
AKTUALIJOS

2 psl.

SVEIKATA

5 psl.

RECEPTAI 

7 psl.

RENGINIAI

9 psl.

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

N AUJ I E N L A I Š K I S
GRUODŽIO NR. 40

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

Likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Kalėdų, prasideda 

adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, dvasios 

ir kūno apsivalymo bei apmąstymų metas. Linkime 

kiekvienam įprasminti šį laukimo laikotarpį, kad jis 

neprašoktų nepalikęs žymės mūsų kasdienybėje, ir kartu 

sulaukti Kalėdų. Žymus žurnalistas Erikas Sevareidas 

rašė: „Kalėdos yra būtinybė. Juk turi būti metuose bent 

viena diena, kuri mums primintų, kad esame ne vien dėl 

savęs, bet ir dėl kitų.“ Tad linkime prasmingo gruodžio ir 

malonaus skaitymo! Iki kitų metų!



ADVENTO KALENDORIUS

Kalėdų senelio, dovanų, eglutės puošimo, gražiausių metų švenčių laukimas – ypatingas laikotarpis. Norėdami padėti Jums skaičiuoti dienas ir įprasminti laiką iki šv. Kalėdų,  
paruošėme advento kalendorių su gerumo užduotimis. Linkime ramiai pasiruošti stebuklingajam laikui.

- 1 - 
Pasidalink šiuo 

kalendoriumi su 
savo draugu ar kitu 
artimu žmogumi.

- 2 - 
Pasakyk draugui keletą 

gražių žodžių, kurie leistų 
jam suprasti, kodėl jis yra 

geras draugas.

- 3  - 
Parašyk 10 dalykų,  

už kuriuos jautiesi dėkingas  
sau arba kitiems.

- 4 - 
Iškirpk iš  

popieriaus snaigę.

- 5 -  
Pažiūrėk filmą  

„Gerumo stebuklas“  
(„Wonder“, 2017 m.).

- 6 -  
Pabandyk šiandien  
visiškai nesinaudoti 

telefonu ir kompiuteriu.

- 7 -  
Išsirink šalį, į kurią 
svajoji nuvykti, ir 
pasidomėk jos 

Kalėdų papročiais ir 
tradicijomis.

- 8 - 
Parašyk laišką (popierinį) 

savo seneliui, senelei, 
draugui ar giminaičiui ir 

išsiųsk jį paštu arba įmesk 
į to žmogaus pašto dėžutę 

pats.

-  9 -  
Šiandien klausyk tik klasikinės muzikos 

(puikiai tiks šie kompozitoriai, pvz., 
Liudvikas van Bethovenas, Richardas 
Vagneris, Francas Šubertas, Hektoras 

Berliozas, Frederikas Šopenas, Jozefas 
Haidnas, Volfgangas Amadėjus Mocartas).

- 10 -  
Paskambink savo 
seniai matytam 

draugui.

- 11 -  
Išgirdęs kalėdinę muziką, 

mintyse įsivardink, kelinti dabar 
metai, mėnuo, diena, valanda, 

ką šiuo metu veiki, galvoji ir 
jauti.

- 12 -  
Peržiūrėk savo  

nuotraukų albumą ir 
prisimink praėjusias 

akimirkas.

- 13 -  
Pavaišink kitą 
žmogų arbata.

- 14 - 
Užrašyk savo svajones.

- 15 -  
Padaryk akių mankštą.

- 16 -  
Sugalvok kitiems 
metams šūkį sau.

- 17 -  
Paskambink ir padėkok mamai, 
tėčiui ar kitam artimam žmogui.

- 18 -  
Sudaryk norų sąrašą 

kitiems metams.

- 19 -  
Šiandien padaryk 

bent 3 gerus darbus.

- 20 -  
Prisimink, ant ko ir dėl ko 

pyksti. Atleisk.

- 21 -  
Skirk laiko sau – susirašyk  

savo blogus įpročius, kuriuos  
norėtum pakeisti.

- 22 -  
Sugalvok ir padaryk 

slaptą, malonią 
staigmeną kiekvienam 

šeimos nariui.

- 23 -  
Parašyk laišką sau, kurį 
perskaitysi per kitas šv. 

Kalėdas. Ko savęs paklaustum? 
Ką sau palinkėtum nuveikti 

per metus?

- 24 -  
Dėmesingai valgyk Kūčių 

vakarienę (atidžiai apžiūrėk 
maistą, įsisąmonink maisto 

skonius ir kvapus).

