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Negalime patikėti, kad laikas taip greitai bėga. Atrodo, visai neseniai laukėme gražiausių žiemos švenčių, o 

dabar jau su nekantrumu ruošiamės ir laukiame šv. Velykų, kurios simbolizuoja atgimimą, atsinaujinimą ir naują 

pradžią. Suprantame, kad visi esame išsiilgę artimųjų, bendravimo ir šiltų apsikabinimų, tačiau mes raginame 

išlikti budriems ir šią pavasario šventę sutikti saugiai savo namuose, ir taip užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui. 

O kad sėdėjimas namuose netaptų nepakeliamas, kviečiame skaityti mūsų naujienlaiškį.



„Užsirašyk tai savo širdyje – kiekviena diena yra geriausia metų diena.“ R. V. Emersonas

AR VISKĄ ŽINOTE APIE KIAUŠINIUS?AR VISKĄ ŽINOTE APIE KIAUŠINIUS?

Kiaušinis – vienas vertingiausių maisto produktų. 
Juos mes esame įpratę valgyti per pusryčius ar kitu 
metu, o per Velykas kiaušiniai tampa ne tik valgiu, 
bet ir šventinio stalo puošmena. Dažnai žmonėms 
kyla klausimas – kokią naudą ar žalą organizmui 
duoda šis produktas? Todėl atidžiau panagrinėkime 
visas kiaušinio maistines savybes.

10 % kiaušinio sudaro lukštas, daugiau kaip 60 % – 
baltymas, 30 % trynys. Akivaizdu, jog kiaušinio energinė 
sudėtis yra gerai subalansuota. Kiaušiniuose yra apie 12 
% riebalų, t. y. maždaug tiek, kiek ir baltymų. Kiaušinio 
baltymus mūsų organizmas įsisavina apie 98 %, o riebalų 
– apie 96 %. Baltymuose labai gerai subalansuotos visos 
nepakeičiamos aminorūgštys, kurios mūsų organizme 
nesigamina ir yra gaunamos tik su maistu. Aminorūgštys 
kūnui padeda atlikti įvairius procesus, pvz., augina 
raumenų masę, reguliuoja imuninę sistemą. 1/3 kiaušinio 
riebalų sudaro biologiškai aktyvūs fosfolipidai, kurių 
pagrindinė dalis – lecitinas, esantis trynyje. Fosfolipidai 

yra pagrindinis ląstelių struktūrinis komponentas, 
išlaikantis struktūrinį vientisumą, taip užtikrindamas, kad 
tarp ląstelių sienelių vyktų medžiagų pernaša. Kiaušinyje 
taip pat galima rasti visus riebaluose tirpius vitaminus. 
Vitaminas A stiprina akies tinklainę ir padeda išsaugoti 
normalų regėjimą, palaiko normalią odos ir gleivinės 
būklę, padeda palaikyti normalią geležies apykaitą, yra 
būtinas kaulų ir dantų formavimuisi, normaliam augimui. 
Vitaminas D padeda įsisavinti kalcį, mineralus, skatina 
kaulų ir dantų augimą. Vitaminas E saugo riebalų rūgštis, 
palaiko normalią raudonųjų kraujo kūnelių ir raudonųjų 
audinių būklę. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešėjimo 
procesuose, taip pat padeda palaikyti normalią kaulų 
būklę.

Taigi kiaušinis tikrai turi nemažai naudos mūsų orga-
nizmui, tačiau reiktų atkreipti dėmesį, jog šis produktas 
savyje turi ir cholesterolio – iki 400–500 mg vienam šim-
tui gramų kiaušinio valgomosios dalies. Ne vienas žmo-
gus būtent dėl šios priežasties riboja kiaušinių vartojimą, 
tačiau dar kartelį galime prisiminti, jog kiaušinyje visos 

esančios medžiagos yra puikiai subalansuotos, todėl dėl 
cholesterolio labai jaudintis nereikėtų. Žinoma, jeigu Jums 
yra padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje ar sergate ate-
roskleroze, galite atsisakyti trynio ir valgyti tik baltymą. 
Svarbu prisiminti, kad lietuvių mityboje vyrauja sočiųjų 
riebalų prisotinti gyvūninės kilmės maisto produktai, todėl 
norint išvengti cholesterolio didėjimo tikslingiau būtų ma-
žinti būtent šiuos produktus.

