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Pasibaigus vasarai ir žengiant pirmuosius žingsnius rudeniui, kviečiame stabtelėti maloniam ir naudingam rugsėjo mėnesio 
skaitiniui!

Gyvenimo būdas, 
lėmęs epidemiologinį 
perėjimą

Kiekvienas žmogus, priglaudęs del-
ną prie krūtinės, jaučia širdies ritmą. 
Kad jį skleistų, širdis dirba kiekvieną aki-
mirką – ir taip visą gyvenimą. Per vidu-
tinį žmogaus gyvenimo laikotarpį širdis 
susitraukia apie tris milijardus kartų.

Kol Jūs skaitėte šią pastraipą, užsi-
kimšo vieno amerikiečio širdies ar-
terija, ja liovėsi tekėti kraujas ir tam 
tikra širdies raumens dalis nebegauna 
kraujo, prasideda nebegrįžtami šir-
dies ląstelių pokyčiai. Per ateinančią 
parą infarktas ištiks 3000 amerikiečių 
– panašiai tiek žmonių žuvo 2001 m. 

rugsėjo 11 d. per teroristų išpuolius. 
Širdis yra pagrindinis gyvybę pa-
laikantis organas, kita vertus, šiuolai-
kiniame pasaulyje širdies ligos dažnai 
tampa pagrindine mirties priežastimi 
(Campbell, 2018).

Amerikoje jau 100 metų širdies 
ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė 
mirties priežastis. Lietuvoje prieš 

100 metų mirtingumo situacija buvo 
visiškai kitokia, pirmavo infekcinės, 
kvėpavimo takų, virškinamojo trakto 
ir tik po to kraujotakos sistemos ligos 
ir piktybiniai navikai. Šiuo metu yra 
įvykęs epidemiologinis perėjimas – 
šio proceso metu, kuris pastebimas 
viso pasaulio išsivysčiusiose šalyse, 
mirtingumo pagal mirties priežastis 
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piktnaudžiauja alkoholiniais gėri-
mais, o šiuolaikinė kasdienybė neap-
sieina be pervargimo ir nuolatinio 
streso (Netinkamos mitybos pada-
riniai Lietuvos gyventojų sveikatai, 
2018). O kur dar padidėjęs kraujo-
spūdis, cholesterolio kiekis kraujyje 
bei nutukimas, kurio vis dar nelai-
kome liga. Visa puokštė rizikos veik-
snių, kurie prieš šimtmetį mūsų gyve-
nime nebuvo tokie įsišakniję arba jų 
nebuvo visai. Mūsų pragyvenimo ly-
gis tapo aukštesnis, maistas sotesnis, 
esame apsupti įvairių technologijų, 
palengvinančių buities darbus, fizinį 
darbą pakeitė protinis, todėl nenuos-
tabu, kad vienas ligas pakeitė kitos, 
kurios dar vadinamos prabangos li-
gomis. Taigi, norint išvengti anksty-
vos mirties dėl širdies ir kraujagys-

„Visi turi grožio savyje, tik ne visi sugeba tą grožį pamatyti.“ Confucius
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rodikliai susikeitė vietomis ir šiuo 
metu struktūroje dominuoja krau-
jotakos sistemos ligos (Lietuvos vi-
suomenės sveikatos būklės pokyčiai 
per šimtmetį, 2018). 

1 pav. pateikiamas Lietuvos gy-
ventojų mirtingumas nuo kraujo-
takos sistemos ligų per paskutinius 
100 metų. Kaip matome, šimtmečio 
pradžioje mirtingumas nuo kraujo-
takos sistemos ligų buvo itin mažas 
– 1925 m. 10 000 gyventojų teko 5 
mirtys. 1956 m. 10 000 gyventojų jau 
teko 18 mirčių nuo kraujotakos siste-
mos ligų. Toliau mirtingumo nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų rodiklis tik 
didėjo, 1993–2000 m. pastebimas 
nežymus mirtingumo mažėjimas, 
tačiau vėliau gyventojų mirtingu-
mas nuo šios grupės ligų vėl pradė-
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1 pav. Gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje 1918–2018 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos institutas, 2018 m. 
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jo didėti. 2016 m. 10 000 gyventojų 
teko 81 mirtis nuo kraujotakos siste-
mos ligų, tai yra 4,5 karto daugiau 
nei 1956-aisiais. 

