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Kodėl ši liga 
vadinama 
„bučinių liga“?

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (ULAC) duomenimis, 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuvoje sergamumas infek-
cine mononukleoze, palyginti 
su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, padidėjo dešim-
tadaliu. 2017 metais užregist-
ruoti 222 infekcinės mononu-
kleozės atvejai, 2016 m. – 205. 
Per pastaruosius dešimt metų 
(2006–2016 m.) sergamumas 
infekcine mononukleoze Lietu-
voje palaipsniui mažėjo, tačiau 
buvo 2–3 kartus didesnis už ES 
vidutinį.

Plačiau apie tai »»» 2 psl. Plačiau apie tai »»» 3 psl.

„Kūno ir proto mankšta – būtina gydymo priemonė“.                                                               Platonas

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

www.visuomenessveikata.lt
Pasidalinti šiuo laišku

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Plačiau apie tai »»» 5, 6 psl.

Konkursas 
„Sveikuolių 
sveikuoliai“. I etapas

Konkursas „Sveikuolių svei-
kuoliai“ vyksta jau nuo 2002 
metų. Konkurso tikslas – ug-
dyti vaikų ir mokinių gebėjimus 
saugoti ir stiprinti savo ir kitų 
sveikatą, vertinti savo ir kitų 
galimą potencialą dirbti ko-
mandoje.

Šių metų konkurso „Svei-
kuolių sveikuoliai“ I etape Klai-
pėdos rajone dalyvavo 48 ko-
mandos. Konkursas vyko 4 die-
nas, kiekviena diena buvo skir-
ta vis kitai amžiaus grupei. Šių 
metų spalio 23 dieną 1–4 klasių 
amžiaus grupės konkursas vyko 
Šiūparių mokykloje – daugia-
funkciame centre.

Rizikos grupėms 
priklausantys 
asmenys nuo 
pneumokokinės 
infekcijos skiepijami 
nemokamai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras kviečia medikus at-
kreipti dėmesį į pneumokoki-
nės infekcijos grėsmes ir pri-
minti savo pacientams apie ga-
limybę nemokamai pasiskiepy-
ti nuo šios ligos. Pneumokokinė 
infekcija yra itin pavojinga 
žmonėms, kurių imunitetas yra 
nusilpęs, sergantiems įvairio-
mis lėtinėmis ligomis, vyresnio 
amžiaus asmenims ir vaikams. 

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
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Infekcijos sukėlėjas 
ir infekcijos šaltinis
Infekcinė mononukleozė yra 

Epštein-Bar viruso sukeliama in-
fekcinė liga, kuri gali pasireikš-
ti tiek simptomų nesukeliančia, 
tiek labai sunkia forma. Epštein-
Bar virusai, dažnai vadinami EBV, 
priklauso herpes virusų šeimai. 
Infekcijos šaltinis yra žmonės, ser-
gantys ūmia ar lėtine infekcine 
mononukleoze, arba sveiki vi-
rusų nešiotojai. Žmonės pradeda 
platinti infekciją praėjus kelioms 
savaitėms po užsikrėtimo. Šia 
liga vienodai serga tiek vyrai, tiek 
moterys. Vieną kartą užsikrėtus 
virusu, jis visam gyvenimui lieka 
organizme. Po užsikrėtimo EBV su 
seilėmis gali būti išskiriamas me-
tus ir ilgiau.

Infekcijos plitimas
Epštein-Bar virusai plinta laše-

liniu būdu per orą ir kontaktiniu 
būdu. Galima užsikrėsti tiesio-
giai kontaktuojant su ligoniu (pvz., 
bučiuojantis arba naudojant tuos 
pačius stalo įrankius). Virusai plin-
ta ir oru ligoniui kalbant, čiaudint, 
kosint. Virusais galima užsikrėsti 
perpilant kraują, transplantuojant 
kaulų čiulpus. Tačiau dažniausiai 
žmogus nuo žmogaus virusais 
užsikrečia per seiles. Infekcine 
mononukleoze neretai užsikrečia-
ma bučiuojantis, todėl ši liga dar 
vadinama „bučinių liga“.

