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Atostogomis ir jūra kvepiantis liepos–rugpjūčio mėnesių 
naujienlaiškis – naudingas skaitinys poilsiaujantiems,
bet pritaikytas ir dirbantiems. Jaukaus skaitymo!



„Vaizduotė yra svarbesnė už žinias.“  Albertas Einšteinas

STARTUOJA VAIKŲ VASAROS MOKYKLĖLĖSTARTUOJA VAIKŲ VASAROS MOKYKLĖLĖ

Liepos mėnesį vyks sveikatinančios vaikų vasaros 
mokyklėlės 7–12 m. vaikams pagal projektą 
„Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių 
sveikos gyvensenos skatinimas“, finansuojamą iš 
Europos socialinio fondo. 

Stovyklų metu vaikams patraukliomis formomis organi-
zuojamos veiklos šiomis temomis:
 • Sveika mityba. Paskaitėlių apie tinkamą mitybą metu 

kalbama apie pagrindines maisto grupes, mėgsta-
miausius vaikų valgius, maistą organizme ir žarnyne bei 
jo kelionę jame, daržoves ir ankštinius, cukrų, vandenį 
bei kitus gėrimus, maisto ir fizinio aktyvumo reikšmę 
gerai savijautai. Kiekviena paskaitėlė papildoma inte-
raktyviomis veiklomis: mėgstamiausio maisto lėkščių 
dėlionės iš maisto prekių katalogų iškarpų, mėgiamo 
maisto įvertinimas, cukraus kiekio produktuose spėlio-
nės, energijos suteikiančių ir nesuteikiančių produktų 
paieškos.

 • Burnos higiena. Paskaitėlių metu vaikai gauna pata-
rimų, kaip tinkamai rūpintis savo burnos higiena, pa-
simoko, kaip taisyklingai valytis dantukus skirtingomis 
priemonėmis. Patys drąsiausieji gali išbandyti tabletes 
dantų apnašoms nustatyti – tai puikus būdas įvertin-
ti vaiko pastangas rūpinantis burnos higiena. Vienos 
dienos apnašos nusidažo rausva spalva, o senesnės 
–violetine. Nusidažę dantų paviršiai lengvai nuvalomi 
šepetėliu su dantų pasta.

 • Fizinis aktyvumas. Kiekvieną dieną mokyklėlėje vai-
kai aktyviai mankštinasi ir žaidžia žaidimus, lavinančius 
pagrindinius judėjimo įgūdžius, vikrumą, lankstumą ir 
reakcijos greitį. 

 • Saugus eismas ir pilietiškumas. Su mažaisiais mo-
kyklėlės dalyviais kalbama traumų ir nelaimingų at-
sitikimų tema, gvildenami saugaus eismo klausimai, 
aptariamos vaikučių dažniausiai daromos klaidos. Ug-
domas pilietiškas požiūris ir supažindinama su teisine 
atsakomybe.

 • Pirmosios pagalbos mokymai. Šių mokymų metu vai-
kai įgyja žinių ir įgūdžių, kurie suteikia drąsos ir pasiti-
kėjimo ištikus nelaimei imtis reikalingų veiksmų.

 • Emocinės sveikatos stiprinimas. Paskaitėlių apie psi-
chinę sveikatą metu susipažįstama su emocijomis, 
analizuojama pasitikėjimo, baimės, liūdesio, pykčio, 
džiaugsmo ir kitų emocijų prigimtis bei patariama, 
kaip elgtis pajutus tam tikrą emociją. Paskaitas taip pat 
papildo ir praktinės užduotys, ugdančios bendravimo 
įgūdžius, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą. Meno tera-
pijos metu vaikai kuria ne tik piešinį ar kitą meno kūrinį, 
bet kūrybos metu išgyvena įvairias emocijas, mokosi 
pasakyti, kas patinka, o kas ne. Mokosi priimti vienas 
kitą ir džiaugtis buvimu kartu.

