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

Kartą garsus amerikiečių rašytojas H. D. Toras yra pasakęs: „Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus džiugina rytas arba 
pavasaris.“ Pritardami šiai paprastai, bet kartu ir genialiai minčiai, raginame į savo kasdienybę įnešti kuo daugiau šviesos, pozi-
tyvo ir kūną bei sielą sveikatinančių veiklų. Pasitikime pavasarį džiugiomis mintimis ir gera savijauta!

Kompleksinės 
sveikatingumo 
programos - 
prisijunkite prie 
aktyvaus būrio 
bendraminčių!

Sveikatos biuras, įgyvendindamas 
įvairias sveikatinimo veiklas, nuolatos 
ieško naujovių ir patrauklių priėjimo 
formų prie tų, kurie galbūt dar tik ieško 
galimybės pradėti gyventi sveikiau. Įvai-
rios kompleksinės programos – ne išimtis. 
Įvairiopos programos, kurių metu daly-
viai ne tik mankštinasi, bet ir atlieka įvai-
rius matavimus, skirtus pasiektam poky-
čiui prieš ar po treniruočių įvertinti, kon-
sultuojasi su specialistais, yra patrauk-
li priemonė, pritraukianti vis daugiau 
klaipėdiečių į sveikatinimo veiklas ir mo-
tyvuojanti rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Šiuo metu Sveikatos biuras įgyven-
dina ne vieną kompleksinę programą. 
Naujausios – regioninio projekto 
„Klaipėdos miesto tikslinių gyvento-
jų grupių sveikos gyvensenos skati-

nimas“ programa „Judu sveikai“ ir 60+ 
amžiaus asmenų lėtinių neinfekcinių ligų 
prevencinė programa pagal tarptautinį 
projektą „Chrodis+“. Programą „Judu 
sveikai“ sudaro 8 susitikimai-testavi-
mai prieš ir po mankštos, prižiūrint 
treneriui. Programoje laukiami 55 m. ir 
vyresni asmenys. 60+ amžiaus asmenų 
lėtinių neinfekcinių ligų prevencinės 

programos metu dalyviai pagal projek-
to partnerių iš Islandijos patvirtintą in-
tervenciją, trunkančią 6 mėnesius, taip 
pat atlieka įvairius testavimus, lanko 
vaikščiojimo grupes ir dalyvauja jėgos 
treniruotėse, kur pasitelkiami tam skirti 
treniruokliai. Programos dalyvių amžius 
– 60 m. ir daugiau.

Veiklos, startavusios 2018 metais, 
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MARYTĖ, 72 metai (dešinėje)
Kas Jums yra sveikas žmogus? 
Visapusiškai sveikas – judrus, sveikai 

besimaitinantis, pozityvus.
Kas Jus paskatino pradėti dalyvauti 

Sveikatos biuro programose (lanko abi 
programas)? 

Mano sesė. Kartu su sese ir lankome 
šias programas. Pati Sveikatos biuro 
veiklose dalyvauju jau metus laiko.

Ar pajutote kokius nors pokyčius, daly-
vaudama šiose programose? 

Bendravimas, gera nuotaika, ben-
druomeniškumas – visa tai ir dar dau-
giau pajaučiau, pradėjusi dalyvauti pro-
gramose.

Daugiau atsiliepimų apie programas: 

džiugina dalyvių gausa ir teigiamais da-
lyvių atsiliepimais. Dalijamės keliais iš 
jų ir tikimės, kad kai kam tai bus puiki 
paskata prisijungti prie gražaus būrio 
sveikai gyvenančių klaipėdiečių.

ALDONA, 91 metai
Kas Jums yra sveikas žmogus? 
Sveikas žmogus – tai pirmiausia tas, 

kuris yra fiziškai sveikas ir kuris geba 
kūną suderinti su vidumi – dvasia ir 
mąstymu. Apskritai sveikata labai didele 
dalimi priklauso nuo žmogaus mąsty-
mo, t. y., kaip geba priimti įvairius išori-
nius dirgiklius, o jų būna labai įvairių. Į 
gyvenimą reikia žiūrėti optimistiškai ir 
iš nutikusių nesėkmių daryti išvadas bei 
mokytis iš jų. O visų svarbiausia – mylėti 
žmones, nelaikyti pykčio, pavydo, nea-
pykantos ir daugiau šypsotis.

Kas Jus paskatino pradėti dalyvau-
ti Sveikatos biuro programoje „Judu 
sveikai“? 

Aš visą gyvenimą buvau fiziškai ak-
tyvi, dėl to atėjau ir į šią programą – nori-
si sportuoti, išeiti į visuomenę, į aplinką, 
susitikti su žmonėmis, ypač su jaunais, 
kokie ir yra Jūsų treneriai, nes tokioje 
aplinkoje ir pats atjaunėji, jautiesi labai 
sveikai.

Ar pajutote kokius nors pokyčius, daly-
vaudama šioje programoje? 

Pradėjus lankyti šią programą, 
manęs neapleidžia gera nuotaika ir op-
timizmas.

„Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.“ A. Einšteinas
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Sveikas žmogus – tas, kuris skleidžia 
gerą nuotaiką.

Kas Jus paskatino pradėti dalyvauti 
Sveikatos biuro programose (lanko abi 
programas)? 

Lankyti šias programas pradėjau 
savo paties iniciatyva.

Ar pajutote kokius nors pokyčius, daly-
vaudamas šiose programoje? 

Reguliarios mankštos man suteikė 
daugiau energijos ir geros nuotaikos – 
jaučiuosi sveikesnis.

http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/nau-
jienos/kompleksines-sveikatingumo-pro-
gramos-prisijunkite-prie-aktyvaus-burio-
bendraminciu-16912.html

Nesiekiantiems olimpinių aukštumų ir 
norintiems tiesiog būti fiziškai aktyviems, 
itin rekomenduojamas ėjimas. Tai gali 
būti spartesnis ėjimas šiaurietiškojo ėjimo 
lazdomis, žingsniavimas maršrutu na-
mai–darbas, namai–mokykla ar smagus 
bei neįpareigojantis siekti rezultatų pasi-
vaikščiojimas su augintiniu.

Apie vaikščiojimo naudą yra atlikta 
daugybė tyrimų ir jau seniai neabejo-
jama teigiamu vaikščiojimo poveikiu 
sveikatai. Pagrindinis motyvas, kuris iš-
skiria ėjimą kaip pranašesnę fizinio ak-
tyvumo formą prieš kitas, yra tas, jog tai 
pati natūraliausia žmogaus fizinė veikla, 
nes pirmiausia žmogus išmoko vaikščio-
ti. Be to, ėjimas nuostabus tuo, kad tinka 
absoliučiai visiems, nepaisant amžiaus, 
gyvenimo būdo ar piniginės storio. 
Ypač vaikščioti rekomenduojama vyres-
nio amžiaus žmonėms, kurie ne visada 
yra pajėgūs praktikuoti kitas fizinio ak-
tyvumo formas. 

NAUJIENA! Nuo kovo 8 d. į pajūrį 
grįžta vaikščiojimo grupės! Specialisto 
lydimi keliausite vaizdingais Melnragės 
pėsčiųjų takais, o tarpinėje stotelėje at-
liksite sveikatinančią mankštą po atviru 
dangumi. Tai tęstinė veikla – vienam as-
meniui skiriami net penki vaikščiojimai. 
Vaikščiojimo grupių maršrutas: Meln-
ragė I – Melnragė II – Melnragė I. Trukmė 
– apie 1,5 val. 

Vaikščiojimai skirti 55 m. ir 
vyresniems asmenims.
Būtina išankstinė registracija 
tel. 8 640 93 340. 

Projektas finansuojamas iš Europos 
socialinio fondo.

Daugiau naudingos 
informacijos šia tema:

http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/
pradzia/prisijunkite-prie-vaiksciojimo-
grupiu-atraskite-sveikata-budami-gamto-
je-16964.html

ALGIMANTAS, 70 metų
Kas Jums yra sveikas žmogus? 

Prisijunkite prie 
vaikščiojimo grupių 
– atraskite sveikatą 
būdami gamtoje

Kasdien susiduriame su gausybe 
sveikos gyvensenos patarimų. Vienas iš 
tokių – norint palaikyti gerą sveikatą ir 
jaustis puikiai, svarbu kas dieną judėti. 
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Klaipėdoje sumažėjo 
per didelį kūno svorį 
turinčių mokyklinio 
amžiaus vaikų 

Klaipėdos miesto savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras kasmet vyk-
do mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos 
stebėseną. Mokiniai iki 18 metų kasmet 
privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą ir 
ugdymo įstaigai pateikti vaiko sveikatos 
pažymėjimą. Mokinių profilaktinių sveika-

Tyloje neeikvoji energijos plepėdamas ir jos daugiau lieka suvokimui.“  G. Bončkutė-Petronienė 3 
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Tyrimas tos duomenų analizei atlikti naudojama 
Higienos instituto įdiegta Vaikų sveikatos 
stebėsenos informacinė sistema (VSS IS).

Išanalizavus 2018 m. mokinių sveika-
tos būklės duomenis paaiškėjo, kad 
didžioji dalis (93,1 proc.) uostamiesčio 
mokinių ugdymo procese galėjo daly-
vauti be jokių apribojimų. Klaipėdoje 
sumažėjo per didelį kūno svorį turinčių 
vaikų – 2017 m. antsvoris ir nutukimas 
nustatytas 21,1 proc., o 2018 m. – 14,9 
proc. mokinių.

Svarbiausia mokinių sveikatos prob-
lema, kaip ir praėjusiais metais, išlieka 
regos sutrikimai, jie diagnozuoti 57,6 
proc. vaikų. Taip pat paplitę ir kitų or-
ganų sistemų sutrikimai: kraujotakos 
sistemos (50,6 proc.), skeleto ir raumenų 
sistemos (20,8 proc.). Diagnozuotų 
regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje 
dominuoja toliaregystė, trumparegystė 
ir astigmatizmas, kraujotakos sistemos 
– širdies ūžesiai ir širdies tonai, skeleto ir 
raumenų sistemos – vaikų ir jaunatvinė 
idiopatinė skoliozė.