Greičiausiai kyla klausimas, ko-
dėl gi įvyko epidemiologinis perė-
jimas? Didžiausios įtakos tam turėjo 
pasikeitęs gyvenimo būdas, kuris 
vis labiau primena Vakarų valsty-
bių aukštesnio socialinio sluoksnio 
žmonių kasdienybę. Žmonės vis 
dažniau maitinasi „vakarietišku“ mi-
tybos stiliumi (daug mėsos, riebalų 
ir mažai skaidulų), mažiau juda, rūko, 

lių ligų ar šių ligų sukelto gyvenimo 
kokybės suprastėjimo, būtina savo 
sveikata pradėti rūpintis ne tik tada, 
kai pajuntame pirmuosius sveikatos 
sutrikimus ar kai ištinka infarktas ar 
insultas, bet jau tada, kai dar esame 
sveiki, tačiau veikiami vieno ar kito 
rizikos veiksnio.

Atsižvelgdamas į tai, Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuras 
kartu su asmens sveikatos priežiūros 
įstaigomis vykdo širdies ir kraujagys-
lių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 
grupių asmenų sveikatos stiprini-

mo programą, trumpiau vadinamą 
,,Širdies ritmu“. Programa yra nemoka-
ma, skirta 40–65 m. amžiaus as-
menims, turintiems vieną ar keletą iš 
šių rizikos veiksnių:

• padidėjęs arterinis kraujo spaudi-
mas;

• padidėjusi cholesterolio koncen-
tracija kraujo serume;

• padidėjusi gliukozės koncen-
tracija kraujo serume;

• padidėjusi trigliceridų koncen-
tracija kraujo serume;

• antsvoris ar nutukimas;
• rūkymas.

Jeigu norėtumėte dalyvauti ar 
sužinoti daugiau informacijos apie 
sveikatos stiprinimo programą, malo-
niai kviečiame susisiekti su programos 
koordinatoriumi, 

mob. tel. 8 615 16 155 arba 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.
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sveikatos priežiūros 
specialistams tėvai privalės 
perduoti asmeniškai (į rankas) arba 
išsiuntę elektoroniniu paštu pažymos 
peržiūros kodą ir vaiko gimimo datą. 
Kodas yra sugeneruojamas tėvams 
prisijungus prie www.esveikata.lt 
portalo. Vienu metu galioja tik vienas 
pažymos peržiūros kodas. Sukūrus 
naują pažymos peržiūros kodą, 
ankstesnysis kodas nustoja galioti.

Kaip sukurti pažymos peržiūros 
kodą, išsamiau galima pažiūrėti vaiz-
do įraše

 https://www.youtube.com/watch?v=
5J18TuMTgHA 
Elektroniniu būdu tvarkant vaiko 

sveikatos duomenis yra užtikrinamas 
jų konfidencialumas. Gydytojo re-
komendacijos yra ta informacijos 
dalis, kurią visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistai turi pateikti ug-
dymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Re-
komendacijos yra teikiamos dėl vaiko 
galimybių dalyvauti ugdymo veikloje 
bei pirmos pagalbos priemonių tai-
kymo, jeigu vaikui prireiktų skubios 
pagalbos. 

 VAIKAI – MŪSŲ ATEITIS, TAD 
RŪPINKIMĖS JŲ SVEIKATA ATSAKIN-
GAI, ATIDŽIAI IR NUOSEKLIAI!

„Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara.“ Celia Thaxter 3 
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Svarbi informacija 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
tėveliams

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras primena, kad artėja mokslo me-
tų pradžia ir į ugdymo įstaigas po va-
saros atostogų grįš darželinukai ir 
mokiniai, kurie jau turi būti profilak-
tiškai pasitikrinę sveikatą. Vaikų ir pil-
namečių mokinių sveikatos tikrinimo 
tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos 
sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrina-
mo asmens sveikatos būklė atitinka 

jo augimo ir brendimo pagal amžių ir 
lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos 
būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą. 

Nuo 2018 m. birželio 1 d. duome-
nys, susiję su vaiko sveikatos pažymė-
jimu (forma Nr. 027-1/a), visose as-
mens sveikatos priežiūros įstaigose 
tvarkomi elektroniniu būdu. Elek-
troniniu būdu užpildytas ir pasirašy-
tas vaiko sveikatos pažymėjimas pa-
tenka į Elektroninę sveikatos pa-
slaugų ir bendradarbiavimo infras-
truktūros informacinę sistemą (ES-
PBI IS), iš kurios yra perduodamas į 
Higienos instituto Vaikų sveikatos 
stebėsenos informacinę sistemą (VS-
SIS). 