Veiklas ves patyrę savo sričių specialistai. Nekantrau-
dami laukiame mažųjų veiklos dalyvių. Paskubėkite, 
nes vietų skaičius ribotas, dalyvauti galima tik vienoje 
grupėje.
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 „Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.“ Samuelis Džonsonas

LIEPOS 25 DIENA – PASAULINĖ SKENDIMŲ PREVENCIJOS DIENA

2021 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų 
organizacija priėmė rezoliuciją ir paskel-
bė liepos 25 d. Pasauline skendimų pre-
vencijos diena. Ši rezoliucija įpareigoja 
dėti daugiau pastangų, kad skęstančių-
jų būtų kuo mažiau. Skendimas – viena 
iš dažniausiai pasitaikančių mirties ar 
negalios priežasčių. Tai viena iš dešim-
ties pagrindinių 5–14 metų vaikų mirties 
priežasčių. Daugiau kaip 90 proc. nu-
skęsta upėse, ežeruose, šuliniuose, buiti-
niuose vandens saugojimo rezervuaruo-
se ir baseinuose.

JT organizacija išskyrė šias priemones, ku-
rios padėtų sumažinti skendimų riziką:
 • Įrengti užtvarus, kurie kontroliuotų priė-

jimą prie vandens.
 • Mokyti plaukimo ir saugaus elgesio 

vandenyje.
 • Šviesti žmonės apie pirmąją pagalbą ir 

gaivinimą.
 • Nustatyti saugaus plaukiojimo valtimis, 

laivais taisykles ir užtikrinti jų laikymąsi.

KAIP SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE?
 • Mokėjimas plaukti negarantuoja sau-

gaus maudymosi. Skęsta ir mokantys 
plaukti žmonės, todėl svarbu žinoti, kaip 
saugiai elgtis vandenyje.

 • Neikite maudytis vienas. Vandenyje gali 
sutrikti sveikata, galite įsipainioti į žoles 
ar nuskendusį tinklą, gali ištikti mėšlun-
gis ar nutikti kas nors netikėto. Jei pra-
dėtumėte skęsti, kartu plaukiantis žmo-
gus galėtų Jums padėti. 

 • Nesimaudykite per ilgai. Vandens tem-
peratūra net ir šilčiausią dieną yra gero-
kai žemesnė nei mūsų kūno tempera-

tūra, taigi sušalti yra lengva. Sumažėjus 
kūno temperatūrai iki kritinės ribos, pra-
sideda hipotermija. Pirmieji šios būklės 
simptomai – drebėjimas, kalenimas 
dantimis. Vos tai pajutus, reikia lipti iš 
vandens, nusišluostyti, apsirengti ir pa-
sistengti sušilti – pabėgioti, pašokinėti ir 
pan.

 • Šokite į vandenį tik žinomose vietose. 
Daugeliui įšokti į vandenį nuo stataus 
kranto ar nuo tiltelio yra didžiausia pra-
moga. Bet net puikiai plaukiantys ir mo-
kantys nardyti prieš nerdami turi gerai 
apžiūrėti krantą ir dugną – gal ten riogso 
akmuo ar nuskendusi valtis, o gal srovė 
atplukdė nuolaužų ar šakų. Nepažįsta-
mose bei sekliose vietose jokiu būdu 
negalima beatodairiškai šokti į vandenį, 
pirmiausiai reikia lėtai brendant į van-
denį išsiaiškinti gylį, dugno ypatybes ir 
įsitikinti, kad šuolis į vandenį nesukels 
skausmingų pasekmių. Šokti į vandenį 
galima vietose, kuriose gylis yra bent 3 
metrai, tačiau negalima šokti nuo labai 
aukštų vietų.

 • Nešokite į vandenį smarkiai įkaitę sau-
lėje. Pirmiausiai apsišlakstykite van-
deniu, kad kūnas atvėstų. Įkaitusį kūną 
staiga panardinus į vandenį, raumenis 
gali sutraukti mėšlungis. Nešokite į van-
denį, kuriame daug besimaudančiųjų. 
Galite sužeisti juos ar susižeisti patys, 
panardinti kitus, gali būti sunku išnerti 
į paviršių per besimaudančius žmones.

