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„Mano šeimos 
pusryčiai“

Šiemet spalio 10-ąją star-
tavo jau antrus metus orga-
nizuojamas konkursas „Mano 
šeimos pusryčiai“, kurio pagrin-
dinis tikslas – skatinti tinkamą 
mitybą ir didinti sveikų pus-
ryčių vartojimą. Pirmaisiais me-
tais Klaipėdos rajono gyvento-
jai galėjo tik gaminti patiekalus 
ir siųsti savo nuotraukas 
konkursui, o šiemet užduotis 
tapo lankstesnė. Kviečiame 
rajono gyventojus ir ugdymo 
įstaigas gaminti sveikų pus-
ryčių patiekalus, šalia nuro-
dant receptą, 

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

„Depresija: 
pradėkime kalbėti“

Šį mėnesį Pasaulio sveika-
tos organizacija pradėjo viene-
rių metų trukmės kampaniją 
„Depresija: pradėkime kalbė-
ti“. Kampanijos tikslas – kad 
kuo daugiau žmonių, kuriems 
diagnozuota depresija, visose 
šalyse kreiptųsi ir gautų pa-
galbą.

Depresija yra liga, nuo ku-
rios nėra apsaugotas nė vie-
nas žmogus. Ji sukelia dvasines 
kančias ir veikia žmonių gebė-
jimą atlikti kasdienines užduo-
tis, apsunkina santykius su 
šeima ir draugais. Blogiausiu 
atveju depresija gali tapti savi-
žudybės priežastimi. 

Plačiau apie tai »»» 4 psl.

Virusas, sukeliantis AIDS, 
pirmą kartą aptiktas 1980 me-
tais Kalifornijoje. Jungtinėse 
Valstijose AIDS (angl. acqui-
red immune deficiency syn-
drome, „įgytasis imuninio ne-
pakankamumo sindromas“) pri-
pažintas liga 1981 metais. Nuo 
1981-ųjų, kai buvo užregis-
truotas pirmasis šios ligos at-
vejis, mirė jau beveik 40 mili-
jonų vyrų, moterų ir net vaikų. 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cent-
ro duomenimis, Lietuvoje per 
visą ŽIV infekcijos registravi-
mo laikotarpį (1988–2014 m.) 
užregistruoti 2378 ŽIV infekci-
jos atvejai.

Plačiau apie tai »»» 3 psl.

Gruodžio 1-oji – 
Pasaulinė kovos su 
AIDS diena 

„Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius 
laimingesnis už sergantį karalių“.                                                                 Artūras Šopenhaueris
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piešti piešinius arba daryti kūry-
binius darbelius, atspindinčius 
konkurso „Mano šeimos pus-
ryčiai“ temą, juos fotografuoti ir 
atsiųsti adresu info@visuome-
nessveikata.lt, nurodant var-
dą, pavardę, amžių ar amžiaus 
grupę.

Džiaugiamės, kad konkurse 
dalyvauja daug ugdymo įstaigų 
bendruomenių, ir kviečiame 
suspėti  dalyvauti jame visus 
pageidaujančius. Nugalėtojai 
skelbiami gruodžio 20 dieną, 
prieš šv. Kalėdas. Kviečiame pa-
sigrožėti vaikų darbais Klaipė-
dos rajono visuomenės sveika-
tos biuro facebook (Klaipėdos 
r. visuomenes sveikatos biu-
ras) paskyroje.

»»»      1 psl.
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Gruodžio 1-oji – 
Pasaulinė kovos su 
AIDS diena 

»»»            1 psl.

Vis dar nėra vaistų, galinčių 
šią ligą išgydyti. Tiesa, moks-
lininkai sukūrė keletą prepa-
ratų, stiprinančių imuninę 
sistemą ir padedančių kovoti 
su ŽIV (žmogaus imunodefici-
to virusu),  pailginančių gyve-
nimą. Vis dėlto sergančiųjų AIDS 
ir nešiojančiųjų ŽIV daugėja ir 
Lietuvoje, ir visame pasaulyje.

