KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Naujienlaiškis
SPALIS 2016

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

Pasidalinti šiuo laišku

„Kai nėra sveikatos, negali pasireikšti išmintis, neįmanoma atsiskleisti menui, nebėra jėgų
Herofilas
kovoti, turtai pasidaro nenaudingi, o protas – neveiklus“

Klaipėdos rajone –
jaunimui palankios
sveikatos priežiūros
paslaugos
Pastaruoju metu Klaipėdos
rajone jaunimui (14-29 m.)
skiriama nemažai dėmesio –
kuriasi atviros jaunimo erdvės
ir centrai, rajone atsiranda vis
daugiau vietų, kurios patrauklios ir pritaikytos jaunuoliams,
vykdomos įvairios prevencinės
priemonės šiai amžiaus grupei
aktualiose srityse. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas,
lytiškai plintančios ligos, neplanuotas nėštumas, savižudybės, antsvoris – tai problemos,
su kuriomis tenka susidurti
neretam jaunuoliui.

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

Suaugusiųjų
pradinis gaivinimas
Staigus širdies sustojimas
yra pagrindinė mirties priežastis Europoje.
ES dėl šios priežasties kasmet miršta apie du milijonus
žmonių. Mirtis nuo širdies ir
kraujagyslių ligų paprastai
ištinka per kelias valandas nuo
simptomų pradžios. Ištikus staigiai mirčiai, greitoji medicinos
pagalba ne visada greitai prieinama, ir šiuo atveju išgyvenamumas priklauso nuo aplinkinių. Lietuvoje po staigios
mirties atgaivinama tik apie 5
proc. ligonių. Jei visuomenė
būtų pasirengusi teikti pirmąją
pagalbą, šį skaičių būtų galima
gerokai padidinti.
Plačiau apie tai »»» 2,3 psl.

Nedelsk –
pasitikrink dėl
priešinės liaukos
vėžio
Kiekvienais metais vis
daugėja vyrų, besikreipiančių
į gydymo įstaigas dėl su prostata (priešine liauka) susijusių
problemų.
Prostata (priešinė liauka) yra
kaštono dydžio ir formos lytinė
liauka. Ji yra vienas iš vidinių
vyriškų lytinių organų, esantis
po šlapimo pūsle ir gaubiantis
viršutinę šlapimtakio dalį. Todėl
šiai liaukai padidėjus, atsiranda
įvairių šlapinimosi sutrikimų.
Šiuo metu viena iš dažniausių
vyrų ligų yra prostatos vėžys,
kuris 2015 m. nusinešė 544
vyrų gyvybes.
Plačiau apie tai »»» 3 psl.
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Suaugusiųjų pradinis
gaivinimas –
2015 m. Europos
gaivinimo tarybos
rekomendacijos
1 psl.

»»»

Staiga sustojus širdžiai, šalia
esantys stebėtojai nedelsiant
turėtų atlikti pradinį gaivinimą
ir elektrinę defibriliaciją. Daugelyje Vakarų šalių tam tikslui puikiai pasitarnauja ir masinio žmonių
susidūrimo vietose (pvz., prekybos centruose) patogiai išdėstyti
ir greit pasiekiami labai paprasto
naudojimosi defibriliatoriai.
Neretai širdis sustoja dėl
kvėpavimo sustojimo skendimo
ar užspringimo, asfikcijos atvejais.
Įpūtimai ir krūtinės ląstos paspau2

gaivinimą.

dimai šiuo atveju taip pat yra kritiškai svarbūs sėkmingam nukentėjusiųjų atgaivinimui.
Sustojus širdžiai, gyvybiškai svarbu yra simptomų atpažinimas, skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimas telefonu 112 ir šalia esančių
stebėtojų pradinio gaivinimo atlikimas. Jei turite pagalbininkų, paprašykite, kad jie paskambintų skubios pagalbos tarnybai (112), kitu atveju skambinkite patys. Jei įmanoma,
likite su nukentėjusiuoju, kai skambinate. Įjunkite telefono garsiakalbį,
kad skubiai galėtumėt pasikonsultuoti su dispečere.
Raktiniai ženklai šioje situacijoje
yra sąmonės ir kvėpavimo nebuvimas.
Pirmosiomis širdies sustojimo minutėmis gali girdėtis retas kvėpavimas ar reti, lėti ir triukšmingi iškvėpimai. Nesumaišykite jų su normaliu
kvėpavimu. Žiūrėk, jausk, klausykis
ne ilgiau kaip 10 sekundžių, kad nu-