Nustatyta, kad sveikus dantis (nepa-

žeistus ėduonies, neplombuotus ir 
neišrautus) turėjo kas penktas sveikatą 
pasitikrinęs mokinys. Vaikų dantų būklei 
vertinti naudojamas dantų ėduonies 
intensyvumo rodiklis, kuris išreiškiamas 
ėduonies pažeistų dantų skaičiumi, ten-
kančiu vienam asmeniui. 2018 metais 
Klaipėdos miesto mokinių ėduonies in-
tensyvumo rodiklis buvo vidutinis – 3,6. 
Pavienių dantų sąkandžio patologija 
nustatyta 21,2 proc., o žandikaulių pa-
tologija – 18,1 proc. vaikų. Daugiau-
sia mokinių, turinčių pavienių dantų 
sąkandžio patologijų, mokosi 7 klasėje, 
o turinčių žandikaulių patologijų – 4 
klasėje.

Visuomenės sveikatos specialistai 
primena, jog kasmetiniai vaiko sveika-
tos patikrinimai padeda laiku diagno-
zuoti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. 
Kasmet profilaktiškai tikrinant mokinio 
sveikatą galima stebėti, ar jo būklė ati-
tinka būdingas jo amžiaus augimo ir vys-
tymosi normas. Nustačius pakitimus, 
reikia imtis veiksmingų priemonių vaiko 
sveikatos problemoms spręsti.

Vaikų ir paauglių 
fizinis aktyvumas

Vaikų ir paauglių sveikatai ypač svar-
bus sveikos gyvensenos elementas yra 
fizinis aktyvumas. Būtina siekti, kad ak-
tyvus gyvenimo būdas, judėjimo skati-
nimas būtų diegiamas jau vaikui, kad 
vėliau, vyresniame amžiuje, jis galėtų 
išvengti įvairių susirgimų. Vaiko fizinis la-
vinimas, sportas padeda formuoti tinka-
mas nuostatas į fizinį aktyvumą, ir aug-
damas, bręsdamas žmogus toliau tęsia 
sportinę, aktyvią fizinę veiklą. Gaudamas 
optimalų fizinį krūvį, gyvendamas pagal 
sveikos gyvensenos principus, vaikas tin-
kamai vystosi fiziškai ir psichiškai. Be to, 
tai padeda vykdyti įvairių susirgimų bei 
traumų prevenciją, tobulinti kūno mo-
toriką, gydyti judesiu, vykdyti reabilitaci-
jos priemones.

Įvairiose šalyse atlikti moksliniai ty-
rimai atskleidė, kad fizinis aktyvumas 
yra svarbus bet kokio amžiaus žmonių 
fizinei, socialinei ir psichinei sveikatai. 
Ypač fizinio aktyvumo svarba sustip-
rėjo pastaruoju metu, kai dauguma 

žmonių renkasi pasyvų gyvenimo būdą. 
Pastebėta, kad augdamas vaikas vis 
daugiau laiko praleidžia pasyviai (pvz., 
sėdėdamas prie kompiuterio).

PSO vaikams rekomenduoja užsiim-
ti aktyvia fizine veikla bent 1 valandą 
per dieną. Du kartus per savaitę vaikai 
turi atlikti lankstumą ir jėgą lavinančius 
pratimus.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai drauge su 
sporto klubu ,,Startukas“ vasario 12 d. 
12.00 val. Liepų g. 54 organizavo sporto 
varžybas ,,Startukas“. Klaipėdos miesto 
profesinio ugdymo įstaigų moksleiviai 
buvo kviečiami pajudėti, įveikti kliūčių 
ruožą ir smagiai praleisti laiką.

Sporto varžybų ,,Startukas“ 
nugalėtojai!
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyk-

los komanda puikiai pasirodė ir iškovojo 
pirmąją vietą.

Klaipėdos laivų statybos ir remon-
to mokyklos komanda laimėjo antrąją 
vietą.

Klaipėdos technologijų mokymo 
centro komandai atiteko trečioji prizinė 
vieta.

Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuro specialistai dėkoja Klaipėdos 
sporto klubui „Startukas“ už bendradar-
biavimą, UAB „Forum Cinemas“ kino 
teatrui už įsteigtus prizus, moksleiviams 
už smagiai praleistą laiką drauge.
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Emocinis valgymas
Emocinis valgymas – kas tai? 
Emocinis valgymas – tai emocijų 

reguliavimo būdas, kuris yra susijęs tiek su 
maloniomis, tiek su nemaloniomis emoci-
jomis. Emocinis valgymas teigiamų emoci-
jų kontekste neretai atlieka apdovanojimo 
funkciją, o neigiamų – tampa kompensa-
cine priemone, padedančia organizmui 
atsipalaiduoti arba užpildyti suardytas vi-
dines struktūras (Tan, & Holub, 2015). Pa-
prastais žodžiais tariant, emociniu valgymu 
vadiname tokį valgymą, kuris yra atsakas 
ne į fizinio alkio signalus, o į nuotaiką (Kid-
well, Nelson, & Espy, 2017). 

