
Niekas nesuteiks jums ramybės, tik jūs pats. R. V. Emersonas
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Informacijos sklaida rūpinasi (organizuoja) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Artėjant gražiausioms metų šventėms, net nepastebime, kaip pamažu įsisukame į planavimo ir dovanų pirkimo sūkurį, 
dėl to neretai pamirštame pasirūpinti patys savimi. Išsekimas, stresas, nuotaikų kaita – tai dažni prieššventiniai palydovai, 
kurie ne tik kad neleidžia pasidžiaugti šventėmis iš visos širdies, bet ir kenkia mūsų sveikatai. O juk turbūt sutiksite, kad 
sveikata – tai didžiausias turtas ir brangiausia dovana. Rūpinkimės savimi – dovanokime sau sveikatą!

Projektas 
„Skaitmeninė 
lytiškumo ugdymo 
platforma vidurinėse 
mokyklose“

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras kartu su Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazija ir tarptautiniais partneriais
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėjo vykdyti 
„Erasmus+“ programos projektą „Skait-
meninė lytiškumo ugdymo platforma 
vidurinėse mokyklose“ (toliau – EDDIS).

Projekte vadovaujamasi ES jauni-
mo politikos strategija, kurios tikslas – 
jaunų žmonių sveikatos ir gerovės pa-
laikymas, atkreipiant dėmesį į lytinę 
sveikatą. Į projektą bus įtraukta apie 400 
mokinių ir 40 mokytojų, atsakingų už 
lytiškumo ugdymą.

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Jei problemą galima išspręsti, vadinasi, nėra jokio reikalo dėl jos jaudintis. Jei problema neišsprendžiama, jaudintis dėl jos beprasmiška. Dalai Lama 2 
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Projekto partneriai: 
Lisabonos aukštoji slaugos mokykla 

(Portugalija), Atėnų technologinis švie-
timo institutas (Graikija), Vasaramaeno 
vidurinė mokykla (Suomija), Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuras 
(Lietuva), 9-oji Kalitėjos „Manos Xatzida-
kis“ vidurinė mokykla (Graikija), Klaipė-
dos „Versmės“ progimnazija (Lietuva), 
Santo Antonijaus mokyklų klasteris 
(Portugalija).

2018 m. lapkričio 5–6 dienomis 
Suomijos Turku taikomųjų mokslų uni-
versitete vyko EDDIS projekto part-
nerių pirmasis susitikimas. Jo metu 
aptartos tolimesnės bendradarbiavi-
mo galimybės, sudėliotas susitikimų, 
skaipo konferencijų grafikas. Pristaty-
ta kiekvienos projekto partnerių šalies 
lytinio švietimo problema, sveikatos 
priežiūros teikimo mokyklose iššūkiai. 
Supažindinta su Vasaramaen vidurine 
mokykla (Suomija, Turku), visuomenės 
sveikatos slaugytojų ir slaugos pro-
gramų mokymosi praktiniais ypatu-
mais. Iki 2018 metų pabaigos numatyta 
apžvelgti literatūros analizę, atlikti ty-
rimą. 2019 m. balandžio 1–5 dienomis 
projekto partneriai atvyks į Klaipėdą, 
kur vyks kūrybinės dirbtuvės, bus mo-
deliuojamas EDDIS projekto turinys. 

 
Projekto problema ir 
projekto poreikis. 
Statistika rodo, kad pirmųjų lytinių 

santykių pradžia Lietuvoje yra 13–15 
metų. Būdami 19–20 metų vaikinai vi-
dutiniškai jau būna lytiškai santykia-
vę su 4,84 partnerio, o merginos – su 
3,24 parnerio. 30 proc. lytinių santykių 
turėjusių paauglių nenaudoja jokių ap-
sisaugojimo priemonių, kas sąlygoja 
lytiškai plintančių ligų (LPL) atsiradimą 
bei nepageidaujamų nėštumų skaičių. 
Klaipėdos mieste 2016 m. registruo-
ta 11 paauglių (15–17 m.) gimdymų. 
Nustatyta, kad kiekviena jaunesnė karta 
vidutiniškai vieneriais metais anksčiau 
pradeda lytinį gyvenimą, palyginus su 
vyresniąja. Lytinis ugdymas Lietuvoje 
dar tebėra labai opi tema – dažnai jau-
niems žmonėms trūksta informacijos 
apie kontracepciją (kaip ir ką naudoti), 
nespėjama laiku suteikti reikalingos in-
formacijos bei paslaugų. Mokyklose ly-

tinio švietimo programa integruojama į 
atskirus mokomuosius dalykus, bet pe-
dagogai ir sveikatos priežiūros specia-
listai dar nėra pasirengę spręsti paaug-
lių reprodukcinės sveikatos problemų. 