O dabar atsakykime į dažnai užduodamą klausimą – 
kiekgi kiaušinių galima suvalgyti per dieną? Sveikas žmo-
gus, kuris nesiskundžia jokiomis ligomis, remiantis sveikos 
mitybos rekomendacijomis, per savaitę gali suvartoti ne 
daugiau kaip 10 kiaušinių. Per dieną optimalus skaičius 
neturėtų viršyti daugiau kaip dviejų. Dėl riebaus trynio ir 
kiaušinyje esančių baltymų, privalgius šio produkto, gali 
apsunkti virškinimas. Dažniausiai tai nutinka vyresnio am-
žiaus žmonėms, vaikams ar sergantiems asmenims. Svei-
kas žmogus, suvalgęs didesnį kiekį šio produkto, greičiau-
siai nepajustų jokių neigiamų padarinių.
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„Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas.“ Seneka

KODĖL ŽMONĖS NESIKREIPIA Į PSICHOLOGĄ?

Turbūt ne kartą esame patyrę sunkių akimirkų, kai 
susipykstame su artimu žmogumi, nesiseka darbe, iš-
gyvename netektį, net nebūtinai mirtį. Psichologijoje 
netekties sąvoka taikoma įvairiems reiškiniams. Pa-
našūs procesai vyksta mūsų viduje, kai išgyvename 
skyrybas, kai netenkame darbo, kai prarandame ge-
bėjimą savimi pasirūpinti dėl staiga užklupusios ligos. 
Visi skirtingai reaguojame į sunkumus. Taip pat skiriasi 
patiriamų emocijų ir būsenų intensyvumas. Galime pa-
sijausti lyg žemė slystų iš po kojų ir nebežinoti, ko imtis, 
kad jaustumėmės geriau. Kad gyvenimas vėl įgautų 
stabilumą, reikalinga psichologinė pagalba.

Draugas ≠ psichologas
Džiugu, kai tokiais momentais šalia mūsų yra artimų žmo-
nių, kurie padeda sunkiomis akimirkomis. Tai tikrai suteikia 
stiprybės. Bet ar visada norime ir pajėgiame dalytis tuo, 
kas skaudina? Ar visada norime atskleisti slapčiausias savo 
mintis artimam žmogui? Psichologinė pagalba yra efekty-
vesnė siekiant ilgalaikio pagerėjimo, kartu tai garantuoja 
objektyvumą ir nešališkumą. 

Psichologai – tik turintiems psichikos sutrikimų?
Dar iš praėjusio amžiaus gyvuoja mitas, kad pas psicholo-
gus lankosi tik tie, kurie turi sunkių psichikos sutrikimų. Šis 
klaidingas įsitikinimas užkerta kelią žmogui, patiriančiam 
nerimą, ilgalaikį stresą, baimę, nevaldomą pyktį ar kitus 
nemalonius pojūčius ir neigiamas emocijas, būsenas, gauti 
psichologinę pagalbą. 

Psichologas neskaito minčių
Psichologams vis dar priskiriamos antgamtinės galios skai-
tyti kitų žmonių mintis. Tai tikrai nėra tiesa. Psichologai turi 
žinių ir patirties suprasti, kur galėtų slypėti vienos ar kitos 
būsenos priežastys, bet tik tada, kai žmogus apie tai papa-
sakoja pats. Siekdamas padėti sau, žmogus turėtų būti kuo 

nuoširdesnis konsultacijų metu ir įsiklausyti į psichologo 
pastebėjimus. 

Vieną kartą pasikalbėjus sunkumai savaime 

neišnyksta 
Yra mitas, kad problemas galima išspręsti vieno susitikimo 
su psichologu metu. Dažniausiai mes metų metais slepia-
me nuo kitų ir nuo savęs dalykus, kurių nenorime matyti, 
ir juos užkasame taip giliai, kad vienos konsultacijos metu 
nepavyksta net suprasti, kur ir koks „lobis“ slypi. Todėl norint 
pasiekti būsenos pagerėjimo, reikia apsišarvuoti kantrybe.

Pokalbių svarba
Žinoma, vien pokalbio nepakanka, reikia ir veiksmų, tačiau 
pokalbis – pirmoji ir labai svarbi proceso dalis. Kalbant ir 
įvardijant problemą, lengviau išsilaisvinti iš slegiančių jaus-
mų, nerimo, rasti sprendimo būdą. Dažnai garsiai įvardijus 
problemą, atsakymas ateina savaime. Dėl to labai svarbu 
užduoti taiklius klausimus.
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PLAČIAU APIE 
PSICHOLOGINĘ 

PAGALBĄ

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure maloniai 
suteiksime nemokamą psichologinę pagalbą Klaipėdos 
miesto ir Neringos gyventojams. Jeigu tik pageidausite, ga-
lite gauti konsultaciją anonimiškai. Karantino metu konsul-
tacijos teikiamos nuotoliniu būdu.

Paslaugas teikiame asmenims, patiriantiems sudėtingas 
gyvenimiškas situacijas, pvz., skyrybos, darbo netekimas, 
finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai 
santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir 
pan.