2 psl.   A K T U A L I J O S „Norėčiau, kad būtų galima truputį Kalėdų dvasios uždaryti į stiklinius indus ir juos atidarinėti kiekvieną mėnesį.“ Amerikiečių žurnalistas Harlan Miller

https://mintysapie.lt/sveikinimai/apie-kaledas/kaledos-18


„Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo.“ Avicena

PASAULINĖ AIDS DIENA 2020

Gruodžio 1-ąją jau 32 kartą minima Pasaulinė AIDS 
diena, inicijuota Pasaulio sveikatos organizacijos 
1988 metais. 

Pažymėdami Pasaulinę AIDS dieną, siekda-
mi gerinti visuomenės supratimą apie ŽIV infekciją 
ir spręsti su tuo susijusias problemas, pateikiame 
dažniausiai užduodamus su ŽIV infekcija susijusius 
klausimus ir atsakymus į juos.

KAS YRA ŽIV TESTAS?
Tai tyrimas, kuris nustato, ar žmogus užsikrėtęs žmo-
gaus imunodeficito virusu (ŽIV).

KOKIE GALI BŪTI TYRIMAI DĖL ŽIV?
 • Laboratoriniai – imamas kraujas iš venos, o atsa-

kymo reikia palaukti kelias valandas.
 • Greitieji testai – vienkartiniai, gali būti skirti sa-

vikontrolei, užtenka kraujo iš piršto, atsakymas 
gaunamas per kelias minutes. Galima įsigyti 
vaistinėje arba elektroninėje parduotuvėje. 

KAS YRA ŽIV ANTIKŪNŲ TESTAS (TYRIMAS)? 
 • Juo nustatoma, ar žmogaus kraujyje yra antikūnų 

prieš ŽIV. 
 • Jis parodo, ar asmuo yra infekuotas žmogaus 

imunodeficito virusu (ŽIV).

KADA ANKSČIAUSIAI PO UŽSIKRĖTIMO 
GALIMA NUSTATYTI ŽIV INFEKCIJĄ?
 • Nustatyti, ar užsikrėtėte ŽIV, tiriant kraują ar kitus 

biologinius organizmo skysčius, iškart po rizikin-
go kontakto negalima, kadangi visos infekcinės 
ligos turi inkubacinį periodą.

 • Organizmui susidūrus su virusu, reikia laiko, kad 
pasigamintų antikūnai prieš ŽIV. Laikotarpis, kol 
pasigamina pakankamas kiekis antikūnų ir juos 
galima nustatyti, vadinamas lango periodu. 

 • ŽIV infekcijos lango periodas vidutiniškai trunka 
3 savaites.

KĄ REIŠKIA NEIGIAMAS ŽIV TESTO (TYRIMO) 
REZULTATAS?
 • Neigiamas tyrimo rezultatas reiškia, kad tyrimo 

metu neaptikta jokių ŽIV infekcijos žymenų (nei 
antikūnų, nei antigeno). Tačiau dėl ŽIV infekcijos 
inkubacinio periodo rekomenduojama tyrimą 
pakartoti po trijų mėnesių. 

 • Neigiamas atsakymas nereiškia, kad žmogus ir 
toliau gali elgtis neatsakingai ar rizikingai. 

KĄ REIŠKIA TEIGIAMAS ŽIV TESTO (TYRIMO) 
REZULTATAS?
 • Teigiamas tyrimo rezultatas reiškia, kad rasti ŽIV 

antikūnai (ir / ar antigenas), ir tiriamasis galbūt yra 
infekuotas ŽIV.

 • Tyrimas turi būti kartojamas ir ŽIV infekcijos dia-
gnozė turi būti patvirtinta.

AR TEIGIAMAS ŽIV TESTO (TYRIMO) 
ATSAKYMAS REIŠKIA, KAD SERGAMA AIDS?
 • Ne. Tai nereiškia, kad sergama paskutine ŽIV 

ligos stadija – AIDS.
 • AIDS vystosi pamažu progresuojant ŽIV infekcijai. 
 • AIDS diagnozę nustato ne testas, o gydytojo 

apžiūra ir kiti jo paskirti tyrimai ŽIV infekuotam 
pacientui.

AR GALI BŪTI NEAIŠKUS ŽIV TESTO (TYRIMO) 
REZULTATAS?
 • Gali. Neaiškus testo rezultatas rodo, kad negali 

būti patvirtinta, jog ŽIV antikūnų (ar antigeno) 
organizme yra arba jų nėra. Tokio testo rezultato 
priežastys gali būti specifinės (pvz., tyrimas atlie-
kamas ŽIV infekcijos „lango“ periodu) ir nespeci-
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„Laikas – brangi dovana, duota mums, kad taptume protingesni, geresni, brandesni ir tobulesni.“ Tomas Manas4 psl.   A K T U A L I J O S

finės (pvz., rezultatams turi įtakos žmogaus sveikata 
ar būklė: nėštumas, autoimuninės, reumatinės ligos, 
vėžiniai susirgimai ir kt.). 

