
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras stengiasi, kad kartu su vis labiau rudenėjančiu oru nepradingtų  žmonių ūpas 
judėti. Tam nebūtina paploninti piniginės, nes Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro (Klaipėdos m. VSB) kolektyvas 
tradiciškai dalijasi naudingais patarimais, kaip likti sveikiems, energingiems, pasakoja apie neseniai įgyvendintas sveikatinimo 
akcijas ir iniciatyvas bei kviečia prisijungti prie planuojamų renginių. Įsiliekite į veiklas, 
žadančias gerą nuotaiką, puikią atmosferą ir nesenkančią energiją!

Spalio 12 d. visos mokyklos, preten-
duojančios į konkurso „Klaipėdos svei-
kiausia mokykla“ titulą, rinkosi į atida-
rymo renginį, kurio metu turėjo svei-
kuoliškai ir spalvingai pristatyti savo 
mokyklos bendruomenę konkurso ko-
misijai bei varžovams.

Renginio pradžioje įžanginį svei-
kinimo žodį tarė konkurso komisijos 
pirmininkė, Klaipėdos miesto savivaldy-
bės administracijos Socialinių reikalų 
departamento direktorė Audra Daujo-
tienė.  Po komisijos pirmininkės žodžių 
atėjo eilė konkurso dalyvių pasirody-
mams. Mokyklų atstovai į sceną žengė 
kupini entuziazmo ir paruošę vienas už 
kitą įdomesnius pristatymus.  

Pristatymuose atsispindėjo šio 
konkurso tematika, mokyklos vizija, mo-
tyvas dalyvauti. Originalūs, interaktyvūs 
ir be galo nuoširdūs mokinių pasirody-
mai suteikė renginio dalyviams daug 
juoko ir gerų emocijų, netrūko smagių 

Jei nekalbėtume, kaip sužinotume, kiek daug dirbame? (J. Laucius)

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
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judesių, muzikos ir žaidimų. Renginio 
vinimi tapo užduotis, kurios metu ko-
mandos kūrė žodžius, skirtus konkurso 
himnui. Siekiant, kad komisijai ir daly-
viams būtų smagiau šių tekstų klausy-
tis, renginio vedėjas Simas Buziliauskas 
sukūrė melodiją ir sudainavo visus teks-
tus. Komisija ir žiūrovai išrinko geriausių 
posmų kūrėjus, kurių kūrybą kitų metų 
gegužės mėnesį galės išgirsti visi bai-
giamojo renginio dalyviai ir svečiai. 

Šio konkurso tikslas – formuoti tei-
singą uostamiesčio mokyklų bendruo-
menės požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti 
sveikos gyvensenos įgūdžius. Kone vi-
sus mokslo metus truksiančiu konkur-
su siekiama sukurti fiziškai ir emociškai 
sveikai gyvenančią bendruomenę, pa-
skatinti jos narių fizinį aktyvumą bei 
tinkamą mitybą, kurti sveiką ir saugią 
aplinką.

Mokyklų bendruomenės, preten-
duojančios į Klaipėdos sveikiausios 
mokyklos vardą, nuo spalio iki kitų 
metų gegužės aktyviai dalyvaus mokyk-
los, miesto ar kitose erdvėse organizuo-
jamuose įvairiuose renginiuose bei veik-
lose sveiko gyvenimo būdo temomis. 
Be to, įsigilinę į pačių dalyvių parengtus 
sveikatinimo renginių planus, komisijos 
atstovai vyks į mokyklas, kurios dalyvau-

ja šiame konkurse, kur, pasirinkę kelis jų 
renginius, stebės ir vertins.

Kitų metų gegužę bus sumuoja-
mi per mokslo metus pasiekti rezul-
tatai, o finaliniame renginyje iškilmin-
gai pagerbtos visos mokyklos dalyvės 
bei apdovanoti konkurso nugalėto-
jai, kuriuos išrinks speciali konkurso 
komisija. Joje – organizatorių suda-
ryta vertintojų grupė iš Klaipėdos m. 
savivaldybės administracijos Sociali-
nio departamento Sveikatos apsaugos 
skyriaus, Ugdymo ir kultūros depar-
tamento Švietimo bei Sporto ir kūno 
kultūros skyriaus ir Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biuro.