spręstum, ar nukentėjusiojo kvėpavimas yra normalus.
Uždėkite savo ranką ant aukos
kaktos ir švelniai atloškite galvą atgal; pirštų galiukais paimkite nukentėjusiojo smakrą ir
pražiodykite burną, taip atverdami kvėpavimo takus. Jei jūs turite abejonių, ar nukentėjusiojo
kvėpavimas įprastas, veikite taip,
lyg jo kvėpavimas būtų nenormalus, ir pasiruoškite atlikti pradinį

Nedelsiant atliktas pradinis
gaivinimas gali padvigubinti
ar netgi paketurgubinti išgyvenamumo šansus po širdies sustojimo. Jei šalia esantys praeiviai nėra apmokyti gaivinti, jie,
vadovaujami specialiųjų tarnybų dispečerio (įjunkite telefono garsiakalbį), turėtų atlikti tik
krūtinės ląstos paspaudimus,
kol laukiama atvykstančių medikų.
Atsiklaupkite šalia nukentėjusiojo, dėkite vieną ranką krūtinkaulio viduryje (tarp spenelių), kita ją prispauskite ir atlikite maždaug 100-120 kartų
per minutę greičiu (jų gylis turi
būti maždaug 5–6 cm).
Jei yra galimybės ir šalia
esantys žmonės moka atlikti
pradinį gaivinimą, nedelsiant
turėtų būti atliekami krūtinės
ląstos paspaudimai ir įpūtimai.
Atsiklaupę šalia nukentėjusiojo, dėkite vieną ranką
krūtinkaulio viduryje (tarp spenelių), kita ją prispauskite ir
atlikite 30 paspaudimų (jų gylis turi būti maždaug 5–6 cm,
dažnumas – maždaug 100
kartų per minutę).
Iškart po jų imkitės dirbtinio kvėpavimo. Atverkite kvėpavimo takus, atlošdami galvą ir pakeldami apatinį žandikaulį, audeklu ar servetėle
pridenkite nukentėjusiojo burną, įkvėpkite, apžiokite ją ir
2 kartus įpūskite oro (labai
svarbu, kad įpūtus oro krūtinė
pasikeltų, o prieš kitą įpūtimą
nusileistų į pradinę padėtį).
Vėl pakartokite 30 krūtinės
paspaudimų, paskui 2 kartus
įpūskite orą ir t. t.
Įsitikinkite, kad jūs, nukentėjusysis ir aplinkui esantys
žmonės yra saugūs.
Nenutraukite gaivinimo,
nebent:
• atvyko profesionalūs gelbėtojai ir pradėjo teikti pagalbą;
• pacientas pradeda busti:
pradeda judėti, atmerkia akis
ar pradeda normaliai kvėpuoti;
• jūs netekote jėgų, nes labai pavargote.
Informaciją parengė
visuomenės sveikatos specialistė

Rima Leonauskienė

Nedelsk – pasitikrink dėl
priešinės liaukos vėžio
»»»

