
 

 

 

Vasara – tai puikus laikas 

pailsėti, daugiau laiko praleisti 

kartu su savo šeima, todėl Šiaulių 

rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras sveikina Jus su 

artėjančiu atostogų sezonu.  

                                               

Oras jau kvepia nuotykiais ir puikia 

nuotaika! 

Bet...tai ir galimų 

netikėtumų metas, todėl linkėdami Jums gražaus, turiningo poilsio norime 

priminti  apie tykančius pavojus  aplinkoje.  

 

 

 

Vienas iš tykančių mus pavojų gamtoje –erkės. Nesisaugant jos gali pridaryti daug žalos 

sveikatai ir sugadinti visą atostogų laiką. Būkime budrūs !   

Kas yra erkė ?   Erkės priklauso voragyviams ir yra gausiausia jų grupei, kurios minta 

krauju. Daugelis erkių rūšių pavojingos gyvūnams bei žmonėms, nes platina infekcines 

ligas. Pilve arba seilių liaukose erkės gali turėti bakterijų arba virusų, kuriuos, 

siurbdamos kraują, perneša į aukos organizmą. Taip jos gali užkrėsti sunkiomis ligomis: 

erkiniu encefalitu, borelioze, plačiau žinoma kaip Laimo liga, anaplazmoze (anksčiau vadinta erlichioze), babezioze, 

erkine dėmėtąja šiltine, Marselio karštlige, tuliaremija bei kitomis.  

 

Vidutiniškai erkės gyvena nuo vienų iki keturių metų. Erkės maitinasi tik krauju, joms nereikalingas joks kitas 

maistas. Prisisiurbusi kraujo erkė gali išgyventi labai ilgai. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad vieną kartą 

pasimaitinusios erkės be maisto gali išgyventi visus metus. 

AR ŽINOTE, KAD: 

 Klimato šiltėjimo pokyčiai įtakoja sezoninę erkių aktyvumo trukmę.  

 Erkių aktyvumas Lietuvoje pasideda ankstyvą pavasarį nuo kovo mėn. pradžios, kuris tęsiasi iki vėlyvo 

rudens lapkričio mėn. pabaigos. 

 Erkės dažniausiai įsisiurbia į vietas, kur trukdžius jų judėjimui sudaro drabužiai ar apavas. 

 Erkės dažniausiai renkasi kuo minkštesnę ir švelnesnę odos vietą, kur gausu kraujagyslių.  

 Medikai pastebi, kad daugiausiai erkių įkandimų yra fiksuojama paausiuose, pakinkliuose, kirkšnyse, 

pažastyse ir sprando srityje.  

 Taip pat nereta erkių įsisiurbimo vieta yra krūtinė ir liemuo.  

 Vaikams dažniausiai erkės įsisiurbia plaukuotoje galvos dalyje, natūraliose kūno raukšlėse. 

 Gyvūnai taip pat kenčia nuo erkių įsisiurbimų. Įprastai šuo uostinėja žemę palenkęs galvą, todėl būtent į šią 

vietą erkės patenka pirmiausiai. Taip pat įsisiurbia į lūpas, po ausimis ar kirkšnių srityje. 

 

NAUJIENLAIŠKIS 

DĖMESIO ! ERKIŲ SEZONAS ATIDARYTAS ! 

 



KAIP APSISAUGOTI NUO ERKIŲ? 

 

1. SKIEPAI. Vienintelė patikima profilaktikos priemonė – skiepai nuo erkinio encefalito. 

3 priežastys, kodėl apsimoka skiepytis: 

 Specifinio erkinio encefalito gydymo nėra, apsisaugoti nuo šios ligos ir jos pasekmių galima tik skiepijantis.  

 Nuo erkinio encefalito reikėtų pasiskiepyti visiems, nes Lietuva priklauso padidėjusio pavojaus susirgti 

erkiniu encefalitu zonai.  

 Šios ligos gydymas ir reabilitacija kainuoja dešimteriopai brangiau nei skiepai.  

2. APRANGA.  

 Iškylai į gamtą pasirinkite šviesesnius drabužius, nes tada lengviau erkę pastebėsite ir išvengsite jos įkandimo. 

