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Užkrečiamųjų ligų profilaktika  
Biuro vykdomose programose 



ÅtŀƴŜǾŤȌƛƻ miesto ƎȅǾŜƴǘƻƧǽ ǇǊƛƪƭŀǳǎƻƳȅōŤǎ nuo 
tabako ƳŀȌƛƴƛƳƻ programa. 
ïMaistu plintančios infekcijos. 

ÅSocialiai jautrios ȌƳƻƴƛǽ ƎǊǳǇŤǎ sveikatos stiprinimo 
programa. 
ïMaistu plintančios infekcijos, asmens higienos svarba.  

ÅPrograma α.ŜǎƛƭŀǳƪƛŀƴőƛǽƧǽΣ ǘŤǾǽκƎƭƻōŤƧǽΣ ŀǳƎƛƴŀƴőƛǽ 
vaikus sveikatos ǎǘƛǇǊƛƴƛƳŀǎά. 
ïPaskaitos „Vaikų skiepai“, „Suaugusiųjų skiepai“.  

ÅSveikos gyvensenos skatinimo tŀƴŜǾŤȌƛƻ 
ƴŜǾȅǊƛŀǳǎȅōƛƴŤǎŜ organizacijose programa. 
ïMaistu plintančios infekcijos, peršalimo ligos ir jų 

profilaktika.  
 
 

 
 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika Biuro vykdomose programose (I) 



ÅPrograma αtŀƴŜǾŤȌƛƻ pataisos ƴŀƳǽ ŘŀǊōǳƻǘƻƧǽ 
ir ƴǳǘŜƛǎǘǽƧǽ sveikatos ǎǘƛǇǊƛƴƛƳŀǎά. 
ÅPrograma α{ǾŜƛƪŀǘƻǎ stiprinimas tŀƴŜǾŤȌƛƻ 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
ǇŀǊŜƛƎǹƴŀƳǎά. 
ÅPrograma α{ǾŜƛƪŀǘƻǎ stiprinimas tŀƴŜǾŤȌƛƻ 

apskrities ǇǊƛŜǑƎŀƛǎǊƛƴŤǎ ƎŜƭōŤƧƛƳƻ valdybos 
ǇŀǊŜƛƎǹƴŀƳǎά. 
ïPaskaitų ciklas „Skiepai. Antibiotikai”, „Hepatitai. AIDS, 
ŽIV infekcijos”, „Herpes ir žmogaus papilomos virusai; 
jų sukeliamos ligos”, „Apie asmens higieną ir 
kosmetiką”. 
ïAtlikti kraujo tyrimai (PAVPK ir PAPGV pareigūnams).  

Užkrečiamųjų ligų profilaktika Biuro vykdomose programose (II) 



Panevėžio apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas 

Anti-HBs Anti-HCV 

Teigiamas – 12  
(8,5 proc.) 

Teigiamas – 0 

Viso – 141  Viso – 141  



Panevėžio apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba  

 
Anti-HBs Anti-HCV 

Teigiamas – 10  
(10,5 proc.) 

Teigiamas – 2  
(2,1 proc.) 

Viso – 95  Viso – 95  



APIE ASMENS HIGIENł IR 

KOSMETIKł 

ÅXVïXVI  amģ. rusai buvo vadinami iġtvirkǟliais, 
nes turǟjo tradicijŃ kartŃ mǟnesyje lankytis 
pirtyje. 
ÅXVIïXVII  amģ. vonia buvo naudojama tik 

gydymo tikslais, pvz., Liudvikas XIV  prausǟsi du 
kartus gyvenime gydytojo nurodymu. 
ÅBuvo bijoma nuprausti ġvňstŃ krikġto vandenǱ. 
ÅPurvas ir utǟlǟs buvo vadinami ĂDievo perlaisñ. 
ÅKvepalai atsirado kaip atsvara pirļiȎ nebuvimui. 
ÅPerukai buvo sukurti paslǟpti sifilio  sukeltŃ 
plikimŃ. 



ÅDamos turǟjo auksines lazdeles kasymuisi. 

ÅAtsirado ġilko apatiniai, tikintis, kad blusos 
nuslys. 

ÅTuo tarpu Egipto ģyniai prausǟsi 4 kartus per 
parŃ. 

ÅPirtys labai populiarios buvo senovǟs Graikijoje. 

ÅRomǟnai perǟmǟ graikȎ tradicijas. 

ÅPirties kultȊrŃ iġsaugojo ġiaurinǟ Rusija, Baltijos 
ġalys, Skandinavija. 

ÅXIX  a. Europa suprato, kad epidemijos praģudys 
ir pradǟjo steigti vieġas pirtis. 



Kiti renginiai 



Pagal sezoniškumą ir aktualumą: 

ÅPeršalimo ligų profilaktika. 

ÅGripas ir jo profilaktika. 

ÅKeliautojų skiepai ir „atostogų” ligos. 

ÅMaistu plintančios infekcijos. 

ÅErkių platinamos ligos ir jų profilaktika. 

ÅIr kt.  

 



Minėtinos dienos 



Kovo 24 d. akcija „Padovanok ramunės žiedą“, 
Pasaulinei Tuberkuliozės dienai paminėti 



Atvirų durų diena Biure 
(Pasaulinei ligonio dienai paminėti) 



Konkursas „Atpažink ligą“ 

ÅKonkurso metu dalyviai iš žemiau pateikto ligos 
aprašymo turėjo atsakyti, kokia tai yra liga. 
ÅPirmieji 15 teisingai atsakiusiųjų apdovanoti prizais.  
 
 Ligos ŀǇǊŀǑȅƳŀǎ: ligos sukėlėją 1882 m. atrado vokiečių 

mokslininkas Robertas Kochas, už siekį nugalėti šią ligą visame 
pasaulyje apdovanotas Nobelio premija; tai gyvybei pavojinga 
infekcija, kuri pirmiausiai pažeidžia plaučius; kasmet beveik du 
milijonai žmonių pasaulyje miršta nuo šios ligos, beveik kas trečias 
pasaulio gyventojas yra ja užsikrėtęs; ligą sukeliančios bakterijos 
plinta, kai maži skysčio lašeliai patenka į aplinką aktyvia šios ligos 
forma sergančiam žmogui čiaudint, kosint, kalbant, juokiantis; 
veiksniai, darantys įtaką plitimui: prastos gyvenimo sąlygos, skurdas, 
prasta sveikatos apsaugos sistemos būklė. 

 



„Sveikatos stotelės“ vaikų stovyklai 



 II-ajai Nacionalinei užkrečiamųjų ligų 
konferencijai parengtas stendinis pranešimas 
„Asmens higiena – patikima infekcinių ligų 
prevencijos priemonė“ (A. Šimoliūnaitė, J. 

Valentinavičienė) 

 



ÅPanevėžio miesto bibliotekose – lankytojams ir 
darbuotojams: 

ïPraktinis užsiėmimas „Švarios rankos“. 

ïDiskusija „Kodėl svarbi asmens higiena?“. 



ÅPanevėžio probacijos tarnybos lankytojams 

ïApie asmens higieną ir kosmetiką kitaip.  

ÅRenginių ciklas „Sveikas ketvirtadienis“ 

ïAkcijos „Poilsiautojo atmintinė“, „Erkėms – stop!“. 

ÅVasaros festivalis „Susitikime penktadienį“ 

ï„Sveika mityba vasarą“ (maisto sauga). 

 




