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Pirmasis vasaros mėnuo Jums atneša dar vieną mūsų
naujienlaiškį apie sveikatą ir jos puoselėjimą. Tikimės,
kad šis leidinys Jus lydės mėgaujantis jūros gaiva, smilgų
šokiais vėjyje ir šiltais vakarais gamtoje.
Malonaus skaitymo!
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BIRŽELIO 5-OJI– PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
Šiemet jau 48 kartą minima Pasaulinė aplinkos
apsaugos diena, kurią paskelbė Jungtinių
Tautų Generalinė Asamblėja 1972 m. Stokholme
vykusios tarptautinės konferencijos, skirtos
globalinėms aplinkos problemoms spręsti,
atidarymo metu. Konferencijos dalyviai, 115 šalių
ir tarptautinių organizacijų atstovai, pareiškė,
kad gamtos ištekliai ir įvairios ekosistemos turi
būti išsaugotos ateities kartoms.
KAIP MINIMA ŠI DIENA?
Ši diena yra svarbi kiekvienam žmogui. Jungtinės Tautos
siekia informuoti pasaulio visuomenę įvairiais aplinkosaugos klausimais ir ragina politikus imtis konkrečių veiksmų.
Daugelyje šalių šią dieną pasirašomos arba ratifikuojamos
tarptautinės konvencijos, steigiamos institucijos aplinkos ir
ekonominės plėtros klausimams administruoti. Pasaulinę
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aplinkos apsaugos dieną organizuojami įvairūs renginiai:
varžybos dviračiais, žalieji koncertai, rašinių bei piešinių
konkursai, medelių sodinimo, aplinkos tvarkymo akcijos.
Ši diena yra reikšminga ir žiniasklaidai. Tūkstančiai žurnalistų rašo bei rengia specialias laidas įvairiomis aplinkos
apsaugos temomis, rodomi šiai dienai skirti dokumentiniai
filmai, rengiamos fotoparodos, organizuojami seminarai,
apskritojo stalo susitikimai, simpoziumai.
KAIP PAKEISTI SUSIDARIUSIĄ SITUACIJĄ?
Jeigu dabartinė tarša nemažės, kaip skelbia Jungtinių
Tautų aplinkos programa, iki 2050 m. jūrose bus daugiau
plastiko nei žuvų. Apie kovą su plastiko tarša pastaruoju
metu kalba visa Europa, į kurią nukreiptas pasaulio dėmesys. Aplinkos tarša kasmet nužudo daugiau žmonių negu
karai, stichinės nelaimės ir badas, be to, daro didžiulę žalą
ekonomikai.

Europos Parlamento nutarimu nuo 2021-ųjų prekyba
vienkartiniais plastikiniais indais, šiaudeliais ir ausų krapštukais Europos Sąjungoje bus nutraukta. Bus draudžiama
prekiauti vienkartiniais plastikiniais daiktais, kuriems yra
lengvai prieinamų alternatyvų. Dažnai tokie daiktai naudojami trumpai, tačiau išmesti į atliekas jie nesuyra ne vieną
dešimtmetį. Nuo jų ypač kenčia jūros ir vandenynai – plastikinės šiukšlės sudaro apie 80 proc. jūrose randamų atliekų. Plastiko dalelių randama vėžlių, ruonių, paukščių, žuvų
bei vėžiagyvių organizmuose – taip jos patenka ir į žmonių
maistą. Europos Sąjungos valstybės taip pat turės imtis
būtinų priemonių, kad sumažintų likusių plastikinių maisto
ir gėrimų pakuočių naudojimą. EP ir Taryba sutarė įpareigoti valstybes iki 2029-ųjų pasiekti, kad būtų surenkama
90 proc. plastikinės taros, taip pat iki 2025-ųjų užtikrinti,
kad būtų perdirbama bent 25 proc. plastikinės taros, o iki
2030-ųjų pasiekti 30 proc. perdirbimo lygį.

„Gyvenimas be meilės – tai kaip metai be vasaros.“ Švedų posakis

BIRŽELIO 7-OJI – PASAULINĖ MAISTO SAUGOS DIENA
Pasaulinę maisto saugos dieną nuspręsta minėti visai neseniai, vos prieš
3 metus – 2018 m.
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja,
pripažindama pasaulinę maisto pernešamų ligų, kuriomis serga bet kokio amžiaus asmenys, o ypač vaikai iki 5 metų
amžiaus ir mažas pajamas gaunančios
šalys, naštą, 2018 m. paskelbė, jog kiekviena birželio 7-oji bus minima kaip Pasaulinė maisto saugos diena.
Nors daugelis rūpinasi maisto sauga
kasdieniame gyvenime, tačiau, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos
skaičiavimus, kasmet suserga daugiau
nei 600 mln. žmonių ir 420 tūkst. miršta pavalgę maisto, kuris būna užterštas
bakterijomis, virusais, parazitais, toksinais ar chemikalais. Tačiau ir šie skaičiai
yra laikomi tik „ledkalnio viršūne“, nes išsamių su maistu susijusių ligų stebėjimo
duomenų nėra.
Šių metų Pasaulinės maisto saugos
dienos tema – „Išsaugokime maistą
šiandieną už sveiką rytojų“. Pabrėžiama,
jog saugi maisto gamyba ir vartojimas
turi tiesioginę ir ilgalaikę naudą žmonėms, planetai ir ekonomikai.
Saugus maistas yra būtinas žmogaus
sveikatai ir gerovei, tik tada jis patenkina
mūsų mitybos poreikius ir padeda užtikrinti aktyvų ir sveiką gyvenimą. Nesaugaus maisto sukelti simptomai gali būti
lengvi, pvz., pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skrandžio spazmai, silpnumas,
karščiavimas, šaltkrėtis, arba sunkesni,
kai prireikia medikų pagalbos, kai kurie iš
atvejų baigiasi ir mirtimi.
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Maistas gali būti užterštas bet kuriame gamybos, perdirbimo, platinimo,
laikymo ar paruošimo etape. Pavyzdžiui,
mikrobai gali išplisti į maistą nuo nešvarių paviršių, indų ar įrangos, kuri yra naudojama maisto gamybos metu ar mūsų
namų virtuvėje. Todėl net ir keletas pagrindinių saugaus maisto tvarkymo patarimų gali padėti išvengti negalavimų:
1. LAIKYKITĖS ŠVAROS.
Mikrobai plinta į maistą per fizinį sąlytį,
pavyzdžiui, iš Jūsų rankų ar indų. Prieš
tvarkydami maistą, visada kruopščiai nusiplaukite rankas šiltu muiluotu vandeniu
ir dažnai tai kartokite maisto gaminimo
metu. Paruoškite ir supjaustykite maistą
ant švaraus paviršiaus ir kruopščiai išvalykite visus indus, paviršius po naudojimo.
Aukštoje temperatūroje dažnai plaukite
indų šluostes, rankšluosčius ir prijuostes.
2. KRYŽMINĖ TARŠA
Kryžminė tarša – bakterijų ar kitų mikroorganizmų patekimas nuo vieno maisto
produkto ar paviršiaus ant kito, kur susidaro palankios sąlygos naujai, žmogaus
organizmui žalingai mikroflorai augti, intensyviai vystytis ir daugintis. Žaliuose
maisto produktuose, pvz., mėsoje, žuvyje
ir paukštienoje, gali būti ligas sukeliančių
mikrobų, dėl šios priežasties šie produktai turėtų būti laikomi atskirai nuo termiškai apdorotų maisto gaminių, vaisių bei
daržovių. Pusgaminiams ir patiekalams
pjaustyti būtina naudoti atskirus peilius
bei lenteles, plauti įrankius ir priemones
prieš ir po jų panaudojimo.

