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„Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena“.

Fizinis
aktyvumas
ir depresija
Prognozuojama, kad iki
2030 metų depresija taps antra sergamumo ir mirtingumo
priežastimi pasaulyje po širdies
ir kraujagyslių ligų.
Depresija – neabejotinai
plačiai paplitęs sutrikimas,
kuris dažnai yra sunkus, sukeliantis psichologinį distresą. Jo
pasekmė – bandymai žudytis,
širdies ir kraujagyslių ligos, taip
pat šeiminio gyvenimo kokybės pablogėjimas.
Vertinti emocinę žmogaus
būseną, juo labiau emocinės būsenos kokybę – labai
sudėtinga.

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

Mokslo metai
baigiasi. Kokią
mokyklą rinksitės
rytoj?
Visai greitai mokiniai paliks
mokyklinius suolus, mokytojai
užvers mokyklos duris – prasidės vasaros atostogos. Trumpam atsisveikindami su savo
„antraisiais namais“, apžvelkime,
kokioje mokykloje teko praleisti
metus. Trumpam pagalvokime:
ar patiko eiti į mokyklą, ar ten
jaučiausi reikalingas, ar galėjau išreikšti save, ar mokykloje
mane gerbė, ko per šiuos metus išmokau, ar sunku skirtis su
draugais, mokytojais, kolegomis
nors ir trumpam atostogų laikotarpiui? Gavę atsakymus į šiuos
klausimus, gausite ir atsakymą,
ar patenkinti savo mokykla, o
gal norėtumėt kažką keisti ir
matyti ją kitokią.
Plačiau apie tai »»» 2, 3 psl.

Pasidalinti šiuo laišku

Ludwig Borne

Kaip vitaminą D
saugiai pasiimti iš
saulės?
Daugelį metų buvo akcentuojama tik tai, kad vitaminas
D ypač reikalingas kaulų ir
raumenų sistemai. Pastaraisiais metais atlikti nauji tyrimai
parodė, kad vitaminas D atlieka
labai daug įvairiausių svarbių
funkcijų. Šio vitamino trūkumas
gali paskatinti širdies ir kraujagyslių, inkstų, infekcinių ligų,
alergijos, išsėtinės sklerozės,
vėžio, osteoporozės ir kitų ligų
vystymąsi. Taip pat nustatyta,
kad esant dideliam vitamino
D trūkumui, vyresnio amžiaus
žmonėms padidėja rizika susirgti Alzheimerio liga. Nors kol
kas nėra gauta galutinių išvadų
dėl vitamino D ir depresijos
ryšio, tačiau mokslininkai spėja, kad vitaminas D gali daryti
įtaką ir žmogaus psichikai.
Plačiau apie tai »»» 4 psl.

Naujienlaiškis
Depresija sergančių
asmenų
savijauta
formuojasi iš ligos
kylantiems sunkumams sąveikaujant su asmens gyvenimo kontekstu, dalyvaujant psichologiniams
procesams, tokiems kaip vertinimas ir interpretacija. Subjektyvus
gyvenimo vertinimas yra asmens
savojo gyvenimo konteksto suvokimas, taigi galima tikėtis, kad
sergant depresija jis taip pat keisis.
Depresija dažniausiai lemia
blogą gyvenimo kokybę, taip pat
apsunkina socialinį funkcionavimą bei prisitaikymą, gebėjimą
dirbti, rūpintis namais ir poilsio
galimybes. Kuo labiau išreikšta depresija, tuo prastesnė su sveikata atliekami fiziniai pratimai mažina depresijos ir nerimo simptomus,
susijusi gyvenimo kokybė.
pagerina centrinės nervų sistemos
Depresijos atsiradimo rizikai funkcijas, gerina miegą bei nuotaiką
ir su sveikata susijusią gyvenimo
turi įtakos:
• ilgalaikiai stresai ir prasti santy- kokybę.
Jei asmenys ilgą laiką buvo fiziškai
kiai su aplinkiniais;
• neigiamas požiūris į gyvenimą; pasyvūs, jiems reikėtų pradėti nuo
• narkotinių medžiagų vartoji- žemo intensyvumo veiklų, tokių kaip
vaikščiojimas, plaukimas. Žmonėms,
mas;
• besaikis alkoholio vartojimas; sergantiems lėtinėmis ligomis, taip
• hormonų kiekio kraujyje svy- pat vyresniems kaip 40-ties metų
amžiaus rekomenduojama pasitarti
ravimas;
su gydytoju. Ši veikla nesuteiks pa• sunkios somatinės ligos.
pildomo streso organizmui. Pajutus
fizinio pajėgumo pokyčius galima
Prevencinė priemonė nuo
pereiti prie didesnio intensyvumo
depresijos – fizinis aktyvumas.
fizinių pratimų. Labai svarbu, kad fiMokslinių tyrimų duomenimis zinė veikla, kuria užsiima sergantieji
nustatyta, kad aerobiniai fiziniai depresija, būtų maloni ir keltų tik teipratimai (vaikščiojimas, bėgio- giamas emocijas.
jimas, važinėjimas dviračiu, bėgimo takelis) sergantiems depresija
Fiziniai pratimai teikia
turi didelę naudą. Reguliariai
psichologinę ir fizinę naudą
1 psl.

