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Garsus rusų rašytojas, eseistas, 
dramaturgas ir filosofas Levas 
Tolstojus yra sakęs: „Anaiptol neverta 
skaityti visko, skaityti dera tik tai, kas 
atsako į sieloje kilusius klausimus“. 
Tikimės, kad šis pavasariu kvepiantis 
naujienlaiškis atsakys į Jūsų sielos 
klausimus ir įkvėps naujiems 
sveikatinantiems pokyčiams. 
Linkime malonaus skaitymo!

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!
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Sausio 28–29 dienomis Viana do Kaste-
le (Portugalijoje) įvyko programos URBACT 
III „Žaidimų paradigma“ (angl. „The Playful 
Paradigm“) ketvirtasis projekto partne-
rių susitikimas, kuriame dalyvavo Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuro 
atstovės Jūratė Grubliauskienė ir Laura 
Kubiliutė.

Susitikimo dalyviai pristatė įgyvendi-
namas ir būsimas žaidybines veiklas bei 
renginius savo miestuose. Darbo grupė-
se diskutuota apie vietinių organizacijų 
įtraukimą, siekiant perimti ir pritaikyti ge-
rąją Udinės miesto patirtį, aptarta, kaip 
aktyviau įtraukti bendruomenę į projekto 
veiklas.

URBACT projekto ekspertas Wessel 
Badenhorst skaitė pranešimą apie vieto-
kūrą (angl. placemaking) kaip priemonę, 
skirtą įtraukti vietos bendruomenę į tva-
rios urbanistinės aplinkos kūrimą. Projekto 

partneriai diskutavo, kaip padaryti viešą-
sias erdves patrauklias bendruomenėms, 
įtraukiant ir pažeidžiamas visuomenės 
grupes.

Susitikimo dalyviai susipažino su Via-
na do Kastelo kultūros ir neformalaus 
švietimo centru (ACEP), kuriame lankosi 
ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai, 
yra įrengta žaisloteka, biblioteka, kūrybi-
nės, informatikos, audiovizualinės erdvės, 
vyksta sveikatos edukacinės programos 
mokiniams.

Klaipėdoje įgyvendinant šį projektą sie-
kiama didinti kartų tarpusavio supratimą, 
skatinti jaunimo ir senjorų bendravimą, sti-
printi psichinę sveikatą, vystyti žaidžiančio 
miesto koncepciją.

Projektas finansuojamas iš URBACT III 

Europos teritorinio bendradarbiavimo pro-

gramos (2014–2020) bendromis Europos 

Sąjungos lėšomis.

Kiekvienas iš mūsų, keliaudamas į par-

duotuvę, norime savo pirkinių krepšelį 

papildyti sveikatai naudingų produktų, o 

tą padaryti galime tik domėdamiesi pro-

duktais. Daugybė atliktų tyrimų atskleidžia, 

jog retas žmogus skaito etiketes, nes sun-

ku įskaityti smulkų šriftą arba tiesiog nėra 

laiko.

Tačiau siekiant pagerinti gyventojų 

sveikatą ir mitybą, sudaryti galimybę rin-

koje atsirasti sveikatai palankių maisto 

produktų, Lietuvoje 2014 m. buvo įsteig-

ta valstybinė nekomercinė sveikatai pa-

lankesnių maisto produktų ženklinimo 

rakto skylutės simboliu sistema. Nuo to 

laiko maisto gamintojai, tiekiantys rinkai 

Sveikatos apsaugos ministerijos nustaty-

tus kriterijus atitinkančius produktus, gali 

savanoriškai ir nemokamai juos ženklinti 

rakto skylutės simboliu. Produktai su rak-

to skylutės simboliu turi mažiau riebalų, 

druskos, cukraus bei daugiau skaidulinių 

medžiagų, o ženklinimo išskirtinumas lei-

džia pirkėjui lengvai juos pastebėti par-

duotuvės lentynose. 

Siekiant skatinti „Rakto skylutės“ pro-

duktų kūrimą, kovo 19 dieną 11 val. Klai-

pėdos miesto visuomenės sveikatos biure 

vyks seminaras „Rakto skylutės simboliu 

ženklintų maisto produktų kūrimas“ (pla-

nuojama trukmė – 2 val.), kuris skirtas Klai-

pėdos miesto maisto produktų gamybos 

įmonių vadovams. Seminaro metu kalbė-

sime apie šių produktų svarbą bei kartu 

su Klaipėdos valstybinės kolegijos Maisto 

technologijos ir mitybos katedros vedė-

ja, lektore V. Bradauskiene apžvelgsime, 

kaip rinkoje sukurti daugiau produktų, ku-

riuos būtų galima žymėti rakto skylutės 

simboliu.

