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Gruodis – paskutinis metų mėnuo, kai skubame 

ruoštis šventėms, apmąstome praėjusius metus ir 

išmoktas pamokas. Linkime, kad darbų ir minčių 

sūkuryje nepamirštumėte savęs ir skirtumėte savo 

sveikatai kokybiško laiko. Galbūt šis žiemiškas 

Sveikatos biuro skaitinys – puiki priežastis 

stabtelėti?



  „Kalėdos – tai ne blizgučiai ir ne lemputės. Tai vidinė šviesa mūsų širdyje – gerumas ir džiaugsmas.“ Nežinomas autorius

AR GALIMA PER ŠVENTES IŠVENGTI
MAISTO LIKUČIŲ?

Visi laukiame didžiųjų metų švenčių. Pakili šven-
tinė nuotaika, jaukiai papuošti namai ir, žinoma, 
gardūs šventiniai valgiai. Kai kurie apie patie-
kalus pradeda galvoti iš anksto ir jau lapkričio 
viduryje gali pasakyti, kuo nustebins savo arti-
muosius. O mes Jums šiandien norime užduoti 
klausimą: kur dingsta per šventes nesuvalgytas 
maistas?

Per šventes socialiniuose tinkluose dažnai 
matome nuotraukų, kuriose užfiksuota besi-
šypsanti šeima, susėdusi už šventinio maistu 
nukrauto stalo. Ar žinojote, kad trečdalis visų 
patiekalų nuo stalų vėliau keliauja į šiukšlines? 
Tai nėra tik mūsų pinigų ir laiko švaistymas, iš-
metamas maistas taip pat padaro žalos ir mūsų 
aplinkai, nes išskiria CO2. Šios dujos prisideda 
prie klimato kaitos. Gera žinia ta, kad visa tai ga-
lime pakeisti!
1. Planavimas. Daugelis, prieš šventes keliauda-

mi į prekybos centrus, neplanuoja savo pirki-
nių ir dažniausiai gausiai apsiperka, bijodami, 
kad svečiams pritrūks maisto. Žinant svečių 
skaičių ir jų mitybos įpročius, pravartu sudaryti 
pirkinių sąrašą, kad po švenčių maisto likučių 
neliktų. 

2. Šventinis laikotarpis – akcijų prekybos centruo-
se metas. Tai skatina pirkti ir tuos produktus, 
kurių iš tikrųjų mums nereikia. Kartais siūloma 
tris tokias pačias prekes įsigyti už dviejų kainą, 
tačiau reikia įvertinti, ar toks produktų kiekis 
nėra per didelis, o jeigu tai greitai gendantys 
gaminiai, apsvarstyti, ar spėsite juos suvartoti 
iki termino pabaigos.

3. Šventinė vakarienė. Pagalvokite, ar nereiktų 
atsisakyti standartinių vienodo dydžio porcijų 
kiekvienam savo svečiui. Visų mitybos įpročiai 

skirtingi. Geriau leiskite savo svečiams pa-
tiems įsidėti patiekalo tiek, kiek jie ketina su-
valgyti. Tokiu būdu liks mažiau maisto likučių, 
kuriuos reiktų išmesti. 

4. Atminkite, kad kai kurie per šventes likę ne-
suvalgyti patiekalai puikiai gali būti užšaldyti ir 
panaudoti vėliau.

5. „Tinka vartoti iki...“ ir „Geriausias iki...“. Šiuos 
abu užrašus matome ant maisto produktų pa-
kuočių, ir nors iš pažiūros jie atrodo panašūs, 
tačiau turi skirtingas reikšmes. Užrašu „Tinka 
vartoti iki...“ ženklinami greitai gendantys pro-
duktai – švieži, atvėsinti maisto produktai, pvz.: 
jogurtas, pienas, mėsa, įskaitant maltą mėsą ir 
mėsos gaminius, žuvis ir jos produktai, ne-
pasterizuotos vaisių sultys ir t. t. Pasibaigus 
šiam terminui, maistas nebėra saugus vartoti. 
„Geriausias iki...“ paprastai rašomas ant negrei-
tai gendančių maisto produktų, pavyzdžiui, 
kruopų, miltų, makaronų, taip pat konservuo-
tų, džiovintų maisto produktų ir t. t. Daugelis 
šių maisto produktų, pasibaigus nurodytam 
terminui, dar yra saugūs vartoti, tačiau jų ko-
kybė jau gali būti pablogėjusi, pavyzdžiui, 
susilpnėjęs aromatas. Nors prekybininkai, pasi-
baigus minėtam minimaliam tinkamumo var-
toti terminui, nebegali prekiauti šiais produk-
tais, tačiau siekiant išvengti maisto švaistymo 
vartotojai raginami įsitikinti, ar namuose jų tu-
rimi maisto produktai pasibaigus nurodytam 
terminui tikrai yra nebetinkami vartoti.

