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

Skaitant garsaus romėnų rašytojo, filosofo Plinijaus Jaunesniojo mintis, akis užkliūva už vieno iš jo teiginių: „Asmeniniai 

poreikiai turi užleisti vietą visuomeniniams“. Ši filosofo išmintis ypač aktuali šių dienų kontekste. Raginame išlikti 

vieningiems, ieškoti džiaugsmo paprastuose dalykuose, o kad paskutinį žiemos mėnesį dienos namuose neprailgtų, 

kviečiame skaityti mūsų naujienlaiškį ir dalyvauti sveikatą stiprinančiose veiklose. Jaukaus skaitymo!

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt



„Svetimos ydos visada mums prieš akis, o savo – už nugaros.“ Seneka

ŠALTUOJU SEZONU PADIDĖJA ORO ŠALTUOJU SEZONU PADIDĖJA ORO UŽTERŠTUMAS KIETOSIOMIS DALELĖMIS 

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, jog šaltuoju se-
zono metu dažnai padidėja oro užterštumas kietosiomis 
dalelėmis. Pagrindinė pablogėjusios oro kokybės priežas-
tis – intensyvus vietinis (individualus) namų šildymas. 

KIETŲJŲ DALELIŲ POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI
Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio la-
šelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairių komponen-
tų – rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, 
dirvožemio dalelių, dulkių, suodžių, biologinių kompo-
nentų (alergenų, mikroorganizmų). Didesnės kietosios 
dalelės (KD10) paprastai paveikia viršutinius kvėpavimo 
takus, nukeliauja iki bronchų, dažniausiai sukelia kosulį ir 
čiaudulį, o smulkiosios (KD2,5) patenka į plaučius, kraują 
ir gali paveikti ne tik kvėpavimo, bet ir kraujotakos siste-
mos organus, pabloginti vidaus organų funkciją, apsun-
kinti lėtinių ligų eigą. Dėl savo kompleksinės cheminės ir 
fizinės sudėties kietosios dalelės gali sukelti ir specifinį 
poveikį sveikatai, būdingą konkrečiai cheminei medžiagai, 
esančiai jų sudėtyje, pvz., dėl suodžiuose esančių polia-
romatinių angliavandenių, suodžių KD2,5 yra toksiškos ir 
kancerogeninės.

Užterštumas kenkia visų žmonių sveikatai, tačiau jau-

triausi yra vyresnio amžiaus žmonės, kūdikiai, vaikai, nėš-
čiosios bei asmenys, sergantys bronchine astma ir kitomis 
lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis.

PAGRINDINĖS PADIDĖJUSIO ORO UŽTERŠTUMO 
PRIEŽASTYS: 
 • intensyvus kūrenimas, siekiant apšildyti patalpas šal-

tuoju metų laiku;
 • transporto išmetami teršalai;
 • nuo gatvių keliamos dulkės;
 • sezoninių atliekų (rudeninių lapų) deginimas.

REKOMENDACIJOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Norint apsisaugoti nuo kietųjų dalelių rekomenduojama:
 • Nedeginkite jokių atliekų naudojamuose šildymo įren-

giniuose (katiluose, židiniuose, krosnyse).
 • Rizikos grupei priskirtiems asmenims, pvz., sergan-

tiems lėtinėmis ligomis (astma, širdies ar plaučių 
ligomis ir kt.), patariama lauke būti toliau nuo matomų 
taršos šaltinių (judrių gatvių, rūkstančių kaminų, vietų, 
kuriose jaučiamas specifinis kvapas), kitu atveju likti 
namuose ir stebėti sveikatą.

 • Atsisakykite aktyvių sportinių veiklų lauke – bėgioji-

mo, vaikščiojimo. Jei vis dėlto suplanavote laiką lauke, 
siūlome pasirinkti vietas toliau nuo taršos šaltinių, o 
aktyvumo trukmę koreguoti pagal savijautą.

 • Jei įmanoma, išvykite toliau iš miesto.
 • Ribokite buvimo laiką lauke.
 • Atsisakykite intensyvaus fizinio krūvio.
 • Vaikščiokite atokiau nuo didžiųjų miesto gatvių.
 • Dėl darbo ar kitų priežasčių ilgą laiką būnantiems už-

terštose vietose patariama dėvėti vienkartines medici-
nines kaukes.

 • Naudokitės viešuoju transportu.
 • Jei yra labai aukštas oro užterštumo indeksas, būdami 

patalpose neatidarinėkite langų.

Pajutę sveikatos sutrikimus, kreipkitės į gydymo įstaigą!

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti 
Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės skiltyje 
„Oro kokybės rodikliai“.