 • Saugokite mažamečius vaikus. Nepa-
likite jų prie vandens be priežiūros nė 
akimirkai. Leiskite jiems maudytis tik su 
gelbėjimosi liemenėmis, o vaikams iki 

5 metų amžiaus užvilkite specialias lie-
menes, turinčias galvos atramas. Pripu-
čiami ratai, rankovės yra tik žaislai, o ne 
apsaugančios priemonės. 

 • Neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, 
padangų kamerų, savadarbių plaustų 
ar kitų priemonių, ypač jeigu nemokate 
plaukti. 

 • Neplaukite toli. Neplaukite už plūdurų, 
nors ir esate geras plaukikas. Net gerai 
mokančiam plaukti sunku įvertinti savo 
jėgas, todėl dažnai vaikai nuplaukia per 
toli. Pajutus bent menkiausius nuovar-
gio požymius, reikia nedelsiant plaukti 
į krantą.

 • Stebėkite oro sąlygas. Jeigu artėja au-
dros debesys, lipkite iš vandens. Prasi-
dėjus audrai, lietui, tikėtinos ir žaibo iš-
krovos, o žaibuojant labai pavojinga būti 
ne tik vandenyje, bet ir krante. Vanduo 
yra labai geras elektros laidininkas, to-
dėl drėgnas pakrantės smėlis taip pat 
labai gerai praleidžia elektrą. Žaibui 
trenkus kur nors netoliese, elektros sro-
vė vandeniu ir drėgnu pakrantės smėliu 
gali atkeliauti ir mirtinai sužaloti.

Saugiausia maudytis įrengtų paplūdimių 
maudyklose. Jų vieta turi būti pažymėta 
ženklu „Bendras paplūdimys“ ir (arba) „Mau-
dytis leidžiama“. Įrengtuose paplūdimiuose, 
kuriuose gali ilsėtis daugiau kaip 100 po-
ilsiautojų, turi būti medicinos ir gelbėjimo 
punktai, geriamojo vandens stotelės.

Kad smagus poilsis prie vandens telki-
nio nesibaigtų tragiškai, būtina ugdyti 
plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje 
įgūdžius.
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PROJEKTAS „SVEIKATOS PLĖTRA“ SKATINAPROJEKTAS „SVEIKATOS PLĖTRA“ SKATINA
BENDRADARBIAUTI STIPRINANT VISUOMENĖSBENDRADARBIAUTI STIPRINANT VISUOMENĖS
SVEIKATĄSVEIKATĄ

Gegužės 27 d. įvyko Interreg Baltijos jūros regiono 
programos projekto „Sveikatos plėtra“ (angl. Healthy 
Boost) partnerių virtualus susitikimas. Šio susitikimo 
tikslai – įvertinti, kaip miestai (savivaldybės) praktiš-
kai pritaikė projekto metu Rygos Stradinio universi-
teto parengtą tarpsektorinio bendradarbiavimo mo-
delį, bei pateikti politikos rekomendacijas, kuriomis 
vadovaujantis šis modelis būtų taikomas kaip ben-
dradarbiavimo gairės visuomenės sveikatos srityje.

Daugelio sektorių (vietos, valstybinio, privataus ar nevy-
riausybinio) bendradarbiavimas tampa vis aktualesnis 
sprendžiant visuomenės sveikatos problemas. Skirtingų 
sektorių įtraukimas siekiant geresnės bendruomenės 
sveikatos vis dar yra iššūkis Baltijos jūros regiono vals-
tybėse. Tradiciškai įgyvendinamos sveikatos gerinimo 
priemonės dažnai apsiriboja sveikatos priežiūros sistema, 
nors švietimo, socialinės ekonomikos, ūkio ir kiti sektoriai 
turėtų dirbti kartu. 

