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Prašome visų žmonių 
 supratingumo ir kantrybės. 

Atsakingai laikykitės karantino sąlygų. 
Neužmirškite asmens higienos, dažnai 

vėdinkite patalpas, dezinfekcinėmis 
priemonėmis valykite paviršius, neikite 

į svečius ir nepriimkite svečių savo 
namuose. Taip apsaugosite save ir kitus. 

O kad karantinas neprailgtų,  
linkime malonaus skaitymo!

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

Anglų rašytojas, istorikas  
Tomas Fuleris (Thomas Fuller)  

dar XVI amžiuje teigė: „Sveikata retai 
vertinama, kol liga neužklumpa“. Šiomis 
itin įtemptomis dienomis ši mintis turbūt 

daugeliui įgauna svarbesnę prasmę, 
nes vis didesnę grėsmę kelianti situacija 

pasaulyje neaplenkė ir Lietuvos. Didėjantys 
užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiai vis labiau 
gąsdina žmones, o nematomas sveikatos 
priešas nesirenka savo aukų, todėl labai 

svarbu imtis visų reikiamų priemonių 
kuo greičiau suvaldyti šį viruso plitimą 

ir išsaugoti visuomenės sveikatą. 
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2 psl.   A K T U A L I J O S „Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių.“ Artūras Šopenhaueris

Kaip nepasiduoti panikai? 

Dėl COVID-19 susiklosčiusi situacija 

keičia gyvenimo įpročius. Žinoma, kad 

tai veikia psichologinę savijautą. Nor-

malu, kad šiuo laikotarpiu galime justi 

daugiau nerimo, nesaugumo, bejėgys-

tės ar kitų nemalonių emocijų.  

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro psichologė dalijasi patarimais, kaip 
nepasiduoti panikai ir išnaudoti šį laiką 
stiprinant psichikos sveikatą.
 
Be abejonės, Jūs norite žinoti naujienas 
apie COVID-19, tačiau darykite tai 
sąmoningai. Rinkitės oficialius ir 
patikimus žinių šaltinus. Jums užtenka 
dviejų kartų (iš viso ne daugiau kaip 
2 val.) per dieną peržiūrėti naujausias 
žinias ir sužinoti svarbiausią informaciją. 
Ribokite „blogų“ naujienų srautą.
 
Šiomis dienomis taip pat nepamirškite 
dienos režimo ir jo laikykitės. Jei reikia, 
įprastus savo rutinos ritualus priderin-
kite prie pasikeitimų. Sulėtinę tempą, 
vienodu laiku kelkitės ir eikite miegoti, 
rūpinkitės buitimi. Tai puikus laikas skirti 
dėmesį savo mitybai, fiziniam aktyvu-
mui, poilsiui ir kitaip tobulinti rūpinimosi 
savimi įpročius. Tokį patį  režimą svarbu 
padėti išlaikyti ir savo vaikams. 
 
Kiekvieną dieną skirkite laiko mėgsta-
moms veikloms, kurioms anksčiau ne 
visada turėjote laiko. Taip pat mokykitės 

naujų dalykų ar stiprinkite savo žinias 
tose srityse, kuriose jaučiatės geriausi.
 
Nepažeisdami karantino sąlygų, jei yra 
galimybė, pabūkite gamtoje ar bent 
pravėdinkite namus. Prižiūrėkite auga-
lus, gyvūnus.
 
Nepamirškite bendravimo su artimai-
siais ir draugais telefonu ar internetu. 
Tiek Jums, tiek Jūsų artimiesiems šiuo 
metu itin norisi pasikalbėti ir pasidalinti 
savo mintimis, jausmais. Kiek įmanoma, 
stenkitės savo mintis išsakyti realistiš-
kiau jų nedramatizuodami ir, jei norisi, 
greta įvardinkite savo jausmus dėl 
esamos situacijos. Atskyrę mintis ir jaus-
mus galbūt geriau suprasite, kas iš tikro 
vyksta ir kaip Jūs į tai reaguojate.
 