Infekciniai mononukleozei 
būdingi simptomai:
• Bendras silpnumas, galvos 

skausmas, kaulų  „laužymas“.
• Apie dvi savaites trunkantis 

karščiavimas (38–40 °C).
• Stiprus tonzilių padidėjimas ir 

paraudimas, gerklės skausmas.
• Padidėję limfmazgiai, šiek tiek 

skausmingi liečiant. Dažniausiai 
padidėja kaklo, rečiau pažastų, 
kirkšnies limfmazgiai.

• Kai kuriems ligoniams padidė-
ja blužnis, kepenys.

• Rečiau pasitaiko odos ir glei-
vinių bėrimų.

• Dažniausia komplikacija – 
bakterinis tonzilių uždegimas.

• Kiti požymiai: „nosinis“ balsas; 
paburkę akių vokai; knarkimas nak-
tį; kvėpavimas pro burną.

Profilaktika:
• Susirgus infekcine mononu-

kleoze keletą dienų po karščiavimo 
išnykimo rekomenduojama nesi-
bučiuoti su sveikais žmonėmis, ne-
naudoti bendrų indų.

• Skiepų nuo infekcinės mononu-
kleozės nėra.

• Sergančiųjų infekcine mononu-
kleozė izoliuoti nereikia (sunkesniais 
atvejais gydoma ligoninėje), nes as-
menys, gyvenantys viename kam-
baryje, vieni nuo kitų neužsikrečia.

• Kambarį, kuriame guli ligonis, 
reikėtų vėdinti ne rečiau kaip du 
kartus per dieną, patariama drėgnu 
skuduru valyti dulkes, plauti grindis. 

• Stiprinti organizmą: raciona-
liai maitintis, laikytis dienos reži-
mo, grūdintis.

• Du mėnesius po ligos gydyto-
jai rekomenduoja neužsiimti spor-
tu ir sunkia fizine veikla.

Atsiradus pirmiesiems ligos 
požymiams reikia kreiptis į savo 
šeimos gydytoją.

Informaciją parengė
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė 

Rima Leonauskienė 
Tel. (8 46) 45 37 54, 

el. p. rima.leonauskiene@
visuomenessveikata.lt

Sergamumas širdies ir krau-
jagyslių ligomis (ŠKL) Lietuvoje 
išlieka vienas didžiausių Europoje. 
Didžiausią įtaką blogiems Lietu-
vos širdies indekso rodikliams turi 
išliekantis pagrindinių širdies ir 
kraujagyslių ligų rizikos veiksnių 
paplitimas.

Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) ekspertai, remdamiesi tyri-
mais, yra padarę štai tokias išvadas: 
jei žmonės vadovautųsi racionalios 
mitybos principais, būtų fiziškai ak-
tyvūs, nepiktnaudžiautų alkoholiu 
ir nerūkytų, būtų galima išvengti 80 
proc. širdies ir kraujagyslių ligų, 90 
proc. II tipo cukrinio diabeto ir netgi 
30 proc. onkologinių ligų. Tam, kad 
gyventojai per anksti nepradėtų 
kentėti nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų, reikia paskatinti juos koreguoti 
– arba netgi iš esmės keisti – gyve-
nimo būdą. Sveikas gyvenimo bū-
das – sveikas ir žmogus. Atrodo, 
kiekvienas tai žino, tačiau kodėl 
žmonės to nedaro?