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt
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Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistai pristato iPulsus 
Squad 6D. Tai pirmoji lietuviška žmogaus 
fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio 
pajėgumo testavimo sistema.

Širdies darbą ir krūvį stebinti siste-
ma, telpanti į nedidelį lagaminėlį, veikia 
tokiu principu: sportuojantys žmonės 
susijuosia specialiu dirželiu su širdies 
darbą fiksuojančiais davikliais, o tre-
niruotę vedantis specialistas planšetėje 
stebi jų širdies darbo rodiklius ir nurodo, 
kam reikia didinti krūvį, o kam – mažin-
ti. Tai puiki priemonė, parodanti fizinio 
krūvio valdymo galimybes.

Lietuvoje populiarios aukšto inten-
syvumo treniruotės. Tačiau nevertėtų 
pamiršti, kad tokios treniruotės skirtos 
tik jau turintiems puikią fizinę formą ir 
nepriekaištingą sveikatą. Kūnui negerai, 
kuomet nėra fizinio aktyvumo, tačiau 
nuolatinis fizinis pervargimas gali virsti 
psichologiniu išsekimu. Nebūtina sau 
kelti itin aukštų tikslų – jau vien tai, kad 
reguliariai ir tikslingai judate, yra as-
meninė pergalė.

Žmonės, darbe patiriantys daug 
įtampos, turėtų rinktis antistresinį krūvį: 
žemo intensyvumo aerobinius pratimus 
(bėgimą, ėjimą ir pan.).

Sporto entuziastams, turintiems 
antsvorio ar aukštesnį kraujospūdį, pa-
tariama rinktis šiaurietiškąjį ėjimą, važia-
vimą dviračiu, plaukimą bei pratimus su 
savo kūno svoriu, palaipsniui didinant 
treniruočių intensyvumą ir sudėtin-
gumą.

Sveikatos specialistų tikslas yra 

Saugus ir prasmingas 
fizinis aktyvumas

Sveikata stebėti, kad sportuojantis žmogus ne-
alintų sveikatos. Nauja sistema gali 
praversti žmonėms, turintiems įvairių 
negalavimų ir negalintiems smarkiai 
apkrauti širdies, taip pat ji naudinga 
vaikams, senjorams – jų krūvį būtina 
stebėti ir valdyti jo intensyvumą. Su šia 
įranga dalyviai ne tik matys momentinę 
pulso reikšmę treniruotės metu, bet ir 
galės užduoti treniruotės pulso zonas, 
matys, kiek laiko išbuvo konkrečioje 
pulso zonoje, kiek kilokalorijų sudegi-
no. Po treniruotės iPulsus programa gali 
persiųsti ataskaitą tiek specialistui, tiek 
dalyviams jų nurodytais pašto adresais. 
Reguliariai stebėdami savo širdį, išmok-
sime pažinti signalus, kurie leis identi-
fikuoti problemas joms dar neįsibėgė-
jus. Žinojimas leidžia priimti teisingus 
sprendimus. Širdies ritmo kontrolė fizi-
nio aktyvumo metu padės pasirinkti op-
timalų tempą ir sureguliuoti krūvį. O tai 
pirma ir geriausia prevencinė priemonė 
prieš ligas!

Ar žinojote, kad netinkamai vartoja-
mi antibiotikai gali ne tik nepadėti, bet ir 
pakenkti Jūsų sveikatai? Ar žinojote, kad 
šiais vaistais negalima gydyti peršalimo 
arba gripo?

Kiekvienais metais lapkričio 18 d. 
Lietuvoje ir visoje Europoje minima 
Europos supratimo apie antibiotikus 
diena. Pagrindinis šios dienos tikslas 
– informuoti visuomenę, kada ir kaip 
vartoti antibiotikus, pabrėžti atsakingo 
požiūrio svarbą gydantis šiais vaistais.

Antibiotikai kitaip dar vadinami an-
timikrobiniais vaistais. Tai vaistai, kurie 
naikina bakterijas ar sustabdo jų au-
gimą. 

