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Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

N AUJ I E N L A I Š K I S
GEGUŽĖS NR. 34

Kartą Sokratas yra pasakęs, kad sveikata dar ne viskas, bet be 
sveikatos viskas yra niekas. Argi ne geniali mintis? Juk sveikata 
iš tiesų yra visa ko pagrindas, kuris suteikia tvirtumo jausmą ir 
galimybę siekti savo tikslų, nuspalvinančių ne tik mūsų pačių,  
bet ir kitų gyvenimą pačiomis gražiausiomis spalvomis!  
Sveikatos biuro specialistai kviečia rūpintis savo sveikata  
ir linki malonaus atokvėpio su gegužės mėnesio naujienlaiškiu.
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BIURO SPECIALISTAI – 
KOVOJE SU NEMATOMU PRIEŠU

Sulėtėjęs gyvenimo tempas visame 
pasaulyje, kiekvieną dieną didėjantys 
užsikrėtusiųjų ir mirčių nuo COVID-19 
skaičiai vis labiau kelia nerimą ir gąsdi-
na žmones. Nematomas sveikatos prie-
šas nesirenka savo aukų, todėl visomis 
išgalėmis yra stengiamasi kuo greičiau 
suvaldyti šią situaciją.

MOBILIŲ PUNKTŲ IR BRIGADŲ 
VEIKLA 
Klaipėdoje nuo kovo 20 d. buvo įsteigtas 
mobilus punktas, kuriame miestiečiai ir 
aplinkinių miestų bei rajonų gyventojai 
gali išsitirti dėl užsikrėtimo COVID-19. 
Nuo pirmosios mobilaus punkto veiklos 
dienos Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai darbuojasi 
kartu su Klaipėdos miesto poliklinikos 
medikais. Kiekvieną dieną nedvejoda-
mas 41 specialistas dirba savo darbą. 
Specialistai pagal poreikį suskirstyti po 
du į skirtingas pamainas, kurių iš viso 
iki gegužės 1 d. – 97. Biuro specialistai 
kiekvienoje pamainoje dirba koordina-
toriais ir padėjėjais. Mobiliame punkte 
planuojama dirbti tiek, kiek šis punktas 
bus reikalingas ir aktyvus.

Nuo kovo 26 d. įsigaliojus naujiems 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro – valstybės lygio ekstre-
malios situacijos valstybės operacijų 
vadovo sprendimams, buvo suformuo-
tos mobilios brigados, kurios dirba tokiu 

pačiu principu kaip mobilus punktas, tik 
jų darbo vieta yra viešbučiai, kuriuose 
izoliuojami iš užsienio grįžę asmenys, ir 
keltai, parplaukiantys į Klaipėdos uostą. 
Kiekvieną dieną darbas yra organizuo-
jamas pagal poreikį nuo vienos iki ke-
turių pamainų, vienoje pamainoje dir-
ba nuo 2 iki 6 specialistų, atsižvelgiant 
į grįžtančių asmenų skaičių. Dirbama 
skirtingu laiku pagal keltų grafiką. Iš viso 
iki gegužės 1 d. mobilios brigados dirbo 
109 pamainas. 

KONSULTUOJAME VISĄ PARĄ 
Taip pat nuo kovo 17 d. visą parą vei-
kiančia telefono linija Nr. 8 640 933 42 
visuomenės sveikatos specialistai teikia 
konsultacijas dėl galimybės gauti savi-
valdybės skiriamas patalpas izoliuotis. 
Nuo pirmosios konsultacijų linijos veiki-
mo dienos yra suteikta 1538 konsulta-
cijos. Asmenys dažniausiai kreipiasi dėl 
detalesnės informacijos apie izoliaciją, 
jos būtinumą sau ar artimiesiems, išty-
rimo dėl COVID-19, ieško atsakymų į rū-
pimus klausimus apie viruso plitimą, ka-
rantiną ar praneša apie jo nesilaikančias 
įstaigas ar asmenis, patalpų dezinfekci-
ją ir kitą svarbią informaciją. Specialistai 
kiekvienam paskambinusiam stengiasi 
padėti ir atsakyti į visus iškilusius klausi-
mus arba nukreipia ten, kur galima rasti 
rūpimą informaciją. 
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BENDRADARBIAUJAME 
Be minėtų funkcijų surenkame ir nuotoliniu būdu įve-
dame į Klaipėdos miesto savivaldybės paskirtą sistemą 
izoliacijoje esančių asmenų korteles. Bendradarbiauja-
me su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir jau 
nuo kovo 18 d. 32 biuro specialistai veda duomenis į 
sistemą. Šiuo metu yra suvesta 8451 anketa. 

ATEITIES PLANAI IR NUMATOMOS VEIKLOS
Biuro specialistai ruošiasi ir darbui po karantino, kuris, 
suprantama, bus kitoks nei iki jo. Šiuo metu veiklas 
galime vykdyti nuotoliniu būdu: dalintis svarbia infor-
macija ne tik apie užkrečiamųjų ligų plitimą ir kontrolę, 
bet ir kitais sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos 
klausimais, organizuoti nuotolinius kursus, konsulta-
cijas programų dalyviams, pasirengti ir jau artimiausiu 

metu praplėsti nuotolinių paslaugų spektrą, pasiūly-
ti daugiau galimybių gyventojams, kaip rūpintis savo 
sveikata.

