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J. Čelutkienė: „Užkirskime kelią ankstyvoms mirtims”: [pokalbis su Lietuvos kardiologų draugijos 

prezidente, Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro gydytoja kardiologe prof. Jelena Čelutkiene] / 
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 Turinyje: Atsiranda nusilpus širdžiai ; Dėmesys širdies problemoms 

 Apie širdies nepakankamumą, jį sukeliančias širdies ligas bei rizikos faktorius, kuriuos gali kontroliuoti 

patys žmonės. 

Ką pranašauja padidėjęs cholesterolis? / [pasakoja gydytojos kardiologės Egidija Rinkūnienė ir Eglė 

Palevičiūtė] ; [kalbėjosi] Birutė Litvinaitė. - Iliustr., portr. // Valstiečių laikraštis. - 2021, geg. 22, p. 20. 
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Modestas Gudauskas, Sigita Glaveckaitė] ; [recenzentas Pranas Šerpytis]. – Vilnius, 2021. – 1 pdf failas (24 p.) : 

iliustr. 

https://www.heart.lt/wp-content/uploads/2021/04/A5_knygele_PV_2020-04-23_3mm_uzlaidos-3.pdf 

Kai širdis išklysta iš ritmo. – Iliustr. // Stilius. – 2020, Nr. 30, p. 30–35. 

 Turinyje: LSMU ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus 

vadovės prof. Jurgitos Plisienės komentaras 

Kaip išsigydyti širdies ir kitas lėtines ligas be vaistų?: gyvensenos medicina keičia sveikatos apsaugos 

paradigmą / Algimantas Kirkutis, Hansas Diehlas ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
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Kaip maitintis, kad širdis būtų sveika?: [pataria VU Medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas]. - 
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Kardiologė: ką daryti, kad koronaviruso infekcija neužkimštų kraujagyslių?: [pokalbis su Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja kardiologe Milda Kovaite]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2021, 

saus. 5, p. 11. 

 Apie COVID-19 infekcijos įtaką širdies ir kraujagyslių ligoms, koronaviruso sukeliamas komplikacijas. 
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Kraujotakos sistemos ligų mažinimo profilaktika / Daiva Talačkienė. - Vilkaviškis: Vilkaviškio rajono 
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Lietuvos rytas. – 2021, bal. 22, priedas „Būkime sveiki“, p. 6. 
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persodinta donoro širdis, istoriją. Su mamos I. Kripienės ir I. Kripaitės prisiminimais 
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Širdies sustojimas / V. Žilinskaitė // Vaikų ligų ABC. – Vilnius: Alma littera, 2022. – P. 302. 
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draugijos prezidento prof. Rimvydo Šlapiko pasakojimas] / [užrašė] Giedrė Balčiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 
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- Iliustr. // Sveika šeima. - 2021, bal. 22/28(Nr. 17), p. 2. 
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