Ar visos emocijos gali būti 
susijusios su emociniu valgymu? 
Mokslininkai pastebėjo, kad neigiamos 

emocijos turi daugiau įtakos emociniam 
valgymui lyginant su teigiamomis. Kodėl 
taip yra? Paaiškinimas gana paprastas – 
daugeliu atvejų teigiamos emocijos so-
cialinėje aplinkoje yra labiau priimtinos ar 
net palaikomos, jas lengviau atpažįstame, 
įvardijame, neslopiname, neslepiame jų 
nuo savęs ir kitų, o neigiamas emocijas 
kur kas sunkiau atpažįstame. Jei nema-
lonias emocijas lengviau atpažintume 
ir jas įsisąmonintume, galėtume kur kas 
sąmoningiau pasirinkti būdus, kuriais su 
jomis išbūti ar esant galimybei efektyviau 
šalintume jas sukėlusias priežastis (Kid-
well, Hasford, & Hardesty, 2015; Serin, & 
Sanlıer, 2018).

Kodėl emocijos čia tokios svarbios? 
Jei tai, ką paprastai vadiname teigia-

momis emocijomis (meilė, laimė, dėkin-
gumas, malonumas, entuziazmas, pasi-
didžiavimas, optimizmas ir pan.), yra susiję 
su saugumo, priklausymo poreikių paten-
kinimu, galimybėmis valdyti / kontroliuoti 
savo mintis, žinias, jausmus, supančias 
situacijas ir pan., tai neigiamos emocijos 
dažnai yra susijusios su šių poreikių nepa-
tenkinimu ir patiriama bejėgyste suvaldy-
ti ar sukontroliuoti save, savo jausmus, 
mintis, situacijas, kuriose iškyla nuo 
mūsų nepriklausančios kliūtys. Neigia-
mas emocijas neretai sukelia realaus arba 
įsivaizduojamo pavojaus jutimas, nema-
lonių situacijų suvokimas kaip nuobau-
dos, praradimai, apribojimai, trauminiai ar 
grėsmingi įvykiai (Serin, & Sanlıer, 2018). 
Nutukusių asmenų tyrimas atskleidė 

įdomų faktą, kad nutukę asmenys nege-
bėjo atskirti alkio jausmo nuo nerimo, ir 
dėl to malšindami nerimą valgė many-
dami, kad taip patenkina savo fizinį alkį. 
Dalinai tai taip pat buvo siejama su ven-
gimo elgesiu, kurio viena iš formų ir yra 
emocinis valgymas (Kuijer, & Boyce, 2012). 

Ar emociniu valgytoju gimstama?
Nors emociniam valgymui įtakos gali 

turėti genetika, asmenybės charakterio 
bruožai, kur kas dažniau jis yra tiesiog 
išmokstamas. Pastebėta, kad patiriant 
stresą maži vaikai dažniau praranda 
apetitą, o paauglystėje streso metu nere-
tai ima taikyti emocinės mitybos įveikas, 
kartais jas perimdami iš tėvų pavyzdžio. 
Taigi yra svarbu, kokia yra šeimos maitini-
mo praktika, t. y. kokiu maistu ir kokiomis 
aplinkybėmis vaikas yra maitinamas nuo 
mažens, t. y., ar taikomi apdovanojimai, 
nuraminimai maistu, ar valgoma dėme-
singai, o gal užsiimant kitomis veiklo-
mis ir pan. Galiausiai, ar patys tėvai yra/ 
nėra emociniai valgytojai. Ne ką ma-
žiau svarbu yra vaikų auklėjimo stilius 
bei mikroklimatas namuose, mokykloje 
ir kitose dažnose socialinėse aplinkose, 
nes visa tai užduoda emocinį foną, ku-
riame paaugliui ne visada gali būti leng-
va išbūti (Kidwell, Nelson, & Espy, 2017). 

Paauglystė neretai yra iššūkių metas. 
Šiuo laikotarpiu įtampą gali kelti kasdie-
niai atsiskaitymai mokykloje, su lytine 
branda atsirandantys kūno pokyčiai, 
besiformuojanti pasaulėžiūra ar jau-
triai išgyvenami aplinkinių vertinimai, jų 
keliami lūkesčiai. Greta viso to jaunuo-

liai paauglystėje įgyja ir 
vis daugiau laisvės savarankiškai rinktis 
maistą, kuris neretai atsirenkamas re-
miantis skanumo, o ne sveikumo kriteri-
jumi (Tan, & Holub, 2015). Tad jei šiame 
etape kylantys iššūkiai sukelia intensyvias 
nemalonias emocijas ar stinga malonių 
potyrių, su didesne laisve rinktis maistą 
gali susiformuoti emocinis valgymas. 
Emocinis valgymas šioje vietoje gali tap-
ti lengvai prieinamu malonumų šaltiniu 
ar priemone, nors trumpam padedančia 
nukreipti dėmesį nuo išgyvenamų sun-
kumų (Serin, & Sanlıer, 2018).

