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Įsisiūbuojant rudeniniams orams, vis dažniau norisi įsisupti į pledą su karštos 

arbatos puodeliu ir įdomiu skaitiniu. Parengėme Jums spalio mėnesio naujienlaiškį, 

kuriame rasite daug naudingos informacijos apie sveikatą ir įkvėpimo kasdienybei. 

Malonaus skaitymo!



 „Optimizmas – ne tik sveikatos požymis, bet dar ir veiksmingiausia priemonė, sauganti nuo ligų.“ S. Smailsas

PRAŪŽĖ EUROPOS JUDUMO SAVAITĖPRAŪŽĖ EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitė – tai didžiausia tva-
raus judėjimo kampanija pasaulyje, kurios 
renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 die-
nomis. Šia kampanija vietos valdžios insti-
tucijos raginamos inicijuoti ir skatinti darnų 
transporto priemonių naudojimą.

2021 metų Europos judumo savaitės tema – 
„Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. Tokia 
tema pasirinkta paminint sunkumus, kuriuos 
Europa, kaip ir visas pasaulis, patyrė per 
COVID-19 pandemiją. Kaip bebūtų, ši krizė 
miestus paskatino kūrybiškai ir operatyviai re-
aguoti į pandemiją, todėl šiemet Judumo sa-
vaitės metu buvo keičiamasi gerąja patirtimi, 
kaip miestai gebėjo greitai atsigauti ir aktyviau 
judėti tvariai.

Klaipėdos miestas, kaip ir kasmet, taip pat 
įsitraukė į Judumo savaitės minėjimą. Net 33 
Klaipėdos mieste veikiančios įstaigos (moky-
klos, darželiai ir kt.) aktyviai organizavo švie-
tėjiškus renginius apie aplinkai nekenksmingų 
transporto priemonių naudojimą mieste, jų 
naudą sveikatai ir ekonomikai, supažindino 
gyventojus su esama situacija, skatino juos iš-
bandyti automobilio alternatyvas, pristatė gy-
ventojams pėsčiųjų maršrutus, kitokią smagią 
veiklą. Atsižvelgdamos į pandemijos situaciją, 
įstaigos veiklas organizavo pagal galimybes, 
daugiausiai atvirose erdvėse.

Pasibaigus Judumo savaitės renginiams, 
rugsėjo 23 d. įvyko jau tradicija tapusios stu-
dentų lenktynės skirtingomis transporto prie-
monėmis per miestą iki Klaipėdos universite-
to. Startavę vienu metu, į tikslą dalyviai judėjo 
aštuoniais būdais: važiuota miesto autobusu, 
maršrutiniu taksi, elektromobiliu, papras-
tu automobiliu, dviračiu, elektriniu dviračiu, 

elektriniu paspirtuku, bėgte. Tokias lenktynes 
pagrindine miesto gatve VšĮ „Klaipėdos ke-
leivinis transportas“ kartu su Klaipėdos uni-
versiteto Studentų sąjunga organizuoja nuo 
2009–ųjų. Jomis nėra siekiama kokių nors 
rekordų – taip įvertinamas miesto infrastruk-
tūros patogumas įvairioms transporto rūšims. 
Šiais metais lenktynių nugalėtoju tapo Igor 
Popov, važiavęs elektriniu dviračiu. Antroji į 
sutartą vietą elektriniu automobiliu atvyko 
Karolina Jurkauskaitė, trečias dviračiu atmy-
nė Vytautas Petraitis. Visų jų važiavimo laikas 
– 21 min., jų rezultatus skiria tik sekundės. Po 
poros minučių prie pirmųjų prisijungė Emilija 
Skirmantaitė, atvažiavusi maršrutiniu mikro-
autobusu. Penktas buvo Alvydas Jokubauskas, 
elektriniu paspirtuku atvažiuoti užtrukęs 26 min. 
Automobiliu važiavęs Deividas Skuodas užtruko 
29 min. Šįkart ilgiau užtruko ir kelionė autobusu 
– juo važiavusi Urtė Jonkutė atvyko per 35 min. 
Aštuntas į sutartą susitikimo vietą atbėgo Viktor 
Chudnickij, jo rezultatas – 42 min. Dalyviai, kaip 
ir kasmet prieš kiekvienas tokias lenktynes, buvo 
supažindinti su saugaus eismo reikalavimais. 
Džiugu, kad ir šiemet lenktynės buvo saugios, be 
incidentų.