       Planuokime šventes atsakingai!
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   „Mažas kasdieninis džiaugsmas ir daro gyvenimą laimingą.“ Pem Braun

PROJEKTO „SVEIKATOS PLĖTRA“ KONFERENCIJA

Lapkričio 16 d. įvyko nuotolinė Europos Sąjungos 
Interreg Baltijos jūros regiono programos finansuo-
jamo projekto „Sveikatos plėtra“ (angl. „Healthy 
Boost“) konferencija, kurios tikslas – pristatyti projek-
to partnerių įgyvendintas praktikas ir sukurtas naujas 
priemones, skatinant bendradarbiavimą sveikatos sri-
tyje tarp įvairių sektorių.

Rygos Stradinio universiteto mokslo darbuotojai pristatė 
parengtą tarpsektorinio bendradarbiavimo modelį, kuris 
orientuotas į visų Baltijos jūros regiono gyventojų sveika-
tos gerinimą. Šis modelis buvo sukurtas remiantis moks-
linėmis publikacijomis ir tarpsektorinio bendradarbiavi-
mo sveikatos srityje savianalizės rezultatais (elektronines 
savianalizės anketas pildė savivaldybių administracijų at-
stovai). Miestai šio modelio veikimą išbandė praktiškai – 
modelis buvo diegiamas 9 projekto partnerių miestuose, 
įgyvendinant bandomuosius projektus: Tartu, Jelgavoje, 

Turku, Suvalkuose, Poznanėje, Klaipėdoje, Helsinkyje ir 
dviejuose Rusijos miestuose (Pskove ir Čerepovetse).

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 Čerepovetse – 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 miesto 
visuomenės sveikatos biuras plėtojo darnaus judumo 
koncepciją ir skatino gyventojų fizinį aktyvumą. Buvo 
pasirinktas originalus būdas siekiant padidinti gyventojų 
fizinį aktyvumą – pasitelktos VR technologijos: buvo su-
kurtas virtualus pasivažinėjimas dviračiais-treniruokliais 
po įvairias uostamiesčio erdves. 

Projekto tikslas – prisidėti prie darnios Baltijos jūros re-
giono valstybių plėtros bei gyventojų sveikatos ir sociali-
nės gerovės taikant pažangius, efektyvius ir integruotus 
tarpsektorinio bendradarbiavimo principus savivaldybės 
lygiu. 

Projektas „Sveikatos plėtra“ dalinai finansuojamas iš 
Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono progra-
mos 2014–2020 m. lėšų.
Daugiau informacijos apie projektą: 
http://www.healthyboost.eu. 
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BENDROSIOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS VAIKAMS 
NUO 5 IKI 11 METŲ IR PAAUGLIAMS NUO 12 IKI 17 METŲ

Fizinio aktyvumo teikiama nauda vaikų ir paauglių 
sveikatai neabejotina: pagerėja širdies ir kraujagys-
lių bei kvėpavimo sistemų būklė, normalizuojasi kar-
diometaboliniai rodikliai (arterinis kraujo spaudimas, 
lipidų ir gliukozės lygis kraujo plazmoje ir jautrumas 
insulinui), didėja griaučių raumenų pajėgumas, kauli-
nio audinio tankis bei tvirtumas, mažėja streso, nerimo 
bei lengvos ir vidutinės depresijos simptomai, mažėja 
galimybė nutukti ar turėti antsvorį, gerėja mokymosi 
rodikliai ir rezultatai. Todėl rekomenduojama:

1. Visiems vaikams ir paaugliams reguliariai užsiimti fi-
zine veikla.

2. Visiems vaikams ir paaugliams kasdien turėti ma-
žiausiai 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo 
fizinės veiklos. Didžioji dalis kasdienės fizinės veiklos 
turi būti ilgai trunkanti ištvermę lavinanti (aerobinė) 
veikla. 60 minučių fizinės veiklos galima sukaupti ne 
iškart, o per 2 kartus po 30 minučių ar net per 3 kar-
tus po 20 minučių.

3. Kad didėtų raumenų jėga ir kaulų tvirtumas bei jų 

tankis, didelio intensyvumo fizine veikla užsiimti ne 
rečiau kaip 3 kartus per savaitę. 

4. Norint pasiekti didesnės naudos sveikatai ar žymes-
nių teigiamų pakitimų organizme, fizinės veiklos lai-
kas turi būti ilgesnis nei minimalus (60 minučių) ir 
trukti bent 1,5–2 valandas (apie 120 minučių) kasdien.

Siekiant tinkamai skatinti fizinį aktyvumą, Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai aplan-
kė 17 bendrojo ugdymo įstaigų, pravedė 100 korekcinių 
profilaktinių mankštų, kuriose dalyvavo 400 mokinių. 

Gerosios praktikos siūlymai:
 • Net ir mažesnio intensyvumo ar trumpesnė nei re-

komenduojama fizinė veikla suteiks daugiau naudos 
sveikatai ir gerai savijautai negu fizinis pasyvumas ir 
ilgas sėdėjimas. Bet kokia fizinė veikla yra geriau nei 
nejudri gyvensena.

 • Vaikai ir paaugliai mankštintis turėtų pradėti nuo ne-
didelio fizinio aktyvumo ir laipsniškai didinti treniruo-
čių intensyvumą, dažnumą ir trukmę.