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo 
metu Vaikų sveikatos stebėsenos 
informacinėje sistemoje kaupiami 
ir naudojami tik bendrojo ir profesi-
nio ugdymo įstaigas lankančių vaikų 
sveikatos pažymėjimų duomenys. 
Vaikų, lankančių ikimokyklinio ug-
dymo įstaigas (darželius), sveikatos 
pažymėjimo duomenis sistemoje 
numatoma kaupti 2019–2020 m. 
Dėl šios priežasties sveikatos pa-
žymėjimus ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose dirbantiems visuomenės 

Sveikata

Mityba 
pagal Aviceną

Avicenos, vieno žymiausių anks-
tyvųjų viduramžių gydytojų, posakis 
,,Pusryčius suvalgyk pats, pietus pa-
sidalyk su draugu, vakarienę atiduok 
priešui“ cituojamas bei vertinamas ir 
mūsų dienomis. Pasak arabų gydyto-
jo, žmogus išvengtų daugybės ligų bei 
jų ,,tėvo“ – antsvorio, jei nuo mažumės 
būtų įpratintas teisingai maitintis.

Toliau pateikiami gydytojo Avice-
nos patarimai siekiantiems judėti 
sveiko saikingumo link:

•  Pusryčiai turi sudaryti 2/3 die-
nos raciono. Jie turi būti sotūs, suval-
gomi tarp 8 ir 9 val. Geriausia – košės, 
pieno produktai (sūris, varškė), vai-
siai ir daržovės, duona ir jos gami-
niai. Reikia išgerti ir puodelį šilto skys-
čio (arbata). Pietų laikas – 14–16 val., 
pietūs sudaro 1/3 dienos raciono. 
Būtina sriuba, šiltas, drėgnas maistas, 
grūdų, duonos gaminiai. Po 19 val. 
galima vartoti tik skystus pieno pro-
duktus, sultis, žolelių arbatą.

• Kiekvieną rytą vos atsikėlę išger-
kite stiklinę gryno šalto vandens.

• Vertingiausias maistas žmogui – 
pienas ir jo produktai. Patartina per 
dieną suvartoti stiklinę pieno, 200 g 
rauginto pieno (kefyro, rūgpienio 
ar jogurto), 30 g varškės sūrio arba 
varškės.

• Kiekvienam žmogui būtina kas-
dien suvalgyti bent 3 šaukštelius me-
daus. Medus labai naudingas širdžiai 
ir jos raumeniui, apsaugo kraujagys-
les nuo teršalų.

• Augaliniai aliejai – kertiniai Avi-
cenos dietologinės sistemos ele-
mentai. Jų naudingąsias medžiagas 
mūsų organizmas įsisavina 100 proc. 
Aliejus stabdo senėjimo procesą ir 

https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA
https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


„Poilsis nėra tinginiavimas. Vasarą gulėti žolėje besiklausant vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas.“ John Lubbock 4

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

Nr. 27 (2019 m. rugsėjis)

yra natūrali širdies ir kraujagyslių ligų 
profilaktikos priemonė. Alyvuogių 
aliejus gydo žarnos opas, normali-
zuoja visų virškinimo trakto organų 
bei žarnyno veiklą, be to, stabdo ak-
menų susidarymą tulžies pūslėje ir 
šlapimtakiuose.

• Širdžiai stiprinti vartokite daug 
paprikų, salierų ir špinatų.

• Juodoji, raudonoji, žalioji arba-
ta atgaivina kūną, sustiprina dvasią. 
Jei kasdien išgeriate 2–3 puo-
delius arbatos, vyresniame amžiuje 
neturėsite rūpesčių dėl kraujagyslių 
užsikimšimo. Arbata su pienu malši-
na alkio jausmą, taigi ją geriantiems 
apkūniems žmonėms, norintiems nu-
mesti svorio, maistui per dieną tikrai 
pakaks 3–4 duonos papločių, 2 saujų 
razinų ir stiklinės granatų sulčių.

Sporto klubas – 
mada ar nauda?

Fizinis aktyvumas sporto salėje 
yra plačiai paplitęs ir, regis, vis darosi 
populiaresnis. Yra įvairių nuomonių 
apie sportą salėje – vieni sako, kad tai 
yra naudinga sveikatai, kiti – kad žalin-
ga. Tačiau kaip yra iš tiesų?

Akivaizdu, kad fizinis aktyvumas 
sporto salėje yra ir madinga laisva-
laikio priemonė, skirta gerinti ar ko-
reguoti savo kūno formas ar fizinius 
parametrus, taip pat kartu propaguo-

