
Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena. L. Borne

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

1 

Nr. 18 (2018 m. spalis)

NAUJIENLAIŠKIS
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro

Aktualijos

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

Aplankykite mus www.sveikatosbiuras.lt

Informacijos sklaida rūpinasi (organizuoja) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Rūpintis savo sveikata niekada nevėlu. Kad tai daryti būtų lengva ir smagu, siūlome išbandyti Klaipėdos miesto VSB 
siūlomas nemokamas sveikatinimo veiklas, skirtas ir kūnui, ir sielai.

Rugsėjo 16–22 d. Europoje buvo mini-
ma didžiausia tvaraus judumo kampani-
ja pasaulyje – Europos judumo savaitė. 
Šios iniciatyvos tikslas – skatinti gyvento-
jus rinktis netaršų ekologišką transportą, 
daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti 
dviračiu ar naudotis viešuoju transpor-
tu. 2018 metų Europos judumo savaitės 
tema – pasirink ir judėk. Klaipėdos miesto 
savivaldybė kartu su kitomis miesto įstai-
gomis visą savaitę skatino gyventojus 
daugiau judėti, rinktis ekologiškas trans-
porto priemones, prisidėti prie oro taršos 
ir triukšmo mažinimo bei eismo saugumo 
gerinimo, aplinkos tausojimo, prisijungti 
prie įvairių renginių, kurių minėtu laiko-
tarpiu buvo iš tiesų gausu.

Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuras, kaip ir kasmet, prie šios 

Europos judumo 
savaitė džiugino 
renginių gausa

prasmingos iniciatyvos prisidėjo sveika-
tinimo renginių įvairove ir gausa. Uosta-
miesčio gyventojai ir svečiai buvo lau-
kiami įvairiose mankštose su treniruočių 
volais, slystančiais kilimėliais, elas-
tinėmis juostomis ir kitu inventoriumi, 
senjorai buvo pakviesti prisijungti prie 
senjorų vaikščiojimo grupės po atvi-
ru dangumi, kūdikių besilaukiančios 
ar jau mažylius auginančios mamos 
buvo kviečiamos į mankštas nėščio-
sioms ar mankštas su kūdikiu. Širdies 
ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų sveikatos sti-
prinimo programoje dalyvaujantiems 
asmenims buvo organizuojamos spe-
cialios mankštos, o ekskursija dviračiais 
po centrinę Klaipėdą „Klaipėda – sveikas 
miestas“ kvietė besidominčius uosta-
miesčio istorija prisijungti prie akty-
vaus pažintinio vakaro ir profesionalių 
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gidžių išgirsti daugiau apie savo miestą. 
Taip pat visą savaitę vyko nuotraukų 
konkursas „Pasirink ir judėk“, kurio 
metu visuomenė buvo kviečiama 
dalintis savo alternatyvaus judėjimo 
į darbą ar po miestą nuotraukomis 
bei įspūdžiais. Šio konkurso nugalė-
tojai Aplinkos ministerijos įsteigtais 
prizais bus apdovanoti spalio 1 d. 

Rugsėjo 19 d., siekiant atkreipti vi-
suomenės dėmesį į saugų eismą, trijose 
Klaipėdos miesto vietose (prie Taikos 
pr.–Kauno g., Liepų g.–Herkaus Manto 
g. ir Herkaus Manto g.–Lietuvininkų a. 
sankryžų) visuomenės sveikatos spe-
cialistai kartu su policijos pareigūnais 
visiems nemokamai dalijo atšvaitus, 
kad visuomenė būtų matoma ir saugi 
tamsiuoju paros metu. Iš viso išdalinta 
3000 atšvaitų. Viena iš ryškesnių šios 
savaitės iniciatyvų – rugsėjo 21 d. vykusi 
akcija „Diena be automobilio“. Šia akcija 
stengtasi atkreipti gyventojų dėmesį į 
neigiamą transporto priemonių poveikį 
aplinkai ir žmogaus sveikatai bei paska-
tinti dažniau rinktis viešąjį transportą 
ar dviratį vietoj automobilio, padėti 
miestiečiams įvertinti, koks būdas ke-
liauti piko metu yra optimalus. Taip pat 
šią dieną visi klaipėdiečiai, atsisakę au-
tomobilių, galėjo nemokamai važiuoti 
viešuoju transportu mieste. Klaipėdo-
je minimos Judumo savaitės finaliniu 
akcentu jau tradiciškai tapo studentų 
lenktynės, kurios vyko rugsėjo 21-osios 
ryte pagrindine uostamiesčio gatve 
nuo prekybos centro „BIG“ iki Klaipė-
dos universiteto. Studentai nurody-
tame maršrute lenktyniavo asmeniniu 
automobiliu, elektromobiliu, autobusu, 
dviračiu ir bėgte. Šių lenktynių tikslas – 
vertinant miesto transporto infrastruk-
tūros būklę ir jos patogumą skirtingoms 
transporto rūšims, paskatinti mies-
to gyventojus rinktis ekologiškesnes, 
sveikesnes ir efektyvesnes transporto 
priemones. 