Lai sveikesni pasirinkimai būna leng

vesni!

„Rakto skylutė“ – sveikesnei mitybai
„Žaidimų paradigma“ projekto  
partnerių susitikimas Viana do Kastele

„Vizija tampa tikra tik tada, kai pažvelgi į savo širdį. Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda.“ – Karlas Jungas



3 psl.   A K T U A L I J O S „Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių.“ – Seneka

Sveikesnio elgesio skatinimas paauglystėje ir tinkamų preven-
cinių priemonių taikymas yra labai svarbus siekiant geresnės jaunų 
asmenų sveikatos bei jų gebėjimo vystytis ir klestėti.

Rūpinantis jaunimo sveikata, reikia:

 • skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą;
 • formuoti tinkamus sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • didinti jaunuolių sveikatos raštingumą ir atsakomybės  
už savo sveikatą supratimą;

 • plėsti visiems prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai š. m. 
vasario 12 d. 13.00 val. Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mo-
kykloje drauge su jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslau-
gų (JPSPP) koordinatore organizavo jaunimo varžybas „Greičiau, 
aukščiau, tvirčiau“, kuriose dalyvavo Klaipėdos profesinio ugdymo 
įstaigų moksleivių komandos.

Jaunimo varžybų ,,Greičiau, aukščiau, tvirčiau“ tikslas – stiprinti 
Klaipėdos miesto profesinio ugdymo įstaigų moksleivių sveikatą 
ir didinti motyvaciją būti fiziškai aktyviems. Varžybų dalyviai atli-
ko komandines užduotis: šuolio į tolį rungtys, estafetės su ,,Trikke“ 
triračiais paspirtukais, komandinės užduotys su barjerais, koman-
dinės užduotys su šokdyne, judrioji estafetė. Varžybose dalyvavu-
sios komandos buvo apdovanotos sveikatinančiais prizais.

Sveikiname visus dalyvavusius, dėkojame BĮ Klaipėdos miesto 
lengvosios atletikos mokyklai už bendradarbiavimą ir  dalinamės 
renginio akimirkomis.

Įvyko jaunimo varžybos  
,,Greičiau, aukščiau, tvirčiau“!

Jaunimo varžybų  
„Greičiau, aukščiau, tvirčiau“  

nugalėtojai:

 I vieta  
Klaipėdos paslaugų ir verslo  

mokyklos komanda

 II vieta  
Klaipėdos Ernesto Galvanausko  

profesinio mokymo centro komanda

 III vieta  
VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto  

mokyklos komanda



„Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana.“ – Albertas Einšteinas4 psl.   S V E I K A T A

Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą

Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, 
kurios imantis kiekvienas asmuo gali pri-
sidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos 
mažinimo Lietuvoje bei pasaulyje. Kiek
vieno mūsų indėlis – labai svarbus!

RŪŠIAVIMO SVARBA:

 • Taupome išteklius: medžiagos, iš kurių 
yra pagamintos pakuotės, perdirbimo 
metu naudojamos kaip žaliavos. Tad 
rūšiuodami taupome nuolat senkančius 
neatsinaujinančius išteklius.

 • Kovojame prieš klimato atšilimą: 
rūšiuodami ir perdirbdami atliekas, su-
taupome daugybę energijos, kuri būtų 
naudojama naujų pakuočių gamybai.

 • Mažiname sąvartynus: rūšiuodami 
mes mažiname sąvartynus, atliekos yra 
perdirbamos arba naudojamos energi-
jai išgauti, todėl gerokai mažiau teršia 
mūsų gyvenamąją aplinką.

 • Taupome energiją: rūšiuodami ir per-
dirbdami atliekas, sutaupome daugybę 
energijos, kuri būtų naudojama naujų 
pakuočių gamybai.

SĄVARTYNAI KENKIA APLINKAI 

IR SVEIKATAI:

 • Tarša ir smarvė: šiukšlėmis užteršiami 
didžiuliai žemės plotai bei požeminiai 
vandenys.

 • Pavojus sveikatai: yrant atliekoms 
išsiskiria žalingos dujos ir cheminiai 
junginiai, kurie kenkia gamtai, gyvū-
nams bei žmonių sveikatai.

 • Pavojus gyvūnams: sąvartynuose 
gyvūnai supainioja atliekas su maistu, 
jomis apsinuodija ir susižeidžia.