Kietųjų dalelių koncentraciją šiuo metu galima stebėti 
www.gamta.lt 

Informacijos šaltiniai: www.smlpc.lt; nvsc.lrv.lt ir  www.gamta.lt
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„Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą.“  Johanas Volfgangas Gėtė

ŽIEMA – TINKAMAS METAS SKIEPUI NUO ERKINIO
ENCEFALITO

Specialistai primena, kad skiepytis nuo erkinio encefalito 
(toliau – EE) geriausiai šaltuoju metų laikotarpiu. Imunite-
tui, kuris apsaugo nuo šios ligos, susidaryti reikia laiko, to-
dėl geriausiai pradėti skiepytis žiemą.

SKIEPIJIMO SCHEMA
Visas skiepijimo kursas susideda iš trijų injekcijų, o toliau reika-
lingos imunitetą palaikančios vienkartinės vakcinacijos dozės. 
Vakcinavimo schemos yra dvi:
 • Įprastinė schema – šaltuoju metų laikotarpiu pirmosios dvi 

dozės suleidžiamos išlaikant 1–3 mėn. tarpą, trečia – praėjus 
5–12 mėn. po antrosios injekcijos.

 • Pagreitinta schema – šiltuoju metų laikotarpiu, prasidėjus 
erkių aktyvumui, antra vakcinos dozė suleidžiama praėjus 2 
sav. po pirmosios, trečia – 5–12 mėn. po antrosios.

Imunitetas
 • Apsauginis imunitetas susiformuoja tik po dviejų skiepo do-

zių ir tik praėjus dviem savaitėms po antros dozės suleidimo. 
Jis apsaugo nuo ligos tik vienerius metus.

 • Po trečios skiepo dozės apsauginis imunitetas trunka jau  
3–4 metus.

 • •Toliau reikalingos sustiprinančios dozės. Sustiprinančiųjų 
dozių įskiepijimų intervalai gali būti skirtingi, priklauso nuo 
vakcinos gamintojo rekomendacijų bei žmogaus amžiaus 
(dažniausiai kas 3–4 m.).

Skiepijimo eiga
 • Jeigu po pirmos skiepo dozės skiepijimas nutrūko, tai skiepi-

jimo schema turi būti pradėta iš naujo.
 • Jeigu po dviejų skiepo dozių nebuvo išlaikytas skiepijimo 

intervalas, skiepijimo schemą galima tęsti toliau, tiesiog įskie-
pyti trečią dozę.

 • Jeigu buvo užmiršta sustiprinančioji skiepo dozė, tai ją įskie-
pyti, skiepijimo schemos kartoti nereikia.

 • Reikia žinoti, kad laikotarpiu tarp praleistų skiepijimo dozių 
gali nebūti reikiamo apsauginio imuniteto, todėl įsisiurbus 

užsikrėtusiai erkei žmogus gali susirgti. Nuo erkinio encefali-
to skiepyti galima jau vienų metų amžiaus vaikus.  

PIRMIEJI EE ATVEJAI FIKSUOJAMI ANKSTYVĄ PAVASARĮ
Pirmieji erkinio encefalito atvejai įprastai registruojami jau kovo 
ar balandžio mėnesiais, tačiau dažniausiai žmonės užsikrečia 
birželio–spalio mėnesiais. Šiuo laikotarpiu užregistruojama apie 
90 proc. visų sergančių EE. Tai susiję su erkių aktyvumu ir daž-
nesniu gyventojų buvimu gamtoje.

Dažniau serga suaugę žmonės. Vyresnio amžiaus asmenims 
liga paprastai pasireiškia sunkiau, dažniau stebimi liekamieji li-
gos reiškiniai: negalėjimas susikaupti, miego sutrikimai, nuolati-
niai galvos skausmai, padidėjęs jautrumas, klausos praradimas ir 
(ar) spengimas ausyse, regėjimo sutrikimai, pusiausvyros ir koor-
dinacijos sutrikimai, traukuliai, elgesio pokyčiai, rečiau – paraly-
žiai. Mirštamumas nuo erkinio encefalito siekia 0,5–4 proc.

Erkinio encefalito paplitimas
Erkinis encefalitas – erkių platinama, gamtinė židininė infekcija, 
kurią sukeliama erkinio encefalito virusas. Ši liga yra viena iš svar-
biausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, 
kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys neįgalumą.

EE susirgimai registruojami daugelyje pasaulio šalių. Ši liga 
labai išplitusi Europoje, Sibire, Rusijos rytuose, šiaurinėje Kinijos 
dalyje ir Japonijoje. Europoje, taip pat ir Lietuvoje, sergamumas 
pradėjo didėti nuo 1993 metų. Įvairiose Europos šalyse serga-
mumo rodikliai padidėjo nuo 2 iki 17 kartų. Lietuvoje privaloma 
šios ligos registracija pradėta 1968 m.  Nuo 1993 m., sergamu-
mui sparčiai didėjant, ši liga tapo aktuali visuomenės sveikatos 
problema. 1995–2002 m. laikotarpiu vidutinis šalies sergamumo 
erkiniu encefalitu rodiklis buvo 10,1 atv./100 tūkst. gyv., o 2011–
2019 m. laikotarpiu – 19 atv./100 tūkst. gyventojų.