Projekto esmė. 
Projekto prioritetai: 
• horizontalusis projekto prioritetas – 

socialinės atskirties mažinimas, 
• bendrojo ugdymo prioritetas – 

ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos pre-
vencija. 

Projekto tikslas – gilinti mokinių 
(13–16 m.) žinias lytinės sveikatos srityje 
bei atnaujinti lytinio ugdymo metodus. 

Projekto idėja – bendradarbiaujant 
su mokiniais, mokytojais bei lytinio švie-
timo ekspertais iš keturių Europos šalių 
sukurti tarptautinę elektroninę plat-
formą, skirtą mokinių lytiškumui ugdyti. 

Projekto veiklos: 
1. Mokinių lytinio ugdymo poreikių 

tyrimas, siekiant sudaryti elektroninės 
lytiškumo platformos temas ir turinį 
(2018 m. ruduo).

2. Elektroninės lytiškumo platformos 
kūrybinės dirbtuvės (darbas grupėse, 
dalyviai: mokiniai savanoriai, jų mokyto-

jai ir lytinio švietimo specialistai). Organi-
zatoriai – Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras ir Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazija (2019 m. pavasaris).

3. Fenomeno (reiškinių visumos) ty-
rimu paremtas mokymas ir mokomo-
sios medžiagos plėtojimas pamokose 
(2019 m. ruduo).

4. Elektroninės lytiškumo platfor-
mos bandomasis diegimas (pilotavi-
mas) projekte dalyvaujančiose mokyk-
lose – elektroninės platformos turinio ir 
metodų išbandymas, atsižvelgiant į mo-
kinių, mokytojų, sveikatos specialistų 
nuomonę (2020 m. ruduo).

5. Projekto vertinimas, vystymas ir 
pritaikymas (2021 m. pavasaris). Elek-
troninės lytiškumo platformos palaiky-
mas iki 5 metų nuo projekto pabaigos 
(iki 2026 m.).

Projekto rezultatai:
1. EDDIS projekto tyrimas apie moki-

nių lytinio ugdymo poreikius, lūkesčius.
2. Jaunimo bendradarbiavimo ir įsi-

traukimo modelis.
3. Elektroninės platformos lytiškumui 

ugdyti sukūrimas, kurią mokiniai galės 
naudoti pamokose ir savarankiškai.

Projektas finansuojamas iš ES programos 
„Erasmus+“ lėšų.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Sekite naujienas 
www.sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos miesto 
visuomenės 

sveikatos biuras

PROJEKTO 
TIKSLAS – 
padėti valstybėms 
narėms nustatyti 
veiksmingas lėtinių 
neinfekcinių ligų 
naštos mažinimo 
priemones, didinti 
sveikatos sistemų 
tvarumą ir plėtoti 
žmogiškąjį kapitalą.

PROJEKTAS
„CHRODIS+“  

     AIRIJOS VYKDOMA 
INTERVENCIJA 

„AKTYVI MOKYKLA“
Programa skirta vaikų fizinio 

aktyvumo lygiui padidinti, 
sukuriant fiziškai aktyvių 
mokyklų bendruomenę. 

Programa orientuota į 
nuolatinį bendradarbiavimą 

su mokiniais, jų tėvais, 
vietine bendruomene ir 

nacionalinėmis agentūromis. 

      ISLANDIJOS VYKDOMA INTERVENCIJA
Programa, skirta 60+ amžiaus grupei, siekiant 
gerinti lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos 
galimybes.

PROJEKTO VEIKLOS 
KLAIPĖDOS MIESTE:

Programą sudaro:
  Testai prieš fizinį krūvį.
  Fizinio aktyvumo veiklos – vaikščiojimas 
didinant krūvį ir jėgos pratimai 
(taisyklingą pratimų atlikimą užtikrins 
sveikatos specialistas / treneris).
  Testai po fizinio krūvio (po 6 ir 12 mėn.)

Testų kompleksą sudaro:
   Standartizuotas klausimynas gyvenimo 
kokybei vertinti.
   SPPB testas fiziniam pajėgumui vertinti.
   „Stok ir eik“ testas, skirtas judrumui ir 
pusiausvyrai matuoti.
   Izometrinės raumenų jėgos matavimas 
dinamometru.
   Ištvermės 6 minučių trukmės 
vaikščiojimo testas. 
   Ir kt.

