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Henris Deividas Toro kartą pasakė, kad apie
sveikatą reikia spręsti iš to, kaip mus džiugina
rytas ir pavasaris. Ir iš tiesų, kasdienėje gyvenimo skuboje neretai pamirštame pasidžiaugti
tokiais paprastais dalykais kaip nauja diena ar
besikeičiantys metų laikai. Ir vieną dieną pabundame suvokę, kad taip ir nepastebėjome
besiskleidžiančių pavasario žiedų, taip ir nepajautėme rytinės kavos skonio. Gal pabandykime
kitaip – lėčiau, tikriau, kartu?
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PLAUK RANKAS – SAUGOK GYVYBĘ
Nuo 2009 m. kasmet gegužės 5-ąją visame pasaulyje minima rankų higienos diena,
kurios šūkis – „Plauk rankas – saugok gyvybes“. Šis šūkis rodo, kad rankų higiena yra
paprastas ir efektyvus sprendimas, mažinantis ligų plitimą, o pagrindinis šios dienos
tikslas – atkreipti dėmesį į rankų higienos svarbą. Rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių, pernešant mikroorganizmus.
Per nešvarias rankas plinta dauguma bakterijų bei virusų. Tinkama rankų
higiena gali nuo jų apsaugoti, nes ji yra
viena pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo ligų, plintančių
kontaktiniu būdu.
Tyrimų duomenimis, rankų plovimas
trečdaliu sumažina viduriavimo tikimybę ir penktadaliu – sergamumą kvėpavimo takų ligomis.
,,Dėl netinkamos rankų higienos ir
prastų rankų plovimo įgūdžių padidėja
rizika susirgti ne tik šigelioze, hepatitu A, virusinėmis žarnyno infekcijomis
(rotavirusine bei norovirusine infekcija),
bet ir gripu, kitomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis“, – teigia prof. dr.
Saulius Čaplinskas.
Pora pavyzdžių, apie kuriuos retai
susimąstome:
» Restorano meniu. Restoranuose
daugybė bakterijų, bet greičiausiai
daugiausiai bakterijų slepiasi meniu
(valgiaraščiuose). Mokslininkai iš Arizonos universiteto nustatė, kad ant
tirtų meniu buvo 185 000 bakterinių
organizmų. Galima tik numanyti, kiek
kartų meniu buvo čiupinėtas ir kiek
gavo bakterijų prieš Jums jį palie-
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čiant. Todėl rekomenduojama pavarčius meniu nusiplauti rankas.
» Skolintas tušinukas. Kartais tenka pasinaudoti svetimu tušinuku.
Mokslinio tyrimo metu buvo nustatyta (tyrimo užsakovas „Wall Street
Journal“), kad vidutiniškai biuro rašiklis turi 10 kartų daugiau bakterijų nei
biuro tualeto klozeto dangtis, apie
200 bakterijų vienam kvadratiniam
coliui. Todėl nepamirškite nusiplauti
rankų arba pasinaudoti dezinfekantu pasinaudoję svetimu rašikliu.
Būtina prisiminti, kad:
» daugelio užkrečiamųjų ligų, perduodamų per nešvarias rankas ar
daiktus, išvengsite, jeigu skirsite pakankamai laiko rankų higienai;
» rankas reikia plauti kruopščiai, tinkamai atliekant trinamuosius ir sukamuosius judesius, atkreipiant dėmesį į tarpupirščius, pirštų galus, nagus;
» rankas geriau šluostytis su vienkartinėmis priemonėmis.
Vaizdines rankų plovimo taisykles
rasite čia.