Projektu „Sveikatos plėtra“ siekiama gerinti 
tarpsektorinį bendradarbiavimą sveikatos srity-
je Baltijos jūros regiono valstybėse. Įgyvendinant 
šį projektą testuojamas ir tobulinamas parengtas 
tarpsektorinio bendradarbiavimo modelis, kuris 
orientuotas į sveikatos gerinimą Baltijos jūros regi-
one. Modelis buvo sukurtas remiantis mokslinėmis 
publikacijomis ir tarpsektorinio bendradarbiavimo 
sveikatos srityje savianalizės rezultatais (elektro-
nines savianalizės anketas užpildė 329 partnerių 
miestų savivaldybių administracijų atstovai, iš kurių 
114 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
atstovų). Miestai šio modelio veikimą jau išbandė 
praktiškai – modelis buvo diegiamas 9 projekto 
partnerių miestuose: Tartu, Jelgavoje, Turku, Suval-
kuose, Poznanėje, Klaipėdoje, Helsinkyje ir dviejuo-
se Rusijos miestuose – Pskove ir Čerepovece.

Tartu mieste buvo siekiama skatinti fizinį aktyvumą, 
įgyvendinant naujovę – dalykinius susitikimus vaikštant, 
skirtus biurų darbuotojams. Jelgavoje buvo diegiama 
sveikos mitybos skatinimo programa mokyklose. Pskove 
bus atidarytas fizinio aktyvumo centras „Mokyklos stadi-
onas“, o Čerepovece – įgyvendinama fizinio aktyvumo 
programa „0-5-30“. Turku miestas pasirinko plėtoti so-
cialinį marketingą, kuriuo siekiama įtraukti ir įgalinti gy-
ventojus dalyvauti priimant sprendimus dėl jų sveikatos. 
Suvalkuose buvo įgyvendinta ikimokyklinio amžiaus vai-
kų sveikos gyvensenos skatinimo programa. Poznanėje 
buvo tobulinamas savivaldybės administracijos ir nevy-
riausybinio sektoriaus bendradarbiavimas. Helsinkyje 
buvo diegiama dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, kuri 
skatina pačią bendruomenę spręsti dėl viešųjų lėšų pa-
naudojimo siūlant idėjas savivaldybei. Klaipėdos mieste 
taip pat buvo įgyvendinamas pilotinis projektas – dar-
naus judumo koncepcijos plėtra, kurios tikslas – skatinti 
gyventojų fizinį aktyvumą. Projekto metu buvo sukurtas 
virtualus pasivažinėjimas dviračiais po įvairias uostamies-
čio erdves. Miestiečiai bus kviečiami į Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biurą išbandyti šį pasivažinėjimą 
pasibaigus karantinui.

Tarpsektorinis bendradarbiavimas visuomenės svei-
katos srityje yra būtinas skatinant ir saugant sveikatą. 
Parengtas modelis vietos politikos formuotojams turė-
tų palengvinti skirtingų institucijų ir sektorių koordinavi-
mą ir integravimą įgyvendinant visuomenės sveikatos 
intervencijas.

Projektas „Sveikatos plėtra“ dalinai finansuojamas iš Eu-
ropos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos 
2014–2020 m. lėšų.
Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.facebook.com/HealthyBoostEU.
http://www.healthyboost.eu
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/sveikatos-pletra


„Neprotinga bijoti to, kas neišvengiama.“ I. Kantas5 psl.        S V E I K ATA

MOBINGAS: ŽENKLAI IR PAGALBOS GALIMYBĖS

Mobingas – tai psichologinio smurto forma, kuriai bū-
dingas sistemingas, ilgą laiką trunkantis teroras dar-
bo vietoje. Ši smurto forma dažniausiai būna nukreip-
ta prieš pavienius asmenis, o iš pirmo žvilgsnio neretai 
yra sunkiai pastebima ar konkrečiai nusakoma. Ben-
drais bruožais galima teigti, kad mobingas reiškiasi 
stipresniojo valdžia silpnesniajam psichologiniu ar 
jėgos, galios pranašumo demonstravimu atstumiant, 
išskiriant, pažeidžiant.