Nuoroda į straipsnį: https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pra-
dzia/ziema-tinkamas-metas-skiepui-nuo-erkinio-encefali-

to-27636.html

Informacijos šaltinis: www.ulac.lt
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„Veidas – sielos atspindys.“ Ciceronas 

KVIEČIAME Į PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO 
TIKSLINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ SVEIKOS 
GYVENSENOS SKATINIMAS“ VEIKLAS

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS SKIRTOS
VEIKLOS
Mankštų ciklai, skirti koordinacijai ir kitoms funk-
cijoms, padedančioms apsisaugoti nuo griuvimų, 
gerinti ir palaikyti. Griuvimai – labai dažna pagyve-
nusių žmonių negalios ir mirties priežastis. Speciali-
zuotų mankštų taikymas vyresnio amžiaus žmonėms 
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. Vasarį susidomėjusių dalyvių 
lauks mankštų ciklai nuotoliniu būdu, tad neišėjus iš 
namų bus galima siekti geresnės fizinės formos bei 
sveikatos.

Psichologinės konsultacijos. Senėjant neretai susi-
duriama su baime, nerimu, vienišumo jausmu, kelia-
mi būties klausimai, dažnos netektys, galimi socia-
linių vaidmenų pasikeitimai, kyla kitos šiam amžiaus 
tarpsniui būdingos problemos. Individualios konsul-
tacijos su kvalifikuotu specialistu – psichologu gali 
padėti spręsti psichologines problemas, pagerinti 
emocinę savijautą. Individualios konsultacijos vyksta 
nuotoliniu būdu, tad raginame paskubėti užsiregis-
truoti, nes dalyvių skaičius ribotas.

Daugiau informacijos tel. 8 640 93350 arba el. paštu 
neringa@sveikatosbiuras.lt

VAIKAMS SKIRTOS VEIKLOS
„Yoga zoo“. Nuotolinis mokymasis ir ilgas sėdėjimas 
prie kompiuterių ekranų neigiamai veikia vaikų fizinį 
aktyvumą, kuris ypač reikšmingas vaikų ir paauglių 
sveikatai. Šios amžiaus grupės fizinė veikla apima 

įvairius žaidimus, sporto treniruotes, mobilumą, pri-
valomas fizinio ugdymo pamokas mokykloje, fizinį 
aktyvumą su šeima, mokykloje ir vietos bendruome-
nėje. Rekomenduojama 5–17 metų vaikams ir paau-
gliams kasdien mažiausiai 60 min. skirti vidutinio ar 
didelio intensyvumo fizinei veiklai. Todėl šios „Yoga 
Zoo“ treniruotės organizuojamos mokyklinio amžiaus 
vaikams kaip smagi fizinio aktyvumo forma tarp arba 
po pamokų. Tai puiki galimybė pajudėti. Treniruotėse 
vaikai žaismingai mokomi sutelkti dėmesį. Pratimai 
pagerina jų motorinius įgūdžius, treniruoja pusiaus-
vyros pojūtį ir skatina sveikatą bei gerą fizinę būklę. 
Treniruočių metu kuriama ir puoselėjama aplinka, 
kurioje vaikams leidžiama atsipalaiduoti ir linksmin-
tis, taip gerinant ištvermę, koordinaciją, lankstumą 
ir balansą bei didinant dėmesingumą ir pasitikėjimą 
savimi. Mažieji „Yoga zoo“ treniruotėse išmoks ne-
sudėtingų atsipalaidavimo, susikaupimo, koncentra-
cijos pratimų. O tai ypač pravers įtampos bei streso 
kupinose situacijose. Vasarį šios treniruotės organi-
zuojamos mokyklose nuotoliniu būdu. Jei sudomino 
ši veikla ir norėtumėte, kad Jūsų vaiko klasė smagiai 
ir naudingai praleistų laiką, kviečiame kreiptis į savo 
ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistą arba el. paštu rasa@sveikatosbiuras.lt.

Šiuo projektu siekiame suformuoti šių tikslinių gru-
pių asmenų pozityvius sveikatos elgsenos pokyčius, 
kurie prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo. 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Daugiau informacijos apie projektą ir 
įgyvendinamas veiklas: www.einvesticijos.lt;

www.sveikatosbiuras.lt

REGISTRACIJA

REGISTRACIJA
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KLAIPĖDOS MIESTO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS 

BIURAS NUO 2018 METŲ  

ĮGYVENDINA PROJEKTĄ 

„KLAIPĖDOS MIESTO 

TIKSLINIŲ GYVENTOJŲ 

GRUPIŲ SVEIKOS 

GYVENSENOS SKATINIMAS“.

