


    SVEIKATOS STIPRINIMO  PROGRAMA
"ŠIRDIES RITMU"

Skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

 

Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų
sveikatos stiprinimo programa (toliau - Programa) - skirta asmenims
sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis ir/ar cukriniu diabetu arba
turintiems rizikos veiksnių, lemiančių šių ligų atsiradimą (padidėjusį arterinį
kraujo spaudimą, padidėjusią cholesterolio, trigliceridų ar gliukozės
koncentraciją kraujyje, antsvorį ar nutukimą, turintys žalingų įpročių). 

Programos metu užsiėmimus veda ir konsultuoja dietistas, psichologas
bei fizinio aktyvumo specialistas. 

Skirta suaugusiems asmenims. Paremta sveikatos žinių ir įgūdžių
formavimo bei gerinimo principais.



Individualus pokalbis su kiekvienu Programos dalyviu.

Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos
veiksniai ir jų profilaktika, sveikatos rodiklių supratimas.

Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui
bei profilaktikai.

Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai.

Streso reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio
diabeto atsiradimui. Streso valdymas.

Programos apibendrinimas, rezultatų aptarimas,
dalyvių konsultavimas.

Programą sudaro ne mažiau 18 ak. val.

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas.
SVARBU: Programoje turi dalyvauti 20-30 dalyvių.

Daugiau informacijos: Evelina Daujotienė, mob. 8 658 761 23, el. p.:
evelina@sveikatosbiuras.lt.

Pagal poreikį kiekvienas dalyvis gauna iki 3 konsultacijų
su kiekvienu iš specialistų.

0,5 ak. val.
kiekvienam

dalyviui 

2 ak. val. 

6 ak. val. 

2 ak. val. 

4 ak. val. 

2 ak. val. 

2 ak. val. 
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    SVEIKOS MITYBOS MOKYMO  
 PROGRAMA „MITYBOS BALANSAS“

Gyventojų mitybos raštingumo didinimas
 

Mokymas vykdomas grupinių užsiėmimų būdu, vadovaujantis Sveikos
mitybos mokymo programoje (toliau – SMM programa) nurodytomis
temomis ir specialistų kvalifikacijomis.

Programą sudaro veiklos, gerinančios gyventojų sveikos mitybos žinias ir
skatinančios juos maitintis sveikiau bei siekti išliekamų pozityvių sveikatos
pokyčių. 

SMM programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu
taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, užduočių
sprendimai, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos
klausimais. 

Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių
praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių
vertinimui. Sveikos mitybos mokymai papildomi sveikatą stiprinančio
fizinio aktyvumo žiniomis. 



Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas.
SVARBU: Programoje turi dalyvauti 20-30 dalyvių.

Daugiau informacijos: Evelina Daujotienė, mob. 8 658 761 23, el. p.:
evelina@sveikatosbiuras.lt.

Individualus pokalbis su kiekvienu SMM
programos  dalyviu (išmatuojami KMI,
liemens apimtis, AKS).

Mitybos reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų
atsiradimui bei jų profilaktikai.

Sveikatai palankaus maisto gaminimo
principai.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė
stiprinant sveikatą ir palaikant energijos
balansą.

SMM programos apibendrinimas, rezultatų
aptarimas, dalyvių konsultavimas.

SMM programa (ne mažiau 14 ak. val.)
 

 

0,5 ak. val.
kiekvienam

dalyviui 

8 ak. val. 

2 ak. val. 

2 ak. val. 

2 ak. val. 

SMM programos pradžioje ir pabaigoje, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamais
standartizuotais anoniminiais klausimynais, nustatomos mokymuose
dalyvavusių asmenų sveikos mitybos žinios bei įvertinamas žinių pokytis.
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    SVEIKATINAMOJO FIZINIO AKTYVUMO
PROGRAMA

„Sveikatinančios mankštos“ asmenims iki 64 metų amžiaus
 

 

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas.
SVARBU: Programoje turi dalyvauti 15-30 dalyvių.

Daugiau informacijos: Evelina Daujotienė, mob. 8 658 761 23, el. p.:
evelina@sveikatosbiuras.lt.

Tikslas – informuoti gyventojus apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo (toliau
- SFA) naudą bei skatinti juos būti fiziškai aktyvesnius, formuoti asmenų
savarankiškus SFA gebėjimus ir įgūdžius.

Svoris. 
Riebalų masė. 
Raumenų masė. 
KMI. 
Biologinis amžius.
Kaulų masė.

Kūno masės analizatoriumi
išmatuojamas:

 Taip pat išanalizuojama, kiek organizme yra skysčių, koks kūno sudėjimo
įvertinimas, kaip yra kiekvienoje kūno dalyje išsidėstę raumenys ir riebalai.

 
 

Paskaita „Sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmė
stiprinant sveikatą ir palaikant energijos balansą“.