Paslaugos gali būti teikiamos suaugusiems ir vaikams 
nuo 11 metų. Teikiant paslaugas vaikams iki 16 metų, bū-
tinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą 
sutikimas. Asmens pageidavimu psichologinės konsultaci-
jos gali būti teikiamos anonimiškai.

Taip pat kviečiame dalyvauti praktinėse veiklose streso 
arba emocijų, konfliktų valdymo temomis. Registracija ČIA

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/psichikos-sveikata/psichologines-geroves-stiprinimo-paslaugos-individualios-konsultacijos-ir-praktiniai-uzsiemimai/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/psichikos-sveikata/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/psichikos-sveikata/
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KLAIPĖDOJE DAUGĖJA PER DIDELĮ KŪNO
SVORĮ TURINČIŲ MOKINIŲ

Nuo 2020 m. įsigaliojo nauja Mokinio sveikatos 
pažymėjimo forma, kurioje nebenurodomi mo-
kinių organų sistemų sutrikimai, bet šeimos gy-
dytojas pateikia bendras arba specialiąsias reko-
mendacijas, kurių turi būti laikomasi mokiniams 
dalyvaujant ugdymo veikloje. 9 proc. Klaipėdos 
miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių buvo 
nurodytos bendrosios (pritaikytas maitinimas, 
pritaikyta sėdėjimo vieta, nurodyti alergenai, sku-
bios pagalbos poreikis ir pan.), o 2,3 proc. moki-
nių – specialiosios rekomendacijos ir pirmosios 
pagalbos priemonės, kurių gali prireikti mokiniui 
dalyvaujant ugdymo veikloje. Daliai profesinių 
mokyklų mokinių taip pat buvo nurodytos šei-
mos gydytojo rekomendacijos: bendrosios – 11,1 
proc. mokinių, o specialiosios – 4,3 proc. moki-
nių. Praėjusiais metais mokiniai daugiausiai sirgo 
kvėpavimo sistemos ligomis, infekcinėmis ir pa-
razitų sukeltomis ligomis bei patyrė sužalojimų ir 
apsinuodijimų.

Lyginant su ankstesniais metais, Klaipėdoje 
padaugėjo per didelį kūno svorį turinčių mokinių 
– 2019 m. antsvoris ir nutukimas nustatytas 20,2 
proc., o 2020 m. – 23 proc. bendrojo ugdymo mo-
kyklų mokinių. Profesinėse mokyklose tokių mo-

kinių dalis buvo didesnė – kas ketvirto jaunuolio 
(25,7 proc.) svoris buvo per didelis.

Nustatyta, kad sveikus dantis (nepažeistus 
ėduonies, neplombuotus ir neišrautus) turėjo kas 
penktas sveikatą pasitikrinęs mokinys, besimo-
kantis bendrojo ugdymo įstaigoje, ir kas dešimtas 
profesinio ugdymo įstaigų mokinys. Dantų būklei 
vertinti naudojamas dantų ėduonies intensyvu-
mo rodiklis, kuris išreiškiamas ėduonies pažeis-
tų dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 
2020 metais Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo 
mokyklų mokinių ėduonies intensyvumo rodiklis 
buvo vidutinis – 3,3, o profesinių mokyklų mokinių 
– aukštas – 5,6. Galima daryti išvadą, kad profesi-
nėse mokyklose besimokančių jaunuolių burnos 
sveikatos rodikliai yra blogesni.

Visuomenės sveikatos specialistai primena, 
jog kasmetiniai mokinio sveikatos patikrinimai 
padeda laiku diagnozuoti ligas ir sutrikimus bei 
jų išvengti. Kasmet profilaktiškai tikrinant mokinio 
sveikatą galima stebėti, ar jo būklė atitinka bū-
dingas jo amžiaus augimo ir vystymosi normas. 
Šeimos gydytojas, nustatęs pakitimus, siunčia 
vaiką ar pilnametį mokinį gydytojų specialistų 
konsultacijai.

Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet vykdo mokyklinio amžiaus 
vaikų sveikatos stebėseną. Mokiniai kasmet privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą pas savo 
šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Mokinio 
sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infras-
truktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų 
sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). VSS IS duomenys naudojami atliekant mo-
kinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizę.

SPECIALISTO 
REKOMENDACIJA:

Naujausiose PSO gairėse dėl fizinio 
aktyvumo ir nejudrumo (2020) 5–17 
metų amžiaus vaikams rekomen-

duojama kasdien judėti ne mažiau 
kaip 60 minučių vidutiniu ir dideliu 
intensyvumu bei ne mažiau kaip 3 

kartus per savaitę stiprinti raumenis 
jėgos pratimais, ypač atkreipiant 

dėmesį į laiko, praleisto sėdint prie 
ekranų, mažinimą.