Pasaulio praktika parodė, jog šių bėdų išvengti ir jas
sumažinti padeda būtent jaunimui skirtos, specializuotos paslaugos. Tokias paslaugas sėkmingai teikia Didžioji Britanija,
Norvegija, Ispanija, Portugalija, Vokietija.
Tačiau tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos rajone vis dar nėra sukurtos jaunimui pritaikytos sveikatos priežiūros paslaugų sistemos, kuri atitiktų
Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus kriterijus. Dėl to Klaipėdos
rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Sveikatos netolygumų
mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Pavadinimas atspindi ir
šios iniciatyvos tikslą - įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelį Klaipėdos rajono savivaldybėje. Projektas
vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kartu su
partneriais Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
ir Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio
diegimas Klaipėdos rajono savivaldybėje – būdas prisidėti prie jaunimo nuo 14 iki 29 m. sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo, socialinės gerovės
didinimo, apjungiant į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjus bei gerinant jų bendradarbiavimą.
1 psl.
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Prostatos vėžys, skirtingai nuo kitų onkologinių ligų, ilgus
metus gali būti nepastebimas. Dažniausiai prostatos vėžys aptinkamas
vyrams, sulaukusiems 50 metų ir daugiau, tačiau pasitaiko atvejų, kai
prostatos vėžiu suserga ir jaunesni vyrai. Didžioji šių navikų dalis auga
labai lėtai, taigi būtent jaunesniems vyrams nesukelia jokių problemų.
Tik nedidelei vyrų daliai prostatos vėžys vystosi sparčiai, kai kuriais atvejais išplisdamas į kitus organus, ypač į kaulus.
Vykdant prostatos vėžio profilaktiką, labai svarbu žinoti simptomus,
kurie vyrams signalizuoja apie tai, kad reikia skubiai pasitikrinti dėl
prostatos ligų:
• Pasunkėjęs šlapinimasis;
• Šlapinimasis padažnėja, ypač naktį;
• Šlapinimosi metu jaučiamas nemalonus jausmas arba skausmas;
• Šlapime matoma kraujo (nedažnas simptomas).
Šiuo metu Lietuvoje yra vykdoma priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos valstybinė nemokama programa, kuri yra skirta susirgimų
ankstyvajai diagnostikai. Programos priemonės yra taikomos vieną
kartą per metus vyrams nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrams nuo 45
metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu.
Norint minimaliai sumažinti riziką susirgti prostatos vėžiu, būtina :
• Vengti streso;
• Vengti fizinių ir seksualinių perkrovų;
• Vengti lytiškai plintančių infekcijų;
• Tinkamai maitintis ir sportuoti;
• Pakankamai ilsėtis ir laikytis darbo ir poilsio režimo.
N E D E L S K I R T I K R I N K I S , J U K TA I N I E K O N E K A I N U O J A !

Klaipėdos
rajono
gyventojų
sveikatos būklė
Nuo 2011 m. Klaipėdos rajone
moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėja, o nuo 2010 m.
iki 2014 m. vyrų vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė didėjo, tačiau
per pastaruosiuos metus sumažė-

jo. Nuo 2010 iki 2014 m. skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės
gyvenimo trukmės sumažėjo nuo
11,65 iki 8,11 metų, tačiau 2015 m.
šis skirtumas išaugo ir siekė 10,22
metų (1 pav.). 2015 m. palyginti su 2014 m. tiek miestuose, tiek
kaimuose vyrų mirčių padaugėjo
(atitinkamai 8 ir 5 mirtimis). Per
2015 metus vyrų mirtingumas
nuo išorinių priežasčių padidėjo
17,3 atvejų 100 tūkst. gyv. (apie
3,7 karto didesnis nei moterų),
3
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daugiausiai užregistruota vyrų
savižudybių atvejų (11 mirčių) ir
mirčių transporto įvykiuose (7 mirtys).
(1 pav.) Klaipėdos r. vyrų ir moterų

vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
Higienos instituto Sveikatos informacijos
centras, VSB skaičiavimai.

Tarptautinė
košės diena –
spalio 10-oji
Šią dieną kviečiame visus
prisiminti vaikystės pusryčių
patiekalą – košę. Tai skaldytų,
lukštentų ar kitaip apdorotų
grūdų patiekalas, skaninamas
įvairiais ingredientais. Košių
būna pačių įvairiausių. Nuo
geriausiai mums žinomų:
grikių, manų, avižinė, perlinė
ar ryžių košė. Iki kiek rečiau
girdėtų: mamalyga ar polenta.
Košių nauda organizmui
žinoma nuo seno, tai itin maistingas, vertingas ir lengvai
virškinamas patiekalas, gausus
sudėtinių angliavandenių, kurie teikia energiją ir todėl yra
puikiai tinkantis kasdieniniams
asmeniniams ir šeimos pusryčiams. Mitybos piramidėje
kruopos ir grūdiniai produktai
dalinasi apatine, daugiausiai
skatinama vartoti, pakopa su
daržovėmis ir vaisiais. Jų rekomenduojama valgyti kelis
kartus per dieną.
Viso grūdo kruopų reguliarus vartojimas mažina nutukimo, širdies ir kraujagyslių ligų,
cukrinio diabeto, storosios žarnos vėžio riziką, gerina žarnyno veiklą ir bendrą savijautą.
Kruopose yra daug maistinių
skaidulų, kurios mažina gliukozės, cholesterolio kiekį, žarnyne suriša medžiagų apykaitos metu susidariusias nuodingas medžiagas ir padeda jas
pašalinti iš organizmo, gerina
maisto slinkimą virškinamuoju traktu ir saugo nuo vidurių
užkietėjimo.
4