Antibiotikų negalima vartoti:
• sergant ūmiomis kvėpavimo takų 

infekcijomis ir gripu (gali pasireikšti 
priešingas poveikis);

• esant šaltkrėčiui (antibiotikai ne-
mažina temperatūros ir nepalengvina 
skausmų);

•  sutrikus žarnyno veiklai;
•  moteriai, kuri yra nėščia arba pla-

nuoja nėštumą.
Kartais antibiotikai tikrai yra svarbūs, 

kad ligonis pasveiktų, bet juos būtinai 
turi paskirti gydytojas. Gydantis anti-
biotikais naudinga valgyti artišokus, 
svogūnus, cikorijas, česnakus, kukurūzų 
dribsnius, avižinę košę, ruginius gami-
nius, pupeles, vaisius, gerti tirštas sultis. 
Šis maistas pasižymi prebiotikų savy-
bėmis, t. y. gamina organizme gerąsias 
bakterijas, kurios po antibiotikų vartoji-
mo žūva.

Antibiotikų 
diena

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Neteisingas antibiotikų 
vartojimas:
•  skatina atsparių bakterijų vystymąsi;
• naikina gerąsias organizmo bak-

terijas;
• sukelia pašalinius reiškinius. 
Atmintinė pacientams:
• Jei įmanoma išvengti infekcijų skie-

pais, – pasiskiepykite. 
• Vartodami antibiotikus, laikykitės 

gydytojo nurodymų.
•  Nevartokite antibiotikų, jei sergate 

ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis 
ir gripu, esant šaltkrėčiui. Antibiotikai 
nemažina temperatūros ir nemalšina 
skausmų.

•  Visada vartokite antibiotikus pagal 
gydytojo receptą, o ne likučius arba an-
tibiotikus, kuriuos įsigijote be recepto.

• Nevartokite antibiotikų, skirtų ki-
tam žmogui. Kaip ir dauguma vaistų, 
antibiotikai skiriami individualiai net ir 
identiškos diagnozės atveju.

• Paklauskite vaistininko, kaip sunai-
kinti antibiotikų likučius.

Spalio mėnesį 
baigėsi video-
filmukų konkursas 
„Aš matomas“

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. (J. V. Gėtė) 3 
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Viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos

Konkurso tikslas buvo atkreipti 
vaikų dėmesį į saugą kelyje, eismo tai-
sykles, savisaugos ugdymą. Konkurse 
rungėsi 10 videofilmukų, iš kurių trys 
geriausiais išrinkti filmukai buvo apdo-
vanoti Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro, Klaipėdos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato dova-
nomis, o pirmosios vietos laimėtojams 
Lietuvos jūrų muziejus suteikė galimy-
bę apsilankyti Jūrų muziejuje.

Rudenį yra didesnis pavojus susirgti 
viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis 
ligomis. Taupydami laiką ir norėdami 
greičiau pasveikti, sergantieji šiomis 
ligomis dažniausiai nesikreipia į šei-
mos gydytoją ar specialistą, bet ieško 
pagalbos ir ją randa vaistinėje. Tačiau, 

nepaisant vaistinėje rekomenduotų var-
tojamų vaistų, neretai pacientai atvyks-
ta pas šeimos gydytoją ar specialistą 
ligai įsibėgėjus, kada gydymas tampa 
sudėtingas ir ilgalaikis, reikalingas laiko 
ir kaštų, gresia komplikacijos.

Alternatyvų simptominiam gydy-
mui esti daug. Visi puikiai žino, jog šilti 
skysčiai, vaistažolių arbatos yra pirma-
sis „vaistas“, kuris padeda palengvinti 
esamą būklę. Tačiau, keičiantis žmonių 
gyvensenai, didėjant poreikiams ir 
stokojant kantrybės, norima pasveikti 
per neįtikėtinai trumpą laiką. Maty-
damas medicinos ir farmacijos sričių 
pažangą, žmogus tikisi greito paskirto 
gydymo rezultatų.

