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

Vasara puikus laikas skirti daugiau dėmesio savo sveikatai. Buvimas gamtoje, saugus mėgavimasis saule, šviežios daržovės ir 
vaisiai, energijos suteikiančios fizinio aktyvumo veiklos – tai tik keletas puikių vasaros pasirinkimų, už kuriuos Jūsų kūnas tikrai 
padėkos. Šio mėnesio naujienlaiškyje taip pat rasite daug sveikatai naudingų patarimų ir idėjų, kaip praturtinti savo laisvalaikį 
ir jaustis pakylėtai. Malonaus skaitymo!

Gegužės mėnesį – 
didelis dėmesys 
psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo 
prevencijai

Tabako vartojimas vis dar opi prob-
lema Lietuvoje ir visame pasaulyje. 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro specialistai visą gegužės mėnesį 
organizavo įvairius renginius, skirtus 
atkreipti visuomenės dėmesį į šią prob-
lemą ir galimus sprendimo būdus.

Vyko susitikimai su jaunimu mo-
kyklose ir diskusijos apie psichoak-
tyviąsias medžiagas bei jų prevenciją, 
dalyvauta akcijoje „Obuolys vieto-
je cigaretės“, kurios ambasadoriais 
Klaipėdoje šiemet tapo konkurso 
„Judriausia įmonė“ dalyviai, paminė-
ta Pasaulinė diena be tabako rengi-

nyje „Pūsk muilo burbulus, o ne ta-
bako dūmus“, organizuota iniciatyva 
„Gimiau nerūkanti/-is“ Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės gimdymo 
namuose, kur žinutę apie sveikesnį 
gyvenimą be tabako dūmų nau-
jagimiams ir jų šeimoms perdavė 
miesto meras Vytautas Grubliauskas 
bei Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Jūratė 
Grubliauskienė.

Visuose renginiuose buvo norima 
atkreipti dėmesį į tai, kad:
• Rūkymas kenkia ne tik aktyviai 

rūkančiųjų, tačiau ir aplinkinių, ypač 
vaikų, sveikatai. Pavojingų, ligas 
sukeliančių medžiagų koncentracija 
smilkstančios cigaretės dūmuose yra 
didesnė nei dūmuose, kurie įtraukia-
mi per cigaretės filtrą.

• Rūkymas gali turėti įtakos lyti-
nėms funkcijoms ir vaisingumui. Jis 
taip pat didina persileidimų, negim-
dinio nėštumo, apsigimimų tikimybę.

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Rūkymas gali lemti mažesnį nau-
jagimio svorį ar motinos pieno sty-
gių ir pan.

• Pastebėta, kad rūkančių tėvų 
vaikai kur kas dažniau nei nerūkan-
čių serga bronchitu, bronchine ast-
ma, ausies uždegimu, kraujo, sme-
genų, plaučių vėžiu. Vaikai ypač 
greitai perima suaugusiųjų elgesio 
modelius, tad rūkančių tėvų vaikai 
kur kas dažniau pradeda rūkyti.

• Vaikai itin greitai perima su-
augusiųjų elgesio modelius, tad 
nerūkant ir apie tai kuo daugiau 
kalbantis kuriame sveikesnę aplinką 
sau ir kitiems. Jei nerandama argu-
mentų mesti rūkyti dėl savęs, pa-
skatinti gali rūpinimasis mūsų 
mylimų ir mums brangių žmonių 
sveikata.

Nuotraukos autorius Vytautas Petrikas

Gerosios patirties 
sveikatos srityje 
semtasi net dviejuose 
tarptautiniuose 
susitikimuose

Šių metų gegužės 14–15 d. Bu-
dapešte (Vengrijoje) įvyko projekto 
„CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų tai-
kymas sergantiems lėtinėmis nein-
fekcinėmis ligomis“ (angl. CHRODIS 
PLUS: Implementing good practice 
for chronic diseases) konferencija 
„Lėtinių ligų iššūkių sprendimas Eu-
ropoje“, kurioje dalyvavo Klaipėdos 
miesto ir rajono visuomenės sveika-
tos biurų atstovės.