1 psl.
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Mokslo metai
baigiasi.
Kokią mokyklą
rinksitės rytoj?
Kad mokinys ir mokytojas
jaustųsi puikiai ir būtų laimingas
savo mokykloje, turėtų būti patenkinti fiziniai, protiniai ir dvasiniai poreikiai. Ar tai įmanoma?
Taip, jeigu mokykloje daugiau
dėmesio skirsime ne tik žinioms,
bet ir sveikatai, jei sugebėsime
pastebėti vienas kitą ir būsime
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dėl šių priežasčių:
pagerina širdies ir kraujagyslių
sistemos veiklą, mažina cholesterolio kiekį, reguliuoja kraujo spaudimą, reguliuoja svorį, pagerina
raumenų tonusą.
Atliekant mankštą namuose
rekomenduojama:
• Pakviesti šeimos narius ir
draugus mankštintis kartu.
• Mankštintis nuo 2 iki 5 kartų
per savaitę.
• Mankšta turi trukti mažiausiai 30 min.
• Kruopščiai apšilti ir atvėsti.
• Stengtis gyventi aktyviau –
daugiau vaikščioti pėsčiomis
vietoj važinėjimo, vengti naudoti, kur įmanoma, mechanizuotus prietaisus.
Sportuokime, būkime fiziškai
aktyvūs ir rūpinkimės vieni kitais.

