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

Ruduo šiemet kaip niekada dosnus – saulės, šypsenų ir geros nuotaikos netrūko ilgai. Prasidėjus lietaus barbenimo į palanges 
laikotarpiui, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai ragina nenusiminti. Rudeniniam slogučiui nuvyti puikiai 
padeda mėgstama veikla ir pozityvių minčių bei aplinkos kūrimas. Klausiate, nuo ko pradėti? Ir mes atsakome – pradėkite 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras nuo šių metų pradeda įgyvendinti net du naujus projektus – „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ ir „CHRODIS+“, truksiančius iki 2020 m.

Naujienos apie projektus – įgyvendinant dar šiais metais 
startuosiančius net du naujus projektus, žadamas platus spektras 

veiklų įvairioms amžiaus grupėms!

Projektas 
„Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų 
grupių sveikos 
gyvensenos 
skatinimas“

Projekto tikslas – mažinti sveikatos 
netolygumus, didinant vaikų ir vyresnio 
amžiaus asmenų sveikatos raštingumo 
lygį bei formuojant sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Tikslinės projekto grupės – vaikai 
(asmenys, neturintys 18 metų), vyresnio 
amžiaus žmonės (55 metų ir vyresni) bei 
šių amžiaus grupių neįgalieji.

Įgyvendinant išsikeltą tikslą numatyta 
organizuoti vaikų ir vyresnio amžiaus as-
menų bei neįgaliųjų sveikatos stiprinimo 

daugiau judėti ir domėtis naujais dalykais, o laimės 
hormonas, išsiskiriantis fizinio krūvio ir kitų veiklų 
metu, pats padarys likusį darbą – pavers Jūsų 
kasdienybę spalvinga ir pilna gražiausių emocijų!

https://www.facebook.com/biuras
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Numatoma projekto nauda – geres-
nis projekto tikslinių grupių asmenų 
sveikatos raštingumo lygis, suformuoti jų 
pozityvios sveikatos elgsenos pokyčiai, 
kurie prisidės prie sveikatos netolygumų 
mažinimo.

PIRMOSIOS PROJEKTO VEIKLOS 
JAU PRASIDĖJO! 

Taip pat sekite naujienas 
internetinėje svetainėje 
www.sveikatosbiuras.lt ir socialinio 
tinklo Facebook paskyroje Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuras.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

www.einvesticijos.lt

Projektas „CHRODIS+“

Projekto tikslas – padėti valstybėms 
narėms nustatyti veiksmingas lėtinių 
neinfekcinių ligų (toliau – LNL) naštos 
mažinimo priemones, didinti sveikatos 
sistemų tvarumą ir plėtoti žmogiškąjį ka-
pitalą.

Projekte numatytas platus spektras 
veiklų. Klaipėdos miesto savivaldybėje 
numatyta įgyvendinti šią gerąją užsienio 
šalių patirtį:

• Airijos vykdoma intervencija 
„Aktyvi mokykla“;
• Islandijos vykdoma intervencija.

 Esama kūno ligų, esama ir gyvensenos ligų. Demokritas
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veiklas. Siekiant sustiprinti vaikų sveika-
tos raštingumą bus vedami pirmosios 
pagalbos mokymai, paskaitos apie lytiš-
kumą ir savipagalbos būdus, sveikos 
mitybos ir fizinio aktyvumo pamokos, 
jaunimui palankios sveikatos priežiūros 
paslaugos bus viešinamos uostamiesčio 
mokyklų elektroniniuose dienynuose, 
organizuojamos vaikų vasaros stovyk-
los, bus įrengti sveikatingumo takeliai 
ikimokyklinių įstaigų kiemeliuose ir t. t. 
Siekiant gerinti vyresnio amžiaus as-
menų ir neįgaliųjų žinias apie sveikatą, 
didelis dėmesys bus skiriamas įvai-
rioms mankštoms, senjorų vaikščiojimo 
grupių formavimui, kurių pagrindinė 
idėja – socialinės atskirties mažinimas 
per bendravimą ir fizinį aktyvumą, bus 
vedamos teorinės ir praktinės paskaitos 
apie sveikatai palankią mitybą, sveiką 
senėjimą, pirmosios pagalbos mokymai, 
meno terapija, konsultacijose ir kino 
filmų peržiūrose, juos aptariant ir disku-
tuojant, bus stiprinama psichoemocinė 
sveikata.

Individualios konsultacijos, grupinės 
veiklos taip pat vyks ir sensoriniame 
kambaryje, kuris biure bus įrengtas iš 
projektui skirtų lėšų. Tyrimai parodė, kad 
multisensorinė aplinka pozityviai veikia 
žmogaus sveikatą – stimuliuoja pojū-
čius, padidina funkcionalumą, sąmonin-
gumą ir dėmesio koncentraciją, gerina 
atmintį, pažinimą bei kalbą, sustipri-
na laimės jausmą, mažina nerimą ir t. t.

Airijos vykdoma intervencija 
„Aktyvi mokykla“ – tai programa, 

kurios tikslas padidinti vaikų fizinio ak-
tyvumo lygį, sukuriant fiziškai aktyvių 
mokyklų bendruomenę. Programa orien-
tuota į nuolatinį bendradarbiavimą su 
mokiniais, jų tėvais, vietine bendruomene 
ir nacionalinėmis agentūromis. Pro-
grama yra priimtina mokykloms, vyksta 
savęs vertinimo procesas, leidžiantis ug-
dymo įstaigoms parengti veiksmų planą, 
įgyvendinti jų vietos poreikius. Šios pro-
gramos komponentai bus įgyvendinami 
dviejose Klaipėdos m. sav. mokyklose.