3. KRUOPŠČIAI GAMINKITE MAISTĄ
Terminis maisto apdorojimas gaminimo
metu sunaikina daugumą ligų sukeliančių
mikrobų. Patikimiausias būdas patikrinti
temperatūrą yra gaminimo termometras
– ruošiant mėsos gaminius palankiausia,
kad temperatūra siektų +72 °C temperatūrą, gaminant patiekalus iš paukštienos,
temperatūra turėtų siekti +85 °C.
Ruošiant kiaulieną ar paukštieną neturėtų likti rausvos mėsos atspalvio. Jei
neturite termometro, storiausią dalį pradurkite šakute ar kitu aštriu daiktu ir stebėkite ištekančias sultis, kurios turėtų būti
skaidrios, o ne rausvos.
Artėja vasara, kai daugiau laiko praleidžiame gamtoje, todėl dažnai kepame
mėsą ant žarijų. Tokia mėsa gali greitai
apskrusti, tačiau likti neiškepusi, todėl
prieš valgydami perpjaukite ir įsitikinkite,
jog mėsa iškepusi tolygiai.
4. LAIKYMO TEMPERATŪRA.
Ne visus maisto produktus reikia laikyti šaldytuve. Švarios, sausos ar vėsios
lentynos yra geriausia vieta duonai, sausam maistui (sandariuose maišuose ar
induose), neatidarytoms skardinėms ir
stiklainiams laikyti. Kiti maisto produktai,
pvz., pienas, mėsa, žuvis, paukštiena ir jų
likučiai, turėtų būti laikomi šaldytuve, kad
sulėtėtų kenksmingų mikrobų augimas.
Patariama pagamintus patiekalus kambario temperatūroje laikyti ne ilgiau kaip
2 valandas.

Nenustokime rūpintis savimi ir savo
sveikata!

„Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara.“ Celia Thaxter

VASARĄ PASITINKAME ATSINAUJINĘ IR
PRASIPLĖTĘ

PRIEŠ

PO

Minint tryliktus Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos metus, viena iš pagrindinių vertybių išlieka siekis tobulėti ir būti lyderiais savo srityje. Oficialiai ši įstaiga savo veiklą
pradėjo 2008 m. gegužės 6 d. Pagrindinė biuro misija – teikti aukštos kokybės ir mokslu pagrįstas visuomenės sveikatos paslaugas, puoselėjant gyventojų sveikatą, siekiant geresnės
gyvenimo kokybės ir ilgesnių sveiko gyvenimo metų.
Biuras savo veiklą visą šį laikotarpį vykdė buvusioje Vaikų poliklinikoje (Taikos pr. 76). „Su metais augantis veiklų spektras – nauji projektai,
išsiplėtusios psichologinės gerovės, priklausomybės konsultavimo paslaugos, intensyvėjantys darbai su bendruomene – nulėmė, kad
veiklos vienu metu vykdomos keliose biuro
erdvėse, o nepakankamą patalpų poreikį jau
kelerius metus spręsdavome iškeldami veiklas į
kitas miesto erdves. Todėl atsižvelgusi į dabartinę padėtį Klaipėdos miesto savivaldybė suteikė
papildomas patalpas netoliese (Taikos pr. 107),“
– teigė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos
biuro direktorė dr. Jūratė Grubliauskienė.
TEIKIAMOS PASLAUGOS IR YPATINGAS
DĖMESYS PSICHINĖS GEROVĖS
PUOSELĖJIMUI
Biuro veiklos kryptys – nuo statistikos rezultatų analizės iki geresnės sveikatos siekimo.
Įgyvendinant sveikatos stiprinimo veiklas pagal poveikio sritis, savivaldybėje yra skelbiama informacija apie sveikatą ir jos išsaugojimą,
gyventojai konsultuojami sveikatos stiprinimo
ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, rengiami visuomenės sveikatos projektai, organizuojama
ir vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena
(monitoringas).
Nuo 2015 m. biuras organizuoja ir veda priva-
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lomojo mokymo kursus (privalomasis higienos
įgūdžių mokymas, privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai).
Nuo 2017 m. organizuojama ir vykdoma visuomenės sveikatos ir maitinimo priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Biure dirbantys
dietistai atsakingi už perspektyvinių valgiaraščių parengimą, jų suderinimą, technologinių
kortelių parengimą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konsultavimą maitinimo organizavimo klausimais.
Nuo 2019 m. psichikos sveikatos gerinimas
tapo visuomenės sveikatos priežiūros prioritetu.
Siekiant mažinti neigiamas ilgalaikes COVID-19
pandemijos pasekmes ir stiprinti visuomenės
psichologinę gerovę ir gyventojų streso valdymo įgūdžius, klaipėdiečiams ir Neringos savivaldybės gyventojams siūlome nemokamas
psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:
individualias psichologines konsultacijas, praktines veiklas streso arba emocijų, konfliktų
valdymo temomis. Šios paslaugos teikiamos
asmenims, patiriantiems sudėtingas gyvenimiškas situacijas, t. y. skyrybas, praradus darbą,
susidūrus su finansiniais sunkumais, išgyvenant
artimo žmogaus netektį, turint konfliktinius santykius šeimoje ar darbe, sunkiai susirgus artimam žmogui ir pan.