Šios programos komponentai 
bus įgyvendinami dviejose 

uostamiesčio mokyklose.
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Pasidalytas džiaugsmas auga. Dž. Holendas 4

Sveikata

Gruodžio 3-oji – 
Tarptautinė 
neįgaliųjų diena

Šią dieną visuomenė supažindinama 
su neįgaliųjų žmonių problemomis, pri-
menama apie žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, 
tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei 
būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimy-
bę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis 
ir laisvėmis be diskriminacijos, ką pla-
čiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencija.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai gruodžio 
3 d. neįgaliųjų socialinėje įmonėje 
,,Regseda“ organizuoja teorinę / prak-
tinę veiklą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas 
darbo vietoje“. 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga 
nuoširdžiai palaikome visus neįgaliuo-
sius, jų artimuosius ir globėjus, visus, 
kurie savo pastangomis, šiltu žodžiu ar 
šypsena padeda žmonėms su negalia 
integruotis į visuomenę, jaustis reika-
lingiems ir būti savarankiškiems.

Ką daryti, kad streso 
prieš šventes būtų 
mažiau

Didžiosios metų šventės yra laukia-
mos daugelio žmonių – tai stebuklin-
gas metas, kai galime susitikti su arti-
maisiais ir draugais, kartu atšvęsti ir su 
nekantrumu laukti ateinančių Naujųjų 
metų. Tačiau tai yra ir laikas, galintis 
sukelti nemažai įtampos, nerimo ir streso. 

Pradedame planuoti dovanas, galvo-
jame apie ateinančių švenčių patiekalus, 
kuriuos turėsime paruošti, rūpinamės 
namų švara bei dekoravimu. Tai tik da-
lis įsipareigojimų, kuriuos turime pada-
ryti prieš šventes, o ir įprasti kasdieniai 
rūpesčiai niekur nedingsta, tad nenuos-
tabu, kad daugeliui tai ne tik džiugus, 
bet ir itin varginantis laikotarpis. Ypač 
turėtų susirūpinti moterys, kurios la-
biau yra paveikiamos šventinio streso, 
kadangi būtent jos prisiima didesnę at-
sakomybę už šventinių dovanų pirkimą, 
patiekalų gaminimą, namų tvarkymą 
bei puošimą. Negana to, moterims taip 
pat yra sunkiau atsipalaiduoti ir per 
šventes – būtent todėl jos dažniau pa-
siduoda emociniam valgymui švenčių 
metu. Tam, kad artėjančios šventės 
atneštų daugiau džiaugsmo ir laimės, 
nesukeliant įtampos, Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras pataria:

• Susiplanuoti darbus. Iš anksto 
nusistatykite dienas, per kurias apsi-
pirkinėsite, gaminsite maistą, aplan-
kysite artimuosius ir t. t. Stenkitės nie-
ko nepalikti paskutinėms dienoms ir 
tolygiai paskirstykite darbus, kad per-
nelyg nepervargtumėte. Taip pat, jeigu 
atsidėsite po vieną darbą tam tikromis 
dienomis, nepajausite užgriūnančių 
darbų lavinos prieš pat Kalėdas.

• Susiplanuoti finansus. Perkant 
dovanas ar ruošiant vaišes yra lengva 
trumpam pamiršti išlaidas, tačiau tik 
vėliau pastebime, kad išleidome kur kas 
daugiau nei galvojome. Kad taip nenu-
tiktų, nusistatykite sumą, kurią išleisite 
maistui ir dovanoms, ir stenkitės šio pla-
no laikytis.

• Nepamiršti sveikų įpročių. 
Žinoma, kad per šventes galite leisti 
sau daugiau, tačiau tai nereiškia, kad 
šventės gali tapti persivalgymo bei 
tinginiavimo maratonu. Kad po švenčių 

išvengtumėte kaltės bei 
gėdos jausmo, prieš sėdant už šventinio 
stalo, užkąskite ko nors sveiko, kad ne-
sijaustumėte pernelyg alkani, o paval-
gę, užuot sėdėję prie šventinio stalo, 
kartu su šeima ir artimaisiais eikite pa-
sivaikščioti, pažaiskite stalo žaidimus. 
Taip pat pasistenkite eiti miegoti ir keltis 
Jums įprastu metu.

• Išmokti pasakyti „Ne“. Jūs netu-
rite būti atsakingi už viską. Jei jaučia-
te, kad nesusitvarkote su darbais, 
neužsikraukite visko tik ant savo pečių – 
paprašykite artimųjų pagalbos. Taip pat 
realistiškai vertinkite situaciją, nesiekite 
tobulumo, juk šventėmis turi džiaug-
tis ne tik Jūsų artimieji, bet ir Jūs patys.

Ką valgyti po 
antibiotikų 
vartojimo?

