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Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

N AUJ I E N L A I Š K I S
RUGSĖJO NR. 37

Pasibaigus vasarai ir rudeniui žengiant 

pirmuosius žingsnius, kviečiame 

stabtelėti prie malonaus ir naudingo 

rugsėjo mėnesio skaitinio!

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

Primename, kad Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministerija 
2020 m. liepos 7 d. nusprendė, jog vai-
kų profilaktinių sveikatos patikrinimų 
pažymėjimai galioja iki šių metų galo, 
tačiau ši išimtis taikoma tik tiems vai-
kams, kurie mokslus tęs toje pačioje 
ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo 
paskutinio patikrinimo nepasikeitė.

Jeigu vaikas naujai pradeda lankyti 
ugdymo įstaigą, ją keičia arba jo svei-
katos būklė nuo paskutinio privalomo 
profilaktinio sveikatos tikrinimo pasi-
keitė taip, kad reikėtų keisti jo fizinio 
ugdymo grupę, arba atsirado naujų 
bendrų arba specialių rekomendaci-
jų, kurių turi būti laikomasi jam daly-
vaujant ugdymo veikloje, tai sveikata 
turi būti patikrinta iki mokslo metų 
pradžios. 

Rekomenduojame tėveliams ne-
delsti ir jau dabar registruoti savo at-
žalas profilaktiniams sveikatos patikri-
nimams, kad metų gale nesusidarytų 
eilės pas gydytojus.

Vaikų ir pilnamečių mokinių sveika-
tos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir ko-
reguoti rizikos sveikatai veiksnius, nu-
statyti, ar tikrinamo asmens sveikatos 

būklė atitinka jo augimo ir brendimo 
pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl 
savo sveikatos būklės jis gali lankyti 
švietimo įstaigą. Kasmetinis profilak-
tinis sveikatos patikrinimas yra priva-
lomas visiems vaikams iki 18 metų, 
taip pat pilnamečiams mokiniams, 
ugdomiems pagal bendrojo ugdymo 
programas.

Nuo 2018 m. birželio 1 d. duome-
nys, susiję su vaiko sveikatos pažy-
mėjimu (forma Nr. E027-1), visose as-
mens sveikatos priežiūros įstaigose 
tvarkomi elektroniniu būdu. Elektro-
niniu būdu užpildytas ir pasirašytas 
vaiko sveikatos pažymėjimas paten-
ka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros in-
formacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios 
yra perduodamas į Higienos instituto 
Vaikų sveikatos stebėsenos informa-
cinę sistemą (VSSIS). Pažymėjime įra-
šomi nustatyti duomenys (taip pat ir 
fizinio ugdymo grupė), išvados ir reko-
mendacijos švietimo ar kitai ugdymo 
įstaigai. Pedagogams medikų reko-
mendacijas dėl mokinių sveikatos pa-
teikia mokyklos visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas.
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ŽAISKIME Į SVEIKATĄ!

Visą vasarą dvi uostamiesčio bibliotekos (Klaipėdos aps-
krities viešoji Ievos Simonaitytės ir Klaipėdos miesto savi-
valdybės Imanuelio Kanto viešoji bibliotekos) kvietė klai-
pėdiečius ir miesto svečius užsukti į Karlskronos aikštėje ir 
Poilsio parke įsikūrusias lauko skaityklas, kuriose lanky-
tojų laukė ne tik knygos, bet ir įvairios veiklos visai šeimai. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras dalyvau-
ja URBACT III programos projekte „Žaidimų paradigma“ 
(angl. Playful Paradigm). Įgyvendinant šį projektą siekia-
ma bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizaci-
jomis didinti kartų tarpusavio supratimą, stiprinti psichinę 
sveikatą, vystyti žaidžiančio miesto koncepciją. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai įsitraukė į 
bibliotekų lauko skaityklų veiklas su savo parengta pro-
grama. Buvo pravesta 18 veiklų: ryto mankštos, mankštos 
su balansinėmis platformomis, elastinėmis juostomis, ka-
muoliukais, šiaurietiškasis vaikščiojimas, joga zoo vaikams, 
stalo ir loginiai žaidimai, žaidimas su parašiutu ir pan. Šiose 
veiklose dalyvavo apie 100 įvairaus amžiaus lankytojų.

