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Atsisveikiname su žiema ir tariame „Labas“ pavasariui, kuris, nors ir 
neskuba, bet pamažu atsiskleidžia vienu kitu gėlės žiedeliu, pum-
puru, džiugina ilgesnėmis dienomis ir parskrendančiais paukš-
čiais. Jau visai netrukus nusimesime šiltus paltus ir mėgausimės  
skaisčia pavasario saule. Kad laukti neprailgtų, dalijamės nauju 
pavasarišku skaitiniu. Kaip visada, apie tai, kas svarbu – sveikatą.



  „Nepaisant prognozių, gyvenkite taip, lyg būtų pavasaris.“ Lily Pulitzer

METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SPECIALISTO APDOVANOJIMAS – IR
KLAIPĖDIETĖS RANKOSE

Š. m. vasario 10 d. Raudondvario dvare vykusio iškilmingo renginio metu pagerbti visuo-
menės sveikatos specialistai, praėjusiais metais savo darbais reikšmingai prisidėję prie 
visuomenės sveikatos stiprinimo. „Metų specialisto“ apdovanojimų tradiciją Savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) puoselėja nuo 2016 metų.
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„Kiekvienų naujų metų pažymėjimas šia 
švente mums suteikia puikią galimybę stab-
telėti ir dar kartą pamąstyti apie nuveiktus 
darbus, iniciatyvas ir nugalėtus sunkumus, 
pasidžiaugti aktyviais, savo profesijai atsi-
davusiais žmonėmis, kurių dėka buvo pa-
siekti atitinkami rezultatai,“ – mintimis dali-
josi SVSBA pirmininkė ir Klaipėdos miesto 
VSB vadovė dr. Jūratė Grubliauskienė.

Šiemet „Metų specialisto“ apdovanojimu 
Klaipėdoje džiaugiasi Klaipėdos miesto VSB 
Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo sky-
riaus vedėja Rasa Baliutavičiūtė. Savo srities 
profesionalė įvertinta už reikšmingą indėlį į 
visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą pan-
demijos kontekste, ypatingą organizuotumą ir 
sutelktumą, sprendžiant svarbius su pande-
mijos valdymu ir ne tik susijusius klausimus 
bei nuoširdų atsidavimą savo profesijai.

„Šie pandeminiai metai išties tiek man, tiek, 
manau, visiems visuomenės sveikatos speci-
alistams buvo be galo sunkūs darbų gausa 
bei keliamais naujais iššūkiais. Džiaugiuosi, 
kad sunkumai buvo įveikti bei iškelti tikslai pa-
siekti. Žinau, kad be geros komandos nebūtų 
to pavykę padaryti, tik dirbant išvien, turint 
bendrą tikslą galima padaryti neapsakomai 
daug. Ačiū visiems dirbusiems ir dirbantiems 
kartu su manimi. Šis apdovanojimas – tai pas-
kata ir toliau tobulėti savo profesinėje srity-

je,“ – mintimis dalijosi Klaipėdos miesto VSB 
Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus 
vedėja Rasa Baliutavičiūtė.

„Metų specialisto“ rinkimai vyksta net 47 
visuomenės sveikatos biuruose. Kandida-
tus gali siūlyti kiekvieno VSB darbuotojai ir 
vadovai, taip pat asociacijos tarybos nariai 
– svarbu, kad teikimas apdovanojimui būtų 
motyvuotas. Renkant geriausius metų visuo-
menės sveikatos specialistus atsižvelgiama į jų 
veiklą nacionaliniu, regioniniu ar savivaldybės 
mastu.

„Rinkdami „Metų specialistą“, pagalvojame 
ne tik apie pasiektus rezultatus, bet ir apie vi-
suomenės sveikatos profesijos prasmę aps-
kritai, o ypač dabar, pandemijos laikotarpiu. 
Pastaruosius metus mes jautėme, kad esame 
ypač reikalingi, taip pat ir profesionalūs bei 
atsakingi. Taip dar labiau save įprasminome, 
įgijome pasitikėjimą vietos bendruomenėse 
ir skirtinguose sektoriuose,“ – teigė SVSBA 
pirmininkė ir Klaipėdos miesto VSB vadovė dr. 
Jūratė Grubliauskienė.

Visuomenės sveikatos biurų tikslas – stiprinti 
pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą savi-
valdybių lygmenyje, skatinti kokybiškų visuo-
menės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
gyventojams, motyvuoti gyventojus aktyviai 
rūpintis savo sveikata bei ligų prevencija. 