Ar visi galime būti emociniai 
valgytojai? 
Kas dažniausiai tai nulemia?
Tai, kad esame ar nesame emociniai 

valgytojai, nulemia daug faktorių. Mano-
ma, kad to priežastys gali būti susijusios su 
savireguliacijos mechanizmais, vengimo 
elgesiu, nerimo ir alkio neskyrimu, soties 
ir alkio iškraipymais, per mažu dopamino 
išskyrimu, menstruacinio ciklo hormoni-
niais pakitimais, malonumų ir kaltės ratu, 
genetika (įgimtas jautrumo lygis ir pan.), 
emocinis valgymas taip pat būdingas 
impulsyviems žmonėms, aptinkamos ryš-
kios emocinio valgymo sąsajos su ilgalai-
kiu stresu (Talbot, Maguen, Epel, Metzler, 
& Neylan, 2013; Bast, & Berry, 2014; Kid-
well, Hasford, & Hardesty, 2015; Tan, & Ho-
lub, 2015; Chao, Grey,  Whittemore, Reu-
ning-Scherer. Grilo, &  Sinha, 2016; Hen-
drickson, &Rasmussen, 2017; Kidwell, Nel-
son, & Espy, 2017; Michels, Sioen, Ruige, & 
De Henauw, 2017; Serin, & Sanlıer, 2018).

Emocinis valgymas būdingas as-
menims su žemesne savireguliacija, kai 
pastabumas orientuotas į išorinius, o ne 
į vidinius savo pojūčius. Esant žemesnei 
savireguliacijai sunkiau pastebimi fizi-
nio alkio ženklai ir daug dažniau valgyti 
suvilioja kvapas ar vaizdas (pas kaimyną 
kepamų šašlykų kvapas arba maisto, ku-
rio mums nė nereikia, reklama ir pasiūla). 
Taip pat įdomu, kad žemos saviregulia-
cijos žmonės kur kas dažniau nei asmenys 
su aukšta savireguliacija renkasi nesveiką 
maistą (Tan, & Holub, 2015).

Šiame straipsnyje taip pat jau ne kartą 
maistas buvo įvardijamas kaip lengvai 
prieinamas malonumų šaltinis. Žinoma, 
normalu, kad kiekvienas žmogus nori 
patirti kuo daugiau malonių akimirkų, ta-
čiau tai itin aktualu tampa tada, kai imame 
kalbėti apie dopamino (laimės hormono) 
išskyrimo nepakankamumą. Tokioje situa-
cijoje emocinis valgymas savo veikimu 
primena priklausomybes, kai vartojama 

Nuotrauka fotografo Manto Bučnio

Sveikata
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Trumpos naujienos
Įvyko apžvalginis 
seminaras, skirtas 
visuomenės sveikatos 
specialistams, 
dirbantiems ugdymo 
įstaigose!

siekiant malonumo (Serin, & Sanlıer, 2018). 
Manoma, kad su pozityvia nuotaika la-
biausiai yra susijęs saldumynų  (pvz., šoko-
lado) suvartojimas. Iš čia kyla ir skanaus 
maisto suvartojimo teorija. Saldumynai 
skatina ne tik dopamino, bet ir opioidų 
sekreciją (Bast, & Berry, 2014).  

Tačiau viena dažniausių emocinio val-
gymo priežasčių yra ilgalaikis stresas. Ilga-
laikio streso metu išsiskiriantis hormonas 
kortizolis turi įtakos visai mūsų gyvenimo 
kokybei. Kuo daugiau ir ilgiau patiriame 
stresą, tuo labiau prastėja miego koky-
bė, mažėja skiriamo laiko sportui, didėja 
traumų bei nelaimingų atsitikimų tikimy-
bė, suvartojama daugiau kavos, alkoholio, 
surūkoma daugiau cigarečių bei neretai 
valgoma kur kas daugiau maisto, o jo 
pasirinkimas dažnai būna nesveikas, t. y. 
renkamasi tai, kas saldu, sūru, kaloringa. 
Žinoma, čia svarbūs ir kiti katecholaminai 
(streso hormonai) bei jų tarpusavio sąvei-
ka (pvz., pastebima tiesioginė leptino ir 
kortizolio priklausomybė didelio potrau-
minio streso metu, turinti įtakos visiškam 
maisto nenorėjimui), tačiau svarbiausia, 
kad emocinis valgymas šiuo atveju tam-
pa tikrąsias problemas ir sunkumus ma-
skuojančia priemone, tad norint nebūti 
emociniu valgytoju neretai dėmesį reikia 
nukreipti į kitas sritis (Talbot, Maguen, 
Epel, Metzler, & Neylan, 2013, Chao, Grey,  
Whittemore, Reuning-Scherer, Grilo, &  
Sinha, 2016; Michels, Sioen, Ruige, & De 
Henauw, 2017). 

Ar aš esu emocinis valgytojas? 
Jei taip, ką man daryti?
Pradžioje tiesiog pastebėkite savo 

valgymo elgesį, mintis, jausmus per die-

Literatūra: 
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/

eiline-tiesa-apie-emocini-valgyma-
16806.html

Straipsnio autorė 
psichologė Aušra Agintaitė

Kovas - sąmoningumo 
didinimo mėnuo 
be patyčių.