Bendraudami su vaikais ramiai, jiems 
suprantama kalba, negąsdindami pa-
aiškinkite, kas vyksta, atsakykite į jiems 
rūpimus klausimus. Turėkite bendrų vei-
klų su savo vaikais, tačiau leiskite savo 
vaikui turėti laiko ir su pačiu savimi.
 
Praleidžiant daug laiko kartu, gali kilti 
konfliktų, nesutarimų. Be abejonės, 
jiems įtakos gali turėti padidėjęs dirglu-
mas dėl streso. Kalbėkitės su artimai-
siais, iš kur kyla Jūsų konfliktai. Taip pat 
nepamirškite skirti laiko sau. Tolygiai 
pasidalinkite pareigomis.
 

Profilaktiškai ar stiprėjant nerimui išban-
dykite relaksacinius pratimus (kvėpa-
vimo pratimus, vaizduotės valdomą 
relaksaciją, pasyvią ir progresuojančią 
raumenų relaksacijas, autogeninę 
treniruotę, meditaciją). Kai ką išmokti 
reikia laiko, tačiau internete nesunkiai 
galima rasti vaizdo ar garso įrašų. 
Jums gali padėti įvairios pro-
gramėlės, pvz.: „Pagalba sau“, 
„Atsipūsk“ ar „Ramu“.
 
Jūsų nusiraminimu gali tapti 
kasdienė veikla. Paban-
dykite dėmesingai atlikti 
įprastus veiksmus, pvz., 
dėmesingai plaukite 
rankas, pastebėdami 
(rega, klausa, uosle, 
lytėjimu) van-
dens, muilėtumo, 
trynimo sukeliamus 
pojūčius ir t. t.
 
Jei išlaikyti ramybės ne-
pavyksta, patiriate didelę 
įtampą ar kitus psichologinius 
sunkumus ir su jai nesusi-
tvarkote, kreipkitės į šiuo metu 
nuotoliniu būdu dirbančius psichi-
kos sveikatos specialistus. 



3 psl.   A K T U A L I J O S „Norint išsaugoti sveikatą, reikia vengti to, kas kenkia, ir saikingai naudoti tai, kas tinka.“ Avicena

Kas yra koronavirusai? 

Koronavirusai – tai didelė grupė vi-
rusų, kurie gali sukelti įvairias ligas. 
Dažniausiai koronavirusai sukelia 
lengvas ar net besimptomes infek-
cijas, tačiau gali sukelti ir sunkias 
kvėpavimo takų infekcijas, pvz., Ar-
timųjų Rytų respiracinio sindromo 
(ARRS) ar sunkaus ūminio respiraci-
nio sindromo (SŪRS) koronavirusi-
nes infekcijas.

IŠ KUR ATSIRANDA 

KORONAVIRUSAI?

Koronavirusai yra virusai, kurie cir-
kuliuoja tarp gyvūnų, tačiau žinoma, 
kad kai kurie iš jų sukelia infekcijas 
žmonėms. Sukėlę infekciją žmo-
nėms, jie toliau gali būti perduoti 
nuo žmogaus žmogui. Koronavirusų 
infekcijos šaltinis gali būti daugybė 
gyvūnų. Pavyzdžiui, Artimųjų Rytų 
respiracinio sindromo koronaviruso 
(MERS-CoV) šaltinis buvo kupranu-
gariai, o sunkaus ūmaus respiracinio 
sindromo (SŪRS) – civetės katės.

KAIP ŽMOGUS GALI UŽSIKRĖSTI 

KORONAVIRUSU?