PROJEKTO TIKSLAS – MAŽINTI 

SVEIKATOS NETOLYGUMUS, DIDINANT 

VAIKŲ IR VYRESNIO AMŽIAUS 

ASMENŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO 

LYGĮ BEI FORMUOJANT SVEIKOS 

GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS. TIKSLINĖS 

PROJEKTO GRUPĖS – VAIKAI 

(ASMENYS, NETURINTYS 18 METŲ), 

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS (55 

METŲ IR VYRESNI) BEI ŠIŲ AMŽIAUS 

GRUPIŲ NEĮGALIEJI. 

SUSIDOMĖJUSIŲ PROJEKTO VEIKLOMIS DĖMESIUI! 

VASARIO 1 D. PRASIDEDA REGISTRACIJA Į VEIKLAS, 

SUDOMINUSIOS VEIKLOS IEŠKOKITE ČIA.

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/psichikos-sveikata/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/fizinis-aktyvumas/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/


„Kiekvienas iš mūsų pats įkainoja savo asmenį; būti dideliu ar mažu – priklauso nuo žmogaus valios.“ Samjuelis Smailsas

PENKTOKAI – PATYS LAIMINGIAUSI, SVEIKIAUSI
IR LABIAUSIAI PATENKINTI SAVO IŠVAIZDA

Kaip mokiniai vertina savo sveikatą, išvaizdą, kiek laiko pralei-
džia prie kompiuterio, televizoriaus ar išmaniojo telefono, kaip 
dažnai sportuoja? Šie ir panašūs su gyvensena ir sveikata susi-
ję klausimai praėjusiais metais buvo pateikti 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pir-
mųjų gimnazijos) klasių mokiniams atliekant mokyklinio am-
žiaus vaikų gyvensenos tyrimą visose Lietuvos savivaldybėse.

Tyrimas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-488 
„Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 
nuostatų patvirtinimo“, nurodantį savivaldybėse periodiškai 
atlikti gyvensenos tyrimus. Tyrimas atliktas vadovaujantis Hi-
gienos instituto parengta gyvensenos tyrimų organizavimo 
ir vykdymo metodika „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir 
vykdymas savivaldybėse“. Anketinei apklausai naudotas su 
Sveikatos apsaugos ministerija suderintas standartizuotas 
klausimynas.

Gyvensenos tyrime Klaipėdoje dalyvavo 1 303 mokiniai. Pa-
gal klases respondentai pasiskirstė apylygiai: po trečdalį iš 5-ų, 
7-ų ir 9-ų klasių mokinių. Mokinių amžiaus vidurkis – 12,9 metų. 
Mokiniai turėjo įvertinti pasitenkinimą santykiais šeimoje nuo 0 
(visai nepatenkintas) iki 10 balų (labai patenkintas). Klaipėdos 
miesto mokinių pasitenkinimo santykiais šeimoje vidurkis – 8,6 
balo. Apie pusė tiek Klaipėdos, tiek Lietuvos mokinių santykius 
šeimoje įvertino aukščiausiu balu.

Mokiniai turėjo įvertinti savo sveikatą, išvaizdą ir laimingumą. 
Pakankamai ir labai laimingų mokinių dalis Klaipėdoje yra ma-
žesnė už Lietuvos vidurkį (atitinkamai 68,1 ir 73,2 proc.), o pa-
čiais laimingiausiais jaučiasi 5-ų kl. mokiniai – taip atsakė 77,4 
proc. uostamiesčio ir 80 proc. Lietuvos penktokų. 9,4 proc. res-
pondentų atskleidė, kad vertindami dabartinį savo gyvenimą 
jaučiasi nelaimingi arba labai nelaimingi. Kad yra geros sveika-
tos, teigė didžioji uostamiesčio mokinių dalis (77,8 proc.). Dau-
giau berniukų nei mergaičių apibūdino savo sveikatą kaip labai 
gerą ar gerą. Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, geriausiai savo 
sveikatą vertino 5-ų kl. mokiniai. Savo išvaizda yra patenkintas 
kas trečias jaunasis klaipėdietis, didesnė dalis berniukų nei 

mergaičių. Klaipėdoje, kaip ir Lietuvoje, 5-ų kl. mokiniai sudaro 
didžiąją dalį respondentų, kurie yra patenkinti savo išvaizda.

Kas šeštas tyrime dalyvavęs Klaipėdos miesto mokinys nu-
rodė, kad kasdien, ne pamokų metu, laisvalaikiu mankštinasi ir 
sportuoja. Galima pasidžiaugti, kad Klaipėdoje, lyginant su Lie-
tuvos vidurkiu, fiziškai aktyvių mokinių yra daugiau, o didžiausia 
tokių vaikų dalis yra tarp 5-ų kl. mokinių. Pasyviai laisvalaikį (4 ir 
daugiau valandų per dieną prie televizoriaus, kompiuterio, iš-
maniojo telefono ekrano) leidžia penktadalis Klaipėdos miesto 
mokinių, tai atitinka ir Lietuvos vidurkį. Pastebima tendencija, 
kad pasyviai laisvalaikį dažniausiai leidžia vyresnio amžiaus 
mokiniai.