Kepta avižinių dribsnių košė
I n g redientai :

1 stiklinė avižų dribsnių;
1 kiaušinis;
1 sauja razinų, riešutų ar šviežių uogų;
Žiupsnelis cinamono.
Ga m ini m as :

1. Stiklinę avižų užpilkite vandeniu ir palikite išbrinkti.
2. Kai avižos suminkštės, į masę įmaišykite iki standžių putų išplaktą vieno kiaušinio baltymą. Masę pagardinkite cinamonu pagal skonį.
Galite įmaišyti razinų ar mėgstamų šviežių uogų.
3. Supilkite masę į kepimo skardą ir pašaukite į iki 150 laipsnių
įkaitintą orkaitę. Kepkite 15-20 minučių, kol gražiai pagels paviršius.

Tačiau reikėtų žinoti, kad ne visos kruopos yra vienodai palankios
sveikatai. Rekomenduojama į savo racioną įtraukti kuo mažiau apdorotas,
neskaldytas kruopas, kurias sudaro
visos grūdo dalys. Iš perdirbtų ir poliruotų kruopų yra pašalinama didžioji

dalis mūsų organizmui naudingųjų medžiagų.
Siūlomas keptos avižų košės
receptas, puikiai tinkantis spalio
10-osios pusryčių stalui.
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Peršalimas –
nekviestas
svečias
Bėga nosis ir peršti gerklę,
skauda raumenis ir kamuoja šoktelėjusi temperatūra?
Pasisveikinkite su nekviestu
svečiu – peršalimu.
Peršalimas yra viena dažniausių ligų, dar vadinama
užkrečiamąja viršutinių kvėpavimo takų infekcija, kurią
sukelia įvairios bakterijos ir virusai, kurių yra per 100 rūšių
ir daugelis jų gyvena mūsų
nosiaryklėje ir ryklėje. Ūmią
viršutinių kvėpavimo takų infekciją sukelia virusai ir tik apie
10 proc. bakterijos. Peršalimas
kiekvienais metais sudaro
apie 52 proc. bendroje populiacijoje pasitaikančių ligų ir
apie 75 proc. visų vaikų ligų.
Suaugusieji šia liga serga vidutiniškai 2–4 kartus per metus;
ikimokyklinio amžiaus vaikai
– apie šešis kartus per metus,
ypač šaltuoju metų laiku. Susirgti peršalimu galima ne tik
persišaldžius, bet ir užsikrėsti nuo kito, jau sergančio
žmogaus per mažus lašelius,
atsirandančius jam čiaudint
ar kosint. Tokie lašeliai ore
pasklinda 3-5 metrų atstumu
ir išlieka ore net iki 2 valandų.
Taip pat galima užsikrėsti per
sergančiojo rankas, daiktus,
kuriuos jis lietė. Todėl virusui
nukeliauti nuo vieno iki kito
žmogaus labai lengva, būtent
todėl peršalimo ligos plinta labai sparčiai.
Neretai peršalimas dėl
simptomų panašumo yra maišomas su gripu, todėl labai
svarbu žinoti jų simptomatiką,
kad būtų galima laiku skirti
tinkamą gydymą. Dažniausiai
peršalus jaučiami tokie simptomai, kaip ryklės skausmas ir
paraudimas, akių niežėjimas ir
sloga, sausas kosulys, galvos
skausmas, pykinimas, čiaudulys bei bendras silpnumas.
Svarbu žinoti, kad peršalus
temperatūra nekinta arba
būna nereikšmingai didesnė.
Tai ir yra esminis skirtumas
tarp peršalimo ir gripo. Susir-