Islandijos vykdoma intervencija – 
tai sėkmingo ir tolygaus senėjimo 

Islandijoje metodas, susidedantis iš 6 
mėn. laikotarpio daugiakomponenčių 
veiklų, apimančių fizinio aktyvumo, 
sveikos mitybos ir sveikatos raštingu-
mo aspektų poveikį įvairiems kinta-
miesiems: fiziniam pajėgumui, kūno 
kompozicijai ir metabolinių širdies ligų 
rizikos veiksniams. Intervencijos taiky-
mo metu taip pat vertinami per 6 ir 12 
mėn. įvykstantys daugiakomponenčių 
veiklų sukelti pokyčiai ir jų pastovumas. 
Biuras, perimdamas gerąją Islandijos pa-
tirtį, tikslinėms projekto grupėms (60+) 
atliks testus prieš fizinį krūvį (dalyviai, 
įvertinimo metu surinkę 6 balus, galės 
dalyvauti tolimesnėse programos veik-
lose), po kurių seks fizinio aktyvumo tre-
niruotės, o galiausiai pakartotiniai testai 
pokyčiams įvertinti. Numatomi testai: 
standartizuotas klausimynas gyvenimo 
kokybei vertinti, SPPB testas fiziniam 
pajėgumui vertinti, „Stok ir eik“ testas, 
skirtas judrumui ir pusiausvyrai matuo-
ti, izometrinės raumenų jėgos matavi-
mas dinamometru, ištvermės 6 minučių 
trukmės vaikščiojimo testas ir t. t. Fizinio 
aktyvumo treniruotes sudarys vaikščio-
jimas didinant krūvį ir individualizuoti 
jėgos pratimai, kurių taisyklingą atlikimą 
užtikrins sveikatos specialistas / treneris.

Pirmos projekto veiklos startuos jau 
gruodžio mėnesį. Sekite naujienas in-
ternetinėje svetainėje www.sveikatos-
biuras.lt ir socialinio tinklo Facebook 
paskyroje Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras.

Žr. nemokamų veiklų kalendorių 
„Ir kūnui, ir sielai“. 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Sveikata

Europos saugaus 
eismo diena

Spalio 13 dieną Lietuva, kaip ir visa 
Europa, minėjo Europos saugaus eismo 
dieną. Šia diena siekiama atkreipti vi-
suomenės dėmesį į keliuose tykančius 
pavojus ir skatinti žmones atsargiau el-
gtis keliuose. Žmonės yra raginami bent 
šią dieną keliuose laikytis visų saugumo 
taisyklių, būti atidesni už vairo, saugoti ne 
tik save ar šalia sėdintį keleivį, bet ir kitus 
eismo dalyvius.

Statistikos duomenimis, kasmet 
Europos keliuose žūsta apie 30 tūkst. 
žmonių (2012 m. – 28 tūkst.), iš jų vidu-
tiniškai 21 % pėsčiųjų, 7 % dviratininkų, 
18 % motociklininkų ir mopedų vairuo-
tojų. Iš žuvusių pėsčiųjų 70 % neteko 
gyvybės miestų teritorijose. Yra ko ne-
rimauti – per pastarąjį dešimtmetį eis-
mo įvykiuose žuvusių pėsčiųjų skaičiaus 
sumažėjimas nebuvo proporcingas visų 
žūčių keliuose skaičiaus sumažėjimui. 
Kone kas antras žuvęs keliuose miestų 
teritorijose yra pėsčiasis arba dvirati-
ninkas. Pavojų pėstiesiems ir dvirati-
ninkams miestų teritorijose kelia tai, kad 
trūksta jiems atskirtų juostų, transporto 
priemonės važiuoja dideliu greičiu, o 
eismo dalyviai elgiasi nesaugiai. Už eis-
mo saugą atsakomybė tenka visiems 
– elgtis atsakingai ir pagarbiai privalo 
tiek pėstieji, tiek dviratininkai, tiek auto-
mobilių vairuotojai.  Taip pat didelė da-
lis žuvusiųjų nesegi saugos diržų. Todėl 
tėvai įspėjami, kad pasirūpintų savo 
vaikų saugumu važiuojant automobiliu 
– jie privalo sėdėti prisegti jų amžiui 
pritaikytose automobilinėse kėdutėse.

Lietuvos automobilių kelių direk-
cijos duomenimis, eismo saugumo 
situacija Lietuvoje gerėja. Vertinant 10 
metų laikotarpio avaringumo rodiklius, 
fiksuojama, kad 2015 metais keliuose 
žuvusiųjų skaičius, palyginti su 2005 
metais, sumažėjo daugiau kaip 3 kar-
tus. 2015 m. Lietuvoje eismo įvykiuose 
žuvo 241 žmogus, t. y. 9,7 proc. mažiau 
nei 2014 metais. Pastaraisiais metais ke-
lis kartus sumažėjo ir eismo įvykiuose 
nukentėjusių vaikų skaičius (per pas-
kutinius 10 metų žuvusių vaikų (iki 18 
metų) sumažėjo apie 6 kartus (2006 m. 
žuvo 65 vaikai, 2007 m. – 70, 2015 m. 
– 11 vaikų). Nors pasiekta puikių rezul-
tatų, Lietuva vis dar yra tarp tų Europos 
Sąjungos šalių, kuriose žuvusiųjų skai-
čius milijonui gyventojų yra didžiausias, 
todėl eismo saugumas keliuose išlieka 
vienas pagrindinių mūsų šalies iššūkių.