 • Rezultatą reikia aptarti su gydytoju ir nuspręsti, kada 
testą reikia pakartoti.

AR GALIMA PASITIKRINTI DĖL ŽIV NESILANKANT 
GYDYMO ĮSTAIGOJE?
 • Taip. Vaistinėse ar el. parduotuvėse galima įsigyti 

greitų savikontrolės ŽIV testų ir savo namuose pa-
tiems atlikti tyrimą dėl ŽIV, sifilio ir kitų infekcijų. 

 • Gavus teigiamą testo rezultatą, būtina nedelsiant 
kreiptis į savo šeimos gydytoją.

JEI ŽIV TESTO (TYRIMO) REZULTATAS 
NEIGIAMAS, AR TAI REIŠKIA, KAD PARTNERIS 
TAIP PAT YRA NEINFEKUOTAS ŽIV?
 • Ne. ŽIV testas parodo tik to žmogaus, kuris atliko 

tyrimą, rezultatą. Neigiamas testo rezultatas neatsako 
į klausimą, ar partneris turi ŽIV.

 • ŽIV nebūtinai užsikrečiama per kiekvieną rizikingą 
(lytinį, bendro narkotikų vartojimo ir kt.) kontaktą.

AR BŪTINA PASTOJUS PASITIKRINTI DĖL ŽIV?
Taip, toks tyrimas yra rekomenduojamas ir atliekamas 
savanoriškai. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, nėščiosios 
dėl ŽIV nemokamai tiriamos pirmą ir trečią nėštumo 
trimestrą.

AR KRAUJO DONORAI TIKRINAMI DĖL ŽIV?
 • Taip, kraujas yra privalomai tikrinamas. 
 • Jei gaunamas teigiamas rezultatas, toks kraujas bro-

kuojamas ir utilizuojamas. 
 • Žmogus yra informuojamas apie teigiamą ŽIV tyrimo 

rezultatą ir nukreipiamas tolesnėms gydytojų konsul-
tacijoms ŽIV infekcijai patvirtinti arba atmesti.

AR BŪTINA ATLIKTI ŽIV TESTĄ (TYRIMĄ), NORINT 
KELIAUTI AR DIRBTI SVEČIOJE ŠALYJE?
 • Kai kurios šalys ŽIV infekuotų asmenų į šalį neįsilei-

džia arba reikalauja, prieš išduodant vizą ar leidimą 
dirbti, kad asmuo įrodytų, jog nėra infekuotas. 

 • Lietuva asmenims, norintiems gauti šalies vizą, jokių 
apribojimų dėl ŽIV netaiko.



„Sunkiausia žmogui pažinti ir keisti save.“ Alfredas Adleris

AKIS REIKIA MANKŠTINTI!

Šiomis dienomis, kai biurai, mokyklos, universitetai per-
sikėlė į mūsų namus, labai svarbu susikurti ne tik jaukią, 
bet ir sveikatai palankią darbo vietą. Dirbant ir mokantis 
nuotoliniu būdu, ypatingą dėmesį rekomenduojame skir-
ti akių sveikatai. 

Akių mankšta – paprastas ir daug laiko nereikalaujantis 
būdas stiprinti akių raumenis, sumažinti akių įtampą ir iš-
saugoti sveikas akis. Kiekvieną dieną skirkite bent kelias 
minutes ir atlikite šią 10 žingsnių akių mankštą:

  1 žingsnis. Patogiai atsisėskite prieš langą ir 
5 sekundes pažiūrėkite į tolį. 

  2 žingsnis.   Stipriai užmerkite ir atmerkite akis. 
Kartokite 6 kartus. 

  3 žingsnis.   Nesukdami galvos pažiūrėkite į viršų, į 
apačią, į kairę, į dešinę. Kartokite 6 kartus. 

  4 žingsnis.   Nesukdami galvos sukite akis ratu. 
Kartokite 6 kartus į vieną pusę, paskui į kitą. 

  5 žingsnis.   Užsimerkite. Judinkite akis į viršų, į apačią, į 
kairę, į dešinę. Kartokite 6 kartus. 

  6 žingsnis.   Užsimerkę sukite akis ratu. Į kiekvieną 
pusę kartokite 6 kartus. 

  7 žingsnis.   Greitai mirksėkite. 

  8 žingsnis.   Žiūrėkite į tolį 3 sek., paskui iškelkite pirštą 
prieš save 30 cm atstumu nuo akių ir žiūrėkite į piršto 

galiuką 5 sek. Nuleiskite ranką, vėl žiūrėkite į tolį 3 sek. 
Po to vėl žiūrėkite į piršto galiuką. Kartokite 6 kartus. 