ŽIV ir AIDS dažnai yra painio-
jami. ŽIV vadinamas virusas, 

„Mano šeimos 
pusryčiai“

kuris, patekęs į žmogaus organizmą, 
naikina baltuosius kraujo kūnelius, 
imuninėje sistemoje atliekančius 
labai svarbų vaidmenį kontroliuo-
jant (įspėjant ar stabdant) infekcijas. 
ŽIV infekuotas žmogus nebūtinai 
jaučiasi ligotas. Iš tikrųjų žmonės, 
užsikrėtę žmogaus imunodeficito 
virusu, paprastai jaučiasi sveiki dar 
ilgus metus. ŽIV infekcijai progre-
suojant imuninė sistema iš lėto silps-
ta, ir žmogus tampa neapsaugotas 
nuo ligų ar infekcijų, kurias sveika 
imuninė sistema gali įveikti.  AIDS – 
įgytojo imunodeficito sindromas yra 
vėlyvoji ŽIV infekcijos stadija. AIDS 
diagnozuojamas tada, kai ŽIV išveda 
iš rikiuotės imuninę sistemą ir kai as-
muo suserga sunkiomis ligomis, nes 
imuninė sistema yra visiškai pažeista. 

Raudonas kaspinėlis yra soli-
darumo su žmonėmis, nešio-
jančiais ŽIV, sergančiais AIDS ir 
mirusiais nuo šios ligos, simbolis. 

Lietuvoje šviečiamąja veikla 
užsiima Lietuvos AIDS centras.

Gruodžio 3-ioji – 
Tarptautinė 
neįgaliųjų žmonių 
diena

Tik 1983 m. pradėta skleis-
ti informacija apie neįgaliųjų 
žmonių problemas ir suak-
tyvėjo kova dėl to, kad nega-
lios žmonėms būtų suteiktos 
vienodos sąlygos įsilieti į vi-
suomenę. 1992 m. pabaigoje 
Jungtinių Tautų Organizacija 
paskelbė gruodžio 3-iąją Tarp-
tautine neįgaliųjų žmonių die-
na, kurios metu organizuojama 
daug informatyvių renginių. 

Neįgalių žmonių judė-
jimas Lietuvoje ypač suak-
tyvėjo nepriklausomybės me-
tais. Siekdami atkreipti vi-
suomenės bei valdžios dėmesį 
į save, neįgalieji pradėjo vie-
nytis ir burtis į bendruome-
nes bei organizacijas. 

Šią dieną visuomenė supažindi-
nama su neįgalių žmonių proble-
momis, primenama apie žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių visuoti-
numą, nedalomumą, tarpusavio pri-
klausomumą ir ryšį bei būtinybę 
neįgaliesiems užtikrinti galimybę 

visapusiškai naudotis šiomis tei-
sėmis ir laisvėmis be diskrimi-
nacijos. Tai plačiai deklaruoja ir 
JT (Jungtinių Tautų) Neįgaliųjų 
teisių konvencija.

Skiepai gimdos 
kaklelio vėžio 
prevencijai

krūties vėžio ir kasmet registruojama 
apie 33 000 susirgimo atvejų. Lietu-
vos vėžio registro duomenimis, kas-
met Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys 
nustatomas nuo 400 iki 500 moterų, 
o mirtingumas siekia 10 atvejų 100 
000 gyventojų, ir tai vienas iš aukš-

čiausių rodiklių Europos regione. 
Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys 
užima trečią vietą tarp naujų diag-
nozuotų onkologinių moterų ligų 
ir kasdien Lietuvoje ši liga diagno-
zuojama dviem 
moterims.

Europoje gimdos kakle-
lio vėžys yra antroje vietoje po  »»» 5 psl.
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Faktai apie depresiją:
• Psichikos sutrikimų daugė-

ja visame pasaulyje. Nuo 1990 iki 
2013 m. žmonių, kenčiančių nuo 
depresijos ar nerimo, padaugėjo 
50 proc. Beveik 10 proc. žmonių 
visame pasaulyje patys yra susidū-
rę su šiomis problemomis.

• 1 iš 5 žmonių kenčia nuo dep-
resijos ir nerimo. 