Rengiamos naujos paraiškos dalyvauti projektuose, 
konkursuose, nuolat bendraujama su užsienio partne-
riais dėl jau vykdomų projektų: EDDIS lytiškumo plat-
formos kūrimo darbų, projekto „Sveikatos plėtra“ ban-
domojo modelio kūrimo, per karantino laikotarpį vyko 
du nuotoliniai susitikimai su projekto „Žaidimų paradi-
gma“ koordinatoriais iš visų šalių-partnerių. Susitikimų 
metu kiekvienos šalies atstovai pristatė savo naujas 
veiklų formas, adaptuotas pagal šiandieninę situaciją. 
Taip pat kiekvienas miestas-projekto partneris privalo 
artimiausiu metu parengti nuotolinio darbo su skirtin-
gomis tikslinėmis grupėmis paketą ir juo pasidalinti su 
kitomis šalimis.

SPECIALISTO KOMENTARAS
Šiomis itin įtemptomis dienomis prašome visų miestie-
čių supratingumo ir kantrybės. Visos institucijos sten-
giasi ir dirba Jūsų sveikatos labui, todėl atsakingai lai-
kykitės teikiamų rekomendacijų. Neužmirškite asmens 
higienos, dažnai vėdinkite patalpas, dezinfekcinėmis 
priemonėmis valykite paviršius, neikite į svečius ir ne-
priimkite svečių savo namuose. Išlikite budrūs, nors ir 
švelninamos karantino sąlygos, tačiau nepamirškite, 
kad vis dar privaloma viešumoje dėvėti kaukes, laikytis 
socialinės distancijos, nesibūriuoti daugiau nei po du 
asmenis, jei tai ne šeimos nariai. Naudokitės tik tomis 
paslaugomis, kurios Jums tuo metu yra būtinos. Taip 
apsaugosite save ir kitus!

Anketų –  

8451 
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PASAULINĖ RANKŲ HIGIENOS DIENA

Gegužės 5-ąją pažymima Pasaulinė rankų 
higienos diena, kurią paskelbė Pasaulio svei-
katos organizacija. Specialistai teigia, kad 
per nešvarias rankas plinta apie 80 proc. in-
fekcinių ligų. Dėl netinkamos rankų higienos ir 
prastų rankų plovimo įgūdžių padidėja rizika 
susirgti ne tik žarnyno infekcijomis, tačiau ir 
kvėpavimo takų ligomis. Tyrimų duomenimis, 
rankų plovimas trečdaliu sumažina viduriavi-
mo tikimybę ir penktadaliu – sergamumą kvė-
pavimo takų ligomis. Tinkamai plaunant ran-
kas apsisaugotume nuo aštuonių iš dešimties 
ligų.

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 
tūkst. žarnyno infekcinių ligų atvejų. Daugiau 
nei 80 proc. registruojamų protrūkių kasmet 
kyla dėl netinkamo maisto ruošimo ir rankų 
higienos. Neplautomis rankomis liečiant akis, 
nosį, burną, galima užsikrėsti įvairiomis žarny-
no infekcijomis, kvėpavimo takų ligomis.

RANKŲ HIGIENA
Rankų higiena  – svarbiausia infekcijų kon-
trolės priemonė kovojant su atsparumu mi-
krobams. Tai procesas, kurio metu siekiama 
sumažinti mikroorganizmų skaičių ant rankų, 
jas plaunant ar dezinfekuojant. Rankų higiena 
ypač svarbi sveikatos priežiūros specialistams 
ir žmonėms, tvarkantiems maistą.

PLAUTI RANKAS BŪTINA
Rankas rekomenduojama plauti dažnai ir 
kruopščiai:
 • visada, kai rankos vizualiai atrodo nešvarios;
 • nusičiaudėjus ar nusikosėjus;

 • po važiavimo viešuoju transportu;
 • grįžus iš darbo namo;
 • pasinaudojus tualetu;
 • pakeitus vystyklus;
 • prieš ruošiantis gaminti maistą ir po gamini-
mo;

 • lankantis ligoninėje, pabendravus su sergan-
čiu;

 • paglosčius naminį gyvūną.