Uostamiesčio ugdymo įstaigos taip 
pat aktyviai prisidėjo prie Europos judu-
mo savaitės renginių. Ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo įstaigose buvo 
organizuotos įvairios mankštos, jud-
riosios pertraukos, estafetės, pristaty-
tas šiaurietiškasis ėjimas, organizuoti 
žygiai, orientacinės varžybos, paskaitos 

Naujovės 
organizuojant 
vaikų maitinimą

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras primena, kad nuo 2018 m. 
rugsėjo 1 d. įsigalioja naujas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 
V-394 patvirtintas Vaikų maitinimo orga-
nizavimo tvarkos aprašas, kuriuo regla-
mentuojamas maitinimo organizavimas 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklose, vaikų poilsio stovyk-
lose ir vaikų socialinės globos įstaigose.

Moksliniai tyrimai rodo, 
kad vaikystėje susiformavę 
ir paauglystėje įsitvirtinę mitybos įpro-
čiai lemia suaugusio žmogaus sveikatą 
ir gyvenimo kokybę. Nustatyta, kad 
vaikų, o ypač paauglių, mityba pasižymi 
ne tik nepakankamu ir nereguliariu 
vaisių, daržovių vartojimu, bet ir gausiu 
ne tokio sveiko ar greitojo maisto varto-
jimu. Pastebima, kad vis daugiau vaikų 
turi antsvorio, yra nutukę, daugėja susir-
gusiųjų cukriniu diabetu.

Viena iš pagrindinių vaikų ir paaug-
lių nutukimo priežasčių yra prasti 
maitinimosi įpročiai, t. y. didelės ener-
ginės bei mažos maistinės vertės pro-
duktų ir gėrimų vartojimas, taip pat 
gausus sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus, 
druskos, nepakankamas vaisių ir dar-
žovių vartojimas.

Per didelis svoris ir nutukimas yra 
papildomi rizikos veiksniai asmens 
sveikatai, padidina sergamumą ir net 
gali sukelti priešlaikinę mirtį. Su nu-
tukimu siejami lėtinių neinfekcinių ligų 
rizikos veiksniai, kurie vienodai veikia 
tiek suaugusius, tiek ir vaikus. Vaikų nu-
tukimas sietinas su širdies ir kraujagyslių 
ligomis. Nutukusį vaiką lydi įvairios gre-
tutinės ligos, taip pat daro reikšmingą 
neigiamą įtaką bendrai vaiko ar paaug-
lio psichologinei būsenai. Tai apima: 
depresiją, patyčias dėl didelio svorio, 
dalinę socialinę izoliaciją, diskriminaciją 
ir kt. Nutukimas vaikystėje dažnai perei-
na į nutukimą vėliasniame amžiuje.

Nutukimo problemai spręsti valsty-
bės narės kviečiamos prisidėti prie 
vaikų nutukimo plitimo sustabdymo. 
Siekiama skatinti sveiką aplinką, ypač 
ugdymo įstaigose, užtikrinti sveikos mi-
tybos galimybes, apriboti maisto pro-
duktų, kuriuose gausu druskos, sočiųjų 
riebalų, transriebalų ir cukraus, prieina-
mumą.

Klaipėdoje nuo 2017 m. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuras 
perėmė Klaipėdos miesto ikimokykli-
nio ugdymo įstaigų maitinimo organi-
zavimą. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biure dirbančios dietistės, 
technologė parengė naujas patiekalų 
technologines korteles, 20 dienų per-
spektyvinius valgiaraščius pagal kiek-
vienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

apie fizinio aktyvumo svarbą ir naudą 
žmogaus organizmui, aplinkos taršą, 
saugų eismą, alternatyvius susisiekimo 
būdus, stenduose pateikta informacija 
mokyklų bendruomenėms, organizuota 
akcija „Į darbą, mokyklą ar darželį – be 
automobilio“, atlikta kūno kompozicijos 
analizė ir teiktos konsultacijos.

Iš viso šiais metais prie bendro mies-
to renginių plano prisijungė 38 uosta-
miesčio įstaigos, įvyko 115 įvairiausių 
renginių. Organizatoriai džiaugiasi sėk-
mingai pavykusiais renginiais ir dide-
liu gyventojų susidomėjimu, tai leidžia 
manyti, jog visuomenė darosi vis sąmo-
ningesnė ir mielai renkasi sveikesnį gyve-
nimo būdą, o įstaigos, dirbančios gyven-
tojų sveikatos labui, eina teisingu keliu.
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technines galimybes ir poreikius, 
pritaikyto maitinimo valgiaraščius 
sveikatos problemų turintiems vaikams 
pagal vaiko gydytojo raštiškus nuro-
dymus. Buvo sumažintas pridėtinio 
cukraus ir druskos kiekis patiekaluose, 
atsisakyta saldintų gėrimų, o pietų pa-
tiekaluose – riebių padažų. Patiekalai 
pagal galimybes buvo gaminami tau-
sojančiu gamybos būdu, padidinta 
daržovių, vaisių pasirinkimo galimybė, 
kruopų įvairovė, skatinamas vandens 
gėrimas. Rekomenduojami sveikatai 
palankūs, viso grūdo, ekologiški pro-
duktai. Todėl naujuose valgiaraščiuose, 
kurie įsigaliojo nuo rugsėjo mėn., kardi-
nalių pokyčių nenusimato.