  9 žingsnis.   Užsimerkite ir sukamaisiais judesiais 
švelniai masažuokite akis pirštu 1 min. 

  10 žingsnis.   Užsimerkite ir švelniai paspauskite akis 
pirštais. Kartokite 6 kartus. 

Nepamirškite, kad gerai savijautai palaikyti reikia laiky-
tis darbo ir poilsio režimo, sveikai maitintis, kuo daugiau 
laiko praleisti natūralioje dienos šviesoje, gryname ore ir 
pakankamai judėti. 

5 psl.   S V E I K A T A



„Žmonių emocijos ir poelgiai priklauso nuo to, kaip jie suvokia įvykius.“ Judith S. Beck

KELETAS GUDRYBIŲ MŪSŲ ŠVENTINIAM STALUI

Ne veltui yra sakoma, jog didžiosios metų šventės yra lau-
kiamiausios visame pasaulyje. Tai jaukumo, bendravimo 
su artimaisiais ir nuoširdumo metas. Taip pat daugumai 
šis laikotarpis asocijuojasi su maistu. Gardžiausi patie-
kalai puošia mūsų stalus ne vieną šventinę dieną. Tačiau 
daugelį po šventinio valgymo maratono kamuoja persi-
valgymas ar skrandžio skausmai, sunkumo jausmas. Ar 
įmanoma tai pakeisti? Taip! 

Tai nėra dar vienas tekstas apie persivalgymą, tačiau apie 
tai svarbu kalbėti. Dideliam maisto kiekiui suvirškinti rei-
kia daugiau fermentų, organizmas dėl to patiria savotišką 
stresą. Daugiau darbo tenka skrandžiui, kasai, kepenims, 
tulžies pūslei. Visi šie organai turi dirbti didesniu pajėgu-
mu. O jeigu šie organai yra silpnesni arba apie tai, kad jie 
negaluoja, dar nežinote, per didelis maisto ar gėrimų kie-
kis gali išprovokuoti negalavimą. Patariame persivalgius 
užsiimti lengva fizine veikla, pvz., išeikite pasivaikščioti.

SIŪLOME JUMS KELIS PATARIMUS ŠVENTINIAM 
PERIODUI:
 • Ragaukite. Jeigu ant stalo patiekalų gausa, palankiau-

sia jų visų nesidėti į savo lėkštę dideliais kiekiais, o ra-
gauti po truputį. 

 • Rinkitės mažesnes lėkštes. Ar kada pagalvojote, kiek 
daug įtakos mūsų suvartojamo maisto kiekiui turi lėkš-
tės dydis? Šventiniu laikotarpiu patariama rinktis ma-
žesnes nei įprasta lėkštes ir taip išvengti persivalgymo.

 • Neskubėkite. Patariama maistą valgyti nedideliais 
kąsneliais, gerai sukramtant. 

 • Susitelkite į maistą. Dažnai persivalgymą gali lemti ir 
tai, jog valgydami atliekate papildomus darbus, atsi-
randa išorinių dirgiklių. Maistas yra kupinas spalvų bei 
skonių, todėl geriausia valgant dėmesį sutelkti į jį.

 • Neatsisakykite pusryčių. Dažnai klaidą daro tie, kurie 
šventiniu laikotarpiu atsisako pusryčių su mintimi, jog 
jų vėliau laukia gausus šventinis stalas. Toks požiūris 
gali labai greitai pripildyti skrandį ir vėl bus persival-
goma.

SVARSTOTE, KAIP TRADICINIUS, ŠVENTINIUS 
PATIEKALUS PAVERSTI ŠIEK TIEK SVEIKESNIAIS? 
Tam neprireiks didelių pastangų. Štai keletas 
pasiūlymų:
 • Vietoje sviesto naudokite augalinius aliejus – rapsų, 

saulėgrąžų arba alyvuogių.
 • Norėdami suteikti maistui ar gėrimams papildomą, 

ryškų skonį, naudokite prieskonius, šviežias žoleles 
arba citrusinių vaisių sultis. Tokiu būdu sumažinsite 
druskos ar cukraus kiekį gaminiuose.

 • Stenkitės kuo mažiau gruzdinti maistą riebaluose 
(ypač daržoves!). Rinkitės sveikatai palankesnius 
maisto gaminimo būdus – virimą ar kepimą orkaitėje. 

 • Jeigu orkaitėje kepate riebią mėsa, sveikatai palan-
kiausia būtų, jog riebalai ištekėtų. Paruoštą kepti ga-
minį padėkite ant grotelių, o apačioje pakiškite skardą, 
į kurią nulašėtų riebalai.