Koronavirusai yra perduodami nuo 
žmogaus žmogui dažniausiai artimo 
sąlyčio su sergančiu koronavirusine 
infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar 
darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. 
Virusas plinta per orą kvėpavimo 
takų sekretų lašeliais, kuriuos žmo-

nės išskiria į aplinką čiaudėdami, ko-
sėdami ar iškvėpdami. Tokiu atveju 
tarp žmonių būtinas gana artimas 
kontaktas (manoma, kad ne didesnis 
nei 2 metrai). Teigiama, kad tai yra 
pagrindinis infekcijos plitimo būdas. 
Užsikrėsti įmanoma ir liečiant įvairius 
aplinkos daiktus, kurie yra užteršti 
COVID-19 (pavyzdžiui, sergantis nu-
sičiaudėjo neužsidengęs ir lašeliai 
nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). 
Sveikas asmuo, palietęs tokį pavir-
šių, o vėliau nešvariomis rankomis 
pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį, 
gali užsikrėsti. Tačiau šiuo metu tei-
giama, kad tai įmanomas, bet ne pa-
grindinis infekcijos plitimo būdas. 

Inkubacinis laikotarpis (t. y. laiko-
tarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų 
atsiradimo) yra nuo 2 iki 14 dienų. 
Nors žmonės dažniausiai būna už-
krečiami, kai pasireiškia simptomai, 
įtariama, kad kai kurie žmonės gali 
perduoti virusą dar iki atsirandant 
simptomams. 

KAS LABIAUSIAI RIZIKUOJA 

UŽSIKRĖSTI?

Sveikatos priežiūros darbuotojai, 
teikiantys medicinos pagalbą ser-
gantiems COVID-19; 
 • šeimos nariai ir kiti asmenys, 
artimai bendraujantys su užsikrė-
tusiais ar sergančiais žmonėmis.

 • Įtariama, kad infekcija yra pavojin-

gesnė vyresnio amžiaus asme-
nims bei sergantiems lėtinėmis 
ligomis.

KOKIE SIMPTOMAI PASIREIŠ-

KIA ŽMONĖMS, UŽSIKRĖTUS 

KORONAVIRUSU?

Simptomai yra panašūs į gripą – 
karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti 
kvėpavimo sutrikimai. Sunkesniais 
atvejais sukeliamas plaučių uždegi-
mas, sepsis ir septinis šokas, inkstų 
nepakankamumas ar mirtis.

AR NAUJASIS KORONAVIRUSAS 

(COVID-19) SUKELIA SUNKIUS 

SUSIRGIMUS?

Šiuo metu žinoma, kad šis virusas 
gali sukelti lengvus, į gripą panašius 
simptomus ir sunkią ligos formą. 
Labiausiai pažeidžiami yra asme-
nys, sergantys lėtinėmis ligomis 
(hipertenzija, širdies ir kraujagyslių 
ligos, diabetas, kepenų funkcijos 
sutrikimai, kvėpavimo takų ligos).

AR YRA VAKCINA NUO NAUJO-

JO KORONAVIRUSO (COVID-19) 

SUKELTOS INFEKCIJOS?

Naujasis koronavirusas yra nau-
jos struktūros koronavirusas, kuris 
niekada anksčiau nebuvo sukėlęs 
susirgimų žmonėms. Šiuo metu 
mokslininkai aktyviai siekia sukurti 
vakciną nuo šios infekcijos.



4 psl.   A K T U A L I J O S „Optimizmas – ne tik sveikatos požymis, bet dar ir veiksmingiausia priemonė, sauganti nuo ligų.“ S. Smailsas

AR YRA GYDYMAS NUO NAUJO-

JO KORONAVIRUSO  SUKELTOS 

INFEKCIJOS?

Specifinio gydymo nuo naujojo ko-
ronaviruso sukeltos infekcijos nėra, 
taikomas tik simptominis gydymas. 
Susirgę gali būti visiškai išgydyti, pri-
klausomai nuo jų sveikatos būklės 
bei nuo to, kada pradedamas taikyti 
gydymas.

Europos vaistų agentūra (EMA) 
bendradarbiauja su PSO ieškant vei-
klių antivirusinių vaistų ir jų derinių. 

KAIP GALIMA APSISAUGOTI NUO 

KORONAVIRUSINIŲ INFEKCIJŲ?