Viena ryškiausių Lietuvos mokslininkių, sutelkusių savo 
dėmesį į mobingą, prof. dr. Jolita Vveinhardt internetinia-
me tinklalapyje www.mobingas.lt ir knygoje „Mobingas 
darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas“, 
išleistoje kartu su bendraautoriais, pateikia visą sąrašą mo-
bingo skiriamųjų ženklų, nukreiptų į saviraišką bei komuni-
kaciją, reputacijos, autoriteto, socialinių santykių puolimą, 

pasikėsinimą į profesinę, gyvenimo kokybę ar tiesioginį 
sveikatos puolimą.

Keli mobingo skiriamieji ženklai:
 • grasinimai ir (ar) terorizavimas raštu arba žodžiu;
 • nuolatinis aukos darbo ir (ar) asmeninio gyvenimo 

kritikavimas;
 • paskalavimas apie auką, jos pašiepimas, išjuokimas, 

šmeižimas, apeliacija į psichikos sveikatą;
 • galimybių išreikšti savo nuomonę apribojimas; 
 • nuolatinis pertraukinėjimas ir (ar) kalbėjimas pakeltu 

tonu, įžeidinėjimas žodžiais;
 • vengimas bendrauti, lydimas demonstratyvių, pa-

niekinančių gestų, kalbėjimas užuominomis, tiesio-
giai nieko nepasakant;

 • ignoravimas ar uždraudimas bendrauti su auka ki-
tiems kolektyvo nariams;

 • nepagrįstas aukos darbo vietos perkėlimas atski-

riant jį nuo bendradarbių;
 • liguistas neigimas ir abejojimas teigiamais aukos 

darbo rezultatais, darbo įnašu, priimtais sprendi-
mais ir t. t.

Pagalbos sau ar kolegai organizavimo žingsniai:
 • objektyvių įrodymų užfiksavimas;
 • pokalbis su organizacijos vadovu;
 • kreipimasis psichologinės pagalbos (išsami infor-

macija apie nemokamas psichologines paslaugas 
Klaipėdoje ČIA);

 • kreipimasis į Valstybinę darbo inspekciją;
 • taip pat gali būti naudingos mediacijos (mediatorių 

sąrašas ČIA; mediatorė Klaipėdoje Kristina Martin-
kienė, tel. 8 674 535 58), koučingo specialistų ar su-
pervizorių paslaugos;

 • teisinė pagalba (dėl nemokamos teisinės pagalbos 
galima kreiptis į savivaldybę).

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/psichikos-sveikata/
https://vgtpt.lrv.lt/lt/advokatu-mediatoriu-ir-psichologu-sarasai/lietuvos-respublikos-mediatoriu-sarasas-2


„Laimės paslaptis: atrask ir gyvenk pagal savo pašaukimą.“ Jonathanas Haidtas6 psl.        S V E I K ATA

ELEKTRINIO PASPIRTUKO VAIRUOTOJAS – 
IŠSKIRTINIS EISMO DALYVIS?

Atšilus orams, kaip ir kasmet, padaugėja 
dviratininkų bei paspirtukininkų. Dviračiai ir 
paspirtukai padeda judėti neteršiant aplin-
kos ir išvengti naudojimosi asmeniniu ar vie-
šuoju transportu. Tačiau dėl tokio pasirinki-
mo daugėja nelaimingų atsitikimų, į kuriuos 
patenka dviračių ir paspirtukų vairuotojai. 
Specialistai ir pareigūnai vis primena, kad 
tiek paspirtukai, tiek dviračiai yra transpor-
to priemonės, ir jų vairuotojai privalo laikytis 
Kelių eismo taisyklių ir būti atsakingi eismo 
dalyviai.

Elektriniai paspirtukai pastaruoju metu yra viena 

populiariausių transporto priemonių miestuose. 