 • Ligos ir parazitai: sąvartynuose 
veisiasi žiurkės, nešiojančios ligas ir 
parazitus, paukščiai atliekas išnešioja į 
aplinkinius regionus.

 • Kenksmingos dujos: pūvant atliekoms, 
išsiskiria metanas ir CO2. Šios dujos 
didina šiltnamio efektą, kenkia auga-
lams ir žmonių sveikatai.

KĄ DAR GALIME PADARYTI?

Pradėkite rūšiuoti – tai pirmas žingsnis, 
jei norime gyventi švarioje šalyje, gerti 
neužterštą vandenį bei kvėpuoti tyru oru. 
Tačiau vien to nepakanka norint būti at-
sakingam vartotojui. Vertėtų vadovautis 
3P taisykle: 

PAKUOČIŲ MAŽINIMAS >  

PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS > 

PERDIRBIMAS. 

PAKUOČIŲ MAŽINIMAS: 

Vartojimas kasdien auga, nes gyvento-
jų skaičius pasaulyje taip pat didėja. Ta-
čiau mūsų įpročiai taip pat nėra draugiš-
ki aplinkai. Kuo daugiau vartojame – tuo 
daugiau teršiame. Tad reikėtų vadovautis 
keliais paprastais patarimais:
 • perkame tik tai, ko reikia;
 • perkame rečiau, bet didesniais kie-
kiais;

 • perkame tas pakuotes, kurios gali būti 
per dirbamos;

 • perkame prekes tokiose pakuotėse, 
kurias galima papildyti (pvz., muilas, 
pakraunamos baterijos);

 • perkame aplinką tausojančias prekes 
(energiją taupančias lemputes, daiktus 
iš perdirbtų medžiagų);

 • naudojame mažiau plastikinių maiše-
lių – į parduotuvę atsinešame savo 
medžiaginį maišelį.

PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS:

Daugybė pakuočių, kurias nusiperkame, 
gali pradėti gyventi antrą gyvenime dar 
mūsų namuose:
 • prekybos centruose įsigyjami plastiki-
niai pirkinių maišeliai namuose gali tapti 
šiukšlių maišais, o popieriniai – vynioji-
mo medžiaga;

 • vokai gali būti naudojami užrašams, 
pastaboms pasižymėti;

 • stikliniai indai gali tapti įvairaus pobū-
džio produktų talpyklomis;

 • laikraščius, kartono pakuotes galima 
nau doti kaip pakavimo medžiagą;

 • seni drabužiai namuose gali tapti nau-
jais pagalvių užvalkalais, servetėlėmis;

 • padangos gali būti kūrybingai pa-
naudojamos namuose – pavyzdžiui, 
sūpynės vaikams;

 • medienos gaminiai gali būti naudojami 
kaip malkos;

 • sena elektros įranga gali būti aukojama 
labdaros organizacijoms, o ne išmeta-
ma.

PERDIRBIMAS:

Kasdien namuose susidaro nemaža dalis 
žaliųjų atliekų. Kiekviena į sąvartyną pa-
tenkanti tokių atliekų tona išskiria 300–
500 m3  kenksmingų dujų. Todėl svarbu, 
kad tokios atliekos būtų surenkamos ir 
sutvarkomos atskirai:
 • kompostuoti galima sodo ir daržo 
atliekas: gėlių ir daržovių liekanas, 
nupjautą žolę, medžių lapus, smulkias 
šakeles, naminių gyvūnų (triušių, vištų 
ir kt.) išmatas;

 • virtuvės atliekas: daržovių atliekas, 
lukštus, kevalus, gėles, vaisius, kavos ir 
arbatos tirščius;

 • nepatartina kompostuoti piktžolių su 
sėklomis, kurios gali išlikti ir subren-
dusiame komposte. Paskleidus tokį 
kompostą dirvoje, ji yra užteršiama; 

 • negalima kompostuoti skerdienos, 
mėsos ir žuvies atliekų, virtų daržovių.

Informacijos šaltiniai: www.žaliasistaskas.lt ir www.ecdc.europa.eu/en/home

http://www.zaliasistaskas.lt
http://www.ecdc.europa.eu/en/home
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Tuberkuliozė – klausimai ir atsakymai

Kiekvienais metais kovo 24 d. pasau-
lyje pažymima Pasaulinė tuberkulio-
zės  diena. Lietuva pagal sergamumo 
tuberkulioze rodiklius patenka į rizikin-
giausių Europos valstybių sąrašą.