• Depresija padidina kitų lėtinių 
ligų, pavyzdžiui, širdies kraujagys-
lių, diabeto riziką. Ir atvirkščiai – 
diabetas, širdies kraujagyslių ligos 
gali padidinti susirgimo depresija 
riziką. 

• Motinos pogimdyminė dep-
resija gali paveikti naujagimio vys-
tymąsi. 

• Daugelyje pasaulio šalių 
žmonėms, turintiems psichikos 
sveikatos sutrikimų, pagalba nėra 
prieinama arba menkai prieinama. 

„Depresija: 
pradėkime kalbėti“

»»»            1 psl.

Laimė, šios ligos galima išvengti 
ir ją gydyti. Geresnis supratimas 
apie tai, kas yra depresija, kaip 
galima užkirsti jai kelią ir ją gydyti, 
padės sumažinti gėdos jausmą ir 
paskatins daugiau žmonių ieškoti 
pagalbos.

Net aukšto ekonominio lygio šalyse 
5 proc. žmonių, sergančių depresija, 
negauna gydymo. 

• Dažniausiai kelias psichikos svei-
katos sutrikimams gali būti užkirs-
tas mažesnėmis sąnaudomis paly-
ginti su tuo, kiek išleidžiama gydy-
mui.

Patarimai asmenims, 
įtariantiems, kad jie susirgo 
depresija
• Pasikalbėkite su žmogumi, ku-

riuo pasitikite, apie savo jausmus. Po 
tokio pokalbio dažniausiai jaučiamasi 
geriau. 

• Ieškokite profesionalios pagal-
bos. Kreipkitės į šeimos gydytoją ar 
kitą sveikatos priežiūros darbuotoją – 
tai bus gera pradžia.

• Prisiminkite, kad, gavus tinkamą 
pagalbą, Jūsų sveikata gali pagerėti. 

• Stenkitės skirti dėmesio 
veiklai, kuri jums, kai jautėtės gerai, 
buvo maloni. 

• Palaikykite ryšius su artimai-
siais, šeimos nariais, draugais. 
Neatsiribokite. 

• Reguliariai mankštinkitės, net 
jei to nesinori. Trumpas pasi-
vaikščiojimas – irgi savotiška 
mankšta. 

• Laikykitės valgymo ir miego 
režimo. 

• Atsisakykite alkoholio arba 
apribokite jo vartojimą. Alkoholis 
gali pagilinti depresiją.

• Jei galvojate apie savižudybę, 
nedelsdami kreipkitės pagalbos.

PRISIMINKITE: 
DEPRESIJA GALI BŪTI 
PAGYDOMA. 
IEŠKOKITE PAGALBOS. 

Suaugusių 
Klaipėdos rajono 
gyventojų sveikatos 
netolygumai

Sveikatos netolygumai – tai 
sveikatos būklės skirtumai tarp 

įvairių gyventojų grupių. Gyventojų 
sveikatos skirtumus labiausiai lemia 
žmogaus gyvensena ir elgsena (50 
proc.), pvz., alkoholio, narkotikų var-
tojimas, rūkymas ir kt. Klaipėdos ra-
jone rūkančių suaugusių gyventojų 
mažėja, tačiau egzistuoja sveikatos 
netolygumai – sumažėjo rūkymo 
skirtumas tarp vyrų ir moterų, ta-

Kalbant apie gimdos kaklelio 
vėžį, pagrindinis rizikos veiks-
nys yra žmogaus papilomos 
virusas (toliau ŽPV). ŽPV gali 
sukelti gimdos kaklelio epitelio 
displaziją ir anomalių ląstelių 
augimą. Maždaug per 10-15 
metų ŽPV paveiktos gimdos 
kaklelio epitelio ląstelės gali 
virsti anomaliomis ir išsivysty-
ti į gimdos kaklelio vėžį. Pagal 
riziką sukelti gimdos kaklelio 
vėžį ypač didelės rizikos ŽPV ti-
pai yra 16, 18.