Kam reikalingi žaidimai? Specialistų teigimu, žaidimai 
suteikia ne tik malonumą ar pramogą, bet ir padeda su-
sikoncentruoti, atsipalaiduoti, nusiraminti, pailsinti mintis, 
gerinti nuotaiką. Tai didelės naudos sveikatai teikianti vei-
kla tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus asmenims. Žaidi-
mai – puikus būdas stiprinti savo ir kitų sveikatą! 
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PATIEKALŲ IDĖJOS VAIKAMS 

Rūpestingos mamytės rūpinasi savo vaikų maitinimu, 
nes žino, kad sveika mityba turi įtakos jų atžalų vysty-
muisi ir augimui, gerai fizinei, protinei ir emocinei būse-
nai. O ką daryti, jei nebežinote, kuo pradžiuginti savo ar-
timuosius? O gal pabodo vis tie patys patiekalai? Kad ir 
kaip būtų, pateikiame Jums du vaikų sveikatai palankių 
patiekalų receptus. Skanaus!

VARŠKĖS IR RYŽIŲ APKEPAS 
Išeiga – 4 porcijos. Vienoje porcijoje (150 g) yra: 21,3 g 
baltymų, 17,92 g riebalų, 19,72 g angliavandenių.

Ingredientai:
 • Varškė 9 % rieb. – 500 g
 • Ryžiai (nepoliruoti) – 24 g
 • Vanduo – 60 g
 • Manų kruopos – 15 g

 • Kiaušinis – 1 vnt. (nedidelis) 
 • Pienas 2,5 % rieb. – 52 g
 • Cukrus – 30 g
 • Sviestas 82 % rieb. – 15 g

Aptepti: 
 • Šaukštas grietinės 30 % rieb. 
 • Nedidelis kiaušinis

Gaminimas: 
1. Manų kruopas 15 min. brinkinti piene. 
2. Ryžius nuplauti, suberti į verdantį vandenį ir virti, kol 

suminkštės (ryžių virimo laikas nurodytas ant gaminio 
pakuotės), ataušinti. 

3. Kiaušinį nuplauti, atskirti trynį nuo baltymo. Trynį iš-
trinti su cukrumi iki purios masės. Baltymą išplakti iki 
standžių putų. 

4. Varškę pertrinti, dėti kiaušinio trynio ir cukraus masę, 
išbrinkintus manus, virtus ryžius, sviestą, išmaišyti. At-
sargiai įmaišyti išplaktą kiaušinio baltymą. 

5. Aptepimui skirtą grietinę išplakti su kiaušiniu. 
6. Masę supilti į kepimo popieriumi / folija išklotą, svies-

tu pateptą skardą. Viršų aptepti grietinės ir kiaušinio 
plakiniu. 

7. Kepti orkaitėje 200–220 °C temperatūroje 30–45 min.

Dietisčių komentaras: 
Varškės baltymai naudingi, nes juose yra nepakeičiamų 
aminorūgščių, pvz., triptofano ir metionino. Šios amino-
rūgštys būtinos nervų sistemai ir virškinamajam traktui. 
Šiame produkte gausu kalcio bei fosforo, kurie yra kau-
linio audinio ir dantų pagrindas. Be to, varškės baltymai 
pasisavinami geriau nei mėsos ar žuvies. Dėl to varškė 
puikiai tiks vakarienei ar naktipiečiams.
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MAKARONAI SU DARŽOVĖMIS 
IR SŪRIU
Išeiga – 4 porcijos. Vienoje porcijoje 
(215 g) yra: 11,86 g baltymų, 9,04 g 
riebalų, 59,05 g angliavandenių.

Ingredientai:
 • Makaronai (viso grūdo) – 260 g
 • Vandens (makaronams išvirti) – 

400 ml
 • Morkos – 112 g
 • Svogūnai – 96 g
 • Cukinijos – 500 g / moliūgai – 

576 g arba šaldyti moliūgai / 
cukinijos – 420 g

 • Fermentinis sūris 45–50 % rieb. – 
60 g

 • Saulėgrąžų aliejus – 16 g

Gaminimas:
1. Makaronus berti į verdantį van-

denį, virti, kol suminkštės (virimo 
laikas nurodytas ant gaminio pa-
kuotės), nusunkti. 

2. Daržoves nuvalyti, nuplauti, su-
pjaustyti. Morkas, svogūnus pa-
kepinti su aliejumi 3–5 min., dėti 
cukinijas / moliūgus, pagardinti 
prieskoniais, troškinti 10–15 min. 
Fermentinį sūrį sutarkuoti. Daržo-
ves ir sūrį sumaišyti su makaro-
nais arba patiekti atskirai.