Kadangi ūminės viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijos yra virusinės kilmės, 
liga vidutiniškai trunka apie 7–10 die-
nų, jei papildomai neišsivysto bakte-
rinė infekcija. 

Visuomenės sveikatos biuro specia-
listai siūlo nepamiršti šių profilaktikos 
priemonių:

• stiprinti organizmą;
• dažnai plauti rankas;
• vengti sąlyčio su sergančiais as-

menimis;
• gerai vėdinti patalpas;
• susirgus gerti daug skysčių, likti 

namuose.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Spalio 14 d. vykusioje konferenci-
joje „Norvegijos remiamos iniciatyvos 
Klaipėdos regione: iššūkiai, sprendimai 
ir rezultatai“, kaip vienoje iš ciklo dalių, 
susibūrė ir projektų įgyvendinimo gerą-
ja patirtimi, iššūkiais bei ateities planais 
dalijosi įvairių sektorių atstovai, tarp jų 
ir Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras, pristatęs projekto „Jaunimui 
palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
modelio diegimas Klaipėdos miesto sa-
vivaldybėje“ veiklos rezultatus.

Konferencijoje dalyvavusio Norvegi-
jos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje 
Dag Malmer Halvorsen teigimu, nor-
vegų susidomėjimas Klaipėdos regionu 
tik didės, tad apžvelgti tai, kas jau pa-
siekta, bei nusibrėžti kryptis tolesniam 
ryšių stiprinimui yra itin svarbu ir nau-
dinga abiem pusėms.

Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko. (Seneka) 4 
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Įvyko renginių ciklas 
“Norvegija 
sveikina Klaipėdą”

Jau daugiau nei dešimtmetį Klaipė-
dos miesto ir regiono valdžios institucijos, 
nevyriausybinės organizacijos, akade-
minės ir kultūros įstaigos aktyviai daly-
vauja įgyvendinant Norvegijos finansinių 
mechanizmų remiamus projektus. Šiuo 
metu jau galima džiaugtis svarbiais re-

Lapkričio 8-oji – 
Europos sveikos 
mitybos diena

Šiai dienai paminėti Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biuras kviečia 
Klaipėdos miesto moksleivius pamiklinti 
rankytes ir dalyvauti Maisto pasirinkimo 
piramidės dėlionės konkurse.

Konkurso sąlygos:
1. Moksleivis, norintis dalyvauti kon-

kurse, turi padaryti maisto pasirinkimo 
piramidės dėlionę iš įvairių iškarpų, 
paveikslėlių, etikečių, maisto produktų 
ar pan.

2. Dėlionę iki  lapkričio 7 d. galima:
•  atnešti į Klaipėdos miesto visuome-

nės sveikatos biurą (20 kab.)
•  siųsti paštu, adresu Taikos pr. 76, LT-

9320 Klaipėda
•  siųsti dėlionės nuotrauką elektro-

niniu paštu ruta@sveikatosbiuras.lt 
3. Būtina nurodyti autoriaus vardą, 

pavardę ir telefono numerį. 
4. Sudaryta komisija išrinks įdomiau-

sias, originaliausias dėliones ir lapkričio 
8 d. paskelbs 3 nugalėtojus biuro Face-
book’o paskyroje.

5. Trys nugalėtojai bus apdovanoti 

smagiomis ir praktiškomis dovanomis.
6. Su nugalėtojais bus susisiekta as-

meniškai.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras
Taikos pr. 76, LT-9320 Klaipėda
Tel./faks. (8 46) 23 4796
www.sveikatosbiuras.lt
El. paštas visuomenessveikata@
sveikatosbiuras.lt

zultatais jaunimo sveika-
tos, socialinių paslaugų, 
kultūros paveldo ir kitose srityse. 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. (J. V. Gėtė) 5 
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mokinio kuprinė svėrė ne daugiau kaip 
10 proc. vaiko kūno svorio t. y. tiek, 
kiek rekomenduojama. Lyginant šiuos 
duomenis pagal klases pastebėta, kad 
didžiausia mokinių dalis, kurių kup-
rinės svoris buvo optimalus, yra tarp 
šeštų klasių mokinių. Visgi lyginant su 
praėjusių metų rezultatais, itin sun-
kias kuprines nešiojančių vaikų skai-
čius nežymiai padidėjo. 2014 ir 2015 
metais labai sunkią kuprinę nešiojosi 
kas keturioliktas mokinys, o šiemet kas 
trylikto (7,6 proc.) vaiko kuprinė buvo 
labai sunki, t. y. viršijo 15 proc. moki-
nio kūno svorio. Daugiausia sunkių 
kuprinių nešioja antrų klasių mokiniai.