Rekomenduojama laikytis standar-
tinių ligos plitimą mažinančių prie-
monių: dažnai plauti rankas su šiltu 
vandeniu ir muilu, neliesti rankomis 
veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiau-
dėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti pri-
sidengus vienkartine servetėle arba 
į sulenktos alkūnės vidinę pusę), 
laikytis saugaus maisto ruošimo 
(ypač naudojant termiškai neapdo-
rotą mėsą, kiaušinius), vengti artimo 
sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę 
kvėpavimo takų ligos simptomai, 
pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys.

AR REIKIA DĖVĖTI MEDICININĘ 

KAUKĘ / RESPIRATORIŲ?

Sveikiems žmonėms nuolat dėvėti 
medicininės kaukės nereikia. Nėra 
įrodymų, kad tai būtų efektyvu, iš-

vengiant infekcinių ligų, taip pat 
COVID-19. Medicinines kaukes reko-
menduojama dėvėti asmenims, ku-
riems jau yra pasireiškę kvėpavimo 
takų infekcijos simptomai, pvz., ko-
sulys, sloga, čiaudulys, kad apsau-
gotų aplinkinius.

Respiratoriai yra rekomenduo-
jami tais atvejais, kai yra teikiamos 
paslaugos ligoniams, galimai ser-
gantiems COVID-19 sukelta infekci-
ja. Geriausia apsauga nuo užkrečia-
mųjų ligų yra kosėjimo ir čiaudėjimo 
higiena (į alkūnės linkį arba naudotis 
vienkartine servetėle, kurią panau-
dojus vieną kartą reikia išmesti), 
dažnas rankų plovimas su muilu. 
Jei nėra galimybės plauti rankų, 
rekomenduojama naudoti dezin-
fekuojantį rankų skystį. Reikėtų 
vengti liesti rankomis veidą, ypač 
neplautomis.

KĄ DARYTI GRĮŽUS IŠ PAVEIKTOS 

TERITORIJOS?

Visi keliautojai, per pastarąsias dvi 
savaites buvę paveiktose terito-
rijose (http://sam.lrv.lt/korona-

virusas), turi registruotis, užpildy-
dami  Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro (NVSC) interneto 

svetainėje pateikiamą anketą, bei 
14 dienų sekti savo sveikatos bū-
klę. Per šias 14-lika dienų rekomen-
duojama vengti socialinių kontaktų 
(nesilankyti viešose vietose, pagal 

galimybes nesinaudoti viešuoju 
transportu, stengtis laikytis ne ma-
žiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų 
žmonių, nesikviesti svečių į namus 
ir pan.). Izoliacijai namuose (saviizo-
liacijai) sveikiems ir neturėjusiems 
sąlyčio su sergančiais koronavirusu 
žmonėms nedarbingumo pažymėji-
mai neišduodami.

Tuo atveju, jei išsivysto ligos 
simptomai (karščiavimas, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas) ir 14 die-
nų iki simptomų pradžios keliavote 
ar buvote artimame sąlytyje su pa-
tvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos 
atveju, nedelsiant reikia skambinti 
telefonu 1808, pranešti apie susir-
gimo aplinkybes ir vykdyti medikų 
nurodymus.

KUR GALIMA GAUTI DAUGIAU 

INFORMACIJOS DĖL NAUJOJO 

KORONAVIRUSO?

Daugiau informacijos dėl naujojo 
koronaviruso galima teirautis: 
Nacionalinio visuomenės  
sveikatos centro karštąja linija, 
tel. +370 618 79984  

ir +370 616 94562 (visą parą) 
ir elektroniniu paštu 
koronavirusas@sam.lt.

Informacijos šaltiniai:  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

http://sam.lrv.lt/koronavirusas
http://sam.lrv.lt/koronavirusas
mailto:koronavirusas%40sam.lt?subject=
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19


„Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo.“ J. Marcinkevičius5 psl.   S V E I K A T A

Kovo 20 d. – Pasaulinė burnos sveikatos diena 

2012 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 d. vykusiame 
jubiliejiniame 100-ajame FDI (Pasaulio odon-
tologų federacijos) kongrese kovo 20-oji buvo 
paskelbta Pasauline burnos sveikatos diena. 
Burnos sveikatos diena – neabejotinai pui-
ki proga dar kartą visai visuomenei priminti 
burnos sveikatos išsaugojimo svarbą ir prie-
mones, nes sveiki dantys padeda išsaugoti 
bendrąją žmogaus sveikatą. 