Daugiau informacijos: 
https://www.bepatyciu.lt/

ną ir prieš pradedant valgyti, atkreipkite 
dėmesį, kur, kaip, kada, kokiu tempu tai 
darote, galiausiai, kokį maistą renkatės, 
įsiklausykite į savo kūno siunčiamus sig-
nalus. Visa tai Jums suteiks labai daug 
informacijos apie tai, ar valgote vedami 
emocinių išgyvenimų, o gal tiesiog esate 
alkani. Jei šiame etape suprasite, kad esate 
emocinis valgytojas, prieš tai atliktas dar-
bas bus itin naudingas. Jis atskleis tikrąsias 
priežastis, kurių pasekmė ir yra valgymas. 
Emocijų atpažinimas padės nustatyti tikrą-
sias problemines sritis ir sąmoningai pa-
sirinkti tinkamesnes jų įveikos strategijas.

Jei manote, kad valgote per daug ar 
tai dažniausiai darote ne dėl alkio, o dėl 
malonumo, pamąstykite ir prisiminkite 
kitas sau smagias, įtraukiančias, įdomias 
veiklas. Gal tokiu pačiu malonumu kaip 
valgymas gali tapti pokalbis su draugu ar 
pasivaikščiojimas lauke? Išbandykite re-
laksacijas, skirkite laiko fiziškai aktyvioms 
veikloms. Galiausiai sąmoningai pirkite 
sveikus maisto produktus, jei reikia apsi-
pirkti, eikite su konkrečiu pirkinių sąrašu, 
kad neprisipirktumėte tai, ko neplana-
vote, taip pat venkite pagrindinių takų 
parduotuvėse ir ilgų stovėjimų eilėse, kur 
iš visų pusių supa pagundos. Matomiau-
sioje priekinėje šaldytuvo dalyje laikykite, 
pvz., daržoves – kiekvieną kartą užsima-
nius valgyti Jūs turėsite ką užkąsti, tačiau 
jei to maisto nesinorės, gal iš tikro tai bus 
ne noras pamaitinti savo kūną. Maistą vi-
sais atvejais įsidėkite į lėkštę, dubenėlį ir 
pan. Niekada nevalgykite iš pakuočių, nes 
taip sunkiau įvertinti, kiek suvalgėte. Prieš 
valgydami apmąstykite praėjusią dienos 

Š. m. vasario 19 dieną įvyko semina-
ras-diskusija visuomenės sveikatos spe-
cialistams apie Ankstyvosios intervencijos 
programos įgyvendinimą ir jos efektyvu-

mokytojus, dirbančius ugdymo įstai-
gose, mokinius ir jų tėvus. Psichoak-
tyviųjų medžiagų vartojimas sukelia 
rimtų sveikatos sutrikimų, psicholo-
gines ir socialines pasekmes, todėl visi 
prisidėkime kaip tik galime labiau prie 
jaunuolių sveikatos gerinimo!

Daugiau informacijos:
Jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų koordinatorė
Dileta Tervydytė
El. p. koordinatorius@sveikatos-
biuras.lt
Mob. 8 640 93 341
Psichologė
Aušra Agintaitė 
El. p. ausra@sveikatosbiuras.lt
Mob. 8 640 93 348

mo didinimą Klaipėdos mieste. Specia-
listai išsamiai buvo supažindinti su pačios 
programos koncepcija (kam ji skirta, 
amžiaus reikalavimais, dalyvavimo pro-
gramoje ypatumais), vykdymo eiga, in-
teraktyviu pratimų turiniu ir registracijos 
būtinumu. 

Programa yra vykdoma visos Lietu-
vos mastu, siekiant padėti jauniems 
asmenims atsisakyti psichoaktyviųjų 
medžiagų, motyvuojant juos pasirinkti 
kitas sveikatai palankias alternatyvas. 

Kadangi ši programa yra viena iš šių 
metų prioritetinių visuomenės sveika-
tos biurų sričių, svarbu didinti tiek 
sveikatos, tiek kitų sektorių bendradar-
biavimą, kad informacijos sklaida apie 
šią programą kuo daugiau pasiektų 

dalį ir patyrinėkite savo maistą, 
įvertinkite (pauostykite, apžiūrėkite, kaip 
jis atrodo, patyrinėkite spalvas ir tekstūrą, 
skonius, pabandykite nustatyti, iš kokių 
ingredientų jis pagamintas), priimkite 
sprendimą, ar tai, ką valgote, yra Jums 
geriausia. Taip pat pabandykite pajusti, 
kada jaučiatės pasisotinę, tačiau neper-
sivalgę. Paskirkite laiką ir vietą valgymui, 
atsisakykite pašalinių veiklų jo metu. 
Nepamirškite, kad Jūs taip pat esate 
pavyzdys savo vaikams (Kidwell, Hasford, 
& Hardesty, 2015; Gerald, & Dorothy, 2017; 
Timmerman, Tahir, Lewis, Samoson, Tem-
ple, & Forman, 2017). 
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1. Kaip apskaičiuojate, kiek 
vandens per parą reikėtų 
išgerti būtent Jums?
2. Kokį vandenį (pvz.: stalo, minera-
lizuotą, šaltinio) renkatės ir kodėl?