„Nebus laimingas tas, kuris nemano esąs laimingas.“ D. Baird

BALANDŽIO 2 D. – PASAULINĖ AUTIZMO DIENA

Daugeliui autizmas siejasi su „lietaus žmogumi“ Ray-
mondu Babbittu, įkūnytu Dustino Hoffmano to paties 
pavadinimo filme. Žmonės autistus įsivaizduoja kaip 
neįstengiančius vieniems tvarkytis kasdienybėje, bet 
apdovanotus įspūdingais gabumais. Bet bejėgio geni-
jaus, mintinai mokančio visą telefonų knygą, paveiks-
las toli gražu ne visada atitinka tiesą.

NUO 2007 METŲ BALANDŽIO 2-OJI YRA MINIMA 
KAIP PASAULINĖ AUTIZMO SUPRATIMO DIENA.
Kas yra autizmas? Autizmo priežastys iki pat šių dienų yra 
ne iki galo žinomos. Autizmo sutrikimo formavimuisi nea-
bejotinai turi įtakos daugelis faktorių – genų ir biologinės 
aplinkos įtaka prieš, per ir po gimimo gali daryti neigiamą 
įtaką smegenų vystymuisi ir sukelti autizmo sutrikimus. Įro-
dyta, jog autizmas tikrai neišsivysto kaip blogo auklėjimo 
ar konfliktų šeimoje pasekmė. Tai įvairiapusis vystymosi 
sutrikimas, kuris pasireiškia trijose veiklos srityse: sociali-

nės sąveikos, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei 
elgesio.
 • Autizmas nėra liga, ja negalima užsikrėsti.
 • Šiuo metu nėra vaistų nuo autizmo, tačiau siūloma 

labai daug terapijų, kurios padeda žmogui paprasčiau 
integruotis į visuomenę.

 • Žinoma, šis sutrikimas daro įtaką tiek paties žmogaus, 
tiek jo artimųjų gyvenime.

 • Deja, tokia būklė tęsiasi visą gyvenimą, tačiau galima 
terapijomis ją kiek pagerinti.

 • Autistai dažniausiai neturi fizinių kūno pokyčių, tad jų 
problemą gali būti sunku atpažinti.

Autizmo simbolis. Dėlionės raštas juostelėje simbolizuo-
ja autizmo sutrikimo keliamą problemą. Skirtingos spalvos 
ir formos reiškia skirtingus žmones, susiduriančius su šiuo 
sutrikimu, ir paties sutrikimo sudėtingumą. Juostelės spal-
vų ryškumas yra vilties šviesa.

MES TURIME ŽINOTI, KAD...
 • Autistai taip pat turi jausmus: jie myli ir kenčia, jie liūdi. 

Tačiau dažniausiai išreikšti savo jausmus tokiems as-
menims yra sunkiau. Jeigu emocijų mažiau, tai nereiš-
kia, kad jie apatiški.

 • Tokie žmonės dažniausiai atrodo kaip labai nenoriai 
bendraujantys. Tačiau tai nėra visiškai tiesa, kadangi 
daugelis autistų nori, tačiau paprasčiausiai nemoka 
bendrauti. Geriausia mokytis per tą patį bendravimą. 
Svarbiausia toleruoti žmogų ir suteikti galimybę išmokti.

 • Labai svarbu suteikti autistui daugiau dėmesio. Jis labai 
mielai kalba jam įdomiomis temomis, tad kuo daugiau 
dėmesio skirkite tiems dalykams, kurie jį domina. Tokiu 
atveju pavyks užmegzti ryšį.

 • Išties pasitaiko autistų, kurie labai gabūs tam tikrose 
sferose. Labai svarbu jiems suteikti galimybę jose 
tobulėti. 
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„Sveikata žmogaus akyse niekada nepraranda vertės, nes net ir apsirūpinus, prabangoje be sveikatos gyventi gera nebūna.“ N. G. Černiševskis6 psl.        S V E I K ATA

FIZINIS AKTYVUMAS NAMUOSE

Fizinis aktyvumas yra naudingas ne tik mūsų 
fizinei, bet ir psichinei sveikatai. Judėdami ga-
lime kontroliuoti savo kūno svorį bei sumažinti 
su nutukimu susijusių ligų riziką, pagerinti emo-
cinę būseną, atsikratyti nerimo, įtampos, pykčio 
ir pan. Po fizinės veiklos jaučiamės energingesni 
bei žvalesni.

Pandemijos laikotarpiu mūsų fizinio aktyvumo lygis 
yra sumažėjęs. Užsidarę sporto klubai, įstaigos, tei-
kiančios su sportu susijusias paslaugas, draudimas 
būriuotis ir lankytis vietose, kuriose jau yra žmonių 
(lauko sporto aikštelės), netinkamos sportui oro są-
lygos bei darbas iš namų – tai didžiausi fizinio akty-
vumo priešai. Visi mūsų darbai, studijos, mėgiamos 
veiklos bei laisvalaikis yra persikėlę į namus bei 
vyksta per nuotolį. Ir namuose mūsų judėjimas yra 
suvaržytas – nuo sofos ar darbinio stalo iki virtuvės 
ir atgal. 