 • Nepamirškite viso grūdo produktų! Duonos, ryžių, 
įvairių grūdų, miltų ir pan.

 • Nepamirškite daržovių. Gardinkite salotas augaliniais 
rapsų, saulėgrąžų ar alyvuogių aliejais. Daržovės yra 
spalvingos, todėl nuostabiai ne tik papuoš šventinį 
stalą, bet ir sužadins apetitą.

 • Ruošdami saldžiuosius kepinius, naudojamas šokola-
do drožles ar saldainius pakeiskite džiovintais vaisiais 
– spanguolėmis, vyšniomis, persikais ir pan.

 • Prisiminkite, jog vietoj naudojamo papildomo kiekio 
cukraus ar sviesto pyragams, sausainiams skonį gali-
me suteikti ir su vanilės ar migdolų ekstraktais.

 • Jeigu kepinyje naudojate tik baltus miltus, siūlome 
pusę naudojamo jų kiekio pakeisti viso grūdo miltais.

 • Ruošdamiesi į prekybos centrus nepamirškite pasida-
ryti pirkinių sąrašo, tai sutaupys Jūsų brangaus laiko, 
neįsigysite nereikalingų produktų.

 • Įsigydami prekes, atidžiai išsinagrinėkite jų etiketes, 
ypač atkreipkite dėmesį į cukraus ir druskos skiltis, 
kurios pateiktos produkto maistingumo deklaracijoje. 
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„Vaikai turi teisę į emocinį bendravimą, į pagarbą savo jausmams ir į tokį elgesį, kad galėtų išsiugdyti savo vertės suvokimą.“ Susan Forward7 psl.   R E C E P T A I

ŠILDANTIS MAISTAS ŽVARBIAI ŽIEMAI 

Tamsiomis bei vėsiomis žiemos dienomis 
norisi susikurti jaukumo ir šilumos įspū-
dį. Kodėl gi to nepadarius pasigaminant 
nuostabius pietus? Jie Jus aprūpins ne tik 
reikalinga energija, bet ir riebaluose tirpiais 
vitaminais, mineralais, o kur dar džiaugs-
mo suteikiantys naminiai avižinių dribsnių 
sausainiai...

KEPTA RIEBI ŽUVIS, BULVIŲ KOŠĖ 
SU MORKOMIS BEI BUROKĖLIŲ 
SALOTOS SU ANKŠTINĖMIS 
DARŽOVĖMIS

Kepta riebi žuvis 
4 porcijos, vienoje porcijoje (100 g) yra:  
23,6 g baltymų, 19,8 g riebalų, 259,6 kcal

Ingredientai:
 • riebi žuvis (pvz., lašiša) – ~500 g,
 • aliejus kepimui (pvz., saulėgrąžų) – 8 g.

Gaminimas:
1. Žuvies filė nuplauti, supjaustyti 

gabalėliais, pagardinti prieskoniais. 
2. Kepti orkaitėje (įvyniojus į popierių 

arba foliją) 160–180 °C temperatūroje 
15–25 min.

Bulvių košė su morkomis 
4 porcijos, vienoje porcijoje (100 g) yra:  
2 g baltymų, 3,8 g riebalų,  
14,3 g angliavandenių, 95,5 kcal

Ingredientai:
 • bulvės – ~400 g, 
 • morkos – ~160 g,
 • pienas 2,5 % rieb. – 115 g,
 • sviestas 82 % rieb. – 16 g.

Gaminimas:
1. Daržoves nuvalyti, nuplauti, susmulkin-

ti, sudėti į verdantį pasūdytą vandenį, 
virti 20–35 min., nusunkti ir pertrinti.

2. Pieną pakaitinti iki 70–80 °C temperatū-
ros. Sviestą išlydyti.

3. Į karštą pertrintų daržovių masę supilti 
pieną, sudėti sviestą ir išplakti iki viena-
lytės konsistencijos.

Dietisčių komentaras. Riebioje žuvyje 
gausu baltymų, niacino, vitamino B12, cinko, 
magnio, vitamino A ir D. Taip pat riebi žuvis 
yra puikus omega 3 riebalų rūgščių šaltinis. 
Šie riebalai padeda įveikti uždegiminius 
procesus, apsaugo nuo širdies ligų, insul-
to, cukrinio diabeto, uždegiminės žarnyno 
ligos, artrito. 