Kviečiame dalyvauti 
širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos 
programoje

Nemokama prevencija
Širdies ir kraujagyslių ligų pre-

vencijos programa skirta vyrams 

nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 
iki 65 metų, jiems kartą per 1 metus 
šeimos gydytojas nustato rizikos 
veiksnius ir, jei reikia, sudaro indivi-
dualų širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos planą. Jei gydytojas nustato, 
kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimy-
bė yra didelė, jis siunčia pacientą į 
specializuotus centrus išsamiau ištir-
ti, o prireikus – skiriamas gydymas. 
Svarbu žinoti, kad vieną kartą per me-
tus nemokamai gali būti nustatoma 
gliukozės, cholesterolio, trigliceridų 
koncentracija kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma ir kiti tyrimai, 
parodantys, ar žmogus priskirtinas 
didelės rizikos grupei. Profilaktinį 
darbą dirba ir gydytojai, tačiau jų 
darbo krūviai yra labai dideli, todėl 
gali trūkti laiko kiekvienam žmogui 
išsamiai paaiškinti, ką reiškia gyven-
ti sveikai ir kaip to pasiekti. Todėl tai 
darome mes, juk esame visuomenės 

sveikatos specialistai, kurie to 
mokėsi aukštosiose mokyklose.

Klaipėdos rajono savivaldybės 
biuro specialistai pasirengę Jums 
padėti. Mūsų tikslas – paskatinti 
žmones sveikiau gyventi, sportuoti, 
maitintis, išmokti atsipalaiduoti.

Mokslininkai įrodė, kad fizinis ak-
tyvumas, racionali mityba, palanki 
psichoemocinė būsena ir sveikatą 
žalojančių veiksnių atsisakymas yra 
tikrai labai veiksminga kraujotakos 
sistemos ligų profilaktika.

Informaciją parengė
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė 

Rima Leonauskienė 
Tel. (8 46) 453 754,

el. p. rima.leonauskiene@
visuomenessveikata.lt

Rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims pasiskiepyti galima 
ištisus metus. Vakcina nuo ligos 

Pneumokokinė infekcija ne-
turi jai būdingų specifinių klini-
kinių simptomų, tačiau dažniau-
siai infekcija pasireiškia staigiu 
karščiavimu, stipriu skausmu 
krūtinės srityje, kosuliu, dusuliu.

Didžiausias sergamumas pneu-
mokokine infekcija registruoja-
mas tarp vaikų iki 2 m. ir vyresnių 
nei 65 m. amžiaus žmonių. Kiti šios 
infekcijos rizikos veiksniai yra tam 
tikros gretutinės ligos ir/ar būklės 
(lėtinės širdies, plaučių, kepenų, 

Rizikos grupėms 
priklausantys 
asmenys nuo 
pneumokokinės 
infekcijos skiepijami 
nemokamai

1 psl.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cent-
ras kviečia medikus atkreipti 
dėmesį į pneumokokinės infek-
cijos grėsmes ir priminti savo pa-
cientams apie galimybę nemoka-
mai pasiskiepyti nuo šios ligos. 
Pneumokokinė infekcija yra itin 
pavojinga žmonėms, kurių imu-
nitetas yra nusilpęs, sergantiems 
įvairiomis lėtinėmis ligomis, vyres-
nio amžiaus asmenims ir vaikams. 

sukėlėjo saugo visą gyvenimą. 
Pneumokokinė infekcija – tai 

ūmi bakterinė infekcija, kurią suke-
lia gramteigiamas diplokokas Strep-
tococcus pneumoniae. Pneumo-
kokais užsikrečiama oro lašeliniu 
būdu per kvėpavimo takų sekretus, 
esant glaudžiam kontaktui su svei-
ku pneumokokų nešiotoju arba ser-
gančiuoju pneumokokine infekcija. 
Pneumokokai gana ilgai išlieka gyvy-
bingi aplinkoje, tačiau per aplinkos 
daiktus neužsikrečiama.
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inkstų ligos, cukrinis diabetas, 
funkcinė ir anatominė asplenija, 
alkoholizmas, likvorėja, kochlea-
riniai implantai), įvairios kilmės 
imunodeficitas (ŽIV infekcija, pir-
minis imunodeficitas, piktybi-
niai navikai, imunosupresinis gy-
dymas (įskaitant gliukokor-
tikoidus), inkstų funkcijos ne-
pakankamumas, nefrozinis sind-
romas, būklė po organų trans-

plantacijos, autoimuninės ligos).

Pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2015 
m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1130 
„Dėl pneumokokinės infekcijos 
rizikos grupių patvirtinimo“ nuo 
2015 m. gruodžio 1 d. asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose buvo 
pradėti skiepyti šiuo įsakymu pa-
tvirtintų rizikos grupių asmenys.

Rizikos grupėms nepriskiriami as-

menys nuo pneumokokinės infek-
cijos gali pasiskiepyti savo lėšomis.

Informacijos šaltinis: 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 
internetinė svetainė www.ulac.lt 

Informaciją parengė
Klaipėdos rajono savivaldybės vi-

suomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė 

Rima Leonauskienė 
Tel. (8 46)   45 37 54, 

el. p. rima.leonauskiene@
visuomenessveikata.lt

Akcija 
„Apibėk mokyklą“

Gamta įpareigoja vaiką augti ir 
bręsti per veiklą, aktyvumą ir judė-
jimą.

Vaikai, nepatirdami judėjimo 
džiaugsmo ir negalėdami psicho-
logiškai „išsikrauti“, tampa pa-
syvūs, prastėja imlumas informaci-
jai, tokiems vaikams per pamokas 
sunku susikaupti. Sumažėja jų 
atsparumas ligoms, susilpnėja  
raumenys ir raiščių sistema, for-
muojasi nenormali laikysena. Ne-
judėjimas – tai šiuolaikinių vaikų 
sveikatos rykštė. 

Šiais metais ugdymo įstaigos 
įsijungė į akciją „Apibėk mokyklą“. 
Kiekvieną rytą mokiniai savo die-
ną pradeda rikiuodamiesi prie 
mokyklos bėgimui. Tada žvalūs, 
pasportavę, pakvėpavę grynu oru, 
imasi darbų.
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Šios amžiaus grupės nugalė-
tojais tapo ir į antrą konkur-
so etapą iškeliavo Ketvergių 
pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokiniai. Spalio 24 dieną 
Dovilų pagrindinėje mokyk-
loje vyko 5–6 klasių amžiaus 
grupės konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“. Šioje amžiaus 
grupėje nugalėtojais tapo ir į 
antrą etapą iškeliavo Gargždų 
„Kranto“ pagrindinės mokyk-
los mokiniai. Trečiąją konkurso 
dieną Ketvergių pagrindinė-
je mokykloje vyko ikimokykli-
nio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų „Sveikuolių sveikuolių“ 
konkursas. Jo nugalėtojais tapo 
Ketvergių pagrindinės mokyklos 
mažieji. Paskutinė konkurso die-
na buvo skirta patiems didžiau-
siems konkurso dalyviams, tai 
yra 7–8 ir 9–11 klasių amžiaus 
grupės mokiniams, kurie varžėsi 
Gargždų „Kranto“ pagrindinėje 
mokykloje. 7–8 klasių amžiaus 
grupėje nugalėtojais tapo ir į 
antrą konkurso etapą pateko 
Ketvergių pagrindinė mokykla, 
o iš 9–11 klasių amžiaus grupės 
nugalėtojomis tapo ir į antrą 
konkurso etapą iškeliavo End-
riejavo pagrindinės mokyklos 
merginų komanda. 

Klaipėdos rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biu-
ras dėkoja Šiūparių mokyklai – 
daugiafunkciam centrui, Dovilų 
pagrindinei mokyklai, Ket-
vergių pagrindinei mokyklai bei 
Gargždų „Kranto“ pagrindinei 

»»»      1 psl.

Konkursas 
„Sveikuolių 
sveikuoliai“. I etapas
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Gyvensena ir elgsena labiausiai 
nulemia žmogaus sveikatos būklę. 
Sveika gyvensena – tai tokia indi-
vido elgsena, kai siekiama saugo-
ti, palaikyti, ugdyti ir stiprinti savo 
sveikatą. Mokinių sveikos gyvense-
nos ugdymui reikia skirti ypatin-
gą dėmesį, todėl, norint stebė-
ti situaciją, reikalingi gyvensenos 
tyrimai. Klaipėdos rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos biuras 

sistemingai vykdo 5, 7, 9 klasių moki-
nių gyvensenos tyrimus, kurie pade-
da įvertinti mokinių visuomenės 
sveikatos priežiūros funkcijos įgyven-
dinimą ir vietinės sveikatos politikos, 
nukreiptos į mokinių sveikatos geri-
nimą, efektyvumą. 