   „Meilė prasideda namuose.“ Motina Teresė

PASAULINĘ TUBERKULIOZĖS DIENĄ MINĖSIME KOVO 24-ĄJĄ

Nors Lietuvoje sergamumas plaučių tuberkulioze yra vienas didžiausių Europoje, o Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, tuberkuliozė yra viena iš dešimties pagrindinių 
mirties priežasčių pasaulyje, specialistai primena, kad šios ligos galima išvengti. Tam būtina laiku pasiskiepyti, be to, svarbu nepamiršti visų infekcijos prevencijos priemonių 
bei reguliarios sveikatos patikros.

3 psl.        A K T UA L I J O S

Tuberkuliozė išlieka viena mirtingiausių infekcinių ligų 
pasaulyje. Kiekvieną dieną dėl tuberkuliozės sukeltų pada-
rinių netenkama beveik 4000 gyvybių ir kasdien beveik 
28 000 žmonių suserga šia išvengtina ir išgydoma liga. Nuo 
2000 m. bendromis pastangomis kovojant su tuberkulioze, 
išgelbėta apytiksliai 63 milijonų žmonių gyvybė.

Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo to, kurioje 
kūno vietoje dauginasi ligos sukėlėjas. Liga 
dažniausiai pažeidžia plaučius ir pasireiškia šiais 
požymiais:
 • sunkus kosulys, trunkantis ilgiau kaip 3 savaites;
 • skausmas krūtinėje;
 • skreplių, kraujo atkosėjimas;
 • silpnumas, nuovargis;
 • svorio mažėjimas;
 • apetito stoka;
 • drebulys;
 • karščiavimas;
 • naktinis prakaitavimas.

Didžiausią riziką susirgti tuberkulioze turi:
 • asmenys, turėję artimą sąlytį (ilgai ir artimai bendravę) su 

sergančiu atvira plaučių tuberkulioze;
 • asmenys, infekuoti žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV);
 • asmenys, turintys priklausomybių, pvz., alkoholiui;
 • vaikai;
 • imigrantai iš šalių, kuriose didelis sergamumas tuberku-

lioze.

Jums reikėtų pasitikrinti dėl tuberkuliozės, jeigu:
 • Jūs daug laiko praleidote su asmeniu, kuris, kaip žinoma 

ar įtariama, serga tuberkulioze;
 • esate užsikrėtęs ŽIV ar turite kitų sveikatos sutrikimų, 

kurie silpnina imuninę sistemą ir kelia Jums grėsmę 
susirgti tuberkulioze;

 • Jums yra pasireiškę tuberkuliozės simptomai;
 • esate iš šalies, kurioje tuberkuliozė yra labai paplitusi 

(daugiausiai Lotynų Amerikos ir Karibų jūros baseino 
šalyse, Afrikoje, Azijoje, Rytų Europoje ir Rusijoje);

 • Jūs gyvenate laikinuose nakvynės namuose, migrantų 
stovykloje, kalėjime ar pataisos namuose, taip pat slau-
gos namuose, kur tuberkuliozės paplitimas yra didesnis;

 • daug ir seniai rūkote, piktnaudžiaujate alkoholiu, švirkš-
čiatės narkotikus;

 • taip pat tikrintis, ar neserga tuberkulioze, privalo as-

menys, dirbantys maisto tvarkymo įmonėse, sveikatos 
priežiūros įstaigose, vaikų ugdymo įstaigose, teikiantys 
paslaugas gyventojams.

Išvengti ligos galima
 • Skiepytis – pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilakti-

nių skiepijimų kalendorių, Lietuvoje nuo tuberkuliozės 
skiepijami naujagimiai 2–3 dieną po gimimo.

 • Profilaktiškai tikrintis sveikatą.
 • Atlikti tuberkulino testą (vaikams iki 7 m. amžiaus ir rizi-

kos grupėms priklausantiems vaikams).
 • Nuolat vėdinti patalpas ir palaikyti švarą jose.
 • Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo higienos.
 • Ankstyva tuberkuliozės diagnostika – viena pagrindinių 

infekcijos plitimo valdymo priemonių.
 • Taip pat svarbu nepamiršti bendrųjų apsisaugojimo 

nuo tuberkuliozės priemonių, stiprinančių imunitetą, t. y. 
visavertės mitybos, grūdinimosi, buvimo gryname ore, 
darbo ir poilsio režimo užtikrinimo, palankios psichologi-
nės aplinkos ir pan.

Tuberkuliozė išgydoma, jei sergantis šia liga asmuo krei-
piasi medicininės pagalbos ir vartoja visus gydytojo pa-
skirtus vaistus visą nustatytą laiką!



  „Geriausi ir gražiausi dalykai pasaulyje negali būti pamatyti ir netgi paliesti. Jie jaučiami širdimi.“ Helen Keller4 psl.        S V E I K ATA

PSICHOLOGAS, PSICHOTERAPEUTAS
AR PSICHIATRAS?