jautresni kito nesėkmėms, jei pakankamai rūpinsimės sveikesne
mokyklos aplinka ir daugiau
dėmesio skirsime psichosocialinei
aplinkai, jei daugiau domėsimės
sveika gyvensena ir užsiimsime
sveikatos ugdymu. Juk žinome,
kad tik sveikas žmogus yra laimingas. To daugelis iš mūsų ir
siekiame.
Vienas iš pagrindinių tikslų
mokykloje turėtų būti ne tik žinių
siekimas, bet ir sveikos gyvensenos mokymasis bei sveikatos
ugdymas. To galima pasiekti
mokyklai įsitraukiant į sveikatos
stiprinimo veiklą ir veikiant kaip
sveikatą stiprinančiai mokyklai,
kurioje kiekvienas bendruomenės
narys siekia kurti palankią
sveikatai stiprinti aplinką ir stiprina kiekvieno mokyklos nario fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą.
Sveikatą stiprinančioje mokykloje
ugdymas yra integruotas į visą ugdymo sistemą. Šiose mokyklose
apie sveikatos stiprinimą kalbama pamokų metu, būreliuose,
įvairiuose mokyklos renginiuose,
vykdomuose projektuose. Daugelyje sveikatą stiprinančių mokyklų
mokiniai patys siūlo įgyvendinti
sveikatinimo idėjas, rengia mokinių konferencijas, organizuoja
įvairius užsiėmimus sveikatos stiprinimo temomis, aktyviai dalyvauja kuriant sveikesnę mokyklos
aplinką. Sveikatą stiprinančioje
mokykloje kuriami glaudūs bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp mokytojų ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų,
vaikų ir mokytojų, mokytojų ir
tėvų. Taip užtikrinama palanki psichosocialinė aplinka.
Šiandien klausiame,
kokią mokyklą norėtume
pasirinkti?
Kad atsakytume į šį klausimą, turime galimybę palyginti,
kaip veikia sveikatinimo veiklos
tradicinėje mokykloje ir kokios jos
yra sveikatą stiprinančioje mokykloje. Tokie palyginimai kai kuriose
šalyse buvo atlikti dar 2006 m. (Gray
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G., Young I., Barnekow V. Developing a health – promoting school.
European Network of Health Promoting Schools), jie aktualūs ir mūsų
mokykloms. Šie palyginimai atskleidė sveikatą stiprinančios mokyklos
veikimo principus bei vertybes. Nors
praėjo dešimt metų nuo atlikto tyrimo, tačiau daugelyje mokyklų galima pastebėti vyraujančius skirtumus
tarp tradicinės mokyklos ir sveikatą
stiprinančios mokyklos. Siūlome
keletą palyginimų, kaip vykdomos
sveikatinimo veiklos tradicinėje
mokykloje ir sveikatą stiprinančioje
mokykloje. Tradicinėje mokykloje
dėmesys sutelkiamas į individą, t. y.
jo sveikatos problemas, jo įpročius ir
gyvenseną. Sveikatą stiprinančioje
mokykloje apie mokyklą galvojama
kaip organizaciją ir visus jos bendruomenės narius (mokinius, visą
mokyklos personalą, tėvus, globėjus), taip pat joje plėtojama sveikatos
politika. Tradicinėje mokykloje daug
dėmesio skiriama fizinei sveikatai ir
veikla siejama su sportu. Sveikatą
stiprinančioje mokykloje dėmesys
sutelkiamas į protinę, emocinę, socialinę ir fizinę sveikatą. Tradicinėje
mokykloje sveikata suprantama kaip
ligų ir kitų sveikatos sutrikimų nebuvimas, dėmesys skiriamas ligoms,
jų diagnostikai ir gydymui. Sveikatą
stiprinančioje mokykloje sveikata susiejama su gerovės samprata,
dėmesys skiriamas gyvenimo kokybei, sveikatos problemų prevencijai,
protinės, socialinės ir fizinės sveikatos stiprinimui. Tradicinėje mokykloje sveikatos ugdymas vykdomas pagal bendrąsias programas. Sveikatą
stiprinančioje mokykloje vykdomos
ilgalaikės sveikatos stiprinimo programos, pradedamos ankstyvame
amžiuje (nuo ikimokyklinių įstaigų)
ir apima visus vaikus, atitinka jų amžiaus ypatumus, poreikius ir interesus.
Apžvelgę keletą palyginimų
matome, kad sveikatą stiprinančioje
mokykloje vyrauja holistinė sveikatos samprata ir vykdoma kompleksinė sveikatos stiprinimo ir sveikatos
ugdymo veikla.
Sveikatą stiprinančia mokykla
gali tapti kiekviena mokykla, turinti
aiškią sveikatos stiprinimo viziją ir
bendruomenės narių pritarimą.
Galime savęs paklausti,
kodėl norėčiau, kad mano
mokykla būtų sveikatą
stiprinanti mokykla?