Prieš ir po užsiėmimų gyventojams yra nustatomas
didžiausias leistinas fizinio krūvio dydis, įvertinamos
SFA žinios, atliekama kūno masės analizė (KMA),
nustatomas fizinis pajėgumas.

Užsiėmimai, kurių metu yra mokoma sveikatą
tausojančių ir stiprinančių kūno judesių, savarankiško
mankštinimosi ir kitų SFA veiklų įgūdžių ir įpročių. 

1 ak. val. 

9 ak. val. 

Iki 1 ak. val.
kiekvienam

dalyviui
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Daugiau apie konsultacijas: Psichologinės konsultacijos (sveikatosbiuras.lt)
Daugiau informacijos: Aušra Bolgova, mob. 8 640 93 348, el. paštas:

ausra@sveikatosbiuras.lt.
Individualių konsultacijų laikas derinamas su kiekvienu dalyviu asmeniškai.

 
 

    8 AK. VAL. MOKYMAI PASIRINKTOMIS
PSICHOLOGINĖMIS TEMOMIS 

 
 
 

 

    NEMOKAMOS PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS 
Pagal psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo

tvarkos aprašą
 
 

 

Asmeniui (nuo 11 metų amžiaus) suteikiama iki 5 nemokamų konsultacijų.

Skirta Klaipėdoje ir Neringoje įsikūrusių
darboviečių kolektyvams,  suburiantiems 10-
12 kolektyvo narių grupę (vienoje įstaigoje
gali būti suburiamos kelios grupės).

Mokymų tikslas - stiprinti visuomenės
psichologinę gerovę ir gyventojų streso
valdymo įgūdžius, mažinti neigiamas
ilgalaikes COVID-19 pandemijos pasekmes.

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/psichikos-sveikata/psichologines-konsultacijos/
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Daugiau informacijos: Aušra Bolgova, mob. 8 (640) 93348, el. p.
ausra@sveikatosbiuras.lt

Veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos

stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tyrinėjamos streso apraiškas kūne, mintyse, jausmuose ir elgesyje.
Atliekami atidos pratimai.
Mokoma atsipalaiduoti vaizduotės valdomos, progresuojančios
raumenų relaksacijos ir / ar autogeninės treniruotės metu.

Išsamiau supažindinama su emocijų kilme ir reikšme.
Atidžiau pažvelgiama į emocijų valdymą.
Tyrinėjama kasdienybėje kylantys konfliktai bei galimi jų sprendimo
būdai.
Suteikiama galimybė geriau pažinti savo emocijas bei reakcijas.

Kalbama apie profesinio persidirbimo priežastis.
Atliekamas perdegimo sindromo testas ir įsivertinama būklė.
Atskleidžiama, ar vis tik įmanoma to išvengti.

Pasirenkamos mokymų temos:
    1. Streso valdymo praktikos.
     Užsiėmimų metu:

    ----------------------
      2. Emocijų ABC. Konfliktai kasdienybėje.
           Užsiėmimų metu:

    ----------------------
       3. Profesinio perdegimo pavojai. Kaip pasirūpinti savimi?
           Užsiėmimų metu:

.

Mokymai gali būt skaidomi į du susitikimus po 4 ak. val. (mokymų trukmė
yra su įskaičiuotu savarankišku darbu). Mokymų dalyviams išduodami
skaitmeniniai Biuro pažymėjimai. Didelę mokymų dalį sudaro praktinės
užduotys, diskusijos, tad svarbus kiekvieno dalyvio aktyvus įsitraukimas.
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5 GRIUVIMŲ PREVENCIJOS MANKŠTOS. Specializuotų mankštų
taikymas vyresnio amžiaus žmonių tarpe yra puiki griuvimų
prevencijos priemonė. Tokio tipo mankštų metu atliekami
specializuoti pratimai ne tik stiprina raumenis, bet ir gerina kūno
pusiausvyrą, laikyseną. Įrodyta, jog fiziškai aktyvūs senjorai patiria
gerokai mažiau traumų. SVARBU: programoje turi dalyvauti 20
dalyvių.

MANKŠTA "JUDU SVEIKAI". Stengiantis būti fiziškai aktyviam labai
svarbu nepamiršti atsižvelgti į savo fizinį pajėgumą, nes per maži
fiziniai krūviai gali nepadėti pasiekti tam tikrų rezultatų, o per dideli –
iššaukti sveikatos negalavimus, širdies sustojimą ir t.t. Fizinio aktyvumo
veiklų ciklo metu bus nustatomas kiekvieno tikslinės grupės nario
fizinis pajėgumas, atliekama kūno kompozicijos analizė, padedanti
orientuotis rezultatų siekime, atliekamos įvairios mankštos grupėse,
sudarytose, atsižvelgiant į skirtingą fizinį pajėgumą. SVARBU:
programoje turi dalyvauti 10 dalyvių.