TUBERKULIOZĖ – KAS TAI? 

Kvėpavimo organų tuberkuliozė (TB) – 
infekcinė liga, kurią sukelia tuberku-
liozės mikobakterija (Mycobacterium 
tubercolosis) (Robertas Kochas tuber-
kuliozės sukėlėją atrado 1882 metais 
kovo 24ąją). Liga plinta per orą, o pa-
grindinis šaltinis yra žmogus, sergantis 
atvira plaučių TB forma. Negydoma TB 
sergantis žmogus gali mirti. 

KOKIE PAGRINDINIAI 

TUBERKULIOZĖS POŽYMIAI?

Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo 
to, kurioje kūno vietoje dauginasi ligos 
sukėlėjas. Liga dažniausiai pažeidžia 
plaučius ir pasireiškia šiais požymiais:
 • sunkus kosulys, trunkantis ilgiau 
kaip 3 savaites;

 • skausmas krūtinėje; 
 • skreplių, kraujo atkosėjimas;
 • silpnumas, nuovargis;
 • svorio mažėjimas;
 • apetito stoka;
 • drebulys;
 • karščiavimas;
 • naktinis prakaitavimas.

AR VISIEMS UŽSIKRĖTUSIEMS 

ASMENIMS LIGA PASIREIŠKIA 

VIENODAI?

Ne visi užsikrėtę tuberkuliozės bak-
terijomis suserga šia liga. Tuberkulio-
ze užsikrėtę, bet šia liga nesergantys, 
žmonės nieko nejunta ir gali niekada 
nesusirgti. Infekuoti tuberkuliozės bak-
terijomis asmenys gali jausti neaukštą 
temperatūrą, bendrą silpnumą, tačiau 
jiems nerandama lokalių tuberkuliozės 
pažeidimų ir jie neplatina tuberkulio-
zės bakterijų.

KAS YRA INFEKUOTUMAS?

Daugumos žmonių, kurie įkvepia tuber-
kuliozės bakterijų ir užsikrečia, organiz-
mas pajėgia kovoti su bakterijomis ir 
sustabdyti jų dauginimąsi. Bakterijos 
tampa neaktyvios, bet lieka gyventi or-
ganizme ir gali vėl suaktyvėti vėliau. Tai 
vadinama infekuotumu.

Daugelis infekuotų tuberkuliozės 
bakterijomis žmonių niekada nesuser-
ga plaučių tuberkulioze. Šių žmonių 
organizme tuberkuliozės bakterijos 
išlieka neaktyvios visą gyvenimą ir li-
gos nesukelia. Tačiau kai kurių žmonių 
organizme, ypač jei jų imuninė sistema 
silpna, bakterijos tampa aktyvios, dau-
ginasi ir sukelia tuberkuliozę.

KAIP TUBERKULIOZĖ PLINTA?

Tuberkuliozė plinta oru iš vieno as-
mens kitam.   Bakterijos patenka į orą, 
kai   plaučių ar gerklų tuberkulioze 
sergantis asmuo kosėja, čiaudi, kalba, 
dainuoja. Šalia esantys žmonės gali 
įkvėpti šių bakterijų ir užsikrėsti.

Žmogui įkvėpus tuberkuliozės bak
terijų, jos nusėda plaučiuose ir pradeda 
daugintis. Iš plaučių per kraują jos gali 
patekti į kitus organus, pavyzdžiui, 
inkstus, stuburo ir galvos smegenis.

Plaučių ar gerklų tuberkuliozė gali 
būti užkrečiama. Tai reiškia, kad bakte-
rijos gali plisti kitiems žmonėms. Tuber-
kuliozė kitose kūno dalyse, pavyzdžiui, 
inkstuose ar stubure, paprastai yra 
neužkrečiama.

Labai tikėtina, kad tuberkulioze ser-
gantis žmogus perduos ją tiems, su 
kuriais leidžia laiką kasdien. Tai  šeimos 
nariai, draugai, bendradarbiai ar moky-
klos draugai.

DAUGIAU INFORMACIJOS ŠIA TEMA RASITE ČIA Informacijos šaltiniai: www.ulac.lt ; nvsc.lrv.lt

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/tuberkulioze-klausimai-ir-atsakymai-20344.html
http://www.ulac.lt
http://nvsc.lrv.lt


„Geras įprotis privalo pašalinti tai, ką įdiegė blogas.“ – Seneka

Tinkamas medicininių kaukių dėvėjimas 

Kasdien daugėjant sergančiųjų gri-
pu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis ir kitomis oro la-
šeliniu būdu plintančiomis infekci-
jomis, reiktų neprarasti budrumo ir 
prisiminti apie teisingą nespecifinių 
prevencinių priemonių naudojimą.