 • Svarbu visiems vaikams ir paaugliams suteikti vieno-
das ir saugias galimybes mankštintis bei skatinti juos 

dalyvauti fizinėje veikloje, kuri yra maloni, įvairiapusė 
ir atitinka jų amžių bei fizines galimybes.

Nejudri vaikų ir paauglių gyvensena ilgainiui nulemia 
šiuos sveikatos sutrikimus: padidėja riebalų kiekis ir kūno 
svoris, prastėja kardiometabolinė sveikata ir fizinis pajė-
gumas, atsiranda elgesio sutrikimų ar blogėja socialinis 
elgesys, prastėja miegas ir trumpėja jo trukmė. 

Todėl rekomenduojama:
Vaikams ir paaugliams apriboti laiką, praleidžiamą sėdint 
prie ekranų (TV, kompiuterio, mobiliojo telefono ir kt.), 
ypač poilsio metu. Šios rekomendacijos yra tinkamos vi-
siems sveikiems vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 17 metų 
amžiaus, jeigu nėra kokių nors specifinių medicininių 
kontraindikacijų. 

Taikant šias bendrąsias fizinio aktyvumo rekomenda-
cijas būtina atsižvelgti į individualius sveikatos, fizinės ir 
psichinės raidos bei motorinius gebėjimus. Jei yra gali-
mybė, lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantys vaikai ir 
paaugliai taip pat turėtų laikytis šių rekomendacijų, bet tik 
prižiūrimi atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros 
specialistų, kurie padėtų suprasti specifinius fizinės veiklos 
tipus bei rūšis ir tinkamai (individualiai) parinktų krūvį.
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GRUODŽIO 15 D. – TARPTAUTINĖ
ARBATOS DIENA

Kasmet gruodžio 15 dieną yra minima Tarp-
tautinė arbatos diena. Ji skirta populiarinti 
arbatos gėrimo kultūrą. Arbata yra vienas 
populiariausių gėrimų pasaulyje, vartoja-
mas nepriklausomai nuo tautybės, paros 
laiko ir kulinarinių pomėgių. Pirmą kartą 
arbatos diena buvo paminėta 2004 metais 
Indijos sostinėje Naujajame Delyje, o 2015 
metais Indijos Vyriausybės iniciatyva buvo 
patvirtinta kaip Tarptautinė arbatos diena.

Jau tūkstančius metų žolelės naudojamos 
maistui gardinti, ligoms gydyti, kenkėjams nai-
kinti, mūsų gyvenimui gražinti ir gerinti. Bėgant 
amžiams jos pradėtos sieti su nuostabiais mi-
tais, legendomis ir tautosaka. 

Bendrąja prasme žolelės yra augalai, ver-
tinami dėl savo skonio, aromato ar vaistinių 
savybių. Skirtingos jų dalys – stiebai, žiedai, 
vaisiai, sėklos, šaknys ar lapai – gali būti pri-
taikomos įvairiems tikslams. Visame pasaulyje, 
pradedant mažomis žolelėmis, augančiomis 
šalia plentų bei vieškelių, ir baigiant tankiais 
krūmokšniais kalnuotose vietovėse ir aukštais 
medžiais vešliuose atogrąžų miškuose, randa-
ma tūkstančiai augalų, priklausančių vaistin-
gųjų ir prieskoninių augalų kategorijai. 

Ežiuolė yra ne tik labai gražus, drugelius vi-
liojantis augalas, bet ir viena labiausiai žinomų 
vaistinių žolelių, stimuliuojančių imuninę siste-
mą, pasižyminti antivirusinėmis, antigrybelinė-
mis, antibakterinėmis, uždegimą slopinančio-
mis ir detoksikuojančiomis savybėmis. 

Ežiuolės savybė veiksmingai gydyti slo-
gą, ūmią viršutinių kvėpavimo takų infekciją 
intensyviai tyrinėjama mokslininkų. Daugelis 
klinikinių bandymų rodo, kad ežiuolė iš tikrųjų 

sumažina šių ligų simptomus ir jų trukmę. Tra-
diciškai ežiuolė naudojama kaip populiarus ir 
veiksmingas žolinis vaistas nuo daugelio už-
krečiamųjų ligų ir odos infekcijų. Ji stimuliuo-
ja imuninę sistemą, sustiprindama organizmo 
gebėjimą kovoti su bakterijomis, virusais ir ki-
tais ligas sukeliančiais mikroorganizmais. 

Šalavijas pasižymi uždegimą slopinan-
čiomis ir antimikrobinėmis savybėmis, todėl 
dažnai naudojamas kaip burnos skalavimo 
priemonė gerklės skausmui malšinti, dantenų 
uždegimui mažinti. Šios vaistažolės turi sau-
sinamąjį poveikį, mažina pernelyg gausų ir 
naktinį prakaitavimą, susijusį su menopauze. 
Šalavijai taip pat gerina atmintį, dėmesio su-
kaupimą ir nuotaiką. 

Nėščiosioms ir krūtimi maitinančioms mo-
terims vartoti raudonšaknius šalavijus nepa-
tartina, taip pat nereikėtų vartoti vaistinių šala-
vijų dideliais kiekiais. 