gus gripu visi simptomai išliks tokie pat kaip peršalus, tik prie viso to
prisidės aukšta temperatūra ir šaltkrėtis. Gripas yra labai pavojinga
liga, kurios laiku ir tinkamai negydant gali atsirasti labai rimtų sveikatos sutrikimų ir komplikacijų.
Pajutus peršalimo simptomus,
reikėtų nedelsti ir imtis priemonių,
kurios padėtų išgyti. Taip pat svarbu žinoti, kad būdo, kaip išgydyti
peršalimą, nėra, bet yra gydymas,
kuris palengvina ligos simptomus.
Peršalus labai svarbu gausus skysčių vartojimas (svarbu atkreipti
dėmesį, kad skysčiai nebūtų per
daug karšti), lovos režimas, nosies
higiena ir gerklės skalavimas. Taip
pat peršalimo ligoms gydyti yra
efektyvi priemonė – medus. Meduje yra tokių medžiagų, kurios ne tik
lengvina peršalimo simptomus, bet
ir gydo.
Taip pat vienas įdomus liaudies
medicinos patarimas, kaip kovoti
su peršalimu, yra perpjauto svogūno laikymas kambaryje. Svogūnas,
paliktas patalpoje, kurioje Jūs miegate, gali sustabdyti peršalimo vystymąsi pačioje ligos pradžioje, vos
pasireiškus pirmiesiems jos simptomams.
Tik pajutę peršalimo simptomus, sustokite, pailsėkite ir nedelsdami gydykite ligos simptomus, o
išgiję stenkitės sustiprinti imuninę
sistemą, kad ateityje peršalimas vėl
nepasikartotų.
Peršalimo ligos nebus baisios, jei
organizmas pakankamai gaus tokių
vitaminų, kaip A, kurio yra gausu
žuvų taukuose, kepenyse, špinatuose, morkose. Taip pat svarbus
vitaminas E, kurio yra daug tokiuose produktuose, kaip migdolai,

saulėgrąžų sėklos, avokadai ir
kviečiai, ir, žinoma, C vitaminas,
kurio daug turi citrina, juodieji
serbentai, šaltalankio uogos, spanguolės ir kt. Peršalimo ligų taip pat
galima išvengti, laikantis bendrųjų
profilaktikos reikalavimų: vengti
kontakto su sergančiaisiais, kosint
ar čiaudint laikytis higienos reikalavimų, plauti rankas, nepervargti
ir laikytis sveikos mitybos ir miego
režimo. Taip pat labai svarbu žinoti,
kad viena efektyviausia priemonė,
apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų, yra skiepai.
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Akcija
„Apibėk mokyklą“

stiprinančios mokyklos programos rengimo aspektai ir
veiklos įsivertinimo galimybės,
o seminaro pabaigoje buvo
daromas grupinis darbas –
sveikatą stiprinančios mokyklos programos metmenų rengimas.

Minint 2016 m. rugsėjo mėnesio judrumo savaitę, prie akcijos „Apibėk mokyklą“ prisidėjo patys mažiausieji Gargždų
lopšelio-darželio „Gintarėlis“
vaikučiai. Kviečiame visus pasidžiaugti ir pasigrožėti įamžintomis akcijos akimirkomis.

Renginių grafikas
Jonušų kaimo bendruomenės vykdomas renginys
• Jogos užsiėmimai – kiekvieną pirmadienį 2016 04 11/2016 12 27
(18:30). Gobergiškė, Kaštonų g. 6.

Lapių bendruomenės vykdomas renginys
• Jogos užsiėmimai – kiekvieną penktadienį 2016 09 03/2016 12 16
(18:00). Lapiai, Žvelsos g.17.
• „Dietoms – ne“; „Sultinių svarba organizmui“ – 2016 10 08
(18:30). Lapiai, Žvelsos g. 17.

Klaipėdos rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro vykdomi renginiai:

Skuodas. Skuodo meno mokykla.

• Paskaita pagal širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programą: „Streso reikšmė širdies ir
kraujagyslių ligų atsiradimui. Streso valdymas“ – 2016 10 31
(17:00). Skuodas. Skuodo meno mokykla.
• Seminaras „Tabako gaminių vartojimo įpročių patikros ir
pagalbos teikimo mokymai“ – 2016 10 11; 2016 10 25 (09:00).