SVARBIAUSIA – TINKAMA RANKŲ 
HIGIENA
Pagrindinės taisyklės:
 • rankų plovimo laikas bent 20–40 sekun-
džių;

 • kruopščiai nuplaukite nykščius ir dominuo-
jančią ranką. Tyrimai rodo, jog žmonės lin-
kę kruopščiau nusiplauti nedominuojančią 
ranką ir prasčiausiai nusiplauna nykščius;

 • geriausiai rankas plauti šaltu ar vėsiu van-
deniu. Karštas vanduo dirgina ir gali pažeisti 
odą;

 • plovimui rekomenduojama naudoti skystą 
muilą be antimikrobinių priedų, neutralaus 
ph, dozatoriuose. Kietas muilas nerekomen-
duojamas viešose vietose, tačiau gali būti 
naudojamas namuose, jei juo naudojasi vie-
nas žmogus ar šeimoje niekas neserga už-
krečiamąja liga;

 • gerai nusausinkite rankas, venkite naudotis 
bendrais rankšluosčiais;

 • neturint galimybės nusiplauti rankų, reko-
menduojama naudoti antiseptikus. Tinka-
mas jų naudojimas nužudo daugumą mikro-
organizmų ant rankų ir užkerta kelią ligoms 
plisti.20-40  

sek.
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KAIP MES GALIME STIPRINTI SAVO IMUNITETĄ

Šiuo metu, kai šalys imasi griežtesnių 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
COVID-19 plitimui, labai svarbu nepa-
miršti ir savęs, ypač savo imuniteto. 
Imunitetas (lot. Immunis  – laisvumas 
nuo ko nors) – tai žmogaus organizmo 
gebėjimas apsisaugoti nuo visko, kas 
jam genetiškai nepriimtina: nuo mikro-
organizmų, virusų, parazitų, persodin-
tų svetimų audinių, ląstelių, baltymų 
bei kitų genetiškai svetimų medžiagų.

MŪSŲ IMUNINĖ SISTEMA 
PRIKLAUSO NUO DAUGELIO 
VEIKSNIŲ:
 • aplinkos taršos;
 • žalingų įpročių (alkoholio, rūkalų 
vartojimo);

 • didelio fizinio ir protinio krūvio;
 • streso;
 • netaisyklingos mitybos;
 • miego sutrikimų;
 • dažnų infekcijų;
 • kai kurių medikamentų vartojimo 
ir tam tikrų gydymo metodų 
(chirurginio, radioterapijos).

AUGALINĖS KILMĖS IMUNITETO 
STIPRINIMO PRIEMONĖS
Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys 
yra skiriamas fitoterapijai (fitoterapija – 
medicinos atšaka, besiremianti įvairių 
augalų panaudojimu gydymo tikslais). 
Tačiau augalinės kilmės preparatų, 
efektyviai veikiančių imuninę sistemą, 
yra nedaug. Siekiant sustiprinti imuninę 
sistemą, dažnai yra pasirenkami auga-

linės kilmės imunostimuliatoriai, nes jie 
turi mažiau šalutinio poveikio nei kiti 
sintetiniai preparatai. Vieni iš populia-
riausių augalinės kilmės preparatų yra 
ežiuolės preparatai (rausvažiedė ežiuo-
lė, siauralapė ežiuolė), taip pat papras-
tasis erškėtis, kininis ženšenis, juodasis 
eleuterokokas, krūminė perilė.

Piktnaudžiauti auglinės kilmės imu-
niteto stiprinimo priemonėmis negali-
ma, tačiau dėl jų vartojimo galima pa-
sitarti su gydytoju ar vaistininku arba 
perskaityti vartojimo informaciją, esan-
čią ant pakuotės.

GYVŪNINĖS KILMĖS IMUNITETO 
STIPRINIMO PRIEMONĖS
Tai produktai, kurie yra pagaminami 
paties gyvūno arba gaunami perdir-
bant gyvūnų kūną ar jį sudarančias 
medžiagas. Tokie imunostimuliatoriai 
yra žuvų taukai, bičių produktai.
 • Žuvų taukai  – tai Omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinis, gaunamas iš jūros 
gėrybių (žuvies, vėžiagyvių, dumblių). 
Žuvų taukai yra plačiai naudojami 
įvairių ligų gydymui bei jų prevencijai. 
Turi teigiamą poveikį širdies ir krau-
jagyslių sistemai, esant hipertenzijai, 
dislipidemijai, gydant depresiją, nėš-
tumo metu gerina jo eigą, vaisiaus 
augimą, sumažina naujagimio aler-
gijų riziką bei komplikacijas nėštumo 
metu, gerina smegenų veiklą, stipri-
na imuninės sistemos veiklą.

 • Bičių produktai plačiai vartojami 
sveikatai išsaugoti ir stiprinti. Visi jie 

turi priešuždegiminį, antitoksinį, an-
tibiotinį, regeneracinį, antiradiacinį, 
antistresinį, dezodoruojantį poveikį, 
papildo kasdienę mitybą bei stiprina 
imunitetą. Tai bičių surinktos žieda-
dulkės, bičių pienelis, bičių duonelė, 
bičių pikis.

VITAMINAI IR MINERALAI
Vitaminai turi didelę reikšmę stiprinant 
imuninę sistemą ir organizmo atsparu-
mą infekcinėms ligoms. Rinkitės tokius 
maisto produktus, kuriuose gausu vita-
mino A, C, E, D bei B grupės vitaminų ir 
mineralinių medžiagų, mikroelementų 
cinko, seleno, geležies, kurie palaiko 
gynybinę organizmo sistemą.