„Jei sugebi matyti grožį, tai tik dėl to, kad turi grožio savo viduje. Nes pasaulis prilygsta veidrodžiui, kuriame kiekvienas regi savo atvaizdą.“ P. Coelho

VAIKAI. ANTSVORIS IR
NUTUKIMAS
2016 metų PSO duomenimis, daugiau kaip 340 milijonų pasaulio vaikų ir
paauglių (5–19 metų) turėjo antsvorį ar buvo nutukę. Antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp 5–19 metų vaikų ir paauglių dramatiškai išaugo nuo
vos 4 proc. 1975 m. iki kiek daugiau nei 18 proc. 2016 m.
Lietuvos Respublikos higienos instituto vaikų sveikatos stebėsenos
sistemos preliminariais duomenimis (dar nėra pateiktos visos vaikų sveikatos pažymos už ataskaitinius laikotarpius), Lietuvoje 5–19 metų vaikų,
turinčių antsvorį, skaičius 2016 m. nuo 10,15 proc. išaugo iki 21,28 proc.
2020 m.
Vaikų turinčių antsvorį ir nutukimą, skaičiaus pokytis
(%) pagal amžiaus grupes
26,81

22,01

26,65

22,93

20,49

10,69

9,97

11,99
10,45
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10,48

6,03

2–6 m. ir 7–17 m. amžiaus vaikų, turinčių antsvorį ar nutukimą, preliminarus bendras procentinis skaičiaus pasiskirstymas 2016–2022 metais
(2022-03-31 duomenys) Lietuvoje

Nepaisant to, kad duomenys preliminarūs, galima jau dabar teigti,
kad ryškėja antsvorį turinčių ar nutukusių vaikų skaičiaus augimo tendencija – t. y. kas ketvirtas vaikas turi svorio problemų.
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„Jei viskas bus taip, kaip nori - gyvenimas taps nebeįdomus.“ H. Murakami

●Sparčiai didėjantį vaikų, turinčių antsvorį ar nutukimą, skaičių lemia nesubalansuota mityba. Dėl antsvorio ar nutukimo kyla lėtinių
neinfekcinių ligų grėsmė. Norint to išvengti, vaikai turi būti mokomi
sveikos gyvensenos (kartu ir aktyvaus gyvenimo būdo) ir mitybos
principų, kurie gali tapti prevencine priemone siekiant išvengti sveikatos sutrikimų, ligų ir net ankstyvos mirties. Kasdienis sveikos gyvensenos principų taikymas prisideda prie sklandžios vaiko raidos,
leidžia jam augti, vystytis, užtikrina fizinį ir protinį darbingumą bei
sveiką ateitį.
Sveikos mitybos taisyklės didžią ja dalimi sutampa su
rekomenduojamomis suaugusiems ir atitinka maisto
pasirinkimo piramidę. Išskirtinos šios pagrindinės taisyklės:
» Gerti pakankamą skysčių kiekį, ypač vandens.
» Kelis kartus per dieną valgyti daržovių ir vaisių, ypač šviežių (400 g
rekomenduojama minimali norma).
» Kelis sykius per dieną valgyti viso grūdo duonos, kruopų, makaronų.
» Valgyti liesos mėsos, ankštinių daržovių, žuvies, paukštienos.
» Vartoti liesą pieną ir liesus pieno produktus.
» Rekomenduojami maisto produktai, turintys mažai cukraus; saldžius gėrimus, saldumynus, saldainius reikėtų vartoti tik retai ir mažai.
» Valgyti ne tokį sūrų maistą.
Vaikų mityba turėtų pasižymėti:
» maisto
	
produktų įvairove;
» mažesniu
	
gyvūninių riebalų (ypač turinčių daug sočiųjų riebalų)
kiekiu;
» siekiu,
	
jog riebus, saldus ir sūrus maistas būtų vartojamas tik gavus
tinkamą kitų reikalingų maisto grupių produktų kiekį;
» subalansuotumu.
	