Vykstančių renginių nuotraukomis dali-
jamasi Aplinkos ministerijos ir dalyvių so-
cialiniuose tinkluose. Kam įdomu, nuo-
traukų ieškokite naudodami grotažymę 
#EuroposJudumoSavaitė2021.

Šiais metais Aplinkos ministerija ketina ap-
dovanoti judriausią savivaldybę, mokymo įs-
taigą, ikimokyklinio ugdymo įstaigą, įmonę ir 
valstybės instituciją. Įdomu, kaip šiose var-
žytuvėse seksis mūsų miestui ir jame įsikū-
rusioms įstaigoms. Laukite naujienų jau kitą 
savaitę!

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

BĮ Neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“



 „Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.“ Johanas Volfgangas fon Gėtė

KLIMATO KAITOS SAVAITĖKLIMATO KAITOS SAVAITĖ

Spalio 24-ąją pasaulyje minima Klimato kaitos diena, 
kurios metu siekiama mažinti šiltnamio dujų koncen-
traciją ir anglies dioksido kiekį. Norima atkreipti visuo-
menės dėmesį į klimato kaitą, skatinti kurti ir naudoti 
modernias technologijas, padėsiančias stabdyti ža-
lingų dujų koncentraciją, keisti neatsakingo vartojimo 
įpročius.

Su klimato kaita susijusios pasekmės:

 • Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų tem-
peratūra, tirpsta kalnų sniegas ir abiejų žemės polių 
ledynai.

 • Dėl ledynų tirpsmo ir vandens šiluminio plėtimosi kyla 
pasaulinis vandens lygis, didėja potvynių ir visiškų ap-

sėmimų pavojus.
 • Nyksta nespėjančios prisitaikyti sausumos ir vandeny-

nų gyvūnų ir augalų rūšys.
 • Skursta bioįvairovė, didėja invazinių rūšių atvejai į kitus 

naujus plotus, šiaurės kryptimi slenkasi tropinės ligos.
 • Daugėja ekstremalių meteorologinių reiškinių (uraga-

nų, rekordiškai didelių ir rekordiškai mažų kritulių kiekių, 
sausrų ir net ekstremalių šalčių).

 • Dykumėja derlingi žemės plotai, daugumoje pasaulio 
regionų ima vis labiau trūkti gėlo vandens. 

Norint stabdyti klimato kaitą, reikia kaip įmanoma greičiau 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD)  
išmetimus.

Sprendimai, mažinantys ŠESD išmetimus:

 • technologiniai ir architektūriniai sprendimai (nulinės 
energijos ar mažai energijos naudojantys būstai);

 • atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas – saulės, 
geoterminės, vėjo energijos ir biokuro;

 • atliekų tvarkymas (rūšiavimas, perdirbimas);
 • efektyvus energijos vartojimas (apšiltintas būstas, tau-

pios elektros lemputės, ekonomiška šildymo ir van-
dens tiekimo sistema).

Klimato kaitos minėjimo savaitę kviečiame įsitraukti į kli-
mato kaitos mažinimo akciją ir raginame stengtis tausoti 
vandens ir elektros išteklius, kuo rečiau važinėti automobi-
liais, keičiant juos į dviračius ar paspirtukus. Būkime drau-
giški savo aplinkai ir tausokime pasaulį!
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4 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius „Kiekvieną rytą gimstame iš naujo. Ką veiksime šiandien yra tai, kas svarbiausia.“ Jack Kornfield4 psl.        A K T UA L I J O S

PASAULINĖ RANKŲ PLOVIMOPASAULINĖ RANKŲ PLOVIMO
DIENA – SPALIO 15 D.DIENA – SPALIO 15 D.