Pagrindinės eismo nelaimių prie-
žastys Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų 
šalių, yra leistino važiavimo greičio 
viršijimas, neblaivūs, neturintys teisės 
vairuoti transporto priemones vairuo-
tojai, kelio ženklų nepaisymas, saugos 
diržų, šalmų nenaudojimas, vairavimo 
įgūdžių stoka, vairuotojų per didelis 
pasitikėjimas savimi, galimos rizikos 
nesuvokimas, pėsčiųjų, dviratininkų, 
vadeliotojų daromi Kelių eismo taisyklių 
pažeidimai, nepagarba vienas kitam.

Eismo dalyvių švietimas, socialinė 
saugaus eismo reklama, vykdomos po-
licinės prevencinės priemonės keliuose, 
teisinės priemonės, taikomos Kelių eis-
mo taisyklių pažeidėjams, ugdo žmonių 
sąmoningumą, mažina eismo nelai-
mių skaičių keliuose. Tačiau svarbiau-
sias dalykas ir tiesa yra tokia – jeigu pats 
žmogus nenorės keisti savo supratimo 
ir požiūrio į saugumą kelyje, niekas jam 
nebepadės.

Saugus elgesys su 
gyvūnais

JAV ligų kontrolės ir prevencijos cen-
tro duomenimis, kasmet šunys įkanda 
4,5 mln. žmonių visame pasaulyje. Norint 
išvengti savo ar svetimo šuns įkandimo, 
svarbu tinkamai suprasti šuns elgesį ir 
priimti protingus sprendimus kiekvienoje 
situacijoje.

Mums pakenkti gali 
ne tik šunys, bet ir kiti 
naminiai gyvūnai, pvz., jūrų kiaulytės, 
šinšilos, šeškai, pelės, arkliai, karvės, 
ožkos. Gyvūnas gali ne tik įkasti, bet ir 
įspirti, apkandžioti, parblokšti, numes-
ti ir pan. Dažniausiai naminis gyvūnas 
nepuola žmogaus tikslingai, tam yra 
keletas priežasčių. Gyvūnas išsigąsta 
aplinkinių žmonių, aplinkos, automo-
bilių, žmonių veiksmų arba gina savo 
teritoriją, palikuonis. 95 % atvejų dėl 
gyvūno agresijos yra kaltas žmogus.

Kaip saugiai elgtis su šunimi?
• Prieš glostydami šunį leiskite jus 

apuostyti.
• Nebėkite paskui šunį arba nuo jo.
• Jei šuo artinasi, nepanikuokite ir iš-

likite ramūs.
• Maži vaikai neturėtų bandyti šuns 

apkabinti ar pabučiuoti.
• Venkite žiūrėti šuniui į akis.
• Jeigu šuo puola, reikėtų užsidengti 

veidą ir kaklą rankomis.
Yra keletas skiriamųjų bruožų, į ku-

riuos verta atkreipti dėmesį ir priimti 
sprendimą, ar šuo nusiteikęs bendrauti.

Laimingi šunys vizgina uodegą, jų 
ausys neįtemptos, nori žaisti, todėl 
šokinėja aplink, būna meilūs – kiša snu-
kutį, lipa ant kelių, glaustosi.

Pikti šunys urzgia, šiepia dantis, gali 
slėptis už šeimininko, nuleidžia uodegą 
ir ausis. Tokie šunys gali būti sergantys, 
bet tai nereiškia, kad jie yra nepavojingi.

Pagrindinės taisyklės, kurių verta 
laikytis: neglostykite svetimo šuns neat-
siklausę šeimininko, taip pat neleiskite 
to daryti vaikams; nelįskite prie ėdančio, 
lakančio ar sergančio šuns; su šunimi 
žaiskite švelniai, neerzinkite; jei šuo 
bijo stiprių garsų, stenkitės vengti viešų 
vietų, kur šaudo fejerverkai, sprogsta 
balionai ir pan.

Pavojingos šunų veislės
Lietuvoje pagal Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos direktoriaus įsa-
kymą pavojingais šunimis laikomos šios 
veislės ir jų mišrūnai:

• Amerikiečių Stafordšyro terjeras
• Stafordšyro bulterjeras
• Amerikiečių buldogas
• Argentinos dogas
• Brazilų mastifas

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Vaikų traumos buityje

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, vaikų susižalojimai ir trau-
mos yra viena opiausių visuomenės 
sveikatos problemų. Nors Jungtinių Tautų 
Organizacija Vaiko teisių konvencijoje 
skelbia, kad vaikas turi teisę augti saugio-
je aplinkoje, deja, šiuo metu pasaulyje ši 
problema reikalauja ypatingo dėmesio. 
Statistikos duomenimis, dažniausiai bui-
tyje susižaloja 1–5 metų vaikai, o 1–14 
metų vaikų traumos yra pagrindinė mirties 
priežastis Europos Sąjungoje. Daugiausia 
nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia 
mažamečiai vaikai, įvyksta namuose. 
Sužalojimai namuose – tai sužalojimai, 
įvykę pačiuose namuose ar aplink namus 
esančioje aplinkoje (kieme).

