NAUJIENL AIŠKIS
RUGPJŪČIO NR. 58

Rugpjūtis – puikus metas pasimėgauti paskutinėmis vasaros savaitėmis. Išnaudokime šią galimybę daugiau
laiko skirdami savo sveikatai ir gerai nuotaikai. Saulė, jūra, kvepiantys pušynai, vasaros sodų ir daržų gėrybės –
tai paprasti malonumai, kurie kiekvienam iš mūsų suteiks įkvėpimo gyventi sveikiau ir aktyviau.
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PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS
TIKRINIMAS NĖRA TIK FORMALUMAS
Visiems lopšelius, darželius ir mokyklas lankantiems vaikams privaloma kasmet iki
rugsėjo 15 d. profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Taip pat profilaktiškai tikrintis sveikatą privalo ir pilnamečiai mokiniai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas.
Norint profilaktiškai patikrinti vaikų sveikatą, reikia užsiregistruoti pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą.
Pasitikrinus sveikatą, elektroninėje sveikatos sistemoje yra atnaujinamas ugdymo įstaigoms reikalingas Mokinio sveikatos pažymėjimas. Jame yra pateikiami
sveikatos patikrinimo duomenys, gydytojo išvados ir rekomendacijos. Pavyzdžiui,
yra nurodoma fizinio ugdymo grupė, pagal kurią vaikui parenkamas tinkamas fizinis krūvis kūno kultūros pamokose (arba vaikas atleidžiamas nuo kūno kultūros
pamokų).
Šeimos gydytojas profilaktinio patikrinimo metu:
» išmatuoja vaiko ūgį, svorį, įvertina jo augimą;
» patikrina vaiko regėjimą ir klausą;
» pamatuoja kraujo spaudimą;
» įvertina kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų būklę;
» įvertina socialinę, emocinę raidą;
» jeigu yra poreikis, vaikas siunčiamas pas atitinkamos srities gydytoją specialistą, skiriami
papildomi tyrimai.
Gydytojas odontologas profilaktinio patikrinimo metu:
» apžiūri vaiko dantis, žandikaulius, sąkandį;
» jeigu reikia, rekomenduoja gydymą arba sudaro gydymo planą;
» įprastai vaikams nuo 6 iki 14 m. pasiūloma nemokamai dantis padengti silantais, kurie
apsaugo nuo ėduonies.

Tikrinti sveikatą reikia siekiant užtikrinti vaiko saugumą ir jo gerą savijautą mokykloje. Taip pat profilaktiškai tikrinant sveikatą nustatoma dauguma lėtinių ligų
bei pastebimi pirmieji sutrikimai.
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„Poilsis nėra tinginiavimas. Vasarą gulėti žolėje besiklausant vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas.“ John Lubbock

KRIZINIS NĖŠTUMAS
Gyvenime žmogų gali ištikti įvairios krizės. Viena jų – krizinis nėštumas.
Krizinis nėštumas – tai nėštumas, kurio moteris
nenorėjo, neplanavo bei kuris sukėlė asmeninę
krizę.
Planuotas nėštumas taip pat gali tapti kriziniu
pasikeitus moters ar (ir) šeimos gyvenimo aplinkybėms, sužinojus apie vaisiaus ligas.
Ne visi nėštumai, kurie yra neplanuoti, tampa
kriziniais nėštumais.
Dažniausiai įvardijamos priežastys, dėl
kurių nėštumas apibūdinamas kaip krizinis:
» moterys pastoja netinkamu metu, kai gyvenimo
sąlygos atrodo nėštumui netinkamos, nėštumas
trikdo ateities planų galimybes;
» dažnai krizinis nėštumas sutampa su kritiniu
moters amžiumi, kuriame svarbi karjera bei
profesinių įgūdžių formavimasis, patirtis;
» nėštumas neplanuotas.
Neretai manoma, kad krizinis nėštumas būdingiausias paauglėms, tačiau tyrimai rodo, kad 28 %
moterų krizinį nėštumą patiria 18–45 m., taip pat
krizinį nėštumą patiria 23 % vyrų.
Krizę išgyvenantis asmuo jaučiasi nestabiliai, pasimetęs, jį ištinka šokas, dėl to tampa sunku priimti
apgalvotus sprendimus. Asmuo būna linkęs likti
nuošalyje, atsiriboti nuo situacijos, dažniau leidžia
sprendimus priimti kitiems, neretai priima neapgalvotus sprendimus, lengviau pasiduoda aplinkinių
spaudimui.
Krizinio nėštumo metu moterims gali būti sunku
rasti ir apsvarstyti visas galimas alternatyvas, todėl
nėštumas gali būti nutraukiamas skubotai, o dėl to
gali kilti neigiamų trumpalaikių ar ilgalaikių pasekmių
psichologinei sveikatai.
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Krizinio nėštumo galimos išeitys:
» moteris išnešioja kūdikį iki nėštumo pabaigos ir
jį pagimdo;
» moteris išnešioja kūdikį iki nėštumo pabaigos, jį
pagimdo ir atiduoda įvaikinti;
» nėštumas nutraukiamas dirbtinio aborto būdu.
Krizinio nėštumo metu itin svarbu artimųjų palaikymas, pagalba ieškant galimų išeičių. Kai artimųjų
pagalbos nepakanka, svarbu kreiptis į specialistus.
Pagalbą krizinio nėštumo situacijoje visoje Lietuvoje teikia Krizinio nėštumo centras.
Krizinio nėštumo centras yra nevyriausybinė
organizacija, įkurta padėti moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio
netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo,
taip pat padėti moterims, sunkiai susitaikančioms su nėštumo nutraukimu ar patiriančioms
pogimdyvinę depresiją.
Krizinio nėštumo centras:
» teikia nemokamą konfidencialią pagalbą moterims bei poroms krizinio nėštumo laikotarpiu;
» teikia tęstinę kompleksinę įvairių specialistų pagalbą neplanuotai besilaukiančioms ir dėl to su
sunkumais susiduriančioms moterims bei poroms (materialinę, finansinę, socialinę, psichologinę, ginekologinę, teisinę, dulų, genetiko);
» teikia nemokamą pagalbą patyrus abortą,
praradus vaikelį dėl persileidimo ar priešlaikinio
gimdymo;
» teikia psichologinę pagalbą moterims, išgyvenančioms pogimdyvinę depresiją;
» skaito paskaitas gimnazijų moksleiviams apie
žmogaus gyvybės vystymąsi, neplanuotą nėštumą, aborto pasekmes bei atsakingus lytinius
santykius.