VITAMINŲ IR MINERALINIŲ 
MEDŽIAGŲ ŠALTINIAI:
 • Vitaminas A – morkos, brokoliai, 
sviestas, kepenys, žuvų taukai.

 • Vitaminas C – citrinos, erškėtuogės, 
juodieji serbentai, šaltalankio uogos, 
svarainiai, spanguolės, kiviai.

 • Vitaminas E – migdolai, saulėgrąžų 
sėklos ir aliejus, grūdai, kiaušinio 
trynys, avokadas.

 • B grupės vitaminai – rupių miltų 
produktai, mielės, kopūstai.

 • Cinkas – mėsa, sūris, kruopos, 
riešutai, grūdiniai produktai.

 • Selenas – jūrų gėrybės, saulėgrąžų 
ir moliūgų sėklos, žuvis.

 • Geležis – mėsa, kepenys, 
petražolės.
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LIETUVA – ENDEMINĖ TERITORIJA, 
TAČIAU ERKIŲ NEBIJO 

Erkinis encefalitas – virusinė infekcija, kurios 
sukėlėją platina erkės. Pastaraisiais metais 
stebimas erkių populiacijos pagausėjimas, 
siejamas su šiltesnėmis žiemomis bei kitais 
klimatiniais veiksniais. Erkių aktyvumo sezo-
nas prasideda ankstyvą pavasarį, balandžio 
mėnesį, ir tęsiasi iki lapkričio mėnesio. Lietu-
va yra priskirtina prie didelio erkių paplitimo 
kraštų, tačiau lietuviai vangiai naudojasi vie-
nintele efektyvia profilaktikos priemone nuo 
erkinio encefalito – vakcina. Statistika teigia, 
jog 2016 m. pirma erkinio encefalito vakcinos 
dozė (TBE1) buvo įskiepyta 36 337 asmenims, 
o 2015 m. tik 17 526.

Erkės mėgsta drėgmę ir šilumą. Dažniausiai 
jos renkasi drėgnas vietoves ir prieblandą, 
todėl dažniau gyvena miško proskynose, krū-
muose, aukštoje žolėje, lapuočių miškuose. 
Savo aukos paprastai tyko įlipusios į žolę apie 
10–20 cm aukščiau žemės paviršiaus. Per-
žiemojusios erkės savo aktyvų sezoną daž-
niausiai pradeda kovo mėnesį ir jis tęsiasi iki 
pirmųjų šalnų – lapkričio mėnesio. Aktyviau-
sios erkės būna gegužės pabaigoje–birželio 
pradžioje ir rugpjūčio gale iki rugsėjo vidu-
rio. Pavojus tyko ne tik miškuose – dauguma 
žmonių virusu užsikrečia savo gyvenamojoje 
aplinkoje (sodyboje, kolektyviniame sode, 
nuosavo namo kieme, miesto parke).

ERKINIS ENCEFALITAS – KAS TAI?
Tai sunki virusinė liga, pažeidžianti galvos 
smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. 
Ligos inkubacinis periodas trunka 2–28 die-
nas, o vidutiniškai 7–14 dienų. Pagrindiniai šios 
ligos simptomai: raumenų skausmas, karš-
čiavimas, galvos skausmas, kosulys, dusulys, 
sąmonės sutrikimas, pusiausvyros sutrikimai, 
pykinimas, traukuliai, paralyžiai. Po šios ligos 
dažni liekamieji reiškiniai. Profilaktika – skiepai, 
po kurių įgyjamas imunitetas 3–5 metams.

Pastarąjį dešimtmetį stebima sergamumo 
erkiniu encefalitu didėjimo tendencija. Už-
krečiamųjų ligų ir AIDS centro pateikiamais 
duomenimis, 2019 metų sausio–lapkričio mė-
nesiais Lietuvoje registruota apie 700 erkinio 
encefalito atvejų, o kasmet vidutiniškai suser-
ga 470 asmenų. Kasmet nuo erkinio encefa-
lito miršta 2–3 asmenys. 2019 m. iki lapkričio 
mėn. registruoti šeši mirties atvejai, mirusiųjų 
vidutinis amžius  – 72 m., visi asmenys buvo 
nepasiskiepiję.

Erkės išplitusios visose apskrityse, todėl 
rizika susirgti Lietuvoje yra didelė. Specifinio 
antivirusinio gydymo nuo erkinio encefalito 
nėra. Vakcinacija išlieka veiksmingiausia ap-
saugos nuo erkinio encefalito priemone žmo-
nėms, gyvenantiems endeminėse vietose, 
profesinės rizikos asmenims ir keliaujantiems 
į endemines zonas. Imunitetui nuo erkinio en-
cefalito susidaryti reikalingos trys vakcinos 
dozės, kurios turi būti įskiepijamos su 1–3 ir 
5–12 mėnesių pertraukomis. Šiuo metu Lietu-
vos valstybė šių skiepų nefinansuoja.

Svarbu žinoti ir tai,  
kad erkiniu encefalitu galima 
užsikrėsti ir maistui vartojant 

nepasterizuotą ožkų ir  
karvių pieną.