 Ant galvos dėvėkite kepurę arba skarelę, ypač mažiems vaikams.  

3. APŽIŪRA. 

 Po iškylos gamtoje būtina rūpestingai apsižiūrėkite savo ir savo vaikų kūną. 

 Gerai išsišukuokite plaukus, nusiprauskite po dušu, persirenkite kitais rūbais.  

 Vilkėtus rūbus reikėtų pakabinkite negyvenamoje patalpoje ar saulėtoje vietoje.  

 

KĄ DARYTĮ ĮKANDUS ERKEI? 

 Aptikus erkę reikia ją kuo greičiau ištraukti.  

 Pasistenkite nespausti erkės kūnelio ir netepkite jo riebalais.  

 Pincetu pamėginkite sučiupti erkę kaip galima arčiau galvos.  

 Pašalinkite ją truktelėdami atgal.  

 Traukiant erkę nesukiokite jos į kairę ar dešinę.  

 Apiplaukite žaizdelę vandeniu su muilu ar dezinfekuokite.  

 Jeigu nepavyko pilnai pašalinti erkės ir liko galvutė, nedraskykite. Galvutę kaip svetimkūnį organizmas 

pašalins pats.  

 Jeigu erkės įkandimo vietoje atsiranda paraudimas, blogai jaučiatės, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  

 Stebėkite erkės įkandimo vietą ir savo savijautą nuo 2 iki 4 savaičių. 

 

  

PLAČIAU APIE ERKES IR JŲ PLATINAMAS LIGAS: http://siauliurvsb.lt/naujienos/demesio--erkiu-sezonas-atidarytas-/  

http://siauliurvsb.lt/naujienos/demesio--erkiu-sezonas-atidarytas-/


 

Su nekantrumu laukiame saulėtų ir šiltų dienų, o kol 

kas gaudome kiekvieną netikėtai atklydusį ir maloniai 

šildantį saulės spindulį. Saulės šviesa visada vaidino svarbų 

vaidmenį gamtoje ir jau 4,6 mlrd. metų daro įtaką beveik 

visiems mus supantiems gyviems organizmams, juose 

vykstantiems procesams.      Primename – saulės šviesa yra 

būtina gerai sveikatai palaikyti, tačiau labai svarbu suprasti 

ir jos neigiamą poveikį bei laiką saulėkaitoje leisti 

atsakingai. 

Pateikiame šešis nepaprastai svarbius 

faktus ir efektyvius patarimus, kaip apsisaugoti nuo odos vėžio. 

7 000 000:           tiek žmonių pasaulyje kasmet miršta nuo skirtingų lokalizacijų vėžio.  

60 000:                tiek žmonių per metus „nužudo“ saulė. 

1 iš 5:                   planetos gyventojų suserga odos vėžiu. 

938 ir 2 272:      tiek Lietuvoje padaugėjo naujų odos vėžio susirgimo atvejų 1992–2009 m. 

50–90 proc.:       odos vėžio atvejų sukelia ultravioletinė saulės spinduliuotė. 

40 proc.:                odos vėžio susirgimo atvejų galima išvengti, saugantis nuo vėžį sukeliančių rizikos veiksnių. 

Tai padeda sumažinti tikimybę susirgti piktybiniais odos navikais: 

    Venkite tiesioginių saulės spindulių:  

- nebūkite saulėje nuo 10 iki 14 val.; 

- nebūkite saulėje ilgą laiką bet kuriuo dienos metu; 

- tiesioginiai saulės spinduliai niekuomet neturi pasiekti labai jautrios veido, kaklo, krūtinės odos. 

   Naudokite apsaugines priemones nuo saulės:  

- prieš išeidami į lauką visuomet tepkitės apsaugine 

priemone su SPF 15 ar didesniu apsaugos faktoriumi;  

- atminkite, kad jautrią odą turintys asmenys ir vaikai turi 

naudoti apsaugines priemones nuo saulės su ne mažesniu kaip SPF 30 apsaugos 

faktoriumi; 

- pakartotinai tepkitės apsaugos nuo saulės priemonėmis 

kas 2 valandas arba kai suprakaituojate, išsimaudote, nusišluostote 

rankšluosčiu.  