ti sveiką gyvensenos būdą. Iš esmės 
abu veiksniai gali būti suderinti, jei 
išliks vienas ir tas pats tikslas – fizi-
nio aktyvumo skatinimas, teigiamai 
veikiantis laisvalaikio praleidimo bū-
das. Sporto salė – tai erdvė, kuri yra 
skirta pagerinti savo fizinę būklę kon-
troliuojamoje aplinkoje su specialia 
įranga ir kvalifikuotais instruktoriais. 
Sporto salė gali būti naudinga vieta 
skatinti visuomenės sveikatą stipri-
nantį elgesį, nes mankštinantis tokio-
je erdvėje gali būti ugdoma fizinė, so-
cialinė ir psichologinė sveikata. Jėgos 
treniruotės sporto salėje iš esmės 
gali būti palankios vaikų ir paauglių 
sveikatai su sąlyga, jei jos yra atlieka-
mos su profesionalo pagalba, kuris 
kompetentingai nuolat stebi, kaip 
jaunuolis atlieka vieną ar kitą judesį. 
Netaisyklingai atliekant pratimus ga-
lima pakenkti savo sveikatai: didėja 
susižalojimų ir traumų tikimybė, gali-
mas lėtinis sveikatos sutrikdymas dėl 
nuolatinių netikslių pratimų neigia-
mo poveikio tam tikroms organizmo 
zonoms (pvz., nugaros slankstelių 
dislokacija, neproporcingas raumenų 
susiformavimas, įvairių nervų užspau-
dimas ir kt.). Tačiau, jei pratimus atlik-
sime pagal trenerio rekomendacijas 
ir nurodymus, tai gali būti viena iš 
veiksmingų ligų prevencijos ir ben-
dros sveikatos gerinimo priemonių. 
Pagerėję motoriniai įgūdžiai ir kūno 
sudėjimas, sustiprinta kaulų masė 
– tai tik keletas faktorių, kurie palan-
kiai veikia sveikatą. Tačiau sporto 
salės administracija turėtų apsvarstyti 
realią galimybę finansuoti ir trenerių 
kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose 
jie galėtų toliau praktiškai tobulintis ir 
gilinti savo žinias savo profesinėje sri-
tyje. Taigi, fizinės veiklos sporto salėse 
yra ir naudingos, ir madingos, ne tik 
stiprinančios sveikatą, bet ir skati-
nančios aktyvų jaunuolių gyvenimo 
būdą.

Tekstą parengė jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų koordinatorė 

Dileta Tervydytė

Pirmą kartą 
šiame amžiuje per 
metus mirė mažiau 
nei 40 tūkst. Lietuvos 
gyventojų

Higienos instituto duomenimis, 
šalyje 2018 m. mirė 39 574 žmonės – 
568 asmenimis mažiau nei 2017 m. Iš jų 
22,7 proc. neišgyveno iki 65 m., beveik 
pusė (46,9 proc.) mirė būdami 65–84 
metų, trečdalis (30,5 proc.) – 85 m. ir 
vyresni.

Pernai, kaip ir jau daug metų, 
pagrindinės mūsų šalies gyvento-
jų mirties priežastys – kraujotakos 
sistemos ligos, piktybiniai navikai 
ir išorinės mirties priežastys. 2018 
m. jos sudarė 82,3 proc. visų mirties 
priežasčių. Nuo kraujotakos siste-
mos ligų mirė daugiau kaip pusė, t. y. 
55,4 proc. mirusiųjų, nuo piktybinių 
navikų – 20,3 proc., o nuo išorinių 
mirties priežasčių – 6,6 proc.

Mirusiųjų statistika
Pernai pirmą kartą per kelis 

dešimtmečius Lietuvos gyventojų 
mirčių skaičius sudarė mažiau nei 40 
tūkst. Šalyje 2018 m. mirė 19 tūkst. 
vyrų ir 20,6 tūkst. moterų. Mirusių 
vyrų skaičius, palyginus su 2017 m., 
sumažėjo 262 mirusiaisiais, moterų 
– 306. Taigi iš viso 2018 m. mirė 568 
asmenimis mažiau nei 2017 m. 22,3 
proc. visų mirusiųjų 2018 m. sudarė 
darbingo amžiaus (16–64 m.) as-
menys (33,1 proc. vyrų ir 12,2 proc. 
moterų). 

Vyrų mirties priežastys
Dažniausios vyriškos lyties atstovų 

mirties priežastys – kraujotakos siste-
mos ligos (47,3 proc.), piktybiniai na-
vikai (23,3 proc.) ir išorinės mirties 
priežastys (9,9 proc.). 

Tarp kraujotakos sistemos ligų vyra-
vo išeminės širdies ligos (63,9 proc. 
visų vyrų mirčių nuo kraujotakos 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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sistemos ligų) ir smegenų kraujagys-
lių ligos (21,8 proc.). Beveik penk-
tadalis nuo išeminės širdies ligos 
mirusių vyrų (19,5 proc.) mirė nesu-
laukę 65 m. 

Dažniausia mirties priežastis tarp 
4 424 nuo piktybinių navikų mirusių 
vyrų – trachėjos, bronchų ir plaučių 
piktybiniai navikai (21 proc. visų vyrų 
mirčių nuo piktybinių navikų). Jau-
niausi nuo šių ligų mirę vyrai 2018 m. 
buvo 35–39 m. amžiaus, o 32,9 proc. 
vyrų, mirusių nuo šių navikų, – iki 65 
m. Nuo trachėjos, bronchų ir plaučių 
piktybinių navikų 2018 m. mirė 3,5 
karto daugiau vyrų nei moterų. Daž-
na vyrų mirties priežastis taip pat ir 
priešinės liaukos (sudarė 11,8 proc. 
vyrų mirčių nuo piktybinių navikų) 
bei skrandžio piktybiniai navikai 
(7,8 proc.). 