Pressfoto / Freepik nuotrauka

Todėl, kad sveikatą stiprinanti
mokykla turi šiuos
prioritetus:
1. Sveikatą stiprinanti mokykla išsiskiria iš kitų mokyklų aiškia
sveikatos stiprinimo vizija ir misija.
2. Sveikatą stiprinanti mokykla
bendrauja ir bendradarbiauja su
partneriais sveikatos srityje, ugdo
lyderius.
3. Sveikatą stiprinančios mokyklos bendruomenė dažniausiai veikia komandiniu principu.
4. Sveikatą stiprinanti mokykla kelia pasitikėjimą savimi ir savo
nariais.
5. Sveikatą stiprinanti mokykla
nuolat siekia tobulėti visose srityse.
6. Sveikatą stiprinančioje mokykloje yra svarbus kiekvienas jos
narys.
7. Sveikatą stiprinančioje mokykloje vyrauja teisumas ir sąžiningumas.
8. Sveikatą stiprinančioje mokykloje visi mokosi vieni iš kitų.
9. Sveikatą stiprinanti mokykla
moka įvertinti savo pasiekimus ir
dalijasi gerąja patirtimi su kitais.
10. Sveikatą stiprinančios mokyklos Lietuvoje veikia jau 24 metus. Kasmet į šią veiklą įsitraukia vis
daugiau mokyklų.
Taigi kokią mokyklą pasirinksite
rytoj? Manome, kad atsakymą
jau turite.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės
sveikatos specialistė Nijolė Paulauskienė
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Erkių
platinamos ligos

1 psl.
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Kaip vitaminą D saugiai pasiimti iš saulės?
Saulė yra geriausias vitamino D
šaltinis. Deja, mūsų šalyje jos nėra
tiek daug. Norint gauti vitamino
D, kasdien reiktų bent 10–15 min.
būti saulėje, atidengus bent 30–40
proc. odos. Vasarą patartina iki 15
minučių pabūti saulėje be jokios
apsaugos, o paskui išsitepti apsauginiu kremu ir leisti laisvalaikį. Apsauginio kremo SPF skaičius rodo,
kiek laiko oda yra apsaugoma nuo
saulės poveikio. Greta SPF faktoriaus skaičiaus turi būti nurodyti
spinduliai, nuo kurių apsaugo pasirinktas kremas. Jei UVA neparašyta, ieškokite pliuso ženklo, kuris
nurodo, jog kremas apsaugo nuo
itin žalingų ultravioletinių (UV)
spindulių poveikio. Taip pat reikia
atkreipti dėmesį ir į skaičių, nurodytą ant kremo. Gali būti parašyta:
15, 20, 30, ar 50. Tai apsaugos faktorius, nurodantis, kaip stipriai kremas
saugo nuo saulės spindulių. Kasdienei veido odos apsaugai pakanka
rinktis 15, tačiau važiuojant prie
ežero arba jei ketinate paplūdimyje
praleisti nemažai laiko, reikėtų rinktis ir stipriausią faktorių, ne mažiau
kaip SPF 30. Apsauginis kremas jus
saugo nuo odos nudegimo ir melanomos (odos vėžio).
Nepamirškite, kad saulės
voniomis lepintis rekomenduojama iki 11 valandos ryte ir po pietų
nuo 16 valandos.
80–90 proc. vitamino D organizmas pasigamina dėl saulės poveikio, likę 10–20 procentų gaunami su maistu.
Subalansuota mityba – vienas
saugiausių ir natūraliausių būdų,
padedančių palaikyti reikiamą vitamino D kiekį organizme. Tačiau
čia susiduriama su kita problema
– gamtoje labai nedaug maisto,
prisotinto vitaminu D. Štai keletas
maisto produktų, kuriuose yra vitamino D:
• riebi žuvis (lašiša, tunas, skumbrė, kardžuvė);
• žuvų taukai;
• jautienos kepenys;
• sūris;
• kiaušinio trynys;
• grybai;
• apelsinų sultys (natūralios);
• liesas pienas;
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• jogurtas;
• grūdai ir kt.
Amžius – vienas svarbiausių veiksnių, kuris turėtų priversti labiau
rūpintis sveikata ir vitamino D kiekiu
organizme. Vykstant senėjimo procesui, žmogaus oda tampa mažiau
pajėgi gaminti vitaminą D. Be to,
vyresnio amžiaus žmonės linkę daugiau laiko praleisti namuose, todėl
gaunamas saulės ir vitamino D kiekis
dar labiau sumažėja.
Jeigu turite antsvorio, pradėkite
rūpintis vitamino D kiekiu organizme.
Kaip žinia, šis vitaminas – riebaluose
tirpstanti medžiaga. To priežastis
paprasta – jis kaupiamas ir užlaikomas riebalų ląstelėse, o kraujyje jo
yra mažai. Būtent dėl šios priežasties
antsvorio turintiems žmonėms reikia
didesnio vitamino D kiekio.
Kokie gi simptomai išduoda,
kad žmogui trūksta vitamino D?

