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Alytaus m. savivaldybės VSB teikia sveikatos priežiūros 

paslaugas ugdymo įstaigose, esančiose Alytaus mieste: 

13 lopšeliuose–darželiuose; 

2 darželiuose-mokyklose; 

8 pagrindinėse mokyklose; 

4 gimnazijose; 

2 profesinėse mokyklose; 

suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje. 
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ligos Lietuvoje 



Vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką visuomenės sveikatos 

specialistai vykdo įvairias veiklas: skaito paskaitas, veda 

diskusijas, viktorinas, prevencinius pokalbius, rengia praktinius 

užsiėmimus, akcijas, planuoja ir organizuoja Pasaulio Sveikatos 

Organizacijos(PSO),Užkrečiamųjų ligų ir AIDS(ULAC), 

Higienos instituto(HI), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centro (SMLPC), kt. institucijų inicijuotus renginius. 
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PSO nuo 2009 metų inicijuoja  judėjimą „Plauk rankas – 

saugok gyvybes“ ir gegužės 5 dieną paskelbė pasauline rankų 

higienos diena. „Plauk rankas – saugok gyvybes“ judėjimas 

planuojamas dešimčiai metų, siekiant paskatinti šalis 

organizuoti rankų higienos kampanijas, programas ir taip 

prisidėti prie hospitalinių infekcijų prevencijos. 
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Švarių rankų diena 
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RANKYČIŲ  PLOVIMAS 

 

 

Parašyk kokia  turi būti veiksmų eiga, ko paveikslėlyje trūksta; 

Nuspalvink paveikslėlius 
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 Apibraukite 9 dalykus, kurių šioje valgio gaminimo pamokoje mokiniai neturėtų daryti. Kodėl? 
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HORIZONTALIAI 
1. Dėl kvėpavimo takų dirginimo atsirandantis nuolatinis reiškinys, kai 

esate peršalę ir mikrobai “kutena” gerklę ir pan.  

4. Aš esu virusinė infekcija, kai visa kūną išberia raudonomis 
niežtinčiomis dėmėmis. 

6. Aš esu tavo kūno dalis, besiliesdamos su kitais asmenimis, galime 
perduoti mikrobus. Mūsų nuprausimas padeda atsikratyti blogų 
mikrobų. 

7. Aš esu virusinė infekciją, kuomet yra aukšta kūno temperatūra ir 
gausus prakaitavimas, bei didelis silpnumas. 

9. Reiškinys, kuris atsiranda, kai valgome blogai apdorotą ar išvirtą 
mėsą, bei gali atsirasti, jei prieš maistą neplausime rankų. 

12. Kvėpavimo takų liga, kurios nesukelia nei mikrobai, nei virusai, bet 
jaučiamas nuolatinis dusulys bei reikalingas inhaliatorius! 

 
VERTIKALIAI 
2. Liga, kuomet pasireiškia akių tinimas ir gausus ašarojimas, tačiau 

tai sukelia ne bakterijos ar virusai, bet alergija žiedadulkėms. 

3. Tu jautiesi …. (įrašyti), kai tavo organizmas kovoja su infekcija. 

5. Aš sukeliu pėdų niežulį, mėgstu drėgmę ir išplintu jei gerai 
neplaunamos pėdos l! (2 žodžiai). 

8. Aš dažnai esu ant paauglių veido odos. Dažnai atsirandu dėl 
mikrobų infekcijos. 

10. Blogi mikrobai tavo pilve gali sukelti šį reiškinį, jei neplausi rankų 
prieš valgį ar pasinaudojęs (-iusi) tualetu. 

11. Blogų mikrobų sukeltas reiškinys skrandyje, kai apsinuodijame 
maistu ar suvalgome blogai apdorotą maistą. 

ATSAKYMAI 

GRIPAS ŠIENLIGĖ TYMAI VIDURIAVIMAS

        
 ASTMA   PĖDŲ GRYBELIS  VĖMIMAS    SPUOGAI

  
 
 MIEGUISTAS RANKOS  APSINUODIJIMAS     KOSULYS
     



ULAC iniciatyva, organizuotas „Švarių rankų šokis“: plauti 

rankas gali būti linksma!“, skirtas ikimokyklinių įstaigų ir 

pradinių klasių moksleiviams, kūrybiškai parodyti rankų 

plovimo svarbą.  
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Taip pat svarbi užkrečiamųjų ligų profilaktikos sritis- 

pedikuliozė. Šia tema teikiamos konsultacijos, 

vedamos paskaitos, pokalbiai. 
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Profilaktiniai patikrinimai dėl pedikuliozės atliekami pagal 

pateiktas Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

centro, Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto infekcinių 

ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinikos 

„Pedikuliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė“ 

(metodinės rekomendacijos), 2007m. 

2015.06.16 
Aktualios parazitinės bei kitos užkrečiamosios 
ligos Lietuvoje 



2015.06.16 
Aktualios parazitinės bei kitos užkrečiamosios 
ligos Lietuvoje 



2015.06.16 
Aktualios parazitinės bei kitos užkrečiamosios 
ligos Lietuvoje 



PABAIGA 
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