Svarbu žinoti ir kaip šis vi-
rusas perduodamas. Žmogaus 
papilomos virusas (ŽPV) plinta 
lytiniu keliu. Užsikrėtimo ŽPV 
rizika priklauso nuo lytinių part-
nerių skaičiaus: kuo daugiau 
lytinių partnerių, tuo didesnė 
rizika užsikrėsti ŽPV. Daugiau 
kaip 40 ŽPV tipų randama tiek 
vyrų, tiek moterų genitalijų 
gleivinėse. Tie patys tipai ran-
dami ir burnos bei viršutinių 
kvėpavimo takų gleivinėse. 
Tų pačių ŽPV tipų lokalizacija 
skirtingose vietose gali sukelti 
skirtingus pažeidimus. Skirtin-
gi ŽPV tipai gresia skirtingomis 
sveikatos problemomis: vieni 
sukelia onkologines ligas, kiti – 
karpas, papilomas. 

Tačiau tai nereiškia, kad 
moterys, kurios nėra užsikrė-
tusios ŽPV, niekada nesirgs 
gimdos kaklelio vėžiu, ir at-
virkščiai – moterys, kurios 
serga gimdos kaklelio vėžiu, 
būtinai bus užsikrėtusios ŽPV. 
Taip pat negalima pamiršti 
kitų šios ligos atsiradimą skati-
nančių rizikos veiksnių: rūky-
mo (slopina imuninį atsaką, o 
tabako skilimo produktai tie-
siogiai veikia gimdos kaklelio 
gleivinę), hormoninių kontra-
ceptikų (vartojant juos 10 ir 
daugiau metų, jau užsikrėtu-
sioms didelės rizikos ŽPV gim-

»»»            3 psl.

dos kaklelio vėžio rizika padidėja 2 kar-
tus), gimdymų skaičiaus (daugiau nei 
7 gimdymai), kitų lytiškai plintančių 
infekcijų (chlamidiozė siejama su di-
delio piktybiškumo ŽPV buvimu lyti-
niuose takuose), taip pat susilpnėjusio 
imuninio atsako.

Kas rizikuoja užsikrėsti ŽPV? Kiekvie-
nas (-a), turintys ar turėję lytinių santy-
kių. Ši infekcija yra labai paplitusi. 
Lytiškai aktyvūs žmonės bent kartą 
savo gyvenime yra susidūrę su ŽPV. 
Net ir tie asmenys, kurie turėjo tik vieną 
lytinį partnerį, taip pat galėjo užsikrės-
ti ŽPV. Du trečdaliai naujų užsikrėtimų 
ŽPV įvyksta 15–24 gyvenimo metais, 
tačiau rizika užsikrėsti pavojingais ŽPV 
tipais moterims išlieka visą gyvenimą.

Profilaktinės patikros ir skiepai – 
tai būdai, padedantys išvengti 
gimdos kaklelio vėžio.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo 
naujasis LR vaikų profilaktinių skiepi-

jimų kalendorius, pagal kurį 
valstybės lėšomis skiepijamos 11 
metų mergaitės, siekiant apsau-
goti jas nuo žmogaus papilomos 
viruso (ŽPV) sukeliamų infekci-
jų. ŽPV skiepų esmė – skiepija-
ma, siekiant užkirsti kelią virusui 
patekti į organizmą, t. y. iki lytinio 
gyvenimo pradžios. Šios vakcinos 
veiksmingiausios yra jaunoms, 
neturėjusioms lytinių santykių ir 
ŽPV neinfekuotoms mergaitėms. 
Mergaitės, kurioms 2016 m. 
rugsėjo 1 d. ir vėliau suėjo 11 
metų, valstybės lėšomis skiepi-
jamos nuo žmogaus papilomos 
viruso (ŽPV). Tėvai ar globėjai, 
norintys paskiepyti savo atžalas, 
turėtų kreiptis į šeimos gydytoją.

Informaciją parengė

Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro visuomenės 

sveikatos specialistė 
Rima Leonauskienė 

Tel. (8 46)  453 754, 
el. p. stiprinimas@visuomenessveikata.lt

Skiepai gimdos 
kaklelio vėžio 
prevencijai

čiau vyrai rūko daugiau. Klaipė-
dos rajono savivaldybėje alko-
holinių gėrimų vartojimas didė-
ja, tačiau egzistuoja sveikatos 
netolygumai – padidėjo alkoho-
linių gėrimų vartojimo skirtumai 
tarp moterų ir vyrų, vyrai alko-
holinius gėrimus vartoja daugiau 
(1, 2 pav.).