Buvo analizuojama paauglių sveikatą žalojanti elgsena. Kas 
aštuntas tyrime dalyvavęs Klaipėdos miesto mokinys prisipa-
žino per paskutinius 12 mėn. bent kartą rūkęs tabako gaminius, 
o  kas penktas – elektronines cigaretes. Rūkymas per pasku-
tinius 12 mėn. labiausiai paplitęs tarp 9-ų kl. mokinių – taba-
ką rūkė kas trečias, o elektronines cigaretes – kas antras. Kas 
penktas Klaipėdos ir Lietuvos mokinys nurodė, kad per pasku-
tinius 12 mėn. bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, didesnė 
dalis vyresnių klasių mokinių. Bent kartą per savo gyvenimą 
kanapes vartojo 4,4 proc. (iš jų daugiausiai 9-ų kl. mokiniai), ki-
tus narkotikus – 1,9 proc. jaunųjų klaipėdiečių. Beje, daugiau 
vaikų, gyvenančių nepilnose šeimose, yra linkę rūkyti tabako 
gaminius ir elektronines cigaretes, vartoti alkoholinius gėrimus 
bei narkotines medžiagas.

Vaikų gyvensenos aspektus apibūdinantys rodikliai yra 
neabejotinai reikšminga sveikatos informacinės sistemos su-
dedamoji dalis. Šio tyrimo duomenys padeda įvertinti įvairius 
mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodiklius, kuriems bū-
tina skirti dėmesį siekiant pagerinti vaikų ir jaunimo sveikatą. 
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo ataskaitą galima 
rasti paspaudus nuorodą:
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Mokyklinio amžiaus vaikų 
gyvensenos tyrimo ataskaita

Galima pasidžiaugti, 

kad Klaipėdoje, lyginant 

su Lietuvos vidurkiu, 

fiziškai aktyvių mokinių 

yra daugiau, o didžiausia 

tokių vaikų dalis yra tarp 

5-ų kl. mokinių.

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/Vaik%C5%B3%20gyvensenos%20tyrimas%202020_Klaip%C4%97da.pdf


„Pirmiausiai būkite geri; gerumas nuginkluoja daugumą žmonių.“ Žanas Batistas Lakoderas6 psl.        S V E I K ATA

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS IŠSISKIRIA DEŠIMTMEČIAIS TRUNKANČIA LIGOS EIGA

Vasario 4 d. – Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Šiais me-
tais minėdami šią dieną didžiausią dėmesį norime skirti 
storosios žarnos (kolorektaliniam) vėžiui, kuris yra trečias 
pagal dažnį onkologinis susirgimas pasaulyje. Kolorektali-
nis vėžys pasaulyje yra ketvirtoji pagal dažnumą vyrų mir-
ties nuo onkologinių ligų priežastis ir trečioji – moterų. 

Kolorektalinis vėžys – piktybinis navikas, susiformuojan-
tis storojoje ar tiesiojoje žarnoje. Ligos vystymasis siejamas 
su intensyviu gyvenimo tempu, ilgalaikiu stresu, fizinio ak-
tyvumo stoka, rūkymu, netaisyklinga mityba, nutukimu.

Pagrindiniai rizikos veiksniai, lemiantys ligos vystymąsi:
 • paciento amžius; 
 • šeiminė anamnezė; 
 • uždegiminės žarnyno ligos;
 • anksčiau taikyta spindulinė terapija;

 • šeiminė adenominė polipozė ir Lynčo sindromas; 
 • pankolitas (lyginant su bendrąja populiacija didina ligos 

riziką 5–15 kartų);
 • vyriška lytis. 

Storosios žarnos vėžys, lyginant su kitais onkologiniais 
susirgimais, išsiskiria lėta, dešimtmečiais trunkančia gery-
binių pakitimų piktybėjimo eiga. Dėl lėtos ligos eigos as-
menys gali jausti bendrus sveikatos sutrikimus, būdingus 
daugeliui ligų, nėra vieno specifinio klinikinio storosios žar-
nos vėžio simptomo. Tačiau remiantis tyrimais nustatyta, 
kad esant pakitimams storojoje žarnoje pacientus dažnai 
kamuoja:
 • obstipacijos; 
 • tuštinimasis krauju; 
 • bendras silpnumas; 
 • pilvo skausmas;

 • krentantis svoris; 
 • neretai diagnozuojama anemija. 