Simptomai yra neryškūs, nespecifiniai, mes į juos dažnai
neatkreipiame dėmesio – nuovargis, prasta nuotaika, raumenų
silpnumas, padidėjęs prakaitavimas. Daugelis jaučiame panašių
požymių, tačiau nesusimąstome,
kad tai gali būti dėl vitamino D
trūkumo. Tad vertėtų profilaktiškai pasitikrinti, pagalvoti ir apie
savo gyvenimo būdą – kiek laiko
praleidžiame lauke, kokia mityba,
kaip dažnai patiriame stresą. Kortizolis, streso metu išsiskiriantis
hormonas, blokuoja vitamino D
receptorius, taigi, jeigu daugiau
patiriate streso, mažiau turite vitamino D.
Informaciją parengė
Klaipėdos rajono savivaldybės
vsuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė

Rima Leonauskienė

Tel. (8 46) 453 754,
rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

2016 m. pastebėta, kad ypač
padidėjo sergamumas erkių
platinamomis ligomis: Erkiniu encefalitu (EE) sirgo 633 asmenys, o
Laimo liga (LL) – 2915. Palyginti su
2015 m. sergamumo EE rodikliai
išaugo 91 proc., o LL – 31 proc.
Lietuvoje paplitusių erkių Ixodes ricinus dažniausiai pernešamos keturios infekcinės ligos.
Laimo liga ir erkinis encefalitas
– vienos pavojingiausių.
Kaip atskirti, kuria liga
galėjote apsikrėsti?
Erkinis encefalitas ir Laimo liga
yra visiškai skirtingos ligos, skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, gydymas, apsisaugojimo būdai. Jei
nuo Laimo ligos gali apsaugoti tik
budrumas, veiksmingiausia profilaktikos priemonė nuo erkinio
encefalito yra skiepai. Laimo liga
kyla dėl borelijos, erkinis encefalitas – dėl virusų. Į žmogaus organizmą virusas patenka įkandus
erkei, vartojant nepasterizuotą
(arba nevirintą) karvių, ožkų pieną
ar jų produktus.
Erkiniam encefalitui būdingas
dvibangis karščiavimas su centrinės nervų sistemos pažeidimu
– meningitu (smegenų dangalų
uždegimu) arba meningoencefalitu (dangalų ir smegenų audinio,
parenchimos uždegimu). Erkinio
encefalito inkubacija trunka nuo 8
iki 30 dienų.
Laimo liga pasireiškia kitaip:
erkės įkandimo vietoje odoje atsiranda raudona dėmė (eritema),
ligonis skundžiasi sąnarių ir raumenų skausmu, vėlyvu ligos perio-