Vaikystė – laikotarpis, suteikiantis unikalią galimybę daryti poveikį visam gyvenimui sveikatos, gyvenimo kokybės ir lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos srityse. Šiuo svarbiu periodu didžiausias
pavyzdys vaikams – tėvų elgesys. Tad sveikos, racionalios mitybos
principų diegimas turi prasidėti šeimose. Tėvams tenka ypač svarbus vaidmuo – jų elgesys ir santykis su maistu gali tapti svarbiausiu
veiksniu formuojant ir palaikant sveikos mitybos įpročius vaikui.
Daugiau informacijos - čia
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„Kūnas - tai sodas, kurio sodininkas mūsų valia.“ V. Šekspyras

JUDRIAUSIO DARŽELIO RINKIMAI UOSTAMIESTYJE – JAU NETRUKUS
2018 m. Klaipėdos mieste startavusio konkurso „Judriausias darželis“ organizatorius Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras jau ketvirtą kartą įstaigas pakvietė varžytis
dėl judriausiojo titulo.
Šio bendruomenės sporto ir sveikatingumo konkurso
tikslas – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, naudingų įpročių formavimas, teisingas fizinio aktyvumo nuostatų
puoselėjimas šeimoje.
Sveikatos biuro direktorės dr. Jūratės Grubliauskienės
teigimu, šių metų vasario mėnesį startavusiame ir gegužę pasibaigsiančiame konkurse dalyvauja net 31 darželis,
o tai – didžiausias dalyvaujančių skaičius per visą konkurso
istoriją. „Norisi pasidžiaugti, jog kasmet išlieka didelis dalyvaujančių įstaigų skaičius. Tai rodo, jog šis konkursas patrauklus darželių bendruomenėms ir kaskart dalyvaudamos jos mato prasmę. O mūsų specialistai šiuo konkursu
siekia ne tik nuosekliai formuoti fizinio aktyvumo įgūdžius
vaikams, bet ir parodyti, koks svarbus vaidmuo formuojant
šį vaikų įgūdį tenka tėvams ir pedagogams. Tik fizinio aktyvumo pavyzdys, patrauklios fizinio aktyvumo formos gali
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užkrėsti mažuosius būti aktyvius. Ir dar – mes labai tikimės,
kad tėvai ir pedagogai parodys vaikams visas gražias, žalias ir sveikas miesto erdves, kur sveikatinantis fizinis aktyvumas tampa dar patrauklesnis,“ – teigė Sveikatos biuro
vadovė.
Siekdami laimėti, draugiškų varžytuvių dalyviai visą
konkurso laikotarpį turi organizuoti su judėjimu susijusias
veiklas, įstaigos bendruomenė, vaikai su tėvais pėsčiomis,
dviračiais ar kitomis priemonėmis, išskyrus mechanines ir
elektrines transporto priemones, fiksuoti savo įveiktus kilometrus pačių pasirinktomis mobiliosiomis programėlėmis.
Konkurso naujovė – pasivaikščiojimo maršruto žemėlapio
kūrimas ir grupės žygis ,,10 000 žingsnių yra vieni juokai“.
Konkurso komisija – Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro
ir Klaipėdos Rotary klubo „Karalienė Luizė“ atstovai.

Jau visai netrukus, birželio mėnesį, pirmos vietos nugalėtojai džiaugsis ne tik sveikuolišku titulu bei Klaipėdos
miesto mero padėkos raštais, bet ir sveikatą stiprinančiomis ir ugdančiomis priemonėmis.
2018 m. konkurse „Judriausias darželis“ dalyvavo 20 įstaigų: I vieta – lopšelis-darželis „Puriena“, II vieta – lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, III vieta – lopšelis-darželis „Volungėlė“.
2019 m. konkurse „Judriausias darželis“ dalyvavo 30 darželių: I vieta – lopšelis-darželis „Atžalynas“, II vieta – lopšelis-darželis „Bangelė“, III vieta – lopšelis-darželis „Liepaitė“.
2020 m. konkurse „Judriausias darželis“ dalyvavo 26
darželiai: I vieta – lopšelis-darželis „Pagrandukas“, II vieta
– lopšelis-darželis „Čiauškutė“, III vieta – mokykla-darželis
„Saulutė“.
Konkursą remia Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“
ir verslo partneriai.