Antibiotikai ne tik gydo, bet ir nei-
giamai veikia virškinimo trakto mikro-
florą. Daugelis esame girdėję pasa-
kymą: „Sveikas žarnynas – sveikas 
organizmas“. Šis teiginys yra labai tei-
singas, nes moksliniai tyrimai rodo, 
kad tinkama mūsų žarnyno mikroflora, 
kurią sudaro gerųjų ir blogųjų bakteri-
jų tinkamas santykis, teigiamai veikia 
imuninę sistemą. Probiotikų vartojimas 
ne visada užtikrina tinkamą bakterijų 
santykio atkūrimą. Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuro dietistė, vi-
suomenės sveikatos specialistė Rūta Ge-
nutė teigia, kad pavartojus antibiotikų 
labai svarbu užtikrinti subalansuotą bei 
įvairią mitybą. Svarbu, kad mitybos ra-
cionas būtų papildytas vaisių, daržovių, 
grūdinių kultūrų produktų, sėlenų bei 
sėmenų, nes šie maisto produktai turtin-
gi skaidulinių medžiagų, kurios stimu-
liuoja gerųjų bakterijų populiacijos au-
gimą žarnyne. Šios maisto medžiagos 
yra prebiotikai arba kitaip – bakterijų 
maistas. Prie prebiotikų yra priskiria-
mas ir skaidulos inulinas bei pektinas. 
Šių skaidulinių medžiagų gausu svogū-
nuose, poruose, topinambuose, špa-
raguose, cikorijose, česnakuose, serben-
tuose, agrastuose, svarainiuose, slyvose, 
obuoliuose bei citrusiniuose vaisiuose. 
Būtent šiuos produktus reikia įtraukti į 
mitybos racioną.
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Naudinga kasdien vartoti raugintų 
maisto produktų, nes jie organizmą 
aprūpina probiotikais. Daugeliui įpras-
tas yra kefyras ar rauginti kopūstai. 
Tačiau galime paįvairinti mitybą ne tik 
raugintais agurkais, bet ir raugintomis 
morkomis, burokėliais ar bet kokio-
mis kitomis raugintomis daržovėmis 
ar net vaisiais, pavyzdžiui, obuoliais. 
Probiotikų šaltinis taip pat gali būti 
gėrimas kombučia, aštrūs daržovių 
gaminiai kimčiai ar sojų pupelių pro-
duktas tempė. Rauginti pieno produk-
tai yra puikus gerųjų bakterijų pasi-
rinkimas, tačiau perkant gaminį derėtų 
atkreipti dėmesį į produkto sudėtį. 
Visi žinome, kad puikus produktas yra 
raugintos pasukos, tačiau įsigijus tokio 
gaminio, kuriame pridėtinio cukraus 
daugiau nei 5 g/100 g produkto, mes 
gausime bereikalingo cukraus, taip 
pat skonio stipriklių, kvapiklių, kurie 
nepadarys gero darbo žarnyno bak-
terijoms ir visam organizmui. Po an-
tibiotikų vartojimo nereikia pamiršti 
suvartoti pakankamai skysčių. Derėtų 
rinktis vandenį ar mineralinį vandenį, 
bet ne gazuotus, ne saldintus gėrimus.

Specialistė priduria, kad ne tik pro-
biotikai svarbūs po antibiotikų var-
tojimo. Naudinga mitybos racioną 
praturtinti vitamino C. Šis vitaminas 
atlieka daug funkcijų, susijusių su imu-
niteto stiprinimu, organizmo apsau-
gojimu nuo ligos sukėlėjo. Vitamino C 
turi įvairios daržovės, vaisiai. Naudinga 
gerti erškėtrožių arbatą, valgyti broko-
lių salotas, gaminti įvairius patiekalus 
su petražolėmis ir taip organizmą 
aprūpinti didesniu vitamino C kiekiu. 

Žuvų taukai yra svarbių riebalų 
rūgščių, pvz., omega 3, šaltinis, kurios 
mažina uždegimines reakcijas orga-
nizme ir naudingos vartoti ne tik po 
ligos, bet taip pat ir profilaktikai. Ome-
ga 3 gausu riebiose žuvyse: silkėje, 
skumbrėje, ančiuviuose, lašišoje. Keletą 
kartų per savaitę žuvį valgyti naudinga 
ir to pakaks aprūpinti organizmą ome-
ga 3 riebalų rūgštimis. Moksliniai tyri-
mai rodo, kad nuo žuvų mėsos kokybės 
priklauso joje esančių omega 3 riebalų 
rūgščių kiekis. Kokybę nulemia žuvų 
auginimo būdas bei terminis jos ap-
dorojimas. Tyrimų metu nustatyta, kad 
fermose augintose žuvyse gerųjų rie-
balų rūgščių yra, nors šiek tiek mažiau 

nei laukinėse žuvyse. Valgydami žuvį 
ar gerdami žuvų taukus organizmą 
aprūpiname ir vitaminais D, A, kurie 
yra labai svarbūs imunitetui stiprinti.