Vadovaudamosi 2018 m. balandžio 
10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtintu 
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 
aprašu, dietistės parengė tris naujus 
20 dienų perspektyvinio valgiaraščio 
variantus, iš kurių Klaipėdos miesto 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos išsirinks 
sau tinkamiausią.

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų valgiaraščiuose nebebus 
džiūvėsėliuose voliotų ar džiūvėsėliais 
pabarstytų keptų mėsos, paukštienos ir 
žuvies gaminių, taip pat gaminių su ba-
tonu. Nors dešrelės nėra draudžiamos, 
tačiau patiekalų su dešrelėmis neliks. 
Sriubos bus patiekiamos nedideliais 
kiekiais po 100–150 ml, įstaigos jas galės 
patiekti ne pietų, o papildomo maitini-
mo metu. Kiekvieną dieną bus patiekia-
mas bent vienas patiekalas iš augalinės 

kilmės maisto produktų. Tai patiekalas, 
pagamintas be kiaušinių, mėsos, žuvies 
ir pieno produktų. Daržovių, išskyrus 
bulves, garnyras sudarys ne mažiau kaip 
1/3 patiekalo svorio. Šviežių daržovių 
salotos bus patiekiamos su nerafinuoto 
aliejaus ar nesaldinto jogurto padažu. 
80 proc. vaikams patiekiamų patiekalų 
bus gaminami tausojančiu gamybos 
būdu, t. y. maistas bus verdamas vande-
nyje ar garinamas garuose, troškinamas, 
gaminamas konvekcinėje krosnelėje ar 
orkaitėje įvyniojus į kepimo popierių ar 
foliją.

Kaip ir iki šiol, taip ir toliau pirme-
nybė bus teikiama viso grūdo arba iš 
dalies viso grūdo produktams, ruginei 
duonai, makaronams, pagamintiems iš 
kietųjų kviečių miltų, o apkepų, blynų, 
bandelių tešlai aukščiausios rūšies mil-
tai maišomi su viso grūdo miltais, sėle-
nomis. Su patiekalais sultys ir gėrimai, 
kuriuose yra pridėtinio cukraus, nebus 
tiekiami. Galimas pridėtinio cukraus 
kiekis patiekaluose nesikeis, išliks iki 5 

g/100 g, o druskos kiekis iki 
1 g/100 g. 

Nauji valgiaraščiai sudaryti atsižvel-
giant į sveikatos apsaugos ministro 
nurodymus dėl maisto produktų ir pa-
tiekalų patiekimo dažnumo. Patiekalai 
iš raudonos mėsos bus patiekiami ne 
dažniau kaip 2 kartus per savaitę, o ki-
tomis dienomis bus patiekiami patieka-
lai iš baltos mėsos, žuvies. Ankštiniai pa-
tiekalai bus patiekiami ne rečiau kaip 3 
kartus per savaitę. Taip pat padidintas 
daržovių ir jų patiekalų kiekis, įvairovė. 
Kaip ir iki šiol, vaisiai bus patiekiami bent 
1 kartą per dieną, o žuvis ir jos patiekalai 
ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

Nuo šiol, net ir per šventes, nebus 
tiekiami valgomieji ledai, pieno produk-
tai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu 
ir kiti produktai, esantys draudžiamų 
produktų sąraše. Vaikai, kuriems reika-
lingas pritaikytas maitinimas, galės būti 
maitinami tą dieną iš namų atsineštu 
maistu. Ši sąlyga galios tuo atveju, jeigu 
ugdymo įstaigoje nebus galimybių pa-
gaminti pritaikyto maitinimo patiekalų.

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro dietisčių sudaryti valgiaraščiai, 
prieš juos pateikiant ikimokyklinio ug-
dymo įstaigoms, suderinami su Klaipė-
dos valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba.

Perspektyvinius bei pritaikyto mai-
tinimo valgiaraščius sudaro dietistės 
J. Bručkienė, I. Gafarova, D. Kerpiškytė. 
Technologines patiekalų korteles rengia 
maisto technologė G. Šležienė.

Pramoginė pažintis 
su golfo žaidimu ir 
mini turnyras

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistai drauge su „National 
Golf Resort“ golfo klubu (Tvenkinių g. 30, 
Stančių k., Kretingalės sen.) rugsėjo 18 d. 
11.00 val. subūrė Klaipėdos miesto pro-
fesinio ugdymo įstaigų mokinių koman-
das pajusti golfo žaidimo malonumą, 

Sveikata pasisemti energijos ir naujų idėjų, pra-
leisti laiką gamtoje vaizdingame Danės 
upės slėnyje.

Moksleiviai dalyvavo pažintinėje 
ekskursijoje po gražiausias aikštyno 
vietas, taip pat jie buvo supažindinti 
su pagrindinėmis golfo žaidimo tai-
syklėmis, treniruočių aikštėje išbandė 
tolimuoju smūgiu išmušti kamuoliuką, 
o ridenimo aikštelėje išbandė kamuo-
liuko ridenimo techniką.