Vaikų traumos 
pagal amžiaus tarpsnius
1–5 metų vaikai dažniausiai nukenčia 

dėl nedidelių traumų. Pradėję vaikščioti 
griūva, atsitrenkia į aštrius kampus, gali 
ant savęs užsimesti sunkesnį daiktą. Tad 
labai svarbu, kad tėvai būtų ypač atidūs 
– nepaliktų vaiko vieno ir taikytų atitinka-
mas saugos priemones.

3–5 metų vaikai yra labai aktyvūs ir 
smalsūs. Tad jie ne tik bėgioja, karsto-
si ir lipa į medžius, bet taip pat smalsiai 
apžiūrinėja vandens telkinius, bando 
panaudoti degtukus ar lekia per gatvę 
nesidairydami apžiūrėti įvairių auto-
mobilių. Svarbu vaiką nuo mažų dienų 
mokyti laikytis saugumo visose gyveni-
mo situacijose.

7–11 metų vaikai yra labai judrūs ir 
dažnai lanko sporto būrelius, kuriuose 
didelė tikimybė gauti traumą dėl pa-
tirties stokos. Taip pat 6–8 metų vaikai 
dažniausiai patiria traumas, susijusias 
su automobiliais ir eismo įvykiais. Šiuo 
laikotarpiu saugaus eismo mokymas yra 
labai svarbus.

Nelaimės tikrai galima išvengti
Niekada nepalikite vaikų vienų ant 

aukštų paviršių, vystymo stalų ar arti 
palangių. Langams ir balkono durims 

naudokite fiksatorius, atitraukite baldus 
nuo palangių ar aukštesnių paviršių, ant 
kurių galima užlipti, įmontuokite laiptų 
vartelius, radiatorių groteles, prie sienos 
pritvirtinkite turėklus, grindų paviršius 
padenkite neslystančia danga, lentynas 
pritvirtinkite prie sienos, rinkitės baldus 
užapvalintais kampais, naudokite durų 
stabdžius, atitverkite žaidimų aikšteles.

Ypatingo dėmesio reikalauja apsau-
ga virtuvėje. Nepalikite aštrių daiktų ar 
įrankių, siūlų su adatomis. Vaikas gali ne 
tik įsipjauti, bet ir įsidurti akį ar susižeisti 
gyvybiškai svarbų organą.

Labai dažna trauma – nudegimai, tad 
nepalikite karštos arbatos puodelio ant 
stalo pasiekiamoje vietoje, nelaikykite 
verdančio puodo ant viryklės ar virdulio 
arti krašto, nes vaikas lengvai pasieks, 
užsitrauks ant savęs ir nusiplikys. Įkaitu-
si orkaitė, krosnis ar židinys turėtų būti 
atitverti apsaugine tvorele. Taip pat visa-
da tikrinkite vandens karštumą vonioje, 
galima įrengti vandens temperatūros 
reguliatorius.

Buitinė chemija ir vaistai namuose 
privalo būti laikomi vaikams nepasiekia-
moje vietoje. Chemijos neperpilkite į 
vaikui gerai pažįstamus indus, pvz., li-
monado buteliukus. Jei įmanoma, vais-
tus laikykite su vaikams neatidaromais 
dangteliais.

Užspringimas ar dusimas yra gyvy-
biškai pavojinga trauma, tad būtina kuo 
skubiau suteikti pirmąją pagalbą. Kadan-
gi vaikai didžiąją dienos dalį praleidžia 
žaisdami, todėl specialistai pataria pirkti 
saugius, vaikams pagal amžių tinkamus, 
specialiu ženklu pažymėtus žaislus ir 
naudoti juos atsižvelgiant į gamintojo 
nurodymus. Neduoti smulkių namų apy-
vokos detalių ar daiktų, kuriuos vaikas 
gali įsikišti į burną ar nosį, neleisti lakstyti 
su maistu burnoje.

Taigi, siekiant išvengti vaikų traumų, 
reikia stengtis visomis įmanomomis 
priemonėmis užkirsti kelią vaikų suža-
lojimams: kurti saugią vaikams aplinką, 
pašalinti riziką, naudoti saugią įrangą ir, 
be abejo, atsakingai prižiūrėti vaikus.

bei sutrikęs maistinių 
medžiagų įsisavinimas. Taip pat rizika 
susirgti osteoporoze padidėja esant prieš-
laikinei menopauzei, vartojant kortiko-
steroidus, jei šia liga serga artimieji, taip pat 
jei yra nepakankamas fizinis aktyvumas.