Renginio tikslas – pasidalinti Eu-
ropos šalių gerąja patirtimi įgyven-
dinant įvairias lėtinių ligų inter-
vencijas. Biurų specialistai parengė 
ir pristatė du stendinius praneši-
mus apie projekto CHRODIS PLUS 
įgyvendinamas praktikas Klaipėdos 
mieste ir rajone – penkiose mokyk-
lose diegiamą Airijos fizinio akty-
vumo programą „Aktyvi mokyk-
la“ bei 60+ amžiaus grupei skirtą 

 Kitas tarptautinis renginys – 
gegužės 24–25 dienomis Udinėje 
(Italija) įvykęs programos URBACT 
III „Žaidimų paradigma“ (angl. „The 

Playful Paradigm“) projekto part-
nerių susitikimas, kuriame dalyva-
vo Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro atstovė Laura 
Kubiliutė ir Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės Imanuelio Kanto viešo-
sios bibliotekos atstovė Jolita Bal-
trimienė.

Islandijos daugiakomponenčių už-
siėmimų programą „Multimodali-
nio mokymo intervencija bendruo-
menėse“.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Pokyčių savaitėse – 
dar daugiau 
motyvacijos siekti 
išsikeltų tikslų

Pokyčių savaičių metu dalyviai 
sėmėsi žinių iš įvairių sričių sveika-
tos specialistų – dietistų, psicholo-
go, visuomenės sveikatos ir fizinio 
aktyvumo specialistų. Teorinę pro-
gramos dalį papildė ir praktinė da-
lis, kur dalyviai galėjo atlikti kūno 
kompozicijos analizę prieš ir po 
pokyčių savaitės, dalyvauti mankš-
tose ir gauti daug naudingų prak-
tinių patarimų, kaip taisyklingai 
atlikti įvairius mankštos pratimus. 
Jaunimo pokyčių savaitę papildė te-
mos, susijusios ir socialine sveikata 
– savanorystės galimybes Klaipėdos 
mieste pristatė savanorė Živilė Be-
niušytė, o savo asmenine patirtimi 
apie sveikatingumą ir verslumą pa-
sidalijo aktyvus klaipėdietis, sveiko 

gyvenimo būdo propaguotojas, 
verslininkas Paulius Naujokas. Sie-
kiant kuo daugiau jaunimo pri-
traukti į veiklas, susitikimai organi-
zuoti jaunimui patraukliose miesto 
erdvėse.

Sveikatos specialistų teigimu, 
savaitės programoje dažniausiai 
neužtenka laiko išsikeltiems tiks-
lams pasiekti, tačiau pakanka tuos 
tikslus aiškiai susiformuluoti, susi-
daryti tikslų siekimo planą bei įgyti 
bazinių ir mokslu grįstų žinių, ku-
rios būtinos pradedant žengti 
sveiko gyvenimo būdo keliu, nepa-
kenkiant savo sveikatai.

Jau antrus metus iš eilės Sveika-
tos biuro organizuojamos pokyčių 
savaitės pritraukia vis gausesnį būrį 
savo sveikata besirūpinančių žmonių. 
Šių metų gegužės mėnesį vyko net dvi 
pokyčių savaitės, skirtos jaunimui ir 
darbingo amžiaus žmonėms, turin-
tiems svorio problemų, per mažai 
judantiems, patiriantiems ilgalaikį 
stresą ar tiesiog stokojantiems moty-
vacijos, siekiant išsikeltų tikslų sveiko 
gyvenimo būdo kelyje.

Tarptautinio susitikimo metu 
buvo parodyti terapiniai žaidimai ir 
lėlės, skirtos demencija sergantiems 
asmenims. Susitikimo dalyviai turė-
jo galimybę dalyvauti Udinės savi-
valdybės organizuotame renginyje 
„Pasaulinė žaidimų diena“, kuri vyko 
įvairiose miesto erdvėse ir įtraukė ne 
vien šeimas su vaikais, bet ir vyres-
nio amžiaus asmenis bei jaunimą. 
Klaipėdoje įgyvendinant šį projektą 
bus siekiama didinti kartų tarpusa-
vio supratimą, skatinti jaunimo sa-
vanorių ir senjorų bendravimą, vys-

tyti žaidžiančio 
miesto koncepciją. 
Bendradarbiaudami su Klaipėdos 
apskrities viešąja I. Simonaitytės 
biblioteka, visuomenės sveikatos 
specialistai birželio 18 – liepos 
18 d. kvies miestiečius dalyvauti 
mankštose, judriuose žaidimuose, 
mąstymo lavinimo pamokose, ku-
rios vyks prie II Melnragės gelbėji-
mo stoties įsikūrusioje paplūdimio 
skaitykloje. Detalią informaciją apie 
organizuojamus renginius (birželio 
mėn.) rasite čia. 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
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AR YRA TEISĖ GIMTI 
NERŪKANČIAM? 