Visiškai normalu, kad ne kiekvienas žinome, kada ir kokio psichikos sveikatos 
specialisto pagalba mums reikalinga. Tikimės, kad toliau pateikta informacija 
padės geriau suprasti, psichiatro, psichoterapeuto ar psichologo pagalba šiuo 
metu yra tikslingiausia.

Jums gali padėti emocinės 
paramos teikėjai, jei:
 • ● apie savo sunkumus norite pasikal-

bėti čia ir dabar;
 • ● neturite žmogaus, kuriuo pasitikite 

ir galite pasidalinti savo išgyveni-
mais;

 • ● norite išsipasakoti;
 • ● jaučiate intensyvias emocijas ir su 

jomis nesusitvarkote.

Jums gali padėti psichologas, 
jei:
 • ● norite pasikonsultuoti dėl asme-

ninių problemų ar gyvenimiškų 
sunkumų, veikiančių Jūsų kasdienį 
funkcionavimą ir gyvenimo kokybę;

 • ● sukrėtė netikėtas įvykis Jūsų ar 
Jūsų artimųjų gyvenime (krizinė 
arba trauminė patirtis);

 • ● siekiate stiprinti savęs pažinimą / 
supratimą;

 • ● svarstote, ar Jums reikalinga psi-
choterapinė, psichiatrinė pagalba;

 • ● reikia atlikti psichologinę diagnos-
tiką ar įvertinimą (atlieka tik sveika-
tos priežiūros įstaigose dirbantys 
medicinos psichologai).

Jums reikia psichoterapeuto, jei:
 • ● ieškote platų supratimą apie žmo-

gaus psichiką turinčio specialisto, 
dirbančio ir savo darbe taikančio 
konkrečios psichoterapinės kryp-
ties žinias ir įgūdžius;

 • ● norite giliau nei su psichologu per 
tam tikros (psichodinaminės, psi-
choanalitinės, kognityvinės-elgesio, 
humanistinės-egzistencinės, geš-
talto ir t. t.) psichoterapinės krypties 
prizmę išanalizuoti ir spręsti savo 
psichologinius sunkumus;

 • ● turite įsisenėjusių psichologinių 
sunkumų, traumų arba siekiate 
gilesnių, į asmenybinius ypatumus 
orientuotų pokyčių;

 • ● turite arba įtariate apie psichikos 
sutrikimo diagnozę, dėl kurios nori-
te psichoterapinio gydymo arba jis 
yra paskirtas gydytojo psichiatro;

 • ● siekiate keisti savo asmenybės 
savybes, susiformavusius funkcio-
navimo modelius.

Jums reikia psichiatro, jei:
 • ● reikia oficialiai diagnozuoti psichi-

kos ar elgesio sutrikimus;
 • ● reikia paskirti medikamentinį ar 

nemedikamentinį gydymą;
 • ● reikia siuntimo stacionarui, psicho-

socialinei reabilitacijai.
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Jūs turite teisę pasirinkti psichikos sveikatos 
centrą bei gydytoją psichiatrą teikdami prašy-
mą pagal formą Nr. 025-025-1/a.

Nacionalinė vieninga 
emocinės paramos 
telefonu linija 1809

Vaikų linija 116 111

Jaunimo linija 8 800 28888

Sidabrinė linija 8 800 80 020

Vilties linija 1116 123

Pagalbos moterims 
linija 8 800 66366

Tėvų linija 8 800 900 12

„Nelik vienas“ (vyrams) 8 604 11 119

Linija „Doverija“ 8 800 77277

Valgymo sutrikimų linija 8 631 22 777

Dingusių žmonių šeimų paramos centro linija 116 000

EMOCINĖ PARAMA TELEFONU 
BE REGISTRACIJOS:

Pagalbos teikėjas
Teikiamos konsultacijos

Kam skirtos paslaugos Registracija
Psichologinės Psichoterapinės Psichiatro

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras
www.sveikatosbiuras.lt

+ - - Klaipėdiečiams, suaugusiems ir vaikams nuo 
11 m. Mob. 8 640 93348

Klaipėdos pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
www.klaipedosppt.lt 

+ + - 

Klaipėdiečiams, besimokantiems bendrojo 
lavinimo ugdymo įstaigose, specialiųjų po-
reikių turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 21 
m.; ugdymo klausimais konsultuojami tėvai ir 
ugdymo įstaigų darbuotojai.

Mob.  8 699 10201

Kompleksinės paslaugos šeimai
Klaipėdos mieste (projektas) 
www.seimaiklaipedoje.lt

 +  -  - Klaipėdiečiams Mob. 8 630 31442

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos 
centras www.onkocentras.lt  + - - Onkologiniams ligoniams ir jų šeimų nariams Tel. (8 46) 433010

VšĮ Klaipėdos psichikos 
sveikatos centras www.kpsc.lt + +/- +

Pacientams, sudariusiems sutartis su 
Klaipėdos miesto sveikatos priežiūros 
centrais, išskyrus žemiau nurodytas 
ASPĮ.