Renginio „Pokyčių 
savaitė“ įspūdžiai

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro organizuojamame renginyje 
„Pokyčių savaitė“ susirinko drąsūs, žinių, 
idėjų bei pokyčių norintys gyventojai. 
Renginys „Pokyčių savaitė“ buvo orga-
nizuojamas Pasaulinei nutukimo savai-
tei paminėti. Atrasti jėgų pokyčiams bei 
pasiekti išsikeltą tikslą galėjo asmenys, 
turintys svorio problemų bei per mažą fi-
zinį aktyvumą, patiriantys ilgalaikį stresą. 
Renginio metu vyko daugiau nei 6 susiti-
kimai, kurių metu dalyviai dalijosi savo 
istorijomis ir taip atrado save kitų žmonių 
išgyvenimuose, jų istorijose. Grupiniai susi-
tikimai suteikė bendrumo jausmą, kurio, 
kaip teigė dalyviai, trūko jų kasdienybėje.

 

jog vienos treniruotės jiems 
nėra iššūkis ir gali lengvai atlikti prati-
mus, o kitos treniruotės yra nelengvos 
ir pratimų tinkamas atlikimas gali būti 
naujas tikslas.  Susitikimų metu su die-
tiste Rūta Genute buvo siekiama išsi-
aiškinti asmenines svorio problemas, 
garsiai jas išsakyti ir suvokti, kokie gali 
būti sprendimo būdai. Šių susitikimų 
metu dalyviams buvo atliekama kūno 
masės analizė, kuri vėliau buvo pakar-
tojama, analizuojami užpildyti mitybos 
dienoraščiai, pateikiama informacija 
apie sveiką mitybą, svorio problemų 
priežastis bei sprendimo būdus. Svarbu 
pridurti, jog šio renginio tikslas nebuvo 
būtinybė sumažinti kūno svorį. Per visus 
susitikimus buvo siekiama suformuoti 
teisingus sveikos gyvensenos įpročius, 
kurie gali padėti pasiekti norimą kūno 
svorį per optimalų laikotarpį pasibaigus 
renginiui. Dietistė perteikė praktines 
įžvalgas dalyviams, padėjo kiekvienam 
išsikelti asmenines užduotis pagal esa-
mą situaciją. Psichologė Aušra Agintaitė 
suteikė žinių, padidino dalyvių supra-
tingumą apie stresą, jo įtaką. Svarbiau-
sia psichologės pagalba buvo suteikti 
praktines priemones, išmokyti atlikti 
praktines užduotis, kurios turi įtakos for-
muojant įgūdžius, padėsiančius suma-
žinti patiriamą stresą ar išbūti streso metu.

Dalyvių pasiekimai buvo labai 
įvairūs, kaip ir visa susirinkusi auditorija. 
Daugelis jų tvirtino išgirdę, o svarbiau-
sia, suvokę darytas klaidas. Praktinės 
užduotys padėjo realiai įvertinti esa-
mas priežastis, rasti sprendimo būdus. 
Vieni dalyviai apribojo užkandžiavimų 
dažnį, įvertino suvartojamų saldumynų 
kiekį ir jį sumažino, padidino išgeriamo 
vandens, suvartojamų daržovių kiekį, 
pagausino mitybos racioną bei suba-
lansavo mitybos režimą. Kiti džiaugėsi 
sumažėjusiu kūno svorio, o treti jautėsi 
gavę palaikymą, įžvalgų bei realių prie-
monių, kurias išmokus galės sumažin-
ti arba pakeisti reagavimo į patiriamą 
stresą būdą. Visi dalyviai atrado savo 
mėgstamą fizinę veiklą ir tai juos pas-
katino būti fiziškai aktyvius pasibaigus 
renginiui.

Specialistai džiaugėsi dalyvių entu-
ziazmu bei jų pasiekimais. Planuoti šį 
renginį kitais metais būtų puiki idėja.  
Tai padėtų  atrasti tinkamiausią veiklų 
kombinaciją, kuri teiktų dar daugiau 
naudos naujiems dalyviams ir dau-
giau galimybių įgyvendinti išsikeltus 
tikslus bei prisidėtų prie dalyvių sveikos 
gyvensenos įgūdžių formavimo. 