Remdamiesi Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) rekomendacijo-
mis norime pastebėti, kad medicini-
nės kaukės naudojimas yra tinkama 
prevencijos priemonė,   padedanti 
apsisaugoti nuo įvairių aplinkoje 
esančių kvėpavimo takų infekci-
jų, taip pat ir naujojo koronaviruso 
(2019nCoV) infekcijos. Tačiau vien 
tik kaukės dėvėjimas nesuteikia 
visiškos apsaugos, tai yra tik viena 
iš priemonių, galinčių padėti. Me-
dicininė kaukė turi būti naudojama 
kartu su kitomis prevencijos prie-
monėmis: rankų higiena, tinkamas 
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, 
kontakto vengimas su sergančiu 
asmeniu.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
(ULAC) medikai teigia, kad medici-
ninių kaukių dėvėjimas, kai nėra in-
dikacijų, sukelia klaidingą saugumo 

jausmą, kai gali būti pamirštos kitos 
svarbios prevencijos priemonės, 
pvz., rankų higiena. Be to, netaisyk
lingas kaukių dėvėjimas gali suma-
žinti jos veiksmingumą.

TINKAMAS KAUKĖS DĖVĖJIMAS:

 • prieš užsidėdami kaukę nusiplau-
kite rankas muilu arba naudokite 
alkoholinį antiseptiką;

 • kaukė turi būti tinkamo dydžio, 
visiškai dengti burną ir nosį ir 
surišama taip, kad tarp kaukės ir 
veido būtų kuo mažiau tarpų;

 • dėvėdami kaukę nelieskite jos 
rankomis;

 • nusiimdami kaukę nelieskite 
rankomis pačios kaukės, tik 
raištelius;

 • nusiėmę kaukę arba ją palietę, 
kruopščiai nusiplaukite rankas;

 • pakeiskite kaukę nauja, kai 
dėvima tampa drėgna;

 • vienkartinių kaukių pakartotinai 
nenaudokite;

 • panaudotas vienkartines kaukes 
iškart išmeskite;

 • niekada nenaudokite medžiaginių 
(medvilnės ar marlės) kaukių.

PREVENCIJOS PRIEMONĖS, 

NORINT IŠVENGTI UŽSIKRĖTIMO 

INFEKCIJOMIS, KURIOS PLINTA 

ORO LAŠELINIU BŪDU:

 • dažnai ir kruopščiai plaukite 
rankas;

 • naudokite rankų antiseptiką;
 • laikykitės atokiau nuo sergančio 
asmens;

 • nebūkite masinio žmonių susibū-
rimo vietose;

 • dėvėkite medicininę kaukę, jei 
esate toje pačioje patalpoje su 
sergančiu asmeniu;

 • panaudotas kaukes, servetėles 
išmeskite ir nedelsiant nusiplau-
kite rankas;

 • dažnai valykite ir vėdinkite patal-
pas;

 • laikykitės čiaudėjimo ir kosėjimo 
etiketo;

 • nelieskite akių, burnos, nosies, 
ypač nešvariomis rankomis. 
Pabrėžiama, kad medicininė kau-

kė turi būti dėvima ne tik vengiant 
užsikrėtimo, bet ją reikėtų naudoti ir 
jau sergančiam asmeniui, taip sten-
giantis apsaugoti aplinkinius.

Informacijos šaltiniai: www.ulac.lt ; nvsc.lrv.lt 

6 psl.   S V E I K A T A

http://www.ulac.lt
http://nvsc.lrv.lt


„Siela yra nuspalvinta ta pačia spalva kaip ir mintys.“ – Markas Aurelijus7 psl.   T Y R I M A I

Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą,  
pagal ikimokyklinių įstaigų vaikų grupes 2019 m. (proc. nuo pasitikrinusių).

Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Klaipėdoje daugėja visiškai sveikų  
ikimokyklinio amžiaus vaikų 

Klaipėdos miesto visuomenės svei-

katos biuras kasmet vykdo ikimo-

kyklinio amžiaus vaikų sveikatos 

stebėseną. Atlikus 2019 m. Klaipė-

dos miesto ikimokyklines ugdymo 

įstaigas lankančių vaikų profilaktinių 

sveikatos duomenų analizę, paaiš-

kėjo, kad svarbiausios vaikų sveika-

tos problemos išlieka panašios kaip 

ir kiekvienais metais: regėjimo sutri-

kimai, simptomai, pakitimai ir nenor-

malūs klinikiniai bei laboratoriniai ra-

diniai, įgimtos formavimosi ydos bei 

psichikos ir elgesio sutrikimai.