55 proc. visų 2018 m. dėl išorinių 
mirties priežasčių mirusių 1 878 vy-
rų mirė dėl nelaimingų atsitikimų 
(įvykus transporto įvykiui, nukri-
tus, paskendus, sušalus, atsitiktinai 
apsinuodijus), 28,9 proc. – nusižudė. 
73 proc. vyrų mirčių dėl nelaimingų 
atsitikimų ir 73,5 proc. vyrų savižudy-
bių įvyko jiems nesulaukus 65 m. 
amžiaus. Palyginus su 2017 m., mi-
rusių nuo išorinių mirties priežasčių 
vyrų skaičius sumažėjo 7,8 proc. 
Išorinės mirties priežastys 2,5 karto 
dažnesnės tarp vyrų nei tarp moterų.

Moterų mirties priežastys
Dažniausios moteriškos lyties ats-

tovių mirties priežastys – kraujota-
kos sistemos ligos (62,9 proc.), pikty-
biniai navikai (17,5 proc.), virškinimo 

sistemos ligos (4,3 proc.) ir išorinės 
mirties priežastys (3,6 proc.). 

Tarp kraujotakos sistemos ligų 
vyravo išeminės širdies ligos (63,1 
proc. visų moterų mirčių nuo krau-
jotakos sistemos ligų) ir smegenų 
kraujagyslių ligos (26,2 proc.). 3,3 
proc. moterų, mirusių nuo išeminės 
širdies ligos, amžius nesiekė 65 m.

Dažniausia mirties priežastis tarp 
3 604 nuo piktybinių navikų mirusių 
moterų – krūties piktybinis navikas 
(14,5 proc. visų moterų mirčių nuo 
piktybinių navikų). 36,1 proc. visų 
moterų, mirusių nuo šio naviko, 
sudarė moterys, nesulaukusios 65 
m. amžiaus. Trachėjos, bronchų ir 
plaučių piktybiniai navikai sudarė 
7,5 proc. moterų mirčių nuo pikty-
binių navikų, kiaušidžių piktybinis 
navikas – 7,3 proc.

Trečioji pagrindinė moterų mir-
ties priežastis 2018 m. – virškini-
mo sistemos ligos. Visų 2018 m. dėl 
virškinimo sistemos ligų mirusių 880 
moterų dažniausia mirties priežastis 
– lėtinės kepenų ligos.

Dėl išorinių mirties priežasčių 
mirusių 740 moterų didžiausia dalis 
(68,2 proc.) mirė dėl nelaimingų atsi-
tikimų (505 moterys) ir savižudybių 
(18,9 proc., 140 moterų). 37,8 proc. 
dėl nelaimingų atsitikimų mirusių 
moterų ir 57,1 proc. nusižudžiusių 
moterų amžius – iki 65 m. Lyginant 
su 2017 m., mirusių nuo išorinių 
mirties priežasčių moterų skaičius 
2018 m. sumažėjo 4,3 proc. 

Darbingo amžiaus gyventojų 
mirties priežastys
Iš viso per 2018 m. mirė 8,8 tūkst. 

darbingo amžiaus gyventojų 
(16–64 m.), iš kurių 71,5 proc. buvo 
vyrai, 28,5 proc. – moterys. 

Didžioji dalis darbingo amžiaus 
vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų 
(17,8 proc.), virškinimo organų pik-
tybinių navikų (7,2 proc.) ir savižudy-
bių (6,3 proc.). 

Darbingo amžiaus moterys daž-
niausiai mirdavo nuo išeminių šir-

dies ligų (10,9 proc.), lyties 
(9,9 proc.) ir virškinimo or-
ganų (8,6 proc.) piktybinių navikų.

Vaikų ir kūdikių mirtingumas 
bei jų mirties priežastys

Per paskutinius ketverius metus 
stebimas 1–17 m. amžiaus mirusių 
vaikų skaičiaus mažėjimas (nuo 
2014 m. sumažėjo 34,1 proc.). 2018 
m. mirė 89 vaikai (53 berniukai ir 36 
mergaitės). Šio amžiaus vaikai daž-
niausiai mirė dėl išorinių priežasčių 
(48,3 proc.), piktybinių navikų (14,6 
proc.) ir nervų sistemos ligų (7,9 
proc.). Nuo išorinių mirties priežasčių 
2018 m. mirė 43 vaikai – 31 berniu-
kas ir 12 mergaičių (10 vaikų žuvo 
transporto įvykiuose, 8 – nuskendo, 
10 – nusižudė, likę 15 mirė dėl kitų 
išorinių mirties priežasčių), tai yra 
7,5 proc. daugiau, lyginant su 2017 m.