„Pokyčių savaitės“ metu buvo or-
ganizuojamos paskaitos bei praktiniai 
susitikimai su dietistu bei psichologu. 
Siekiant padėti atrasti mėgstamą fizinę 
veiklą, dalyviai turėjo galimybę išbandy-
ti sveikatingumo klubo „Apelsinas“ orga-
nizuojamas treniruotes bei treniruoklių 
salę, „Parkas“ intervalines treniruotes bei 
tempimo pratimais paremtą treniruotę, 
kurią vedė fizinio aktyvumo specia-
listė Alina Bocman. Dalyviai suprato, ko-
kios treniruotės jiems teikia daugiausiai 
naudos šiuo metu. Kiekvienas dalyvis 
turėjo galimybę įsitikinti, kad skirtingos 
treniruotės  skirtingai veikia jų kūną, 
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Kas dvylikto mokinio 
kuprinė per sunki

Klaipėdos mokyklose spalio mėnesį 
visuomenės sveikatos specialistai svėrė 
mokinių, lankančių 1–6 klases, kuprines. 
Buvo įvertintas 8 459 vaikų kuprinių svo-
ris. Šia akcija siekiama priminti, jog mo-
kinių kasdienio nešulio svoris turi įtakos 
vaikų sveikatai – labai sunkių kuprinių 
nešiojimas sukelia nugaros skausmus, 
skatina stuburo iškrypimą ir netaisyklingą 
laikyseną.

Pasvėrę daugiau nei aštuonių tūks-
tančių vaikų kuprines visuomenės 
sveikatos specialistai išsiaiškino, kad, 
kaip ir 2017 metais, kas antro (52,4 
proc.) mokinio kuprinė svėrė ne dau-
giau kaip 10 proc. vaiko kūno svorio, t. 
y. tiek, kiek rekomenduojama. Lyginant 
šiuos duomenis pagal klases, pastebėta, 
kad didžiausia mokinių dalis, kurių ku-
prinės svoris buvo optimalus, yra šeštų 
klasių. Džiugu, kad, lyginant su praeitų 
metų rezultatais, itin sunkias kuprines 
nešiojančių vaikų skaičius nežymiai su-
mažėjo. 2016 metais labai sunkią ku-
prinę nešiojosi kas tryliktas mokinys, 
2017 metais – kas dvyliktas, o šiais me-
tais kas trylikto (7,6 proc.) vaiko kuprinė 
buvo labai sunki, t. y. viršijo 15 proc. mo-
kinio kūno svorio. Kaip ir praėjusiais me-
tais, daugiausia sunkių kuprinių nešioja 
antrų klasių mokiniai.

Visuomenės sveikatos specialistai 
šios akcijos metu ne tik svėrė mokinių 
kuprines, bet vertino ir jų tipą, analiza-
vo, ar jos yra nešiojamos taisyklingai. 
Pastebėta, jog beveik visos kuprinės 
(99,8 proc.) buvo su dviem diržais. Džiu-
gina ir tai, jog dauguma (96,3 proc.) 
mokinių jas nešioja ant abiejų pečių – 
taip, kaip ir rekomenduoja visuomenės 
sveikatos specialistai. Ant vieno peties 
kuprines nešioja labai mažas skaičius 
vaikų – tik 3,3 proc., ir tokį būdą daž-
niausiai renkasi penktų ir šeštų klasių 
mokiniai. Užfiksuota, jog kuprinę ranko-
je nešasi vos keli vaikai. 

Pastebėta, jog daugumos (80,6 proc.) 
vaikų kuprinės buvo su atšvaitais. La-
biausiai atžalų saugumu kelyje rūpi-
nasi pirmokų tėveliai – jų kuprinių be 
atšvaitų užfiksuota tik kiek daugiau nei 
4 proc., tačiau vyresnių klasių mokiniai 
juos nešioja rečiau, pavyzdžiui, kuprines 
su atšvaitais turėjo tik apie pusė šeštokų.

Sveriant vaikų kuprines buvo at-
sižvelgta ir į jų pačių nuomonę, ar jų 
kasdieniai nešuliai nėra per sunkūs. Kas 
septintas mokinys manė, jog kuprinė 
jam per sunki. Dažniausiai taip teigė 

Tyrimas vaikai, besimokantys šešto-
je klasėje. Lyginant su praėjusių metų 
akcijos rezultatais, 3,4 proc. sumažėjo 
mokinių, kurie vertina savo kuprinę kaip 
sunkią, skaičius.

Per daug sveriančios ar netinkamai 
nešiojamos kuprinės neigiamai veikia 
kaklo, pečių sritis, gali sukelti nugaros 
skausmus, vysto netaisyklingą laikyseną. 

Kuprinių nešiojimo 
rekomendacijos:
• Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių 

klasių moksleivių – ne daugiau kaip 700 g, 
vyresniųjų klasių moksleivių – ne dau-
giau kaip 1 kg.

