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Gargžduose praūžė 
konkursas 
„Sveiki dantys“

Visą spalio mėnesį vaikai 
mokyklose mokomi burnos hi-
gienos, o šiais metais spalio 26 
dieną įvykęs konkursas „Sveiki 
dantys“ vainikavo šį procesą, 
kurio tikslas – vykdyti pirminę 
dantų ėduonies prevenciją. 

Spalio 26 dieną įvykęs 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ro jau 10 kartą organizuoja-
mas konkursas „Sveiki dantys“ 
buvo skirtas bendrojo ugdymo 
mokyklų pradinių klasių (III kl.) 
mokiniams. 

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

Keiskime savo 
gyvensenos 
įpročius ir būkime 
sveiki

Širdies ir kraujagyslių li-
gos Lietuvoje, kaip ir visoje 
Europoje, tebėra pagrindinė 
mirties priežastis. Prieš metus 
pateiktoje Europos kardiologų 
draugijos epidemiologinėje 
apžvalgoje taip pat atrodome 
sudėtingai – Lietuvoje nuo 
širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligų miršta beveik dvigubai (56 
proc.) daugiau gyventojų negu 
vidutiniškai ES šalyse senbu-
vėse – Lietuvos vyrų ir moterų 
standartizuoti mirtingumo nuo 
kraujotakos sistemos ligų ro-
dikliai yra vieni didžiausių ES.

Plačiau apie tai »»» 3 psl.

Jaunųjų sveikatos ambasa-
dorių klubai mokyklose – pui-
ki galimybė mokiniams ne tik 
sužinoti daugiau apie sveikatą,
bet ir išreikšti save vedant 
užsiėmimus sveikatos temo-
mis. Klubo nariai – 5-11 klasių 
mokiniai. Šios veiklos tikslai :

• skatinti bendrojo lavini-
mo mokyklas organizuoti svei-
katos stiprinimo renginius su-
teikiant žinių mokyklų ben-
druomenėms apie sveiką gy-
venseną formuojant mokinių 
atsakomybę;

Plačiau apie tai »»» 4 psl.

Jaunųjų sveikatos 
ambasadorių 
klubai – Klaipėdos 
rajono mokyklose

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

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

www.visuomenessveikata.lt
Pasidalinti šiuo laišku

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
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                 Šiais metais 
konkursas vyko konferencijų 
salėje „Lijo“. Susirungė net 13 
komandų iš Klaipėdos rajono 
mokyklų, kiekvieną komandą 
sudarė net 5 mokiniai.  Konkur-
sas startavo 10 valandą, visus 
konkursantus pasitiko dan-
tukų fėja, kuri pakvietė visas 
komandas prisistatyti, ir to-
liau vyko konkursinės užduo-
tys. Visos komandos prisista-
tė – šokdamos, dainuodamos, 
deklamuodamos, vaidinda-
mos. 

Iš viso komandos turėjo at-
likti 5 užduotis, kurias visiškai 
įvykdžius buvo galima surinkti 
net 85 balus. Komandos turėjo 
atlikti tokias užduotėles, kaip 
žodžių šarada, rebusas, testas, 
taip pat turėjo atpažinti burnos 
higienos priemones bei maisto 
produktus, kurie kenkia dantu-
kams, o kurie leidžia jiems likti 
sveikiems.

Jau 11:30 susumavus visų 
užduočių balus, buvo paskelbti 
I vietos laimėtojai. Šiais metais 
jais tapo Slengių mokykla-dau-
giafunkcis centras, kuris su-
rinko daugiausia balų – 85. 

Visos komandos buvo apdo-
vanotos atminimo dovanėlė-
mis ir pagyrimo raštais, o pri-
zininkai – diplomais.

»»»      1 psl.
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širdies vainikinių kraujagyslių aterosklerozė, beje, galinti pažeisti krau-
jagysles ne tik širdyje, bet ir smegenyse bei stambiosiose žmogaus or-
ganizmo arterijose.

Pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, lemiantys 
šių ligų išsivystymą, yra rūkymas, padidėjęs arterinis kraujo spaudi-
mas, padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje, cukrinis dia-
betas, netaisyklinga mityba, mažas fizinis aktyvumas, antsvoris, nu-
tukimas, piktnaudžiavimas alkoholiu ir psichinis bei socialinis stresas.

Sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis nemažėja dėl kelių 
pagrindinių priežasčių.