Susipažinę su golfo žaidimu, dalyviai 
žinias įtvirtino mini turnyre trumpajame 
3 duobučių lauke. Kvalifikuotas trene-
ris paaiškino žaidimo taisykles, taškų 
skaičiavimo metodus, padėjo nustatyti 
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nugalėtojus. Komandų prizinių vietų 
laimėtojai buvo įvertinti diplomais bei 
paskatinti sveikatą stiprinančiomis ir 
ugdančiomis dovanomis.

Golfo varžybų nugalėtojai:
• Klaipėdos technologijų mokymo 

centro komanda puikiai pasirodė ir 
iškovojo pirmąją vietą;

•  Klaipėdos paslaugų ir verslo mo-
kyklos komanda laimėjo antrąją vietą;

• Klaipėdos Ernesto Galvanausko 
profesinio mokymo centro komandai 
atiteko trečioji prizinė vieta.

Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuro specialistai dėkoja „National 
Golf Resort“ golfo klubui už bendradar-
biavimą, Klaipėdos Ernesto Galvanaus-
ko profesinio mokymo centrui už sau-
gią kelionę autobusu, moksleiviams už 
smagiai praleistą laiką drauge.

Dviračių žygis 
,,Mažinkime 
savižudybes, 
veikdami kartu“ 

Statistiniai duomenys rodo, kad per 
paskutinius metus savižudybių skaičius 
Lietuvoje sumažėjo ~9 proc., tačiau Lietu-
va vis dar yra viena iš pirmaujančių šalių 

kreipti dėmesį į tai, kad 
būdami skirtingi – skirtingų profesijų 
atstovai, savanoriai ir bendruomenės 
nariai, savižudybės grėsmę patiriantys, 
nusižudžiusiųjų artimieji – visi galime 
prisidėti prie savižudybių skaičiaus 
mažėjimo kalbėdami, diskutuodami 
tarpusavyje, išklausydami ir išgirsdami 
vieni kitus.

Poros gidžių vedamas dviračių žygis 
vingiavo vaizdinga Danės upės kran-
tine, tačiau viso dviračio žygio ir eks-
kursijos metu svarbiausius akcentus 
sudėjo „Jaunimo linijos“ savanoriai, už-
davę itin svarbius problemos mastą, pa-
plitimą padedančius suvokti klausimus 
bei visų žygio dalyvių pokalbis Botani-
kos sode. Čia pasitikrinome savo žinias 
(ar žinome, kaip atpažinti savižudybės 
ženklus), aptarėme vis dar gajas baimes 
ir stigmas savižudybių tema (kalbėti 
apie savižudybes nevengiant termino 
,,savižudybė“ ar kreipiantis pagalbos į 
specialistus), taip pat buvo dalijama-
si mintimis ir jausmais, kilusiais žygio 
metu ir pan. 

Džiaugiamės, kad yra žmonių, 
kuriems rūpi savižudybių problema, ir 
dėkojame visiems, buvusiems kartu. 
Dėkojame „Jaunimo linijai“ už pagalbą 
organizuojant renginį bei svetingai 
mus priėmusiam Klaipėdos universiteto 
Botanikos sodui.

pagal savižudybių skaičių pasaulyje. Per 
2017 metus nusižudė 25 klaipėdiečiai, ap-
skrityje – 56 (įskaitant Klaipėdą) žmonės, 
o visoje Lietuvoje – net 748 asmenys. 
Pastebima, kad savižudybių tendencijos 
vyrų imtyje išlieka didesnės lyginant su 
moterimis. Daugiausiai nusižudžiusiųjų 
yra darbingo amžiaus žmonės. 

Kasmet, rugsėjo 10 d., minima Pa-
saulinė savižudybių prevencijos diena. 
Jos metu į dviračių žygius susiburia 
milijonai žmonių visame pasaulyje. Prie 
šios tradicijos, minint Pasaulinę savi-
žudybių prevencijos dieną, jau daug 
metų prisideda ir Klaipėdos miestas. 
Taigi šį pirmadienį į dviračių žygį nuo 
„Meridiano“ iki Klaipėdos universiteto 
Botanikos sodo susibūrė daugiau nei 30 
klaipėdiečių.

Žygio šūkis – ,,Mažinkime savižudy-
bes, veikdami kartu“. Juo norima at-

Trumpos naujienos

Projekto „Žaidimų 
paradigma“ partnerių 
susitikimas

Šių metų rugsėjo 7–8 dienomis Udinė-
je (Italijoje) įvyko programos URBACT III 
„Žaidimų paradigma“ (angl. „The Playful 
Paradigm“) pirmojo etapo baigiamasis 
projekto partnerių susitikimas, kuriame 
dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro atstovės Jūratė Grub-
liauskienė, Gintarė Baštunova ir Laura 
Kubiliutė.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Projekto tikslas – perimti Udinės 
miesto gerąją patirtį ir tarptautiniu ly-
giu įgytas žinias pritaikyti projekto 
partnerių miestuose: Klaipėdoje, Korke, 
Espluges de Ljobregate, Katovicuose, 
Larisoje, Novigrade ir Viana do Kaste-
le. Udinės mieste buvo įgyvendintos 
įvairios sveiką senėjimą skatinančios 
ir socialinę atskirtį mažinančios inicia-
tyvos: „Pasaulinė žaidimų diena“, taiko-

mos muzikos, juoko terapijos, 
įrengta žaislų biblioteka, kurioje lankė-
si ir susitikimo dalyviai.