Suaugusių Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos netolygumai 

Sveikatos netolygumai – tai sveikatos būklės skirtumai tarp įvairių gyventojų grupių. 
Gyventojų sveikatos skirtumus labiausiai lemia žmogaus gyvensena ir elgsena (50 proc.), pvz., 
alkoholio, narkotikų vartojimas, rūkymas ir kt. Klaipėdos rajone rūkančių suaugusių gyventojų 
mažėja, tačiau egzistuoja sveikatos netolygumai – sumažėjo rūkymo skirtumas tarp vyrų ir moterų, 
tačiau vyrai rūko daugiau. Klaipėdos rajono savivaldybėje alkoholinių gėrimų vartojimas didėja, 
tačiau egzistuoja sveikatos netolygumai – padidėjo alkoholinių gėrimų vartojimo skirtumai tarp 
moterų ir vyrų, vyrai alkoholinius gėrimus vartoja daugiau (1, 2 pav.). 

	 			 		 

 

 

*p<0,05   **p<0,0001 
1 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais, pagal lytį, proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimai  

2 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau 
kartų per savaitę,  pagal lytį, proc.  

*p<0,05   **p<0,0001
1 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais, pagal lytį, proc.

*p<0,05   **p<0,0001
2 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per 
savaitę,  pagal lytį, proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimai 
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Vaikų mitybos 
pokyčiai darželyje

Šių metų birželio 23 d. įsi-
galiojus naujai rekomenduojamų 
paros maistinių medžiagų ir ener-
gijos normų tvirtinimo teisės 
aktui, iki 2018 metų privaloma 
pakeisti ugdymo įstaigų valgia-
raščius, kad jie atitiktų naujuo-
sius reikalavimus. Paros energijos 
kiekis vaikams sumažėja 200 kcal., 
keičiasi ir maistinių medžiagų 
kiekiai: baltymų poreikis per die-
ną didėja, riebalų ir angliavan-
denių – mažėja. 

Valgiaraščio sukūrimas, deri-
nimas su ugdymo įstaigose dir-
bančiais specialistais ir vadovais, 
gamybos bandymais užtrunka 
3-6 mėn., todėl per 2017 metus 
planuojama parengti du pers-
pektyvinius valgiaraščius pagal 
sezonus: pavasario-vasaros ir 
rudens-žiemos, kuriais, tikėtina, 
nuo metų pabaigos pradės vado-
vautis ugdymo įstaigos. 

Jau pradėti įvairūs pasi-
rengimo darbai. Spalio mėnesį 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
Klaipėdos rajono ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose atliko apklausą. 
Buvo apklausiami ugdytinių tėvai, 
norint sužinoti, kaip jie vertina 
dabartinį ugdymo įstaigų val-
giaraštį. Apibendrinus surinktų 
anketų duomenis ir padarius išva-
das, nuo metų pradžios ugdymo 
įstaigose planuojami susitikimai 

su tėvais, aptariant kiekvienos 
ugdymo įstaigos tėvų apklausos 
rezultatus. Priimant sprendimus, 
darant išvadas, bus renkami tėvų 
atstovai, vėliau dalyvausiantys 
rengiant valgiaraščius.

Stengiamasi kuo daugiau 
įtraukti tėvus, juos supažindinant 
su teisės aktais, kuriais reikia va-
dovautis sudarant valgiaraščius. 
Jau porą mėnesių darželiuose 
kabo plakatai su informacija tė-
vams, kad jie gali teikti savo vaikų 
mėgstamų patiekalų receptus 
tam, kad jie būtų įtraukti į naujus 
valgiaraščius. Nors kol kas tėvai 
dalyvauja vangiai, tikimasi, kad 
ateityje reikalai pagerės.