2016 m. rugsėjo 21 dieną
Klaipėdos rajono savivaldybės
Gargždai, Klaipėdos g. 11.
visuomenės sveikatos biure
• Seminaras „Infekcinių ligų profilaktika“, tikslinė grupė - socialivyko seminaras apie sveikatą
niai seniūnijos darbuotojai – 2016 10 12 (09:00). Gargždai, Klaipėdos g. 11.
stiprinančių mokyklų veiklos
planavimą ir įsivertinimą. Šis
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis
seminaras buvo skirtas ugdymo
el. paštu info@visuomenessveikata.lt,
įstaigų komandoms ir mokykarba tel. 8 655 73 718.
lose dirbantiems specialistams,
atsakingiems už vaikų sveikatą.
Seminare iš viso dalyvavo 30
specialistų.
sveikatos problemos, sveikatą stipri- veiklą bei plėtrą, metodinė pagalnančios mokyklos samprata bei doku- ba sveikatą stiprinančių mokyklų
Seminaro metu buvo apta- mentai, reglamentuojantys Lietuvos bendruomenėms. Taip pat buvo
riamos tokios temos, kaip vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų aptariami pagrindiniai sveikatą
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• Kas yra sveikatą
stiprinanti mokykla?
Tai tokia mokykla, kurioje
pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir
psichosocialinė aplinka.
• Kas gali tapti sveikatą
stiprinančia mokykla?
Sveikatą stiprinančia mokykla gali būti ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo lavinimo ir
profesinė mokykla.
• Koks yra sveikatos
stiprinančių mokyklų
tikslas?
Stiprinti mokinių ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą bei gilinti sveikatos žinias ir formuoti
sveikos gyvensenos įgūdžius;
bendromis mokytojų, medikų,
šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą,
visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai
palankią aplinką.
• Kaip vyksta sveikatos
stiprinimas ?
Sveikatos stiprinimas vykdomas per sveikatos ugdymą.
Sveikatos ugdymas turi būti
integruotas į ugdymo planus,
apimantis visas temas, skatinantis naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusio su
sveikata, formavimą, įtraukian-

tis bendruomenę.
• Kodėl verta tapti sveikatą
stiprinančia mokykla?
Gerėja bendruomenės sveikata; sveikatos stiprinimas mokykloje ugdo jaunų
žmonių gebėjimus imtis veiksmų ir
generuoti pokyčius; gerėja mokyklos
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos rezultatai ir lengvėja ugdymo procesas; palankios sąlygos keistis
informacija, ieškoti partnerių vietiniu ir
tarptautiniu lygiu; gerėja mokyklos atmosfera.

Norėdami tapti sveikatą stiprinančia mokykla, ką turite padaryti?
1. Suburti bendruomenės narių iniciatyvinę grupę (prisiima atsakomybę
už programą ir jos įgyvendinimą);
2. Direktorius oficialiai tvirtina iniciatyvinės grupės personalinę padėtį;

3. Sveikatos stiprinimo programos parengimas 5 metams;
4. Mokyklos tarybos posėdis
ir sveikatos programos tvirtinimas; direktorius tvirtina sveikatos programą;
5. Teikiamas prašymas pripažinti mokyklą SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA.

6. Vertinimo etapas;
7. Išduodamas pažymėjimas,
pripažįstantis, kad Jūsų mokykla yra sveikatą stiprinanti mokykla.
Dėl platesnės informacijos
galite kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos specialistę
Irmą Karpavičę
el. paštu i.karpavice@
visuomenes.sveikata.lt
arba tel. +3706 55 74 790.
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Ar jūs jau
prisijungėte prie
sveikatą
stiprinančių
mokyklų?

• Motinystės mokymai – 2016 10 04; 2016 10 11; 2016 10 19
(15:00). Rietavas, Paupio g. 1a.
• Konkursas „Sveiki dantys“ – 2016 10 26 (10:00). Gargždai, Kvietinių g. 14.
• Paskaita pagal širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programą: „Mitybos reikšmė širdies ir
kraujagyslių ligų atsiradimui bei prevencijai“ – 2016 10 10;
2016 10 17 (17:00). Skuodas. Skuodo meno mokykla.
• Paskaita pagal širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programą: „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos
veiksniai, sveikatos rodiklių aptarimas“ – 2016 10 24 (17:00).

