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Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

N AUJ I E N L A I Š K I S
SPALIO NR. 38

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras,  
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Spalis atneša ne tik gausybę 

spalvų, bet ir naujienų, naudingos 

informacijos apie sveikatą, jos 

stiprinimą ir išsaugojimą. Šio 

mėnesio leidinyje apžvelgsime 

praėjusius ir būsimus renginius. 

Linkime jaukaus skaitymo!



2 psl.   A K T U A L I J O S „Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga.“ Heinrichas Heinė

PASAULINĖ RANKŲ PLOVIMO DIENA

Spalio 15-oji yra Pasaulinė rankų plovi-
mo diena. Pažymint šią dieną siekiama 
informuoti visuomenę ir suvokti rankų 
plovimo su muilu svarbą kaip veiks-
mingą ir prieinamą būdą sumažinti ligų 
plitimą. Pasaulinę rankų plovimo dieną 
visuomenė, o ypač vaikai, informuojami 
apie būtinybę plauti rankas.

RANKAS PLAUTIS LENGVA
 • Kiekvienas galime apsaugoti save, 

savo artimuosius bei bendruomenę 
nuo infekcinių ligų plitimo kruopščiai 
plaudami rankas. 

 • Rankų plovimas nereikalauja daug 
išteklių – tam užtenka muilo ir nedi-
delio kiekio vandens.

Kiekvienas turi žinoti, kodėl būtina plauti 
rankas ir kaip tinkamai tai daryti. Rankų 
plovimas užkerta kelią ligoms plisti, o 
tai ypač svarbu epidemijų metu: žiemą, 
kai plinta gripas ir kitos užkrečiamosios 
ligos, bei vasarą, kai žymiai padaugėja 
žarnyno infekcijų.

RANKŲ PLOVIMO EFEKTYVUMAS
 • Rankas reikia plauti su muilu, vėsiu 

vandeniu ir mažiausiai 20 sekundžių.

RANKŲ PLOVIMAS SU MUILU 
PAŠALINA MIKROBUS NUO RANKŲ 
IR APSAUGO NUO INFEKCIJŲ, NES:
 • žmonės nejausdami dažnai liečia 

akis, nosį ir burną;
 • mikroorganizmai nuo neplautų rankų 

gali patekti į maistą, gėrimus ir tokiu 
būdu pasidauginti maisto produktuo-
se bei sukelti įvairių ligų;

 • mikrobai nuo neplautų rankų gali pa-
tekti ant kitų objektų, pvz., stalviršio, 
durų rankenų, žaislų ir kt., ir taip leng
vai išplisti aplinkoje.

RANKŲ PLOVIMAS SU MUILU, 
NAUDOJAMA KAIP PROFILAKTIKOS 
PRIEMONĖ, GALI:
 • apsaugoti vieną iš trijų vaikų nuo vi-

duriavimo bei sumažinti viduriavimų 
skaičių iki 32 proc.,

 • apsaugoti net iki 58 procentų asme-
nų su nusilpusia imunine sistema;

 • apsaugoti vieną iš penkių vaikų nuo 
kvėpavimo takų infekcijų, pvz., pneu-
monijos;

 • 16–21 proc. sumažinti kvėpavimo 
takų infekcijų skaičių bendroje popu-
liacijoje;

 • 50 proc. sumažinti infekcijų skaičių, 
įgytų sveikatos priežiūros įstaigose.

Rankas reikia plauti su muilu, 
vėsiu vandeniu ir mažiausiai 

20 sekundžių.
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REGISTRACIJA Į BASEINĄ

Uostamiesčio savivaldybė kviečia senjorus ir neįga-
liuosius registruotis į 2021 metais Klaipėdos miesto 
daugiafunkciame sveikatingumo centre vyksiančias 
nemokamas sveikatinančias veiklas.

Atsižvelgdamas į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją 
ir galiojančius sprendimus dėl COVID19 plitimo, Klai-
pėdos miesto visuomenės sveikatos biuras šiais metais 
registracijos gyvai neorganizuos, nes tarp asmenų 
negali užtikrinti saugaus 1 metro atstumo. Vadovaujan-
tis operacijų vadovo sprendimu, dalyviai bus registruo-
jami elektroniniu būdu. 

Senjorų ir neįgaliųjų registracija vyks nuo 2020 m. 
spalio 5 d. 9 val. Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuro internetinėje svetainėje www.sveika-
tosbiuras.lt. Instrukciją, kaip užsiregistruoti į vei-
klas, galite rasti čia: https://www.youtube.com/
watch?v=ppygn17ONC0 

Maloniai prašome iš anksto pasidomėti, paprašyti 
artimųjų ar draugų pagalbos, kad registracija būtų 
sklandi ir sėkminga.