Šių metų šūkis: „Ateitis mūsų rankose – judėkime pirmyn kartu“

Pirmoji Pasaulinė rankų plovimo diena buvo paminėta 2008 m. Pažymint šią dieną sie-
kiama informuoti visuomenę ir suvokti rankų plovimo su muilu svarbą kaip veiksmingą ir 
prieinamą būdą sumažinti ligų plitimą. Prieš COVID-19 pandemiją rankų higienos svarba 
nebuvo tokia aktuali ir nesusimąstėme apie jos svarbą padedant užkirsti kelią ligų pliti-
mui. Tačiau pasaulinė pandemija iš tiesų parodė rankų higienos svarbą, o tai reiškia, kad 
ši diena dabar turi papildomą reikšmę, nors ji minima jau nuo 2008 m. 

Kiekvienas turi žinoti, kodėl būtina ir kaip tinkamai plauti rankas. Rankų plovimas 
užkerta kelią ligoms plisti. Ypač svarbu plauti rankas ligų epidemijų metu: žiemą, 
kai plinta gripas; vasarą, kai padaugėja žarnyno infekcijų.

Rankų plovimas su muilu pašalina mikrobus nuo rankų ir apsaugo nuo infekcijų, 
nes:
 • žmonės nejausdami dažnai liečia akis, nosį ir burną, todėl mikrobai gali lengvai 

patekti į organizmą;
 • mikrobai nuo neplautų rankų gali patekti į maistą, gėrimus, kai žmonės juos 

ruošia vartojimui; tokiu būdu mikrobai gali pasidauginti maisto produktuose ir 
sukelti ligas;

 • mikrobai nuo neplautų rankų gali patekti ant kitų objektų – stalviršio, durų ran-
kenų, žaislų ir kt. ir taip lengvai išplisti.

ĮDOMŪS FAKTAI APIE ŽMOGAUS GYVENIMĄ TARP MIKROBŲ:

 • Vyrai 1,5 karto dažniau negu moterys pradeda gaminti maistą nenusiplovę 
rankų.

 • Su vienu delno paspaudimu galima pernešti mikrobų 14 asmenų ir 5 paviršiams.
 • Kas ketvirtas asmuo, besinaudojantis viešuoju transportu, ant savo rankų ne-

šioja išmatų bakterijas.
 • Ant mobiliųjų telefonų gyvena 300 kartų daugiau mikrobų nei viešajame 

tualete.
 • Dauguma žmonių rankų plovimui skiria apie 5 sekundes.



 „Atidžiai rūpintis savo sveikata, tai kaip kaupti pinigus banke.“ Louise Hay5 psl.        A K T UA L I J O S

KONKURSAS „SALOTŲKONKURSAS „SALOTŲ
SALOTOS“SALOTOS“

Rugsėjo 15 – spalio 15 dienomis vyksta Klaipėdos mies-
to savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 4–7 metų 
vaikų konkursas „Salotų salotos“. 

 • Konkurso tikslas – skatinti 4–7 metų amžiaus vaikus var-
toti daugiau daržovių ir vaisių.

 • Konkurso esmė – konkurse dalyvaujančios grupės turi 
sugalvoti sveikatai palankų daržovių ir (ar) vaisių salotų 
receptą bei pagal jį patiekalą pagaminti. Salotų gamy-
bos procesas, jo dalyviai bei galutinis rezultatas turi būti 
nufotografuoti, o pats receptas turi būti aprašytas laisva 
forma. 

 • Konkurso darbą sudaro nuotraukos bei recepto aprašy-
mas, kurie turi būti gražiai apipavidalinti ant A3 formato 
lapo arba pateikti elektroniniu būdu (PowerPoint progra-
ma, lapo dydis A3) ir atspausdinti.