Vaistinė medetka turi didelius į saulutes 
panašius aukso ar oranžinės spalvos žiedus. 
Senovės Romoje iš šių žolelių buvo verdamas 
sultinys, kuris, manoma, pakeldavo nuotaiką. 
Medetkos turi sutraukiančiųjų savybių, to-
dėl gali sulaikyti kraujavimą, o antimikrobinis 
poveikis saugo pažeistą vietą nuo infekcijos. 
Medetkų tinktūra naudojama kaip veiksminga 
burnos skalavimo priemonė nuo dantenų in-
fekcijos ir burnos opų. 

Daugelyje šaltinių galima rasti nemažai in-
formacijos apie gydymą vaistažolėmis, tačiau 
kiekvienu individualiu atveju asmeniui pata-
riama pasikonsultuoti su kvalifikuotais gydy-
tojais. Be to, ir natūralios žolelės turi cheminių 
medžiagų, kurios kartais sukelia šalutinį po-
veikį. Neatsakingai vartojamos jos gali tapti 
nuodingos.
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MAŽŲ VAIKŲ SAVIREGULIACIJA

Vaikui augant, tėvai vis labiau nori, kad jis būtų ne tik svei-
kas ar valgus, bet ir geras. Šis buvimas geru paprastai apima 
mokėjimą palaukti, susilaikyti nuo nepageidaujamo elgesio 
ir gebėjimą įvairius dalykus daryti pačiam, t. y. pamažu tapti 
savarankiškam. Pastarųjų trijų komponentų bendras vardiklis 
yra savireguliacija, pasak V. Legkausko, dar apibrėžiama kaip 
„žmogaus mokėjimas stebėti savo mintis, jausmus ir elgesį bei 
juos koreguoti pagal savo tikslus ir situacijos keliamus reikala-
vimus“. Kitaip tariant, savireguliacija suprantama kaip tarpu-
savyje susiję individo gebėjimai ir procesai, leidžiantys valdyti 
bei moduliuoti dėmesį, elgesį ir emocijas, prisitaikant prie vi-
dinių ir išorinių reikalavimų. Nepriklausomai nuo teorinio po-
žiūrio, šiandien neabejotinai sutinkama, kad tai – vienas svar-
biausių psichologinių raidos konstruktų, plačiai nagrinėjamų 
jau keletą dešimtmečių.

Savireguliacijos formavimasis ir žaidimo vaidmuo 
ankstyvojoje vaikystėje
Savireguliacijos gebėjimus formuoja vaiko prigimtis ir patirtis, jie at-
siranda bei stabilizuojasi vaikystėje ir paauglystėje. Savireguliacijos 
gebėjimų raidą lemia individualių vaiko bruožų ir tėvų bei supančios 
aplinkos sąveika. Pagal C. B. Kopp, pateikusią savireguliacijos raidos 
modelį, valingos ir sąmoningos kontrolės gebėjimai išryškėja sulau-
kus maždaug 36 mėnesių, mat iki tol naujagimių ir kūdikių atsakus 
veikia išoriniai įvykiai, pvz., tėvų elgesys arba įgimti biologiniai me-
chanizmai, pvz., refleksai. Dėl to svarbu suprasti, kad trejų–ketverių 
metų vaikui dar gali būti sunku elgtis pagal tam tikras taisykles, de-
rinti savo elgesį prie kitų, susilaikyti. Visgi šių gebėjimų vystymui la-
bai svarbų vaidmenį atlieka vaizduotės arba vaidmenų ir kiti grupės 
žaidimai, kuriuose mažieji turi galimybę reguliuoti kitą drauge žai-
džiantį vaiką (-us), nuolat jam primindami, ką šis daro ne taip. Tokiu 
būdu žaidžiantys vaikai dar nereguliuoja savo elgesio, bet puikiai re-
guliuoja ir kontroliuoja vienas kitą bei mokosi tai taikyti sau, susidu-
ria su vaidmens taisyklėmis, kurių nesilaikydami iš žaidimo iškrenta. 
Palaipsniui vaikas ima paklusti vaidmens reikalavimams, o būtent tai 
darydamas patiria žaidime didžiausią malonumą, nes tam tikrų savo 
impulsų sukontroliavimas galiausiai suteikia vaikui pasitenkinimą – 
ne tik išlikimą žaidime, bet galimai ir pergalę. 

Neretai išlieka opus klausimas, kaip žaidimo metu stebimą savi-
reguliaciją padėti vaikui perkelti į realias gyvenimo situacijas? Suau-
gusiesiems rekomenduojama įtraukti vaiką į gyvenimiškų taisyklių 
kūrimą, ugdyti atsakomybės jausmą (pavyzdžiui, rūpinimąsi augin-
tiniu, kasdienę buitį). Išsyk svarbu suteikti erdvės vaiko kūrybišku-
mui, sprendimų priėmimui. Priešingu atveju, jeigu vaikas augs nuolat 
kontroliuojamas suaugusiųjų, bus įspraustas į pernelyg kruopščiai 
už jį suplanuotą laisvalaikį, vieną po kito einančius būrelius ar ki-
tas veiklas, kuriose nelieka arba lieka labai mažai vietos fantazijai, 
žaidimui, savarankiškiems sprendimams, formuotis savireguliacijos 
įgūdžiams gali būti sunku.