patys pasirenka, kokią dovaną gaus. 
Gyvenimą be tabako (aktyvaus ir pasy-
vaus rūkymo) pasirinkusių mamų vaikai 
kur kas rečiau gimsta anksčiau laiko, 
įprastai sveria 200–300 g daugiau, taip 
pat ~250 ml/d. turi daugiau lipidais pra-
turtinto pieno savo mažyliams, nei tos 
mamos, kurios rūko. Nerūkymas gerokai 
sumažina vaisiaus apsigimimų (šlapimo 
sistemos apsigimimai, kiškio lūpa ar 
vilko gomurys) tikimybę. Sveikų įpročių 
šeimose gimsta ir auga sveikesni vaikai. 

Kokių vaikų susirgimų rizika 
sumažėtų, jei vaikas augtų 
nerūkančioje aplinkoje?
Įvairių pasaulio šalių mokslininkai 

kasmet surenka vis daugiau duomenų 
apie vaikų susirgimus, kurie yra susiję su 
tėvų rūkymo reiškiniu ir neišvengiamu 
vaikų pasyviu rūkymu, kai tėvai net 
nesusimąstydami apie daromą žalą 
savo ar kaimynų vaikams užsirūko gre-
ta mažamečių. Šalutiniuose dūmuose 
(kurie smilksta degant cigaretei) kenks-
mingų medžiagų koncentracija yra net 
kelis kartus didesnė nei pagrindiniuose 
dūmuose (įtraukiamuose ir išpučiamuo-
se rūkančiojo): 50 kartų daugiau amo-
niako, 5 kartus – anglies monoksido, 
2 kartus – nikotino ir dervų. Mokslininkai 
nustatė, kad rūkančių tėvų vaikai daž-
niau turi kvėpavimo takų problemų, 
kur kas dažniau serga bronchitu, 
bronchine astma, vidurinės ausies 
uždegimu, vėžiu (kraujo, smegenų). 
Vos gimus rūkančių mamų vaikams 
būdingi apetito ir miego sutrikimai, 
didesnis nei įprastai nerimastingu-
mas, irzlumas – visa tai yra pati-
riamos nikotino abstinencijos požymiai.

Ką bendro turi tėvų rūkymas ir 
vaikų pažintinių gebėjimų, 
elgesio ir psichologiniai 
sunkumai, hiperaktyvumas?
Nors kalbant apie rūkymą neretai 

minimi fiziniai susirgimai, nereikėtų 
pamiršti ir veikiamos psichikos plot-
mės. Juk TLK rūkymas priskiriamas prie 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
tabaką. Yra duomenų, kad nėštumo 
metu rūkiusių mamų vaikai pasižymi 
žemesniais nei vidutiniais pažinti-
niais gebėjimais, blogiau rašo ir skaito, 
ženkliai atsilieka atlikdami bendrųjų 
gebėjimų, matematikos testus, yra im-
pulsyvesni, turi dėmesio sukaupimo ir 
išlaikymo sunkumų, sunkiai nustygs-
ta vietoje ar atsiliepia į reikalavimus ir 
prašymus, dažniau pakliūva į teisėsau-
gos akiratį, dažniau turi kitų elgesio 

Sveikata

RŪKANČIŲ TĖVŲ VAIKAI
Tabako rūkymas yra viena iš plačiau-

siai paplitusių priklausomybių. Paste-
bima, kad per pastarąjį dešimtmetį itin 
padaugėjo rūkančių jaunų moterų. Ste-
bina tai, kad rūkančių nepilnamečių mas-
tas pralenkė suaugusių moterų rūkymo 
paplitimą. Atrodo, kad mūsų šalyje visi 
turi teises į gyvybę, sveikatą, informaciją, 
bet ar taip yra iš tiesų? Ar rūkančios mo-
tinos įsčiose augantis kūdikis turi pasi-
rinkimą gimti nerūkantis? Kokių sunkumų 
bent iš dalies būtų galima išvengti ar juos 
sumažinti, jei vaikai gimtų nerūkančiose 
šeimose? Pradėkime nuo pradžių.