PAPILDOMA IR SVARBI INFORMACIJA 
SENJORAMS IR NEĮGALIESIEMS:
 • elektroninėje registracijoje būtina nurodyti telefono 

numerį ir elektroninį paštą;
 • vietų skaičius ribotas, elektroninės registracijos sis-

tema automatiškai reguliuoja maksimaliai galimą 
dalyvių skaičių;

 • vienam asmeniui galima užsiregistruoti tik į vieną 
tikslinę grupę (senjorai ar neįgalieji), visos registra-
cijos bus patikrintos ir pasikartojantys asmenys bus 
užregistruoti tik į vieną ciklą (atranka pagal registra-
cijos laiką);

 • dalyviai gauna ribotą apsilankymų skaičių (8 kartai), 
kurį turi išnaudoti per 1 mėnesį (grafikas sudarytas 

pagal Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatin-
gumo centro užimtumą);

 • Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro speci-
alistai iki š. m. lapkričio 3 d. susisieks su registruotais 
asmenimis ir pakvies nurodytu laiku atvykti pasira-
šyti reikiamų dokumentų. Kiekvienas norintis lankyti 
treniruotes turės susipažinti su baseino taisyklėmis ir 
pasirašyti sutikimą, kad atsako už save (dokumentų 
pasirašymo dieną privaloma turėti senatvės pensijos 
arba neįgaliojo pažymėjimą);

 • treniruotės vyksta su treneriu;
 • užregistruoti dalyviai turės įsigyti (jeigu iki šiol netu-

rėjo) Klaipėdos baseino nario kortelę, kurios vienkar-
tinis mokestis yra 2 eurai.

http://www.sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt
https://www.youtube.com/watch?v=ppygn17ONC0
https://www.youtube.com/watch?v=ppygn17ONC0
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VITAMINAS C – PAGALBA 
NE TIK IMUNITETUI

Atvėsus orams ir atkeliavus rudeniui, 
daugelį žmonių užklumpa peršalimo 
ligos. Tokiu metu dauguma suskum-
bame į prekybos centrus ieškoti 
maisto produktų, kurie sustiprintų 
mūsų imuninę sistemą. Dažniausiai 
tai būna citrusiniai vaisiai, uogos ir 
daržovės, kuriuose yra mums svar-
baus vitamino C.

Tačiau, remiantis Rytų Anglijos uni-
versiteto tyrimais, vitaminas C gali 
padėti ir vyresnio amžiaus žmonėms. 
Tyrimas rodo, kad vyresnio amžiaus 
žmonės, kurie vartoja daugiau vita-
mino C, turi geresnę griaučių rau-
menų masę. Tai svarbu, nes vyres-
ni žmonės linkę prarasti griaučių 
raumenų masę – dėl to atsiranda 
sarkopenija (būklė, kuriai būdingas 
griaučių raumenų masės ir funkcijos 
sumažėjimas), vargina silpnumas ir 
pablogėja gyvenimo kokybė.

Europos vėžio ir mitybos tyrime 
EPIC (ang. The European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutri-
tion) Norfolke dalyvavo daugiau nei 
13 000 žmonių nuo 42 iki 82 metų. 
Mokslininkų grupė apskaičiavo ske-
leto raumenų masę ir išanalizavo 

septynių dienų valgiaraščius, siekda-
mi sužinoti, kiek suvartojama vitami-
no C, taip pat buvo tirtas ir vitamino 
C kiekis kraujyje. Buvo nustatyta, kad 
žmonės, kurių dietoje ar kraujyje yra 
didžiausias vitamino C kiekis, turi di-
desnę griaučių masę.

Mokslininkai džiaugiasi gautomis 
tyrimo išvadomis, nes jos rodo, jog 
vitaminas C yra svarbus vyresnio am-
žiaus vyrų ir moterų raumenų sveika-
tai ir gali būti naudingas siekiant iš-
vengti su amžiumi susijusio raumenų 
praradimo, o vitamino C kiekį page-
rinti labai paprasta vartojant daugiau 
vaisių, daržovių ar papildų.

Šaltinis: Lucy N Lewis, Richard P G 
Hayhoe, Angela A Mulligan, Robert N 
Luben, KayTee Khaw, Ailsa A Welch 
„Lower Dietary and Circulating Vitamin 
C in Middle- and Older-Aged Men and 
Women Are Associated with Lower 
Estimated Skeletal Muscle Mass“. 

https://academic.oup.com/jn/
advancearticle/doi/10.1093/jn/
nxaa221/5897318 

https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxaa221/5897318
https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxaa221/5897318
https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxaa221/5897318
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EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS AKIMIRKOS KLAIPĖDOS MIESTE

Kiekvieną rugsėjį visose Europos Sąjungos šalyse or-
ganizuojama Europos judumo savaitė, kuri prasideda 
rugsėjo 16 dieną. Per šią savaitę dėmesys sutelkiamas 
į tam tikrą tvaraus judumo temą. Šių metų judumo sa-
vaitės tema atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 m. 
Europos žemynas neišskirtų anglies dioksido.