Trys originaliausiai atsakiusieji bus 
skelbiami laimėtojais kovo 22 d. Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuro 
feisbuko paskyroje bei internetinėje 
svetainėje www.sveikatosbiuras.lt!

Atsakymus siųskite adresu 
deimante@sveikatosbiuras.lt.

Maža pasakyti, kad vanduo reikalin-
gas gyvybei – vanduo ir yra gyvybė. Gy-
vas, tyras vanduo žmogaus organizmui 
toks pat svarbus, kaip ir deguonis. 

Kovo 22 d. minima Pasaulinė van-
dens diena. Ta proga kviečiame daly-
vauti Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro organizuojamame 
konkurse ,,GYVYBĖ VANDENS LAŠE“ 
Vandens dienai paminėti.

Atsakykite į klausimus ir laimėkite 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro vandens gertuvę:

„Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus džiugina rytas arba pavasaris.“ H. D. Toras 6
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Konkursas 
„Gyvybė 
vandens laše“

Renginiai

 

KVĖPUOK LAISVAI 
nemokama rūkymo metimo programa 

KOVO 25–29 d. 17 val. 45 min. 
Registracija:  

 Tel. (8 4) 631 1423 
 Mob.  8 640 93 348 
 El. p. ausra@sveikatosbiuras.lt 

Įvyko  projekto 
„Sveikatos plėtra“ 
partnerių susitikimas

Visuomenės sveikatos stebėsenos ir pro-
jektų skyriaus vedėja Laura Kubiliutė. 

Susitikimo metu projekto partneriai 
aptarė tarpsektorinio bendradarbiavi-
mo sveikatos srityje modelio sukūrimo 
aspektus. Miestai šio modelio veikimą 
išbandys praktiškai: septyniuose pro-
jekto partnerių miestuose numatytas 
tarpsektorinio bendradarbiavimo mode-
lio diegimas, kuriuo bus siekiama spręsti 
aktualias visuomenės sveikatos prob-
lemas. Klaipėdoje bus bandoma plėtoti 

Vasario 20–21 d. Kaune vyko pirmasis 
Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros re-
giono programos finansuojamo projekto 
„Sveikatos plėtra“ (angl. „Healthy Boost“) 
partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė ir 

darnaus judumo koncepciją.
Projekto tikslas – prisidėti prie darnios 

Baltijos jūros regiono valstybių plėtros bei 
gyventojų sveikatos ir socialinės gerovės 
taikant pažangius, efektyvius ir integruo-
tus tarpsektorinio bendradarbiavimo 
principus savivaldybės lygiu. Projekto 
partneriai: Baltijos regiono sveikų miestų 
asociacija, Helsinkio Metropolijos uni-
versitetas, Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, Lietuvos sveikatos moks-
lų universitetas, Jelgavos savivaldybė, 
Rygos Stradinio universitetas, Poznanės 
miesto savivaldybė, Suvalkų miesto savi-
valdybė, Nofer darbo medicinos institu-
tas, Vesterboteno apskrities taryba, 
Rusijos sveikų miestų asociacija,  Talino 
mokslo parkas „Tehnopol“, Helsinkio mies-
to savivaldybė, Turku miesto savivaldybė.
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Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46)  311 423; 
mob. tel. 8 640 933 48; 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

• Paskaita „Išmokime stresuoti“ 
Ketvirtadienį (kovo 14 d.) 17.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46)  311 423; 
mob. tel. 8 640 933 48; 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

• Mankšta su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Pirmadieniais (kovo 4 ir 25 d.) 8.45 val.

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

 „Žmogus, nerandantis ramybės savyje, veltui jos ieško kituose.“  Fransua de Larošfuko 7 
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Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2019 m. kovas

• Programos „Judu sveikai“ 
(mankštos su įvairiu sportiniu inventoriumi, 
matavimai (kūno kompozicijos ir t. t.) 
prieš pradedant programą ir jai pasibaigus) 
Antradienį (kovo 12 d.) 8.45 val.
Trečiadienį (kovo 20 d.) 17.30 val.

• Teoriniai ir praktiniai mokymai 
griuvimų prevencijos tema 
„Pusiausvyros lavinimas ir stiprinimas 
vyresniame amžiuje“ 
Ketvirtadieniais 
(kovo 14 ir 28 d.) 10.30–14.00 val.

• Paskaita „Sveikas senėjimas“ 
Trečiadieniais 
(kovo 6 ir 13 d.) 15.00–16.30 val.
Penktadienį 
(kovo 15 d.) 13.00–14.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)

• Kino filmai:
Komedija „Baseino valdovai“
Pirmadienį (kovo 4 d.) 18.30 val. 

  Dokumentinis filmas 
„Dviračiais per Tadžikiją“  
Antradienį (kovo 5 d.) 18.00 val. 