Vaikų sveikatos būklės analizės 

rezultatai rodo, jog visiškai sveiki 

yra 17,9 proc. ikimokyklines ugdy-

mo įstaigas lankančių vaikų (2,4 proc. 

daugiau lyginant su praėjusiais 

mokslo metais), didžiausia tokių vai-

kų dalis yra lopšelio grupėse – be-

veik kas ketv irtas vaikas (24,5 proc.). 

Dažniausiai jauniesiems klaipėdie-

čiams nustatomi regėjimo sutrikimai 

(57,6  proc. vaikų), simptomai, paki-

timai ir nenormalūs klinikiniai radi-

niai (31,2 proc.), įgimtos formavimosi 

ydos (17,9 proc.) bei psichikos ir elge-

sio sutrikimai (12,8 proc.).

Dažniausiai regos sutrikimai buvo 

diagnozuoti priešmokyklinio ugdy-

mo grupės (šešiamečiams) vaikams. 

Daugiausiai pakitimų ir nenormalių 

klinikinių bei laboratorinių radinių, 

iš kurių dominuoja širdies ūžesiai ir 

širdies tonai, taip pat nustatyta prieš-

mokyklinio ugdymo grupės vaikams. 

Daugiausia įgimtų formavimosi ydų 

(atvira arba išlikusi ovalinė anga, 

prieširdžių pertvaros defektai, įgimta 

plokščia pėda) turi lopšelio grupės 

vaikai – kas penktas. Daugiausia psi-

chikos ir elgesio sutrikimų, iš kurių 

dominuoja kalbos ir kalbėjimo rai-

dos sutrikimai, turi priešmokyklinės 

ugdymo grupės vaikai. Su antsvorio 

problemomis susiduria 1 proc. Klai-

pėdos miesto ikimokyklines ugdymo 

įstaigas lankančių vaikų, o 0,2 proc. 

yra nutukę. Lyginant su praėjusiais 

metais, 0,3 proc. sumažėjo antsvorį 

turinčių vaikų skaičius.

Visuomenės sveikatos specialistai 

primena, jog kasmetiniai vaiko svei-

katos tikrinimai padeda laiku diagno-

zuoti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. 

Nuolat profilaktiškai tikrinant vaiko 

sveikatą galima stebėti, ar jo būklė 

atitinka būdingas jo amžiaus augimo 

ir vystymosi normas. Nustačius pakiti-

mus, reikia imtis veiksmingų priemo-

nių sveikatos problemoms spręsti.



„Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.“ – Albertas Einšteinas8 psl.   R E N G I N I A I

VEIKLŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI organiza-
toriai siūlo išbandyti daugelio pamėgtas ai

kido treniruotes, kuriose mokomasi atrasti 
balansą fizinėje ir psichinėje plotmėse – sti-
printi kūną, pasitikėjimą savimi, kontroliuoti 
emocijas, atsipalaiduoti, susikaupti. Šiandien, 
kai dėmesį itin blaško įvairios naujosios tech-
nologijos (tiksliau, per intensyvus jų naudo-
jimas), tokio tipo treniruotės gali tapti puikia 
išeitimi visapusiškai pailsėti ir susikurti har-
moningą santykį su savimi ir kitais. O jaunimas 
yra kviečiamas į pokyčių savaitę „Apie mity

bą ir fizinį aktyvumą“, kurios metu jaunuoliai 
bus supažindinti su įvairiomis sveikatą sti-
prinančiomis veiklomis, konsultuojami jiems 
rūpimais klausimais, gaus begalę naudingų 
patarimų ir įkvėpimo formuoti sveikesnės gy-
vensenos įgūdžius.