Bulvių košėje esančios morkos Jus ap-
rūpins beta karotenu, veikiančiu kaip an-
tioksidantas ir kurį organizmas paverčia 
vitaminu A. Jis reikalingas plaukams, odai, 
akims, kaulams, gleivinei, padeda apsisau-
goti nuo infekcijų, taip pat yra geras maisti-
nių skaidulų ir kalio šaltinis. Kad organizmas 
geriau įsisavintų beta karoteną, reikalingas 
nedidelis riebalų kiekis, šiuo atveju – bulvių 
košėje esantis pienas ir sviestas.



„Atidžiai rūpintis savo sveikata, tai kaip kaupti pinigus banke.“ Amerikiečių sėkmės mokytoja Louise Hay8 psl.   R E C E P T A I

Burokėlių salotos su ankštinėmis 
daržovėmis 
4 porcijos, vienoje porcijoje (100 g) yra: 
3,7 g baltymų, 5,4 g riebalų,  
13,7 g angliavandenių, 107,5 kcal

Ingredientai:
 • burokėliai – ~370 g (galima naudoti 

ir virtus),
 • ankštinės daržovės (avinžirniai, lęšiai,  

pupelės) – 44 g
 • arba konservuotos ankštinės dar-

žovės (avinžirniai, lęšiai, pupelės, 
žirneliai) – ~100 g,

 • nerafinuotas aliejus – 20 g,
 • citrinų sultys – 20 g.

Gaminimas:
1. Avinžirnius, pupeles mirkyti 12 val. 

vandenyje, perplauti.
2. Ankštines daržoves virti, kol su-

minkštės (virimo laikas nurodytas ant 
gaminio pakuotės).

3. Burokėlius nuvalyti, nuplauti, virti 
40–60 min., nupilti nuovirą, nulupti, 
perplauti, nusausinti, supjaustyti / 
sutarkuoti.

4. Konservuotas ankštines daržoves 
nukošti, perplauti tekančiu vandeniu.

5. Citrinas nuplauti, išspausti sultis. 
Daržoves sumaišyti su nerafinuotu 
aliejumi. Pagardinti citrinų sultimis ir 
prieskoniais. 

IR DESERTUI... AVIŽINIAI 
SAUSAINIAI SU BANANAIS IR 
DŽIOVINTAIS VAISIAIS 
15 sausainių, vienoje porcijoje (40 g) yra: 
2,7 g baltymų, 4,2 g riebalų,  
22,1 g angliavandenių, 134 kcal

Ingredientai:
 • bananai – 255 g (nulupti);
 • džiovinti vaisiai (kriaušės, abrikosai, 

slyvos, obuoliai, persikai, datulės, 
razinos, spanguolės ir kt.) – 195 g,

 • saulėgrąžų aliejus – 45 g,
 • avižiniai dribsniai – 240 g.

Gaminimas:
1. Džiovintus vaisius perplauti verdan-

čiu vandeniu, susmulkinti.
2. Bananus nuplauti, nulupti, susmul-

kinti, suberti avižinius dribsnius, džio-
vintus vaisius, supilti aliejų, pagardinti 
vanile, išmaišyti. Palaikyti ~15 min.

3. Šaukštu formuoti sausainius. Dėti 
į kepimo popieriumi / folija išklotą 
skardą, kepti konvekcinėje krosnyje / 
orkaitėje 180–220 °C 15–20 min., kol 
lengvai apskrus.

SKANAUS!



„Kas tikisi išlikti sveikas tinginiaudamas, tas elgiasi taip pat kvailai kaip žmogus, manantis tylėjimu patobulinsiąs savo balsą.“ Plutarchas9 psl.   R E N G I N I A I

NUOTOLINIS SUSITIKIMAS 
SU LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS 
KLAIPĖDOS SKYRIAUS STUDENTAIS

Šiuo metu labai svarbu ne tik likti namuose, 
laikytis asmens higienos ir kitų naujausių 
specialistų rekomendacijų, bet ir išlaikyti 
tinkamą fizinę bei psichinę sveikatą. Todėl 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu-
ro specialistai drauge su jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros paslaugų koordinato-
riumi š. m. lapkričio 18 d. vedė nuotolinį su-
sitikimą su Lietuvos verslo kolegijos studen-
tais, kurio tema ,,Fizinis aktyvumas karantino 
metu“. Karantino metu patariama būti kiek 
įmanoma fiziškai aktyviems ir vadovautis 
Lietuvos sporto universiteto profesoriaus 
A. Emeljanovo nuotolinio fizinio ugdymo per 
karantiną rekomendacijomis:

1. Nuotolinis ugdymas nėra taip blogai, kaip 
gali atrodyti. Tai naujos bendravimo, ben-
dradarbiavimo, kūrybingumo galimybės – 
tiesiog daug veiklų keliasi į internetinę er-
dvę, kurią turime tikslingai išnaudoti: patys 
mokytis, gilinti profesines ir informacinių 
technologijų kompetencijas

2. Nors gyvų, kontaktinių paskaitų beveik 
nėra, privalu laikytis Pasaulio sveikatos 
organizacijos mokinių / studentų fizinio 
aktyvumo rekomendacijų: mažiausiai 60 
min. kasdien imtis nuo vidutinio iki didelio 
fizinio aktyvumo ir bent 3 kartus per savai-
tę atlikti pratimus kaulų ir raumenų siste-
moms stiprinti.