Patalpų remonto darbai buvo atliekami iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir projekto
„Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo
modelio įdiegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ lėšų pagal 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą.

„Citatos
tekstas“
Citatos
autorius
„Mes negalime padėti kiekvienam, tačiau kiekvienas gali padėti
kažkam.“
Ronaldas
Reaganas

Po atliktų remonto darbų jaukioje ir komfortabilioje aplinkoje paslaugas teiks jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų koordinatorius, psichologai ir priklausomybių konsultantai.

AIŠKŪS SVEIKATINIMO PRIORITETAI
Biuro direktorės dr. Jūratės Grubliauskienės teigimu, nuo
įstaigos sukūrimo pradžios yra nueitas ilgas kelias. Šiandien drąsiai galima sakyti, kad per įstaigos gyvavimo laikotarpį išgryninti pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi teikiant kokybiškas ir mokslinėmis metodikomis
pagrįstas paslaugas. Organizuojant bei vykdant veiklas,
vadovaujamasi LR SAM reglamentuotais veiklos prioritetais, kuriuos įgyvendinant yra numatytos veiklos kryptys,
vertinimo kriterijai ir jų siektinos reikšmės. Nuolatos generuojamos naujos idėjos, kurios leidžia dar efektyviau dirbti
ir rūpintis miestiečių sveikata. Ypatingas dėmesys skiriamas visuomenės psichinės sveikatos gerinimui, mokinių ir
bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui,
dalyvaujama valdant grėsmes, susijusias su užkrečiamosiomis ligomis. Be to, į veiklas stengiamasi įtraukti įvairaus
amžiaus gyventojus – nuo jauniausio iki vyriausio, o kiekvienai tikslinei grupei ieškomas tinkamiausias ir priimtiniausias sprendimas bei priėjimas. Ne išimtis ir to įrodymas
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yra 2020 metais užklupusi pandemija, kuri parodė, kad
sveikatą stiprinančios veiklos gali vykti nuotoliniu būdu,
tačiau, kad ir kaip būtų patogu veiklą vykdyti per nuotolį,
su nekantrumu laukiame gyvų susitikimų su miestiečiais.
Pandemijos metu išmoktas pamokas, taikytus naujus darbo metodus planuojame taikyti savo veikloje ir ateityje.
NUOSEKLUS IR TĘSTINIS DARBAS
Apžvelgiant Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro
gyvavimo laikotarpį, aiškiai pastebima, kad per tą laiką ne
tik mieste, bet ir įstaigos viduje įvyko daug konstruktyvių
pokyčių. Tai byloja apie teisingą kryptį, kuria einama siekiant užsibrėžtų sveikatinimo tikslų. Dar vienas šiais metais
įgyvendintas pokytis – tai atnaujintas Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biuro įvaizdis. „Dar praeitais metais
organizuotų diskusijų su biuro darbuotojais metu buvo išsakytas poreikis keisti arba atnaujinti esamą logotipą, įstaigos įvaizdį. Buvo prieita prie išvados, kad per šį laikotarpį
sparčiai paaugome, subrendome ir turėtumėme būti ma-

tomi ir vertinami kitokiu žvilgsniu,“ – mintimis dalijosi biuro
direktorė dr. Jūratė Grubliauskienė.
Kartu su logotipu pakeisti ir atskiri elementai, bendras firminis stilius, atnaujintos iškabos, reklama ir kita su viešinimu susijusi informacija. Peržiūrėta ir atnaujinta įstaigos
misija, vizija ir dar kartą išgrynintos puoselėjamos vertybės,
kurios pritaikytos šių dienų ir ateities planams.
Kalbant apie ateities planus, svarbu paminėti, kad be įvairių
jau įgyvendinamų tęstinių veiklų, kurias jau spėjo pamėgti uostamiesčio gyventojai ir kurios tapo savotiška gerąja
praktika, planuojama ir toliau tobulinti sveikatos priežiūros
paslaugas, ieškoti naujovių, dalyvauti įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, nes tai puiki galimybė
praplėsti paslaugų spektrą, įtraukiant vis daugiau skirtingų
tikslinių grupių, taip ne tik gerinant gyventojų sveikatą, bet
ir formuojant teisingą požiūrį į sveikos gyvensenos svarbą
kiekvieno mūsų gyvenime.

„Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu
„Citatos
žmogumi.“
tekstas“
Albertas
Citatos
Enšteinas
autorius

ŽAIDIMAI – ĮVAIRIAPUSĖS NAUDOS TEIKIANTI VEIKLA
Nuo 2018 metų Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras dalyvauja Urbact III programos projekte
„Žaidimų paradigma“ (angl. Playful Paradigm), kuriame kartu su kitais 6 Europos Sąjungos miestais – Korku (Airija), Espluges de Ljobregatu (Ispanija), Larisa
(Graikija), Katovicais (Lenkija), Novigradu (Kroatija),
Viana do Kastelu (Portugalija) – perima gerąją Udinės
miesto (Italija) patirtį ir įgyvendina įvairias sveiką senėjimą skatinančias ir socialinę atskirtį mažinančias
iniciatyvas. Klaipėdoje įgyvendinant šį projektą siekiama bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis didinti kartų tarpusavio supratimą, stiprinti psichinę sveikatą, vystyti žaidžiančio miesto koncepciją.
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Projekto įgyvendinimas eina į pabaigą, todėl balandžio
20–21 dienomis įvyko baigiamasis virtualus susitikimas,
kuriame dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro atstovės Jūratė Grubliauskienė ir Laura Kubiliutė.
Projekto partneriai pristatė įgyvendintas žaidybines veiklas
bei renginius savo miestuose. Visuomenės sveikatos biuro
atstovės skaitė pranešimą apie Klaipėdos miesto ugdymo
įstaigose organizuotas sveikatinimo veiklas: aktyvias pertraukas, konkursus „Sveikiausia mokykla“ ir „Judriausia klasė“ ir joga zoo treniruotes.
Kitus pranešimus skaitė kviestiniai svečiai: Jungtinių Tautų Gyvenvienčių programos atstovė Ch. Lahoud atskleidė,
kaip galima panaudoti žaidimą „Minecraft“ urbanistiniame
planavime. Taip pat dalyvavo „Arup“, „Lego Fundation“,

„Play Scotland“ atstovai, kurie pasidalijo gerąja patirtimi,
kaip žaidybinės idėjos gali būti naudingos ugdymo procesui ir kaip sudominti bei įtraukti vietos bendruomenę.
Kodėl reikalingi žaidimai? Specialistų teigimu, žaidimai
suteikia ne tik malonumą ar pramogą, bet ir padeda susikoncentruoti, atsipalaiduoti, nusiraminti, pailsinti mintis,
gerinti nuotaiką. Žaidimai naudingi ne tik sveikatai, bet tai
ir puikus įrankis, naudojamas miestams planuoti, siekiant
kurti tvarią aplinką.
Projektas finansuojamas iš URBACT III Europos teritorinio
bendradarbiavimo programos (2014–2020) bendromis Europos Sąjungos lėšomis.

„Mūsų didžiausia silpnybė – nepakankamas užsispyrimas. Jei nori, kad pasisektų – visuomet bandyk dar vieną kartą.“ Tomas Edisonas

SAUGUS POILSIS PAJŪRYJE: SPECIALISTO PATARIMAI
Greit sulauksime vasaros ir saulėtų dienų.
Retas žmogus nieko nežino apie apsaugą
nuo saulės, tačiau dažnas jos vengia. Tačiau labai svarbu kalbėti, kodėl apsauga
nuo saulės yra tokia reikalinga ir turėtų
būti įtraukta į kasdienę rutiną.
SAULĖS AR ŠILUMOS SMŪGIS
Ne tik odos nudegimai saulėje kelia pavojų
sveikatai, bet ir kiti karščio sukelti negalavimai
gali sugadinti atostogas. Keletas pagrindinių
simptomų esant saulėje: galvos svaigimas,
pykinimas, vėmimas, pakilusi kūno temperatūra, mirgėjimas akyse, šaltas prakaitas.
Kaip padėti sau ar nukentėjusiam
asmeniui?
Skubiai eiti į pavėsį ir ant galvos dėti šaltą
kompresą, gerti vėsų, bet ne šaltą vandenį.
Jei šie veiksmai nepadeda ir žmogus neatsigauna per kelias minutes, iškviesti skubiąją pagalbą. Tiek gavus saulės, tiek šilumos

ja, reakcija bei sutrinka aplinkos pojūtis. Kad
smagus poilsis prie vandens telkinio nesibaigtų tragiškai, būtina ugdyti plaukimo ir
saugaus elgesio vandenyje įgūdžius.
APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SAULĖS
Teisingas produkto naudojimas yra toks pat
svarbus kaip ir paties produkto pasirinkimas.
Norint apsisaugoti nuo saulės faktoriaus
(SPF), būtina žinoti, kad suaugusio žmogaus
kūnui reikia vidutiniškai 6 pilnų arbatinių
šaukštelių priemonės nuo saulės. Šis kiekis
pakartotinai turi būti naudojamas po maudynių, dušo ar praėjus apsaugos laikui. Kiekvieno žmogaus oda, priklausomai nuo jos tipo,
įdega per skirtingą laiką, pvz., šviesiaodžiai,
būdami saulėje ir nenaudodami jokių apsauginių priemonių, parausta vidutiniškai per 10
minučių. Pasitepus priemone, kurios SPF15,
to paties baltaodžio oda parausta ne per 10,

SAUGUS ELGESYS PRIE VANDENS

laiką – 150 minučių. Reiktų atsiminti, kad nei

Nerekomenduojama maudytis labai šalta-

vienas SPF 100 % nesulaiko UVB spindulių.

o per 10x15 minučių, t. y. per 15 kartų ilgesnį

SPF pralaidumas
UVB spinduliams

UVB spindulių
sulaikymas %

SPF 2

iki 50 %

sulėtėjusi, judesiai sunkūs. Nerekomenduo-

SPF 10

90 %

jama plaukioti su pripučiamais čiužiniais,

SPF 15

93 %

nes nemokantis plaukti žmogus gali nuslysti

SPF 20

95 %

nuo čiužinio ir pradėti skęsti. Labai pavojinga

SPF 30

96,7 %

SPF 60

98,3 %

mėšlungis. Nereiktų maudytis sočiai pavalgius. Sočiai pavalgiusio žmogaus organizmas būna apsunkęs, taip pat reakcija būna
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nes apsvaigusiam žmogui sulėtėja orientaci-

smūgį, žmogus gali nualpti.

me vandenyje, nes raumenis gali sutraukti
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maudytis apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų,