Darbas VEIK
grupėje Dovilų
pagrindinėje
mokykloje
Antri metai Dovilų pagrindinėje mokykloje sveikatos priežiūros
specialistė Rasa Žiūrienė ir mokyklos psichologė Vaida Varnelytė sėkmingai dirba pagal Vaiko
emocijų išraiškos kontrolės (VEIK)
ugdymo programą. Pastebime
ir mes, ir mokytojai vaikų elgesio pasikeitimus. Labai jais džiau-
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du pažeidžiama centrinė nervų sistema. Laimo ligos inkubacinis periodas
(nuo sukėlėjo patekimo į žmogaus
kūną, erkės įkandimo iki pirmųjų
simptomų atsiradimo) gali trukti iki
30 dienų. Raudona odos dėmė atsiranda vidutiniškai po 3–5 dienų
nuo įkandimo.
Profilaktika:
Individuali apsauga:
einant į mišką, reikėtų apsivilkti
šviesesnius drabužius, kad lengviau
pastebėtumėte erkę ir išvengtumėte
jos įsisiurbimo. Patartina naudoti repelentus, kurie atbaidytų erkes. Jais
papurkšti atviras kūno vietas, dėvimus rūbus. Poveikis – trumpalaikis.
Sugrįžę iš gamtos, apžiūrėkite savo
kūną: išsišukuokite plaukus, nusiprauskite po dušu, persirenkite kitais
rūbais. Vilkėtus rūbus pakabinkite
negyvenamoje patalpoje ar saulėtoje
vietoje.
Taip pat labai svarbi profilaktinė
priemonė yra tinkama parkų, poilsio
vietų, pievų, dažnai žmonių lankomų
miškų priežiūra.
Veiksmingiausia
profilaktikos
priemonė yra vakcinacija. Vakcinaciją
nuo erkinio encefalito (EE) rekomenduojama pradėti žiemą arba ankstyvą
pavasarį, kol dar neprasidėjęs erkių
aktyvumo laikotarpis. Nuo EE žmogus tampa visiškai apsaugotas praėjus 2 savaitėms nuo antrosios dozės
suleidimo (tiek taikant įprastinę, tiek
pagreitintą vakcinacijos schemą).
Trys injekcijos užtikrina ramų gyvenimą šios ligos atžvilgiu ketveriems
metams.
Jei prisisiurbė erkė:
pastebėjus prisisiurbusią erkę
reikia kuo skubiau ją ištraukti, geriausia pincetu. Jeigu traukiant erkė nutrūko, pasiliko galva, didelio pavojaus
nėra. Įkandimo vietą dezinfekuokite.
Kuo greičiau pastebima ir pašalina-

giamės. Vaikai, lankę šią grupę,
nori ir kitais metais joje dalyvauti.
VEIK modelis gali:
• padėti vaikams suprasti, kad yra
ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;
• mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti
jausmus, fiziologinius jausmų signalus;
• stiprinti savitvardą ir impulsų
kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;
• mokyti laikytis ribų;
• ugdyti atsparumą stresui;
• lavinti gebėjimą suprasti kitus

ma nuo kūno įsisiurbusi erkė, tuo
mažesnė sukėlėjų patekimo į organizmą tikimybė.
Pastebėjus raudoną dėmę
(eritemą) ar pasireiškus simptomams, panašiems į gripo, kuo
skubiau kreipkitės į savo asmens
gydytoją.
Diagnozuoti ligą padeda informacija (apie erkės įkandimą, buvimą miške, gertą nevirintą pieną),
įvertinant ligos požymius ir simptomus. Įsiminkite ar užsirašykite
datą, kada buvo įsisiurbusi erkė, ir
stebėkite įkandimo vietą.
Specifinio gydymo susirgus erkiniu encefalitu nėra (ligos sukėlėjas yra virusas, o prieš virusą efektyvių vaistų iki šiol dar nėra išrasta).
Tad visiškai pasveiksta tik apie 40 %
sergančiųjų. Likusiems nuo 35 %
iki 58 % asmenų pasireškia įvairūs
negalavimai, kurie paveikia paciento gyvenimo kokybę, o kartais priverčia pakeisti gyvenimo būdą
(apie 10–15 % pacientų patiria vienos ar kelių galūnių paralyžių).
Laimo liga gydoma antibiotikais, tačiau persirgus ir pasveikus
imunitetas jai nesusidaro. Laimo
liga galima užsikrėsti ne vieną
kartą.
Informaciją parengė
Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro visuomenės
sveikatos specialistė Rima Leonauskienė
Tel. (8 46) 453 754,
rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