2018 m. mirė 96 kūdikiai (vaikai 
iki 1 m.). Lyginant su 2017 m., 11 kū-
dikių daugiau. Pagrindinės kūdikių 
mirties priežastys – perinatalinio 
laikotarpio ligos (43,8 proc.) ir įgim-
tos formavimosi ydos (36,5 proc.).

Apibendrinti 2018 m. mirties 
priežasčių duomenys skelbiami 
Higienos instituto Sveikatos infor-
macijos centro Mirties atvejų ir jų 
priežasčių stebėsenos skyriaus spe-
cialistų parengtame leidinyje „Mirties 
priežastys 2018“, kurį galima atsisiųsti 
apsilankius Higienos instituto sve-
tainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ 
-> „Sveikatos statistikos leidiniai“ 

http://hi.lt/lt/mirties-priezastys.html.

Infografikas 
https://infogram.com/2018-mp-
1h7j4djy7nvv4nr?live. 

Papildomą informaciją teikia 
Higienos instituto Sveikatos infor-
macijos centro Mirties atvejų ir jų 
priežasčių stebėsenos skyriaus va-
dovė Sandra Mekšriūnaitė 

tel. (8 5) 277 3304, 
el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt.
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Pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis su VšĮ 
Jūrininkų sveikatos 
priežiūros centru

Siekiant efektyvaus ir sklandaus 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
suinteresuotų šalių bendradarbiavi-
mas – puikus būdas pasiekti išsikeltų 
tikslų. Tokio požiūrio laikantis, pa-
sirašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros 

centro (toliau – Jūrininkų JSPC) ir BĮ 
Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro (toliau – Sveikatos biuras).

Šia sutartimi įsipareigota ben-
dradarbiauti organizuojant ir ak-

tyvinant Jūrininkų SPC pacientų 
įtraukimą į sveikatinimo veiklas, 
atsižvelgiant į sveikatos pokyčius, 
pacientų poreikius ir lūkesčius bei 
apsikeičiant atitinkama informacija.

Sveikatos biuro vadovės J. Grub-
liauskienės teigimu, tikimasi, kad 
šis gražus ir prasmingas asmens ir 
visuomenės sveikatos draugystės 
pavyzdys įkvėps ir kitus pirminės 
sveikatos priežiūros centrus išreikšti 
norą dirbti kartu.

Pirminės sveikatos priežiūros 
centrai, norintys bendradarbiauti su 
Sveikatos biuru, maloniai kviečiami 
kreiptis 

el. paštu visuomenessveikata@
sveikatosbiuras.lt.

Renginiai
Psichikos sveikatos 
kompetencijų 
Klaipėdos įmonių 
darbuotojams 
didinimo programa

Ką mes siūlome?
40 val. mokymų programą (iš ku-

rių ne mažiau kaip 25 val. praktinių 
veiklų) neišvykstant iš savo darbo 
vietos, kurios metu:

• daugiau sužinosite apie Jūsų įmo-
nėje vyraujančią psichoemocinę 
būklę;

• padėsime įsivertinti psichikos 
sveikatos raštingumo lygį;

• nustačius problemines, tobulin-
tinas sritis kartu su profesionaliais, 
savo darbą išmanančiais specialistais 
sukursite individualią Jūsų įmonės 
poreikius atitinkančią psichoemo-
cinės sveikatos gerinimo veiksmų 
strategiją ir ją įdiegsite;

• veiklų metu įgysite ne tik nau-
dingų praktinių įgūdžių, tačiau ir žinių 
apie žalingus psichosocialinės dar-
bo aplinkos veiksnius, jų apraiškas 

darbo kolektyvuose, apie jų pre-
venciją, taikant mokslu ir praktika 
grįstas streso valdymo programas. 
Programos metu analizuosite svarbias 
temas, pvz., darbingumas, jam įtakos 
turintys veiksniai, darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimo galimybės, pro-
fesinis perdegimas, jo priežastys ir 
prevencija, organizacinės priemonės 
įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė 
parama darbe: rizikos atpažinimas, 
prevencija, intervencija ir daug kt.;

• mūsų specialistai visos progra-
mos metu pateiks atsakingai pareng-
tas ir tik Jūsų įmonei pritaikytas re-
komendacijas bei pastiprins, jei kils 
iššūkių;

• programos pabaigoje galėsite 
pasidžiaugti nuveiktais darbais, 
įsivertinti ir pamatyti, kaip ir kiek 
įmonės darbuotojai sustiprėjo psichi-
kos sveikatos kompetencijų srityje. 