UV SPINDULIAI – A, B, C:
UVC tipo spinduliai yra ypač žalingi gyvybei,
tačiau nekelia pavojaus, nes juos visiškai nufiltruoja ozono sluoksnis.
UVB tipo spinduliai pasiekia mūsų odos paviršių ir jų dėka mūsų oda įdega (o kartais ir nudega). UVB spindulių intensyvumas didžiausias vasarą nuo 11 val. ryto iki maždaug 15 val.
Vasaros metu gauname iki 70 % visos metinės
UVB spindulių dozės.
UVA tipo spinduliai ilgą laiką buvo laikomi
nekenksmingais žmogui. Išsamesni tyrimai
parodė, kad šie spinduliai prasiskverbia į odą
giliau nei UVB ir gali padaryti didesnę žalą nei
pastarieji. UVA spinduliai yra pastovesni nei
UVB, jų poveikis nėra priklausomas nuo dienos ar metų laiko, jų, kitaip nei UVB spindulių,
nesulaiko stiklas.
KARŠTĄ DIENĄ REKOMENDUOJAMA
Reikia gerti daug skysčių, ypač naudingas mineralizuotas vanduo, nes karštyje organizmas
su prakaitu netenka daug skysčių ir mineralinių medžiagų. Vandens po truputį gerkite
visą dieną, nelaukdami, kol pradės kamuoti
troškulys. Venkite alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, gėrimų su saldikliais, nes tokie
gėrimai šalina iš organizmo vandenį. Dėvėkite
šviesius, laisvus, natūralaus audinio, prakaitą
gerai praleidžiančius drabužius. Venkite drabužių iš sintetinių audinių. Galvą apsaugokite
skrybėlaite ar kitu galvos apdangalu, skėčiu.
Tepkitės apsauginiu kremu nuo saulės. Darbus lauke geriau atlikite ryte ir vakare. Dažniau būkite pavėsyje, kad kūnas turėtų galimybę atsigauti.

„Iš tikro dosnus tas, kuris duoda iš to, kas jam pačiam priklauso.“ Seneka

RŪKYMO ŽALA NĖŠTUMO BEI ŽINDYMO LAIKOTARPIU
Kiekvienais metais rūkymas pražudo daugiau nei pusę savo
vartotojų – miršta daugiau kaip aštuoni milijonai žmonių.
Daugiau nei septyni milijonai mirčių yra dėl tiesioginio tabako
vartojimo rūkant, o maždaug 1,2 milijono žmonių miršta nuo
netiesioginio tabako dūmų poveikio. Rūkymas neišvengiamai
daro įtaką ir ekonomikai, kai dėl tabako sukeliamų problemų
žmonės praranda produktyvumą, pašlyja sveikata. Šios neigiamos pasekmės atkreipia dėmesį, kad labai svarbu stiprinti tabako kontrolę ir stengtis pasiekti Jungtinių Tautų iškeltų
darnaus vystymosi tikslų, užsibrėžtų iki 2030 m.
Rūkymo žala naujai atsispindi ir COVID-19 pandemijos akistatoje.
Tyrimai rodo, kad pandemijos metu rūkantys žmonės susiduria su
sunkesniais COVID-19 simptomais bei dėl to jiems tenka dažniau
gultis į ligoninę. 29 % rūkančiųjų nurodė jaučiantys daugiau nei
penkis viruso simptomus, o net 50 % nurodė jaučiantys daugiau nei
dešimt viruso simptomų, įskaitant kvapo, skonio praradimą, viduriavimą, nuovargį, sumišimą bei raumenų skausmą. Taip pat rūkantys
dukart dažniau gydėsi ligoninėje nei nerūkantys žmonės.
Tyrimai rodo, kad didžioji dalis žmonių, pasiryžtančių mesti rūkyti, yra 15–29 metų amžiaus (atitinkamai 10–20 %). O vyresniųjų grupėje mesti rūkyti ryžtasi daug mažiau žmonių – perkopę 50 metų
tai daro tik 2 % vyrų ir 9,5 % moterų.
Vertinant naujausias rūkymo tendencijas, stebima, kad pastaraisiais metais tapo labai populiaru rūkyti kaitinamą, o ne deginamą
tabaką (pvz., „iQOS“, „Ploom“, „glo“ ar „PAX“). Kaitinamas tabakas
yra pristatomas kaip ne toks kenksmingas nei paprastos cigaretės,
nesukeliantis nemalonaus kvapo. Vis dėlto kaitinami tabako produktai yra tokie pat kaip ir kiti tabako produktai – toksiški ir turintys
kancerogenų. Kaitinamo tabako dūmai turi toksiškų medžiagų, sukeliančių vėžį, ir iki šiol nėra pakankamai duomenų, įrodančių, kad
šios cigaretės yra ne tokios kenksmingos nei įprastos.
Tačiau rūkymo žala neabejotina ne tik rūkančiam, bet ir aplinkiniams, o ypač mažiesiems. Kasmet gegužės 31-ąją vykdoma akcija
„Gimiau nerūkantis“ siekiama atkreipti dėmesį į neigiamą rūkymo
poveikį vaisiui ir paskatinti nėščiąsias ir žindančias moteris nerūkyti (bei nebūti rūkančiųjų aplinkoje) dėl sveiko savo vaikelio vystymosi. Tačiau svarbu paminėti, kad nustoti rūkyti labai svarbu ir dar
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tik norinčiai susilaukti vaikų šeimai. Tyrimų duomenimis, rūkantys
vyrai bei moterys turi dvigubai didesnę riziką turėti nevaisingumo
problemų nei nerūkantys žmonės. Europos perinatalinės sveikatos
ataskaita parodė, kad Lietuvoje yra mažiau nei 5 % rūkančių nėščiųjų. Šie skaičiai – vieni mažiausių visoje Europoje. Visgi, nors tai yra
labai geras rodiklis, palyginus su kitomis šalimis, dar nereiškia, kad
nereiktų susirūpinti dėl tų 5 % rūkančių nėščiųjų. Yra gerai žinoma,
kad rūkymas nėštumo metu kenkia vaisiaus vystymuisi ir sveikatai,
tačiau mažai diskutuojama apie ilgalaikes to pasekmes. Iš tiesų nikotinas bei kitos tabako dūmuose esančios medžiagos prasiskverbia pro placentą, taip patekdamos į vaisiaus kraujotaką ir sutrikdydamos dar negimusio vaiko aprūpinimą deguonimi. Tai reiškia, kad
vaikelio širdis turi plakti stipriau kiekvieną kartą, kai moteris rūko.
Vaisiaus augimas
Rūkymas nėštumo metu daro didelę įtaką vaisiaus augimui. Tyrimai
rodo, kad rūkymas nėštumo metu lemia mažesnį vaiko svorį, taigi
kelia riziką susilaukti ypač mažo svorio kūdikio (<2500 g) bei sukelti
priešlaikinį gimdymą. Nustatyta, kad kiekvienas cigarečių pakelis,
surūkytas nėštumo metu, mažina naujagimių kūno masę 2,8 g.
Smegenų vystymasis
Rūkymas nėštumo metu gali paveikti vaisiaus smegenų vystymąsi
bei jų funkcijas. Lyginant nepatyrusius ir patyrusius perinatalinį rūkymą kūdikius, pastebėta, kad pastarųjų smegenys yra mažesnės,
be to, nustatyti ir smegenų funkcijų pakitimai. Metaanalizė parodė,
kad kūdikių, kurių motinos nėštumo metu rūkė, galvos apimtis yra
vidutiniškai 0,5 cm mažesnė nei kūdikių, kurių motinos nėštumo
metu nerūkė.
Nutukimas augant bei su tuo susiję gretutiniai susirgimai
Vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad rūkymas nėštumo metu gali
vaidinti svarbų vaidmenį didėjančiam vaikų nutukimui bei medžiagų apykaitos sutrikimams. Daugybė tyrimų rodo, kad nėštumo
metu rūkančių motinų vaikai, sukakę maždaug 9 metų amžių, turėjo didesnę nutukimo riziką, lyginant su nerūkančių motinų vaikais.
Taip pat buvo nustatyta, kad paauglių, kurių motinos rūkė prieš ir
(arba) po nėštumo, bet ne nėštumo metu, vidutinis kūno masės
indeksas (KMI), antsvoris bei nutukimas buvo panašus į paauglių,
kurių motinos niekada nerūkė.
„Žmogaus sieloje yra tiek grožio, kad gali nesivaržydamas jį skleisti.“ Nikolajus Gogolis

Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai
Nėščiųjų rūkymas taip pat gali turėti įtakos vaikų širdies bei
kraujagyslių sistemos būklei – žemesnis vaisiaus širdies ritmas nėštumo metu ir aukštas kraujospūdis vaikystėje siejamas su rūkymu nėštumo metu.
Kvėpavimo sistemos sutrikimai
Motinos rūkymas nėštumo metu sukelia padidėjusią
švokštimo, astmos, bronchito, kvėpavimo takų ir plaučių
funkcinių sutrikimų riziką. Tyrimai rodo, kad stipriausias
tabako poveikis nėštumo metu yra astmos pasireiškimas
vaikams iki 2 metų.
Tabako rūkymas žindymo metu
Vienas reikšmingiausių ir jautriausių laikotarpių po gimimo,
kai rūkymo poveikis gali turėti kritinių pasekmių, yra žindymo laikotarpis. Nikotino galima lengvai rasti žindančios
motinos piene, todėl rūkanti bei žindanti mama yra pagrindinis kūdikio sąlyčio su tabako junginiais šaltinis. Tyrimai
rodo, kad motinos piene randamas nikotino kiekis yra dau-
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giau kaip dvigubai didesnis nei kraujyje (pagal kai kuriuos
tyrimus, 2,9 karto didesnis). Tai ypač svarbu dar ir dėl to,
kad nėra tiksliai žinoma, kada tiksliai kūdikiai po absorbcijos
sugeba visiškai metabolizuoti nikotiną.
Taip pat dėl įvairių priežasčių rūkančios motinos turi didesnę riziką trumpiau maitinti krūtimi. Rūkymas gali turėti
neigiamų padarinių laktacijos procesui, pieno sumažėjimui,
paveikti kūdikių elgesį, kurį galimai sukelia tabako rūkymas
(diegliai bei verkimas), todėl motinos verčiau renkasi kitus
maitinimo būdus.
Be to, kad sutrumpėja žindymo laikas, yra įrodymų, kad
motinos rūkymas žindymo laikotarpiu gali sukelti įvairių
sutrikimų išsivystymą. Staigios kūdikio mirties sindromas
(SIDS), medžiagų apykaitos ir minėti kvėpavimo sistemos
sutrikimai ypač susiję su rūkymu žindymo metu.
Eksperimentinio tyrimo rezultatai rodo, kad miegojimo
ir būdravimo ritmas yra paveikiamas iškart, vos tik motina
parūko. Tokie miego ritmo sutrikdymai gali pasireikšti dėl
nikotino bei jo stimuliuojančio poveikio, dėl tiesioginio ir netiesioginio slopinančio efekto smegenims ir jų funkcijoms,

atsakingoms už miegą. Taigi motinų tabako rūkymas gali
sąlygoti ne tik kūdikio dirglumą, pernelyg didelį verkimą,
vangumą ir blyškumą kūdikystėje, bet ir naujagimių miego
trūkumą, kuris vėliau gali būti susijęs su atminties bei mokymosi sunkumais.
Apibendrintai galima teigti, kad nėštumo bei pogimdyminio laikotarpio metai yra kritiniai vaiko vystymuisi. Kaip
teigia epidemiologas David Barker, „didžioji dalis žmogaus
vystymosi įvyksta per 1000 dienų nuo apvaisinimo“. Tyrimai
nuosekliai rodo, kad tabako rūkymas turi neigiamą poveikį
vaisiaus bei jau gimusio vaikelio raidai, įskaitant priešlaikinio gimdymo tikimybę, vaisiaus augimo apribojimus, nepakankamą mažylio svorį, staigios kūdikio mirties sindromą
(SIDS), protines bei elgesio problemas, nutukimą, hipertenziją, diabeto tikimybę, kvėpavimo takų funkcinius sutrikimus ir kt. Nors motinų rūkymas nėštumo metu yra ypač
reikšmingas dėl įvairių neigiamų pasekmių vaikui, jis taip
pat labai kenksmingas žindymo laikotarpiu bei įkvepiant
kitų žmonių iškvepiamus dūmus. Suteikime teisę vaikams
gimti nerūkantiems – būkime sąmoningi ir atsakingi.