 

SAUGOKIME VAIKŲ ODĄ NUO SAULĖS 

 



     

Rinkitės tinkamą aprangą: 

- nešiokite švarų galvos apdangalą iš gerai orą praleidžiančio audeklo; 

- vilkėkite švarius laisvus drabužius iš natūralaus pluošto audinių, baltos ar kitos šviesios spalvos; 

- avėkite lengvą, natūralaus pluošto avalynę.  

    Nešiokite akinius nuo saulės:  

- išsirinkite kokybiškus akinius nuo saulės su specialiu apsauginiu ultravioletinių spindulių filtru, 

apsaugančiu nuo 99 iki 100 proc. UVA ir UVB spindulių; 

- atminkite, kad kontaktiniai lęšiai ir paprasti akiniai neapsaugo akių nuo ultravioletinių spindulių 

poveikio.  

     Gerkite daug skysčių: 

- saulėtą dieną gerkite daug skysčių (geriausia – vandens), prakaituojant organizmas praranda daug 

skysčių; 

- venkite putojančių ir kofeino turinčių gėrimų, juos vartojant audiniai netenka daug vandens; 

- nevartokite alkoholio.  

      Būkite atidūs ir rūpestingi: 

- nepamirškite, kad debesuotą dieną ultravioletinių spindulių poveikis yra beveik toks pat, kaip ir 

saulėtą: iki 80 proc. ultravioletinių saulės spindulių vis tiek prasiskverbia į odą; 

- nepiktnaudžiaukite saule, norėdami išsigydyti slogą, kosulį, spuogus. Nors pastaruosius spinduliai 

veikia teigiamai, bet oda aplink juos patiria intensyvų žalingą saulės poveikį; 

- atminkite, kad visos apsaugos nuo UV spindulių priemonės svarbios ir naudotinos visus metus, o ne 

tik vasarą būnant paplūdimyje!  

Geriausia, ką galite padaryti, kad išvengtumėte vėžio, – tai imtis VISŲ įmanomų 

apsaugos priemonių!  

 

 

Šilumos arba saulės smūgis yra rimčiausia perkaitimo 
komplikacija. Smūgis ištinka tuomet, kai kūnas prakaituodamas 
nesugeba išgarinti šilumos, kūno temperatūra ima sparčiai kilti. 
Įspėjamieji požymiai:  

aukšta kūno temperatūra, paraudusi, karšta ir sausa oda, dažnas, stiprus 
pulsas, tvinkčiojantis galvos skausmas, mieguistumas, pykinimas, dezorientacija, nerimas, 
sąmonės pritemimas ar netekimas. 

ŠILUMOS AR SAULĖS SMŪGIS 



 Patyrus šilumos smūgį žmones reikia kuo skubiau vėsinti apšlakstant vandeniu, o geriausia 
suvynioti į šaltame vandenyje sudrėkintą antklodę.  Svarbu duoti gerti kuo daugiau skysčių. Geriau 
paguldyti ir įvertinus nukentėjusiojo būklę kreiptis med. pagalbos. 

 

Vasara – pats smagiausias metų laikas, kuomet laukia atostogos, draugai, gamta ir pramogos. O, kad 
atostogauti būtų smagu ir, svarbiausia, saugu  dar kartą primename kokia svarbi žmogaus gyvybė ir patariame kaip 
elgtis prie vandens ir vandenyje bei ką daryti jei žmogus skęsta. Gyventojai dažnai maudosi įvairiuose ežeruose, 
upėse, kur nėra įrengtų nei paplūdimių, nei gelbėtojų postų. Tokiose vietose įvyksta daugiausiai nelaimingų 
atsitikimų.  

Vaikų priežiūra prie vandens 
 

 Kuo anksčiau išmokykite vaikus plaukti. Mažamečius vaikus būtina prižiūrėti prie vandens nepriklausomai 
nuo jų plaukimo įgūdžių.  

 Visada nepertraukiamai ir iš arti stebėkite prižiūrimą vaiką, esantį vandenyje ar šalia vandens. Vaikai iki 5 
metų amžiaus skęsta tyliai, nes panėrę į vandenį jie nesuvokia, kas vyksta. Jiems nuskęsti užtenka kelių 
sekundžių, todėl mažamečių skendimų rizika yra itin didelė. 