Tai viena iš Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros 
regiono programos projekto „Sveikatos plėtra“ (angl. 
Healthy Boost) veiklų. Pagal šį projektą Klaipėdos mies-
te siekiama plėtoti darnaus judumo koncepciją, skatinti 
fizinį aktyvumą ir sumažinti oro taršą.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, kaip ir 
kasmet, rugsėjo mėnesį organizavo renginius, varžybas, 
šiaurietiškojo ėjimo žygį. Kvietė miesto bendruomenę 
dalyvauti edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A) 
rengtame protų mūšyje „Judumas – be jokios taršos“. 

Visuomenės sveikatos specialistai organizavo akty-
vią kelionę šiaurietiškai Karklėje. Eidami sveikatos takais 
grožėjosi unikalia augmenija, pakeliui užsuko ir į Pajūrio 

regioninio parko lankytinas vietas. Žygeiviai įveikė dau-
giau kaip 8 km.

Judriosios savaitės kulminacija – diena be automo-
bilio, tradiciškai minima rugsėjo 22ąją. Visi gyventojai 
buvo kviečiami nors vieną dieną pamiršti savo automo-
bilius ir pasirinkti kitą, aplinkai palankesnį susisiekimo 
būdą – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, paspirtuku, nau-
dotis viešuoju transportu.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras ne 
pirmus metus rengia atšvaitų dalijimo akciją, siekdamas 
prisidėti prie pėsčiųjų saugumo kelyje.

ŠIEMET AKCIJA VYKO RUGSĖJO 22 D. 16.45–
17.30 VAL. JUDRIAUSIOSE MIESTO VIETOSE:
 • Taikos pr.–Kauno g. sankryža (prie „Akropolio“).
 • Liepų g.–Herkaus Manto g. sankryža (prie ,,Prezo“ 

kepyklėlės).
 • Herkaus Manto g.–Lietuvininkų a.  

(prie ,,Eurovaistinės“).

Graži šios akcijos tradicija – miestiečiams atšvaitą 
gauti iš paties mero Vytauto Grubliausko, kuris rūpestin-
gai kartu su visuomenės sveikatos specialistais ir polici-
jos pareigūnais per kiek daugiau nei pusvalandį išdalijo 
3000 atšvaitų. Visuomenės sveikatos biuro specialistų 
siekis – suteikti priemonę, kuri gali išgelbėti gyvybę ir yra 
būtina tamsiuoju paros metu, o gavusiojo atšvaitą parei-
ga – panaudoti jį ir būti atsakingam ir matomam kelyje.

SPECIALISTO KOMENTARAS
Primename, kad atšvaitas – tai efektyvi asmens vizualioji 
saugumo priemonė, kuri padeda būti pastebėtiems lai-
ku ir apsisaugoti nuo nelaimingų eismo įvykių. Atšvaitas 
turi būti pritvirtintas dešinėje drabužių pusėje, automo-
bilio žibintų aukštyje, kad jį matytų iš priekio atvažiuojan-
tys vairuotojai. Juostinis atšvaitas dedamas ant dešinės 
rankos ties alkūne, o ant dešinės kojos žemiau kelio. Ant 
rankinės ar kuprinės atšvaitai dedami iš dešinės pu-
sės (dešiniarankiams). Jie tvirtinami automobilio žibintų 
aukštyje, nes taip vairuotojai geriau pastebi atšvaitus.

Graži šios akcijos tradicija – 
miestiečiams atšvaitą gauti 

iš paties mero Vytauto  
Grubliausko.
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PAKANKAMAS IR MALONUS FIZINIS AKTYVUMAS
KIEKVIENAM BEI ŽINIOS APIE JO NAUDĄ

Š. m. spalio 23 d. 11.00–18.00 val. „Švyturio“ areno-
je vyksiančioje parodoje „Sveikata 2020“ Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai orga-
nizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą fizinio ug-
dymo mokytojams „Pakankamas ir malonus fizinis 
aktyvumas kiekvienam bei žinios apie jo naudą“.

Dabartinio gyvenimo tempas, dominančios infor-
macijos greitas pasiekiamumas jau nuo mažumės 
šiuolaikiniam vaikui įdiegia, kad trokštamas rezulta-
tas pasiekiamas greitai ir be fizinių pastangų. Dėl to 
šiuolaikinės kartos auga ne tokios judrios, ir tai turi pa-
sekmių vaikų sveikatai. Mokyklose fizinio ugdymo pa-
mokos tiesiogiai gali ir net privalo mokiniams formuo-
ti sveikos gyvensenos įpročius, kur viena svarbiausių 
dedamųjų  – pakankamas ir malonus fizinis aktyvu-
mas kiekvienam bei žinios apie jo naudą. Ir nors fizinio 
ugdymo pamokų svarba šiuolaikiniame ugdyme yra 
per mažai vertinama, bet mokytojui tinkamai bei šiuo-
laikiškai organizuojant veiklas mokiniai noriai sportuo-
ja ir įpranta tai daryti ir už mokyklos ribų.