Savireguliacijos reikšmė
Teigiama, kad gebėjimas reguliuoti savo elgesį bei veikti pagal so-
cialinius standartus parodo ankstyvosios raidos ir socializacijos ko-
kybę, todėl tai yra tarp esminių raidos bei socializacijos uždavinių 
pirmaisiais gyvenimo metais. Išskiriama, kad gebėjimu nutolinti pa-
sitenkinimą bei palaikyti pusiausvyrą yra apibūdinami ir savidraus-
mės komponentai, kitaip įvardijami kaip tinkamo gyvenimo pamatas. 
Bene geriausiai žinomas ir klasikiniu vadinamas būdas savikontrolei 
įvertinti – Stanfordo zefyro (arba malonumo atidėjimo) eksperimen-
tas, kurio metu ikimokyklinio amžiaus vaikai turėjo galimybę rinktis 
tarp vieno zefyro dabar arba dviejų vėliau. Eksperimento vykdytojas 
pasakydavo vaikui, kad šis gali gauti vieną zefyrą dabar arba palauk-
ti, kol jis grįš, tuomet jis gautų ir galėtų suvalgyti du zefyrus. Pasilikę 
vieni kai kurie vaikai suvalgydavo zefyrą nedelsdami, kiti retkarčiais 
lyžteldavo arba kąsdavo po mažytį kąsnelį, treti išlaukdavo visą nu-
matytą laiką (15 min.), net jeigu laukiant keisdavosi elgesys: žvilgsnis 
perkeliamas į kitus objektus, uostomi zefyrai, trepsima kojomis, lin-
guojama susiėmus už galvos ar puolama į ašaras. Tie, kurie galėjo 
išlaukti ir atidėti malonumą, pademonstravo savikontrolės įgūdžius, 
esminius suaugusių žmonių veikloje. Visgi pastebima, kad kai ku-
riems šio gebėjimo stinga, ir tokie vaikai dažnai įvardijami kaip pro-
blemiški: mokykloje gauna prastus pažymius, praleidinėja pamokas, 
yra impulsyvūs ir tas impulsyvumas paveikia jų socialinį gyvenimą. 
O geresni savireguliacijos gebėjimai teigiamai veikia vaikų adapta-
ciją mokykloje. Atitinkamai tęstiniai minėto eksperimento rezultatai 
parodė, kad vaikų gebėjimas atidėti malonumą leidžia numatyti jų 
pažintines ir socialines kompetencijas ateityje. 

  „Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas.“ Lucijus Anėjus Seneka6 psl.        S V E I K ATA



   „Kartais žmogus tiek daug dirba, kad pragyventų, jog užmiršta gyventi.“ Viljamas Barklis7 psl.        S V E I K ATA

Būkite pavyzdžiu
Vaiko impulsyvaus ar nepageidaujamo elgesio akistatoje 
tėvams itin svarbu įgalinti savo pačių savireguliacijos ge-
bėjimus – stengtis išlikti ramiems. Neretai vaikai lyg vei-
drodis atspindi tėvų emocijas, patiriamą stresą. Išlaikydami 
savikontrolę, galime mažuosius geriau suprasti ir atjausti. 
Svarbu priminti sau, kad vaiko savireguliacijos gebėjimai 
lavėja su amžiumi, vykstant reikšmingiems smegenų rai-
dos procesams, todėl taip pat svarbu būti kantriems.

Bausmės – ne išeitis
Vaikams toli gražu ne visada pavyksta atlaikyti kylančias 
intensyvias emocijas – gali pasireikšti impulsyvumas, su-
sierzinimas, agresija. Jei tokio elgesio pasekmė yra savire-
guliacijos gebėjimų stoka, bausmės neišmokys vaikų išlikti 
ramių, įveikti sunkumų ar prisitaikyti skirtingose situacijose. 

Kitaip tariant, bausmės nestiprins įgūdžių, reikalingų regu-
liuoti savo dėmesį, elgesį ir emocijas.

Priešingai, tokia aplinkinių elgesio forma gali sukelti 
vaikui dar didesnę frustraciją, gėdos, kaltės jausmus, 
nesėkmės baimę – tokiu būdu nepageidaujamas vaiko el-
gesys bus tik pastiprinamas. Galiausiai padažnėjęs nepa-
geidaujamas elgesys gali tolinti vaiko ir tėvų ar mokytojų 
tarpusavio ryšį bei pastūmėti į uždarą nesibaigiančio stre-
so ratą, įtraukiantį visus susijusius narius. 