 • Trijų pačių geriausių darbų autorių grupės bus apdova-
notos prizais bei padėkos raštais.



6 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius

NUO 2021-09-23 KEIČIASI UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ MOKINIŲ IZOLIAVIMO
TVARKA PO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYČIO SU COVID-19 SERGANČIUOJUTVARKA PO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYČIO SU COVID-19 SERGANČIUOJU

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Izoliacijos taktika:
 • izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos 

atvejis;
 • įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka;
 • ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Rekomendacijos:
 • Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.

PRADINIS, PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

Izoliacijos taktika:
 • izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos 

atvejis;
 • įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka;
 • neizoliuojami vakcinuoti / persirgę ugdytiniai;
 • kiti ugdytiniai:

neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi savikontrolės grei-
taisiais antigeno testais (GAT): GAT iškart + GAT po 48/72 
val. + GAT po 48 val. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau 
nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. ARBA taikoma izo-
liacija įprasta tvarka, jei asmuo nesitestuoja.

Rekomendacijos:
 • Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, 

rekomenduojamas PGR tyrimas.
 • Sąlytį turėję asmenys, kuriems taikomas testavimo al-

goritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergan-
čiuoju COVID-19 liga dienos negali dalyvauti neforma-
liojo švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos 
ugdymo įstaigos vaikai, jiems nerekomenduojama 
dalyvauti renginiuose, žmonių susibūrimo vietose, re-
komenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendrauja-
ma, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie as-
menys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos 
priemonių ir pan.

 „Nurimusiam protui paklūsta Visata.“   Laozi6 psl.        A K T UA L I J O S



 „Nesvarbu, jūs manote, kad galite, ar manote, kad negalite. Bet kuriuo atveju – jūs esate teisus.“ Henris Fordas7 psl.        S V E I K ATA

SPALIO 16-OJI – TARPTAUTINĖ MAISTO DIENA

Tarptautine maisto diena siekiama atkreipti 
kiekvieno dėmesį, kad bet koks su maistu su-
sijęs veiksmas lemia mūsų ateitį, t. y. geresnę 
maisto gamybą, mitybą, aplinką ir geresnį 
gyvenimą.

Mums yra įprasta, jog maistas kasdien užima di-
delę mūsų gyvenimo dalį. Pusryčiaujame, pietau-
jame, vakarieniaujame – tai darome, kad tu-
rėtumėme energijos ir galėtumėme tinkamai 
funkcionuoti. 

Minint Tarptautinę maisto dieną skatinama, kad 
kiekvienas žmogus susimąstytų apie savo mitybą, 
įžvelgtų trūkumus ir siektų kiek įmanoma palan-
kesnių sveikatai įpročių. Dažnai atsigręžiama į vai-
kų mitybą, kurioje trūksta daržovių ar vaisių, valgo-
ma mažai žuvies, kai kada praleidžiami pusryčiai 
ar kiti dienos valgiai. Vaikų mitybos įpročių forma-
vimuisi turi įtakos tėvai, globėjai ar kiti asmenys, 
kurie jiems yra autoritetai, todėl norime pateikti 
keletą patarimų, kokių veiksmų reiktų imtis, sie-
kiant pagerinti tiek vaikų, tiek savo mitybą.

1. Labai svarbu planuoti maistą, todėl patariama 
į parduotuvę keliauti su pirkinių sąrašu. Taip 
įsigysite tik tuos produktus, kurių tikrai Jums 
reikia. Tačiau keliaudami į parduotuves su 
savo atžalomis, skirkite daugiau laiko ir papa-
sakokite, kodėl renkatės vieną ar kitą produk-
tą, pvz.: Į krepšelį dedame viso grūdo duoną, 
nes joje yra daugiau skaidulinių medžiagų, 
o skaidulos greitina mūsų žarnyno judesius. 
Žinoma, kad turėtumėte pakankamai žinių 
ir galėtumėte paaiškinti savo pasirinkimus, 
kviečiame pasidomėti Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biuro organizuojamomis 
sveikos mitybos paskaitomis arba programa 
„Širdies ritmu“. Suprantama, kad vaikams kar-
tais visai neįdomūs mūsų pirkinių pasirinkimai, 

tačiau mitybos įpročiai formuojasi visą gyve-
nimą, todėl pastangas tikrai išvysite po kelerių 
metų.