Pirmoji: širdies ligų lėtiniai gyvensenos rizikos veiksniai, kurie 
Lietuvoje labai paplitę ir į juos nekreipiama dėmesio iki pirmojo in-
farkto arba insulto. Tai aukštas kraujospūdis, diabetas, per didelis cho-
lesterolis, nutukimas, rūkymas. 

Antroji priežastis – mūsų gyvenime labai daug ūminį infarktą bei 
insultą sukeliančių ar paskatinančių veiksnių: stresas, įtampa, nuovar-
gis, miego stoka, didelis tempas, konfliktai. Nemokame to suvaldyti, 
sustoti ir įsiklausyti į savo organizmą.

Trečioji priežastis – pervargęs, nualintas organizmas dažnai siunčia 
signalus, kad jam blogai, bet dėl didelio gyvenimo tempo žmonės jų 
nepastebi. Tie signalai būna labai įvairūs: blogesnis fizinio krūvio tole-
ravimas, fizinio, psichoemocinio krūvio metu atsirandantis negeru-
mas, bendras silpnumas, skausmas už krūtinkaulio, širdies ritmo sutri-
kimai, „šokinėjantis“ kraujospūdis ir kt.

Ketvirtoji priežastis – žmonės vis dar gerai nežino nei išeminės 
širdies ligos, nei infarkto požymių, nei kaip reikėtų elgtis juos pajutus.

Siekiant išvengti kraujotakos sistemos ligų, Lietuvos gyventojams 
suteikta unikali galimybė dalyvauti edukacinėje programoje. Nuo 
2015 metų savivaldybių visuomenės sveikatos biurai ir pirminės as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos įpareigojamos ypatingą dėmesį 
skirti būtent širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Programos metu 
vyksta užsiėmimai su įvairių sričių specialistais: gydytoju kardiologu, 
dietologu, kineziterapeutu, psichologu ir visuomenės sveikatos spe-
cialistu. Programos metu ne tik skaitomos paskaitos, bet teikiamos ir 
individualios konsultacijos. Tokiu būdu siekiama efektyviau stiprin-
ti rizikos grupėje esančių gyventojų sveikatą, supažindinti su širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, 
išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią 
mitybą bei fizinį aktyvumą.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo 
prevencinę širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos 
stiprinimo programą, kurioje gali dalyvauti Klaipėdos rajono gyven-
tojai. Programoje kviečiame dalyvauti: moteris nuo 50 iki 65 metų 
ir vyrus – nuo 40 iki 55 metų. Norintieji dalyvauti savanoriškoje ir 
nemokamoje širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų stip-
rinimo programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti prevencijos programoje – 
ji nieko nekainuoja, bet duoda didelės naudos sveikatai. 

Tabako gaminių 
vartojimo įpročių 
patikros ir 
pagalbos 
teikimo mokymai

2016-11-22
9.00 – 16.30

Klaipėdos gatvė 11, Gargždai, 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro salė.

Lektorius 

Mindaugas Jasulaitis
Romuvos klinika, 
gydytojas psichiatras
                             Kaunas

Gydytojams, 

Bendruomenės slaugytojoms,

Visuomenės sveikatos 
specialistams,

Atvirų jaunimo erdvių 
specialistams,

Jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros 
paslaugų koordinatoriams.

Tad susidomėjusius programa  
kviečiame skambinti 
tel.  (8 46) 453 754 
arba kreiptis 
el. paštu rima.leonauskiene@
visuomenessveikata.lt

Keiskime savo 
gyvensenos įpročius 
ir būkime sveiki     

»»»            1 psl.
                    Širdies ir krau-

jagyslių susirgimai – didelė 
ligų grupė, o didžiausia ir skau-
džiausiai „smogianti“ yra iše-
minė širdies liga, kurią lemia 



Jaunųjų sveikatos 
ambasadorių 
klubai – Klaipėdos 
rajono mokyklose

                     
    

• ugdyti Savanorių gebėji-
mus patiems organizuoti ir vesti 
užsiėmimus sveikatos stiprinimo 
ir išsaugojimo klausimais savo 
bendraamžiams ir jaunesniojo 
amžiaus vaikams.