„Gyvenimas – tai lyg važiavimas dviračiu: norint išlaikyti balansą, reikia judėti į priekį.“ A. Einstein

RENGINIŲ
KALENDORIUS
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„Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum savo
jėgas, otekstas“
ne jas slopintum.“
Ciceronas
„Citatos
Citatos autorius

KAIP MES GALIME PADĖTI SAU, KAD
DANTYS LIKTŲ SVEIKI?
Visoje žmonių populiacijoje yra dvi vyraujančios dantų ligos: periodonto ligos
ir dantų ėduonis. Jos lemia pagrindinę dantų netekimo priežastį. Abi ligos gali
išsivystyti dėl netinkamos mitybos ir prastos burnos higienos.
Tyrimai rodo, kad profilaktiškai burnos sveikatą tikrinasi tik kas ketvirtas Lietuvos gyventojas. Situaciją vertinti reikia ypač rimtai, nes daugelyje Lietuvos
regionų vaikų dantų ėduonies paplitimas svyruoja nuo 70 iki 80 procentų. Į
pirmą klasę vaikai ateina jau turėdami 3–4 ėduonies pažeistus, plombuotus
ar išrautus dantis, o ką jau kalbėti apie suaugusius asmenis, kurie neretai tik
dantų skausmo genami pasirodo pas odontologus. Skausmas byloja apie
komplikuotą ėduonį, kurio gydymo sąnaudos nemažos, bei danties netekimo
grėsmę.
Atlikti tyrimai dėl periodonto ligų atskleidžia, kad jomis dažniau serga suaugusieji. Kraujuojančios dantenos – pirmas signalas, kad prasidėjo periodonto
liga. Periodonto ligos: gingivitas (labiausiai paplitusi apnašų sukelta dantenų
liga) ir periodontitas (sunkesnė ligos forma). Negydomas gingivitas ilgainiui
progresuoja į periodontitą – dantį supančių atraminių audinių (kaulo, raiščių)
uždegimą ir praradimą. Deja, šis procesas yra negrįžtamas. Jeigu gingivitą galima išgydyti ir neliks pakitimų, tai periodontito sukelti pažeidimai yra negrįžtami, juos galima tik stabdyti ir palaikyti, kad neprogresuotų. Gingivitu arba dantenų uždegimu dažniau serga jauni žmonės, paaugliai, vaikai. Suaugę žmonės
dažniau serga sunkesne forma – periodontitu.
Šių ligų galima išvengti tėvams rodant pavyzdį savo vaikams, keičiant mitybos įpročius: vartojant mažiau angliavandenių turinčių produktų, mažiau užkandžiaujant tarp valgių ir, žinoma, tinkama burnos higiena bei kasmetiniais
apsilankymais pas burnos higienistą. Kai suaugusieji išmoks tinkamai prižiūrėti savo dantis ir reguliariai lankysis pas odontologus ir burnos priežiūros specialistus, tai ir jų atžalos ims pavyzdį iš tėvų, o odontologo kėdė bus jiems ne
toks didelis siaubas.
Dantų ligų paplitimo prevencijai Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras organizuoja paskaitas burnos higienos tema. Paskaitų metu dalyviai sužino, kaip
atpažinti ėduonį pirminėje stadijoje ir periodonto ligų pradžią, kol ši liga nėra
išplitusi burnos ertmėje. Paskaitų metu taip pat aptariama, kokiomis burnos
higienos priemonėmis naudotis, kad būtų pasiektas maksimalus burnos higienos rezultatas. Jeigu susidomėjote šiomis paskaitomis, maloniai kviečiame
kreiptis mob. tel. 8 658 75 824.
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„Prižiūrėkite kūną, jeigu norite, kad gerai dirbtų jūsų protas.“ R. Dekartas