Kaip padidinti fizinio aktyvumo lygį būnant 
namuose? Turime Jums kelis patarimus.

Visų pirmiausiai gerai apgalvokite, kokia fizinė 
veikla Jums labiausiai patinka. Fizinis aktyvumas 
neturi būti kančia, tai turi teikti Jums malonumą. 
Nes tai, ką darome per kančią, ilgai netrunka. Fi-
zinio aktyvumo formų gali būti pačių įvairiausių: 
šokiai, aerobika, pratimai su svoriais, šokinėjimas 
per šokdynę (jeigu turite tam tinkamas patal-
pas arba tai galite daryti lauke), bėgimas (lauke 
arba ant treniruoklio) ir pan. Išsirinkus malonią 
veiklą, apgalvokite, kur ir kaip sportuosite. Jei-
gu pasirinkote šokius, aerobiką ar panašią vei-
klą, susiraskite internete filmuotos medžiagos ir 
sportuokite žiūrėdami įrašus. Užsiregistruokite į 
siūlomas nemokamas veiklas, jų pasiūla dabar 
yra didelė. Tai yra patogu, nes nereikia niekur 
važiuoti ir sportuoti galite ten, kur Jums patogu. 

Jeigu mėgiamose treniruotėse yra naudojamos 
įvairios sportinės priemonės (svareliai, kilimėlis ir 
t. t.), bet jų neturite, pakeiskite jas tuo, ką turite 
namuose. Pavyzdžiui, vietoj svarelių naudokite 
buteliukus su vandeniu / smėliu / akmenukais, 
kilimėlį galite pakeisti į pledą ir pan. Jeigu nu-
sprendėte bėgioti, nusistatykite, kiek kilometrų 
turite nubėgti per savaitę. Taip turėsite mažą 
tikslą, kurio bus lengviau siekti.

Susidėliokite tvarkaraštį, kada sportuosi-
te. Taip bus lengviau siekti norimų tikslų ir taip 
save motyvuosite. Kartu pasportuoti pakvieski-
te ir savo šeimos narius. Jeigu gyvenate vienas, 
pakvieskite artimuosius, draugus ar drauges. 
Sportuoti ne vienam yra lengviau ir motyvacija 
didesnė. Nusistatykite, kiek per dieną nueisite 
žingsnių, ir to siekite. Sveikam ir ligų neturinčiam 
asmeniui rekomenduojama per dieną nueiti 
apie 10 tūkstančių žingsnių. 

Namų ruoša – irgi viena iš fizinio aktyvumo 
formų. Nors turime patogių ir išmanių technolo-
gijų (robotai siurbliai, žoliapjovės), tačiau jas nau-
dojant fizinis aktyvumas mažėja. Siūlome pasi-
likti prie įprastinių priemonių, taip didinant savo 
judėjimą. Jeigu turite šunį, kviečiame pailginti 
savo įprastinį pasivaikščiojimą lauke – ir augintis 
laimingas, ir Jūs daugiau pajudėjęs. 

Gerėjant orui, sportuokite lauke – parkuose, 
miške, prie jūros. Ne tik fiziškai aktyviai pajudėsi-
te, bet ir pakvėpuosite grynu oru, ir pasigrožėsi-
te pavasarėjančia gamta. 

Kviečiame apsilankyti mūsų biuro organizuojamo-
se nemokamose veiklose www.sveikatosbiuras.lt – 
registracija į veiklas. Taip pat siūlome Jums sudaryti 
individualų fizinio aktyvumo planą. Daugiau informa-
cijos el. paštu koordinatorius@sveikatosbiuras.lt. 
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SERGANČIŲJŲ PARKINSONO LIGA
GYVENIMO KOKYBĖ

Parkinsono liga (PL) – lėtinė progresuojanti cen-
trinės nervų sistemos liga, pažeidžianti motorinę, 
autonominę, sensorinę, kognityvinę ir emocinę sis-
temas. Ši liga paveikia daugelį kasdienio gyvenimo 
aspektų bei sukelia fizinių, psichologinių ir sociali-
nių problemų, kurios blogina sergančiųjų gyvenimo 
kokybę.

PARKINSONO LIGOS SIMPTOMAI IR JŲ POVEIKIS 
GYVENIMO KOKYBEI:
 • Ramybės tremoras – labiausiai matomas bei dažniau-

siai pasireiškiantis PL simptomas. Jis gali paveikti visas 
4 galūnes ir galvą. Šis simptomas sukelia psichologinį 
diskomfortą bei apriboja sergančiųjų socialinį aktyvu-
mą, taip pat turi įtakos miegui, kuris dėl šio ir kitų moto-
rinių simptomų tampa paviršutiniškas ir fragmentuotas 
.