• Optimalus pilnos kuprinės svoris 
turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. 
moksleivio kūno masės.

• Didžiausias pilnos kuprinės svoris 
neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno 
masės.

• Mokyklinių kuprinių išorinėje pusė-
je turi būti pritvirtinti atšvaitai.

• Kuprinės rankena turi tilpti vaiko 
delne, diržai turi būti reguliuojami, ne-
smukti ir neveržti. Diržų plotis 3,5−8 cm.

• Diržus visada reikia užsidėti ant 
abiejų pečių.

• Nešamos kuprinės apačia neturi 
būti žemiau juosmens.

• Sunkiausius daiktus dėti į kuprinės 
dalį, kuri yra arčiausiai nugaros.

• Daiktai turi būti sudėti tvarkingai, 
kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.

• Kuprinės turinį reikia peržiūrėti kas-
dien ir susidėti tik tai dienai reikalingus 
daiktus.

fesinio mokymo centro komandai atite-
ko trečioji prizinė vieta.

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistai dėkoja Klaipėdos 
pliažo tinklinio klubui už bendradarbia-
vimą, UAB „Forum Cinemas“ kino teatrui 
už įsteigtus prizus, moksleiviams už sma-
giai praleistą laiką drauge.

Trumpos naujienos
Išrinkti paplūdimio 
tinklinio turnyro 
nugalėtojai 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro specialistai drauge su VšĮ Klaipėdos 
pliažo tinklinio klubu lapkričio 15 d. 11.00 
val.  KBC arenoje, Šilutės pl. 48 („Kredito 
garantas“ teniso arenos pastate), subū-
rė Klaipėdos miesto profesinio ugdymo 
moksleivių komandas rudens periodu, kai 
siautėja vėjai, dargana, dalyvauti paplūdi-
mio tinklinio turnyre ir atgauti jėgas ant 
šilto smėlio.

Skelbiame paplūdimio tinklinio 
turnyro nugalėtojus:
• Klaipėdos laivų statybos ir remonto 

mokyklos komanda puikiai pasirodė ir 
iškovojo pirmąją vietą.

• Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyk-
los komanda laimėjo antrąją vietą.

• Klaipėdos Ernesto Galvanausko pro-
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Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile. Motina Teresė 7 

Veiklos  bendruomenei

Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2018 m. gruodis 

• Pirmos pagalbos mokymai  
su profesionaliu lektoriumi, skubios 
medicininės pagalbos specialistu – praktiku 
Simonu Žutautu 
Trečiadienį (gruodžio 5 d.) 15.30 val.
Trečiadienį (gruodžio 12 d.) 14.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40.

• Kino filmas „Širdys“
Ketvirtadienį (gruodžio 6 d.) 19.45 val.

• Kino filmas „Krautuvų valsas“
Penktadienį (gruodžio 21 d.) 19.40 val.

Laisvalaikio centras „ArleKinas“ - 
kūrybinio inkubatoriaus 
„Kultūros fabrikas“  kino salė 
(Bangų g. 5a, Klaipėda)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40.
Papildoma informacija:
• Vienam asmeniui skirti abu kino filmai.

Veiklos, skirtos 55+ 
amžiaus grupės asmenims 
(projektas „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių 
sveikos gyvensenos skatinimas“ )

Paskaitos šeimoms

• Sveikos šeimos akademija
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 933 40; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt

Kviečiame dalyvauti nemokamoje 
Širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto rizikos grupių 
asmenų sveikatos stiprinimo 
programoje. Programa skirta 50–65 
m. amžiaus moterims ir 40–55 m. 
amžiaus vyrams, turintiems antsvorio, 
besiskundžiantiems padidėjusiu 
arteriniu kraujo spaudimu, pulsu, 
kurių padidėjusi cholesterolio ir (ar) 
gliukozės koncentracija kraujo 
serume. Asmenys, norintys dalyvauti 
programoje arba gauti papildomos 
informacijos, gali kreiptis 
tel. (8 46)  31 10 12, 
mob. tel. 8 615 161 55, 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

• Mankšta su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Ketvirtadieniais 
(gruodžio 6, 13 ir 20 d.) 9.00 val.

• Paskaita su šeimos gydytoju 
,,Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 
veiksnių valdymas“ 
Pirmadienį (gruodžio 10 d.) 17.30 val.