Jaunųjų sveikatos ambasado-

»»»      
1 psl.

rių klubus mokykloje panoro 
steigti 9 ugdymo įstaigos Klaipė-
dos rajone. Savanoriai, išklausę 
mokymų ciklą, kuriame bus kal-
bama apie žalingų įpročių pre-
venciją, asmens higieną, maisto 
reikšmę sveikatai, augimui ir vys-
tymuisi, fizinį aktyvumą; bendra-
vimą, smurtą ir prievartą; konflik-
tus ir jų sprendimo būdus; streso 
įveikimo būdus, streso priežas-
tis ir poveikį organizmui; lytiškai 
plintančias infekcijas, ŽIV/AIDS, 
patys gebės organizuoti ir vesti 
užsiėmimus savo bendraamžiams 
ir jaunesniojo amžiaus mokiniams 
įvairiomis sveikatos temomis. 
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Programa 
„Sveikesnio savęs 
ieškojimo link“

Birželio mėnesį Dovilų mies-
telyje startavo programa „Svei-
kesnio savęs ieškojimo link“, ku-
rios pagrindinis tikslas – skatin-
ti žmones sveikiau ir aktyviau 
gyventi, pasinerti į sveikesnio 
savęs ieškojimo paieškas. Pro-
grama skirta bendruomenės 
nariams, jos trukmė yra 6 mė-
nesiai, per kuriuos žmogui 
jau gali susiformuoti tam tikri 
įpročiai. 

Programos pradžioje įvyko 
įvadinis susitikimas su asmeni-
mis, pareiškusiais norą daly-
vauti. Susitikimo metu buvo 
keliami tikslai, įvertinami as-
menų poreikiai, planuojamas 
laikas. Programos dalyviai tu-
rėjo galimybę įvertinti savo 
kūno masę, sužinoti raumenų, 
riebalų kiekius organizme bei 
biologinį savo kūno amžių. 
Sveikesnio savęs ieškojimo link 
programos metu dalyviai buvo 
mokomi ir supažindinami su 
tinkamos mitybos principais, 
valgymo režimo įtaka sveikatai, 
kas tai yra kalorijos ir kilokalori-
jos, bei kitomis tinkamos ir ska-
tintinos mitybos temomis. 

Neatsiejamas sveiko gyve-
nimo komponentas yra fizinis 
aktyvumas. Dalyviai 2–3 kartus 
per savaitę turi fizinio aktyvu-
mo užsiėmimus su kinezitera-
peute, kuri padeda jiems prati-
mus atlikti tinkamai, nežalojant 
savo kūno. Kol orai leido, pro-
gramos dalyviai turėjo galimy-
bę išmėginti šiaurietiškąjį 
ėjimą.

Džiaugiamės, kad programą 
panoro išmėginti daugiau nei 
50 bendruomenės gyventojų. 
Norime padėkoti Dovilų bend-
ruomenei už išreikštą norą 
leistis į sveikesnio gyvenimo 
paieškas ir Klaipėdos rajono 
Dovilų pagrindinės mokyk-
los direktoriui A. Grimaliui už 
galimybę sportuoti mokykloje.

 
Visuomenės sveikatos specialistė 

Roberta Arnašiūtė

Apie
cholesterolį 

Cholesterolis – į riebalus 
panaši medžiaga, esanti kiek-
vienoje organizmo ląstelėje, 
taip pat maisto produktuose. 
Organizme cholesterolį gami-
na kepenys – apie 70 proc., li-
kusi dalis cholesterolio paten-
ka su gyvūninės kilmės maistu.

Gyvybiškai reikalingas žmo-
gui cholesterolis dalyvauja ląs-
telių, lytinių hormonų gamy-
boje, tulžies rūgšties ir vita-
mino D sintezėje. Tačiau per 
didelis jo kiekis gali tapti ligų 
priežastimi.

Cholesterolis žmogaus krau-
jyje juda iš vienų ląstelių į ki-
tas mažyčiais riebalų lašeliais 
- lipoproteinais. Jie gali būti 
mažo arba didelio tankio. 

• Mažo tankio lipoprotei-
no cholesterolis (MTL) – „blo-
gasis“ cholesterolis skverbia-
si į kraujagyslių sieneles, ten 
oksiduojamas ir skatina ate-
rosklerozės vystymąsi. Jo krau-
jyje neturi būti per daug.

• Didelio tankio lipopro-
teinų cholesterolis (DTL) – 
„gerasis“ cholesterolis, pade-
dantis mažinti kraujyje „blo-
gojo“ cholesterolio kiekį. „Blo-
gąjį“ cholesterolį jis sujungia, 
nuneša į kepenis ir pašalina 
su tulžimi per žarnyną. Jo 
kraujyje neturėtų stigti.