Rūkymas ir iššūkiai 
susilaukti vaikų.
Šiandien vis dažniau imama ieško-

ti priežasčių, kodėl vis daugiau šeimų 
susiduria su sunkumais susilaukiant 
vaikų. Be abejonės, tam įtakos turi 
daugelis veiksnių, tačiau vienas iš jų 
nepelnytai yra pamirštamas, t. y. rūky-
mas. Jau prieš dešimtmečius įrodyta, 
kad rūkymas turi neigiamos įtakos abie-
jų lyčių vaisingumui.  O kur dar iki 60 
proc. padidėjusi negimdinio nėštumo 
rizika, 25 proc. siekianti tikimybė pa-
tirti persileidimą, didesnė prenitalinės 
mirties (negyvagimdystės), placentos 
komplikacijų, priešlaikinio vaisiaus dan-
galų plyšimo tikimybė. Nereguliarus 
menstruacijų ciklas, jų skausmingumas, 
ankstyva menopauzė ir ryškesni jos 
simptomai taip pat neretai yra susiję su 
nesveikos gyvensenos įpročiu – rūky-
mu. 

Sveiki ir laimingi vaikai – 
dovana nerūkančioms šeimoms.
Kiekvienai šeimai sveiki ir laimingi 

vaikai yra dovana. Tačiau dažnai nesu-
simąstoma, kad nemaža dalimi tėvai 

sutrikimų. Labai apmau-
du, tačiau mamų rūky-
mas nėštumo metu tam tikrais atvejais 
gali būti susijęs su protiniu vaiko atsi-
likimu. Iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi 
pakenkimai gali užsukti neigiamos psi-
chosocialinės raidos užburtą ratą.

Ar rūkančių motinų vaikai turi 
pasirinkimą ateityje netapti 
rūkoriais?
Socialinėje erdvėje neretas jau spė-

jo pamatyti socialinį eksperimentą, ku-
riame mažamečiai vaikai prieina prie 
rūkančių suaugusių ir prašo jų cigarečių. 
Siužete beveik visi suaugusieji į tokį 
prašymą reaguoja atsakingai, griežtai, 
t. y. sudrausmindami vaikus dėl tokio 
prašymo, aiškindami, kodėl rūkymas 
kenkia, tai argumentuodami. Siužeto 
pabaigoje visiems kalbintiems rūkan-
tiems suaugusiesiems įduodamas rašte-
lis: „Jei tai taip kenkia ir taip neleidi elg-
tis man, tai kodėl taip elgiesi su savimi?“. 
Taigi, ar tam, kaip elgiamės su savimi, 
turi įtakos tėvų rūkymas ar nerūkymas? 
Taip, tikrai turi. Moksliniais duomenimis 
nustatyta, kad rūkiusių mamų dukros 
(rečiau sūnūs) kur kas labiau linku-
sios piktnaudžiauti priklausomybę ke-
liančiomis medžiagomis. Manoma, kad 
nikotino priklausomybė gali vystytis 
dar negimus. Besilaukiančiai moteriai 
rūkant per placentą nikotinas patenka 
į smegenis ir sukelia chemines reakcijas 
jose. Dar negimus gauta rūkymo patirtis 
veikia tarsi miegantis ugnikalnis. Jis yra, 
niekas neįtaria jo grėsmės, kol vieną die-
ną jaunuolis nepabando užsirūkyti. Su 
pirma cigarete tarsi pabunda atminty-
je įrašyta patirtis, paleidžianti priklau-
somybės nuo tabako mechanizmą. Yra 
tikimybė, kad rūkiusių mamų dukros 
ne tik pradės anksčiau rūkyti, tačiau 
nemaža jų dalis rūkys ir besilaukda-
mos savo vaikų, tikėtina, kad tokie 
vaikai greičiau pripras rūkyti ir daug 
sunkiau atsisakys šio žalingo įpročio. 
Kaip ten bebūtų, kiekvienas žmogus 
turi teisę rinktis. Teisę rinktis rūkyti ar 
nerūkyti ateityje turi tiek rūkančiose, 
tiek nerūkančiose šeimose gimę vaikai, 
tačiau, kol jie dar maži, atsakingai pa-
sirinkti turi jų tėvai. Jei nenorėtumėte, 
kad Jūsų vaikas rūkytų, atsakykite sau 
į klausimą, kodėl taip elgiatės su savimi 
(jei rūkote)? Vaikai itin greitai perima 
suaugusiųjų elgesio modelius. Taigi, 
kokius modelius perims Jūsų vaikai?