Klaipėdoje įgyvendinant šį projektą 
per artimiausius dvejus metus bus sie-
kiama didinti kartų tarpusavio supra-
timą, skatinti jaunimo savanorių ir sen-
jorų bendravimą, vystyti žaidžiančio 
miesto koncepciją.

Renginiai
Nemokama rūkymo 
metimo programa 
Klaipėdoje

Rūkote ar rūko Jūsų artimieji, drau-
gai, pažįstami? Vadinasi, šis pranešimas 
kaip tik Jums. Spalio 15–19 d. nuo 17 val. 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuras kviečia Jus ir Jūsų rūkančius pažįs-
tamus dalyvauti nemokamoje 5 dienų 
rūkymo metimo programoje ,,Kvėpuok 
laisvai“.   

Šios programos idėja gimė dar 1959 
metais. Programa yra patvirtinta PSO 
ir vykdoma daugelyje pasaulio šalių. 
Manoma, kad pagal šią programą rūkyti 
metė 20 mln. žmonių iš viso pasaulio. 

Metant rūkyti yra itin svarbu stiprus 
pasiryžimas ir motyvacija. Jei abejojate, 
ar registruotis į šią programą, įvardin-

kite sau, kokia Jums bus iš to nauda, ir 
apie savo apsisprendimą mesti rūkyti 
praneškite kiek įmanoma daugiau savo 
aplinkos žmonių.

Neretai pasitaiko, kad mesti rūky-
ti pavyksta ne iš karto. Dažna to prie-
žastimi tampa žinių, kaip tai daryti, ir 
palaikymo trūkumas, dėl to atėję į pro-
gramą ,,Kvėpuok laisvai“ įgysite ne tik 
teorinių žinių, bet gausite ir praktinių 
patarimų (pvz., kaip įveikti abstinenciją), 
bendrausite su kitais rūkyti metančiais 
asmenimis, dalinsitės patirtimis ir pan. Į 
šią programą kviečiame atsivesti ir savo 
artimąjį, kuris Jūsų rūkymo metimo 
laikotarpiu galėtų būti šalia Jūsų, matyti 
Jūsų pokyčius bei Jus palaikytų.

Programą Klaipėdoje veda didelę 
teorinę bei praktinę organizavimo bei 
pagalbos metantiems rūkyti teikimo 
patirtį sukaupęs pastorius, šeimos ug-
dymo konsultantas Gintaras Nekis.

Iki programos pradžios rekomen-
duojame aplankyti internetinę svetainę 
www.nerukysiu.lt, kurioje galėsite 

pasitikrinti, ar esate priklausomi nuo 
nikotino, ir rasite daug kitos naudingos 
informacijos norint mesti rūkyti ar tai 
darant, taip pat rasite naudingos infor-
macijos rūkančių artimiesiems.

Jei stinga motyvacijos ir kyla daug 
abejonių, ar tikrai norite ir esate pa-
siruošę mesti rūkyti, užsiregistruokite 
konsultacijai Priklausomybių konsul-
taciniame punkte, veikiančiame Klai-
pėdos miesto visuomenės sveikatos 
biure, tel.: 8 685 354 26.

Ankstyvosios 
intervencijos 
programa

Kas tai ? 
Ankstyvosios intervencijos progra-

ma – tai planingų ir sistemingų prie-
monių visuma, skirta eksperimentuo-
jantiems, nereguliariai vartojantiems 
psichoaktyviąsias medžiagas jauniems 
asmenims.  

Kas organizuoja ir veda šią 
programą Klaipėdos mieste? Šios 

programos susitikimus organizuoja 
ir veda Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro bei Pedagoginės psi-
chologinės tarnybos specialistai, baigę 
teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą 
mokymo programą.

Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? 
Nepilnamečiams asmenims nuo 14 

metų, kurie vartoja psichoaktyviąsias 
medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra 
nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi 
rizikinga elgsena. 

Kas vyksta šios programos metu? 
Programą sudaro: pradinis pokalbis, 

8 val. praktiniai susitikimai ir baigiama-
sis pokalbis. Praktinių susitikimų trukmė 
ir skaičius priklauso nuo grupės dydžio, 
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poreikių bei kitų svarbių aplinkybių. 
Dalyvavimas nepertraukiamas ir regis-
truojamas. Asmenims, dalyvavusiems 
ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės 
programos dalyje, sudaroma galimybė 
baigti šią programą ir gauti individualią 
konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems 
trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės 
programos dalyje, sudaroma galimybė 
baigti dalyvavimą programoje su vėliau 
sudaryta grupe. Programos pabaigoje 
išduodami pažymėjimai.  