3. Tikslingai įdarbinti, kūrybiškai išnaudoti 
informacines technologijas: išbandyti įvai-

rias internetines platformas, programėles, 
skatinančias studenų fizinį aktyvumą. 

4. Skatinti studentus kuo daugiau fiziškai 
aktyvaus laiko praleisti gryname ore  – 
kieme, parkuose ir kt. Pavyzdžiui, sufor-
muluoti fizinio ugdymo pamokos užduo-
tis  – vaikščioti, žaisti, kitaip aktyviai leisti 
laiką. Tyrimai rodo, kad per savaitę lauke 
praleidus 120 min. pagerėja organizmo 
savijauta. Be to, moksliškai įrodyta, kad 
pagerėja gamtoje žaidžiančių vaikų kogni-
tyvinės funkcijos.

5. Studentai turėtų laikytis darbo  /  moky-
mosi dienos režimo, tam tikros rutinos: 
keltis numatytu vienodu laiku, pusryčiauti, 
jungtis į paskaitas, tinkamai pailsėti. Todėl 
tėvai turėtų pasirūpinti savo vaikų tinka-
mu darbo ir poilsio režimu, pakankamu jų 
fiziniu aktyvumu, kad mažiau laisvo laiko 
praleistų prie ekranų.

6. Fizinis aktyvumas turi poveikį ir gerai 
emocinei savijautai, sveikatai. Svarbu ne-
pamiršti ir savo geros emocinės sveikatos, 
valdyti stresą bei krizines situacijas. 

7. Stengtis, kad visa šeima būtų fiziškai ak-
tyvesnė ir kartu praleistų kuo daugiau lai-
ko (ypač  – fiziškai aktyviai). Tyrimai rodo, 
kad daugiau nei pusė Lietuvos mokinių / 
studentų tėvų nėra praleidę fiziškai akty-
vaus laiko kartu su savo vaikais. O tai ga-
lėtų pagerinti ne tik bendrą šeimos fizinį 
aktyvumą, bet ir tėvų bei vaikų tarpusavio 
santykius.



„Jei jautiesi nesveikas, kuo skubiau daryk gerus darbus, taisyk santykius su aplinkiniais ir mažiau galvok apie save.“ Amerikiečių psichologas Paul Pearsall10 psl.   R E N G I N I A I

ĮVYKO PROJEKTO CHRODIS PLUS BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Spalio 27 d. įvyko nuotolinė baigiamoji tarptautinio pro-
jekto „CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergan-
tiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ (angl. CHRODIS 
PLUS: Implementing good practice for chronic dise-
ases) konferencija. Pranešimą apie 5-os darbo grupės 
(DG) įgyvendintas sveikatos stiprinimo ir ligų prevenci-
jos intervencijas įvairiose Europos šalyse skaitė organi-
zacijos EuroHealthNet atstovės Lina Papartytė ir Ingrid 
Stegeman. 

Pagal šį projektą 2018–2020 m. Klaipėdos miesto ir ra-
jono savivaldybėse buvo diegiamos dvi fizinio aktyvumo 
intervencijos: Airijos „Aktyvių mokyklų programa“ (angl. 
Active School Flag), kuri įgyvendinta penkiose ugdymo 
įstaigose (Klaipėdos Sendvario progimnazija, Klaipėdos 
„Gilijos“ pradinė mokykla, Klaipėdos r. Slengių mokykla- 
daugiafunkcis centras, Klaipėdos r. Šiūparių mokykla-  
daugiafunkcis centras, Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės 
pagrindinė mokykla) ir Islandijos „Multimodalinio moky-
mo intervencija bendruomenėse“ (angl. Multimodal trai-
ning in communities), skirta 60+ amžiaus grupės asme-

nims, siekiant gerinti lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos 
galimybes. Apie šių intervencijų įgyvendinimą sukurtą 
vaizdo klipą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: 
https://youtu.be/FAFoPMOw8AI 

Projekto CHRODIS PLUS baigiamosios konferencijos 
programą ir vaizdo įrašus galite rasti paspaudę nuorodą:
http://chrodis.eu/event/ chrodis-plus-online-

conference-on-chronic-diseases/

https://youtu.be/FAFoPMOw8AI
http://chrodis.eu/event/chrodis-plus-online-conference-on-chronic-diseases/
http://chrodis.eu/event/chrodis-plus-online-conference-on-chronic-diseases/