Specialistai kviečia atkreipti dėmesį į burnos 
sveikatos gerinimą. Kiekvieno žmogaus as-
meninis indėlis yra labai svarbus, nes dviejų 
labiausiai pasaulyje paplitusių burnos ligų – 
dantų  ėduonies ir periodontito (serga 90 % 
pasaulio gyventojų) – atsiradimas didžią-
ja dalimi yra nulemtas mūsų elgsenos, t. y. 
burnos higienos įgūdžių, mitybos pobūdžio, 
žalingų įpročių ir t. t.

Pasaulinės burnos sveikatos dienos tiks-
las  – supažindinti visuomenę su burnos 
sveikatos reikšme bendrai sveikatai. Burnos 
sveikata labai svarbi ir žmogaus gerovei, nes 
negydytos ligos, dantų netekimas sukelia 
ne tik funkcinius, bet ir socialinio prisitaiky-
mo sunkumus. Dėl pablogėjusios estetinės 
išvaizdos žmogus neretai save izoliuoja nuo 
visuomenės, praranda psichologinį kom-
fortą, dėl to mažėja ir jo darbingumas. Lai-
ku nesiimant profilaktinių priemonių vėliau 
labai išauga komplikacijų gydymo ir funk-

cijos atstatymo kaina. Svarbu suprasti, kad 
burnos ir viso organizmo sveikata pirmiausia 
priklauso nuo pačių pacientų požiūrio bei 
pastangų. 

KĄ GALIU PADARYTI?

Primename, kad geri burnos priežiūros įgū-
džiai, rizikos veiksnių vengimas, reguliari 
burnos sveikatos patikra nuo ankstyvos vai-
kystės gali užtikrinti optimalią burnos svei-
katą vyresniame amžiuje. Specialistai pa-
brėžia, kad dantis būtina valyti 2 kartus per 
dieną ne trumpiau nei 2 minutes. Taip pat 
turime padėti savo vaikams išvalyti dantis, iki 
jiems sueis bent 8 metai, ir savo pavyzdžiu 
demonstruoti šeimoje dantų valymo svarbą.

KO TURĖTUMĖME VENGTI?

Rekomenduojama vengti tabako, alkoholio 
ir nesveiko maisto. Taip pat nevartoti daug 
cukraus turinčio maisto, nes tai padidina rizi-
ką susirgti ne tik dantų ėduonimi, bet ir nutu-
kimu, diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis 
ar net vėžiu.

Burnos sveikata suteikia galimybę kalbėti, 
šypsotis, kvepėti, ragauti, kramtyti, nuryti, gy-
venti be skausmo, diskomforto ar ligų. Ir visai 
nesvarbu, kokio Jūs amžiaus – 5, 25 ar 85 
metų – burnos sveikata yra gyvybiškai svarbi 
Jūsų bendrai sveikatai ir gerai savijautai.

Trys nemokamos programėlės 
psichoemocinei savijautai gerinti 

Trys nemokamos programėlės Jūsų išmaniuosiuose telefonuose gali 
tapti atokvėpio oazėmis streso kupinose dienose ar akistatoje su pa-
nikos atakomis.

SUSIPAŽINKITE SU JOMIS, KAS DAR NESPĖJOTE:

PAGALBA SAU – tai emocinės savipagalbos progra-
mėlė, kuri ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir 
suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, pri-
reikus pagalbos. Programėlės tikslas – emocinio raš-
tingumo, savipagalbos įgūdžių ir asmenybės atspa-
rumo ugdymas.

  ATSIPŪSK – tai dėmesingumo praktikų ir meditacijų 
rinkinys, kuris tau padės įveikti stresą, sušvelnins ne-
malonius emocinius išgyvenimus ar net fizinį diskom-
fortą bei skausmą.