„Kiekviena diena yra vakarykštės mokinė.“ Publijus Siras

LAIMO LIGOS PAPLITIMAS IR SIMPTOMAI
Lietuvoje Laimo liga kasmet vidutiniškai suserga 2600 
asmenų. 2019 m. sergamumas šia liga padidėjo ir pre-
liminariai yra registruota daugiau kaip 3000 atvejų.

Laimo liga išplitusi visoje šalyje, o skiepų nuo jos 
nėra. Efektyvi prevencinė priemonė  – individuali as-
mens apsauga. Laimo liga sukelia įvairių žmogaus or-
ganizmo sistemų sutrikimus, yra gydoma antibiotikais. 
Imunitetas nesusiformuoja persirgus simptomine ar 
besimptome klinikine forma. Jei liga nediagnozuoja-
ma ankstyvoje stadijoje arba neteisingai diagnozuo-
jama, gali išsivystyti sunkios neurologinės sistemos, 
širdies ir sąnarių komplikacijos.

Laimo ligos būdingiausias simptomas  – odos bė-
rimas (klaidžiojanti eritema) įkandimo ar kitoje vietoje 
praėjus 1–4 savaitėms. Bėrimas būna didesnis nei 3 
cm diametro ir plinta toliau. Tačiau bėrimo gali ir nebū-
ti. Sergančiajam gali skaudėti galvą, raumenis, sąna-
rius, gali kilti temperatūra, imti svaigti galva. Kai kuriais 
atvejais pasireiškia nervų sistemos, sąnarių, širdies, 
kraujagyslių sistemos pažeidimo simptomai.

Laimo ligos rizika yra tiesiogiai susijusi su erkių gau-
sa ir kontakto su jomis galimybe, ypač laisvalaikį pra-
leidžiant medžiojant, grybaujant, uogaujant bei dirbant 
miškuose ir fermose.

KĄ DARYTI ĮSISIURBUS ERKEI?
Jei įsisiurbė erkė, specialistai pataria ją ištraukti pincetu.
 • Prieš traukiant erkę riebalų ir kitų medžiagų naudo-
ti nereikia, nes pašaliniai dirgikliai suaktyvina erkės 
mitybą.

 • Erkę svarbu pincetu suimti kuo arčiau žmogaus kūno 
odos ir nesukiojant, jos nespaudžiant staigiu judesiu 
traukti į viršų.

 • Įkandimo vietą nuplauti vandeniu ir muilu bei dezin-
fekuoti.

 • Įsiminkite ar užsirašykite datą, kada įsisiurbusi erkė 
buvo pastebėta, stebėkite įkandimo vietą ir savo sa-
vijautą mėnesį  – per šį laiką pasireiškia erkių plati-
namų ligų simptomai. Atsiradus karščiavimui ar gripą 
primenantiems simptomams, ar paraudimui įkandi-
mo vietoje, kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

APSAUGOS BŪDAI
Einant į mišką, reikėtų: 
 • apsivilkti šviesiais drabužiais: viršutiniai drabužiai tu-
rėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai 
priglustų prie riešo, kelnių klešnių apačia taip pat tu-
rėtų būti gerai prigludusi prie kūno;

 • galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti garai 
priglundančią kepurę, gobtuvą;

 • repelentais apruošiamos atviros žmogaus kūno vie-
tos (veidas, kaklas, rankos). Taip pat jais galima ap-
ruošti ir gamtoje dėvimus drabužius.

Kiti apsaugos būdai:
 • grįžę namo apsižiūrėkite visą kūną, ypač paausius, 
pakinklius, kirkšnis, pažastis ir sprandą, gerai išsišu-
kuokite plaukus, nusiprauskite po dušu ir persiren-
kite, o vilkėtus rūbus pakabinkite negyvenamoje 
patalpoje ar saulėtoje vietoje. Sausame ore erkės 
išgyvena labai trumpai;

 • nenaudokite termiškai neapdoroto pieno ar jo pro-
duktų. Virinant pieną erkinio encefalito virusas žūsta 
per 2 minutes, veikiant 70 laipsnių temperatūrai – per 
5 minutes;

 • svarbi gyvenamosios aplinkos priežiūra. Erkės ne-
mėgsta tiesioginės saulės, ieško drėgmės, šešėlio, 
labai mėgsta apleistus krūmynus ir aukštą žolę, to-
dėl rekomenduojama reguliariai tvarkyti aplinką, nu-
pjauti žolę, nepalikti nereikalingų krūmokšnių;

 • skiepai – geriausia apsauga nuo erkinio encefalito.

7 psl.   S V E I K A T A

Jei įsisiurbė erkė, 
specialistai pataria ją 

ištraukti pincetu.