„Gyvenimas yra kelionė. Kuo mažiau bagažo pasiimsim, tuo daugiau įspūdžių galėsim parsivežti.“ Vokiečių aktorė Hanna Schygulla11 psl.   R E N G I N I A I

PROJEKTO CHRODIS PLUS SEMINARE – APIE LIETUVOJE SĖKMINGAI 
IŠBANDYTAS FIZINIO AKTYVUMO INTERVENCIJAS

Spalio 6 d. įvyko nuotolinis seminaras „Fizinio aktyvumo 
intervencijos, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir vy-
resnio amžiaus asmenims. Patirtys ir perspektyvos“. Semi-
naro organizatoriai – Higienos institutas (HI) ir Klaipėdos 
miesto ir rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 
(VSB).

Seminare pristatytos projekto „CHRODIS PLUS: gerųjų 
praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis 
ligomis“ metu Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybė-
se sėkmingai išbandytos fizinio aktyvumo intervencijos, 
skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir vyresnio amžiaus 
asmenims, taip pat supažindinta su projekto partnerių iš 
Islandijos vykdomomis fizinio aktyvumo intervencijomis 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Pirmoje renginio dalyje pristatyti Aktyvių mokyklų pro-
gramos (AMP) įgyvendinimo praktiniai aspektai Klaipėdos 
miesto ir rajono savivaldybių mokyklose. Aptarti įvykdyti 
AMP elementai: „Apibėk Europą“, „Europos sporto savai-

tė“, „Aktyvios kelionės“ ir „Aktyvios pertraukos“, naudoti 
fizinio aktyvumo įsivertinimo ir mokytojų klausimynai bei 
gauti rezultatai.

Antroje renginio dalyje projekto partneris iš Islandijos 
Janus Gudlaugsson („Janus Health Promotion“) pateikė 
savo sukurtos programos „Multimodalinio mokymo in-
tervecijos bendruomenėse“ teorinį pagrindą, pasidalijo 
mokslinių tyrimų rezultatais ir nuo 2008 m. darbo su šia 
programa Islandijoje patirtimi.

Po to kalbėta apie išbandytos programos „Multimoda-
linio mokymo intervecijos bendruomenėse“ įgyvendinimą 
Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse. Programos tiks-
las – skatinti vyresnių nei 60 metų asmenų fizinį aktyvumą. 
Klaipėdos miesto ir rajono VSB specialistės supažindino 
su programos metu vykdytomis fizinėmis veiklomis, taiky-
tais testais, kuriais siekta įvertinti dalyvių fizinį pajėgumą, 
ir gautais rezultatais. Akcentuota, kad siekiant ilgalaikio 
intervencijos poveikio, reikalingas programos tęstinumas.

SKAITYTI PRANEŠIMAI:
Airijos aktyvių mokyklų programos (AMP) įgyvendi-
nimas Klaipėdos miesto ir rajono ugdymo įstaigose 
(2018–2020 m.):
https://www.hi.lt/uploads/pdf/hospitalines/rengi-

niai/CHRODIS%20skaidres_Aktyvi%20mokykla%20(4).

pdf 

Sveiko senėjimo multimodalinė fizinio aktyvumo progra-
ma Klaipėdos mieste:
https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/CHRO-

DIS%20PLUS/Multimodalin%C4%97-programa_chro-

dis%202020-10-06.pdf 

CHRODIS PLUS intervencijų įgyvendinimo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v= FAFoPMOw8AI

https://www.hi.lt/uploads/pdf/hospitalines/renginiai/CHRODIS%20skaidres_Aktyvi%20mokykla%20(4).pdf  
https://www.hi.lt/uploads/pdf/hospitalines/renginiai/CHRODIS%20skaidres_Aktyvi%20mokykla%20(4).pdf  
https://www.hi.lt/uploads/pdf/hospitalines/renginiai/CHRODIS%20skaidres_Aktyvi%20mokykla%20(4).pdf  
https://www.hi.lt/uploads/pdf/hospitalines/renginiai/CHRODIS%20skaidres_Aktyvi%20mokykla%20(4).pdf  
https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/CHRODIS%20PLUS/Multimodalin%C4%97-programa_chrodis%202020-10
https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/CHRODIS%20PLUS/Multimodalin%C4%97-programa_chrodis%202020-10
https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/CHRODIS%20PLUS/Multimodalin%C4%97-programa_chrodis%202020-10
https://www.youtube.com/watch?v=-FAFoPMOw8AI


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
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https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