Kodėl jaunuoliams verta rinktis 
šią programą?
• Susitikimų metu jaunuoliai ne tik 

atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus 
daugiau žinių apie psichoaktyviąsias 
medžiagas.

• Jaunuoliai daugiau sužinos apie 
priklausomybių vystymąsi, pagrindinius 
veiksnius bei aspektus.

• Jaunuoliai bus supažindinti su 
rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo veiksniais.

•    Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, 
kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimą ir, esant poreikiui, bus suteik-
tos tolimesnės pagalbos galimybės.

Kaip jaunuoliams patekti 
į programą?
Dalyviai registruojami Klaipėdos   
miesto visuomenės sveikatos biure. 
Kontaktiniai duomenys:
• El. paštu koordinatorius@
sveikatosbiuras.lt. 
• Mob. tel. 8 640 93 341
Pažymime, kad dalyvavimas 
nemokamas ir konfidencialus.

ka mažiau naudingųjų medžiagų. Todėl 
greito paruošimo košės, grūdų dribsniai, 
aukščiausios rūšies miltai rekomenduo-
jami vartoti itin retai bei tam tikrų ligų 
atvejais, kai siekiama kuo mažiau dirginti 
žarnyną. Specialistė tvirtina, kad vengti-
nos košės yra visos greito paruošimo arba 
užpilamos, dribsniai, kukurūzų, manų 
košės, kuskusas, bulguro kruopos. Kur 
kas ilgesnis yra rekomenduojamų vartoti 
košių sąrašas.

Grikiai gali būti kepinti, mums įpras-
tos rudos spalvos, arba nekepinti, žals-
vos spalvos. Rudų grikių virti nereikia, 
nes jie jau termiškai apdoroti. Pakanka 
juos iš vakaro užmerkti ir ryte tik pašil-
dyti iki tinkamos valgyti temperatūros. 
Žalių, nekepintų grikių skonis yra šiek 
tiek kitoks, juos būtina virti prieš varto-
jimą. Nekepinti grikiai yra maistingesni 
nei kepinti.

Sorų kruopų skonis paprastai skiria-
si priklausomai nuo rūšies. Kad košė ne-
būtų karti, būtina kruopas prieš verdant 
nuplikyti verdančiu vandeniu. Sorų 
kruopose yra nemažai baltymų, mine-
ralų kalio, fosforo, magnio, vitaminų 
E, B1. Maisto gamyboje vartojamos 
gelsvos ar ryškiai geltonos spalvos šli-
fuotos sorų kruopos, kurių stambumas 
priklauso nuo augalų veislės ir augini-
mo sąlygų. 

Bolivinės balandos kruopos (sėk-
los) būna įvairios: juodosios, raudono-
sios ar šviesios. Šios mažosios kruopos 
turtingos geležies, vario, mangano, 
tačiau savyje turi mažiau natrio. Boli-
vinė balanda pasižymi dideliu baltymų, 
antioksidantų kiekiu. Šias kruopas prieš 
verdant patartina nuplauti tekančiu 
vandeniu ir neilgam pamerkti vėsiame 
vandenyje.

Burnočio sėklos, smulkios kruo-
pelės, yra lengvas, greitai įsisavinamas 
maistas. Šių sėklų nebūtina mirkyti, 
vandenyje išverda greitai. Burnočio bal-
tymai yra aukštos kokybės, o vienos iš 
svarbiausių aminorūgščių, lizino, yra net 
du kartus daugiau nei kituose grūduose, 
o angliavandenių yra mažiausiai. Kupi-
na sauja burnočių turi daugiau kalcio 
nei stiklinė pieno.

Nors šalavijo (angl. chia) sėklos 
nėra kruopos, tačiau jau daugeliui jos 
pakeitė rytinę įprastą košę. Šalavijo sėk-
los turi daug maistingų medžiagų. Šiose 

sėklytėse gausu omegos-3 
riebiųjų rūgščių, kalcio, geležies, kalio, 
seleno, įvairių antioksidantų bei bal-
tymų. Šalavijo sėklos yra lengvai virški-
namos, jų nebūtina sumalti ar mirkyti. 
Šalavijo sėklos sugeria 9–12 kartų dau-
giau vandens nei pati sveria. Išbrinkti 
gali vos per 10 minučių. Išmirkusios 
vandenyje šios sėklos panašios į per-
matomus drebučius su tamsiu taškeliu 
centre. Iš šių sėklų galima gaminti ne tik 
košes, bet ir įvairiausius pudingus.

Daugelis mūsų esame įpratę valgy-
ti paprastus baltuosius ryžius. Rudieji 
ryžiai – tai mažiau apdirbti tie patys 
baltieji ryžiai, tik nuo jų paviršiaus 
nepašalintos sėlenos. Jie kietesni ir sun-
kiau sukramtomi, tačiau juose yra dau-
giau organizmui naudingų skaidulų, 
daugiau B grupės vitaminų, kalcio, fos-
foro bei geležies. Ruduosius ryžius reikia 
virti ilgiau nei baltuosius (paprastai apie 
40 min.). Tačiau reikia stebėti, kad jie ne-
pervirtų, nes tada pasidarys minkšti ir 
beskoniai. Jei renkamės šviesius ryžius, 
geriausia rinktis tokius, kurių grūdas il-
gas, pavyzdžiui, basmati ar ilgagrūdžiai. 