• Paskaita 
,,Lietuvoje vykdomos prevencinės 
programos“
Pirmadienį (gruodžio 17 d.) 17.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt 

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

• Jogos treniruotė 
(sąnarių gimnastika su kvėpavimu 
ir meditacija)
Ketvirtadieniais 
(gruodžio 6 ir 20 d.) 12.00

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 42. 
Papildoma informacija:
• Treniruotės tinkamos bet kokio mažiaus 
žmonėms, fizinis pasirengimas nebūtinas.
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• Aikido treniruotės suaugusiems ir 
paaugliams nuo 16 m.
Antradieniais (gruodžio 4, 11 ir 18 d.) 
19.30 val.

Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas)

Trečiadieniais (gruodžio 5, 12 ir 19 d.) 
19.30 val.

Klubas „Budokan“
(Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)
Registracija mob. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 

Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

Veiklos vaikams ir jaunimui 

• Sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimo programa
Programa vykdoma susirinkus grupei 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuras (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 41 arba 
el. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

Papildoma informacija: 
• Programa skirta 14–29 metų jaunimui
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• Mankštos su kūdikiais (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais 
(gruodžio 4, 11 ir 18 d.) 10.00 val.

Pirmadieniais 
(gruodžio 3, 10 ir 17 d.) 15.00 val. 

Įvertinti naujienlaiškį –

Jei nori gyventi laimingą gyvenimą, susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. A. 8

Kontaktai
MUS RASITE:

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt 

            https://www.facebook.com/biuras

DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI 
       Naujienlaiškį parengė 
      Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

DĖMESIO!!!
Registracija į gruodžio mėn. vykstančias veiklas 
prasideda nuo gruodžio 3 d. (pirmadienio) 
8.00 val. nurodytais kontaktais.

***
Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus 
sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. 
visuomenės sveikatos biuru, kreipkitės 
tel. 8 640 933 42 arba el. paštu visuome-
nessveikata@sveikatosbiuras.lt; www.sveika-
tosbiuras.lt, www.facebook.com/biuras 

• Mankštos nėščiosioms 
Antradieniais 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 

Renginiai, skirti Klaipėdai – 
Europos sporto miestui 2018

• Treniruotė vaikams (1-10 metų) 
Pirmadienis ir trečiadienis 
17.20 val. (6-10 m.) ir (3-5 m.)
18.20 val. (6-10 m.) ir (3-5 m.)

Antradienis ir ketvirtadienis 
17.20 val. (6-10 m.) ir (3-5 m.)
18.20 val. (6-10 m.) ir (3-5 m.)

Pirmadienis ir trečiadienis
9.30 val. (1-2 m.)
10.30 val. (2-3 m.)

Antradienis ir ketvirtadienis
10.30 val. (1-2 m.)
11.20 val. (2-3 m.)

Šeštadieniais
9.40 val. (3-4 m.)
11.10 val. (1-2 m.)
12.00 val. (5-7 m.) 

Vaikų sporto klubas „Startukas“ 
(Liepų g. 54; raudonų plytų pastato 
viršutinis aukštas, įėjimas ir 
automobilių parkavimas iš kiemo pusės) 
Registracija mob. tel. 8 673 40776
Papildoma informacija:
• www.startukas.lt

• Aikido treniruotės vaikams (6-15 metų) 
Antradieniais 
(gruodžio 4, 11 ir 18 d.) 16.00 val.

Klubas „Budokan“ 
(Dubysos g. 10;  „Švyturio“ arena)

Pirmadieniais 
(gruodžio 3, 10 ir 17 d.) 18.00 val. 
Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2; III korpusas, 5 aukštas)

Antradieniais 
(gruodžio 4, 11 ir 18 d.) 18.15 val. 
Klubas „Budokan“
(Panevėžio g. 3; lopšelis-darželis „Atžalynas“)

Antradieniais 
(gruodžio 4, 11 ir 18 d.) 15.45 val. 
Klubas „Budokan“ (Tauralaukio g. 1; 
„Balticum“ sporto centras)

Registracija mob. tel. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt 

Socialinio kultūrinio klasterio 
„Vilties miestas“ sporto renginiai

• „Vilties žygis“ 
(šventinis, draugiškas šiaurietiškojo 
ėjimo žygis, skatinantis rinktis sveiką 
gyvensenos būdą)
Šeštadienį (gruodžio 29 d.) 10.30 val.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia 
(Savanorių g. 4, Klaipėda)  
Papildoma informacija:
• Ina Lukoševičienė, tel. 8 610 02993; 
el. p. vaiksciojimas@gmail.com; 
www.vaiksciok.lt 
• Dalyvauti gali  visų amžiaus grupių atstovai. 
Galimybė pasirinkti sportinę arba šeimyninę 
trasas.

Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a, 
už E. Balsio gimnazijos, minkštoji salė)
Registracija mob. tel. 8 618 77084; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 93340; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt  
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