8 psl.   S V E I K A T A „Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas.“ Seneka

FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS 
KARANTINO LAIKOTARPIU 

Pasitelkite internetą ar specializuotą lite-
ratūrą. Svarbu naudotis patikimais, mokslu 
grįstais informacijos šaltiniais. Savarankiškai 
internete galite pasidomėti tomis fizinio 
aktyvumo veiklomis, kurios nėra intensyvios, 
bet originalios, įdomios, pavyzdžiui, įvairūs 
šokių stiliai, lengvi žaidimai. Svarbu tinkamai 
įvertinti savo galimybes atlikti fizines veiklas 
nedarant žalos sveikatai.

Paskirkite tikslų laiką savo treniruotei. 
Rekomenduojama treniruotei skirti 
nuolatinį laiką. Gerai būtų skirti tam 
apie 1 valandą ir neskubant atlikti viską, 
ką esate numatę. Minimali mankštos 
trukmė suaugusiems turėtų būti 30 
minučių, vaikams – 60 minučių, vienos 
veiklos laikas – apie 10 minučių.

Žiūrėdami televizorių aktyviai 
judėkite. Jeigu namuose esate ypač 
užimti ir negalite skirti specialaus laiko 
mankštai, pabandykite būti fiziškai 
aktyvūs kitais būdais: žiūrėdami 
televizorių žingsniuokite vietoje 
(kad būtų sunkiau, galima prie kojų 
prisitvirtinti svarmenis).

Aktyviai leiskite laisvalaikį 
su šeima. Vaikams fizinis 
aktyvumas taps svarbus, jei 
matys, kad jis svarbus bei 
malonus mamai ir tėčiui. 
Šeimos įpročiai ir vertybės 
išlieka visam gyvenimui.

Priklausomai nuo to, ką 
pasirinkote, pasirūpinkite 

reikalingomis priemonėmis.
Mankštinantis nebūtini įmantrūs 
ir brangūs įrenginiai, reiktų kelių 

paprastų priemonių: gimnastikos 
kilimėlio, didelio gimnastikos 

kamuolio, elastinės juostos.

Naujai pažvelkite į paprastus  
namų ruošos darbus.

Visi paprasti namų ruošos ar ūkio 
darbai, pavyzdžiui, skalbimas, lyginimas, 
įvairiausi darbai sode arba darže ir kt. yra 
naudinga fizinė veikla, laikantis saugumo 

taisyklių karantino metu.

Visada galvokite apie mankštinimąsi 
kaip apie būtiną ir svarbią veiklą, kurios 

metu Jūs siekiate savo asmeninių tikslų.
Nesvarbu, ar tai teigiami Jūsų išvaizdos 

pokyčiai, ar geresnė fizinė forma bei svei-
kata, ar smagaus bendravimo galimybė. 

Suraskite savo asmeninę fizinio aktyvumo 
rūšį ir pamatysite, kad tai tikrai puiku.

Būtinai mankštinkitės bent kelis  
kartus per savaitę, geriausia – kasdien.

Mankštintis reiktų kasdien, jeigu tai neįma-
noma – bent 2–3 kartus per savaitę. Nu-

sistatykite realius asmeninius tikslus, kurių 
norite pasiekti. Labai svarbu, kad gerai tar-

pusavyje derėtų tikslai, asmeninis veiklos 
planas ir Jūsų asmeninės galimybės.

Savarankiškam mankštinimuisi namuose 
patariame pasinaudoti Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistų parengta  

vaizdo medžiaga bei metodiniais patarimais:

Mankšta dirbantiems namuose Mankšta senjorams ir mažiau fiziškai aktyviems žmonėms Fiziniai pratimai – geriausias antidepresantas

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/fizinis-aktyvumas/manksta-dirbantiems-namuose
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/fizinis-aktyvumas/manksta-senjorams-ir-maziau-fiziskai-aktyviems-zmonems/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/fizinis-aktyvumas/fiziniai-pratimai-geriausias-antidepresantas/


9 psl.   S V E I K A T A „Gerumas – tai vienintelis drabužis, kuris niekuomet nenutriūšta.“ Henris Deividas Toras

MOBINGAS – „RAFINUOTA“ PSICHOLOGINIO SMURTO FORMA DARBE

Atliekant gyvūnų elgsenos tyrimus dar prieš pusšimtį 
metų gyvūnų psichologijos ekspertas Konrad Lorenz 
pastebėjo, kad gyvūnų būrys gali susivienyti ir savo el-
gesiu vieningai išvyti ne tik grėsmę keliančius priešus, 
tačiau ir saviškį. Su tokiu gyvūnu sistemingai imama 
elgtis išskirtinai kitaip nei su visais likusiais, ir engiama-
sis pats pasitraukia iš būrio. Tiek žmogus, tiek gyvūnai 
biologinėje klasifikacijoje stovi po tuo pačiu „gyvūnų“ 
karalystės skėčiu ir tikriausiai ne be reikalo. Aprašytas 

gyvūnų elgesys buvo pavadintas mobingu. Šį terminą 
pasiskolino psichologas Heinz Leyam ir jį pritaikė psi-
chologiniu smurtu darbo vietoje grįstiems žmonių san-
tykiams apibūdinti, kai sistemingai, ilgą laiką (pusmetį ir 
daugiau) trunka prieš asmenį nukreiptas teroras (Cons-
tantinescu, 2014; Vveinhardt, 2009).