Tačiau ankstyvose vėžio stadijose žmogus gali nejausti 
ir visiškai jokių nusiskundimų. Greičiausiai būtent dėl šios 
priežasties daugelyje šalių nacionaliniu mastu įdiegtos 
storosios žarnos vėžio prevencijos programos. Lietuvoje 
50–74 m. amžiaus pacientams kas dveji metai profilaktiškai 
atliekamas testas slaptam kraujavimui išmatose nustaty-
ti. Nustačius teigiamą testo rezultatą, pacientas siunčia-
mas detalesniam ištyrimui dėl galimų navikinių pakitimų. 
Ši programa yra veiksminga ne tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje, nes padeda diagnozuoti tiek nepiktybines, tiek 
piktybines storosios žarnos ligas. Taip pat ankstyva storo-
sios žarnos pakitimų diagnostika yra pagrindinis gydymo 
sėkmę lemiantis veiksnys.



„Jei norite šviesa nutvieksti kitus, nešiokitės saulę savyje.“ Romainas Rolandas

MANKŠTINAMĖS NAMUOSE 

Šiuo metu didžiąją savo laiko dalį skiriame profesinei nuo-
tolinei veiklai bei įvairiems namų ruošos darbams. Vis dėlto 
norime priminti, kad būtina rasti laiko ir fiziniam aktyvu-
mui. Juk nuo to priklauso mūsų fizinė ir psichinė sveikata. 
Tačiau daugeliui kyla klausimų, kaip mankštintis namie? 
Kaip prisiversti? O tai visai paprasta.

Pirmiausiai susiraskite tinkamą vietą savo treniruo-
tėms. Geriausiai tinka vieta, kur Jūs dažnai būnate ar tie-
siog pasyviai ilsitės. Pavyzdžiui, apytuštė kambario vieta 
šalia televizoriaus ar tam tikra vieta darbo kambaryje gali 
tapti puikia erdve pajudėti. Patalpa, kurioje mankštinsitės, 
turi būti gerai vėdinama. Fizinės veiklos intensyvumas ir 
trukmė turėtų būti koreguojami priklausomai nuo Jūsų 
amžiaus, lyties, svorio, fizinio pajėgumo, lėtinių ligų, vaistų, 
kuriuos vartojate, ir net nuo pomėgių ar įpročių.

Pasitelkite internetą ar specializuotą literatūrą. Pasi-
naudojus bet kuria interneto paieškos sistema, galima su-
rasti daug naudingos informacijos, kuri dažniausiai yra ne-
mokama: išsamių treniruočių programų, vertingų patarimų. 
Internete esama net ištisų laidų, skirtų vienai ar kitai ypaty-
bei lavinti, fiziniam aktyvumui sergant tam tikromis ligomis 
ir t. t. Visgi vertėtų bent vieną kartą telefonu ar kitomis šiuo-
laikinėmis komunikacinėmis priemonėmis pasikonsultuoti 

su patyrusiu instruktoriumi, kad pasitikslintumėte, ar teisin-
gai susidarėte asmeninę treniruočių programą, kaip tiksliai 
testuoti savo pasiektus rezultatus, kaip geriau lavinti atski-
ras raumenų grupes ir kt. Specialistas galėtų Jums pasiūlyti 
tinkamą fizinę veiklą, kuria vėliau iš tikrųjų mėgausitės net 
būdami namuose. Galų gale išbandykite kelias skirtingas 
veiklas ir suraskite mėgstamiausią.

Jeigu išsirinkote sau patrauklią veiklą, pasitikrinkite, 
ar namuose turite reikalingų priemonių. Sudarykite savo 
įrangos sąrašą pagal tai, kuo ketinate užsiimti ir kokią fi-
zinio aktyvumo rūšį labiausiai mėgstate. Svarbiausia, kad 
pasirinkta veikla teiktų malonumą, pasitenkinimą ir Jums 
asmeniškai būtų patraukli. Kad mankštintis būtų lengviau 
ir linksmiau, sportuodami klausykitės mėgstamos muzikos. 
Gerai būtų, kad ji atitiktų Jūsų mankštinimosi stilių bei tem-
pą. Tinkamai parinkta muzika sukuria reikiamą nuotaiką, 
skatina judėti atitinkamu ritmu ir pailgina treniruotės laiką.

Jei mankštos Jūsų nesudomino, siūlome naujai pa-
žvelgti į paprastus namų ruošos darbus. Visi paprasti 
namų ruošos ar ūkio darbai, pavyzdžiui, skalbimas, lygini-
mas, valgio virimas, tešlos minkymas, langų plovimas, kili-
mų siurbimas, dulkių šluostymas yra naudinga fizinė veikla.

Aktyviai leiskite laisvalaikį su šeima namuose. Vai-
kams, matantiems, kad įvairios fizinio aktyvumo veiklos yra 

ypač svarbios ir malonios mamai ir tėčiui, fizinis aktyvumas 
irgi taps svarbus. Šeimos įpročiai ir vertybės išlieka visam 
gyvenimui. COVID-19 pandemijos metu vaikai negali lan-
kyti treniruočių ar žaisti lauke, tačiau būtina sistemingai 
jiems pasiūlyti kitų fiziškai aktyvių veiklų. Nesvarbu, ar šei-
ma namuose šokinės per šokdynę, sėdėdami ant grindų 
vienas kitam ridens ar mėtys kamuolį, šoks, žais šeimos 
futbolą ir kitus judrius žaidimus. Leiskite vaikams judėti ir 
neribokite jų.