Daugiau informacijos.   
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Praūžė festivalis 
„Riedam į vasarą“

Gegužės 26 d. klaipėdiečiai būrėsi fes-
tivalyje „Riedam į vasarą“. Festivalis star-
tavo Atgimimo aikštėje, kur, prieš riedant 
į Vasaros estradą, visus dalyvius apšildė 
nuotaikinga mankšta ir Klaipėdos mies-
to mero Vytauto Grubliausko tartas žo-
dis. Vasaros estradoje dalyvių laukė dar 
daugiau pramogų: įvairios rungtynės 
riedlentėmis, triračiais, dviračiais, grupės 
„Pinigautojai“ koncertas, sveikatingumo 
takelis mažiesiems, dviračių ženklinimas. 

Festivalio organizatoriai: BĮ Klaipėdos 
miesto lengvosios atletikos mokykla, 
Klaipėdos miesto savivaldybė, DSK „Ve-
lostreet“, VšĮ „Ponas maratonas“, Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuras. 
Festivalio partnerė – UAB „Vasarė“.

Trumpos naujienos

Paauglių ir jaunų 
asmenų sveikata

Visi paaugliai turi teisę augti taip, kad 
taptų sveikais ir atsakingais suaugusiai-
siais, pajėgiais visapusiškai dalyvauti vi-
suomenės gyvenime (tiek socialiniu, tiek 
ekonominiu požiūriu). Norint tai pasiekti, 
būtina imtis skubių veiksmų. Įvairios ligos 
ar sveikatos sutrikimai gali trukdyti jaunų 
asmenų augimui ir vystymuisi, žalingi 
įpročiai – alkoholio ar tabako vartojimas, 
fizinio aktyvumo stoka, nesaugūs lyti-
niai santykiai ir (arba) smurtas – gali kelti 
pavojų ne tik pačių paauglių sveikatai, bet 
ir jų būsimiems vaikams.

Pagrindiniai faktai
• 2016 m. daugiau nei 1,1 milijono 

10–19 metų amžiaus paauglių mirė dėl 
išvengiamų mirties priežasčių.

• Kelių eismo trauminiai įvykiai buvo 
pagrindinė paauglių mirties priežastis 
2016 metais. Kitos pagrindinės paauglių 
mirties priežastys: savižudybės, smur-
tas, ŽIV/AIDS ir kt.

• Maždaug pusė iš visų suaugusiųjų 
psichikos sveikatos sutrikimų prasideda 
nuo 14 metų amžiaus.

Pagrindinės sveikatos problemos 
(PSO)
 • Sužalojimai
Netyčiniai sužalojimai išlieka vieni 

iš pagrindinių paauglių mirtingumo ir 

negalios priežasčių. Daugelis jaunuolių 
sužeidžiami eismo įvykiuose (įskaitant 
pėsčiuosius, dviratininkus ir kt.).

• Psichinė sveikata
Kalbant apie visus psichikos sutri-

kimus, vaikystėje arba paauglystėje 
prasidėję sutrikimai paprastai būna 
sunkesni. Taigi ypač svarbu psichikos 
sveikatos problemas diagnozuoti anks-
tyvame etape, kad gydymą būtų galima 
pradėti prieš problemai sustiprėjant. 
Smurtas, skurdas, patyčios gali paskatin-
ti psichikos sveikatos sutrikimų atsira-
dimo riziką.

• Alkoholio ir narkotinių medžiagų 
vartojimas
Kenksmingas alkoholio varto-

jimas mažina savikontrolę ir padidina 
rizikingą elgesį, pvz., nesaugius lytinius 
santykius, rizikingą vairavimą ir kt. Tai 
yra viena iš pagrindinių trauminių įvy-
kių (įskaitant ir nelaimingus atsitikimus 
keliuose), smurto ir priešlaikinės mirties 
priežasčių.