Vertinant valgiaraščius pažy-
mėtina, kad padaugės balty-
minių produktų, todėl bus mažiau 
padažų ir saldžių gaminių. Kon-
diterijos gaminius norima keisti 
sveikesniais užkandžiais. Tikimasi, 
kad galėsime pasirinkti sveikesnių 
produktų, pavyzdžiui, avižinių ar 
viso grūdo miltų gaminių, visa-
grūdžių makaronų ar laukinių 
ryžių bei kitų.

Pagrindinis valgiaraščio suda-
rymo kriterijus – dienos maistinė 
ir energinė vertė turi atitikti vaiko 
poreikius, siekiant, kad kiekvieną 
dieną būtų užtikrinti reikiamų 
maistinių ir energinių medžiagų 
kiekiai.

  
Visuomenės sveikatos specialistė 

R. Arnašiūtė

Gimnazistai  
mokosi ne tik 
akademinių dalykų

Visiems žinoma, kad mokyk-
lose mokomasi akademinių 
dalykų: gimtosios ir užsienio 
kalbų, matematikos, istori-
jos, chemijos ir kt. Tačiau vis 
dažniau mokomoji programa 
yra siejama su praktine veik-
la. Kadangi dėl netinkamo ar  
pavėluoto pagalbos suteikimo 
miršta daug  žmonių, suteikti 
pirmąją pagalbą privalu mokė-
ti kiekvienam. Būtent dėl šios 
svarbios priežasties Gargždų 
„Vaivorykštės“ gimnazijos vi-
suomenės sveikatos priežiūros 
specialistė Rasa Palionienė 

jau antrus metus iš eilės, bendradar-
biaudama su mokinių tėvais, organi-
zuoja pradinio gaivinimo ir pirmosios 
medicininės pagalbos mokymus. 

Mokytojo Gintauto Našlėno nuotraukos

Šiemet Klaipėdos mies-
to greitosios medicininės 
pagalbos stoties skubios 
pagalbos specialistai in-
struktoriai Lina Končienė 
ir Simonas Žutautas, karo 
medicinos tarnybos parame-
dikas Ramūnas Matevičius 
bei pirmojo kurso bendro-
sios pagalbos ir slaugos stu-
dentė, būsimoji medikė Rita 
Akstinavičiūtė vaizdžiai mokė 
gimnazistus, kaip tinkamai 
atlikti širdies masažą, su-
stabdyti kraujavimą bei 
kaip padėti užspringusiam 
žmogui. Tai, galima saky-
ti, dažniausios traumos. 
Mokiniai, išklausę instruk-
torių nurodymų ir stebėję 
jų veiksmus, noriai ėjo pasi-
praktikuoti, kaip padėti žmo-
gui. Dauguma gimnazistų, 
lankydami vairavimo kur-
sus, jau mokėsi teikti pirmąją 
medicininę pagalbą, tačiau 
naudoti išorinius širdies de-
fibriliatorius, esamus žmonių 
lankomose viešosiose erd-
vėse, bandė  pirmą kartą. 

Po gimnazistų bandymų 
specialistai teigė, jog jaunuo-
liai yra pasiruošę ir gali atlikti 
pradinį žmogaus gaivinimą 
bei suteikti pirmąją medi-
cininę pagalbą. 

Gabija Gečaitė
 ,,Vaivorykštės“ gimnazistė

Nacionalinė 
konferencija 

„SVEIKATA 
VISOSE POLITIKOSE. 
VISUOMENĖS 
SVEIKATOS GERINIMO 
SAVIVALDYBĖSE 
PERSPEKTYVOS IR 
GALIMYBĖS”

2016-12-08
10.30 

Vėžaičių konferencijų centras

skirta

savivaldybių institucijose, or-
ganizacijose, bendruomenėse, 
nevyriausybinėse organizaci-
jose dirbantiems visų sektorių 
specialistams, gyventojams, 
politikams.

partneriai:

registracija: 