Organizmas pats pasiga-
mina reikiamą kiekį choleste-
rolio, ir bet koks jo perteklius, 
gaunamas su maistu, kaupia-
si ant arterijų sienelių, jos 
siaurėja, atsiranda kraujagyslių 
sienelių pažeidimų, apsunki-

namas kraujo ir deguonies pa-
tekimas į širdį. Tai savo ruožtu di-
dina širdies ligų riziką. 

Padidintas cholesterolio kie-
kis kraujyje priklauso nuo įvairių 
priežasčių, bet dažniausios iš jų 
yra antsvoris, kuris dažnai yra 
mažo fizinio aktyvumo ir netin-
kamos mitybos pasekmė, ge-
netinis paveldėjimas, inkstų 
ir skydliaukės ligos, rūkymas.

Didžiausias rekomenduojamas 
cholesterolio, gaunamo su mais-
tu per parą, kiekis yra 300 mg. 
Cholesterolio kiekio reguliavi-
mas didžia dalimi priklauso nuo 
kiekvieno iš mūsų pačių. Svar-
biausi dalykai, galintys padėti 
efektyviai reguliuoti cholestero-
lio kiekį kraujyje ir užkirsti kelią 
ligoms, yra sureguliuota ir tin-
kama mityba, aktyvus judėjimas 
ir mankšta, antsvorio atsikraty-
mas, streso ir tabako gaminių 
vengimas.

Parengta remiantis moksline informacija.
Visuomenės sveikatos specialistė 

R. Arnašiūtė

Alkoholio 
vartojimo įpročių 
patikros ir 
pagalbos teikimo 
mokymai

2016-11-08
9.00 – 16.30

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro salė.

Lektorius 

Mindaugas Jasulaitis
Romuvos klinika, 
gydytojas psichiatras
                             Kaunas

Gydytojams, 

Bendruomenės slaugytojoms,

Visuomenės sveikatos 
specialistams,

Atvirų jaunimo erdvių 
specialistams,

Jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros 
paslaugų kordinatoriams.

(galite pasirinkti dienas)

2016-11-09
9.00 –16.30

Tiltų g. 2, Gargždų pirminės 
sveikatos priežiūros centro salė.



tokia aikštelė turi būti aptverta 
tvora ar gyvatvore.

Naujai įrengiamos žaidimų 
aikštelės įranga, smūgį silpninan-
ti danga turi turėti atitikties ser-
tifikatą ar gamintojo deklaraci-
ją, liudijančią įrangos ir dangos 
atitiktį joms taikomų Lietuvos 
standartų ar tapačių standartų 
reikalavimams bei surinkimo, 
naudojimo ir priežiūros instruk-
cijas valstybine kalba. Žaidimų 
aikštelės įranga, smūgį silpninan-
ti danga turi būti sumontuota pa-
gal gamintojo instrukcijas.

Nuo kitų metų gegužės 1 d. 
įsigalios reikalavimas, kad tvora 
turės būti be išsikišančių, aštrių 
elementų ir įrengta taip, kad 
nekeltų rizikos užstrigti vaiko 
kūnui ar kūno daliai. Tarp vartelių 
varstomos dalies ir rėmo iš abie-
jų pusių turės būti ne mažesnis 
kaip 12 mm atstumas bet kurioje 
vartelių atidarymo padėtyje. Jei 
varteliuose įrengtas automatinis 
pritraukimo mechanizmas, 90 
laipsnių kampu atverti varteliai 
turės visiškai užsiverti ne greičiau 
kaip per 5 sekundes.

Žaidimų aikštelės turi būti 
prižiūrimos ir valomos, žolė šie-
naujama, žiemą takeliai turi būti 
neslidūs. Smėlį smėlio dėžėse rei-
kia pakeisti ar atnaujinti kiekvie-
ną pavasarį ir pagal epidemiolo-
gines reikmes, o pačios smėlio 
dėžės turi būti apsaugotos nuo 
užteršimo jas uždengiant. Smėlio 
dėžės uždangalas turi būti nesli-
daus paviršiaus. Žaidimų aikštelė-
je ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. 
Draudžiama žaidimų aikštelėse 
sodinti ir auginti Higienos nor-
mos priede nurodytus nuodin-
guosius augalus.

Pastaruoju metu vis populiarė-
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Patyčios 
mokykloje 

Remiantis 2016 m. atlikto 
mokinių gyvensenos tyrimo re-
zultatais, kas antras 14–17 m. 
jaunas žmogus patyrė patyčias 
mokykloje per paskutinius 2 mė-
nesius. Daugiausia tiek berniukai, 
tiek mergaitės kartą arba 2 kar-

1 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas tyčiojosi mokykloje per paskuti-
nius 2 mėn. pagal lytį 2016 m.,  proc.