• Tabako vartojimas
Visame pasaulyje maždaug 1 iš 

dešimties 13–15 metų paauglių varto-
ja tabaką. Pastebima, kad kai kuriose 
didesnes pajamas gaunančiose šalyse 
rūkymas tarp jaunesnių paauglių yra 
linkęs mažėti.

• Fizinis aktyvumas
Fizinis aktyvumas suteikia moksli-

niais tyrimais įrodytą 
esminę naudą paauglių sveikatai: širdies 
ir kvėpavimo takų sistemos veiklos, rau-
menų būklės, kaulų struktūros pagerė-
jimas, sveikesnio kūno svorio modelia-
vimas, geresnė psichosocialinė sveikata.

• Netinkama mityba 
Plintant „civilizacijos sindromui“ vi-

dutines ir dideles pajamas gaunančiose 
šalyse, paauglių, kurie turi antsvorio ar 
yra nutukę, skaičius linkęs didėti.

Siekiant pagerinti jaunimo 
sveikatą, reikia:
• Skatinti įvairių sektorių bendradar-

biavimą.
• Formuoti tinkamus sveikos gy-

vensenos įgūdžius.
• Didinti jaunuolių sveikatos raštin-

gumą ir atsakomybės už savo sveikatą 
supratimą.

• Plėsti visiems prieinamas sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Sveikesnio elgesio skatinimas paaug-
lystėje ir tinkamų prevencinių prie-
monių įgyvendinimas yra labai svarbus 
siekiant geresnės sveikatos jauniems 
asmenims bei jų gebėjimui vystytis ir 
klestėti.

Tekstą parengė
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų koordinatorė Dileta Tervydytė

Mob. 8 640 93 341
El. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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• Mankšta su kineziterapeutu
Pirmadienį 
(birželio 17 d.) 16.30–18.00 val. 
Trečiadienį 
(birželio 5 d.) 13.00–14.30 val.
Trečiadieniais 
(birželio 19 ir 26 d.) 16.30–18.00 val.
Penktadienį 
(birželio 7 d.) 13.00–14.30 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)

• Šiaurietiškojo ėjimo žygis 
Pirmadienį (birželio 10 d.) 17.30 val. 
Melnragė (susitikimo vieta: 
prie PC „Maxima“ įėjimo Melnragėje I)

Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt 
Papildoma informacija: 
• Šiaurietiškojo ėjimo žygio trasa:  
Melnragė I – Melnragė II (miško taku) – 
Melnragė I – Melnragė II.

„Atsisuk veidu į saulę ir šešėlis liks už nugaros.“ Afrikiečių patarlė 7 

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

Nr. 25 (2019 m. birželis)

Nemokamų veiklų 
Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 
2019 m. birželis

• Meno terapija
Antradienį (birželio 18 d.) 17.30 – 19.00 val.
Trečiadienį (birželio 19 d.) 17.30–19.00 val. 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)

•  Vaikščiojimo grupės 
Penktadieniais (birželio 28, 
liepos 5, 12, 19 ir 26 d.) 10.00 val.
I Melnragės paplūdimys 
(susitikimo vieta: prie PC „Maxima“ įėjimo)

• Kino filmai:
„PASIUTUSI MEILĖ“ 
Penktadienį (birželio 7 d.) 18.00 val.
„ROCKETMAN“
Sekmadienį (birželio 9 d.) 13.40 val.
Laisvalaikio centras „ArleKinas“ 
(Bangų g. 5a)

• Pirmosios pagalbos mokymai
Ketvirtadienį (birželio 13 d.) 17.30 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)

• Sensorinis kambarys
I grupė: 
birželio 4, 5, 10, 11 ir 
12 d. 14.00–14.45 val.
II grupė: 
birželio 4, 6, 10, 11 ir 13 d. 15.00–15.45 val.
III grupė: 
birželio 5, 12, 18, 25 ir 26 d. 17.15–18.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)

Registracija mob. tel. 8 640 933 40. 
Papildoma informacija:
• Vienam asmeniui skirti 2 meno terapijos 
susitikimai.
• Vienam asmeniui skirti 5 vaikščiojimo 
grupių susitikimai. Vaikščiojimo grupių 
maršrutas: Melnragė I – Melnragė II – Meln-
ragė I. Vaikščiojimo trukmė – 1,5 val. Pa-
sivaikščiojimų metu numatytos sveikati-
nančios mankštos ir paskaitos įvairiomis 
sveikatos temomis po atviru dangumi, o 
aktyviausių asmenų, kurie dalyvaus visuose 
ciklo susitikimuose, laukia STAIGMENOS! 
•   Vienam asmeniui skirti 2 kino filmai.