„Nugalėti blogus įpročius galima tik šiandien, o ne rytoj.“ Konfucijus

KONTRACEPTINĖS PRIEMONĖS
Kontraceptinių priemonių yra gausu, tačiau kaip žinoti,
kuri geriausia? Kuri gali apsaugoti nuo lytiškai plintančių
infekcijų ir neplanuoto nėštumo? Kuri veiksmingiausia?
Koks naudojimo patogumas bei šalutinis poveikis? Supažindiname su populiariausiomis priemonėmis ir atsakome
į visus šiuos klausimus.

Kontraceptinių priemonių pasirinkimas yra labai platus,
galima suskaičiuoti apie 20 skirtingų: kontraceptinės
tabletės, vyriški ir moteriški prezervatyvai, hormoninė
ar varinė spiralė, kontraceptiniai žiedai ir pleistrai, injekcija, diafragma, gimdos kaklelio gaubtuvėlis, spermicidai, sterilizacija, skubioji kontraceptika, vaisingumo
atpažinimas, nutrauktas lytinis aktas ir kt.
Viena iš populiariausių priemonių – kontraceptinės tabletės. Tai yra hormoninis metodas. Vartojimas lengvas ir
paprastas – tabletes reikia gerti kasdien tuo pačiu metu ir
tiek laiko, kiek norėtumėte nepastoti (nesvarbu, ar tą dieną
planuojate mylėtis, ar ne). Labai efektyvu, jeigu priemonė
naudojama teisingai. Ši priemonė gali apsaugoti nuo neplanuoto nėštumo, tačiau neapsaugo nuo lytiškai plintančių
infekcijų. Kontraceptinės tabletės gali sukelti galvos skausmą, pykinimą, menstruacijų ciklo pakitimus ir pan. Tabletes
galima įsigyti tik su gydytojo receptu.
Antroji populiariausia priemonė – vyriški prezervatyvai.
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Tai labai paprasta ir pigi priemonė, ir, svarbiausia, gali apsaugoti ir nuo neplanuoto nėštumo, ir nuo lytiškai plintančių
infekcijų. Jų pasirinkimas platus, yra įvairių dydžių bei rūšių.
Galima naudoti su kitais vaistais, maitinant krūtimi, yra be
hormonų. Tačiau bemaunant ar lytinio akto metu prezervatyvas gali plyšti ar nuslysti. Taip pat yra žmonių, kurie yra
alergiški lateksui, tuomet rekomenduojama naudoti prezervatyvus, pagamintus iš poliuretano. Moteriški prezervatyvai labai panašūs į vyriškus, jų poveikis yra panašus. Tačiau
naudojant šią priemonę reikia daugiau įgūdžių ir ji nėra tokia
veiksminga kaip vyriški prezervatyvai.
Hormoninė spiralė – labai veiksminga (99,8 proc.) priemonė, kurią ginekologas įveda į moters gimdą. Ji gali apsaugoti tik nuo neplanuoto nėštumo. Spiralė gali būti naudojama ilgai, 3 ar 5 metus, priklausomai nuo tipo, sumažina
menstruacijų skausmus, be to, jų metu paprastai mažiau
kraujuojama, gali būti naudojama maitinant krūtimi ir pan.
Tačiau ši kontraceptinė priemonė neapsaugo nuo lytiškai
plintančių infekcijų, moteris gali pirmuosius 6 mėnesius nuo
naudojimo pradžios nereguliariai kraujuoti, yra maža infekcijos rizika įdėjimo ar išėmimo metu. Varinė spiralė labai panaši į hormoninę.
Kontraceptinis pleistras atrodo kaip įprastas pleistras ir
yra klijuojamas ant odos (apatinės pilvo vietos, sėdmenų,
nugaros ar rankos), išskirdamas hormonus moterį apsaugo

nuo neplanuoto nėštumo. Pleistrą reikia klijuoti 3 savaites iš
eilės, po 1 kartą per savaitę. 4 savaitę, kai turi prasidėti menstruacijos, pleistras neklijuojamas. Praėjus savaitei procesas
kartojamas. Taip elgiamasi tiek, kiek norima nesusilaukti vaikų. Priemonė efektyvi, ja lengva naudotis, tačiau ji neapsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų, reikia nuolat stebėti, kiek
laiko naudojama priemonė, moteris gali priaugti svorio, gali
sutrikti menstruacijos ir kt.
Skubioji kontracepcija – tai tabletė, kurią galima suvartoti
po nesaugių lytinių santykių per 72 val. Kuo greičiau suvartojama tabletė (idealu per pirmąsias 12 val.), tuo didesnis
veiksmingumas. Vienoje tabletėje yra didelė hormonų dozė,
ji neapsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų, gali sutrikdyti
menstruacijų ciklą, galimas kraujavimas, galvos skausmas,
pykinimas ir pan.
Nei viena iš kontraceptinių priemonių nėra veiksminga 100 proc., kalbant apie neplanuotą nėštumą ar lytiškai
plintančias infekcijas. Susilaikymas – lytinių santykių neturėjimas – vienintelė veiksminga priemonė. Prieš pradėdami
lytinį gyvenimą, gerai apsvarstykite, kokias kontraceptines
priemones naudosite ir kokios galimos pasekmės, jeigu
priemonė nebūtų veiksminga. Jeigu kyla klausimų, kuri
priemonė tinkamiausia būtent Jums, pasitarkite su šeimos
gydytoju ar ginekologu.