Vienam asmeniui priklauso:

    PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO TIKSLINIŲ
GYVENTOJŲ GRUPIŲ SVEIKOS GYVENSENOS

SKATINIMAS“ VEIKLOS 
55 METŲ IR VYRESNIEMS ASMENIMS

 



1 MENO TERAPIJOS UŽSIĖMIMAS. Leiskite sau stabtelėti, pabūti čia ir
dabar, atsipalaiduoti, pasitelkus dailės, rašymo ir aroma terapijos
metodus. Meno terapija padeda perdirbti mintis ir emocijas, kurias
žmogus įpratęs slopinti. Visai nebūtina mokėti piešti, nes meno
terapija yra spontaniškas kūrybos procesas, kuris gali atskleisti daugiau
nei tūkstančiai žodžių. Turėsite galimybę geriau save pažinti, suprasti ir
įsisąmoninti savo poreikius, rasti vidinių resursų. Proceso eigoje
patirsite spontaniškos kūrybos laisvę ir teikiamą malonumą. 

Užsiėmimą veda Evelina Kasinskaja, baigusi 165 valandų Maskvos
pozityviųjų technologijų instituto kvalifikacijos kėlimo programą
„Meno terapijos metodai psichologinio konsultavimo, socialinio –
pedagoginio darbo ir sveikatos priežiūros srityse“. Nuo 2017 metų
veda praktinius savęs pažinimo užsiėmimus, kurių metu taiko
aromaterapiją, rašymo, pasakų, smėlio bei dailės terapijos metodus.

SVARBU: Programoje turi dalyvauti 5-15 dalyvių.



2 KINO SEANSAI kino namuose
„Arlekinas“. Kino žiūrėjimas
suteikia sąlygas paįvairinti
laisvalaikio veiklas bei sukuria
palankią terpę socialinių ryšių
palaikymui, kūrimui bei filmų
turiniu teikia ne tik edukacines/
kultūrines žinias, bet ir skatina
asmenybės augimą, ugdo kritinį
mąstymą. SVARBU: Programoje
turi dalyvauti 40 dalyvių. 

10 PSICHOLOGINIŲ KONSULTACIJŲ.
Senėjant neretai susiduriama su
baime, nerimu, vienišumo jausmu,
keliami būties klausimai, dažnos
netektys, galimi socialinių vaidmenų
pasikeitimai, kyla kitos šiam amžiaus
tarpsniui būdingos problemos ir pan.
Individualios konsultacijos su
kvalifikuotu specialistu-psichologu
gali padėti spręsti kylančias
psichologines problemas ir/ar suteikti
neretai reikalingą emocinę pagalbą
išklausant. 

 
 

Daugiau informacijos: Arūnė Eismontė, mob. 8 (615) 12 609, el. p.
arune@sveikatosbiuras.lt

Individualios konsultacijos atlieka psicho-higienos vaidmenį, kuris yra itin
svarbus darniam visapusės sveikatos funkcionavimui. Individualių
konsultacijų laikas derinamas su kiekvienu dalyviu asmeniškai.
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Paskaita apie rūšiavimą.
"Rūšiavimas yra viena svarbiausių
veiklų, kuria kiekvienas galime
prisidėti prie aplinkos saugojimo ir
taršos Lietuvoje mažinimo.
Rūšiuojant atliekas taupome
išteklius ir energiją, kovojame
prieš klimato atšilimą, mažiname
sąvartynus. 

 

.  
 

Daugiau informacijos: Arūnė Eismontė, mob. 8 (615) 12 609, el. p.
arune@sveikatosbiuras.lt

 

    Nuotolinės paskaitos įmonėms
 

Rūšiuoti nėra sudėtinga, svarbiausia prisiminti pagrindinius principus. Tad
kiekvieno mūsų indėlis – labai svarbus ir naudingas!". Paskaitos metu
aptariami pagrindiniai rūšiavimo principai ir pristatomi gerieji rūšiavimo
pavyzdžiai mūsų šalyje.

 
 Paskaita apie užkrečiamąsias ligas. Nors šalyje šiuo metu nebėra

karantino suvaržymų, tačiau vis dar galioja ekstremalioji padėtis ir
susidarusi padėtis kelia daug nežinomybės. Norint tinkamai pasiruošti
galbūt artėjančiai dar vienai COVID-19 bangai daugelis įstaigų domisi ir
noriai dalyvauja informacinėse paskaitose apie infekcinių ligų valdymą,
kurių metu supažindinama su užkrečiamųjų ligų sąvoka, racionaliu
antibiotikų vartojimu ir efektyviausiomis priemonėmis padedančiomis
apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų plitimo. Taip pat pabrėžiama
vakcinacijos svarba ir nauda asmeniui bei visuomenei, pristatomas vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius ir kitos labai svarbios vakcinas, tokios
kaip COVID-19, erkinio encefalito bei stabligės.
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MUS RASITE:
Taikos pr. 76, Klaipėda

Tel. (8 46) 234796
www.sveikatosbiuras.lt

 
 El. p. info@sveikatosbiuras.lt

 
 www.facebook.com/biuras

 
  @klaipedosvsb