ŠIAURIETIŠKASIS ĖJIMAS – PATARIMAI
PRADEDANTIESIEMS
Jei dirbate protinį darbą prie rašomojo stalo, dažnai dalyvaujate posėdžiuose, paskaitose ar seminaruose,
laisvalaikiu sėdite namie ant patogaus fotelio ar sofos ir į darbą vykstate automobiliu, dėl labai mažo fizinio
aktyvumo kyla grėsmė Jūsų sveikatai, todėl net ir trumpi kasdieniai pasivaikščiojimai yra būtini. Moksliniu tyrimu nustatyta, kad po 10 min. aktyvaus (greito) pasivaikščiojimo suintensyvėja raumenų veikla ir kraujotaka,
o tai sumažina net trijų valandų sėdėjimo padarytą žalingą poveikį kojų arterijoms. Jei ilgai pasyviai sėdite
darbe, rekomenduojama daryti bent trumpas pertraukas: apeikite aplink pastatą, pasivaikščiokite parke ar
kitur, sparčiu žingsniu paėjėkite bent vieną transporto stotelę. Verta pasivaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis, tai suteikia galimybę ne tik mėgautis gamtos vaizdais, kvėpuoti grynu oru, bet ir padeda koreguoti laikyseną, sudeginama daugiau kalorijų nei įprastai einant, sustiprinami kojų ir rankų raumenys.
Šiaurietiškasis ėjimas nėra sudėtinga fizinio aktyvumo veikla, tačiau technika – reikalaujanti papildomų žinių.
Šiaurietiškasis ėjimas – kas tai?

Šiaurietiškasis ėjimas (Nordic Pole Walking) yra
vidutinio intensyvumo mankšta, naudojant specialiai šiam ėjimui sukurtas lazdas. Lazdos yra reikalingos tam, kad mankštintųsi ne tik apatinės kūno
dalys, kaip įprasta vaikščiojant, bet ir viršutinės. Nors
ši mankštos forma atsirado Suomijoje, vis daugiau
žmonių pasaulyje renkasi šiaurietiškąjį ėjimą dėl
savo paprastumo ir teigiamo poveikio sveikatai.
Kaip taisyklingai praktikuoti ėjimą?

Prieš pradedant mankštą, visų svarbiausia yra
tinkamai pasirinkti lazdas ir nustatyti jų aukštį. Renkantis šiaurietiškojo ėjimo lazdas, aukštį galima apskaičiuoti pagal paprastą formulę: ūgį centimetrais
padauginti iš 0,68. Gautas skaičius bus tinkamas
lazdos aukštis. Lazdų ilgiai yra suskirstyti kas 5 centimetrus, todėl gautą rezultatą reikia apvalinti. Taip
pat reikia nepamiršti nustatyti lazdų ilgio pagal rekomenduojamą nykščio taisyklę – laikant lazdą, alkūnė turi būti sulenkta beveik 90°. Užfiksavus reikiamą
stulpelių ilgį ir perstūmus diržus per riešus, galima
pradėti ėjimą įprastu vaikščiojimo ritmu.
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Lazdų parinkimas:

Pratimai su lazdomis:
Šiaurietiškojo ėjimo nauda:
» dirba apie 90 proc. viso kūno raumenų;
» sudeginama daugiau nei 400 kcal per valandą, 40
proc. daugiau nei vaikštant paprastai;
» lavinama viršutinė rankų ir užpakalinė pečių juostos
dalis bei krūtinės raumenys;
» sumažinama apkrova kelių sąnariams;
» padeda formuoti taisyklingą laikyseną bei stiprina
stuburą ir nugaros raumenis;
» nereikalauja fizinio pasiruošimo, todėl tinka visiems.

Žinomo kineziterapeuto bei pirmojo sertifikuoto
instruktoriaus Lietuvoje Valdo Tautkaus parengta
knyga „Šiaurietiškasis ėjimas kiekvienam“ atskleidžia tikrąsias šiaurietiškojo ėjimo galimybes bei jo
poveikį sveikatai. Knygoje taip pat rasite įvairių naudingų patarimų, specialių pratimų su lazdomis ir,
žinoma, pagrindinius šiaurietiškojo ėjimo technikos
žingsnius. Knygos „Šiaurietiškasis ėjimas kiekvienam“ misija – priminti vieną svarbiausių gyvenime
tiesų, kad... REIKIA EITI!