Avižos naudingos dėl jose esančių 
skaidulinių medžiagų. Avižos neturi gli-
timo, bet dažniausiai jas sėjant dėl au-
galų „sveikatos“ pramaišiui pasėjami ir 
kviečiai. Avižų kruopos turi būti lukšten-
tos, bet išlikti grūdų pavidalo.  

Neskaldytų miežių kruopų rinko-
je nėra. Naudingos stambiai skaldytos 
kruopos. Jose gausu seleno, vario, fos-
foro, mažai baltymų.

Spalio 10 d. – 
Pasaulinė košių diena

Košės yra grūdinės kilmės maisto pro-
duktas. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės sveikatos spe-
cialistė, dietistė Rūta Genutė teigia, kad 
košės yra turtingos skaidulinių medžiagų, 
kurios turi įtakos darniai virškinimo trak-
to veiklai. Skaidulinės medžiagos gerina 
žarnyno peristaltiką, šalinimą, saugo nuo 
vidurių užkietėjimo ir kitų virškinimo trak-
to ligų.  Grūduose gausu vitaminų PP, E, 
B grupės, mineralų magnio, kalio, kalcio, 
geležies, cinko, seleno. Daugiausiai kruo-
pose yra angliavandenių, tačiau jose yra 
ir riebalų bei baltymų. Kuo grūdas la-
biau mechaniškai apdirbtas, tuo jame lie-

Košė ryte suteiks organizmui energi-
jos ir sotumo jausmą. Dėl sotumo, kurį 
suteikia skaidulinės medžiagos košėje, 
norisi mažiau užkandžiauti po pusryčių. 
Visuomenės sveikatos specialistė, di-
etistė Rūta Genutė tvirtina, kad košes 
naudinga gardinti ne druska ar sviestu, 
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Veiklos  bendruomenei

PROGRAMOS „PIRMOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMO MOKYMAS KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS DARBINGO AMŽIAUS 
GYVENTOJAMS“ VEIKLŲ PLANAS

• Teorinė ir praktinė paskaita 
„Pradinis gaivinimas“ 
Antradienį (spalio 2 d.) 14.00–18.00 val.
Antradienį (spalio 9 d.) 14.00–18.00 val.

• Teorinė ir praktinė paskaita 
„Pirmosios pagalbos teikimas 
traumų ir kitų sužalojimų metu“ 
Trečiadienį (spalio 3 d.) 14.00–18.00 val.
Trečiadienį (spalio 10 d.) 14.00–18.00 val.

• Teorinė ir praktinė paskaita 
„Pirmosios pagalbos teikimas 
įvairių situacijų ir būklių metu“  
Ketvirtadienį (spalio 4 d.) 14.00–18.00 val. 
Ketvirtadienį (spalio 11 d.) 14.00–18.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel.   8 615 12 710 arba 
el. p. diana@sveikatosbiuras.lt 

• Pilatesas su volais 
Pirmadieniais 
(spalio 15, 22 ir 29 d.) 8.45 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 43. 

• Įpročių formavimo programa 
*„Pokyčių savaitė“ 
programa skirta asmenims, siekiantiems  pa-
gerinti maitinimosi įgūdžius, didinti fizinį ak-
tyvumą bei išmokti įveikti stresą. 
*dalyvauti gali darbingo amžiaus asmenys 
Spalio 15–30 d.  

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

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

• Mankšta su elastinėmis juostomis
(pratimai skirti viršutinei kūno daliai) 
Trečiadieniais 
(spalio 10, 17, 24 ir 31 d.) 8.45 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 640 933 43.

• Senjorų vaikščiojimo grupės 
(pasivaikščiojimas ir sveikatinanti mankšta)
Penktadieniais 
(spalio 5 ir 19 d.) 11.00 val.
Melnragė I – Melnragė II – Melnragė I
Registracija mob. tel.  8 640 933 43 arba 
el. p. alina@sveikatosbiuras.lt
Papildoma informacija: 
• Su savimi rekomenduojama turėti 
geriamojo vandens ir lengvų užkandžių, 
jeigu norisi.

Mankštos senjorams

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

• Mankšta su inventoriumi 
(elastinėmis juostomis, svareliais ir t. t.)
Ketvirtadieniais 
(spalio 4, 11, 18 ir 25 d.) 9.00 val.