Dr. Šarūnas Klizas – LSMU Visuomenės sveikatos 
fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, 
socialinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrimų sritis – 
sporto edukologija ir sporto psichologija. Dalyvauja 
tiek moksliniuose, tiek ir švietėjiškuose projektuose, 
veda įvairius seminarus sportininkams ir sporto speci-
alistams, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptau-
tinėse mokslinėse ir praktinėse konferencijose. Savo 
mokslinius tyrimus yra publikavęs arti 40 mokslinių 
straipsnių, yra keleto knygų bendraautoris. Lektorius 
dalysis žiniomis tema „Sklandus bendravimas su da-
bartinėmis kartomis per fizinio ugdymo pamokas“. 

Fizinio ugdymo mokytojas turi sukurti įkvepiančią 

aplinką, kuri pabrėžia pastangas ir tobulėjimą. Tokio-
je aplinkoje vaikai yra labiau linkę teigiamai bendra-
darbiauti. Kai mokytojas pradeda lyginti mokinius, 
kalba tik apie laimėjimus, daugiau dėmesio skiria tik 
aktyviausiems, tada kitiems, mažiau pastebimiems 
mokiniams, ima trūkti pasitikėjimo savimi, juos api-
ma nerimas dėl veiklų, užduočių. Pedagoginės žinios, 
įskaitant bendravimo įgūdžius, mokymo metodikas, 
strategijas, instrukcijas, atsiliepimus, planavimą, or-
ganizavimą, valdymą, vaidina svarbų vaidmenį da-
rant įtaką sėkmei, didinant moksleivių motyvaciją 
sportuoti.

Lektorius paralimpietis penkiakovininkas Tomas 
Kairys, 2007 m. Pasaulinėse paralimpinėse žaidynė-
se Taipėjuje užėmęs 1 vietą, 2009 m. Pasaulinėse ne-
įgaliųjų žaidynėse Indijoje – 3 vietą, 2010 m. Europos 
neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate Olandijoje 
iškovojęs bronzos medalį šuolio į tolį rungtyje. 2010 
m. dalyvavo projekte „Šok su manimi“. Tomas Kairys 
dalysis savo sporto ir aktyvaus judėjimo filosofija, pri-
statys temą ,,Kaip motyvuoti vaikus sportuoti“.

Lektorius Karolis Rudys – asmeninių ir grupinių 
treniruočių treneris, turintis ne tik Lietuvos, bet ir Eu-
ropos trenerio kvalifikaciją, funkcinių treniruočių „Mix 
Training“ įkūrėjas, vienas iš Marijampolės kiokušin ka-
ratė klubo ,,Tornados“ trenerių. Karolis Rudys pristatys 
temą „Kūrybiškumo, bendradarbiavimo ugdymas fi-
zinio ugdymo pamokose“, dalysis rekomendacijomis, 
kaip pagerinti mokinių fizines ypatybes, kaip skatinti 
šiuolaikinių vaikų fizinio aktyvumo poreikį, kokius me-
todus naudoti.

Norintys dalyvauti seminare registruojasi 
tik per www.semiplius.lt sistemą.  SEMINARO 

 PROGRAMA 

http://www.semiplius.lt
https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/fizinio%20ugdymo%20mokytojams(ger.)(4).pdf
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SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS 
„ŠIRDIES RITMU“ DALYVIŲ LAUKIA 
ŠEIMOS GYDYTOJO PASKAITA

Spalio 28 d. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras sveikatos stiprinimo progra-
mos „Širdies ritmu“ dalyviams organizuoja 
šeimos gydytojo paskaitą. Paskaitos metu bus 
aptariami širdies ir kraujagyslių ligų bei cukri-
nio diabeto rizikos veiksniai bei jų įtaka sveika-
tai, lipidų ir gliukozės kiekio kraujyje kontrolės 

reikšmė. Dalyviai taip pat galės užduoti jiems 
rūpimus klausimus, kuriuos galbūt ne visa-
da spėja paklausti vizitų pas gydytojus metu. 
Laukia itin informatyvi paskaita, po kurios  
nebekankins jokie neatsakyti klausimai apie 
širdies ir kraujagyslių ligas bei cukrinį diabetą. 

Širdies  
ritmu



MUS RASITE

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

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 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  
info@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

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