RAMU – tai skubi pagalba panikos atakos metu, kuri 
visada su tavimi. Tuo pačiu tai ir kasdienis pagalbi-
ninkas, mokantis nurimti, atsipalaiduoti. Čia lavinsite 
savipagalbos įgūdžius, kurie ilgainiui padės savaran-
kiškai įveikti panikos atakas bei sumažinti nerimą.

Tai profesionalių psichikos sveikatos ekspertų (psichologų, psichiatrų, 
mokslininkų ir kt.) bendradarbiavimo vaisiai, skirti visuomenės psichi-
kos sveikatos stiprinimui.

ŠIOMIS PROGRAMĖLĖMIS GALĖSITE:

 • stebėti ir sekti savo emocijas, asmeninius patyrimus  
(pvz., panikos atakas);

 • išbandyti savipagalbos pratimus (dėmesingumo praktikas, 
meditacijų rinkinius ir kitus atsipalaidavimo pratimus);

 • rasti naudingos psichoedukacinės informacijos ir daug kt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sam.pagalbasau&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.pkg.app.atsipusk&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerimoklinika.ramu&hl=lt


„Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo.“ A. Einšteinas6 psl.   P R O J E K T A I

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 
asmenų sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas 

Lietuvoje širdies ir kraujagyslių li-

gos yra pagrindinė mirties priežas-

tis, sergamumas šiomis ligomis taip 

pat didėja. Remiantis Higienos insti-

tuto duomenimis, 2015 m. Lietuvoje 

šiomis ligomis sirgo 243,2/1000 gy-

ventojų (gyv.), 2016 m. – 246,3/1000 

gyv., 2017 m. – 247,7/1000 gyv., tik 

2018 m. sergamumas neženkliai 

sumažėjo  – 246,7/1000 gyv. Sie-

kiant sumažinti gyventojų serga-

mumo ir mirtingumo nuo šių ligų 

mastą Lietuvoje, yra vykdoma  Šir-

dies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos grupių asmenų 

sveikatos stiprinimo programa. Ši 

sveikatos stiprinimo programa vyk-

doma naudojant   žmogiškuosius ir 

kitus išteklius, pasitelkus Lietuvos 

nacionalinei sveikatos sistemai 

priklausančias pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas ir sa-

vivaldybių visuomenės sveikatos 

biurus. Sveikatos stiprinimo progra-

ma yra visiškai nemokama, skirta   

asmenims nuo 40 iki 65 metų. Re-

miantis kasmetine Širdies ir krauja-

gyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos stiprini-

mo programos vykdymo suvestine, 

2019 m.   Lietuvoje šią programą 

baigė 1 311 asmenų, pradėjo – 2 086 

asmenys. Vykdant programą 2019 

m. labiausiai pagerėjo daržovių ir 

vaisių vartojimo (84 proc.), bendros 

savijautos (83 proc.), mitybos (79 

proc.) ir fizinio aktyvumo (78 proc.) 

rodikliai. Mažiausiai pagerėjo rūky-

mo (48 proc.) bei trigliceridų kon-

centracijos (50 proc.) rodikliai. Ben-

dras programos efektyvumas – 68 

proc.

Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras taip pat vykdo šią 

programą, kurią vadina trumpes-

niu pavadinimu –  „Širdies ritmu“. 

2019 m. Klaipėdos m. sav. šią pro-

gramą baigė ir puikių rezultatų, pa-

dėjusių pagerinti sveikatą, pasiekė 

23 asmenys, o programą pradė-

jo – 87. „Širdies ritmu” programos 

dalyviai džiaugiasi sumažėjusiu 

kūno svoriu, padidėjusiu fiziniu ak-

tyvumu, geresniais kraujo tyrimų 

bei kraujo spaudimo rodikliais, ge-

resne emocine savijauta ir nuotai-

ka. Ši programa padeda ne tik pa-

gerinti sveikatą, bet ir susipažinti su 

naujais žmonėmis, išbandyti įvairių 

fizinio aktyvumo veiklų bei suda-

lyvauti įdomiose paskaitose bei 

renginiuose.