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

Mankštos ŠKL (širdies ir krauja-
gyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 
grupės asmenų sveikatos stiprinimo 
programos) dalyviams

Kviečiame dalyvauti nemokamo-
je 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.

kaip dažnam įprasta, o vaisiais, šviežiais 
ar džiovintais, daržovėmis, sėklomis ir 
riešutais ar jų produktais, pvz., riešutų 
sviestu, sezamų pasta „Tahini“. Daugelis 
verda košes su pienu, tačiau tai visiškai 
nebūtina. Tikrasis košės skonis gali atsis-
kleisti, jei kruopas prieš verdant pamirky-
sime arba trumpai pašildysime sausoje 
keptuvėje. Nereikėtų valgyti tos pačios 
košės kasdien. Naudingiausia įvairi mi-
tyba, todėl mitybos racione turi būti kuo 
įvairesnių kruopų. Naudingiausias laikas 
valgyti košes – rytas. Šiuo paros metu 
mums labiausiai reikia energijos, gautos 
iš angliavandenių, kurių kruopose apstu. 
Košių pietų ar vakarienės metu turėtų 

būti kur kas mažiau nei per pusryčius. 
O svarbiausia – nederėtų gaminamos 
košės pervirti. Kuo labiau perverdame, 
tuo daugiau naudingų medžiagų neten-
kama.

Šalavijo sėklų pudingas 
•1 vidutinio dydžio bananas 
• 3 valgomieji šaukštai trintų braškių 
•3 valgomieji šaukštai šalavijo sėklų 
• žiupsnelis cinamono.
Gaminimas:
Bananus, braškes elektriniu trintuvu 

reikia sutrinti iki visiškai vientisos masės. Į 
gautą masę suberti šalavijo sėklas ir gerai iš-
maišyti.  Uždengus indą maistine plėvele ar 
lėkštute naudinga palaikyti šaldytuve. Laiky-

ti šaldytuve galima ir per naktį. Kuo ilgiau 
laikysime, tuo labiau išbrinks ir bus panašiau 
į pudingą. Prieš valgant išbrinkusį pudingą 
apibarstyti cinamonu.

Spalvota grikių košė
• ½ avokado 
• 2 valg. šaukštai tarkuotų morkų  
• 1 sauja špinatų 
• pusė dubenėlio virtų žaliųjų grikių.
Gaminimas:
Žaliųjų grikių kruopas naudinga pamerkti 

iš vakaro, o ryte išvirti. Išvirtas kruopas su-
maišyti su tarkuotomis morkomis, špinatais ir 
avokado griežinėliais. Ši košė yra puikus pus-
ryčių pasirinkimas.
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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

Nr. 18 (2018 m. spalis)

DĖMESIO!!!
Registracija į spalio mėn. vykstančias veiklas pra-
sideda nuo spalio 1 d. (pirmadienio) 
8.00 val. nurodytais kontaktais.

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

Socialinio kultūrinio klasterio 
„Vilties miestas“ sporto renginiai

• „Vilties laipiojimas“ 
(draugiškos laipiojimo uolomis varžybos, 
kuriose skatinamas bendruomeniškumo 
jausmas, atkreipiamas dėmesys į bendras 
šeimų veiklas. Varžytis galima vaikų, suau-
gusiųjų, šeimų ir neįgaliųjų kategorijose)   
Šeštadienį (spalio 20 d.) 10.00 val. 

Laipiojimo uolomis centras „Scala dream“,
(Mainų g. 6 (3 a.), Klaipėda) 
Papildoma informacija:
Trofim Teriochin
Tel. 8 616 515 28
El. p. trofim@scaladream.com
www.scaladream.com

mob. tel. 8 640 93340; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt  

• Mankštos nėščiosioms 
Antradieniais 
(spalio 16, 23 ir 30 d.) 11.00 val.
Penktadienį (spalio 12 d.) 11.00 val.

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

• Tradicinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“ 
Šeštadienį (spalio 13 d.) 

Smiltynė 
Registracija: http://www.gintarinejurmyle.
lt/registracija/

Renginiai, skirti Klaipėdai – 
Europos sporto miestui 2018

• Mankštos su kūdikiais (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais 
(spalio 16, 23 ir 30 d.) 10.00 val.
Penktadienį (spalio 12 d.) 10.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 

• 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.

 

Veiklos vaikams ir jaunimui 

• Fechtavimo treniruotė 
Šeštadienį (spalio 27 d.) 16.00 val. 

Klaipėdos Vitės progimnazijos (J. Janonio g. 
32) sporto salė (į salę eiti per vidinį kiemą) 
Registracija mob. tel. 8 679 849 45

Registracija ir daugiau informacijos 
mob. tel. 8 640 933 46 
arba el. p. ruta@sveikatosbiuras.lt

• Nemokama rūkymo metimo 
programa „Kvėpuok laisvai“ 
Spalio 15–19 d. 17.30 val. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 640 933 48 arba 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

• Seminaras kūno kultūros mokytojams 
Trečiadienį (spalio 3 d.) 10.00 val. 

Klaipėdos bendruomenės namai 
(Debreceno g. 48) 
Norintys dalyvauti seminare registruojasi 
tik per www.semiplius.lt sistemą. 
Dalyvių apranga – sportinė.

• Parodomasis masažas 
„Lietaus lašai“ (Raindrop)  
Antradienį (spalio 2 d.) 18.00 val. 

„Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, 
4 aukštas, 411 patalpa) 
Registracija mob. tel. 8 605 680 69, 
8 601 118 88.
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