Tel. (8 46) 410 027

UAB „Nefridos“ klinika
www.nefrida.lt + + +

Pacientams, sudariusiems sutartis su 
šiomis ASPĮ:

• UAB „Nefridos“ klinika

• UAB „Medica klinika“

• UAB „Uosto poliklinika“

• UAB „Mano šeimos gydytojas“

Tel. (8 46) 397 070

UAB „Mano šeimos gydytojas“
www.manoseimosgydytojas.lt/
psichikos-sveikatos-centras/

+ - + Tel. (8 46) 322 422

UAB „Baltic Medics“ Uosto 
poliklinikos psichikos sveikatos 
centras www.uostopoliklinika.lt

 + - + 
Mob. 8  640 21277

UAB „MediCa klinika“
www.medicaklinika.lt + - + Tel. (8 46) 300 721Tu
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Daugiau informacijos: https://pagalbasau.lt/gaukpagalba/ 

GYVAI:



  „Džiaugsmas nenutinka taip paprastai. Mes turime jį pasirinkti ir rinktis kiekvieną dieną.“ Henri J.M.Nouwen6 psl.        S V E I K ATA

KAS VYKSTA SU MŪSŲ ORGANIZMU PAGIRIŲ METU 

Kartais audringas vakarėlis, kuriame padauginote alkoholio, gali sukelti sunkias pagirias ryte.  Skaudanti, 
pulsuojanti galva, jėgų nebuvimas, troškulys, pykinimas yra tik keli iš simptomų, kuriuos jaučiame. Tačiau ar 
susimąstėte, kas iš tikrųjų vyksta su Jūsų organizmu pagirių metu?

 • Lengva dehidratacija – alkoholis slopina vazopre-
sino, t. y. hormono, kuris išskiriamas smegenyse, 
gamybą. Šis hormonas verčia inkstus kaupti vandenį 
koncentruojant šlapimą ir mažinant išskiriamo šlapi-
mo kiekį, alkoholis padidina šlapinimąsi ir netenka-
ma daugiau skysčių. Dėl šios priežasties gali prasi-
dėti troškulys, nuovargis ar galvos skausmas.

 • Virškinamojo trakto dirginimas – alkoholis tiesiogiai 
dirgina skrandžio gleivinę ir padidina rūgšties išsis-
kyrimą, tai gali sukelti pykinimą ar skausmą skran-
džio srityje.

 • Acetaldehido poveikis – alkoholio metabolizmas, 
daugiausiai kepenyse, sukuria acetaldehido jun-
ginį – toksišką, trumpalaikį šalutinį produktą, kuris 
prisideda prie kepenų, kasos, smegenų, virškinamo-
jo trakto ir kitų organų uždegimo.

 • Jausmų sumaištis – alkoholio vartojimas žmogų 
gali padaryti ramesnį, labiau atsipalaidavusį ar net 
euforišką. Tačiau vėliau pakili nuotaika nuslūgsta ir 
apima nerimo ir liūdesio emocijos. Dėl šios priežas-
ties išauga konfliktų tikimybė, didėja smurto artimoje 
aplinkoje tikimybė, apsvaigęs žmogus gali sužaloti 
save ar kitą asmenį.

 • Sutrikęs miegas – išgėrusį asmenį gali greičiau imti 
miegas, tačiau miego kokybė būna prasta, dažnai 
prabundama anksti, todėl jaučiamas nuovargis, jėgų 
nebuvimas.

Visi žmonės yra skirtingi, todėl ir alkoholio kiekis, ku-
ris gali sukelti nemalonias ir nepageidaujamas pagirias, 
visiems yra skirtingas. Didžiausi pagirių simptomai jun-
tami, kai alkoholio koncentracija kraujyje siekia 0, visi 
negalavimai gali tęstis 24 valandas. Pagirių metu gali 

sutrikti žmogaus dėmesys, sprendimų priėmimas, rau-
menų koordinacija. Taip pat gali būti sunku vairuoti, val-
dyti įvairius mechanizmus. 

Nors internetinėje erdvėje galima rasti informacijos 
apie daugybę priemonių, kaip malšinti pagirias, tačiau 
moksliškai dar neįrodyta, kad bent viena iš jų tikrai pa-
dėtų. Šiuo atžvilgiu reikia tik laiko, kuris numalšintų jau-
čiamus neigiamus simptomus. Žmogus turi palaukti, kol 
organizmas baigs išvalyti toksinius alkoholio metabo-
lizmo šalutinius produktus, rehidratuoti, išgydyti sudir-
gusius audinius ir atkurti normalią imuninę ir smegenų 
veiklą.