Visuomenės sveikatos specialistai 
šios akcijos metu ne tik svėrė mokinių 
kuprines. Vertino ir jų tipą, analiza-
vo, ar jos yra nešiojamos taisyklingai. 
Pastebėta, jog beveik visos kuprinės 
(net 99,6 proc.) buvo su dviem diržais. 
Džiugina ir tai, jog dauguma mokinių 
jas nešioja ant abiejų pečių – taip, kaip 
ir rekomenduoja visuomenės sveikatos 
specialistai. Ant vieno peties kuprines 
nešioja labai mažas skaičius vaikų – tik 
3,6 proc., ir tokį būdą dažniausiai ren-
kasi vyresnių (penktų ir šeštų) klasių 
mokiniai. Užfiksuota, jog kuprinę ran-
koje nešasi vos keli vaikai. 

Sunkiausios 
kuprinės – ant 
uostamiesčio 
antrokų pečių

Tyrimas

Klaipėdos mokyklose rugsėjo 19–
30 d. visuomenės sveikatos specialistai 
svėrė mokinių, lankančių 1–6 klases, 
kuprines. Buvo įvertintas 8834 vaikų 
kuprinių svoris. Šia akcija, kuri vyksta 
jau nebe pirmus metus, siekiama pri-
minti, jog mokinių kasdieninio nešulio 
svoris turi įtakos vaikų sveikatai – la-
bai 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 2015 metais, kas antro (53,4 proc.) 

Pastebėta, jog 
daugumos vaikų 
kuprinės buvo su atšvaitais. Labiau-
siai atžalų saugumu rūpinasi pirmokų 
tėveliai – jų kuprinių be atšvaitų 
užfiksuota tik kiek daugiau nei 6 
proc., tačiau vyresniųjų klasių moki-
niai juos nešioja rečiau, pavyzdžiui, 
atšvaitus turėjo tik apie pusė šeštokų.

Sveriant vaikų kuprines buvo at-
sižvelgta ir į jų pačių nuomonę, ar kas-
dieniniai nešuliai nėra per sunkūs. Kas 
aštuntas mokinys manė, jog kuprinė 
jam per sunki. Dažniausiai taip teigė 
vaikai, besimokantys šeštoje klasėje. 
Lyginant su praėjusių metų akcijos re-
zultatais, 3,5 proc. sumažėjo mokinių, 
kurie vertina savo kuprinę kaip sunkią.

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

Kuprinių nešiojimo 
rekomendacijos:

•  Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių 
klasių moksleivių – ne daugiau kaip 
700 g, vyresniųjų klasių moksleivių – ne 
daugiau kaip 1 kg.

• Optimalus pilnos kuprinės svo-
ris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 
10 proc. moksleivio kūno masės.

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

• Mokyklinių kuprinių išorinėje pu-
sėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.

• Kuprinės rankena turi tilpti vaiko 
delne, diržai turi būti reguliuojami, 
nesmukti 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 
kasdien ir susidėti tik tai dienai reika-
lingus daiktus.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


Pradėdami darbus, turime derintis prie jėgų. (Seneka) 6

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

Nr. 9 (2016 m. lapkritis)

Renginių 
kalendorius

Paskutinis rudens 
mėnuo kviečia būti 
aktyviems!

