin ta ky šių sis te ma, nuo ku rios dar bus 
at skai to mi ir mo kes čiai, bus šva res nė už neį tei sin tą ją?
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2 pREnUMERata

„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKiO nuotr.
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