VEIKLOS ŠEIMOMS esamus ir būsimus tė-
velius ir toliau kviečia prisijungti prie gausios 
Sveikos šeimos akademijos bendruome-
nės! Veiklų šeimoms organizatoriai siekia, 
kad kiekviena šeima, besilaukianti kūdikio 
ar jau besidžiaugianti naujagimiu, čia galėtų 
rasti kažką naudingo ir praktiškai pritaikomo, 

todėl pažadame, kad pagilinsite savo žinias 
pačiomis įvairiausiomis temomis, kurias pri-
statys savo srities profesionalai. Į nemokamų 
veiklų kalendorių šį mėnesį įtrauktas ir sporto 
klubas „Startukas“, kuris kviečia į treniruotes 
tėvelius kartu su savo atžalomis nuo 2 iki 10 
metų. Tai gerų emocijų kupinos nuotaikingos 
treniruotės, kurios stiprina vaikų fizinę sveika-
tą, lavina fizines ypatybes ir gebėjimus. Ren-
giami sportiniai žaidimai, rungiamasi estafe-
tėse, bandoma įveikti kliūčių ruožą. Tėveliai 
kartu su vaikais sportuoja vienoje erdvėje, tik 
su kitu treneriu. Treniruotės su vaikais stiprina 
tarpusavio ryšį ir ugdo vaikų teigiamą požiūrį 
į fizinį aktyvumą.

VEIKLŲ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖMS 

organizatoriai šį mėnesį kviečia registruotis į 
jau tradicija tampančias aikido treniruotes, 

„Sveikata 2020“ parodos metu vyksiantį se

minarą pradinių klasių mokytojams „Šiuo

laikinė kūno kultūros pamoka pradinėse 

klasėse“, maisto produktų gamybos vado-
vams skirtą seminarą „Rakto skylutės sim

boliu ženklintų produktų kūrimas“, o mies-
tiečiai, kuriems patinka išbandyti savo jėgas 

žaidimuose, kviečiami į protmūšį „Vandens 

laše – visas pasaulis“. Taip pat tęsiasi ir pro-
jekto URABCT „Žaidimų paradigma“ veiklos, 
raginsiančios pasitikrinti savo žinias protmū-
šyje apie mitybą, išbandyti specialias atsipa-
laidavimo praktikas, turiningai praleisti laiką 
praktiniuose pirmosios pagalbos mokymuo-
se. Projekto veiklos skirtos jaunimui iki 29 m. ir 
vyresniems nei 55 m. amžiaus asmenims. Tai 
bendros jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų 
žaidimų popietės, kuriomis siekiama didinti 
kartų tarpusavio supratimą, skatinti jaunimo 
ir vyresnio amžiaus asmenų bendravimą. 
Programos „Širdies ritmu“ dalyviai šį mėnesį 
kviečiami jungtis prie vis populiaresnių savi-
masažo su volais grupių, dalyvauti įvadinėje 
programos paskaitoje bei pagilinti savo žinias 
paskaitose apie fizinio aktyvumo reikšmę šir-
dies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Progra-
ma „Širdies ritmu“ – tai širdies, kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programa. Joje laukiami 
40–65 m. asmenys, turintys vieną ar kelis rizi-
kos veiksnius: antsvorį, padidėjusį AKS, pulsą, 
padidėjusią gliukozės ar cholesterolio koncen-
traciją kraujyje bei turinčius žalingų įpročių.

VEIKLŲ, SKIRTŲ 55+ AMŽIAUS GRUPĖS AS

MENIMS, (projekto „Klaipėdos miesto tiks-
linių gyventojų grupių sveikos gyvensenos 
skatinimas“ veiklos) organizatoriai kovą kvie-
čia dalyvauti puikių atsiliepimų sulaukusioje 
programoje „Judu sveikai“ ir praktinėse 

griuvimų prevencijos pamokose. Ieškan-
tiems atsipalaidavimo ramioje aplinkoje siū-
lome apsilankyti Sveikatos biuro patalpose 
įsikūrusioje sensorinėje erdvėje, kurioje, 
veikiami raminančių garsų, kvapų ir spalvų, 
atgausite jėgas ir įkvėpsite naujų pozityviai 
nuteikiančių potyrių. Dar vienas puikus pa-
sirinkimas – projektas „CHRODIS +“ ir iš jo 
kilusi lėtinių neinfekcinių ligų prevencinė 
programa, skirta 60+ amžiaus asmenims. Pro-
gramą sudaro daugiakomponentės veiklos, 
kurių metu daugiausiai dėmesio skiriama 
kasdienėms fizinio aktyvumo treniruotėms ir 
matavimams pasiektam pokyčiui įvertinti. Šį 
mėnesį kalendorių papildo taip išsiilgtos sen

jorų vaikščiojimo grupės. Naujiena! Asocia-
cija „Gyvenk“ vykdo Fizinio aktyvumo veiklos, 
skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, projektą 
(SRF FAV201910137) ir kviečia Klaipėdos 

miesto senjorus į nemokamas treniruotes. 