Kai kurie žmonės prieš miegą vartoja nereceptinius 
skausmą malšinančius vaistus (dažnai acetaminofeną), 
kad sumažintų pagirias. Svarbu pripažinti, kad alkoholio 
ir acetaminofeno derinys gali būti toksiškas kepenims. 
Kaip ir alkoholis, kai kurie nereceptiniai skausmą malši-
nantys vaistai, įskaitant aspiriną ir ibuprofeną, gali padi-
dinti rūgšties išsiskyrimą ir sudirginti skrandžio gleivinę. 
Būkite atsargūs vartodami šiuos vaistus prieš arba po 
alkoholio vartojimo.

Vienintelė išeitis, kaip galima išvengti pagirių, tai 
rinktis linksmybes su draugais be alkoholio. Praleiskite 
nuostabų ir linksmą vakarą kartu žaisdami stalo žaidi-
mus, gamindami visi drauge picą ar kitą skanų patie-
kalą, keliaudami į savo mieste vykstančius įdomius ir 
naudingus renginius, žiūrėdami filmus, vaikščiodami 
gamtoje ar mieste arba net suplanuokite smagų žygį 
jūros pakrante, parke. Alkoholis ar kitos psichoaktyvios 
medžiagos gali neigiamai paveikti Jūsų sveikatą ir taip 
pat palikti prarają atmintyje, kuri neišsaugos Jūsų sma-
giai praleistų akimirkų, o linksmybės be svaigalų sukurs 
tvirtą ryšį su draugais.



 „Švelnus žodis – tai lyg pavasario diena.“ Rusų patarlė7 psl.        S V E I K ATA

PIENAS – NE VIENINTELIS KALCIO
ŠALTINISŠALTINIS

Kalcis yra vienas svarbiausių mineralų žmogaus organizme. Daugelis žmonių turbūt 
pasakytų, jog kalcis svarbus mūsų kaulų ir dantų sveikatai. Ir jie būtų teisūs. Didžioji 
dalis kalcio yra randama žmogaus kauluose ir dantyse, tačiau tai ne vienintelė kalcio 
vieta. Kalcis taip pat dalyvauja kraujo krešėjimo procese, fermentų funkcijoje, nervų 
sistemos veikloje, perduodant nervinį impulsą tarp ląstelių.

Organizmas pats negamina kalcio, 
todėl labai svarbu, jog šio mineralo gau-
tumėme su maistu. Vienas pagrindinių 
kalcio šaltinių – pienas ir jo produktai. 
Stiklinėje pieno šio mineralo išties gausu, 
apie 220 mg. Bet tai tikrai ne vienintelis 
šaltinis, iš kurio galime savo organizmą 
papildyti kalciu. Tai ypač aktualu tiems, 
kurie yra alergiški arba netoleruoja lakto-
zės ar pieno baltymų ir negali vartoti pie-
no ir jo produktų.

Kiti maisto produktai, turintys kalcio:
 • Ispaninio šalavijo sėklos (chia). Mažos, 

bet galingos. – taip galėtumėme jas 
apibūdinti dėl jų sveikatai itin naudin-
gų maistinių medžiagų. Jose gausu 
omega-3 riebalų rūgščių, antioksidantų, 
maistinių skaidulų bei mineralų. 100 g 
sėklų yra 530 mg kalcio. 

 • Jūros gėrybės: konservuotos sardinės, 
lašiša, krevetės. Be kalcio šie maisto 
produktai turi ir vitamino D, kuris pa-
deda žmogaus organizmui pasisavinti 
kalcį. Taip pat gausu ir omega-3 riebalų 
rūgščių bei kitų mineralų ir vitaminų.

 • Lapiniai žalumynai. Daugelis žinome, 
jog žalumynus yra sveika įtraukti į 
maitinimosi racioną, nes juose gausu 
skaidulinių medžiagų, vitaminų bei kitų 

mineralų, kurie reikalingi gerai savi-
jautai palaikyti. Tamsiai žalios spalvos 
žalumynai (pvz., lapinis kopūstas (kale), 
špinatai, gražgarstė (rukola), burokėlių 
ar ropių lapai) yra puikus kalcio šaltinis.

 • Tofu. Šis produktas gaminas iš sojų pu-
pelių, todėl nenuostabu, kad tai geras 
kalcio šaltinis. Kalcio kiekis priklauso 
ir nuo gamintojo, todėl reikia atkreipti 
dėmesį į etiketėje pateiktą informaciją. 
150 g tofu kalcio kiekis gali svyruoti nuo 
270 iki 860 mg. 