2. Gaminkite drauge – tai ne tik pagerins Jūsų 
santykius su vaikais, bet ir suteiks jiems dau-
giau žinių apie maisto gaminimo procesą. 
Dažniausiai vaikai noriai atlieka darbus virtu-
vėje, tačiau svarbu atsiminti, kad kiekvieno 
vaiko galimybės turėtų būti įvertintos atsi-
žvelgus į vaiko amžių. Atkreipkite dėmesį, kad 
aštrūs peiliai ar garai, kylantys iš puodo, yra 
pavojingi. Gaminimo metu taip pat galite kartu 
aptarti vieno ar kito produkto teikiamą naudą.

3. Skaičiuokite cukraus kiekį! Subjuręs rudens 
oras dažnai priverčia mus likti namie. Tokiu 
atveju siūlome įdomią veiklą – ant virtuvinių 
svarstyklių uždėkite tiek cukraus, kiek jo nu-
rodyta ant įvairių namuose turimų produktų 
pakuočių. Kartais nurodyti gramai atrodo ne-
kaltai, tačiau pamatytas kiekis realybėje ska-
tina susimąstyti ir galbūt net pakeisti vienus 
ar kitus mūsų kasdienėje mityboje įprastus 
produktus. Tokios veiklos metu įsisąmonina-
ma, kokia yra produktų sudėtis, išmokstama 
nagrinėti produktų energinę vertę. Atkreipki-
te dėmesį į varškės sūreliuose, gaiviuosiuose 
gėrimuose, padažuose, saldžiuose dribsniuo-
se ar kituose produktuose esantį cukrų. 

Kad kiekvieno iš mūsų mityba 
būtų palanki sveikatai, ieškokime 

produktų su rakto skylutės 
simboliu. Visi šie produktai turi 

mažiau cukraus, sočiųjų riebalų, 
druskos ir daugiau skaidulinių 

medžiagų. 

        Nenustokime ugdyti!



 „Nudžiuginti savo artimą – pats geriausias dalykas.“ Peteris Rozegeris8 psl.        S V E I K ATA

VAISIAUS ALKOHOLINIS
SINDROMASSINDROMAS

Kai 1973 m. Vašingtono universiteto mokslininkai publi-
kavo mokslinį straipsnį apie moterų vartojamo alkoholio 
žalą vaisiui nėštumo metu, apibrėždami vaisiaus alkoho-
linį sindromą (VAS), visuomenėje nuvilnijo kritikos ir skep-
ticizmo banga, nes žalingas svaigiųjų gėrimų vartojimas 
ir su juo susiję sunkumai ilgą laiką buvo traktuojami tik 
kaip vyrų problema. Šiandien galima rasti vis daugiau 
duomenų, kad alkoholio poveikis nėštumo metu yra viena 
dažniausių apsigimimų, raidos ir elgesio sutrikimų prie-
žasčių. Planuojant nėštumą, laukiantis ir susilaukus kū-
dikio vartojamas alkoholis sukelia daugybę neigiamų pa-
sekmių vaiko pažintiniam vystymuisi bei fizinei sveikatai, 
o tolimesnėje perspektyvoje atsiliepia gyvenimo kokybei 
ir gerovei.