 • Miego sutrikimai susiję ne tik su motoriniais, bet ir su 
nemotoriniais simptomais (depresija, nerimas ir kt.). 
Blogesnė miego kokybė susijusi ir su blogesne gyve-
nimo kokybe, nes asmuo dažnai jaučiasi mieguistas, 
kamuoja prasta savijauta. 

 • Nesikeičianti veido išraiška (rigidiškumas) gali apsun-
kinti santykius su aplinkiniais bei būti klaidingai inter-
pretuojama. Šis simptomas apriboja sergančiųjų soci-
alinį aktyvumą.

 • Nestabilumo būsena sumažina judėjimo laisvę bei 
kelia didelę susižalojimo riziką. Dėl laisvo judėjimo 
sutrikimo žmonėms tenka naudotis pagalbinėmis 
priemonėmis: lazda, vaikštyne, invalido vežimėliu. Šių 
priemonių naudojimas rodo ligoniams, kad liga pro-
gresuoja, mažėja jų savarankiškumas, o tai gali veikti ir 
savigarbą. Sergantiesiems dėl pakitusios eisenos sun-
ku spėti eiti kartu su kitais žmonėmis, tai taip pat gali 

būti viena iš priežasčių, ribojančių socialinį gyvenimą. 
 • Rašymo sutrikimas (smulki rašysena) gali būti anksty-

vas ligos požymis. Dėl šio simptomo iškyla sunkumų 
pasirašant įvairius dokumentus, sąskaitas arba tiesiog 
norint spontaniškai rašyti, tai gali mažinti žmogaus ne-
priklausomybę, savigarbą bei apriboti bendravimą.

 • Įvairūs šlapinimosi sutrikimai – šlapimo prisipildymo 
sutrikimai (nikturija) (pasireiškia 60 proc. sergančiųjų), 
skubus noras šlapintis (33–54 proc. sergančiųjų) ir po-
liakurija, jos metu per parą išskiriama daugiau kaip 3 
litrai šlapimo (16–36 proc. sergančiųjų). Šie simptomai 
sukelia psichologinį diskomfortą bei apriboja sergan-
čiųjų socialinį aktyvumą dėl sunkiai kontroliuojamo 
noro šlapintis.

PL sergančius asmenis kamuoja daug motorinių ir ne-
motorinių simptomų. 50–62 proc. nemotorinių simptomų, 
ypač šlapinimosi ir lytinės funkcijos sutrikimų, dėl įvairių 
priežasčių (manymo, kad simptomas nesusijęs su PL, 
gėdos, nenoro apie tai kalbėti, laiko stokos konsultacijos 
metu ir kt.) lieka net neišsakyti gydytojams. Visi simpto-
mai, kurie pasireiškia sergant PL, neabejotinai blogina gy-
venimo kokybę, nes jie tiesiogiai daro įtaką kasdienėms 
gyvenimo veiklos sritims, o padėtį dar labiau apsunkina 
tai, jeigu jie nėra identifikuoti. Todėl asmenims, sergan-
tiems šia liga, reikėtų išsakyti visus savo simptomus gy-
dytojams arba artimiausiems žmonėms, kurie padėtų ne 
tik kontroliuoti simptomus, bet ir būtų itin tolerantiški ir 
padedantys savo artimajam. Visuomenės tolerantiškas 
elgesys ir žinojimas apie šią ligą ir jos simptomus gali pri-
sidėti prie geresnės sergančiųjų gyvenimo kokybės.

Balandžio 11-oji – Pasaulinė sergančiųjų Parkinsono li-
ga diena! Šios ligos simbolis taip pat labai pavasariškas – 
raudona tulpė.



„Sveikata yra tokia pat užkrečiama kaip ir ligos.“ R. Rolanas

TARPTAUTINĖ TRIUKŠMO SUVOKIMO DIENA BALANDŽIO 28-OJI 

Balandžio 28 d. jau 26 kartą bus minima Tarptauti-
nė triukšmo suvokimo diena. Ši diena skirta atkreipti 
dėmesį į žalingą triukšmo poveikį klausai, sveikatai ir 
gyvenimo kokybei.

Norint sumažinti triukšmo keliamus iššūkius, kuriama ty-
lesnių namų, mokyklų, poilsio aplinka. Daugelyje valstybių 
šią dieną skelbiama visuotinė tylos minutė, vyksta įvairūs 
seminarai ta tema. Taip norima pasaulį padaryti šiek tiek 
tylesnį.