Laisvalaikio centras „ArleKinas“ 
(Bangų g. 5a)

•  Vaikščiojimo grupės 
Penktadieniais (kovo 8, 15, 29 ir 
balandžio 5 d.) 10.00 val.
Ketvirtadienį (kovo 21 d.) 10.00 val. 

I Melnragės paplūdimys 
(susitikimo vieta: prie PC Maxima įėjimo)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40. 

Papildoma informacija:
• Programą „Judu sveikai“ sudaro 8 susitiki-
mai. Pirmųjų susitikimų datos skirtingoms 
grupėms nurodytos skiltyje „Datos ir laikas“. 
Likusieji susitikimai vyks kitais antradieniais 
ir trečiadieniais. 
• Vienai grupei skirtos 3 paskaitos sveiko 
senėjimo tema.
• Vienam asmeniui skirti 2 kino filmai.
• Vienam asmeniui skirti 5 vaikščiojimo gru-
pių susitikimai. Vaikščiojimo grupių maršru-
tas: Melnragė I – Melnragė II – Melnragė I. 
Vaikščiojimo trukmė – 1,5 val. 

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

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

Veiklos, skirtos 60+ amžiaus 
grupės asmenims 
(projekto „Chrodis+“ veiklos)

• 60+ amžiaus asmenų lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencinė programa 
Data ir laikas tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Papildoma informacija ir registracija mob. 
mob. tel. 8 640 933 43.

Programą sudaro daugiakomponentės 
veiklos, kurių metu daugiausiai dėmesio 
skiriama kasdienėms fizinio aktyvumo 
treniruotėms, ir 2 kartus per savaitę – jėgos 
treniruotėms. Kasdienių treniruočių 
pagrindas – vaikščiojimas. Jėgos treniruočių 
programą sudaro 12 pratimų pagrindinėms 
raumenų grupėms. 
Siekiant įvertinti dalyvių fizinę būklę ir 
sveikatą, atliekami matavimai pasitelkiant 
įvairius prietaisus: dinamometrus, prietaisus, 
stebinčius širdies darbą fizinio krūvio metu.

• Motyvacinis pokalbių vakaras 
„Mariaus metamorfozė“ 
Ketvirtadienį (kovo 7 d.) 17.30 val.

Pasivaikščiojimų metu numatyta sveikati-
nanti mankšta po atviru dangumi, o akty-
viausių asmenų, kurie dalyvaus visuose 
ciklo susitikimuose, laukia STAIGMENA! 

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.

• Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Antradieniais 
(kovo 12 ir 26 d.) 17.30 val. 

Parkas, esantis šalia Vasaros estrados 
(susitikimo vieta: Klaipėdos tuberkuliozės 
ligoninės automobilių stovėjimo aikštelė)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt
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Įvertinti naujienlaiškį –

  „Prižiūrėkite kūną, jeigu norite, kad gerai dirbtų jūsų protas.“ R. Dekartas 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. 22 (2019 m. kovas)

• Aikido treniruotės suaugusiems 
ir paaugliams nuo 16 m. 
Antradieniais 
(kovo 5, 12, 19, 26 d.) 19.30 val.

Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas) 

Trečiadieniais 
(kovo 6, 13, 20, 27 d.) 19.30 val.

Veiklos vaikams ir jaunimui 

Klaipėdos „Švyturio“ arena, 
Dubysos g. 10 (I seminarų salė) 

Papildoma informacija:
• Norintys dalyvauti seminare registruojasi 
tik per www.semiplius.lt sistemą.

• Jogos treniruotė 
Antradieniais 
(kovo 19 ir 26 d.) 13.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel.  8 640 93 342

• Kūdikių mankštos (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais (kovo 5, 12, 19 ir 26 d.) 
10.00 val.

Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)
Registracija mob. 8 647 19 125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 

Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

• Aikido treniruotės vaikams (6–15 metų) 
Antradieniais 
(kovo 5, 12, 19, 26 d.) 16.00 val.

Klubas „Budokan“  (Dubysos g. 10, 
„Švyturio“ arena)

Pirmadieniais 
(kovo 4, 18, 25 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 
(kovo 4, 18, 25 d.) 18.00 val.
Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2, III korpusas, 5 aukštas)
Antradieniais 
(kovo 5, 12, 19, 26 d.) 18.15 val.
Klubas „Budokan“
(Panevėžio g. 3, lopšelis-darželis „Atžalynas“)
Antradieniais 
(kovo 5, 12, 19, 26 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 

• Nėščiųjų mankštos 
Antradieniais 
(kovo 5, 12, 19 ir 26 d.) 11.00 val.

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  
 

DĖMESIO!!!
Registracija į kovo mėn. vykstančias veiklas prasideda nuo kovo 1 d. (penktadienio) 8.00 val. nurodytais kontaktais.

***
Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus 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 

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

Veiklos  bendruomenei

• Seminaras 
kūno kultūros mokytojams
„Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos 
veiksniai: fizinio aktyvumo ypatumai“
Penktadienį (kovo 22 d.) 11.00 val. 

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