Vaisiaus alkoholinio sindromo diagnozė

Vaisiaus alkoholinio sindromo diagnozei nustatyti būdinga 
anamnezė ir klinika, remiamasi trimis pagrindiniais pasireiš-
kiančiais sutrikimais:
 • augimo sulėtėjimu prenataliniu (prieš gimimą) ir / arba 

postnataliniu (po gimimo) laikotarpiu;
 • centrinės nervų sistemos pokyčiais (neurologiniais sutri-

kimais, raidos sutrikimais arba deficitu, intelekto sutriki-
mu, smegenų struktūros pokyčiais (stebima mikrocefalija 
– mažesnė galvos apimtis) arba smegenų apsigimimais);

 • būdingais veido bruožų išskirtinumais, kurie nepriklauso 
nuo rasės, etnografinių ypatybių (trumpa plokščia no-
sis, plona viršutinė lūpa, išlyginta nosies ir lūpos raukšlė, 
siauras akių plyšys, plokščia vidurinioji veido dalis, raukš-
lės akių kampučiuose, žema nosies nugarėlė, neišsivys-
tęs apatinis žandikaulis).



9 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius „Tikėkite, kad galite, ir pusė kelio jau bus įveikta.“ Teodoras Ruzveltas9 psl.        S V E I K ATA

Pasireiškimas naujagimystėje ir vyresniame 
amžiuje

Nėštumo metu suvartotas alkoholis greitai rezorbuojasi iš 
virškinamojo trakto, taigi netrukus padidėja jo koncentra-
cija moters kraujyje. Kadangi alkoholis laisvai pereina per 
placentą, vaisiaus alkoholio koncentracija greitai tampa to-
kia kaip ir nėščiosios kraujyje. Kuo daugiau alkoholio suvar-
tojama, tuo ilgiau jis išlieka motinos kraujyje ir piene.

Naujagimiui, kuris gimė su padidėjusia alkoholio kon-
centracija kraujyje, pirmosiomis gyvenimo dienomis gali 
išryškėti alkoholio abstinencijos sindromas, pasireiškiantis 
centrinės nervų sistemos sudirginimo požymiais, drebuliu, 
dirglumu, raumenų tonuso pakitimais, sutrikusiu miego ir 
būdravimo ciklu, prakaitavimu ir kt. Sunkius ar sunkesnius 
atvejus gali lydėti traukuliai. Taip pat gali pasireikšti virškina-
mojo trakto disfunkcijos požymiai: blogas čiulpimas, pilvo 
pūtimas, atpylinėjimas ar vėmimas. Abstinencijos požymiai 
neretai reiškiasi ir vėliau, nes vaisiaus ir naujagimio alkoho-

lio metabolizmas yra žymiai lėtesnis nei suaugusiųjų.
Vėliau, vaikui augant, išryškėja ir kiti sutrikimai, kurių 

neįmanoma arba labai sunku pastebėti naujagimystės 
periode. VAS sąlygotas per mažas gimimo svoris yra lydi-
mas nepakankamo svorio ir vėlesniame amžiuje, būdinga 
disproporcija tarp per mažo svorio ir normalaus ūgio. Ki-
tos galimos VAS pasekmės tolimesnėje raidoje: protinis 
atsilikimas, dėmesio ir atminties trūkumas, perdėtas ak-
tyvumas, menki problemų sprendimo įgūdžiai, sunkumai 
mokytis iš klaidų ir priimti sprendimus, nebrandus elgesys, 
dezorientacija laike ir erdvėje. Dėl skirtingų smegenų sričių 
ir struktūrų pažeidimo stebimas negebėjimas prisitaikyti 
(blogai skiria išorinius dirgiklius), prasta savireguliacija, im-
pulsyvumas, pažintinių funkcijų ir kiti sunkumai. Visgi svar-
bu atkreipti dėmesį, kad VAS neretai sutampa su kitų sutri-
kimų simptomais (aktyvumo ir dėmesio, autizmo spektro 
sutrikimais), todėl tai taip pat sunkina VAS diagnozavimą 
ankstyvajame amžiuje.