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 ir kt.

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.

Veiklos šeimoms

• Sveikos šeimos akademija*
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)
Registracija tel.  (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt 

• Kūdikių mankštos (nuo 3 iki 9 mėn.)* 
Antradienį (birželio 11 d.) 10.00 val.
Penktadieniais 
(birželio 7 ir 14 d.) 10.00 val. 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)

• Nėščiųjų mankštos* 
Antradienį (birželio 11 d.) 11.00 val.
Penktadieniais 
(birželio 7 ir 14 d.) 11.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)
Registracija tel. (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt 

• Vaizduotės valdoma relaksacija
Ketvirtadienį (birželio 6 d.) 17.30 val.  
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 
Registracija: mob. tel. 8 640 93348, 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


Interaktyvios veiklos pajūryje, 
įgyvendinamos bendradarbiaujant 
su Klaipėdos apskrities viešąja 
I. Simonaitytės biblioteka  

• Mankšta ir judrūs žaidimai:
Antradienį 
(birželio 18 d.) 11.30–13.00 val. 
Antradienį 
(birželio 25 d.) 11.30–13.00 val.
Trečiadieniais 
(birželio 19 ir 26 d.) 11.30–13.00 val.

• Šiaurietiškojo ėjimo pamoka ir 
mankšta, pasitelkiant lazdas:
Ketvirtadienį 
(birželio 20 d.) 11.00–12.30 val. 

• Pirmosios pagalbos teikimo 
demonstravimas:
Ketvirtadienį 
(birželio 27 d.) 11.00–12.30 val.

Šalia II Melnragės gelbėjimo stoties 
įsikūrusios paplūdimio skaityklos 
Papildoma informacija 
mob. tel.  8 615 126 40

Registracija į gegužės mėn. vykstančias veiklas prasideda nuo birželio 4 d. (pirmadienio) 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 

• Pirmosios pagalbos mokymai  
Ketvirtadienį 
(birželio 13 d.) 17.30 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos per. 76) 
Registracija 
mob. tel. 8 640 933 40

• Bendruomenių mankštos* 
Pirmadieniais 
(birželio 3, 10 ir 17 d.) 18.00 val.
Trečiadieniais 
(birželio 5, 12, 19 ir 26 d.) 18.00 val.
Sendvario progimnazijos stadionas 
(Tilžės g. 39)
Pirmadieniais 
(birželio 3, 10 ir 17 d.) 19.30 val.
Trečiadieniais 
(birželio 5, 12, 19 ir 26 d.) 19.30 val.
Martyno Mažvydo progimnazijos 
stadionas (Baltijos pr. 53)
Papildoma informacija 
mob. tel. 8 650 13636

* Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Įvertinti naujienlaiškį –

„Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų.“ Paulo Coelho 8

Kontaktai

       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.

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

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

Nr. 25 (2019 m. birželis)

Veiklos darbingo amžiaus 
žmonėms

• Solo Latino šokiai* 
Antradieniais 
(birželio 4, 11, 18 ir 25 d.) 17.30 val.
Ketvirtadieniais 
(birželio 6, 13 ir 27 d.) 17.30 val. 
Šokių studija „Akredus“ 
(Minijos g. 2, III korpusas)

• Lėto tempo viso kūno treniruotė* 
Ketvirtadienis 
(birželio 20 ir 27 d.) 17.30 val.

• Kalanetika* 
Pirmadieniais 
(birželio 17 d.) 12.30 val.
Trečiadieniais 
(birželio 19 ir 26 d.) 12.30 val.
Penktadienį 
(birželio 28 d.) 12.30 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 

Veiklos  bendruomenei

• Sensorinis kambarys 
Tikslinama susisiekus nurodytais 
kontaktais
Registracija mob. tel.  8 612 30 176 

Registracija 
mob. tel.  8 640 93 342
Papildoma informacija:
• atvykstant į Solo Latino šokių repeticijas, 
būtina turėti batus pasikeisti. 
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