Siekiant išvengti šios ligos, būtinas 
sveikas gyvenimo būdas. Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biuro dietistė 
Rūta Genutė teigia, kad svarbu tinkamas 
fizinis aktyvumas ir subalansuota mity-
ba.  Rekomenduojama mitybos racioną 
praturtinti maisto produktų, kuriuose 
gausu kalcio. Daug kalcio turi pienas, ke-
fyras, varškė ir kiti pieno produktai, špi-
natai, lapiniai kopūstai, apelsinų sultys, 
džiovinti abrikosai, figos, saulėgrąžos, 
sezamų sėklos (sezamų pasta), avižos, 
grikiai, viso grūdo duona, jūros kopūstai, 
žuvų konservai su kaulais. Šie produktai 
yra svarbūs dar jaunystėje, kai formuo-
jasi kaulai ir nekyla problemų dėl oste-
oporozės. Kalciui įsisavinti labai svarbus 
vitaminas D. Šio vitamino gauname 
su saule bei valgydami žuvį, pvz., silkę, 
lašišą, sardines, menkių kepenėles, taip 
pat kiaušinius su visu tryniu, sviestą. 

Taip pat svarbu yra riboti druską, nes 
ji skatina kalcio pašalinimą iš organizmo, 
saikingai vartoti baltymus, atsakingai 
rinktis maisto produktus bei maisto pa-
pildus, kuriuose gausu vitamino A, nes 
šio vitamino perteklius neigiamai veikia 
kaulų formavimąsi. Specialistė tvirtina, 
kad asmenys, išgeriantys daugiau nei 3 
puodelius kavos arba vartojantys didelį 
kofeino kiekį turinčius produktus, pvz., 
energetinius gėrimus, šokoladą, turėtų šį 
įprotį pakeisti, nes kofeinas neleidžia or-
ganizmui įsisavinti kalcio bei kitų minera-
lų, vitaminų. Osteoporozės profilaktikai 
svarbu riboti arba atsisakyti alkoholinių 
gėrimų dar jauname amžiuje, užsiimti 
aktyvia fizine veikla. Rekomenduojamas 
greitas arba intervalinis ėjimas ne re-
čiau kaip 3 kartus per savaitę. Tyrimai 
rodo, kad asmenys, sergantys osteo-
poroze ir nuolatos besimankštinantys, 

Osteoporozė – 
tyli ir klastinga liga

Osteoporozė pasireiškia kaulų retėjimu, 
maža kauline mase ar kaulų trapumu. Šiai 
ligai atsirasti įtakos turi netinkama mity-
ba, kurioje trūksta kalcio bei vitamino D, 
vartojama per daug alkoholinių gėrimų 
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rečiau patiria kaulų lūžius. Taip yra 
todėl, kad padidėja raumenų jėga, 
sąnarių lankstumas, pagerėja koordi-
nacija, laikysena.

Naudingas patarimas yra pradėti 
mankštintis ne tik tada, kai išgirstama 
diagnozė, bet nuo pat vaikystės. 

Aktyvaus gyvenimo būdo turime 
mokytis jau nuo mažens, tai padeda 
geriau išsivystyti kaulų sistemai. Pradė-
jus sportuoti dar tuomet, kai kaulai 
auga, sumažėja osteoporozės išsivys-
tymo rizika senatvėje. Tačiau ir vyres-
niame amžiuje saikingas sportas ar 

Trumpos naujienos
Apdovanoti konkurso 
„Akimirkos, kurios 
verčia nusišypsoti“ 
nugalėtojai

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras kartu su Fotoaparatas.lt 
ir Varlė.lt spalio 5 d., minint Tarptautinę 
šypsenos dieną, paskelbė nuotraukų 
konkurso ,,Akimirkos, kurios verčia 
nusišypsoti“ nugalėtojus, kuriais tapo: 

I VIETA – Mantas Bučnys;
II VIETA – Anžela Bazyk; 
III VIETA – Gabrielė Kleibaitė.

Nugalėtojų darbai kartu su kito-
mis atrinktomis geriausiomis konkur-
so nuotraukomis eksponuojami mūsų 
biure. Užsukite ir įsitikinkite, kad 
nuoširdžiausias šypsenas kelia tie da-
lykai, kurie mus supa kasdien.

Įvyko pirmosios 
pagalbos teikimo 
mokymai

Spalio 2–4 d. ir 9–11 d. vyko nemokami 
teoriniai ir praktiniai pirmosios pagalbos 
teikimo mokymai Klaipėdos miesto savi-
valdybės darbingo amžiaus gyventojams.

pasaulyje. Žaidimas greitas, įdomus, 
o vykstantis veiksmas staigus ir užde-
gantis. Mėgėjų gretose populiaresnis 
yra paplūdimio arba, paprasčiau, lau-
ko tinklinis. Lietuvoje tinklinis taip pat 
užima svarbią vietą tarp aktyviai leisti 
laiką mėgstančių žmonių. Vasarą, esant 
geriems orams, gana sudėtinga rasti lais-
vą paplūdimio tinklinio aikštelę. Tačiau 
tinklinį nebūtinai reikia žaisti aikštelėje 
pagal tam tikras taisykles. Pavyzdžiui, 
leidžiant laiką su draugais prie jūros ar 
ežero, galima panaudoti tik tinklinio ele-
mentus ir mušinėti kamuolį ant smėlio, 
žolės arba vandenyje.

Paklausite, kuo skiriasi paplūdimio 
tinklinis nuo mums įprasto tinklinio? 
Visų pirma, skiriasi paplūdimio tinkli-
nio ir uždaro tinklinio aikštelių dydis. Pa-
plūdimio tinklinyje aikštelė sumažinama, 
nes ant smėlio prarandama labai daug 

mankšta yra naudingi. Būti-
na atkreipti dėmesį, jog, jei asmuo jau 
yra turėjęs lūžių, patartina vengti bet 
kokių sporto šakų, susijusių su galimo-
mis traumomis ar smūgiais, taip pat ne-
nešioti sunkių daiktų. Tokiu atveju tin-
ka vandens procedūros bei mankšta.