 • Pupelės. Jose, kaip ir lapiniuose žalu-
mynuose, yra gausu skaidulinių me-
džiagų, mineralų bei vitaminų. Pupe-
lės taip pat geras augalinių baltymų 
šaltinis. 100 g pupelių, priklausomai nuo 
jų rūšies, gali būti nuo 120 iki 170 mg 
kalcio.

Kiek reikia gauti kalcio per dieną?
Kasdienės kalcio rekomendacijos ski-

riasi priklausomai nuo amžiaus, lyties 
bei atsižvelgiant į individualius žmogaus 
poreikius.

Vaikams ir paaugliams nuo 9 iki 18 
metų reikalingas didžiausias kalcio kiekis 
– 1300 miligramų per dieną.

Suaugusiems rekomenduojama nuo 
1000 iki 1200 miligramų per dieną.



8 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius „Į laimę tėra tik vienas kelias – liautis nerimavus dėl dalykų, kurie nuo mūsų valios nepriklauso.“ Epiktetas8 psl.        S V E I K ATA

TĖVAMS APIE ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ SUSIŽALOJIMUS

Netyčiniai sužalojimai yra viena didžiausių grėsmių Lietuvos vaikų sveikatai ir gyvybei. Dažniausiai juos lemia daugybė aplinkybių, visų pirma – supanti aplinka ir pačių vaikų 
bei juos prižiūrinčių žmonių elgesys. Tėvai ar kiti vaiką prižiūrintys asmenys turi suvokti, kad visi netyčiniai sužalojimai yra suprantami, nuspėjami ir išvengiami. Žinant netyčinių 
sužalojimų atsitikimo aplinkybes, planuojant ir atliekant paprastus veiksmus, daugelio iš jų galima išvengti.

Kūdikystė ir ankstyvoji vaikystė: 0–4 m. amžiaus 
vaikai

Amžius iki 4 metų yra itin intensyvaus vystymosi laikas. 
Šiam periodui, kaip ir kitiems, būdingi tam tikri fiziologiniai ir 
anatominiai ypatumai, galintys nulemti sužalojimus.

Sveikatos priežiūros specialistai dažnai kartoja, kad vai-
kai nėra maži suaugusieji. Būtent dėl daugelio skirtumų tarp 
vaikų ir suaugusiųjų kyla sužalojimų rizika, kurių prevencijai 
yra svarbu užtikrinti saugią ir vaikams pritaikytą aplinką.

Dėl nepakankamo individualaus mobilumo ir visiškos pri-
klausomybės nuo globėjų kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus su-
žalojimų rizika labiausiai susijusi su netinkama suaugusiųjų 
priežiūra. Vėliau, kai didėja vaikų mobilumas, jų rizika patirti 
sužalojimus susijusi ne tik su netinkama suaugusiųjų prie-

žiūra, bet ir su nepritaikyta aplinka. Maži vaikai labai greitai 
vystosi ir tobulėja, keičiasi jų poreikiai. Reikėtų paminėti, kad 
kiekvienas vaikas vystosi kiek skirtingai, ir amžiaus ypatumai 
gali pasireikšti anksčiau ar vėliau arba būti nepastebimi.

Vidurinioji vaikystė: 5–9 metų amžius
Vyresni nei 5 metų amžiaus vaikai yra fiziškai žymiai sti-

presni nei jaunesnio amžiaus vaikai. Jiems patinka tyrinėti 
aplinką, jie aktyviai domisi įvairiais dalykais, klausinėja. Jiems 
patinka bendrauti tarpusavyje, jie ieško draugų. Dalyvauja 
sporto žaidimuose, planuoja įvairius žaidimus ir kelia įvairias 

idėjas, kurias įgyvendina.
Dėl šių priežasčių tokio amžiaus vaikams yra didelė eis-

mo įvykių, nudegimų, nukritimų, sužalojimų žaidimų aikšte-
lėse rizika. Vaikui augant, didėja rizika patirti sužalojimus ne 
namuose, o lauke, mokykloje, užsiimant kolektyvine veikla.
Šio amžiaus vaikų sužalojimų riziką didinantys veiksniai ski-
riasi priklausomai nuo amžiaus. Tačiau iš esmės pagrindiniai 
veiksniai vis dar yra netinkama priežiūra ir netinkama, ne-
pritaikyta aplinka. Šį pavojų dar labiau didina noras būti ne-
priklausomam bei smalsumas, kas yra natūrali šio amžiaus 
ypatybė. Dėl šios priežasties vaikai gali atsidurti potencialiai 
pavojingoje aplinkoje.