Šaltinis: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m.

1 lent. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas tyčiojosi mokykloje per paskuti-
nius 2 mėn. pagal amžių 2016 m., proc.

tus per paskutinius 2 mėnesius 
išgyveno kitų patyčias. Statis-
tiškai reikšmingų skirtumų pagal 
lytį nenustatyta (p>0,05) (1 pav.). 
Daugiausia patyčias kartą arba 
2 kartus per paskutinius 2 mė-
nesius patyrė jaunesni mokiniai, 
atitinkamai 14 ir 15 m. (20,7 ir 21,8 
proc.). Statistiškai reikšmingų 
skirtumų pagal amžių nenustaty-
ta (p>0,05) (1 lent.).

Saugos reikalavi-
mai vaikų žaidimų 
aikštelėms ir vaikų 
žaidimų patalpoms

Nesaugiai įrengtose vaikų 
žaidimų aikštelėse yra didelė 
rizika susižaloti. Todėl labai svar-
bu užtikrinti, kad vaikų žaidimų 
aikštelių aplinka būtų saugi.

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsi-
galioja nauja Lietuvos higienos 
norma HN 131:2015 „Vaikų žaidi-
mų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“ 
(toliau – Higienos norma), kurio-
je nustatyti pagrindiniai vaikų 
žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų 
patalpų įrengimo viešose vietose, 
jų naudojimo ir priežiūros, sveika-
tos saugos reikalavimai. Švieti-
mo įstaigose, socialinių paslaugų 
įstaigose įrengtoms žaidimų 
aikštelėms ir patalpoms Higie-
nos norma taikoma tiek, kiek jų 
įrengimo, naudojimo ir priežiūros 
nereglamentuoja specialiosios hi-
gienos normos. Higienos norma 
taikoma projektuojant, statant, 
rekonstruojant, remontuojant, 
įrengiant ir naudojant žaidimų 
aikšteles ir žaidimų patalpas. 

Žaidimų aikštelės turi būti 
įrengiamos ne arčiau kaip 10 
m nuo buitinių atliekų ir antri-
nių žaliavų surinkimo konteine-
rių aikštelių, gatvių, automobilių 
stovėjimo aikštelių, elektros tink-
lo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 
m atstumu nuo automobilių sau-
gyklų ištraukiamosios vėdinimo 
sistemos angų. Jei aikštelės ribos 
nutolusios nuo gatvės važiuoja-
mosios dalies mažiau nei 20 m, 

jant vaikų žaidimų patalpoms, 
įrengiamoms viešose vietose, 
atkreiptas dėmesys į saugios 
aplinkos kūrimą šiose patalpose. 
Higienos normoje nustatyti reika-
lavimai ir šioms patalpoms.

Naujai įrengiamų vaikų žaidi-
mų patalpų įranga, smūgį silpni-

nanti danga turi turėti atitikties serti-
fikatą ar gamintojo deklaraciją, liudi-
jančią įrangos ir dangos atitiktį joms 
taikomų Lietuvos standartų ar tapačių 
standartų reikalavimams bei surinki-
mo, naudojimo ir priežiūros instrukci-
jas valstybine kalba. Žaidimų patalpų 
įranga, smūgį silpninanti danga turi 

būti sumontuota pagal ga-
mintojo instrukcijas.

Prie žaidimų patalpų turi būti 
įrengti sanitariniai mazgai su 
vaikų ūgiui pritaikytais įrengi-
niais; laiptai, durys, langai turi 
būti įrengti taip, kad užtikrintų 
vaikų saugumą; grindų danga 
turi būti neslidi, lygi, lengvai 
valoma drėgnu būdu; baldai 
turi atitikti vaikų ūgį. Žaidimų 
patalpose turi būti pirmosios 
pagalbos rinkinys bei paskirtas 
asmuo, atsakingas už šio rinki-
nio priežiūrą ir papildymą. Jei 
žaidimų patalpose teikiamos 
vaikų priežiūros paslaugos, 
šias paslaugas gali teikti tik pil-
namečiai darbuotojai, įgiję hi-
gienos ir pirmosios pagalbos 
teikimo žinių. Jei teikiamos 
vaikų mokymo, ugdymo ir auk-
lėjimo paslaugos, jas teikiantys 
darbuotojai gali dirbti tik pasi-
tikrinę sveikatą.