Kontaktai:
El. p. pagalba@neplanuotasnestumas.lt
Tel. +370 603 579 12
Darbo laikas:
I–V nuo 9.00 iki 17.00 val.

„Jei abejojate, sakykite tiesą.“ Mark Twain

MOKYKITĖS PLAUKTI IR BŪKITE ATSARGŪS VANDENYJE
Vaikų netekčių dėl išorinių veiksnių statistikoje žūtys vandenyje užima antrą vietą pagal dažnumą po žūčių per eismo įvykius. Palyginti su kitomis Europos šalimis, vaikų iki 19
metų Lietuvoje nuskęsta daugiausiai. Pagal naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Vaikų traumų prevencijos pasaulinės ataskaitos duomenis, skendimai sudaro
apie 28 proc. visų vaikų netyčinių trauminių mirties priežasčių.
Didelis pavojus nuskęsti gresia vaikams, nemokantiems
plaukti, besimaudantiems be suaugusiųjų priežiūros, neleistinose vietose. Vaikai neretai vandenyje elgiasi nerūpestingai, nesugeba įvertinti pavojaus. Pervertinę savo jėgas jie
nuplaukia per toli, pavargsta ir apėmus panikai nuskęsta.
Mokslininkų yra apskaičiuota, kad apie 30 proc. tokių nelaimių įvyksta dėl to, kad žmonės nemoka plaukti, toks pats
procentas – dėl neatsargaus elgesio vandenyje, o likusi dalis
susijusi su alkoholio vartojimu.
Nuskendusiųjų skaičiaus santykis tarp vaikų ir suaugusiųjų rodo, jog pagrindinė problema šiuo metu yra ne vaikų,
bet suaugusiųjų skendimai. Tačiau jau ankstyvoje vaikystėje
pradėjus diegti atsargaus ir atsakingo elgesio vandenyje
taisykles bei išmokius plaukti, ateityje galima išvengti dau-
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gybės skaudžių netekčių.
Mokymo plaukti aspektai
Mokyti plaukti galima tiek baseine (atvirame ir uždarame),
tiek ir natūraliame vandens telkinyje. Mokymo vieta turi būti
tinkamai paruošta, reikėtų turėti būtiniausią įrangą. Patalpos
(vieta), vandens būklė ir oro temperatūra turi atitikti higienos
normas. Jaunesnysis mokyklinis amžius – geriausias laikas
išmokti plaukimo technikos pagrindų, kadangi vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą.
Pradinio mokymo plaukti metodikos taikymą lemia mokymo tikslas. Tai gali būti masinis plaukimo mokymas, kuriuo
siekiama suformuoti gyvybiškai svarbius įgūdžius, arba plaukimo tobulinimas siekiant sportinių rezultatų. Rekomenduoti-

na, kad kiekviename baseine masiškai būtų mokoma plaukti,
nes šalyje, kaip jau minėta, nemažėja nelaimingų atsitikimų
vandenyje. Neretai dėl nemokėjimo plaukti arba suteikti pirmąją pagalbą skęstančiajam tenka mokėti žmogaus gyvybe.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios nemaža visuomenės dalis
nemoka plaukti, – labai didelis baseinų ir paauglių bei suaugusiųjų pradinio mokymo plaukti grupių trūkumas šalyje.
Būtent todėl, jei leidžia sąlygos, reikia stengtis išmokti (arba
išmokyti kitus) plaukti natūraliuose vandens telkiniuose vasaros metu.
Prieiga per internetą:

„Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara.“ Celia Thaxter

IŠŠŪKIS KIEKVIENAM – MAŽIAU
PLASTIKO!
Per pastaruosius septyniasdešimt metų plastiko gamybos mastai išaugo
daugiau kaip 200 kartų, skelbia Europos Komisija. Didėjantis plastiko kiekis lemia įvairius iššūkius planetai: auga aplinkos, ypač vandenynų, tarša,
neretai plastiko mikrodalelės per maisto grandinę patenka į mūsų maisto
produktus. Vienas iš būdų kovoti su neigiama plastiko įtaka gamtai – verslo
indėlis atsisakant perteklinio šios medžiagos naudojimo.
Plastikinius maišelius 1965 m. išrado Švedijos bendrovės „Celloplast“ darbuotojas Stenas Gustafas Thulinas. Maišeliai greitai išpopuliarėjo, nes juos pagaminti paprasta ir pigu. Dabar plastikinius maišelius daugelis naudojame kiekvieną
dieną. Skaičiuojama, jog įprastai plastikinį maišelį naudojame apie 25 minutes, o
paskui dažniausiai neatsakingai išmetame. Maišeliai suyra tik per 100–500 metų,
o žala gamtai tampa neatkuriama.
Kiekvieną minutę pasaulyje yra sunaudojama maždaug milijonas plastikinių
maišelių, o per metus europietis sunaudoja jų 500.
Kokios alternatyvos?
Gyventojai raginami bent vieną dieną per metus išsiversti be plastikinių maišelių ir vietoje jų rinktis aplinkai draugiškesnes alternatyvas:
» Rinkitės popierinį maišelį. Rudo popieriaus, nepadengti plastiku maišeliai suyra,
gali būti kompostuojami arba perdirbami.
» Rinkitės medžiaginius maišelius, pagamintus iš natūralių medžiagų: drobės,
kanapių pluošto ar kitų medžiagų.
» Medžiaginį maišelį visada turėkite su savimi – biuro stalčiuje, striukės kišenėje,
rankinėje ar kuprinėje.
» Pintinės – ne tik močiutėms ir seneliams! Plastikinis maišelis atrodo pigiai ir
neestetiškai, o pintinė simbolizuoja ilgaamžiškumą ir tvarumą.
» Pasisiūkite savo maišelį biriems produktams. Naujam gyvenimui prikelkite
senas drobines staltieses ir užuolaidas – iš jų pasiūtuose maišeliuose galėsite
sverti birius produktus.
» Tvarumo mokykitės kartu! Suburkite šeimas, draugus, kolegas ir kartu ieškokite
plastikinių maišelių alternatyvų.
Sakoma, kad įpročiui susiformuoti reikia veiksmą kartoti 66 dienas.
Pradėkime šiandien!
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„Mūsų gyvenimo tikslas – būti laimingiems.“ Dalai Lama XIV

SOCIALINIŲ TINKLŲ PRIKLAUSOMYBĖ
XXI a. sunku savo kasdienybę įsivaizduoti be įvairių technologijų. Išmanieji telefonai, televizoriai, automobiliai, kurie geba važiuoti be vairuotojo, kartais net išmanieji namai,
kuriuose pilna buitį lengvinančių įrenginių.
Metas pakalbėti apie socialinius tinklus. Daugelis savo
rytą pradedame peržvelgdami „Facebook“ arba „Instagram“ naujienas, kai kurie patys aktyviai dalyvaujame
socialinių tinklų gyvenime ir skelbiame įvairų turinį apie
save ar aplinką. Lyg ir nieko blogo? Tačiau šiuo metu
vis dažniau galime išgirsti, jog socialiniai tinklai sukelia
priklausomybę.
Ši problema ganėtinai nauja, todėl mokslininkai aktyviai ją tiria. Dažnai moksliniuose straipsniuose matome
išvadas, jog socialiniai tinklai tikrai sukelia priklausomybę
ir psichinės sveikatos problemų.
Kaip atsiranda priklausomybė socialiniams
tinklams?
Naršant įvairiose programėlėse ar internetinėse platformose žmogus patiria teigiamus jausmus, todėl į smegenis plūsteli dopaminas, neuromediatorius, išsiskiriantis
tada, kai yra jaučiami malonūs pojūčiai. Įkelta nuotrauka į
„Facebook“ ar „Instagram“, kiekvienas kitų žmonių patik-
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tuko paspaudimas tik didina dopamino išsiskyrimą, todėl
tai pamažu ir virsta priklausomybe.
Kas nutinka žmonėms, turintiems socialinių tinklų
priklausomybę?
» Mažėja savigarba, imama manyti, jog kitų gyvenimas
yra geresnis nei mano.
» Didėja izoliacija ir vienatvė.
» Atsiranda nerimas ar depresija.
» Gali atsirasti baimės jausmas, jog praleidžiame informaciją ar įvykius, kurie galėtų pagerinti gyvenimą (angl.
FOMO).
» Sutrinka miegas, ypač jeigu socialiniais tinklais naudojamasi prieš užmiegant.
» Mažėja fizinis aktyvumas.
» Prastėja mokslo ar darbo rezultatai.
» Atitolstama nuo santykių su kitais žmonėmis realiame
pasaulyje.
» Sumažėja gebėjimas užjausti kitus.