Daugiau skaityti

Daugiau skaityti

http://www.saugauvaika.lt/children.html
http://www.saugauvaika.lt/toddler.html


9 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius „Didžiausias malonumas – slapta atlikti gerą darbą, apie kurį žmonės sužino atsitiktinai.“ Čarlzas Lamas9 psl.        S V E I K ATA

Ankstyvoji paauglystė: 10–13 metų amžius
Šiuo laikotarpiu fizinės charakteristikos apima tolesnį augimą 

ir su brendimu susijusius pokyčius, kurie veikia tiek fizinius, tiek 
emocinius procesus. 10–14 metų amžiaus vaikai toliau ugdo psi-
chinius įgūdžius, didėja jų galimybė kompleksiškai mąstyti. Šiuo 
laikotarpiu vystosi jų kūno įvaizdis, didėja noras pritapti.

Nors daugelis 10–13 metų vaikų nėra pasiekę suaugusiųjų ūgio 
ir dėl to išlieka labiau pažeidžiami, tačiau daugelis jų sužalojimus 
patiria ne dėl fizinių ypatumų, o dėl socialinio elgesio ir emocinės 
būsenos.

Padidėjęs noras būti nepriklausomam, pasitikėjimo savimi trū-
kumas ir nesugebėjimas įveikti iš bendraamžių patiriamo spaudi-
mo gali versti paauglį priimti rizikingus sprendimus ir dėl to patirti 
sužalojimus.

Dažnai ankstyvojoje paauglystėje vaikai nukenčia eismo įvy-
kiuose, skęsta. Kritimai, apsinuodijimai ir nudegimai, nors yra žy-
miai retesni nei tarp jaunesnio amžiaus vaikų, tačiau vis tiek išlieka 
aktualūs.

Vėlyvoji paauglystė: 14–17 metų amžius
14–17 metų amžiaus vaikų fizinis vystymasis yra mažiau aki-

vaizdus, tačiau jie ir toliau bręsta. Šio amžiaus paaugliai turi aiškų 
savęs, savo unikalios asmenybės suvokimo jausmą ir nuomonę. 
Daugelis jų prisiima suaugusių asmenų atsakomybę ir elgesį. Kai 
kurie jų pradeda dirbti, dėl to, priklausomai nuo darbo pobūdžio, 
gali atsirasti rizika patirti sužalojimus darbo vietoje. Paaugliai tam-
pa visiškai nepriklausomi ir sudaro tvirtus ryšius visuomenėje.

14–17 metų amžiaus paauglių sužalojimų rizika daugiausiai su-
sijusi su atsakomybe ir sprendimų priėmimu, kuriuos jie priiminėja 
kaip suaugusieji. Taip pat negalima pamiršti ir rizikos, kylančios dėl 
aplinkos veiksnių.

Daugiau skaityti

Daugiau skaityti

http://www.saugauvaika.lt/adolescent.html
http://www.saugauvaika.lt/youngadol.html


  „Jeigu negalite pamaitinti šimto žmonių, pamaitinkit bent vieną.“ Motina Teresė10 psl.        S V E I K ATA

VANDUO – SVARBU ŽINOTI

Kovo 22 dieną minima Pasaulinė vandens diena. Vanduo – gyvybiškai svarbus 
skystis, be kurio jokia gyvybė, įskaitant ir žmogų, negalėtų egzistuoti. Vanduo 
dalyvauja daugybėje organizmo reakcijų, pvz., padeda palaikyti pastovią kūno 
temperatūrą, į ląsteles perneša maistines medžiagas ir deguonį, šalina medžiagų 
apykaitos šalutinius produktus ir kt.

Pabrėžtina, kad vanduo neturi kalorijų 
ir pridėtinio cukraus bei yra žymiai piges-
nis nei sultys ar pramoniniu būdu paga-
minti gėrimai.

Kasdienis vandens kiekis, kurio žmo-
gui reikia, priklauso nuo amžiaus, lyties, 
svorio. Taip pat vandens poreikį lemia oro 
temperatūra, drėgmė, fizinis aktyvumas, 
bendra sveikatos būklė, mityba.

Kaip padėti savo šeimai rinktis 
vandenį?

Vanduo neturi būti „nuobodus“. Yra 
daugybė būdų, kaip paskatinti šeimos 
narius gerti vandenį. Pirmiausiai patys bū-
kite pavyzdžiu savo vaikams ir noriai var-
tokite vandenį. Taip pat pateikiame keletą 
patarimų, kaip padėti vaikams išsiugdyti 
įprotį gerti vandenį dar prieš jiems pajun-
tant troškulį.
 • Vandenį galite pagardinti citrina, 

apelsinu, uogomis, agurkais, mėtų 
lapeliais, liofilizuotų uogų milteliais. 
Vandens grafiną laikykite lengvai 
pasiekiamoje vietoje.

 • Vaisius ir daržoves, kurie savo sudėty-
je turi daug vandens, laikykite lengvai 
pasiekiamus (pvz., agurkas, cukinija, 
gūžinės salotos (Iceberg), salieras, po-
midoras; arbūzas, melionas, braškės, 
mėlynės, greipfrutas).