Šiaurietiškasis ėjimas:
• Lapkričio 7, 14, 21, 28 d. 17 val. 
(susitikimo vieta: Klaipėdos tuberku-

liozės ligoninės automobilių stovėjimo 
aikštelė)

• Lapkričio 9, 23 d. 17 val. 
(susitikimo vieta: automobilių stovė-

jimo aikštelė, esanti šalia Prano Mašioto 
progimnazijos stadiono)

Senjorų vaikščiojimo grupės:
• Lapkričio 11, 25 d. 17 val. 
(susitikimo vieta: prie PC Maxima, esan-

čio I Melnragėje, įėjimo)

Norint dalyvauti užsiėmimuose, 
būtina išankstinė registracija 
mob. tel. 8 640 93 341 arba 
el. paštu gintare@sveikatosbiuras.lt, 
nurodant vardą, pavardę ir telefono nr.

Niūriomis lapkričio 
dienomis iš namų 
vilios nemokamos
veiklos

Lapkričio mėnesį iš namų vilios zum-
ba, Rytų sveikatingumo mankšta tiems, 
kurie tiki įkvepiančia Rytų kultūros ga-
lia, galimybė pasinerti į muzikos garsų 
jūrą su studijos „Grock“ entuziastais – tai 

tik keli pasiūlymai iš lapkričio mėnesio 
nemokamų veiklų kalendoriaus „Ir kūnui, 
ir sielai“, skirto pajūrio gyventojams. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras lapkričio mėnesį kviečia jung-
tis prie šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimų 
bei senjorams skirtų išvykų prie jūros ir 
kuo daugiau laiko praleisti gamtoje. Tai 
labai naudinga sveikatai bei prieinama 
fizinė veikla kiekvienam. Šie užsiėmimai 
nereikalauja specialaus fizinio pasirengi-
mo. Paskutinį rudens mėnesį senjorai 
ir toliau kviečiami į mankštas su elas-
tinėmis juostomis bei gimnastikos ka-
muoliukais ir išbandyti šokių ir laisva-
laikio centro „Rueda“ organizuojamas 
„Solo“ pramoginių šokių pamokas. Artė-
jant žiemai visuomenės sveikatos spe-
cialistai skatina visus pasirūpinti savo 
sveikata, todėl kviečia senjorus daly-
vauti paskaitoje „Mankšta senjorams ir 
sveikatinanti mityba“.  

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras lapkričio mėnesį kviečia ma-
žuosius klaipėdiečius į plokščiapėdys-
tės ir laikysenos korekcijos mankšteles, 
kurios padės koreguoti judesio, kūno 
padėties sutrikimus ir stiprinti vaiko or-

pas i t ikė j imo 
savimi, atsikra-
tyti antsvorio bei pagerinti savo sveikatą 
kviečiami į Rytų kovos menų centrą, 
kur organizuojami aikido užsiėmimai 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. 
Norintys išmokti apsiginti raginami da-
lyvauti savigynos pamokoje „Pasaulinė 
kovos su prievarta prieš moteris die-
na“, kuri vyks lapkričio 25 d. Klaipėdos 
m. visuomenės sveikatos biuro salėje.

Klaipėdos m. visuomenės sveika-
tos biuras, paskutinį rudens mėnesį 
norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį 
į apsinuodijimus, jų profilaktiką bei 
pirmąją pagalbą, kviečia visus ne tik į 
paskaitą  „Kaip išvengti apsinuodijimų ir 
padėti nukentėjusiajam“ (lapkričio 9 d.), 
bet siūlo ir visus kitus jau tradicija tapu-
sius užsiėmimus. Vieni iš jų – įtraukiantys 
indiški šokiai. Taip pat kviečia į kalane-
tikos, zumbos ir nemokamus stalo teniso 

užsiėmimus bei ragina išbandyti šiuo-
laikiškus šokius porose – kizombą ir Sal-
sa Rueda de Casino. Kiti užsiėmimai skir-
ti kūdikių laukiančioms klaipėdietėms, 
kurios kviečiamos atvykti į Visuomenės 
sveikatos biurą pasimankštinti bei pa-
sisemti žinių, skirtų būsimiesiems tėve-
liams. 