 
 Negalima vartoti alkoholio, kai prižiūrite besimaudančius ar prie vandens žaidžiančius vaikus. 
 Nepalikite vaikų saugoti vyresniems vaikams, nes jie nėra tokie atidūs ir atsakingi kaip suaugusieji. 

 
 Leiskite vaikams maudytis tik su gelbėjimosi liemenėmis, o vaikams iki 5 metų amžiaus rekomenduojama 

dėvėti specialias liemenes, turinčias galvos atramas. Pripučiami ratai, rankovės yra tik žaislai, o ne 
gelbėjimosi priemonė. 

 Negalima leisti vaikams maudytis praėjus mažiau nei 60 min. po valgio, taip pat negalima maudytis 
kramtant. 

 Paaiškinkite vaikams saugaus elgesio vandenyje taisykles.  
 Aptverkite prie namų esančius atvirus vandens telkinius ir baseinus iš visų pusių ne mažesne nei 120 cm 

tvora su rakinamais ar kitaip tvirtai uždaromais ir vaikams neatidaromais varteliais. Jei žmogus skęsta  

KĄ DARYTI, PAMAČIUS SKĘSTANTĮ ŽMOGŲ?    

 

 

Pamatę skęstantį žmogų, šaukite: „Žmogus skęsta!“. 
Šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir liepkite jiems  kviesti 

GREITĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ bendruoju pagalbos telefonu 112                        

(OMINTEL – 103, BITE ir TELE2 – 033, TEO – 03). 

Jei esate vienas ir mokate plaukti, pirmiausia gelbėkite 
skęstantį žmogų, po to skambinkite pagalbos. 

Apsidairykite, gal netoliese rasite, kokią nors gelbėjimo priemonę. Tai 
galėtų būti bet koks vandenyje neskęstantis daiktas, kurį galėtumėte 
nusviesti arba kartu su savimi plaukti prie skęstančiojo: gelbėjimo 
ratas, pripučiamas čiužiny, medžio šaka ir kt. 

Jei mokate plaukti, plaukite gelbėti skęstantįjį. Tačiau taip elgtis galima tik kraštutiniu 
atveju ir tik tada, jeigu esate tikrai geras plaukikas. Jei leidžia vandens gylis, saugiausia prie skęstančiojo 
eiti, o ne plaukti. Esant galimybei, darykite tai ne vienas, pasitelkite į pagalbą daugiau žmonių. 

 Iškeldami žmogų į krantą, Būkite atsargūs, nes skendęs žmogus gali būti patyręs kaklo 
traumą, ypač po nėrimo į negilų vandenį. 

SAUGUS ELGESYS PRIE VANDENS 

 

Skaitykite 

daugiau: http://www.tavovaikas

.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoj

a-neurologe-ka-daryti-kad-

vaikai-ryte-nubustu-

zvalus.d?id=72678798 Vaikų 

psichologija 

Pirma pagalba! 
 

http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoja-neurologe-ka-daryti-kad-vaikai-ryte-nubustu-zvalus.d?id=72678798
http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoja-neurologe-ka-daryti-kad-vaikai-ryte-nubustu-zvalus.d?id=72678798
http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoja-neurologe-ka-daryti-kad-vaikai-ryte-nubustu-zvalus.d?id=72678798
http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoja-neurologe-ka-daryti-kad-vaikai-ryte-nubustu-zvalus.d?id=72678798
http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/gydytoja-neurologe-ka-daryti-kad-vaikai-ryte-nubustu-zvalus.d?id=72678798


Ištraukę nukentėjusįjį iš vandens, apverskite jį veidu žemyn ir išvalykite jam burną. Jei žmogus 
sąmoningas padėkite nukentėjusįjį pilvu ant kelių, kad iš plaučių pasišalintų vanduo. Būkite šalia, 
nepalikite žmogaus vieno, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 

GAIVINIMAS 

 Atverkite kvėpavimo takus. Kvėpavimo įvertinimui sugaiškite ne daugiau negu 
10 sekundžių. Pakelkite žmogaus smakrą – šis manevras atidaro oro takus, 
kuriuos, sąmonę praradusiame žmoguje, gali blokuoti 
liežuvis. 