Žaislai neturi kelti pavojaus 
vaikų sveikatai (dėl rizikos juos 
nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais 
palietus odą, gleivinę, akis), jie 
turi būti švarūs, atitikti vaikų 
amžių.

Žaidimų aikštelės, patalpų 
eksploatuotojas ar savininkas 
turi ne rečiau kaip 1 kartą per 
savaitę atlikti žaidimų aikštelių, 
patalpų apžiūrą, kurios metu 
turi būti įvertinta rizika, kylanti 
dėl įrangos naudojimo, vanda-
lizmo (ar nėra sulūžusių detalių, 
ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs 
pavojai); ne rečiau kaip 1 kartą 
per 3 mėnesius, jei įrangos ga-
mintojas priežiūros instrukcijoje 
nenurodė kitaip, atlikti žaidimų 
aikštelių, patalpų eksploatacinę 
apžiūrą, kurios metu turi būti 
įvertintas įrangos veikimas ir 
stabilumas, susidėvėjimas (ypač 
judančių detalių), konstrukcinis 
vientisumas. Jeigu atliekant 
žaidimų aikštelių, patalpų įran-
gos vertinimą nustatyti defek-
tai, galintys kelti grėsmę sau-
gai, – nedelsiant juos pašalinti. 
Jeigu to padaryti neįmanoma, 
užtikrinti, kad įranga nebūtų 
naudojama (ji blokuojama ar 
pašalinama). 

Siekdami išvengti vaikų 
traumų, tėvai ir visi suaugusieji 
turi stengtis visomis įmanomo-
mis priemonėmis užkirsti kelią 
vaikų sužalojimams: kurti saugią 
vaikams aplinką, pašalinti riziką, 
naudoti saugią įrangą ir, be abe-
jo, atsakingai prižiūrėti vaikus. 

Nacionalinė 
konferencija 
„Sveikata visose 
politikose: 
perspektyvos ir 
potencialas 
visuomenės 
sveikatos 
gerinime“

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

Mergaitės        Berniukai



 

   Kontaktai
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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

LAPKRITIS 2016 Naujienlaiškis

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

Galime padėti šeimoms, kurios, 
ruošiasi svarbiam savo gyvenimo įvy-
kiui – vaikelio gimimui. 

Subūrėme profesionalų komandą, 
kuri dalijasi ne tik savo žiniomis, bet 
ir moko, negaili praktinių patarimų. Į 
paskaitų ciklą kviečiame ir tėvelius, ir 
senelius, aukles, - žmones, kurie pri-
sideda prie vaiko auginimo bei auk-
lėjimo.

Esame atviri naujovėms: mūsų  
paskaitose – naujausios pasaulio 
metodikos, tendencijos.

Informacija telefonu 
(8-46) 453 754, el. paštu 
stiprinimas@visuomenes-
sveikata.lt

Kviečiame į 
,,Motinystės 
mokymo“ 
užsiėmimus 2016

Lapkričio 14 d. 
18.00 – 20.00 val.
tema – Nėštumo eiga. 
Gimdymas (pradžia, pojūčiai, 

eiga, periodai). Pogimdyvinis pe-
riodas.

        
Lapkričio 15 d. 
18.00 – 20.00 val.
tema - Natūralus kūdikio 
maitinimas (laktacija ir jos ko-

rekcija, žindymo pagrindai).

Lapkričio 16 d. 
18.00 – 20.00 val. 
tema - Vaiko pirmieji metai 

(naujagimio – kūdikio priežiūra, 
bendravimo ir gebėjimų ugdy-
mas).

Laukiame Jūsų Klaipėdos g. 11, 
Gargždai, visuomenės sveikatos 
biuro patalpose. Įėjimas iš kiemo 
pusės.

Užsiėmimai nemokami.

Kasmetinė konferencija 

„Skuodo rajono 
gyventojų sveika-
ta, jos stiprinimo 
galimybės“

organizatorius

C 37 M 100 Y 98 K 2

2016-11-29
13.00 

Skuodo rajono savivaldybė 
(Vytauto g. 13)

skirta
Skuodo rajono institucijose, orga-
nizacijose, bendruomenėse, ne-
vyriausybinėse organizacijose dir-
bantiems visų sektorių specia-
listams, gyventojams, politikams.

partneriai:

Registracija: 
Laima Urbonaitė, 
tel. 8 655 73 718, el. p. l.urbonai-
te@visuomenessveikata.lt
Daugiau informacijos 

www.visuomenessveikata.lt

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/