REZULTATAI
Fizinio aktyvumo pokyčiai.
Klaipėdos rajone nuo 2014 m. kas-

dien sportuojančių mokinių mažėja 
(p<0,05). Nuo 2011 m. vaikščiojančių 
pėsčiomis lauke daugiau kaip 1 va-
landą per dieną mažėja (p<0,0001).  

Mitybos įpročių pokyčiai. 
2017 m. 5,3 proc. daugiau mokinių 

kasdien pusryčiauja nei 2014 m. 
(p<0,05). Nuo 2011 m. mokinių, 
kasdien valgančių daržovių, ir nuo 
2014 m. mokinių, kurie kasdien val-
go vaisių, uogų, daugėja (p<0,05).

Žalingų įpročių pokyčiai. 
Nuo 2008 m. kada nors rūkiusių 

mokinių skaičius sumažėjo 26,6 
proc. (p<0,0001). Klaipėdos rajo-
no mokinių, vartojusių alkoholinių 
gėrimų, sumažėjo (p<0,0001).

Eismo saugos pokyčiai. 
Nuo 2008 m. vis didesnė moki-

nių dalis važiuodami automobiliu 
visada prisitvirtina saugos diržą 

Klaipėdos rajono 
mokinių gyvensenos 
pokyčiai

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SPECIALIZUOTOJE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ 
LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO RIZIKOS GRUPIŲ 

ASMENŲ SVEIKATOS STIPRINIMO 
PROGRAMOJE 

KVIEČIAME DALYVAUTI 

Programa skirta: 
 
• 40–65 m. amžiaus rizikos grupių asmenims; 
• kitiems suaugusiems asmenims, pagal 

sveikatos būklę priskirtiniems rizikos 
grupėms. 

Susipažinsite su: 
 

• Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais 
ir jų kontrole. 

• Mitybos reikšme ligų atsiradimui bei jų 
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.  

Dalyvavimas programoje 
savanoriškas ir 

nemokamas. 
 

Norintys dalyvauti 
programoje pirmiausia 

turi kreiptis į savo šeimos 
gydytoją. 

 
Programos metu su Jumis 
bendraus: 

 gydytojas kardiologas,  
 visuomenės sveikatos 

specialistas,  
 psichologas,  
 sporto specialistas. 

	

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-615 

Programos koordinatorė Rima Leonauskienė 
Kontaktinis telefonas 8 655 40 817 

Elektroninis paštas: rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt 
 

Mūsų partneriai – Klaipėdos  rajono pirminiai sveikatos priežiūros centrai 

Užsiėmimai vyks Gargždų mieste arba kitame Klaipėdos rajono miestelyje, 
kuriame susiformuos grupė norinčių dalyvauti asmenų (bus tikslinama su 

kiekvienu dalyviu individualiai).	

mokyklai už suteiktą vietą 
konkurso vykdymui ir dėkoja 
šių mokyklų „Sveikatos am-
basadorių“ klubams už pa-
galbą konkurso vykdymui.

Konkurso metu dalyviai 
smagiai leido laiką, judėjo ir at-
likinėjo užduotis. Visiems daly-
viams reikėjo atsakyti į saugaus 
elgesio, pirmosios pagalbos 
bei saugios gyvensenos klau-
simus. Komandos turėjo ne tik 
pamąstyti, bet ir pajudėti bei 
pademonstruoti savo miklumą 
sportinėse užduotyse. Koman-
dų kapitonai atliko individua-
lias užduotis. 