Ankstyvoji reabilitacija ir gydymas

Ypač didelę reikšmę turi ankstyvoji reabilitacija, kuri žen-
kliai nulemia vaikų su VAS tolesnę raidą. Kuo anksčiau pra-
dedama medicininė, klinikinė ir edukacinė reabilitacija, tuo 
geresnė yra baigtis. Siekiama, kad terapinės intervencijos 
apimtų pagrindines vaiko raidos sritis: sensorinę, emocinę 
bei socialinę. Neišimtinai labai reikšmingą vaidmenį atlie-
ka geri vaiko ir šeimos santykiai ankstyvojoje vaikystėje, 
kalbos, motorinio vystymosi skatinimas. Būtina nepamiršti 
ir vaiko mitybos poreikių, atidžiai stebint fizinį augimą. Vis 
tik specifinio VAS gydymo nėra. Jeigu reiškiasi ūmios im-
pulsyvumo, hiperaktyvumo, netinkamo vaiko elgesio pro-
blemos, miego sutrikimai, gali būti skiriami medikamentai, 
tačiau jie padeda įveikti tik dalį sunkumų ir dažniau taikomi 
kaip kraštutinė priemonė. Efektyviai pagalbai reikalingas 
kompleksinis gydymas, naudojantis pediatro, vaikų psichi-
atro, vaikų neurologo konsultacijomis ir kt.



 „Linksmumas yra pagrindinis indėlis į sveikatos mišrainę.“ Arturas Merfis

SOTŪS IR ŠILDANTYS PATIEKALA

Kai  ruduo visu intensyvumu ir gražumu dažo medžių 
lapus, atkeliauja vėstantis oras ir pirmieji šaltukai, siū-
lome sotaus ir šildančio maisto receptus bei galimas 
jų variacijas:
- maltinukas su padažu ir Jūsų mėgstamomis 
daržovėmis;
- bulvės su padažu ir Jūsų mėgstamomis 
daržovėmis;
- viskas kartu: maltinukas su bulvėmis, padažu 
ir Jūsų mėgstamomis daržovėmis.

JAUTIENOS IR KIAULIENOS MALTINUKAS
Vienoje porcijoje (80 g) yra 15,8 g baltymų, 9,4 g riebalų, 
5,5 g angliavandenių, 171,4 kcal.

Ingredientai (4 porcijoms):
 • jautienos kumpinė (atvėsinta arba šaldyta) – 

192 g;
 • kiaulienos kumpinė (atvėsinta arba šaldyta) 

– 96 g;
 • svogūnai – 40 g;
 • morkos – 28 g;
 • saulėgrąžų aliejus – 12 g;
 • kiaušiniai – 32 g;
 • miltai (avižiniai, grikių, kukurūzų, kvietiniai, 

viso grūdo) – 28 g;
 • vanduo – 16 g.

Gaminimas: 
1. Jautienos ir kiaulienos kumpinę nuplauti ir sumalti. 
2. Morkas, svogūnus nuvalyti, nuplauti, supjaustyti, pake-

pinti su aliejumi 130–140 °C temperatūroje 3–5 min. ir 
sumalti. 

3. Į maltą mėsą dėti kiaušinius, daržovių masę, miltus, pil-
ti vandens, pagardinti prieskoniais ir išmaišyti. Formuoti 
pusgaminius. Kepti konvekcinėje krosnyje ar orkaitėje 
įvyniojus į popierių ar foliją 160–200 °C temperatūroje 
20–30 min.
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MITYBOS SPECIALISTĖS 
KOMENTARAS:

Liesa, šviežia kiauliena ne tik puikus 
baltymų, bet ir B grupės vitaminų (B1, B2, 

B3, B6 ir B12), ir cinko šaltinis, taip pat šioje 
mėsoje yra kitų svarbių mineralų: kalio, 

magnio ir geležies.  

Kai kurios kiaulienos dalys gali būti labai 
riebios, tačiau pašalinus matomus riebalus, 

mėsoje lieka mažiau sočiųjų riebalų negu 
kitoje mėsoje. 
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BULVIŲ PUSELĖS
Vienoje porcijoje (120 g) yra 3,2 g baltymų, 5,2 g rieba-
lų, 29,3 g angliavandenių, 173,8 kcal.