Daugiau informacijos apie paskaitas 
ir išsamų tvarkaraštį galima rasti 

www.sveikatosbiuras.lt bei 
„Facebook“ paskyroje „Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 
biuras“. Į visus nemokamus 
užsiėmimus būtina registruotis 
iš anksto telefonais: 
(8 46) 23 40 67, 8 612 30 179. 
Registracija į tėvelių mokyklėlę 
ir nėščiųjų mankštas 
tel. 8 640 93 340.

ganizmą. Šį mėnesį paaugliai ir vėl gali 
išbandyti nemokamus performansų 
dirbtuvių ir kūrybinių teatro dirbtuvėlių 
užsiėmimus, kurių metu atliekami įvairūs 
pratimai stiprina kūną, o norintieji įgauti 
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Lapkričio 25-oji –
Tarptautinė kovos 
prieš moterų 
prievartą diena

Aikido kovos meno treneriai kartu su 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro specialistais organizuoja savigynos 
pamoką. Tokiu būdu paminėsime Tarp-
tautinę kovos prieš moterų prievartą die-
ną. Savigynos pamoka vyks Taikos pr. 76, 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biure, 
lapkričio 25 d. 11 val. Visus susidomėju-
sius kviečiame dalyvauti. 

Išsamesnė informacija ir registracija 
tel. 8 640 93 343. 

 
Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro 

specialistai kviečia senjorus ir visus pagei-
daujančius į paskaitas ,,Mankšta senjo-
rams“ ir ,,Sveikatinanti mityba“, kurios vyks 
Debreceno g. 48 (Bendruomenės namuose). 

Išsamesnė informacija ir registracija  
tel. 8 640 93 343.

Kviečiame į paskaitą

Kūdikio laukiančios 
klaipėdiečių šeimos 
kviečiamos į
„Tėvelių mokyklą“ 

Naujos gyvybės laukimo džiaugsmas 
šildo širdį net žvarbiausią rudens vakarą, 
o galimybę užduoti rūpimus klausimus, 
pasiklausyti paskaitų aktualiomis temo-
mis uostamiestyje suteikia Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biuro organizuo-
jama „Tėvelių mokykla“. Lapkritį supla-
nuotos šešios nemokamos paskaitėlės ak-
tualiomis ir itin naudingomis temomis.

Naują susitikimų su tėveliais ciklą 
lapkričio 7 d. pradės gimdymo temai 
skirta paskaita. Antrosios paskaitos metu 
bus kalbama apie tai, kokia turėtų būti 
namų aplinka, kad mažyliai juose būtų 
saugūs ir nepatirtų traumų. 

Lapkričio 15 d. būsimieji tėveliai 
turės galimybę daugiau sužinoti apie kū-
dikio priežiūrą pirmaisiais jo gyvenimo 
mėnesiais. Kitos paskaitos metu audi-
torija bus supažindinta su jaunos šeimos 
psichologija ir sunkumais, su kuriais gali 
susidurti kiekvienas, kai į pasaulį pasi-
beldžia nauja gyvybė. 

Kaip rūpintis nėščiųjų ir vaikų burnos 
higiena, kad jūsų akis džiugintų sveika 
vaikų šypsena, galėsite sužinoti lap-
kričio 21 d. organizuojamoje paskaitoje, 

mob. 8 640 93 340, 
el. paštu iveta@
sveikatosbiuras.lt. 

Susitikimai ir mankštos vyks Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos biuro 
patalpose, trečiajame pastato aukšte 
(Taikos pr. 76, buvusi Vaikų poliklinika).

Paskaitų temos: 
1. „Gimdymas“ (lapkričio 9 d. 17:15 

val., lektorė S. Kaunienė).
2. „Saugi namų aplinka“ (lapkričio 

14  d. 17:15 val., lektorius J. Baltrūnas).
3. „Kūdikio priežiūra pirmaisiais 

mėnesiais“ (lapkričio 15 d. 17:15 val., lek-
torė V. Dajorienė). 

4. „Pogimdyvinė depresija ir jaunos 
šeimos psichologija“ (lapkričio 17 d. 
17:15 val., lektorius M. Radušis).

5. „Nėščiųjų ir vaikų dantų priežiūra“ 
(lapkričio 21 d. 17:15 val., lektorė E. Pudže-
mienė).

6. „Naujagimio ir kūdikio maitini-
mas“ (lapkričio 23 d. 17:15 val., lektorė 
I. Būtienė).