Labai svarbu mūsų mintys ir nusiteikimas, visada gal-
vokite apie mankštinimąsi namuose kaip apie būtiną ir 
svarbią veiklą, kurios metu Jūs siekiate svarbių asmeni-
nių tikslų. Ir visai nesvarbu, ar tai teigiami Jūsų išvaizdos 
pokyčiai, ar geresnė fizinė forma bei sveikata, ar smagaus 
bendravimo galimybė. Suraskite sau priimtiną fizinio akty-
vumo formą ir pamatysite, kad tai tikrai padeda praskai-
drinti nuotaiką ir geriau jaustis. 

Jei paieškos internete nedavė norimų rezultatų, žvilgte-
lėkite į mūsų siūlomą nemokamų veiklų kalendorių.

„IR KŪNUI, IR SIELAI“
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„Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga.“ Heinrichas Heinė

SVEIKATAI PALANKŪS RECEPTAI

Ar jau žinote, ką valgysite pietums? Vakarienei? Dar ne? 
O kaip Jums patinka patiekalai su paukštiena? Vasarį, pa-
skutinį žiemos mėnesį, siūlome išbandyti du sočius patie-
kalus su paukštiena – vištiena ir kalakutiena.

Kuo skiriasi vištienos maistingumas nuo kalakutienos?
Kalakutienoje yra daugiau baltymų ir šiek tiek mažiau rie-
balų nei vištienoje, taip pat kalakutienos mėsa pasižymi 
gausesniu geležies kiekiu, kuri yra geriausiai įsisavinama. 
Kalakutienoje taip pat gausu niacino, reikalingo energijos 
metabolizmui, sveikai odai, virškinimo ir nervų sistemos 
funkcijai gerinti. Tamsi kalakutiena yra turtinga ir seleno, 
kuris yra svarbus antioksidantas.

SRIUBA SU VIŠTIENOS GABALIUKAIS IR 
ŠPARAGINĖMIS PUPELĖMIS
4 porcijos, vienoje porcijoje (180/30) yra 9,3 g baltymų, 
3,5 g riebalų, 4,5 g angliavandenių, 79,6 kcal.

Ingredientai:
 • vanduo – 640 ml;
 • vištos krūtinėlė– 150 g atvėsintos arba 165 g šaldytos;
 • morkos – 110 g;

 • salierų šaknys – 50 g;
 • svogūnai – 25 g;
 • saulėgrąžų aliejus – 12 g;
 • šparaginės pupelės (šaldytos) – 85 g.

Gaminimas: 
1. Morkas, svogūnus, salierus nuvalykite, nuplaukite, su-

pjaustykite, pakepinkite su aliejumi 3–5 min. 
2. Vištienos krūtinėlę nuplaukite, supjaustykite kubeliais, 

sudėkite į verdantį vandenį, virkite 15–30 min., sudėkite 
šparagines pupeles, virkite 8–10 min. 

3. Iki virimo pabaigos likus 5 min., sudėkite pakepintas 
daržoves ir įberkite norimų prieskonių. Sriubą galima 
sutrinti.

PLOVAS SU KALAKUTIENA
4 porcijos, vienoje porcijoje (140/50) yra 17 g baltymų, 
14,7 g riebalų, 33,6 g angliavandenių, 323,6 kcal.

Ingredientai:
 • kalakutų šlaunelių mėsa – 300 g atvėsintos arba

     320 g šaldytos;
 • saulėgrąžų aliejus – 32 g;

 • morkos – 110 g;
 • svogūnai – 52 g;
 • ryžiai (nepoliruoti) – 152 g;
 • pomidorų pasta – 24 g;
 • sviestas 82 % rieb. – 16 g;
 • vanduo – 320 g.

Gaminimas:
1. Kalakutienos šlaunelių mėsą nuplaukite, supjaustykite 

kubeliais, pakepinkite orkaitėje (įvynioję į popierių / 
foliją) 160–180 °C temperatūroje 15–20 min., sudėkite į 
puodą, užpilkite verdančiu vandeniu, troškinkite 20–30 
min. 

2. Morkas, svogūnus nuvalykite, nuplaukite, supjaustykite, 
pakepinkite su aliejumi 3–5 min. 

3. Į mėsą suberkite nuplautus ryžius, sudėkite pakepintas 
daržoves, supilkite vandenį ir troškinkite 10–15 min. 

4. Įdėkite pomidorų pastą, sviestą, pagardinkite priesko-
niais. 