Paplūdimio 
tinklinio turnyras

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistai drauge su VšĮ Klaipė-
dos paplūdimio tinklinio klubu lapkričio 
15 d. 11.00 val. Šilutės pl. 48 („Kredito ga-
rantas“ teniso arenos pastate) organizuo-
ja paplūdimio tinklinio turnyrą. Klaipėdos 
miesto profesinio ugdymo įstaigų moks-
leiviai bus kviečiami rudens periodu, kai 
siautėja vėjai ir dargana, pajudėti ir at-
gauti jėgas ant šilto smėlio.

Tinklinis, kaip rekreacinė sporto šaka, 
yra labai populiari. Tai viena sėkmin-
giausių rungtyniavimo ir poilsio rūšių 

Šie mokymai sulaukė didžiulio 
susidomėjimo. Programoje žinių sėmė-
si 67 dalyviai. Buvo nagrinėtos įvairios 
temos: pradinis gaivinimas, pirmosios 
pagalbos teikimas traumų ir kitų sužalo-
jimų metu, pirmosios pagalbos teikimas 
įvairių situacijų ir būklių metu.

Mokymų dalyviai dėkojo už naudingas 
žinias, kurias mokės pritaikyti praktiškai.

Renginiai greičio ir jėgų.
Taip pat paplūdimio tinklinis yra 

žaidžiamas su šiek tiek kitokiu kamuoliu. 
Kadangi uždarose aikštelėse kamuolys 
turi judėti greičiau, o smūgiai būna stip-
resni, čia naudojami sunkesni kamuo-
liai. Paplūdimio tinklinio kamuoliai 
yra minkštesni ir lengvesni, šiek tiek 
didesni nei tie, kurie yra skirti uždaroms 
aikštelėms. Mažesnis svoris leidžia jiems 
ilgiau išbūti ore ir suteikia galimybę 
žaidėjams išnaudoti vėjo pranašumus, 
kurti strategijas.

Nauda sveikatai
• Stiprina visus kūno raumenis.
• Dažnai tinklinio nauda lyginama su 

aerobikos treniruočių teikiamais pri-
valumais: gerinamas širdies darbas, di-
dinama ištvermė, aktyvinama kraujo 
apykaita, stiprinama imuninė sistema, 
deginami riebalai.
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Konkursas  
„Judriausias darželis“

Prisidėdamas prie Klaipėdos – Europos 
sporto miesto 2018 renginių plano, Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuras 
organizuoja Klaipėdos m. ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų bendruomenių sporto 
ir sveikatingumo konkursą „Judriausias 
darželis“. Šio konkurso tikslas – skatinti 
vaikų fizinį aktyvumą, puoselėti šeimos 
teisingas fizinio aktyvumo nuostatas ir 
įtraukti darželio bendruomenę. Šiame 
konkurse pareiškė norą dalyvauti 26 
ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Konkurso 
laikotarpis – nuo 2018 m. spalio 12 d. iki 
2018 m. gruodžio 1 d. 

Atšvaitų diena
Lietuvos automobilių kelių direkcija 

š. m. lapkričio 6 d. paskelbė Atšvaitų die-
na. Šią dieną visuomenė raginama at-
kreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvy-
kius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti 
dėvėti atšvaitų.

Reikėtų prisiminti, jog pats atšvai-
tas savaime nešviečia, o tik atspindi 
atvažiuojančio automobilio šviesas, 
todėl geriausia jį pritvirtinti transporto 
priemonių žibintų aukštyje. Daugelis 
pėsčiųjų ir dviratininkų nešioja juosti-
nį atšvaitą, prikabinę prie kuprinės ar 
rankinės rankenų. Toks būdas yra ne-
tinkamas, nes automobilių šviesos 
šiose vietose šviesą atspindi labai pras-
tai. Kadangi kelkraščiu pėstiesiems 
reikia eiti priešinga automobilių eismo 
judėjimo kryptimi, atšvaitą reikia segė-
ti dešinėje kūno pusėje. Atšvaitą, per-
vertą virvele ar segtuku reikia prisegti 
prie drabužių (pvz., kišenės), kad jis švy-
tuotų žmogaus kelių aukštyje. Atšvaitas-
juostelė yra nešiojamas ant drabužių 
rankovės (truputį aukščiau rankos riešo) 
ar kojos blauzdos srityje.

Rugsėjo 19 d., siekiant atkreipti vi-
suomenės dėmesį į saugų eismą, trijose 
Klaipėdos miesto vietose (prie Taikos pr.–
Kauno g., Liepų g.–Herkaus Manto g. ir 
Herkaus Manto g.–Lietuvininkų a. san-
kryžų) Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai kartu su 
policijos pareigūnais visiems nemoka-
mai dalijo atšvaitus, kad visuomenė 
būtų matoma ir saugi tamsiuoju paros 
metu. Iš viso išdalinta 3000 atšvaitų.

Nori pradėti 
gyventi sveikiau? 
Tuomet sveikos 
gyvensenos įgūdžių 
formavimo programa 
kaip tik tau!