Kviečiame visus susipažinti
su sveikatos stiprinančios mokyklos samprata ir aktyviai
įsitraukti į šį tinklą. Galime pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajone į sveikatą stiprinančios
mokyklos tinklą yra įsitraukę
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ir Slengių mokykla-daugiafunkcis centras.
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P i e š i n i u s , Pat i e k a lu s a r k ū r y b i n i u s d a r b e l i u s
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dalyviai aPdovanojaMi skirtingo aMžiaus gruPėse:
i k i m o k y k l i n i o a m ž i a u s gr u p ė ( 2 – 5 m . )
p r i e š m o k y k l i n i o a m ž i a u s gr u p ė ( 6 – 7 m . )
m o k y k l i n i o a m ž i a u s gr u p ė ( 8 – 1 5 m . )
s u a u g u s i ų j ų a m ž i a u s gr u p ė ( 1 6 m . i r v y re s n i )
n u g a l ė to j a i i š re n k a m i p r i e š š v. k a l ė d a s.
KontaKtai: Klaipėdos g. 11, lT-96135 gargždai, Tel. (8 46) 453 754, faKs. (8 46) 470 064,
el. p. info@visuomenessveiKaTa.lT, www.visuomenessveiKata.lt
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KVIEČIAME DALYVAUTI
SPECIALIZUOTOJE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ RIZIKOS
GRUPĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOJE

Paskutinis vasaros
savaitgalis praleistas
prasmingai
2016 m. rugpjūčio 27 dieną sveikatos festivalis „Tu gali“
sulaukė ne mažesnio žmonių
susidomėjimo nei praėjusiais metais. Šeštadienį Minijos slėnyje,
Gargžduose, Kisinių bendruomenės ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro organizuojamame festivalyje visų besidominčių sveika
gyvensena ir ne tik, laukė daugybė veiklų, tokių kaip joga, treniruotės su treneriu, šiaurietiškasis ėjimas, pėdučių mankšta mažiesiems. Vyko daugybė
seminarų sveikatos klausimais.
Taip pat susidomėjusieji galėjo
nemokamai pasidaryti savo kūno
sudėties analizę ir pasikonsultuoti su specialistais mitybos, sveikos
gyvensenos ir ligų prevencijos
klausimais. Apsilankantiems festivalyje taip pat buvo siūloma pasimatuoti kraujo spaudimą, CO2
kiekį iškvepiamame ore, gydomasis medaus masažas, gintaro
terapija, „burbulinis futbolas“, astrologinės ir numerologinės konsultacijos, edukaciniai užsiėmmai

Kontaktai

Dalyvavimas programoje
savanoriškas ir nemokamas

Programa skirta:
• 40-55 m. amžiaus vyrams
• 50-65 m. amžiaus moterims

Susipažinsite su:

• Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais
ir jų kontrole.
• Mitybos reikšme ligų atsiradimui bei
prevencija: mitybos įtaka sveikatai, sveikos
mitybos principais, sveikatai palankaus
maisto pasirinkimu ir jo gaminimu namie.
• Fizinio aktyvumo reikšme ligų pasireiškimui:
fizinio pajėgumo vertinimu, tinkamo fizinio
aktyvumo ir jo krūvio pasirinkimu.
• Streso reikšme ligų atsiradimui, streso
valdymo technikomis.

Norintys dalyvauti
programoje pirmiausia turi
kreiptis į savo šeimos
gydytoją.
Programos metu su Jumis
bendraus:
gydytojas kardiologas,
visuomenės sveikatos
specialistas,
psichologas,
sporto specialistas.

Užsiėmimai vyks Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, adresu
Klaipėdos g. 11, Gargždai, arba kitame Klaipėdos rajono miestelyje, kuriame susiformuos
grupė norinčių dalyvauti asmenų (bus tikslinama su kiekvienu dalyviu individualiai).

Programos koordinatorė – Rima Leonauskienė
Kontaktinis telefonas – 8 655 40 817
rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
Elektroninis paštas stiprinimas@visuomenessveikata.lt
Mūsų partneriai - Klaipėdos rajono pirminiai sveikatos priežiūros centrai
Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979

vaikams. Taip pat atvykusiems buvo siūlomi sveiki pusryčiai bei pietūs.
Labai tikimasi, kad kitais metais jau trečią kartą organizuojamame renginyje susirinks dar daugiau sveika
gyvensena besidominčių žmonių.

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

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Visuomenės sveikatos specialistai:
Roberta Arnašiūtė
Tel. +3706 55 40 825
El. p. r.arnasiute@visuomenessveikata.lt

Mitybos klausimai

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

Laima Urbonaitė

Erika Meškauskytė

Skuodo savivaldybė

Tel. +3704 64 53 754
El. p. l.urbonaite@visuomenessveikata.lt

(JPSPPK) Jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų koordinatorė

Tel. +3706 55 74 790
El. p. e.meskauskyte@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, faks. (8 46) 470 064, el.p. info@visuomenessveikata.lt

www.visuomenessveikata.lt
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