Irma Karpavičė, 
tel. (8 46) 45 37 54, 
el. p. 
info@visuomenessveikata.lt

Daugiau informacijos 

www.visuomenessveikata.lt

Globėja

Violeta Riaukienė

Klaipėdos raj. savivaldybės 
mero pavaduotoja

organizatorius

C 37 M 100 Y 98 K 2

Bendruomenės 
sveikatos taryba
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Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faks. (8 46)  470 064, el.p. info@visuomenessveikata.lt
www.visuomenessveikata.lt

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Visuomenės sveikatos specialistai:

Roberta Arnašiūtė 
Mitybos klausimai                                                                                                                
Tel. +3706 55 40 825  
El. p. r.arnasiute@visuomenessveikata.lt                              

Laima Urbonaitė 
Skuodo savivaldybė
Tel. +3704 64 53 754 
El. p. l.urbonaite@visuomenessveikata.lt                                                                                      

Rima Leonauskienė
Priklausomybių ir kraujagyslių ligų 
prevencijos klausimai
Tel. +3706 55 74 458
El. p. rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faksas (8 46)  470 064.
El. p. info@visuomenessveikata.lt

Irma Karpavičė
Tel. +3706 55 74 790
El. p. i.karpavice@visuomenessveikata.lt

Erika Meškauskytė
(JPSPPK) Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų koordinatorė
Tel. +3706 55 74 790
El. p. e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

MUMS SVARBI 
KIEKVIENO 
IŠ JŪSŲ 
NUOMONĖ!

Kviečiame gyventojus daly-
vauti internetinėje apklausoje, 
įvertinant Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro teikiamų paslaugų 
kokybę! Anketą rasite mūsų in-
ternetiniame puslapyje: 

www.visuomenessveikata.lt

Monika Steponkienė
Tel. +3704 64 53 754 
El. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt

Darželiuose
dirbančios 
visuomenės 
sveikatos 
specialistės:

1. Vilija Veiverė 
Aptarnauja Kvietinių mokyklą-
darželį.
Mob. tel. (8 46) 44 25 44
El. paštas v.veivere@
visuomenessveikata.lt

2. Vaida Vaičiulienė
Aptarnauja Gargždų lopšelį- 
darželį „Saulutė“
Mob. tel. (8 46) 45 26 22
El. paštas v.vaiciuliene@
visuomenessveikata.lt

3. Laimutė Kvasienė
Aptarnauja Drevernos vaikų 
lopšelį-darželį
Mob. tel. (8 46) 47 61 65
El. paštas 
laimutekvas@gmail.com

4. Kristina Gedmintaitė
Aptarnauja Vėžaičių lopšelį-
darželį 
Mob. tel. (8 46) 45 81 32
El. paštas k.gedmintaite@
visuomenessveikata.lt

5. Sigita Juškevičienė
Aptarnauja Gargždų lopšelį-

darželį „Ąžuoliukas“
Mob. tel. (8 46) 47 18 84
El. paštas s.juskeviciene@
visuomenessveikata.lt

6. Romualda Jonušienė
Aptarnauja Gargždų lopšelį-
darželį „Naminukas“
Mob. tel. (8 46) 45 27 75
El. paštas 
ucnaminukas@gmail.com

7. Virginija Martinavičienė
Aptarnauja Kretingalės vaikų 
lopšelį-darželį 
Mob. tel. (8 46) 44 64 39
El. paštas martvirginija@
gmail.com

8. Dalia Garmuvienė
Aptarnauja Dovilų lopšelį-
darželį „Kregždutė“
Mob. tel. (8 46) 45 41 05
El. paštas daliagarmuviene@
gmail.com

9. Genovaitė Šližaitienė
Aptarnauja Priekulės vaikų 
lopšelį-darželį 
Mob. tel. (8 46) 45 41 05
El. paštas 
sugenike@gmail.com

10. Dalia Kaunienė
Aptarnauja Gargždų lopšelį-
darželį „Gintarėlis“
Mob. tel. (8 46) 45 22 74
El. paštas d.kauniene@
visuomenessveikata.lt

11. Dovilė Skuodaitė 
Aptarnauja Agluonėnų lopšelį-
darželį „Nykštukas“
Mob. tel. (8 65) 97 16 72
El. paštas dovile.skuodaite@
visuomenessveikata.lt
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https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
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