Šių metų lapkričio 24 dieną 
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras orga-
nizuoja antrąjį konkurso „Sveikuolių 
sveikuoliai“ etapą. Antrajame konkur-
so etape dalyvaus 14 rajonų koman-
dos. Konkursas vyks Klaipėdos r. sa-
vivaldybės BĮ sporto centre, Gargždų 
„Minijos“ progimnazijoje bei Gargždų 

„Kranto“ pagrindinėje mokykloje. 

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė 

Jurgita Drąsutytė 
jurgita.drasutyte@visuome-

nessveikata.lt

Konferencija 
„Vaikų, turinčių 
autizmo spektro 
sutrikimą, ugdymas, 
ankstyvoji 
intervencija ir 
įtraukimas“

Įvairiapusis raidos sutrikimas, 
autizmas – vienas „paslaptin-
giausių“ vaikų raidos sutriki-
mų, kuris kelia daug klausimų, 

emocijų bei apipintas mitais ir 
nuostatomis. Labiausiai aplinki-
nių pastebimi šių vaikų socialinės 
sąveikos ar socialinės adaptacijos 
sunkumai.

Šių metų lapkričio 6 dieną vyko 
Klaipėdos rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro inici-
juota konferencija „Vaikų, turinčių 
autizmo spektro sutrikimą, ug-

dymas, ankstyvoji intervencija 
ir įtraukimas“. Ši konferenci-
ja buvo skirta specialistams, 
dirbantiems su vaikais, turin-
čiais autizmo spektro sutriki-
mą, bei tėvams, auginantiems 
tokius vaikus. Konferencijoje 
buvo pristatoma autizmo 
spektro sutrikimo problematika 
Klaipėdos rajone, Dovilų pa-
grindinės mokyklos patirtis, ne-
įgaliųjų socialinė integracija ir 
įdarbinimas Lietuvoje. Taip pat 
buvo pristatomos kompleksinės 
paslaugos šeimai, bendraamžių 
vaidmuo ugdant autizmo spekt-
ro sutrikimą turinčius vaikus ir 
buvo kalbama apie tėvų vaid-
menį ugdant tokius vaikus. 

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė 

Jurgita Drąsutytė 
jurgita.drasutyte@

visuomenessveikata.lt
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   Kontaktai

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)  45 37 54, faksas (8 46)  47 00 64.
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

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

Naujienlaiškis

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

(p<0,0001). 2017 m., palyginus 
su 2008 m., 7,4 proc. didesnė mo-
kinių dalis, eidami neapšviesta 
gatve ar keliu tamsiu paros metu, 
visada naudoja šviesos atšvaitus 
(p<0,05).

Sveikatos pokyčiai. 
Palyginus su 2008 m. ir 2011 

m., 2017 m. didesnė mokinių da-
lis savo sveikatą vertina labai ge-
rai (p<0,05). 2017 m. kas antras 
mokinys valosi dantis šepetėliu ir 
pasta kelis kartus per dieną, ir tai 
yra 5 proc. daugiau mokinių negu 
2011 m. (p<0,05).

Psichinės sveikatos pokyčiai. 
2017 m., palyginus su 2008 m., 

11,5 proc. mokinių per pasku-
tinius 3 mėn. mokykloje mažiau 
tyčiojosi iš kitų (p<0,0001).

IŠVADOS
1. Klaipėdos rajone fiziškai ak-

tyvių mokinių sumažėjo.
2. Klaipėdos rajone gerėja mo-

kinių mitybos įpročiai.
3. Klaipėdos rajone mokinių rū-

kymas, alkoholinių gėrimų varto-
jimas mažėja.

4. Klaipėdos rajone mokinių są-
moningumas didėja – vis didesnė 
vaikų dalis važiuodami automo-
biliu visada prisitvirtina saugos 
diržą, visada nešioja atšvaitus 
tamsiu paros metu.

5. Klaipėdos rajone fizinė vaikų 
sveikata ir psichinė vaikų būklė 
gerėja.

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos specialistė 

Monika Steponkienė,
 tel. (8 46) 45 37 54, 

el. p. monika.steponkiene@
visuomenessveikata.lt

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