žmones, mokyti atjausti (tam reikia
išmokti klausytis kitų);
• keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;
• ugdyti moralinę atsakomybę;
• mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų.
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Dar kartą
pakalbėkime apie
širdies ir kraujagyslių
ligų prevencijos
svarbą
Apmaudu, kad kai kurie žmonės
nemato būtinybės nemokamai pasirūpinti brangiausiu savo turtu
– sveikata. Jiems norime priminti,
kad dažnai šios pavojingos ligos
iš pradžių neturi jokių simptomų,
ir žmogus net neįtaria, kad serga.
Todėl net gerai besijaučiantiems
rekomenduojame dalyvauti prevencijos programoje ir užkirsti kelią pavojingoms ligoms.
Kiekvienas brandaus amžiaus
žmogus Lietuvoje privalo nenumoti ranka į širdies ir kraujagyslių
ligų prevenciją, o nuolat tikrintis
savo sveikatą ir dalyvauti širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos programoje. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų nemokamai tikrinami apdraustieji privalomuoju sveikatos
draudimu: vyrai nuo 40 iki 55 metų
ir moterys nuo 50 iki 65 metų. Tokie
tyrimai apmokami iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto lėšų. Šio amžiaus žmonės
turi kreiptis į savo šeimos gydyto-

„Kūrybinio mąstymo
penkiakovė“
Birželio 1 d., Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centre vyko
sveikatos ambasadorių klubų
mokyklose renginys: „Kūrybinio
mąstymo penkiakovė“. Joje dalyvavo 55 vaikai iš Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos, Vaivorykštės“ gimnazijos, iš Dovilų,
Ketvergių, Šiūparių, Endriejavo
pagrindinių mokyklų, Priekulės
Ievos Simonaitytės gimnazijos.
Renginyje jaunieji sveikatos ambasadoriai galėjo išbandyti save
įvairiose kūrybinio mąstymo
užduotyse (sudoku, atminties,
asociacijų ir pan.), kurias vedė
moderatoriai. Dalyviai apdovanoti
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais-gertuvėmis.
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grupės asmenys išsamiai konsultuojami, o po metų vertinami jų
gyvensenos bei sveikatos rodiklių
pokyčiai.
Šios programos tikslas – sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, tokiomis kaip:
krūtinės angina, miokardo infarktas, smegenų išemija/smegenų
išemijos priepuoliai, insultas, periferinių arterijų trombozė.
• Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai apskaičiavo, jog vidutinis arterinio kraujo spaudimo,
cholesterolio koncentracijos kraujyje sumažinimas, metimas rūkyti
gali daugiau negu dvigubai sują ir pasinaudoti galimybe dalyvauti mažinti sergamumą širdies ir kraunemokamoje tyrimų programoje.
jagyslių ligomis.
Šeimos gydytojas yra pirmasis,
Pokyčių pirmiausia turime
galintis įvertinti paciento ŠKL riziką,
išsiaiškinti ikiklinikinį organų pažei- norėti patys ir ryžtis keisti savo
dimą ir paskatinti pacientą keisti gyvenseną.
gyvenseną, laiku pradėti medikaKlaipėdos rajono savivaldybės
mentinį gydymą bei nukreipti į vivisuomenės
sveikatos biuras vyksuomenės sveikatos biurą, kur gaus
do prevencinę širdies ir kraujagysžinių ir konsultacijų keičiant netinkalių ligų rizikos grupės asmenų
mos gyvensenos pamatą.
sveikatos stiprinimo programą
Visuomenės sveikatos specia- ir kviečia aktyviai joje dalyvaulistai moko sveikiau maitintis, ra- ti. Tad susidomėjusius programa
cionaliai judėti, atsisakyti žalingų kviečiame skambinti
įpročių, valdyti stresą, suprasti savo
tel. (8 46) 453 754 arba kreiptis
sveikatos rodiklių reikšmes, mažinti
el. paštu rima.leonauskiene@
visuomenessveikata.
neigiamų pasekmių riziką. Rizikos
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Kviečiame į
,,Motinystės mokymo
užsiėmimus 2017“
Liepos 24 d.
18.00 – 20.00 val.,
temos: Nėštumo eiga.
Gimdymas (pradžia,
pojūčiai, eiga, periodai).
Pogimdyvinis periodas.