Struktūra ir nuoseklumas
Padėkite vaikui suprasti, ko jis gali tikėtis tam tikrose situa-
cijose ir ko tikimasi iš jo (laikantis rutinos, kasdienių taisyklių). 
Aiškumas ir nuspėjamumas yra reikšmingi mažinant stre-
są. Be to, pastebėta, kad žaidybinių situacijų metu vaikams 
gerokai lengviau sekasi išlaukti ar laikytis taisyklių, kai to 

reikalauja vaidmuo (pavyzdžiui, vaikas atlieka sargybinio ar 
apsauginio rolę), arba, kitaip tariant, yra aiškus ir supran-
tamas tikslas. Kviesdami vaiką į dialogą ir stengdamiesi 
paaiškinti konkretaus elgesio tikslus bei pasekmes, galime 
tikėtis gerokai efektyvesnio rezultato ir stiprinti mažųjų sa-
vireguliacijos gebėjimus.

Jausmų įvardijimas ir neatidėliotinas grįžtamasis 
ryšys
Kalbėkite su vaiku apie jausmus: padėkite juos atpažinti, 
įsivardyti, įvertinti emocijų intensyvumą (pavyzdžiui, ska-
lėje nuo 1 iki 5). Galiausiai akcentuokite, kad nesėkmės 
dažniausiai yra neatsiejama augimo ir mokymosi sąlyga, 
o sėkmės atveju išsakykite pelnytus pagyrimus, taikykite 
paskatinimus – tai gali būti laikas mėgstamai vaiko veiklai: 
filmukams, žaidimui, naudojimuisi ekranais ir kt.



  „Gyvenkime taip, tarsi tikėtume, kad tame slypi kokia nors prasmė.“ Torntonas Vailderis8 psl.        S V E I K ATA

PASAULINĖ AIDS DIENA 2021

Gruodžio 1-ąją minima Pasaulinė AIDS diena, 
inicijuota Pasaulio sveikatos organizacijos 1988 
metais. Pažymėdami pasaulinę AIDS dieną, siek-
dami mažinti stigmatizaciją, propaguoti bran-
desnį visuomenės ir sprendimų priėmėjų požiūrį į 
ŽIV infekciją ir su ja susijusias problemas, patei-
kiame dažniausiai užduodamus su ŽIV infekcija 
susijusius klausimus ir atsakymus į juos.

Pastaruoju metu viso pasaulio specialistai jėgas 
sutelkė COVID-19 ligos (koronavirusinės infek-
cijos) prevencijai, tačiau labai svarbu nepamiršti 
ir kitų užkrečiamųjų ligų, kurių padariniai žmoni-
jai gali būti ne mažiau skausmingi. Teikiant ŽIV / 
AIDS prevencijos, testavimo, gydymo ir priežiūros 
paslaugas daugelyje šalių susiduriama su dideliais 
trikdžiais, kurie neleidžia tinkamai ir greitai kovoti su 
šia liga. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija AIDS 
dienos proga dar kartą kviečia visas atsakingas or-
ganizacijas bei piliečius burtis ir išreikšti pagarbą 
visiems, dirbantiems ŽIV / AIDS prevencijos srityje, 
remti būtiniausias kovos su šia liga priemones.

Kas yra ŽIV testas?
Tai tyrimas, kuris nustato, ar žmogus užsikrėtęs 
žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV).

Kokie gali būti tyrimai dėl ŽIV?
 • Laboratoriniai – imamas kraujas iš venos, o 

atsakymo 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 anti-

kūnų 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 
rizikingo kontakto negalima, kadangi visos in-
fekcinės ligos turi inkubacinį periodą.

 • Organizmui susidūrus su virusu, reikia laiko, 
kad pasigamintų antikūnai prieš ŽIV. Laikotar-
pis, kol pasigamina pakankamas kiekis antikū-
nų ir juos galima nustatyti, vadinamas lango 
periodu.

 • ŽIV infekcijos lango periodas vidutiniškai trun-
ka 3 savaites.

Ką reiškia neigiamas ŽIV testo (tyrimo) 
rezultatas?
 • Neigiamas tyrimo rezultatas reiškia, kad tyri-

mo metu neaptikta jokių ŽIV infekcijos žymenų 
(nei antikūnų, nei antigeno). Tačiau dėl ŽIV in-
fekcijos 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 ras-

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

 • Tyrimas turi būti kartojamas ir ŽIV infekcijos di-
agnozė turi būti patvirtinta.
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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 antigenų) organizme 
yra arba jų nėra. Tokio testo rezultato priežastys gali 
būti specifinės (pvz., tyrimas atliekamas ŽIV infekcijos 
lango periodu) ir nespecifinės (pvz., rezultatams turi 
įtakos žmogaus sveikata ar būklė: nėštumas, autoi-
muninės, 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 grei-
tųjų savikontrolės ŽIV testų ir savo namuose patiems 
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 ty-
rimą, rezultatą. Neigiamas testo rezultatas neatsako į 
klausimą, ar partneris turi ŽIV.

 • ŽIV nebūtinai užsikrečiama per kiekvieną rizikingą (ly-
tinį, 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 neįsileidžia 
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.
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ŠALTUOJU METŲ LAIKU – DIDELIS
PAVOJUS APSINUODYTI SMALKĖMIS

Atšalus orams ypač didelį pavojų kelia netvarkingos krosnys ar 
net šiuolaikiški šildymo prietaisai, išskiriantys smalkes. Speci-
alistai įspėja, kad apsinuodijimas smalkėmis gali turėti rimtų 
ir ilgalaikių pasekmių sveikatai, bei ragina pajutus net lengvus 
simptomus kreiptis pagalbos į medikus.