Tyrimų duomenimis, psichologiniais smurtautojais 
darbo aplinkoje neretai tampa klientai ir (ar) kiti įstaigo-
se nedirbantys asmenys, tačiau labiausiai šokiruoja fak-

tas, kad dažnai darbe darbuotojai yra ujami ir žeminami 
savo bendradarbių, o dažniausiai – vadovų (Pajarskie-
nė, Vėbraitė ir Jasiukevičiūtė, 2011). Organizacijose, 
kuriose nekreipiamas dėmesys į jos vertybes, kultūrą, 
„nepastebimi“ ir nesprendžiami konfliktai sukuria puikią 
terpę keroti psichologiniam smurtui – diskriminaciniam 
elgesiui, formuotis mobingo fenomenui. 

DAUGIAU APIE MOBINGO LYGMENIS, ĮTAKĄ 

SVEIKATAI IR PREVENCIJOS BŪDUS SKAITYKITE ČIA

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/mobingas-rafinuota-psichologinio-smurto-forma-darbe-20641.html
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/mobingas-rafinuota-psichologinio-smurto-forma-darbe-20641.html


„Atkaklumu pasieksi greičiau nei skubumu.“ Viljamas Šekspyras10 psl.   T Y R I M A I

KLAIPĖDOJE PADAUGĖJO PER DIDELĮ 
KŪNO SVORĮ TURINČIŲ MOKINIŲ

Kasmet vykdome mokyklinio amžiaus 
vaikų sveikatos stebėseną. Mokiniai kiek-
vienais metais privalo profilaktiškai tik-
rintis sveikatą pas savo šeimos gydytoją 
bei gydytoją odontologą. Gydytojo elek-
troniniu būdu užpildytas ir pasirašytas 
mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į 
elektroninę sveikatos paslaugų ir bendra-
darbiavimo infrastruktūros informacinę 
sistemą, iš kurios yra perduodamas į Hi-
gienos instituto vaikų sveikatos stebėse-
nos informacinę sistemą (VSS IS). VSS IS 
duomenys yra analizuojami ir vertinami.

Išanalizavus 2019 m. mokinių sveikatos 
būklės duomenis paaiškėjo, kad didžio-
ji dalis (92,3 proc.) uostamiesčio mokinių 
ugdymo procese galėjo dalyvauti be jo-
kių apribojimų. Klaipėdoje padaugėjo per 
didelį kūno svorį turinčių vaikų  – 2018 
m. antsvoris ir nutukimas nustatytas 14,9 
proc., o 2019 m. – 20,2 proc. mokinių.

2019 m. svarbiausia mokinių sveikatos 
problema  – kraujotakos sistemos ligos, 
jos diagnozuotos 49,8 proc. vaikų. Taip pat 
paplitę ir kitų organų sistemų sutrikimai: 
regėjimo (38,8 proc.), skeleto ir raumenų 
sistemos (20,3 proc.). Diagnozuotų krau-
jotakos sistemos sutrikimų atvejų struktū-
roje dominuoja širdies ūžesiai ir širdies to-
nai, dviburio vožtuvo ydos, įgimtos širdies 
pertvaros formavimosi ydos, regėjimo sis-
temos – toliaregystė, skeleto ir raumenų 

sistemos  – vaikų ir jaunatvinė idiopatinė 
skoliozė.

Nustatyta, kad sveikus dantis (nepa-
žeistus ėduonies, neplombuotus ir neiš-
rautus) turėjo kas penktas sveikatą pasiti-
krinęs mokinys. Vaikų dantų būklei vertinti 
naudojamas dantų ėduonies intensyvu-
mo rodiklis, kuris išreiškiamas ėduonies 
pažeistų dantų skaičiumi, tenkančiu vie-
nam asmeniui. 2019 metais Klaipėdos 
miesto mokinių ėduonies intensyvumo 
rodiklis buvo vidutinis – 3,5. Pavienių dan-
tų sąkandžio patologija nustatyta 20,4 
proc., o žandikaulių patologija  – 19 proc. 
vaikų. Daugiausia mokinių, turinčių pavie-
nių dantų sąkandžio patologijų, mokosi 8 
klasėje, o turinčių žandikaulių patologijų – 
5 klasėje.

Visuomenės sveikatos specialistai pri-
mena, jog kasmetiniai mokinio sveikatos 
patikrinimai padeda laiku diagnozuoti li-
gas ir sutrikimus bei jų išvengti. Kasmet 
profilaktiškai tikrinant mokinio sveikatą 
galima stebėti, ar jo būklė atitinka būdin-
gas jo amžiaus augimo ir vystymosi nor-
mas. Šeimos gydytojas, nustatęs pakiti-
mus, nukreipia vaiką ar pilnametį mokinį 
gydytojų specialistų konsultacijai.

IŠSAMIĄ 2019 M. KLAIPĖDOS M. SAV. 

MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ DUOMENŲ 

ANALIZĘ RASITE ČIA

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Mokini%C5%B3%20profilaktiniai_2019%202020%20m%20m%20(1).pdf
https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Mokini%C5%B3%20profilaktiniai_2019%202020%20m%20m%20(1).pdf
https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Mokini%C5%B3%20profilaktiniai_2019%202020%20m%20m%20(1).pdf


„Siela, pasinėrusi į darbą, atitrūksta nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės.“ Džakomas Leopardis11 psl.   R E N G I N I A I

INTERAKTYVUS POKALBIS SU NEĮGALIŲJŲ 
MENINĖS RAIŠKOS STUDIJA

Š. m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuro specialistai dalyvavo interaktyviame pokal-
byje su neįgaliųjų meninės raiškos studijos ,,Klaipėdos 
guboja“ dalyviais. Susitikimas buvo tiesiogiai transliuo-
jamas „Klaipėdos guboja“ internetiniame puslapyje. 
Kaip ir dauguma ugdymo ir užimtumo įstaigų Lietuvoje, 
meninės raiškos studija „Klaipėdos guboja“ nesustab-
dė savo veiklos ir pradėtus darbus tęsia kiek kitokiu nei 
įprastai – nuotoliniu – būdu. Virtualios diskusijos metu 
visuomenės sveikatos specialistai kalbėjo apie fizinį ak-
tyvumą, kad karantino metu fizinė sveikata būtų mak-
simaliai išsaugota. Mankštintis reiktų kasdien, jeigu tai 

neįmanoma  – bent 2–3 kartus per savaitę. Kaip rodo 
moksliniai tyrimai, 3 vidutinio intensyvumo treniruočių 
per savaitę užtenka sveikatai palaikyti, bet kur kas ge-
riau būtų tą daryti kasdien, nes taip greičiau ir lengviau 
suformuojamas naujas, sveikatai naudingas įprotis.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų ko-
ordinatorė Laura Kriščiūnaitė kalbėjo lytiškumo tema. 
Lytiškumas vis dar yra „nedrąsi, nejauki ir jautri“ tema, 
apie kurią dar nedrįstama garsiai kalbėti. Tačiau šios 
diskusijos metu jaunimas drąsiai klausė, domėjosi. Šio 
pokalbio metu atvėrėme duris į platesnes ir drąsesnes 
diskusijas šia tema.

Dietistė Urtė Dičmonaitė su jaunimu aptarė mitybą, 
kokius produktus turėtumėme įtraukti į savo pirkinių 
krepšelį karantino laikotarpiu. Taip pat apžvelgė, kaip 
maistu galime stiprinti savo imunitetą. Diskutavo apie 
sveiką mitybą ir kokiais paprastais būdais galime to 
siekti.

Norime padėkoti neįgaliųjų meninės raiškos studijos 
,,Klaipėdos guboja“ dalyviams už šį žingsnį bei tikimės 
sėkmingo tolimesnio bendradarbiavimo.



„Koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gero ir teisingo.“  Fiodoras Dostojevskis12 psl.   T R U M P O S  N A U J I E N O S

GEGUŽĖ – MĖNUO PRIEŠ RŪKYMĄ

Rūkydami (vartodami tabako gaminius ar naudodami elektronines cigaretes) toliau išvardintose vietose 
pažeidžiate vieną iš LR tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. punktų (išplėtiniai ir išimtys numatytos LR tabako 
kontrolės įst. 19 str.). 

Visose švietimo, socialinių 
paslaugų, sveikatos 

priežiūros įstaigose ir jų 
teritorijose.

Darbo vietose, esančiose 
uždarose patalpose.

Bendrose gyvenamosiose, 
kitose bendro naudojimo 

patalpose, kuriose 
nerūkantys gali būti 

priversti kvėpuoti tabako 
dūmais užterštu oru.

Visų rūšių viešajame 
transporte.

Viešojo maitinimo ir 
laisvalaikio praleidimo 
įstaigose, patalpose, 

kuriose vyksta varžybos, 
renginiai, ar kitose 

žmonėms aptarnauti 
skirtose patalpose.

Transporto priemonių 
salonuose, jeigu juose yra 
asmenų iki 18 metų ir (ar) 

nėščių moterų.

RŪKYTI DRAUDŽIAMA:

RŪKAI – PAŽEIDIMĄ DARAI –  
ATSAKAI (LR ANK 492 str.)

Už šį pažeidimą numatytas  
įspėjimas arba bauda 20–50 EUR.  

Nusižengus pakartotinai,  
gresia 50–90 EUR bauda.

Receptų rinkinys karantino laikotarpiu Tarptautinė kovos su triukšmu diena Parkinsono liga – ką būtina žinoti kiekvienam

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/recept%C5%B3%20rinkinys%20karantino%20laikotarpiui(1).pdf
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/minima-tarptautine-kovos-su-triuksmu-diena-20693.html
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/parkinsono-liga-ka-butina-zinoti-kiekvienam-20660.html


MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. visuomenessveikata@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  
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

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