  Pridėkite ausį prie skendusiojo burnos ir klausykite 
iškvepiamo oro garso bei stebėkite krūtinės judėjimą 

įkvėpimo ir iškvėpimo metu. 

Atlikite 30 krūtinės ląstos paspaudimų. Atsiklaupkite šalia nukentėjusiojo šono. 
Vienos rankos delno pagrindą padėkite nukentėjusiajam krutinkaulio centre 

(spenelių lygyje). Antrosios rankos delno pagiringą uždėkite ant pirmosios rankos. 
Krūtinkaulį spauskite gilyn iki 5 cm. statmenai link stuburo. 

 Atlikite efektyvius 2 įpūtimus.  Atverkite kvėpavimo takus, atlošdami galvą ir 
pakeldami smakrą. Dviem pirštais užspauskite nukentėjusiojo nosį. Dėl higienos 
ir užkrečiamų ligų, ant veido uždėkite servetėlę, tvarsliavos ar kokį nors audinį. 
Apžiokite nukentėjusiojo burną ir du kartus atlikite efektyvius 2 įpūtimus, 
stebėdami kylančią krūtinę. 

 Rankas vėl teisingai uždėkite ant nukentėjusiojo krūtinkaulio ir atlikite 30 krūtinės 
paspaudimų. 

D Ė M E S I O ! ! ! 

TĘSKITE KRŪTINKAULIO PASPAUDIMUS IR ORO ĮPŪTIMUS SANTYKIU 30:2 

KOL ATVYKS KVALIFIKUOTA PAGALBA ARBA NUKENTĖJUSYSIS ATGAUS SĄMONĘ   

 

ŠIAULIŲ R. VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PAPILDOMA INFORMACIJA: 

PIRMOJI PAGALBA SKĘSTANČIAJAM  

PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMAI UŽSPRINGUS ŽMOGUI 

PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMAI UŽSPRINGUS VAIKUI 

PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMAI UŽSPRINGUS KŪDIKIUI 

  

 

 

Labai tikimės, kad tokių nelaimių išvengsite ir pailsėsite, bet 
tuo pačiu norėtume paraginti, kad nereiktų rudeniop gaišti Jūsų 
ir gydytojų (dėl padidėjusio darbo krūvio) brangaus laiko, 
suraskite per tris vasaros mėnesius šiek tiek  laiko ir 
apsilankykite su savo vaiku pas šeimos gydytoją dėl vaiko  
profilkatinės sveikatos patikros. 

 

http://siauliurvsb.lt/uploads/files/skendimo%20plakatas.pdf
http://siauliurvsb.lt/uploads/files/P%20A%20G%20A%20L%20B%20A%20%20%20%20U%20%C5%BD%20S%20P%20R%20I%20N%20G%20U%20S%20%20%20%20%C5%BD%20M%20O%20G%20U%20I.pdf
http://siauliurvsb.lt/uploads/files/PIRMOSIOS%20PAGALBOS%20VEIKSMAI%20U%C5%BDSPRINGUS%20VAIKUI.pdf
http://siauliurvsb.lt/uploads/files/PIRMOSIOS%20PAGALBOS%20VEIKSMAI%20U%C5%BDSPRINGUS%20K%C5%AADIKIUI.pdf


 

Mokinių profilaktinis sveikatos patikrinimas.  

Remiantis PSO statistikos duomenimis, paauglių sveikata – tai vienintelė sritis, kurios 

rodikliai ištisais dešimtmečiais negerėja. Kaip pagrindinė vaikų sveikatos stiprinimo 

priemonė, pradėti vykdyti profilaktiniai sveikatos tikrinimai, kad ligos būtų 

diagnozuojamos ankstyvoje stadijoje Siekdamas pagerinti keitimąsi informacija tarp 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir mokyklų, Sveikatos apsaugos ministras dar 2004 

metais patvirtino statistinės apskaitos formą.  

Profilaktiškai pasitikrinę sveikatą, visi mokiniai mokyklai privalo pateikti nustatytos 

formos pažymėjimą (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a) „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ kiekvienais metais iki 

rugsėjo 15 d. 