Apsinuodijimo šaltiniai
Šaltuoju metų laiku namuose padaugėja apsinuodijimų anglies 
monoksidu (smalkėmis). Anglies monoksidas yra klastingas nuo-
das, nes neturi kvapo, skonio ar spalvos, todėl sunku pastebėti jo 
nuotėkį. Smalkes gali išskirti ne tik netvarkingos krosnys ar židi-
niai, bet ir modernūs dujiniai katilai, naudojami vandens ar patal-
pų šildymui. Esant netvarkingai ventiliacijos sistemai ar pasikeitus 
aplinkos sąlygoms, anglies monoksidas išsiskiria ne į lauką, o į pa-
talpas. Ypač svarbu nepamiršti apie smalkių keliamą pavojų, nes 
dėl gausaus snygio sutrikus elektros tiekimui žmonės ėmė naudo-
ti benzininius generatorius. Pavojus kyla tada, kai generatorius yra 
įnešamas į patalpas ir paliekamas įjungtas.

Apsinuodijimas smalkėmis
Apsinuodijimas anglies monoksidu gali būti lengvas arba sunkus, 
taip pat ir lėtinis. 

 • Nedidelis anglies monoksido kiekis patalpoje sukelia lengvą 
apsinuodijimą, kuriam būdingas galvos skausmas, svaigimas, 
veržimo jausmas, pulsavimas smilkiniuose, ūžimas ausyse, 
dažnas kvėpavimas, pykinimas, kartais su vėmimu, tačiau 
žmogus išlieka sąmoningas. Lengvas apsinuodijimas smalkė-
mis yra labai pavojingas, nes atsiradę negalavimai iš pradžių 
gali būti neatpažinti ir nesusieti su apsinuodijimu. Smalkėms 
labai jautrūs naminiai gyvūnai, todėl juos auginantys žmonės 
turėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusį gyvūnų elgesį ir savijautą, 
signalizuojančią apie galimą apsinuodijimą anglies monoksi-
du. Tačiau geriausia išeitis – įsigyti anglies monoksido detek-
torių (nepainioti su privalomais dūmų detektoriais).

 • Smalkėmis kvėpuojant nuolat, gali grėsti lėtinis apsinuodiji-
mas. Suprastėja miego kokybė, sutrinka širdies veikla, jaučia-
mas bendras blogumas, pablogėja atmintis, sunku susikaupti, 

skauda galvą. Dažnai panašiais simptomais skundžiasi visa 
šeima.

 • Į gyvenamąją aplinką iškart patekus labai dideliam anglies 
monoksido kiekiui, žmogų ištinka sunkus ūminis apsinuodi-
jimas, staigiai netenkama sąmonės, prasideda traukuliai, gali 
sustoti kvėpavimas. Tokiu atveju būtina kuo greičiau žmo-
gų išnešti į gryną orą, prasegti drabužius, jog būtų lengviau 
įkvėpti, ir kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

Apsinuodijimo pasekmės
Ar žmogus tikrai apsinuodijo anglies monoksidu, padeda nusta-
tyti kraujo tyrimas, parodantis karboksihemoglobino koncentraci-
ją kraujyje. Pagal tai diagnozuojamas ir apsinuodijimo smalkėmis 
sunkumas. Tačiau šis tyrimas efektyvus tik kelias valandas po ap-
sinuodijimo – praėjus kiek laiko ar pabuvus gryname ore, karbok-
sihemoglobino koncentracija sumažėja ir ne visais atvejais atspindi 
būklės sunkumą.

Dažniausiai apsinuodijimui smalkėmis gydyti naudojama prie-
monė yra deguonis.

 • Jei apsinuodijimas labai lengvas, užtenka išvėdinti patalpas ir 
pabūti gryname ore.

 • Jei apsinuodijimas sunkesnis, gydytojai sprendžia dėl pacien-
to hospitalizavimo ir gydymo baro kameroje, kurioje padidintu 
slėgiu tiekiamas 100 proc. deguonis. Priklausomai nuo paci-
ento būklės, gali būti taikoma ir dirbtinė plaučių ventiliacija.

 • Apsinuodijimo simptomams slopinti gali būti skiriami įvairūs 
vaistiniai preparatai, atliekamos hemodializės, gydymas nuo 
traukulių.

Apsinuodijimo anglies monoksidu pasekmės priklauso nuo 
smalkių koncentracijos ir kvėpavimo užterštu oru trukmės. Simp-
tomai gali pasireikšti ne tik iškart po apsinuodijimo, bet praėjus net 
2–4 savaitėms po besimptomio periodo. 