 • Vaisius ir uogas sušaldykite į ledo 
kubelius, kuriais vasaros dienomis ga-

lite pagardinti vandenį ąsotyje. Vaikai 
gali padėti paruošti ledo kubelius su 
įdarais.

 • Aprūpinkite vaikus gertuvėmis ir stikli-
nėmis, iš kurių yra malonu ir patogu 
gerti. Asmeninė sportinė gertuvė 
ar gražus puodelis su šiaudeliu gali 
pritraukti vaiko dėmesį ir paskatinti 
maloniai vartoti vandenį.

 • Jei vaikas nori gerti, pirmiausiai siūly-
kite vandens, šio gėrimo neiškeiskite 
į kitus, maistine verte menkesnius 
gėrimus.

Kokius gėrimus vaikams reikėtų 
riboti?
 • Saldinti gėrimai. Juos sudaro sulčių 

kokteiliai, limonadai, gėrimai sportinin-
kams, saldintas vanduo. Tokie gėrimai 
atpratina vaikus gerti vandenį, taip pat 
juose gali būti daug pridėtinio cukraus. 

 • Sultys. Net 100 % natūralios sultys 
turėtų būti geriamos su saiku. Sultyse 
yra daugiau kalorijų ir mažiau skaidulų 
nei vaisiuose. 

 • Pieno, jogurto gėrimai. Nors tokiuose 
gėrimuose yra kalcio ir vitaminų, tačiau 
juose taip pat yra daug pridėtinio 
cukraus. 

 • Gėrimai su dirbtiniais saldikliais. 
Saldiklių poveikis vaikų sveikatai nėra 
iki galo moksliškai ištirtas. Vietoj tokių 
gėrimų siūlykite vandenį.



11 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius   „Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus džiugina rytas ir pavasaris.“ Henris Deividas Thoro11 psl.       T Y R I M A I

KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS YPATUMAI

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kasmet vykdo ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stebėseną. Atlikus 2021 m. Klaipėdos miesto ikimokyklines ugdy-
mo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenų analizę, paaiškėjo, kad dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo, akių bei virškinimo sistemos ligomis.

 Vaikų sveikatos būklės analizės rezultatai rodo, jog 90,5 
proc. vaikų ugdymo veikloje gali dalyvauti be apribojimų. 
Dažniausiai jauniesiems klaipėdiečiams diagnozuojamos 
kvėpavimo (64 iš 1000 vaikų), akių (55 iš 1000 vaikų) bei 
virškinimo sistemos ligos (37 iš 1000 vaikų).

Remiantis 2021 m. profilaktiniais dantų ir žandikaulių 
patikrinimų duomenimis, nustatyta, kad vaikams augant 
didėja ėduonies paplitimas. Tokia pati tendencija stebima 
ir su sąkandžio patologijų paplitimu. Ėduonies intensyvu-

mas yra vienas reikšmingiausių rodiklių kalbant apie bur-
nos sveikatą, jam išreikšti naudojamas KPI indeksas, ro-
dantis K – kariozinių, P – plombuotų ir I – dėl karieso išrautų 
dantų skaičių. Klaipėdos miesto ikimokyklines ugdymo įs-
taigas lankančių vaikų šis indeksas 1–3 m. amžius grupėje 
yra labai žemas, 4–5 m. – žemas, 6–7 m. – vidutinis.

Su antsvorio problemomis susiduria 6,4 proc. Klaipė-
dos miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų, o 3 proc. yra nu-
tukę. Didžiausia tokių vaikų dalis buvo priešmokyklinėse 

ugdymo grupėse. Lyginant su praėjusiais metais, per di-
delį kūno svorį turinčių vaikų dalis išliko nepakitusi.

Visuomenės sveikatos specialistai primena, jog kas-
metiniai vaiko sveikatos patikrinimai padeda laiku diagno-
zuoti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. Nuolat profilaktiškai 
tikrinant vaiko sveikatą galima stebėti, ar jo būklė atitinka 
būdingas jo amžiaus augimo ir vystymosi normas. Nusta-
čius pakitimus, reikia imtis veiksmingų priemonių sveika-
tos problemoms spręsti.



12 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius  „Dažniausiai klausdami patarimo ieškome bendrininko.“ Čarlesas Varletas La Grange5 psl.        S V E I K ATA

renginių
kalendorius

„Meilė nuteikia kaip saulės spindulys po lietaus.“ Viljamas Šekspyras12 psl.       R E N G I N I A I

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Kalendorius_Kovas.pdf


MUS RASITE

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

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

Pietūs 12.00–12.45 val.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite  
info@sveikatosbiuras.lt

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