Naudojantis jais galima išvengti eismo spūsčių, 

tai ekologiška transporto priemonė, nereikalau-

janti didelių sąnaudų, nekelianti problemų dėl 

parkavimo ir pan. Tačiau dažnas jos naudotojas 

nežino arba ignoruoja elektrinių paspirtukų nau-

dojimo taisykles, dėl to kelia riziką ne tik sau, bet 

ir kitiems eismo dalyviams.
Pagal galiojančias Kelių eismo taisykles, 

elektriniai paspirtukai, kurių galingumas nevir-
šija 1 kW, o maksimalus greitis – 25 km/h, yra 
priskiriami motoriniams dviračiams, ir jų vairuo-
tojams keliami tokie patys reikalavimai kaip ir 
dviratininkams. Taigi elektrinių paspirtukų vai-
ruotojai privalo duoti kelią pėstiesiems, nekelti 
jiems pavojaus bei netrukdyti. Be to, važiuojant 
pro pėsčiąjį, būtina sulėtinti greitį iki 3–6 km/h 
(tai maždaug atitinka žmogaus ėjimo greitį) bei 
laikytis saugaus atstumo. Kaip ir dviratininkams, 
elektrinių paspirtukų vairuotojams kertant va-

žiuojamąją kelio dalį reikia nulipti nuo transpor-
to priemonės ir saugiai ją pervežti per pėsčiųjų 
perėją. Tamsiuoju paros metu būtina dėvėti lie-
menę su šviesą atspindinčiais elementais, įsi-
jungti žibintus.

KĄ BŪTINA ŽINOTI ELEKTRINIO 

PASPIRTUKO VAIRUOTOJUI, KURIS NORI 

IŠVENGTI SUŽALOJIMŲ?

Visų pirma, būtina dėvėti šalmą. Šalmas apsau-

gos galvą ir veidą nuo daugelio traumų. Rankų, 

riešų lūžiai gali sugyti greitai, tačiau smegenų 

traumas išgydyti yra kur kas sudėtingiau, dėl to 

galvos apsauga yra būtina, norint saugiai važi-

nėti paspirtuku.
Vieni svarbiausių saugos patarimų – nevai-

ruoti apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, važiuoti po vieną (nevežti 
kitų žmonių ant paspirtuko), važiuoti gerai žino-
mu ir suplanuotu maršrutu. Be to, specialistai 
rekomenduoja prieš kiekvieną kelionę patikrin-
ti elektrinio paspirtuko techninę būklę – stab-
džius, ratus ir kt.

Kadangi kiekvienas elektrinio paspirtuko vairuo-

tojas yra lygiateisis eismo dalyvis, reikėtų gerbti 

kitus eismo dalyvius ir laikytis eismo kultūros. 

Pasiekę kelionės tikslą palikite paspirtuką taip, 

kad jis nekliudytų kitiems – pėstiesiems, dvi-

ratininkams, motorinių transporto priemonių 

vairuotojams. 

ATMINTINĖ DVIRAČIŲ, PASPIRTUKŲ 
IR MOPEDŲ VAIRUOTOJAMS

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/elektrinio-paspirtuko-vairuotojas-isskirtinis-eismo-dalyvis-31770.html#lightbox[eg_2gtkg2]/0/) 
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PASAULINĖ KŪDIKIŲ MAITINIMO KRŪTIMI
SAVAITĖ 2021 – MŪSŲ VISŲ ATSAKOMYBĖ
IŠSAUGOTI ŽINDYMĄ KRŪTIMI

Nuo 1992 m. kiekvienais metais yra minima 
Pasaulinė žindymo krūtimi savaitė. Šiais 
metais daugiausiai dėmesio skiriama su-
pratimo, kaip žindymas prisideda prie iš-
gyvenimo, sveikatos, gerovės ir yra būtina 
jį puoselėti visame pasaulyje, skatinimui.