Specialistų teigimu, norint suformuoti 
tam tikrą sveikam gyvenimo būdui pa-
laikyti reikalingą įgūdį, reikia ne tik laiko, 
pastangų, valios, motyvacijos, bet ir tei-
singų žinių. Sujungus ir integravus visus 
šiuos įrankius į kasdienį gyvenimą, pa-
siekiami stulbinantys rezultatai. Žmonės, 
pakeitę gyvenimo būdą, džiaugiasi ne 
tik pagerėjusia fizine būkle (subalansuo-
tu svoriu, pagražėjusia oda, žvilgančiais 
plaukais, sustiprėjusiais nagais ir kt.), bet 
ir pakilesne psichine būsena kaip kasdiene 
palydove. Yra toks senas geras posakis: 
„Skraidau kaip ant sparnų“. Ir tai tiesa. 
Įtraukus į savo mitybos racioną sveikesnius 
produktus, supažindinus kūną su judėjimo 
teikiamais malonumais ir pasitelkus pozi-
tyvų požiūrį į gyvenimą, pasaulis nusidažo 
kitomis spalvomis. Žmonės aplinkui nebe-
atrodo pikti, nes esi laimingas, tavęs ne-
beerzina dalykai, kurie anksčiau varydavo 
iš proto, esi ramus ir susitelkęs ties savo 
išsikeltais tikslais.

Diegiant jaunimui palankių sveika-
tos priežiūros paslaugų modelį Klaipė-
dos mieste, vienas iš vykdytojų tikslų 
buvo ir yra skatinti jaunus žmones rink-
tis sveikesnį gyvenimo būdą. Jaunimui 
palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
(toliau – JPSPP) koordinatorius kartu su 
Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistais jau daugiau kaip 

• Žaidžiant tinklinį, per valandą sude-
ginama iki 420 kcal.

Kadangi dažniausiai visas krūvis ten-
ka sąnariams ir raiščiams, siekiant išveng-
ti traumų, būtinas geras apšilimas!

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos specialistų uždavinys didinti mokinių 
motyvaciją ir poreikį judėti, sudominti su 
neįprasta ir alternatyvia veikla, suteikti 
neišdildomų įspūdžių ir teigiamų emocijų.

Konkurso metu ugdymo įstaigų ben-
druomenės, vaikų grupės, vaikai kartu 
su tėvais, artimaisiais vaikšto pėsčio-
mis, bėgioja, važinėja dviračiais ar kito-
mis priemonėmis (išskyrus mechanines 
transporto priemones) ir mobiliosiomis 
programėlėmis fiksuoja savo įveiktus 
kilometrus. Judriausio darželio vardo 
siekiantis darželis taip pat organizuoja 
judriuosius ar sportinius renginius ne tik 
savo įstaigoje, bet ir bendrus sportinius 
renginius su kitais darželiais.

Prizinių vietų laimėtojai konkurso 
baigiamajame renginyje bus apdovano-
ti vertingomis sveikatą stiprinančiomis 
ir ugdančiomis dovanomis. Visoms įstai-
goms, dalyvavusioms konkurse „Jud-
riausias darželis“, bus įteikti Klaipėdos 
miesto mero padėkos raštai.
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• Mankšta su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Ketvirtadieniais 
(lapkričio 22 ir 29 d.) 10.00 val.

• Paskaita ,,Mityba, valgymo psichologija 
ir fizinis aktyvumas širdies ritmu“ 
Pirmadienį (lapkričio 26 d.) 17.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt 
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Veiklos  bendruomenei

Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2018 m. lapkritis

• Programos „Judu sveikai“ 
mankštos su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Trečiadieniais 
(lapkričio 7, 14, 21 ir 28 d.) 9.00 val.  
Trečiadieniais 
(lapkričio 7, 14, 21 ir 28 d.) 17.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40.

Veiklos, skirtos 55+ 
amžiaus grupės asmenims 
(projektas „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių sveikos 
gyvensenos skatinimas“ )

Paskaitos šeimoms
• Sveikos šeimos akademija
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 933 40; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt

Kviečiame dalyvauti nemokamoje 
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukri-
nio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programoje. 
Programa skirta 50–65 m. amžiaus 
moterims ir 40–55 m. amžiaus vyrams, 
turintiems antsvorio, besiskundžian-
tiems padidėjusiu arteriniu kraujo 
spaudimu, pulsu, kurių padidėjusi cho-
lesterolio ir (ar) gliukozės koncentracija 
kraujo serume. Asmenys, norintys 
dalyvauti programoje arba gauti papil-
domos informacijos, gali kreiptis 
tel. (8 46)  31 10 12, 
mob. tel. 8 615 161 55, 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

metai Klaipėdos universitete įsikūru-
siame JPSPP koordinaciniame centre 
teikia individualias ir grupines kon-
sultacijas lytinės, psichinės sveikatos, 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
ir antsvorio / nutukimo temomis bei 
įgyvendina tęstinę sveikos gyvense-
nos įgūdžių formavimo programą.