2019 m. Neringos sav. šią pro-

gramą pradėjo 4 asmenys, baigusių 

asmenų nebuvo. Neringos sav. pa-

tenka tarp 10 Lietuvos savivaldybių, 

kuriose 2019 m. šios programos 

nebaigė nė vienas asmuo. Tikimės, 

kad 2020 m. Neringos savivaldy-

bėje bus bent keletas asmenų, 

baigusių programą, o pradedančių 

žymiai daugiau.

Siekiant sklandžiai vykdyti šią 

programą, o svarbiausia stiprin-

ti rizikos grupių asmenų sveikatą, 

itin svarbus glaudus pirminės as-

mens sveikatos priežiūros centrų 

ir visuomenės sveikatos biuro ben-

dradarbiavimas bei, žinoma, pa-

čių dalyvių motyvacija. Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biu-

ras turi sukurtą puikų šios progra-

mos vykdymo mechanizmą, kuris 

apima mitybos, fizinio aktyvumo 

bei psichologinių žinių bei įgūdžių 

gerinimą. Tikimės, kad vis daugiau 

šeimos gydytojų informuos apie šią 

programą savo pacientus bei nu-

kreips juos pas mus.

Jeigu šeimos gydytojas Jūsų dar 

nenukreipė į šią programą, bet 

manote, kad ji Jums arba Jūsų šei-

mos nariui yra reikalinga, maloniai 

kviečiame susisiekti su progra-

mos koordinatore mob. tel. 8 615 

16 155, tel. (8 46) 31 10 12 arba el. p.  

vitalija@sveikatosbiuras.lt.

Ketvirtasis projekto „Sveikatos plėtra“ 
partnerių susitikimas 

Kovo 3-4 d. Helsinkyje (Suomija) įvyko 

ketvirtasis Europos Sąjungos Interreg 

Baltijos jūros regiono programos fi-

nansuojamo projekto „Sveikatos plė-

tra“ (angl. „Healthy Boost“) partnerių 

susitikimas, kuriame dalyvavo Klaipė-

dos miesto visuomenės sveikatos biu-

ro atstovės dr. Jūratė Grubliauskienė, 

Neringa Petreikytė ir Laura Kubiliutė. 

Renginio svečias – ekspertas dr. 

Mikko Vienonnen iš Šiaurės dimensi-

jos partnerystės visuomenės sveikatai 

ir socialinei gerovei (angl. Northern 

Dimension Partnership in Public Heal-

th and Social Well-being)  – analizavo 

sveikatos netolygumus tarp Šiaurės 

dimensijos partnerystės šalių, atsklei-

dė tyrimo apie prarastus potencialius 

gyvenimo metus (PPGM) rezultatus. 

Projekto partneriai iš 5 savivaldybių 

pristatė numatytus bandomuosius 

(pilotinius) projektus, kuriais bus sie-

kiama gerinti tarpsektorinį bendra-

dabiavimą sveikatos srityje ir spręsti 

aktualias visuomenės sveikatos pro-

blemas. Taip pat susitikimo dalyviai 

diskutavo apie bendrakūros (angl. 

co-creation) susitikimų rengimo meto-

diką, būdus, kaip įtraukti įvairių orga-

nizacijų, įmonių atstovus bei bendruo-

menes. Savivaldybėms tai inovatyvi 

susitikimų organizavimo forma, kurią 

pasitelkiant bus siekiama aptarti vi-

suomenės sveikatos problemas ir kar-

tu su įvairių sektorių atstovais ieškoti 

bendrų sprendimo būdų.

Klaipėdos mieste planuojama plė-

toti darnaus judumo koncepciją, ku-

rios tikslas – skatinti fizinį aktyvumą ir 

sumažinti oro taršą. 2018 m. buvo pa-

tvirtintas Klaipėdos miesto darnaus 

judumo planas, kuriuo siekiama kurti 

geresnę ir sveikesnę miesto aplinką, 

siekti gamtosauginės, socialinės ir 

ekonominės darnos mieste.