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

o paskutinėje šio mėnesio paskaitoje 
ne mažiau vertingos informacijos apie 
naujagimio ir kūdikio maitinimą tėve-
liai turės galimybę išgirsti iš kvalifikuotos 
žindymo specialistės.

Visas paskaitas tėveliai nesunkiai gali 
suderinti su darbu, nes visų užsiėmimų 
pradžia – 17.15 val.

Būsimosios mamos neturėtų ap-
siriboti vien žinių kaupimu – būtina 
nepamiršti ir kūno stiprinimo. Mankštos 
nėščiosioms vyks lapkričio 2, 9, 16 d. 
(trečiadieniais) 11 val. Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biuro patalpose.

Į „Tėvelių mokyklėlę“ ir „Nėščiųjų 
mankštas“ būtina registruotis: 

tel. (8 46) 31 15 51, 
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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 visuomenės 
       sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina Paulauskienė.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
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Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuras pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sau-
sio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 
14-490) patvirtintas mokymo programas 
organizuoja šiuos privalomojo mokymo 
kursus:

1. Privalomasis higienos 
įgūdžių mokymas.
2. Privalomasis pirmosios 
pagalbos mokymas.
3.  Asmenų mokymas apie 

Privalomieji 
sveikatos mokymai

Daugiau informacijos
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/paslaugos/
mokamos-paslaugos/

alkoholio ir narkotikų žalą 
žmogaus sveikatai.
Privalomasis higienos įgūdžių moky-

mas yra dalis privalomojo sveikatos mo-
kymo, kuriuo siekiama suteikti higienos 
žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti 
nustatytų profesijų darbuotojų ir gyven-
tojų sveikatą. Darbuotojai higienos 
įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo 
profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus 
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo 
galiojimo terminui.

Privalomasis pirmosios pagalbos mo-
kymas yra dalis privalomojo sveikatos 
mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis 
įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkci-

jas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.
Asmenų mokymas apie alkoholio 

ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra 
privalomojo sveikatos mokymo rūšis, ku-
rio tikslas – suteikti klausytojams žinių apie 
alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą 
poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eis-
mo saugumui.

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo 
paslaugą prašome kreiptis 

telefonu (8 46) 23 33 61, 
mob. 8 615 12 405 arba 
el. paštu diana@sveikatosbiuras.lt

Konkursai

Konkursas 
„Rudens vaisių ir 
daržovių pasaka“

Konkursas 
„Judriausia klasė“

Klaipėdos m. pradinio, bendrojo ugdymo 
ir profesinio mokymo įstaigų 1-12 kl., pre-
tenduojančios į „Judriausios klasės“ vardą, 
nuo spalio iki gruodžio mėn. aktyviai orga-
nizuoja ir dalyvauja įvairiuose fizinio aktyvu-
mo renginiuose bei veiklose. Šio konkur-
so tikslas – skatinti Klaipėdos m. mokyklų 
mokinių fizinį aktyvumą, formuoti teisingą 
požiūrį į savo sveikatą propaguojant sveikos 
gyvensenos principus. Gruodžio mėn. vyk-
siančiame baigiamajame renginyje paaiškės 
ir bus apdovanoti šio konkurso nugalėtojai.

KADA? Spalio – gruodžio mėn.
DALYVIAI: Klaipėdos miesto pradinio, 

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
įstaigų 1-12 klasės.

Nuo spalio 26 d.  prasidės konkursas 
„Rudens vaisių ir daržovių pasaka“, kuris 
vyks iki lapkričio 8 d. Šis konkursas skir-
tas lapkričio 8 d. minimai Europos sveikos 
mitybos dienai paminėti. Konkurse gali 
dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
priešmokyklinės vaikų grupės. Norintys 
dalyvauti konkurse turi nupiešti A2 for-
mato plakatą, kuriame atsispindėtų vaikų 
sugalvota pasaka vaisių ir daržovių tema. 

Daugiau informacijos apie konkursą:

tel. (8 46) 311 645,
mob. tel. 8 615 16 155.
El. paštu aiste@sveikatosbiuras.lt
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