„Dora turi slypėti„Citatos
charakteryje.“
Kantas
tekstas“Imanuelis
Citatos autorius

STIPRINAME VAIKŲ IMUNITETĄ VASARĄ
Imuninė sistema – slaptas organizmo ginklas, kuris
apsaugo vaiką nuo bakterijų ir kitų mikroorganizmų,
o tinkama mityba turi lemiamą reikšmę jam susiformuoti. Kad gynyba būtų stipri, reikalingos statybinės
medžiagas, kurių geriausias šaltinis yra maistas. Vasarą puikus metas pasisemti vitaminų iš gamtos, mitybai galima rinktis šviežių vietinių vaisių ir daržovių.

•
•
•
•
•

VIRTOS BULVĖS
4 porcijos, vienoje porcijoje (50 g) yra: baltymų – 1,02 g,
riebalų – 0,051 g, angliavandenių – 9,33 g, 41,31 kcal

Ingredientai:
•

Gaminimas:
1.

ŠALTIBARŠČIAI SU VIRTOMIS ŠVIEŽIOMIS BULVĖMIS

4 porcijos, vienoje porcijoje (100 g) yra: baltymų – 4,47 g,
riebalų – 4,80 g, angliavandenių – 7,35 g, 9,86 kcal.
Ingredientai:
• kefyras 2,5 proc. riebumo – 360 g,
• vanduo – 80 g,
• burokėliai – 100 g,

agurkai – 40 g,
svogūnų laiškai – 4 g,
grietinė 30 proc. – 24 g,
kiaušiniai – 24 g,
krapai – apie 4 g.

2.
3.

Daržoves nuplauti, nuvalyti. Burokėlius iškepti
orkaitėje (folijoje) 40–50 min., atvėsinti, nulupti,
sutarkuoti. Agurkus, krapus, svogūnų laiškus
supjaustyti.
Kiaušinius nuplauti ir virti 8–10 min., atvėsinti šaltame
vandenyje, nulupti, susmulkinti.
Į kefyrą supilti virintą atvėsintą vandenį, išmaišyti,
sudėti daržoves, kiaušinius, grietinę, prieskonius ir
išmaišyti.

bulvės.

Gaminimas:
Bulves nuvalyti, nuplauti. Sudėti į verdantį pasūdytą vandenį, virti, kol išvirs (apie 15–20 min.). Nupilti nuovirą, padžiovinti. Pagardinti žalumynais.

SKANAUS!

MITYBOS SPECIALISTĖS
KOMENTARAS:
Antibakterinės medžiagos,
esančios kefyre, pagerins vaiko
žarnyno darbą, jis lengvai
virškinamas ir greitai įsisavinamas.
Tai puikus kalcio ir baltymų šaltinis.
Burokėliuose yra beveik visų vaiko
organizmui naudingų vitaminų
(PP, B) ir mineralų (fosforo, kalio,
magnio ir geležies). Burokėliuose
gausu jodo, o vitamino C dukart
daugiau nei morkose. Jie pagerins
medžiagų apykaitą bei paskatins
kraujo gamybą..
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S V E I K ATA

„Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum jėgas, o ne jas slopintum.“ Ciceronas

KVIEČIAME Į SVEIKOS MITYBOS MOKYMO PROGRAMĄ „MITYBOS BALANSAS“!
Jums įdomu sužinoti, koks aliejus palankesnis sveikatai?
Vis dažniau pagalvojate, į ką atkreipti dėmesį skaitant maisto
produktų etiketes?
Norite daugiau žinių apie sveiką gaminimą?

Veiklos vyks nuotoliniu būdu birželio 7, 14, 21 ir 28 d. 17.30 val.
Registracija į programą:
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/sveikos-mitybos-mokymo-programa-mitybos-balansas-31466.html

Jeigu bent į vieną iš šių klausimų atsakėte „TAIP“, tada susitikime sveikos mitybos mokymo programoje „Mitybos balansas“, kuri skirta darbingo amžiaus
žmonėms!
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„Citatos tekstas“
Citatos
autorius
„Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat apsigauname.“
Žanas
Žakas
Ruso

KONKURSO „MANO KLASĖS
MANKŠTA LAUKE“ NUGALĖTOJAI
Organizuodami konkursą norėjome atkreipti dėmesį, kad labai svarbu mokykloje fizinį aktyvumą skatinti ne tik per fizinio ugdymo pamokas, bet ir kitu metu. Tam puikiai tinka mokyklos lauko erdvės. Veiklos
gamtoje lemia geresnius šiuolaikinių moksleivių mokymosi rezultatus,
stiprina ne tik jų fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Skatinant fizinį aktyvumą turėtų įsitraukti visa mokyklos bendruomenė (vaikai, mokytojai,
administracija, tėvai) bei socialiniai partneriai.

KONKURSO „MANO KLASĖS MANKŠTA LAUKE“
NUGALĖTOJAI:
Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 3B klasė, mokytoja Irina
Ivanchenk-Bogdanova.
Nugalėtojų vaizdo medžiaga:
https://drive.google.com/file/d/1fIQWa0w3bgXHUz3OUCUUIsDMDdimoAQ7/view?usp=sharing
DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ KONKURSE!
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TR U M P O S N A U J I E N O S

„Duodama mums dvi ausis ir tik vieną burną, gamta įtikinamai sako, kad reikia daugiau klausytis negu kalbėti.“ Plutarchas

MUS RASI T E

DA R B O L A I K AS

M UM S SVA RB I JŪS Ų N UO M O N Ė

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite
info@sveikatosbiuras.lt