Jei įtariate, kad apsinuodijote smalkėmis, kreipkitės pagalbos į 
medikus arba pasikonsultuokite su Apsinuodijimų informacijos 
biuro specialistais, kurie teikia profesionalią pagalbą telefonu 
visą parą. Telefono numeris +370 5 236 20 52, daugiau informacijos 
www.apsinuodijau.lt.
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R E N G I N I Ų
KALENDORIUS

https://www.sveikatosbiuras.lt/files/Main/files/KALENDORIUS%202021%2012.pdf


  „Dėkingumas yra greičiausias kelias į džiaugsmą.“ Jefferson Bethke

DARŽOVĖS IR VAISIAI SKANIAI
VALGOMI NET IR ŽIEMĄ

Su kuo Jums asocijuojasi žodis „salotos“? Su vaikystės siaubu? O gal su spalvingomis, 
skaniomis daržovėmis, puikiai derančiomis prie pagrindinio patiekalo? Klaipėdos miesto 
vaikams salotos siejasi ne tik su skaniu ir naudingu, bet ir įdomiu maistu. Štai 2021 m. rug-
sėjo–spalio mėnesį Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdyti-
niai dalyvavo kūrybinių darbelių konkurse „Salotų salotos“, kurio metu vaikai, padedami 
mokytojų, pjaustė vaisius bei daržoves, dėliojo jų įvairias kompozicijas ir, pagaminę salotas, 
jas skanavo. Galiausiai buvo išrinkti nugalėtojai. Galbūt ir Jums, mieli skaitytojai, kils noras 
išbandyti tai, ką mėgsta vaikai, ir taip paįvairinti savo mitybos racioną.

Kas galėjo pagalvoti, kad salotos gali būti saldžios ir dar ledų ragelyje!? Tokia idėja kilo „Žiburėlio“ 
lopšelio-darželio „Saulučių“ grupei. Šios vaisių salotos gali būti patiekiamos kaip desertas ir kaip 
maistingas užkandis tiek vaikams, tiek suaugusiems. Dalijamės pirmos vietos nugalėtojų receptu: 

Ingredientai (vienai porcijai):
 • ¼ obuolio;
 • ¼ apelsino;
 • ½ kivio;
 • 1/3 banano;
 • ¼ kriaušės;
 • 1 gabalėlis meliono;
 • 1 konservuotas persikas;
 • 3 valgomųjų šaukštų natūralaus jogurto;
 • 1 vaflių ragelis.

Gaminimas: 
1. Vaisius nuplauti, supjaustyti kubeliais.
2. Į vaflių ragelį įdėti truputį jogurto, visus vaisius ir ant viršaus užpilti likusį jogurtą.
3. Jei norite sveikuoliškų ledų, ragelį galite 10 minučių palaikyti šaldiklyje.
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I vieta
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Jeigu Jūsų vaikai baidosi daržovių, jas galite paversti akiai pa-
traukliomis salotomis. Dalijamės salotų ir daržovių laivelių receptu, 
kurį parengė II vietos nugalėtojai – „Inkarėlio“ lopšelio-darželio 
„Boružėlių“ grupė.

Ingredientai:
 • agurkas;
 • ketvirtadalis kopūsto;
 • citrina;
 • paprikėlės;
 • pomidoras;
 • smeigtukai burėms.

Gaminimas: 
1. Kopūstą susmulkiname ir klojame į indą tarsi jūros bangas.
2. Pomidorus ir agurkus perpjauname per pusę ir išskaptuoja-

me – jie bus laiveliai.
3. Papriką ir likusias daržoves susmulkiname, jų pridedame į 

laivelius.
4. Iš agurko, kopūsto ir paprikos skustuku padarome laivams 

bures. 
5. Įsmeigiame smeigtukus, pritvirtiname bures.
6. Laivelius dedame ant kopūsto bangų.
7. Viską apšlakstome citrinų sultimis.
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MITYBOS SPECIALISTĖS 
KOMENTARAS:

Šie salotų receptai puikiai tiks tiek 
kasdieniam, tiek šventiniam stalui. 

Pabandykite įtraukti vaikus į gamybos 
procesą: duokite jiems užduotį nuplauti 

daržoves, vaisius, leiskite juos supjaustyti, 
įpilti aliejaus, išmaišyti salotas. Užduotėles 

parinkite atsižvelgdami į vaiko amžių 
ir gebėjimus. Vaikus, kurie nemėgsta 

daržovių, gali sudominti salotų įdomus 
patiekimas.

Ar norėtumėte paragauti „Oranžinės gaivos“? Dar 
vieną įdomų salotų receptą parengė „Versmės“ 
lopšelio-darželio „Bitučių“ grupė, konkurse užėmusi 
III vietą. 

Ingredientai:
 • 1 morka;
 • 1 agurkas;
 • ryšulėlis krapų;
 • 200 g moliūgų be žievės;
 • 2 v. š. citrinos sulčių;
 • 3 v. š. alyvuogių aliejaus;
 • 1 skiltelė šviežio česnako;
 • druskos pagal skonį.

Gaminimas: 
1. Moliūgą nulupti, išimti sėklas. Morką nuskusti.
2. Moliūgą, morką, agurką sutarkuoti burokine 

tarka. Įspausti česnako, sudėti smulkintus 
krapus.

3. Pagardinti druska, apšlakstyti aliejumi, citrinų 
sultimis. Išmaišyti.

SKANAUS!

III vieta

II vieta



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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