Projekto tikslas – prisidėti prie 

darnios Baltijos jūros regiono valsty-

bių plėtros bei gyventojų sveikatos ir 

socialinės gerovės taikant pažangius, 

efektyvius ir integruotus tarpsektori-

nio bendradarbiavimo principus sa-

vivaldybės lygiu. Projekto partneriai: 

Baltijos regiono sveikų miestų asoci-

acija, Helsinkio Metropolijos universi-

tetas, Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras, Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas, Jelgavos sa-

vivaldybė, Rygos Stradinio universi-

tetas, Poznanės miesto savivaldybė, 

Suvalkų miesto savivaldybė, Nofer 

darbo medicinos institutas, Vesterbo-

teno apskrities taryba, Rusijos sveikų 

miestų asociacija,  Talino mokslo par-

kas Tehnopol, Helsinkio miesto savi-

valdybė, Turku miesto savivaldybė.
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KONSULTACIJOS DĖL SAVIVALDYBĖS SUTEIKIAMŲ PATALPŲ SAVIIZOLIACIJAI  

IR KITAIS KLAUSIMAIS VISĄ PARĄ TEIKIAMOS 

TEL. 8 640 93342

EMOCINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KONTAKTAI 

Jaunimo linija
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888
I–VII  
visą parą

Registruotis ir rašyti svetainėje:
www.jaunimolinija.lt
Pokalbiai internetu:
www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu

Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio  
iki šeštadienio 18–22 val.

JAUNIMUI
Paramą teikia savanoriai

Vaikų linija
Budi savanoriai konsultantai, 
profesionalai

116 111
I–VII  
11.00–21.00

www.vaikulinija.lt

Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio  
iki penktadienio 18–21 val. 

VAIKAMS
Paramą teikia savanoriai

Linija „Doverija“ 
(parama teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. 
Pagalba skirta paaugliams 
ir jaunimui.

8 800 77277
II–VI  
16.00–20.00

JAUNIMUI  
RUSŲ KALBA
Paramą teikia savanoriai  
moksleiviai

Pagalbos moterims linija
Budi profesionalai,  
savanoriai konsultantai

8 800 66366
I–VII  
visą parą

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt 
www.pagalbosmoterimslinija.lt

Pokalbiai internetu vyksta sekmadieniais, 
pirmadieniais ir antradieniais 17–21 val.

MOTERIMS
Paramą teikia savanoriai  
ir psichikos sveikatos  
profesionalai

Vilties linija
Budi profesionalai,  
savanoriai konsultantai

116 123
I–VII  
visą parą

Rašyti svetainėje:
paklausk.kpsc.lt/contact.php
arba vilties.linija@gmail.com

SUAUGUSIEMS
Paramą teikia savanoriai  
ir psichikos sveikatos profesionalai

„Sidabrinė linija“ 8 800 800 20
I–V
8.00–20.00

www.sidabrinelinija.lt
SENJORAMS
Kalbasi savanoriai arba kiti senjorai

Pilietinė iniciatyva  
„Stiprūs kartu“ –  
savanoriai, teikiantys pagalbą 
koronaviruso rizikos grupės 
asmenims

Savanorių 
pagalba 
registruojantis 
telefonu 
 1827

 

www.stipruskartu.lt

„Facebook“ paskyra
#StiprūsKartu

Čia kviečiami registruotis visi,  
galintys padėti apsipirkti, galintys 
paremti maistu ar norintys kitaip padėti.

Savanoriai, teikiantys pagalbą 
koronaviruso rizikos grupės asmenims

KORONOS KARŠTOJI LINIJA  

DIRBA VISĄ PARĄ 

TEL. 1808

http://www.jaunimolinija.lt
http://www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu
http://www.vaikulinija.lt
mailto:pagalba%40moteriai.lt%C2%A0%0D?subject=
http://www.pagalbosmoterimslinija.lt
http://paklausk.kpsc.lt/contact.php
mailto:vilties.linija%40gmail.com?subject=
http://www.sidabrinelinija.lt
http://www.stipruskartu.lt
https://www.facebook.com/MesStiprusKartu/


www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.

Pietūs 12.00–12.45 val.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite  
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