Ingredientai (4 porcijoms):
 • bulvės (nuvalytos) – 640 g, 
 • saulėgrąžų aliejus – 20 g.

Gaminimas: 
Bulves nuvalyti, nuplauti, nusausinti, supjaustyti skiltelė-
mis, apšlakstyti aliejumi ir pagardinti prieskoniais. Kepti 
konvekcinėje krosnyje ar orkaitėje įvyniojus į popierių ar 
foliją 200–220 °C temperatūroje 30–60 min.

JOGURTO IR AGURKŲ PADAŽAS
Vienoje porcijoje (30 g) yra 1,5 g baltymų, 1,9 g riebalų, 
1,1 g angliavandenių, 27,0 kcal

Ingredientai (4 porcijoms):
 • jogurtas (natūralus / graikiškas) – 100 g, 
 • nerafinuotas aliejus – 4 g, 
 • agurkai (švieži arba rauginti) – 20 g.

Gaminimas: 
1. Agurkus nuplauti, nusausinti, nuvalyti, susmulkinti. 

Jogurtą sumaišyti su aliejumi iki vienalytės kon-
sistencijos, dėti agurkus, pagardinti prieskoniais, 
išmaišyti.

2. Pasirenkant vis kitus prieskonius, galima išgauti vis 
skirtingą skonį (pvz., provanso žolelės, aitrioji arba 
dūminė paprika ir pan.).

SKANAUS!
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MITYBOS SPECIALISTĖS KOMENTARAS:

Bulvės – sotus ir gana nekaloringas produktas, kuris 
pasižymi ir tuo, jog yra nepaprastai maistingas – geras 
vitamino B6, kalio ir kitų mineralų (kalcio, geležies, fosforo, 
cinko, magnio ir kt.) šaltinis.

Puiku, jei bulvės ruošiamos su lupena, nes tokiu 
atveju organizmas aprūpinamas kompleksiniais 
angliavandeniais ir ląsteliena. 

Bulves reikia laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, tik 
ne šaldytuve, nes žemesnėje nei 7 °C temperatūroje 
krakmolas virsta cukrumi, dėl to bulvės įgauna kitą skonį. 

Venkite pažaliavusių ar sudygusių bulvių, nes joms 
būdingas kartesnis skonis ir jose gali būti nuodingos 
medžiagos solanino, kuris gali sukelti viduriavimą, 
spazmus ir nuovargį.
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R E N G I N I Ų
KALENDORIUS

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/spalio-menesio-nemokamu-veiklu-kalendorius-33097.html


13 psl.   A K T U A L I J O S „Citatos tekstas“  Citatos autorius

VAKCINACIJOS CENTRAS 

Klaipėdos miesto vakcinacijos centras veikia Futbolo sporto mokyklos 
teritorijoje, adresu Paryžiaus Komunos g. 16A. Vakcinacijos centro 
darbo laikas: pirmadienį–penktadienį nuo 8 iki 20 val., šeštadienį – 
nuo 9 iki 12 val. 

 • Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruo-
se Lietuvoje gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės registraci-
jos. Pasirinkti galima bet kurią vakcinacijos centre esančią vakciną.

 • Gyventojai be išankstinės registracijos Klaipėdos vakcinacijos centre 
taip pat priimami kiekvieną darbo dieną 13–15 val.

 • Kiekvieną sekmadienį nuo 10 iki 18 val. pasiskiepyti nuo COVID-19 
galima ir „Eurovaistinėje“, esančioje prekybos centre „Akropolis“, 
Taikos pr. 61 (reikalinga išankstinė registracija).

Norint pasiskiepyti galima registruotis iš anksto ir pasirinkti tikslų tinka-
mą laiką. Registruotis galima internetu https://koronastop.lrv.lt/ bei 
Karštosios linijos tel. 1808.

• „Bandyk būti laimingas, nes tik tokie žmonės gali ir kitus padaryti laimingus.“ Zbignevas Herbertas13 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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