„Koks prasmingas taptų laikas, skirtas ne sandoriams, ne posėdžiams, ne televizoriui,„Citatos
o artimam
žmogui.“ Tėvas
Stanislovas
tekstas“
Citatos
autorius

TINKAMAS MAITINIMASIS PADEDA SMEGENIMS VEIKTI GERIAU
Kai smegenims trūksta jų veiklai reikalingų medžiagų, žmogus gali jausti, jog galva sunkiai dirba, sunku susikaupti ir įsiminti informaciją. Smegenys dirba nuolat ir be poilsio,
todėl svarbu tinkamai jomis rūpintis.
Smegenys – tai antras pagal riebumą žmogaus organizmo audinys, todėl riebalų, kuriuos gauname su
maistu, kokybė turi lemiamos reikšmės jų funkcijai.
Atlikti moksliniai tyrimai parodė, jog linolo ir alfa- linoleno riebalinių rūgščių santykis mūsų mityboje turi
tiesioginės įtakos mokymuisi bei kitiems svarbiems
gyvybiniams procesams, lėtinėms ligoms. Tai nepakeičiamosios riebalų rūgštys, organizmas pats jų negamina, todėl jų būtina gauti su maistu.
Štai keletas maisto produktų, kuriuos įtraukus į kasdieninę mitybą pagerinsime smegenų funkcijas bei
bendrą savijautą.
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Riešutai. Tai puikus baltymų ir gerųjų riebalų šaltinis, juose gausų mineralų – kalcio, kalio, magnio,
fosforo, kurie yra būtini žmogaus nervinei sistemai ir
smegenų veiklai. Įvairūs riešutai gali būti puikus užkandis, taip pat tinka dėti į salotas ar troškinius.
Žuvis. Joje galime rasti vitamino D, riebaluose tirpaus vitamino, kurio žmogaus organizmas negamina
ir kurio natūraliai nėra daugelyje maisto produktų. Šis
vitaminas prisideda prie normalios smegenų veikos
vystymosi ir funkcionavimo. Žinoma, riebi žuvis pasižymi ir omega-3 riebalų rūgščių gausa, kurios taip pat
reikalingos nervų ir smegenų ląstelėms.

Juodasis šokoladas. Kakavos pupelėse esantys
antioksidantai, dar žinomi kaip flavanoidai, gali padėti
pagerinti atmintį bei kitas smegenų funkcijas. Būtina
rinktis tokį šokoladą, kurio sudėtyje ne mažiau nei 70 %
kakavos, ir vartoti saikingai – užtenka vos 6 g juodojo
šokolado per dieną.
Tai tik keletas maisto produktų pavyzdžių, kurie gali
padėti aktyvinti smegenų funkcijas. Svarbiausia yra
laikytis tokio maitinimosi modelio, kuriame vyrauja
daug daržovių, vaisių, nesmulkinti grūdai. Rinktis naudingus riebalų, baltymų šaltinius bei vengti perdirbtų
maisto produktų, kuriuose gausu sočiųjų riebalų bei
pridėtinio cukraus.

„Nemiršta tie, kurie
palieka save
kitų širdyse.“
„Citatos
tekstas“
CitatosTuscarora
autorius

LAIMO LIGA – 10 KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ
Pavasarį, atšilus orui, suaktyvėja erkės, kurios platina pavojingų ligų sukėlėjus. Lietuvos teritorijoje plačiai paplitusios pagrindinės šių ligų
platintojos iksodinės erkės, kurių aktyvusis periodas trunka nuo kovo iki lapkričio.
Lietuvoje dažniausios erkių platinamos ligos yra dvi – erkinis encefalitas ir Laimo liga.
Šiomis ligomis Lietuvos gyventojai serga net
kelis kartus dažniau nei kitose Europos valstybėse. Būtent Laimo liga Lietuvoje kasmet
susergama kelis kartus dažniau nei erkiniu
encefalitu. Dešimt dažniausių klausimų ir atsakymų padės geriau suprasti, kaip apsisaugoti nuo Laimo ligos.