Liepos 25 d.
18.00 – 20.00 val.,
tema – Natūralus
kūdikio maitinimas

(laktacija ir jos
korekcija, žindymo
pagrindai).

Liepos 26 d.
18.00 – 20.00 val.,
tema – Vaiko pirmieji
metai (naujagimio –
kūdikio priežiūra,
bendravimo ir
gebėjimų ugdymas).

Galime padėti šeimoms, kurios ruošiasi svarbiam savo gyvenimo
įvykiui – vaikelio gimimui. Subūrėme profesionalų komandą, kuri
dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir moko, negaili praktinių patarimų.
Į paskaitų ciklą kviečiame ir tėvelius, senelius, aukles – žmones,
kurie prisideda prie vaiko auginimo bei auklėjimo.
Esame atviri naujovėms:
mūsų paskaitose – naujausios pasaulio metodikos, tendencijos.

Pasaulinė diena
be tabako
Dovilų pagrindinėje mokykloje PASAULINEI DIENAI BE TABAKO parengta 1A, 1B ir 3 kl.
mokinių piešinių paroda. Pradinukai spalvino ir skaitė pasaką
„Cigarečių miestas” Gražiausias
1B kl. mokinės Viktorijos darbelis
buvo apdovanotas. O mokyklos
jaunųjų sveikatos ambasadorių
klubo nariai akcijos metu išdalino atvirlaiškius ir pasidalino
informacija apie rūkymo žalą ir
obuolių naudą žmogaus organizmui su savo bendraamžiais.

Laukiame Jūsų Klaipėdos g. 11, Gargždai.
Visuomenės sveikatos biuro patalpose. Įėjimas iš kiemo pusės.
Užsiėmimai nemokami.
Informacija telefonu (8 46) 45 37 54.
El. paštas rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Emocinė pagalba
po ranka: nemokama
mobilioji programėlė
„Pagalba Sau”
Jautiesi įsitempęs?
Kankina nerimas?
Dažnai būni blogos nuotaikos?
Esi prislėgtas?
Nežinai, kaip sau padėti?
Jei nors į vieną klausimą atsakei
teigiamai, išbandyk programėlę
„Pagalba Sau“.
Čia tu gali:
• Stebėti ir sekti savo emocijas.
• Išbandyti savipagalbos pratimus.
• Rasti nemokamą pagalbą teikiančias įstaigas.
• Surasti vertingos psichoedukacinės informacijos.
Ši nemokama programėlė skirta kiekvienam, kuris supranta, kad
gera emocinė sveikata yra laimingo
ir sveiko gyvenimo sąlyga!
Programėlės tikslas: emocinio
raštingumo, savipagalbos įgūdžių
ir asmenybės atsparumo ugdymas.

Mobilioji emocinės savipagalbos
programėlė „Pagalba Sau“ buvo
sukurta remiantis psichikos sveikatos
ekspertų rekomendacijomis ir skirta
visuomenės psichikos sveikatos stiprinimui.

Ši programėlė prieinama „Android“ operacinės sistemos vartotojams. Ją parsisiųsti galima iš internetinės „Google Play“ parduotuvės.
Liepą ji bus pasiekiama ir besinaudojantiems „iOS“ operacine sistema.
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Birželis

VASARA 2017

1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena
1 d. Tarptautinė tėvo diena
5 d. Pasaulinė aplinkos diena
14 d. Pasaulinė kraujo donorų diena
26 d. Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena

Liepa
28 d. Pasaulinė hepatito diena

Rugpjūtis
1–7 d. Pasaulinė kūdikių maitinimo krūtimi (žindymo) savaitė
12 d. Tarptautinė jaunimo diena
19 d. Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena

Kontaktai

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 37 54, faksas (8 46) 47 00 64.
El. p. info@visuomenessveikata.lt

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

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

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

Tel. +3706 55 74 458
El. p. rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

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

Leidyba finansuota iš Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. lėšų.

www.visuomenessveikata.lt
Iliustracijos Freepik
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