Apskaičiuota, jog maitinimas krūtimi kasmet 

apsaugo apie  20 tūkstančių motinų ir  823

tūkstančius vaikų nuo mirties. 
Žindymas – tai dieną ir naktį vykstantis ma-

mos ir vaiko bendravimas, teikiantis tiek fizio-
loginę, tiek psichologinę naudą abiem. Šiuo-
laikinėje literatūroje dažnai pabrėžiama nauda 
kūdikiui ir jo sveikatai, tačiau ne ką mažiau žin-
dymas naudingas ir pačiai mamai. Žindymas 
teikia tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę naudą 
moters psichinei ir fizinei sveikatai. Pasaulinė 
sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja 
žindyti 2 metus ir ilgiau, jei vaikas ir mama nori. 

Motinos pienas – vienintelis idealus nauja-
gimio maistas. Pirmus 6 mėn. motinos piene 
yra visų naujagimiui reikiamų maisto, augimą 
skatinančių ir imunitetą stiprinančių medžiagų. 

Žindomi kūdikiai:

 • rečiau serga infekcinėmis ligomis,

 • rečiau būna nutukę ir suserga II tipo cukri-

niu diabetu,

 • rečiau serga alergine sloga ir bronchų 

astma,

 • turi mažiau netaisyklingo sąkandžio 

problemų.

Žindančios motinos:

 • rečiau serga II tipo cukriniu diabetu,

 • rečiau serga pogimdymine depresija,

 • rečiau serga krūties bei kiaušidžių vėžiu.

Maitinimas krūtimi yra svarbus tiek naujagi-
mio, tiek kūdikio vystymuisi bei sveikatai, o 
motinos piene esantys antikūnai gali apsau-
goti nuo infekcinių ligų, įskaitant ir COVID-19 
ligą. Labai svarbu pabrėžti, jog įprastinis žin-
dymas neturėtų pasikeisti net susirgus šia 
infekcine liga. Atliktų nedidelės imties tyrimų 
duomenimis, SARS-CoV-2 viruso dalelių buvo 
aptikta 10 proc. pieno mėginių, bet dokumen-
tuotų atvejų, kai kūdikis užsikrėtė infekcija per 
motinos pieną, iki šiol nėra. Tačiau susirgus 
COVID-19 liga ar įtarus, jog buvo galima ja už-
sikrėsti, patariama laikytis visų asmens higie-
nos rekomendacijų:
 • Būnant šalia vaiko, dėvėti medicininę 

kaukę.
 • Kruopščiai nusiplauti rankas (skaičiuojant 

lėtai iki 20 prieš ir po bet kokio kontakto 
su vaiku).

 • Svarbu laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo 
etiketo.

 • Reguliariai valyti ir dezinfekuoti aplinkos 
paviršius (pvz., vystymo stalą, durų ranke-
nas ir t. t.).

Būkime atsakingi, sveiki bei laimingi!



„Kad pasiektume įspūdingų dalykų, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.“ Anatole

„KARŠTAI VASARAI – GAIVŪS IR LENGVI UŽKANDŽIAI“ 

Vasarą daugiau laiko praleidžiame lauke, daugiau 
judame, o karštomis vasaros dienomis valgyti norisi 
vis mažiau. Tad užkandžiams rinkitės gaivų ir lengvą 
maistą, valgykite mažomis porcijomis ir vartokite pa-
kankamai vandens. Vandenį galite pagardinti mėtų 
lapeliais, agurkais ar citrina.

DUONIUKAI SU VARŠKĖS UŽTEPĖLE
Duoniukai / trapučiai (kviečių, rugių, kukurūzų, ryžių, grikių)
(4 porcijos, vienoje porcijoje (10 g) yra 0,840 g baltymų, 0,240 g 
riebalų, 8,200 g angliavandenių, 36,9 kcal).
Varškės užtepėlė (4 porcijos, vienoje porcijoje (20 g) yra 
2,656 g baltymų, 4,075 g riebalų, 0,684 g angliavandenių, 
50,25 kcal).