Kas ves visas veiklas?
Dviejų specialistų komanda:
• Profesinės sveikatos specialistas, 

kuris atitinka visus valstybės nustaty-
tus kvalifikacinius reikalavimus bei turi 
sukaupęs ne vienų metų profesinės 
sveikatos specialisto patirtį įmonėse.

• Psichologas, kuris turi įgijęs ma-
gistro laipsnį bei per pastarąjį penk-
metį daugiau nei 3 metus konsultuoja 
psichikos sveikatos stiprinimo srityse.

40 val. (iš jų 25 val. praktikos), 
10–20 žmonių, 1 susitikimas per 2–4 
sav. (pagal susitarimą). Viskas įpras-
toje Jūsų darbo vietoje Jums pato-
giu laiku.

Svarbu žinoti
Ši mokymų programa bus teikia-

ma tik toms įmonėms, kurios įstaty-
mų numatyta tvarka yra atlikusios 
psichosocialinį vertinimą bei sutinka 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį 
su biuru. 

2019 metais tokius mokymus 
galėsime pasiūlyti tik vienai įmonei, 
tad nesnauskite ir suskubkite – te-
gul Jūsų įmonė būna sėkmingiausia 
ir geriausia vieta dirbti Klaipėdoje!

Informacijos apie mokymų pro-
gramos galimybes Jūsų įmonėje 
kviečiame teirautis 

tel. (8 46) 311423, 
mob. (8 640) 93348, 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt.

Mokymų programa organizuojama ir 
vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 

17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos 
kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams 

tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansuojama iš valstybės biudžeto 
specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 

biudžetams valstybinėms visuomenės sveika-
tos priežiūros funkcijoms vykdyti.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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NEMOKAMŲ VEIKLŲ KLAIPĖDOJE KALENDORIUS  
„IR KŪNUI, IR SIELAI“ 

2019 m. rugsėjis 
 

VEIKLOS ŠEIMOMS DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

*Sveikos šeimos akademija Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais 

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

Tel. (8 46) 31 07 51 
Mob. tel. 8 615 12 609 
El. p. arune@sveikatosbiuras.lt   

*Kūdikių mankštos (3–9 mėn.) Antradieniais (rugsėjo 3, 10, 
17 ir 24 d.) 10.00 val. 

*Nėščiųjų mankštos Antradieniais (rugsėjo 3, 10, 
17 ir 24 d.) 11.00 val. 

Sensorinis kambarys 
 

Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais Mob. tel. 8 612 30 176 

VEIKLOS DARBINGO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

*Solo Latino šokiai Antradieniais (rugsėjo 3, 10, 
17 ir 24 d.) 17.30 val. 

Šokių studija „Akredus“ 
(Minijos g. 2, III 

korpusas)  
Mob. tel. 8 640 93 342 
 
Papildoma informacija: 

• Atvykstant į Solo Latino šokių repeticijas, 
būtina turėti batus pasikeisti.  

*Kalanetika 
 

Trečiadieniais (rugsėjo 4, 11 
ir 18 d.) 12.00 val. 
 
Penktadieniais (rugsėjo 6, 13 
ir 20 d.) 12.00 val. Klaipėdos m. 

visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 

*Lėto tempo viso kūno 
treniruotė 

Ketvirtadieniais (rugsėjo 5, 
12 ir 19 d.) 17.30 val. 

Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo programa „Stresas, 
psichologinis skausmas ir 
savižala“ 

Ketvirtadienis (rugsėjo 5 d.) El. p. ausra@sveikatosbiuras.lt  

Mokymai ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų virtuvių 
darbuotojams 

Šeštadienis (rugsėjo 28 d.) Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais 

Tel. (8 46) 31 16 45  
Mob. tel. 8 612 30 179 
El. p. inga@sveikatosbiuras.lt  

VEIKLOS 
BENDRUOMENEI DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

U
R

B
A

C
T 

III
 P

R
O

JE
K

A
S 

„Ž
A

ID
IM

Ų
 

PA
R

A
D

IG
M

A
“ 

Loginiai žaidimai ir 
raidžių dėlionės 

Ketvirtadienis (rugsėjo 5 d.) 
14.30–16.30 val. 

Edukacinė erdvė 
(Herkaus Manto g. 9A, 

Klaipėda). 
 

 
Mob. tel. 8 615 126 40 
 
Papildoma informacija: 

• Veiklos skirtos jaunimui iki 29 m. ir 
vyresniems nei 55 m. amžiaus asmenims. 

• Tai bendros jaunimo ir vyresnio amžiaus 
asmenų žaidimų popietės, kuriomis 
siekiama didinti kartų tarpusavio supratimą, 
skatinti jaunimo ir vyresnio amžiaus 
asmenų bendravimą. 