Taigi matydami šiuos neigiamus padarinius, pastebime, jog jie turi įtakos tiek asmeniniam žmogaus gyvenimui ir erdvei, tiek ryšiui su aplinkiniais.
Kaip atpažinti, ar turite socialinių tinklų
priklausomybę?
Svarbu atkreipti dėmesį į savo kasdienius įpročius.
Reiktų sunerimti, jeigu socialiniais tinklais naudojatės
mokykloje, universitete ar darbe vietoj to, kad studijuotumėte ar dirbtumėte, valgydami pietus ar vakarienę su
šeima ar draugais. Taip pat jeigu jaučiate dirglumą ar irzlumą ilgesnį laiką neprisijungę prie socialinių tinklų.
Galbūt metas atsijungti? Vis dažniau populiarėja draugų susibūrimai, kurių metu visi turi palikti išmaniuosius
telefonus vienoje vietoje ir pasiimti juos tik išsiskirstydami. Taisyklė nesinaudoti telefonu valgant vis dažniau atsiranda ir daugelio mūsų šeimose. Mes patys galime tai
reguliuoti ir galbūt pamatyti pasaulį, kuris tikrai yra pilnas
spalvų, ar geriau pažinti mus supančius žmones.

„Dar viena diena
– dar viena
galimybė.“
Nick
Vujicic
„Citatos
tekstas“
Citatos
autorius

STALO KARALIENĖ – BULVĖ
Bulvė – visiems labai gerai žinoma daržovė. Bulvės keptos, troškintos, virtos, gruzdintos. Iš šios daržovės gaminama daug įvairių
patiekalų. Ar žinojote, kad bulvės pasižymi didele maistine verte,
turi 18 aminorūgščių ir yra geras energijos, folio rūgšties, geležies,
vitamino B6 ir cinko šaltinis? Taip pat bulvėse yra kitų B grupės vitaminų, vitamino C, kuris stiprina imuninę sistemą, ir cholino, kuris
reikalingas smegenų vystymuisi, todėl bulvės puikiai tinka augančiam organizmui. Bulvė retai sukelia alergiją, todėl puikiai tinka
mažų vaikų mitybai. Tik svarbu pasirinkti tinkamą šios daržovės
gamybos būdą priklausomai nuo vaiko amžiaus. Tinkamiausias
būdas bulvėms ruošti – troškinti garuose arba virti nedideliame
kiekyje vandens. Patiekalams gaminti rinkitės sveikas bulves, pažaliavusiose ir sudygusiose bulvėse gali būti nuodingos medžiagos – solanino, tokių bulvių vartoti negalima.
BULVIŲ PUSELĖS SU FERMENTINIU SŪRIU
(4 porcijos, vienoje porcijoje (150 g) yra 6,255 g baltymų, 5,934 g riebalų,
37,058 g angliavandenių, 226,77 kcal).
Ingredientai:
» bulvių – 200 g,
» saulėgrąžų aliejaus – 3 g,
» fermentinio sūrio 45 proc. rieb. – 10 g.
Gaminimas:
1. Bulves nuplaukite, nuvalykite, nusausinkite, supjaustykite skiltelėmis, apšlakstykite aliejumi ir pagardinkite prieskoniais.
2. Kepkite orkaitėje popieriumi išklotoje skardoje 180–200 °C temperatūroje 30–45 min.
3. Likus 5 min. iki kepimo pabaigos, bulves apibarstykite tarkuotu
sūriu.

SKANAUS!
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„Žmogaus gyvenimas labai trumpas, tad geriausia, ką galime, – paversti šią mūsų laikiną kelionę Žemėje naudinga sau ir kitiems.“ Dalai Lama XIV

RENGINIŲ
KALENDORIUS
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„Šmaikštumas – pokalbio druska, bet
tikrai netekstas“
jo maistas.“
William
Hazlitt
„Citatos
Citatos
autorius

MUS RASITE

DARBO LAIKAS

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

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