Ingredientai:
 • Varškė 9 % rieb. – 24 g
 • Grietinė 30 % rieb. –12 g
 • Nerafinuotas aliejus – 3 g

Gaminimas: 
Varškę, grietinę, aliejų sutrinti trintuvu iki užtepėlės 
konsistencijos, pagardinti prieskoniais. Duoniukus tolygiai 
aptepti užtepėle.

PIENO, BANANŲ IR UOGŲ KOKTEILIS
4 porcijos, vienoje porcijoje (200 g) 4,64 g baltymų, 3,02 g 
riebalų, 23,48 g angliavandenių, 136,6 kcal.

Ingredientai:
 • Bananai – 400 g
 • Pienas 2,5 % rieb. – 440 g
 • Uogos – 150 g

Gaminimas: 
Uogas nuvalyti, nuplauti. Bananus nuplauti, nulupti, su-
pjaustyti gabalėliais. Uogas, bananus sutrinti su pienu iki 
vientisos konsistencijos.

SKANAUS!
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MITYBOS SPECIALISTĖS 
KOMENTARAS:

Bananas savo sudėtyje turi 
tiek paprastųjų, tiek sudėtinių 
angliavandenių, tad toks vaisius 
suteiks mums jėgų, be to, jis lengvai 
virškinamas, ramina žarnyną ir pasižymi 
uždegimą slopinančiomis savybėmis. 
Be to, bananuose yra pektino, kuris 
skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi 
mūsų organizme, todėl pastiprina 
mūsų imunitetą. Vaisiai dėl savo lengvo 
įsisavinimo tinka įvairaus amžiaus 
vaikams ir retai sukelia alergiją. 
Dėl bananuose esančio triptofano 
vaisiai gerina nuotaiką bei padeda 
atsipalaiduoti.
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NEMOKAMA MENO TERAPIJA,NEMOKAMA MENO TERAPIJA,
SKIRTA 55+ METŲ ASMENIMSSKIRTA 55+ METŲ ASMENIMS

Gryname ore turėsite galimybę pajusti harmonijos 
dvelksmą. Taikydami dailės ir rašymo metodus ieškosi-
me atsakymų, kaip reikėtų pasiekti harmoningą būseną 
ir išlikti joje.

Meno terapijos metu turėsite galimybę geriau pažinti save, suprasti ir 
įsisąmoninti savo poreikius, rasti vidinių resursų. Meno terapija padeda 
perkurti mintis ir emocijas, kurias žmogus įpratęs slopinti. Visai nebūtina 
mokėti piešti, nes meno terapija yra spontaniškas kūrybos procesas, 
kuris gali atskleisti daugiau nei tūkstančiai žodžių. Patirsite spontaniš-
kos kūrybos laisvę ir malonumą.  

Leiskite sau stabtelėti, atsipalaiduoti, skirti laiko sau ir tiesiog maloniai 
praleisti laiką.

Terapiją veda Evelina Kasinskaja, baigusi 165 valandų Maskvos pozity-
viųjų technologijų instituto kvalifikacijos kėlimo programą „Meno terapi-
jos metodai psichologinio konsultavimo, socialinio–pedagoginio darbo ir 
sveikatos priežiūros srityse“. Nuo 2017 metų veda praktines savęs pažini-
mo paskaitas, kurių metu taiko aromaterapiją, rašymo, pasakų, smėlio bei 
dailės terapijos metodus.

VIETA: Klaipėdos m. savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno atžalyno 
filialas (Kauno g. 49)

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA www.sveikatosbiuras.lt – 
registracija į veiklas arba mob. tel.  8 640 93350, arba el. paštu 
neringa@sveikatosbiuras.lt

SVARBU! Asmuo gali registruotis ir dalyvauti tik vienoje terapijoje.

O jeigu meno terapija Jūsų nesudomino, kviečiame porą vasaros va-
karų praleisti kino salėje. Daugiau informacijos apie nemokamus kino 
seansus ir registraciją rasite ČIA.
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https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/kino-seansai-55-metu-asmenims-tik-nauji-dalyviai-31823.html) 


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
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