Dietisčių komentaras: 
Moliūgai – puikus antioksidantų, 
maistinių skaidulų, mineralų ir vita-
minų šaltinis. Juose labai daug kalio 
bei vitamino A, beta karotino, kurio 
paprastai būna visuose oranžinės 
spalvos produktuose. Moliūguose 
yra karotinoidų liuteino ir zeaksanti-
no, kurie naudingi regėjimui. Šia dar-
žove galima gardinti salotas, sriubas, 
žaliuosius kokteilius. Taip pat moliū-
gai ar moliūgų sėklos puikiai tiks įvai-
riems kepiniams.

Cukinijose gausu skaidulų, vita-
mino C, kalio, beta-karoteno ir anti-
oksidanto liuteino. Cukinijos turi vita-
mino E, kuris stiprina nervų sistemą. 
Cukinijos aktyvina smegenų veiklą, 
spartina medžiagų apykaitą, gerina 
širdies raumenų veiklą bei stiprina 
raumenis. Ši daržovė padeda iš or-
ganizmo pašalinti skysčius, o su jais 
ir žalingas toksines medžiagas. Dėl 
švelnių skaidulinių medžiagų cuki-
nijos tinka mažiems vaikams, o dėl 
mažo cukraus kiekio – sergantiems 
cukriniu diabetu.

* Jei vaikas netoleruoja glitimo, ma-
karonus galite keisti į kukurūzų / 
ryžių / grikių makaronus.
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TUESI.LT ATSKLEIDŽIA KETURIS MITUS APIE SAVIŽUDYBES, 
KURIUOS TURI ATPAŽINTI KIEKVIENAS

1. MITAS: ŽMONĖS, KURIE KALBA 
APIE SAVIŽUDYBĘ, NENUSIŽUDO.
Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, taip kalbėdami 
gali ieškoti pagalbos ar pastiprinimo. Daug žmonių, gal-
vojančių apie savižudybę, patiria nerimą, depresiją ir ne-
viltį, gali jaustis taip, kad tiesiog nėra kitos išeities.

Apie 80 % nusižudžiusių asmenų vienaip ar kitaip yra 
užsiminę apie savižudybę – arba savo žodžiais, arba 
elgesiu. Taip, būna savižudybių, kurios įvyksta be jokio 
perspėjimo, tačiau dažniausiai prieš įvykstant savižudy-
bei pastebimi pavojaus ženklai.

Todėl labai svarbu rimtai vertinti tokius pavojaus 
ženklus, net jeigu Jums atrodo, kad tai tik gąsdinimas 
ar manipuliacija. Paklauskite tiesiai: „Ar tu galvoji apie 
savižudybę?“

2. MITAS: PAVOJINGA TIESIAI KLAUSTI 
APIE SAVIŽUDYBĘ, NES TAI GALI 
PASKATINTI NUSIŽUDYTI.
Jeigu žmogus negalvoja apie savižudybę, tiesus klau-
simas tikrai nepaskatins nusižudyti. Tam žmogui, kuris 
jau galvoja apie savižudybę, tiesus ir paprastas klausi-

mas gali tik padėti. Tiesiai klausdami apie savižudiškas 
mintis, asmeniui suteiksite progą pasikalbėti apie jam 
labai rūpimus, nors ir labai sunkius dalykus. Dažnai toks 
asmuo jaučiasi taip, kad niekas jo nesupranta, jis yra vie-
nišas, jam pačiam baisu kalbėti apie savo mintis. Todėl 
atviras pokalbis gali tik padėti.

3. MITAS: TAS, KURIS NORI NUSIŽUDYTI,  
VIS TIEK NUSIŽUDYS.
Priešingai, žmonės, ketinantys nusižudyti, dažniausiai 
svyruoja tarp noro gyventi ir ketinimo mirti.

Suicidologai teigia, jog žmonės nusižudo todėl, kad 
nebeištveria didelio psichologinio skausmo. Ilgai kęs-
dami tokį skausmą, žmonės trokšta nutraukti jį ir mano, 
kad vienintelis būdas tai padaryti yra savižudybė. Jie 
nenori mirti, jie nori nutraukti skausmą.

Dauguma galvojančių apie savižudybę būna visiškai 
pasimetę, nemato kitų išeičių, tačiau giliai savo viduje 
tikisi būti išgelbėti.

Laiku suteikta tinkama pagalba gali sumažinti šį 
skausmą ir išgelbėti gyvybę.