1.Laimo liga – kas tai?
Laimo ligą (toliau LL) – boreliozę sukelia bakterija Borrelia burgdorferi. Žmonėms ši
bakterija perduodama, kai įsisiurbia borelijomis užsikrėtusi erkė. Erkės užsikrečia, kai maitinasi paukščių ar žinduolių krauju, užkrėstu
Laimo ligos sukėlėju (borelijomis). Laimo ligos
pavadinimas kilęs nuo JAV esančio Laimo
miestelio (Old Lyme) pavadinimo.
2.Kaip užsikrečiama Laimo liga?
Laimo ligos sukėlėją žmogui perneša įsisiurbusios erkės. Lietuvoje Laimo ligą platina
iksodinės (ganyklinės) Ixodes ricinus erkės.
Tiek nimfos, tiek suaugusios erkės gali užkrėsti
žmogų. Kartą užsikrėtusios borelijomis, erkės
išlieka nešiotojos visą savo gyvenimą. Borelijų
infekcijos šaltiniai – įvairūs gyvūnai, dažniausiai smulkūs žinduoliai, paukščiai. Ta pati erkė
gali būti ir kitų ligų (pvz., erkinio encefalito viruso, babezijos) pernešėja. Per karvių ir ožkų
pieną Laimo ligos sukėlėjai neplinta. Užsikrėtus borelijomis, nebūtinai susergama Laimo
liga, t. y. tuomet gaminasi specifiniai antikūnai
prieš borelijas, tačiau ligos požymių nebūna.
3. Ar Laimo ligos sukėlėjų perdavimas
žmogui susijęs su erkės įsisiurbimo
trukme?
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Kuo ilgiau erkė išbūna įsisiurbusi, tuo didesnė tikimybė, kad Laimo ligos sukėlėjai bus
perduoti žmogui. Didžiausia rizika užsikrėsti, kai
įsisiurbusi erkė išbūna apie dvi paras (48 val.).

4. Kokie Laimo ligos simptomai?
Inkubacinis periodas – 2–10 dienų (iki 3 sav.).
Pasibaigus inkubaciniam periodui, gali atsirasti ligos simptomai.
• Pirmoje (ankstyvoje) ligos stadijoje erkės įsisiurbimo vietoje atsiranda odos
uždegimas, pasireiškiantis žiedo pavidalo paraudimu (eritema) ryškiais kraštais.
Paraudimas dažniausiai atsiranda praėjus
1–4 savaitėms po erkės įsisiurbimo, tačiau
kartais odos paraudimas (eritema) gali
atsirasti anksčiau arba tik po 2 mėnesių.
Paraudimo skersmuo paprastai būna 5
cm dydžio. Jis periferiškai plečiasi, kraštai ryškėja, o centras blykšta, todėl paraudimas dar vadinamas migruojančia
eritema (erythema migrans). Eritema yra
dažniausia Laimo ligos klinikinė forma, pasireiškianti 80–90 proc. atvejų. Paraudimo
vietoje oda dažniausiai būna nepatinusi,
neskausminga, neniežti. Išskirtinis paraudimo bruožas yra tas, kad per kelias dienas jis palaipsniui plečiasi periferiškai, t. y.
gali išplisti iki 20 cm dydžio. Penktadaliui
žmonių odos paraudimą lydi karščiavimas
iki 38 ˚C, galvos skausmas, silpnumas
(į peršalimą panašūs simptomai). Negydoma infekcija gali plisti į sąnarius, širdį
ir nervų sistemą.
• Antroji Laimo ligos stadija pasireiškia
praėjus kelioms savaitėms ar mėnesiams
po eritemos atsiradimo. Šioje ligos stadijoje pasireiškia nervų sistemos (neurobo-