TRIUKŠMO POVEIKIS
Aplinkos triukšmas kenkia be išimties visiems, tai viena di-
džiausių aplinkosaugos problemų. Triukšmas gali kenkti 
žmogui tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Trumpuoju periodu 
triukšmas sukelia stresą, o ilgalaikis triukšmas gali sukelti ir 
klausos praradimą.

Nors triukšmo poveikis gali pakenkti bet kokio amžiaus 
žmonių klausai, tačiau tyrimai parodė, kad didesnė rizika 
kyla jauniems žmonėms, kurių laisvalaikis, darbas ir po-
mėgiai susiję su muzika. PSO vertinimu, 1,1 milijardui jaunų 
žmonių (12–35 metų) kyla pavojus prarasti klausą dėl nuo-
latinio didelio triukšmo jų aplinkoje.

Triukšmo padariniai:
 • triukšmas dirgina ar trikdo žmonių miegą;
 • gali sukelti širdies priepuolius;
 • susilpnina gebėjimą mokytis;
 • gali būti spengimo ausyse priežastis;
 • trikdo virškinimo sistemos organų veiklą;
 • padidina kraujo spaudimą;
 • mažina organizmo atsparumą ligoms ir darbingumą;
 • didina nelaimingų atsitikimų ir traumų riziką darbe;
 • gali pakenkti klausai arba sukelti kurtumą.

KAIP APSISAUGOTI NUO TRIUKŠMO
Triukšmo daromos žalos galima išvengti imantis papras-
tų veiksmų:
 • laikykitės „tylos dietos“ – išjunkite elektroninius prietai-

sus, informavimo šaltinius;
 • skirkite laiko tyliajam poilsiui: aplankykite parodą, 

pasivaikščiokite parke ar miške, nueikite į biblioteką ar 
tiesiog pabūkite tyloje;

 • venkite triukšmingų vietų, koncerte nestovėkite arti 
kolonėlių;

 • naudokite ausų kamštukus, jei esate veikiamas didelio 
triukšmo darbe ar gyvenamojoje aplinkoje;

 • namuose pasirūpinkite sandariais langais, sutepkite 
girgždančias duris, ant baldų kojelių užklijuokite gumas.
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„Koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gero ir teisingo.“ Fiodoras Dostojevskis

SVEIKATAI PALANKŪS RECEPTAI

Pritrūko fantazijos, ką gardaus pagaminti pietums 
ar vakarienei? Nenusiminkite! Prieš Jus du lengvai 
paruošiamų, gardžių ir sveikatai palankių patiekalų 
receptai.

Šiandieną gaminsime daržovių troškinį su daržovė-
mis, o desertui – varškės ežiukus, kurie patiks ir Jūsų 
mažiesiems smaližiams!

DARŽOVIŲ TROŠKINYS SU AVINŽIRNIAIS
4 porcijos, vienoje porcijoje (180) yra 8,8 g baltymų, 3,9 
g riebalų, 36 g angliavandenių, 198,5 kcal.

Ingredientai:
 • žiediniai kopūstai / Briuselio kopūstai – 190 g;
 • šparaginės pupelės – 100 g;
 • brokoliai – 250 g;

arba kitos šaldytos daržovės (žiediniai / Briuselio
kopūstai, šparaginės pupelės, brokoliai) – 315 g;

 • bulvės – 390 g;
 • morkos – 160 g;
 • svogūnai – 100 g;
 • avinžirniai – 100 g;
 • saulėgrąžų aliejus – 8 g.

Gaminimas: 
1. Avinžirnius nuplaukite, brinkinkite 12 val. vandenyje, 

perplaukite.
2. Daržoves nuvalykite, nuplaukite, supjaustykite.
3. Morkas, svogūnus pakepinkite aliejuje 3–5 min.
4. Į verdantį vandenį berkite avinžirnius, virkite 15–20 min., 

sudėkite bulves, virkite 10–15 min., tada – neatlaidintas 
šaldytas / šviežias daržoves, pakepintas daržoves ir 
troškinkite 10–15 min.
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MITYBOS SPECIALISČIŲ 
KOMENTARAS:

Avinžirniuose gausu baltymų, skaidu-
lų, vitaminų, o ypač folio rūgšties, kuri 
būtina smegenims, nervų bei širdies ir 

kraujagyslių sistemai. Avinžirniai – pui-
kus geležies šaltinis. Geležis padeda 

gaminti hemoglobiną, išnešioti deguonį 
po organizmą bei saugo nuo maža-

kraujystės.Taip pat avinžirniai turi kalio, 
kuris reikalingas reguliuojant kraujo 

spaudimą, cinko, vario, būtino stipriai 
imuninei sistemai.