Atgimstanti gamta tegul pažadina mūsų kūną ir sielą!

Kartą garsus amerikiečių kino filmų prodiuseris, režisierius, scenarijų rašytojas, įgarsintojas bei animatorius Voltas Disnėjus (Walt Disney) 
yra pasakęs: „Jeigu gali apie tai svajoti, vadinasi, gali ir padaryti“. Pritardami šiai paprastai, bet kartu ir genialiai minčiai, raginame 
svajones perkelti į realybę ir pradėti rūpintis savo kūnu ir siela, kad pavasarį pradėtumėme pozityviomis mintimis ir gera savijauta!

PARSISIŲSTI NEMOKAMŲ VEIKLŲ KALENDORIŲ ČIA

Į visas nemokamas veiklas būtina registruotis kalendoriuje nurodytais kontaktais arba per el. registracijos sistemą.
SVARBU! Registracija į kovo mėn. veiklas prasideda nuo kovo 2 d. 9.00 val. nurodytais kontaktais arba el. registracijos būdu.

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Sporto%20kalendoriai/03%20kalendorius.pdf


„Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos svajonėms.“ – Džonas Kenedis9 psl.   T R U M P O S  N A U J I E N O S

NORITE UŽSIREGISTRUOTI Į BIURO SIŪLOMAS NEMOKAMAS VEIKLAS?  

REGISTRUOKITĖS PAPRASTAI IR GREITAI INTERNETU:

1. Internetinės paieškos laukelyje suveskite internetinį adresą 

www.sveikatosbiuras.lt.
2. Atsivėrusio lango dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką 

„Registracija į veiklas“.

3. Pasirinkite Jus dominančią veiklą ir suveskite prašomus 

registracijos duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, el. paštą, 

telefono numerį, pasirinktos veiklos datą), spustelėkite 

mygtuką „Registruotis“. 

4. Jūsų registracija sėkminga, jei nurodytu el. paštu sulaukiate 

registracijos patvirtinimo laiško.

NORITE ATŠAUKTI SAVO REGISTRACIJĄ?

1. Susiraskite savo registraciją patvirtinantį laišką.

2. Paspauskite „Atšaukti registraciją galite paspaudę ČIA“.

3. Dar kartą patvirtinkite, kad ne per klaidą norite atšaukti savo 

registraciją.

JAUNIMO POKYČIŲ SAVAITĖ  

Jaunimo pokyčių savaitė „Apie mitybą ir fizinį aktyvumą“ yra skirta 

jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Šios savaitės tikslas – supa-

žindinti jaunimą su įvairiomis sveikatinančiomis veiklomis, kurios 

galėtų padėti suformuoti sveikesnės gyvensenos įgūdžius.

Ši savaitė vyks kovo 3–7 dienomis Klaipėdos visuomenės svei-

katos biure.

Programa:

 • Kovo 3 d. 16.00 val. – įvadinė paskaita Klaipėdos m. VSB 7 kab.

 • Kovo 5 d. 16.00 val. – treniruotė Klaipėdos m. VSB salėje.

 • Kovo 10 d. 16.00 val. – protmūšis „Fizinis aktyvumas“ Klaipėdos 

m. VSB salėje.

 • Kovo 12 d. 16.00 val. – treniruotė Klaipėdos m. VSB salėje.

 • Kovo 16 d. 16.00 val. – treniruotė Klaipėdos m. VSB salėje.

 • Kovo 17 d. 16.00 val. – protmūšis „Sveika mityba“ Klaipėdos m. 

VSB salėje; atsisveikinimas.

Registracija:

mob. 8 640 933 41,

el. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

KVIEČIAME Į SEMINARĄ „ŠIUOLAIKINĖ KŪNO KULTŪROS PAMOKA PRADINĖSE KLASĖSE“  

Š. m. kovo 28 d. „Švyturio“ arenoje vyksiančioje parodoje „Sveikata 

2020“ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai 

organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą pradinių klasių mo-

kytojams „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka pradinėse klasėse“.

Norintys dalyvauti seminare registruojasi  

tik per www.semiplius.lt sistemą.

DAUGIAU INFORMACIJOS ŠIA TEMA  

RASITE ČIA

http://www.sveikatosbiuras.lt
mailto:koordinatorius@sveikatosbiuras.lt
http://www.semiplius.lt
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/sveikata-2020-20150.html
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/sveikata-2020-20150.html


www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

Pietūs 12.00–12.45 val.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite  
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