4. MITAS: NUSIŽUDO TIK PSICHIKOS 
SUTRIKIMŲ TURINTYS ASMENYS.
Psichikos sutrikimai (pavyzdžiui, klinikinė depresija) pa-
didina savižudybės grėsmę, tačiau dauguma žmonių, 
turinčių psichikos sutrikimų, nenusižudo. Didelė dalis 
nusižudžiusių neturėjo jokių psichikos sutrikimų. Psi-
chologinis skausmas, liūdesys ir neviltis nebūtinai yra 
psichikos sutrikimo požymiai.

Rugsėjo 10 d. minima Pasaulinė savižudybių preven-
cijos diena. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuras rugsėjo 21–22 dienomis šeimos gydytojus ir pri-
ėmimo skyriuose dirbančius asmens sveikatos priežiū-
ros specialistus kviečia dalyvauti savižudybių interven-
cijos mokymuose „ASIST“. Daugiau informacijos apie 
mokymus:
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/savizudy-

biu-intervencijos-mokymai-asist-22320.html 

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/savizudybiu-intervencijos-mokymai-asist-22320.html
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/savizudybiu-intervencijos-mokymai-asist-22320.html
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K O N F E R E N C I J A

„Paauglių rizikingas elgesys.  
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų  
vartojimo diagnostiniai kriterijai,  
galimas reagavimas nustačius  
vartojimo atvejį“
R u g s ė j o  2 4  d .   |   K l a i p ė d a

Pa g r i n d i n i a i  p r a n e š ė j a i :

Medicinos psichologė-psichoterapeutė  
Aina Adomaitytė 

Gyd. toksikologas,  
dr. Robertas Badaras

K o n f e r e n c i j o s  m e t u  s u ž i n o s i t e  a p i e :
•	Pagalbą priklausomybių klausimais Respublikiniame priklausomybės ligų 

centre Klaipėdoje;
•	Naujausias ir jaunimo tarpe populiariausias narkotines medžiagas;
•	Diagnostiką. Testavimą. Galimus pagalbos būdus. Teisinį reglamentavimą.
•	Naujausias rūkymo metodikas, mitus ir faktus.

R E G I S T R A C I J A :  w w w. s v e i k at o s b i u r a s . lt  →  R e g i s t r a c i j o s  į  v e i k l a s 

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/paaugliu-rizikingas-elgesys-narkotiniu-ir-psichotropiniu-medziagu-vartojimo-diagnostiniai-kriterijai-galimas-reagavimas-nustacius-vartojimo-atveji-22642.html
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SVEIKATOS TAKAIS – 
ŽYGIS ŠIAURIETIŠKAI

Leiskitės į aktyvią kelionę šiaurietiškai kartu su Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais. 
Šiaurietiškojo ėjimo – 9 kilometrų žygio startas nuo Pa-
jūrio regioninio parko direkcijos aikštelės rugsėjo 12 d. 
9.00 val. (Placio g. 54, Karklė). Renginio metu aprūpin-
sime lazdomis.

Eidami sveikatos takais ne tik pabūsime gryname 
ore, atsipalaiduosime, pasigrožėsime unikalia augme-
nija, bet pakeliui užsuksime ir į Pajūrio regioninio parko 
lankytinas vietas.

Norintys registruojami tel. 8 640 93343.

JUDUMAS – BE JOKIOS TARŠOS!

Kasmet Europoje rugsėjo 16–22 dienomis 
minima didžiausia tvaraus judumo kampa-
nija pasaulyje – Europos judumo savaitė.

2020 m. tema  – „Judumas – be jokios tar-
šos“ atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 
m. žemynas neišskirtų anglies dioksido. Šia 
tema taip pat siekiama pabrėžti neteršiančio 
transporto prieinamumą ir skatinti kurti visus 
įtraukiančią sistemą.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuras, kaip ir kasmet,  rugsėjo mėnesį orga-
nizuoja atšvaitų dalijimo akciją, siekdamas 
prisidėti prie pėsčiųjų saugumo kelyje. Ak-

cijoje talkins ir nuolatiniai partneriai – Klaipė-
dos miesto policijos pareigūnai.

ŠIEMET AKCIJA VYKS 2020 M. 
RUGSĖJO 22 D. 16.45–17.30 VAL. 
ŠIOSE VIETOSE:
 • Taikos pr.–Kauno g. sankryža  

(prie „Akropolio“). 
 • Liepų g.–Herkaus Manto g. sankryža  

(prie „Prezo“ kepyklėlės).
 • Herkaus Manto g.–Lietuvininkų a.  

(prie „Eurovaistinės“).



MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

Pietūs 12.00–12.45 val.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite  
info@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

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