10 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius„Kiekviena Jūsų mintis – tai energija, kuri arba suteikia Jums sparnus, arba sekina Jūsų jėgas.“ W. Dyer

GARDŪS VARŠKĖS EŽIUKAI
4 porcijos, vienoje porcijoje (150) yra 18 g baltymų, 10 g riebalų, 
31,6 g angliavandenių, 289,8 kcal.

Ingredientai:
 • varškė 9 % rieb. – 365 g;
 • manų kruopos – 65 g;
 • kiaušiniai – 1 didelis;
 • cukrus – 9 g;
 • krakmolas (pavolioti) – 66 g.

Gaminimas:
1. Kiaušinius nuplaukite, išplakite.
2. Varškę pertrinkite, sudėkite išplaktus kiaušinius, suberkite manų 

kruopas, cukrų ir suminkykite tešlą.
3. Iškočiokite ~1,5 cm storio pailgos formos volelius, supjaustykite 

~3–4 cm gabalėliais, juos perbraukite per tarkos antrą pusę, kad 
išeitų spygliukai, ir apvoliokite krakmole.

4. Dėkite į verdantį vandenį ir virkite 5–10 min.

Varškės ežiukus galima gardinti natūraliu jogurtu ir šviežiomis ar 
šaldytomis uogomis.

SKANAUS!
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„Sveikata ir už auksą brangesnė.“ Lietuvių patarlė 

Į KLAUSIMUS APIE VAKCINAS ATSAKO
GYDYTOJAI 

Šiuo metu žmonėms kyla daug ir įvairių klausimų, susijusių su vakcinomis. Specialistai paruo-
šė medžiagą, kurioje į klausimus, susijusius su vakcinacija, atsako Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto profesorius, laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas Alvydas Unikauskas ir gydytoja, 
sveikatos laidų vedėja, sveikos gyvensenos ambasadorė Irena Pivoriūnienė.

1. Kaip būsiu informuotas apie vakcinaciją, jei nesu nuolat pasiekiamas telefonu? 
Kviečiame tiesiogiai kreiptis į savo šeimos gydytoją ir informuoti, kad norite vakcinuotis.

2. Jei dėl tam tikrų priežasčių negaliu ir (ar) nemoku atsakyti į trumpąją SMS žinutę, kurioje nurodyta vakci-
nacijos data, laikas ir vieta, kaip reikėtų elgtis? 
Susisiekite su gydymo įstaiga, pavyzdžiui, telefonu, ir informuokite, kad atvyksite skiepytis arba ne.

3. Kokius dokumentus reikia turėti vykstant vakcinuotis? 
Vykdami vakcinuotis, turėkite asmens dokumentą. Jei atvykstate pakartotiniam skiepui, turėkite ir pirmo
vizito metu Jums išduotą skiepijimo kortelę. 

4. Negaliu nuvykti į vakcinacijos centrą nurodytu laiku. Ar man bus skirtas kitas laikas vakcinacijai?             

Kur kreiptis?
Tiesiogiai kreipkitės į gydymo įstaigą, kurioje būsite skiepijamas, ir suderinkite naują vakcinacijos laiką.

5. Gavau kvietimą vakcinuotis, bet šiuo metu sergu. Kada mane pakvies vakcinuotis? 
Tiesiogiai kreipkitės į gydymo įstaigą, kurioje būsite skiepijamas, ir suderinkite naują vakcinacijos laiką.

6. Jei atsisakysiu vakcinuotis nurodytu laiku, kada vėl bus galima pretenduoti į vakciną? 
Jei atsisakysite skiepytis, o vėliau persigalvosite, galimybę pasiskiepyti turėsite masinės vakcinacijos                                  
metu. 

7. Negaliu nuvykti į vakcinacijos centrą pats. Kaip ir kada būsiu paskiepytas? 
Jei negalite atvykti į vakcinacijos centrą dėl judėjimo negalios ar sveikatos būklės, Jums gali būti organizuojamas 
skiepijimas arčiau namų esančiose patalpose (ambulatorijoje) arba atvykstama skiepyti į Jūsų namus. 

8. Kodėl mane vakcinuos ne mano poliklinikoje?
Esant ribotam vakcinos kiekiui, ne visos gydymo įstaigos yra aprūpintos vakcinomis. Dėl šios priežasties galite 
būti skiepijamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje nesate registruotas. 

9. Kur kreiptis, jei jaučiu nepageidaujamą šalutinį poveikį? 
Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vakciną praneškite savo šeimos gydytojui ir (ar) Valstybinei vaistų kon-
trolės tarnybai. 

10. Ar galiu gauti nedarbingumo pažymėjimą, jei po vakcinacijos jaučiuosi blogai? 
Taip, dėl nedarbingumo pažymėjimo reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Nuoroda į likusius klausimus: https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/i-klausimus-apie-vakcinas-atsa-
ko-gydytojai-30249.html

11 psl.        TR U M P O S  N AUJ I E N O S



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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