5. Plovą troškinkite 15–20 min.

Prie plovo daržovių garnyrui siūlome patiekti puikiai tinkan-
čių raugintų agurkų.
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MITYBOS SPECIALISČIŲ 

KOMENTARAS: 

Paukštienoje yra daugiau 

baltymų ir mažiau sočių jų 

riebalų nei raudonoje mėsoje. 

Tai puikus kokybiškų baltymų, 

vario, geležies, fosforo ir cinko 

šaltinis. Paukštiena taip pat 

yra geras B grupės vitaminų 

šaltinis.



9 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius„Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai.“ Čarlsas Darvinas

Desertui siūlome amžina ir nesenstančia klasika tapusį sveikatai pa-
lankų skanėstą – keptus obuolius. Jei obuolių valgyti negalite, juos ga-
lite pakeisti kriaušėmis.

KEPTAS OBUOLYS
Vienoje porcijoje (t. y. viename keptame apie 100 g obuolyje) yra
0,5 g baltymų, 0,4 g riebalų, 16,6 g angliavandenių, 66,2 kcal.

4 porcijoms reikės maždaug keturių vidutinio arba didesnio dy-
džio obuolių.

Gaminimas:
1. Vaisius nuplaukite po tekančiu vandeniu, išpjaukite sėklalizdžius.
2. Kepkite orkaitėje (įvynioję į popierių / foliją) 160–180 °C tempera-

tūroje 20–30 min.   

Su šiuo desertu galite improvizuoti, pvz., keptus obuolius pagar-
dinti cinamonu, džiovintais vaisiais, riešutais, varške. 

SKANAUS!
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„Aš gerbiu kiekvieną įsitikinimą, ir visų pirma tuos, kurie nesiderina su mano.“ Salvadoras Dali

SKELBIAMA REGISTRACIJA Į 2021 METŲ DARBUOTOJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
KOMPETENCIJŲ DIDINIMO MOKYMUS

Psichikos sveikatos gerinimas yra visuomenės sveikatos 
priežiūros prioritetas. Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuras dalijasi geromis žiniomis apie psichikos svei-
katos kompetencijų didinimo galimybes darbuotojams 
mūsų mieste.

MOKYMŲ TIKSLAS. 
Didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos svei-
katą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos 
srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo 
psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psicho-
socialinės aplinkos darbovietėse gerinimui. 

APIE MOKYMUS
32–40 val. mokymai (50 proc. praktinės veiklos)
neišvykstant iš savo darbo vietos, kurių metu:
 • daugiau sužinosite apie Jūsų įmonėje vyraujančią psi-

choemocinę būklę;
 • padėsime įsivertinti psichikos sveikatos raštingumo lygį;
 • nustačius problemines, tobulintinas sritis, kartu su pro-

fesionaliais, savo darbą išmanančiais specialistais su-
kursite individualią Jūsų įmonės poreikius atitinkančią 

psichoemocinės sveikatos gerinimo veiksmų strategiją 
ir ją įdiegsite;

 • veiklų metu įgysite ne tik naudingų praktinių įgūdžių, 
tačiau ir žinių apie žalingus psichosocialinės darbo 
aplinkos veiksnius, jų apraiškas darbo kolektyvuose, 
apie jų prevenciją, taikant mokslu ir praktika grįstas 
streso valdymo programas. Veiklų metu analizuosite 
svarbias temas, pvz., darbingumas, jam įtakos turin-
tys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo 
galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir 
prevencija, organizacinės priemonės įmonės ir asmens 
lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, 
prevencija, intervencija ir daug kt.;

 • mūsų specialistai visų veiklų metu pateiks atsakingai 
parengtas ir tik Jūsų įmonei pritaikytas rekomendacijas 
bei patars, jei kils iššūkių;

 • veiklos pabaigoje galėsite pasidžiaugti nuveiktais dar-
bais, įsivertinti ir pamatyti, kaip ir kiek įmonės darbuoto-
jai sustiprėjo psichikos sveikatos kompetencijų srityje.

32–40 val., 12–20 žmonių, bent 1 susitikimas per 2–4 
sav. po 2 val., įgyvendinama per vienus kalendorinius 

metus. Viskas įprastoje Jūsų darbo vietoje arba nuoto-
liniu būdu Jums patogiu laiku.

SVARBU ŽINOTI
Šie mokymai bus teikiami tik toms darbovietėms, ku-
rios įstatymų numatyta tvarka yra atlikusios psichoso-
cialinį vertinimą bei sutinka pasirašyti bendradarbiavi-
mo sutartį su biuru.
Informacijos apie veiklos galimybes Jūsų įmonėje 
kviečiame teirautis tel. (8 46) 311 423,
mob. (8 640) 933 48, el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt.

Veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis 
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2143 , pakeitusiu 
2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „Dėl Psichi-
kos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuo-
tojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 
dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

REGISTRACIJA
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https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/psichikos-sveikata/darbuotoju-psichikos-sveikatos-kompetenciju-didinimo-veiklos-20337.html


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

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

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