 
Veiklos įgyvendinamos bendradarbiaujant su 
Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės 

biblioteka 

Komandinis žaidimas 
„Atpažink patarlę“ 

Ketvirtadienis (rugsėjo 12 d.) 
14.30–16.30 val. 

Stalo žaidimai Ketvirtadienis (rugsėjo 19 d.) 
14.30–16.30 val. 

Protmūšis apie sveiką 
mitybą 

Ketvirtadienis (rugsėjo 26 d.) 
15.30-16.30 val. 

VEIKLOS, SKIRTOS 55+ 
AMŽIAUS GRUPĖS 
ASMENIMS 

DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 
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Kursai „Ispanų kalba 
linksmai“ 

Trečiadieniais (rugsėjo 4, 11 
ir 25 d.) 15.30–16.30 val. 

Pempininkų biblioteka 
(Taikos pr. 81A, 
Klaipėda). 

 
Mob. tel. 8 615 126 40 
 
Papildoma informacija: 

• Kursai skirti 55 m. ir vyresniems 
asmenims. 

• Užsienio kalbų mokymasis – efektyvi 
priemonė atminčiai lavinti! Ispanų kalbos 
pamokose bus taikomi žaidybiniai 
elementai, kad mokytis būtų smagiau. 
 

„Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.“ Anatole France 7
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* Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Įvertinti naujienlaiškį –

„Kad ir kaip sunku būtų buvę vakar, visada gali šiandien pradėti iš naujo.“ Buda 9

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
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KLAIPĖDOS 
BENDROJO UGDYMO 
MOKYKLŲ DARBUO-
TOJŲ GEBĖJIMŲ 
VISUOMENĖS 
PSICHIKOS 
SVEIKATOS SRITYJE 
STIPRINIMO 
PROGRAMA

Ką mes siūlome?
32 val. psichikos sveikatos gebė-

jimų stiprinimo programą, kurios 
metu, atsižvelgiant į kiekvienos 
mokyklos poreikius, bus:

• nustatomos aktualios problemi-
nės psichikos sveikatos sritys mokyk-
loje;

• atliekamos išsamios atvejų anali-
zės; 

• pateikiamos profesionalios spe-
cialistų rekomendacijos;

• kuruojamas rekomendacijų pri-
taikymas praktikoje, aptariama jų 
taikymo patirtis.

Gebėjimai stiprinami 4–8 mėne-
sius rengiant konsultacijas mokyk-
los bendruomenei ne rečiau kaip 
vieną kartą per mėnesį. Vienos kon-
sultacijos trukmė – ne mažiau kaip 
2 valandos. Gebėjimai stiprinami iki 
12 mokyklos bendruomenės narių 
grupei.

Kas ves veiklas?
Dviejų specialistų komanda:
• Psichologas, turintis ne žemesnį 

kaip psichologijos magistro kvalifi-
kacinį laipsnį ir atitinkantis vieną iš 
šių reikalavimu: 

••• įgijęs pirmąją arba antrąją kva-
lifikacinę kategoriją vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2007 m. sausio 
29 d. įsakymu Nr. ISAK-101 „Dėl Psi-
chologų, teikiančių pagalbą moki-
niui, atestacijos nuostatų patvirtini-
mo“; 

••• ne mažiau kaip 5 metus per pa-
skutinius 7 metus vykdęs medicinos 
psichologo praktiką, iš kurių bent 
2 metus teikęs medicinos psicholo-
go paslaugas vaikams ir paaugliams;

••• per pastarąjį penkmetį daugiau 

nei 3 metus konsultuoja psichikos 
sveikatos stiprinimo srityse.

• Socialinis pedagogas, įgijęs pa-
galbos mokiniui specialisto meto-
dininko ar eksperto kvalifikacinę 
kategoriją arba turintis ne mažesnę 
kaip 5 metų per paskutinius 7 metus 
socialinio pedagogo darbo patirtį 
mokykloje, švietimo pagalbos tarny-
boje arba pedagoginėje psicholo-
ginėje tarnyboje.

Svarbu žinoti
2019 metais tokius mokymus 

galėsime pasiūlyti tik vienai bendrojo 
ugdymo mokyklai, tad nesnauskite 
ir suskubkite teikti prašymus. 

Informacija apie mokymų pro-
gramos galimybes Jūsų ugdymo 
įstaigoje kviečiame teirautis 

tel. (8 46) 311423, 
mob. (8 640) 93348, 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt.

Mokymų programa organizuojama ir 
vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 
30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo 
mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psi-

chikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Finansuojama iš valstybės biudžeto 
specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 

biudžetams valstybinėms visuomenės sveika-
tos priežiūros funkcijoms vykdyti.

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