Didžiausia klaida kurią daro tėvai, globėjai dėl vaikų sveikatos patikrinimo yra ta, kad palieka paskutinėms 

dienoms prieš rugsėjį, patys atsainiai (formaliai) žiūri į šį patikrinimą ir nepageidauja atlikti visų reikalingų tyrimų, 

nepasidomi ar visos pažymos grafos yra užpildytos ir ar surašytos rekomendacijos. 

Vaikų ir paauglių profilaktinių sveikatos patikrinimų dažnį ir terminą iki kurio informacija apie sveikatą turi būti 

pateikta mokyklai Lietuvoje nustato LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ir Lietuvos higienos norma 

„Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “. Tokių pažymėjimų reikalaujama kasmet 

ir moksleivių tėvams tai ne naujiena. Problema ta, kad dauguma žmonių reikalus įpratę tvarkyti paskutinę dieną. 

Tiesiog savo vaiko sveikata reikėtų susirūpinti anksčiau, ne vasaros pabaigoje. 

Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti 

bei atvykti nurodytu laiku. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). 

Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę. Svarbu atminti, kad vaikas turi 

būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Profilaktinio patikrinimo metu 

pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors 

nusiskundimų vaikas siunčiamas pas gydytojus specialistus. Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei 

tokie tyrimai buvo atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti. 

Tėvai turi atkreipti dėmesį, kad gydytojas nurodytų kokią fizinio pajėgumo grupę mokinys galės lankyti. Taip pat 

turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl fizinio krūvio, dėl mitybos, dėl regos, 

vengtinų alergenų ir panašiai. Pažyma apie moksleivio sveikatos būklę turi būti pristatyta visuomenės sveikatos 

specialistui mokykloje. 

Privalomas sveikatos patikrinimas labai svarbus, nes tinkamai atliktas padeda laiku 

nustatyti ligas, užbėgti joms už akių. Ir medikai ir moksleivių tėvai turi įsidėmėti, kad 

profilaktinio patikrinimo pažymos galioja visus metus, todėl nebūtina artėjant 

naujiems mokslo metams visiems vaikams strimgalviais pulti tikrintis sveikatos 

(jeigu sveikatos pažyma dar galioja). Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpyje 

ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja 

prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma. 

Informacija paruošta pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

medžiagą. 

 

 

  Svarbu ! 

 

http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://crimea-24.com/uploads/p/2015-07-10/minzdrav_krima_medosmotr_pri_postuplenii_v_detsadi-_shkoli_i_vuzi_ogranichen_10_dnyami.jpg&imgrefurl=http://crimea-24.com/novosti-kryma/simferopol/82307-minzdrav-krima-medosmotr-pri-postuplenii-v-detsadi-shkoli-i-vuzi-ogranichen-10-dnyami.html&h=293&w=402&tbnid=asrhfUDI5qos1M:&docid=oF1QG1z6hPUpSM&ei=4cywVYHeGseusQGn54lg&tbm=isch&ved=0CF8QMyg6MDpqFQoTCMHS65GQ8cYCFUdXLAodp3MCDA
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://deti.health-ua.org/img/faq_art/130.jpg&imgrefurl=http://deti.health-ua.org/faq/vakcinoprofilaktika-u-detej/130.html&h=200&w=250&tbnid=73_Rak3DE65heM:&docid=0--JLUHUV5dNgM&ei=4cywVYHeGseusQGn54lg&tbm=isch&ved=0CGgQMyhDMENqFQoTCMHS65GQ8cYCFUdXLAodp3MCDA


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08MNKoEGIT8 

https://www.youtube.com/watch?v=SWqME8dU9oQ&t=666s 

 

 

 

 

SAUGIOS IR GRAŽIOS VASAROS ! ! ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, 

atsakinga už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą   Irina Vidžiūnienė 
 

Mob. 8 670 46 707, el.paštas: vsb.siuliuraj.jaunimas@gmail.com 
 
 
 

 

Video medžiaga: saugi vasara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08MNKoEGIT8
https://www.youtube.com/watch?v=SWqME8dU9oQ&t=666s
mailto:vsb.siuliuraj.jaunimas@gmail.com