reliozė), širdies, sąnarių, odos pažeidimai,
kuriems būdingi skirtingi simptomai. Neuroboreliozė gali pasireikšti nervų uždegimais (neuritais), kaklo, krūtinės ar juosmens – kryžmens srities uždegiminiais
skausmais arba galvos nervų pažeidimo
simptomais bei kartais smegenų ar smegenų dangalų uždegimu. Taip pat ligoniai
gali skųstis nuovargiu, miego sutrikimu,
atminties susilpnėjimu, galvos svaigimu.
Vaikams šioje stadijoje pasireiškia meningitas (smegenų dangalų uždegimas) arba
veidinio nervo parezė.
Sąnarių pažeidimai – tai dar viena Laimo
ligos forma. Dažniausiai tai stambiųjų sąnarių
(kelių, alkūnių) uždegimas (vieno ar abiejų).
Anksčiausiai pažeidžiamas sąnarys, esantis
šalia erkės įsisiurbimo – pirminio odos pažeidimo. Sąnarys būna sutinęs, karštas, paraudęs. Sąnario uždegimas gali trukti nuo
vienos savaitės iki kelių mėnesių. Apie pusę
metų gali kartotis sąnario uždegimo atakos,
o dešimtadaliui nesigydant išsivysto lėtinis
artritas (sąnario uždegimas). Širdies ir odos
pažeidimai šioje boreliozės stadijoje pasitaiko retai.
• Vėlyvoje (lėtinėje) Laimo ligos stadijoje
progresuoja nervų sistemos pažeidimai,
lėtinis sąnarių uždegimas, lėtinis odos
pažeidimas. Ši stadija diagnozuojama
tada, kai nervų, sąnarių ir odos pažeidimų
simptomatika išlieka ilgiau nei 6 mėnesius.
Vėlyvosios Laimo ligos prognozė yra nepalanki. Savaime nepasveikstama. Būtinas
gydymas.
Daugiau klausimų-atsakymų rasite čia:

„Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.“ Indėnų patarlė

SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS
TYRIMAS KLAIPĖDOS IR NERINGOS
MIESTŲ SAVIVALDYBĖSE
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai informuoja, kad
balandžio–birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus atliekamas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kuriam metodiškai vadovauja
Higienos institutas, o duomenis renka savivaldybės teritorijoje dirbantys
visuomenės sveikatos biurai. Tyrimo metu bus apklausiami kiekvienos savivaldybės atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai.
Tyrimu siekiama atskleisti esamą gyvensenos situaciją Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse, taip pat stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.
Klaipėdos ir Neringos savivaldybėse tyrimas prasidėjo balandžio 25 d. ir tęsis
iki birželio 30 d. Gyventojus jų namuose apklausia Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuro specialistai. Klaipėdos mieste planuojama apklausti 423 gyventojus, o Neringos savivaldybėje - 373 gyventojus. Tyrimo dalyvių prašoma užpildyti
anketas (popierines arba elektronines), kuriose klausiama apie mitybos įpročius,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, fizinį aktyvumą, savivaldybėje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą. Apklausa yra
anoniminė, konfidencialumas garantuojamas, duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei ir tyrimo išvadoms.
Tyrimą atliekantis visuomenės sveikatos specialistas tiriamajam paprašius pateikia savo asmens dokumentą ir įgaliojimą, įrodantį, jog dirba Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biure ir gali atlikti tyrimą.
Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimyną, metodiką ir ankstesnių tyrimų rezultatus galima rasti čia:
Higienos instituto
internetinė svetainė
Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimo vykdymą gali suteikti Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stebėsenos ir projektų
skyriaus vedėja Laura Kubiliutė, mob. 861512640, el. p. laura@sveikatosbiuras.lt.
Iš anksto dėkojame gyventojams už bendradarbiavimą su visuomenės
sveikatos specialistais atliekant šį tyrimą!
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„Kartais tylėjimas yra pats
geriausias
atsakymas.“
Dalai
Lama
„Citatos
tekstas“
Citatos
autorius

MUS RASITE

DARBO LAIKAS

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite
info@sveikatosbiuras.lt