Minėtos programos trukmė – 2 mėn. 
Tikslinė grupė – 14–29 m. jaunuoliai, 
kurie, lankydami paskaitas, įgyja ne tik 
teorinių žinių, bet ir gauna daug prak-
tinių patarimų apie sveiką gyvenimo 
būdą tiesiai iš visuomenės sveikatos 
specialistų, dietistų, psichologo, fizinio 
aktyvumo specialistų lūpų. Programa 
orientuota į skirtingus narių poreikius. 
Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo turi 
galimybę pasisemti žinių skirtingose 
sveikos gyvensenos srityse: mitybos, fi-
zinio aktyvumo, motyvacijos ir tikslų sie-
kimo, emocinio valgymo, kūno įvaizdžio 
ir t. t. Kiekvienos paskaitos metu teori-

ją siekiama papildyti interaktyviomis 
veiklomis, skatinančiomis dalyvių kritinį 
mąstymą, keliančiomis diskusijas ir ug-
dančiomis gebėjimą atskirti patikrintą, 
mokslu pagrįstą informaciją nuo ne visa-
da sveikatą teigiamai veikiančių, bet daž-
nai itin reklamuojamų „stebuklingų“ pa-
tarimų. Be grupinių paskaitų programos 
dalyviai turi galimybę su specialistais 
konsultuotis individualiai, susidaryti indi-
vidualų fizinio aktyvumo planą, pagal kurį 
kuo puikiausiai galima sportuoti namie, 
reguliariai stebėti kūno svorio pokyčius 
(jeigu yra poreikis), kartu su dietistu ana-
lizuoti savo pildomo mitybos dienoraščio 
duomenis, dalintis savo atradimais vir-
tuvėje bei motyvuojančiomis mintimis.

TEIKIAMOS PASLAUGOS NEMOKAMOS.
Kontaktiniai duomenys: 
JPSPP koordinatorė Dileta Tervydytė, 
mob. tel. 8 640 93 341, el. p. 
koordinatorius@sveikatosbiuras.lt.

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

• Paskaita „Išmokime stresuoti“ 
Ketvirtadienį (lapkričio 8 d.) 17.30 val. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 48; 
tel. (8 46)  311 423; 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt
Papildoma informacija:
• Užsiregistravus ir negalint atvykti 
būtina pranešti ne vėliau nei prieš 24 val.

• Paskaita „Kodėl verta pradėti medituoti?“ 
Ketvirtadienį (lapkričio 15 d.) 18.00 val.

• Paskaita „Ką išgyvena asmenys, kurių 
artimieji serga sunkiomis, lėtinėmis 
ligomis? Ką daryti, kad būtų lengviau?“ 
Antradienį (lapkričio 20 d.) 17.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 42,  
tel. (8 46) 311 423 arba
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Įvertinti naujienlaiškį –

Viena iš sveikimo sąlygų – tai noras pasveikti. Seneka 8

Kontaktai
MUS RASITE:

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt 

            https://www.facebook.com/biuras

DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI 
       Naujienlaiškį parengė 
      Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Nr. 19 (2018 m. lapkritis)

DĖMESIO!!!
Registracija į lapkričio mėn. vykstančias veiklas 
prasideda nuo lapkričio 2 d. (penktadienio) 
8.00 val. nurodytais kontaktais.

***
Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalen-
doriaus sudarymo ir bendradarbiauti su 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, 
kreipkitės tel. 8 640 933 42 arba el. paštu 
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;  
www.sveikatosbiuras.lt, 
www.facebook.com/biuras 

el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt  

• Mankštos nėščiosioms 
Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 11.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 93340; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt  

Renginiai, skirti Klaipėdai – 
Europos sporto miestui 2018

• Mankštos su kūdikiais (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 10.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 93340; 

Registracija mob. tel. 8 640 933 41 arba 
el. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt
Papildoma informacija: 
programa skirta 14–29 metų jaunimui.

• Aikido treniruotės vaikams (6-15 metų) 
Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 16.00 val. 
Klubas „Budokan“  (Dubysos g. 10, 
„Švyturio“ arena)

Pirmadieniais (lapkričio 5, 12, 19 ir 26 d.) 
15.00 val. 
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a, 
už E. Balsio gimnazijos, minkštoji salė)

Registracija mob. tel. 8 618 77084; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

Pirmadieniais 
(lapkričio 5, 12, 19 ir 26 d.) 18.00 val. 
Klubas „Budokan“ (Minijos g. 2, III korpusas, 
5 aukštas)

Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 18.15 val. 
Klubas „Budokan“ (Panevėžio g. 3,
lopšelis-darželis „Atžalynas“)

Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 15.45 val. 
Klubas „Budokan“ 
(Tauralaukio g. 1, „Balticum“ sporto centras)

Registracija mob. tel. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt 

el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt
Papildoma informacija:
• Užsiregistravus ir negalint atvykti 
būtina pranešti ne vėliau nei prieš 24 val.

• Jogos treniruotė „Pasikrauk energijos“ 
Ketvirtadieniais 
(lapkričio 15 ir 29 d.) 12.00

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 42.
Papildoma informacija:
• Treniruotės tinkamos bet kokio amžiaus 
žmonėms, fizinis pasirengimas nebūtinas.

• Aikido treniruotės suaugusiems 
ir paaugliams nuo 16 m. 
Antradieniais 
(lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d.) 19.30 val. 
Trečiadieniais 
(lapkričio 7, 14, 21 ir 28 d.) 19.30 val. 

Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas) 
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)
Registracija mob. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

Veiklos vaikams ir jaunimui 

• Sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimo programa
Programa vykdoma susirinkus grupei 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt
https://www.facebook.com/biuras
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt

