
Infekcijos grandinę sudaro šeši elementai:

2. Infekcijos
sukėlėjai –
helmintai

5. Imlus organizmas
– žmogus arba

gyvūnas

Helmintai silpnina vaikų sveikatą, sukeldami įvairių negalavimų: bendrą silpnumą, viduriavimą, pilvo
skausmus, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, galvos skausmą, odos bėrimus, kosulį, regos sutrikimus,
mažina apetitą bei sukelia kūno masės mažėjimą, sutrikdo miegą.

Vaikai, užsikrėtę helmintais, mažiau valgo, sutrinka maisto medžiagų įsisavinimas. Vitaminų ir maisto
medžiagų, kuriuos suvartoja parazitas, stygius sukelia avitaminozes ir bendrą organizmo nusilpimą. Sumažėja
vaikų mokymosi produktyvumas, gebėjimas sukoncentruoti dėmesį, kartu blogėja bendra
psichosocialinė būsena. 

Helmintozės yra kirmėliniai susirgimai, kuriuos sukelia į
žmogaus organizmą patekusios parazitinės kirmėlės. Šios
kirmėlės dar vadinamos helmintais. 

Helmintai, gyvendami žmogaus organizme, išskiria savo medžiagų apykaitos produktų, kurie nuodija organizmą.
Nuodingas šių medžiagų poveikis pasireiškia alerginėmis reakcijomis (karščiavimas, audinių patinimas,
raumenų ir sąnarių skausmai, limfmazgių padidėjimas).

Helmintai mechaniškai žaloja ir ardo audinius bei organus, kuriuose jie gyvena (lervų migracija audiniuose,
žarnos sienelių pažeidimai helmintų prisitvirtinimo vietose, žarnų peristaltikos sutrikdymas, spazmai, žarnos
spindžio užkimšimas, įvairių organų spaudimas ir t. t.). Šie pažeidimai pasireiškia pilvo skausmais, viduriavimu,
pykinimu, vėmimu, anemija ir įvairiomis kitomis sveikatos problemomis.

HELMITOZĖS

Helmintai slopina organizmo imunitetą, todėl vaikai tampa neatsparūs ir kitiems infekciniams susirgimams.
Taip pat lėtina imuniteto susidarymą skiepijimų metu.

Jie mechaniškai žaloja bei alergizuoja organizmą, sukelia mažakraujystę ir daugelį kitų sveikatos problemų,
lėtina vaikų fizinį ir psichinį vystymąsi. 

Sunki, komplikuota ir ilgai trunkanti infekcija, juolab jei nebuvo laiku paskirtas gydymas, gali būti ir mirties
priežastis.

Infekcinės ligos, tarp jų ir helmintozės, gali plisti tik tuo
atveju, jeigu yra visi šeši infekcijos grandinės elementai.
Nutraukus ar užblokavus nors vieną grandinės elementą
galima išvengti užsikrėtimo ir sergamumo helmintozėmis. 

Helmitų sukeliami negalavimai

1. Infekcijos
šaltinis – sergantis
žmogus ar gyvūnas

3. Infekcijos
išėjimo vartai –
išeinamoji anga

4. Perdavimo
veiksniai – nešvarios

rankos, užkrėstas
maistas, vanduo,

dirvožemis, žmogaus
aplinkos objektai

6. Infekcijos
įėjimo vartai –

burna

HELMITAI

ASKARIDĖ

 KASPINIUOTIS

SPALINĖ

TRICHINELĖS

TOKSOKARAS



Veiksniai, turintys įtakos plitimui 

Žmonių ir gyvūnų užteršta aplinka

•  Neteršti dirvožemio ir vandens žmonių bei gyvūnų
išmatomis;
•  saugoti poilsio vietas, parkus, paplūdimius, vaikų žaidimo
bei sporto aikšteles, kiemus ir smėlio dėžes nuo šunų ir
kačių išmatų.

Prasta asmens higiena
•  Plauti rankas prieš valgį ar maisto ruošimą, pasinaudojus
tualetu, po darbo darže ar sode, pažaidus su savo
augintiniu ar šiaip pažaidus lauke;
•  nekišti į burną nešvarių daiktų ar pirštų;
•  trumpai karpyti nagus, jų nekramtyti;
•  laikytis viso kūno švaros, praustis po dušu ar vonioje;
•  dėvėti švarius drabužius, jiems susitepus – keisti;
•  dažnai keisti apatinius drabužius;
•  naudoti tik švarius rankšluosčius ir patalynę.

Užterštas vanduo

•  Neteršti vandens žmonių ir gyvūnų
išmatomis;
•  negerti vandens iš atvirų vandens
šaltinių bei užterštų šulinių;
•  esant reikalui vandenį virinti ar filtruoti.

Užterštas maistas

•  Tirti užaugintų kiaulių, sumedžiotų
laukinių žvėrių mėsą dėl trichineliozės;
•  valgyti tik nuplautus vaisius, daržoves ir
uogas;
•  neužteršti maisto žemėmis;
•  neleisti teršti maisto musėms;
•  neliesti maisto nešvariomis rankomis.

Nešvari gyvenamoji aplinka

•  Reguliariai vėdinti, tvarkyti bei drėgnu
būdu valyti gyvenamąsias patalpas, tualetus
ir vonias;
•  siurbti, periodiškai dulkinti lauke bei valyti
drėgnu būdu kilimus;
•  laikyti žaislus švarius, kartais juos nuplauti
vandeniu su muilu.

Netinkamas elgesys su gyvūnais
•  Nevalgyti kartu su savo augintiniais iš tų pačių indų;
•  neleisti laižyti šuniukams ar kačiukams veido, ypač lūpų;
•  šuniukus vedžioti jiems skirtose aikštelėse;
•  neleisti savo augintiniams teršti aplinkos, surinkti jų išmatas
ir su maišeliu išmesti į konteinerį;
•  tirti augintinius dėl helmintų, prireikus gydyti;
•  nežaisti su valkataujančiais gyvūnais;
•  rūpintis savo augintinių švara;
•  kiekvieną dieną tvarkyti namuose auginamų kačių tualetus.



Liaudiškai vadinamos - spalinės. Spalinės yra 3–10 mm ilgio
kirmėlės.   Enterobiozė plačiai paplitusi tarp vaikų,
lankančių vaikų įstaigas.  Neretai šią ligą vaikai perduoda ir
savo tėveliams bei broliukams ir sesutėms, savo draugams. 
Žmogus užsikrečia, kai spalinių kiaušinėlių patenka į burną
(per užterštas rankas ar maistą). Nuo sergančio žmogaus
spalinių kiaušinėlių patenka ant naktinių ir lovos baltinių,
grindų, lieka ant rankšluosčių, tualetų unitazų, vonios kraštų,
per užterštas rankas patenka ant maisto. Spalinių kiaušinėlius
gali išnešioti ir musės. Su dulkėmis jie gali pakilti į orą ir nusėsti
ant įvairių žmogaus aplinkos daiktų (kilimų, užuolaidų, žaislų,
lentynų ir kt.). Kasydamasis sergantis asmuo kiaušinėliais
užteršia savo panages, o rankomis liesdamas burną vėl
užsikrečia kirmėlėmis, todėl liga gali tęstis mėnesius ar
metus. Paprastai užsikrečia visi šeimos nariai. Subrendusiam
spalinių kiaušinėliui patekus į žmogaus organizmą, plonojoje
žarnoje iš jo išsirita lerva. Ji įsiskverbia į žarnos gleivinę, auga,
kol virsta suaugusia kirmėle.

KĄ REIKĖTŲ DARYTI NORINT NEUŽSIKRĖSTI?
•  Plauti rankas pasinaudojus tualetu, prieš valgį ar maisto ruošimą.
•  Trumpai karpyti nagus ir jų nekramtyti.
•  Sergančiam vaikui naktį patartina užmauti apglundančias kelnaites, kad jam kasantis į panages
nepatektų kirmėlių kiaušinėlių. Kelnaites reikia keisti kasdien, išskalbus išlyginti karštu lygintuvu.
•  Kiekvieną rytą šiltu vandeniu ir muilu gerai nusiplauti sėdmenis, šlaunis ir rankas.
•  Po gydymo pakeisti visus kūno ir lovos baltinius ir juos išvirinti.
•  Vandeniu ir muilu praplauti bei išskalbti vaikų žaislus.
•  Keletą dienų po gydymo kiekvieną dieną plauti/siurbti gyvenamąsias, ypač – miegamąsias
patalpas. Patalpas valyti drėgnu būdu, po to karštu vandeniu nuplikyti naudotus plovimo
įrankius.
•  Karštu vandeniu plauti tualeto unitazą, vonią ir naktinius puodus.

Pirmas dvi savaites po užsikrėtimo liga pasireiškia pilvo
skausmais, dažniausiai bambos srityje, gali padažnėti
tuštinimasis, pykinti, kartais būna ir vėmimas. Tik
praėjus maždaug 30 dienų po užsikrėtimo kirmėlės
iššliaužia pro išangę ir padeda kiaušinėlių. Būtent šiuo
metu sukeliamas stiprus išangės niežulys. Labiausiai
vaiką erzina niežėjimas. Kadangi labiausiai niežti naktį,
vaikas blogiau miega. Dėl bendros intoksikacijos gali
svaigti ir skaudėti galvą. Vaikas būna irzlus, nervingas.
Dažnai skauda pilvą, gali pykinti. Sumažėja apetitas.
Mergaitėms kirmėlės gali suerzinti išorinius lytinius
organus, atsiranda paraudimas, perštėjimas. Niežulys
trunka 1–3 dienas ir po to išnyksta, tačiau po 2–3
savaičių dažnai pasikartoja. Toks periodiškumas susijęs
su pakartotinu užsikrėtimu (reinfekcija). Kai spalinėmis
užsikrečiama pakartotinai, ligos simptomai trunka
ilgiau, niežulys tampa pastovus ir kankinantis. 

ENTEROBIOZĖ (KONTAKTINĖ
HELMINTOZĖ)

SIMPTOMAI LIGOS NUSTATYMAS
Enterobiozė nustatoma mikroskopu tiriant išangės
raukšlių nuograndas, kuriose randam spalinių
kiaušinėlių. Reikia žinoti, kad prieš tyrimą vaiko
nereikia apiplauti, nes tuomet bus netikslūs tyrimai.
Kad vaikas nebūtų ilgalaikis infekcijos šaltinis,
būtina jį gydyti. 

Gydoma vaistais nuo kirmėlių (antihelmintikais).
Rekomenduojama išsitirti ir gydytis visai šeimai, nes
dažniausiai enterobioze užsikrečia ir kiti šeimos
nariai. Asmenys, gydyti nuo enterobiozės, praėjus 2
savaitėms ir 1 mėnesiui vėl tiriami dėl spalinių
norint nustatyti, ar jie pakartotinai neužsikrėtė šia
helmintoze. Kad vaikai pakartotinai neužsikrėstų
enterobioze, labai svarbu yra profilaktinės
priemonės. 

GYDYMAS



KĄ REIKĖTŲ DARYTI NORINT NEUŽSIKRĖSTI?
•  Pažaidus su šunimis ar katėmis, plauti rankas šiltu vandeniu su muilu.
•  Nevalgyti neplautų uogų, vaisių ir daržovių.
•  Neleisti šunims išmatomis teršti aplinkos, savo augintinių išmatas surinkti ir su
maišeliu išmesti į konteinerį.
•  Šunis vedžioti jiems skirtose aikštelėse.
•  Saugoti vaikų žaidimo vietas nuo šunų ir kačių.
•  Smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose, nenaudojamas uždengti (jeigu leidžia sąlygos).
•  Rūpintis savo augintinių švara ir sveikata.
•  Šunis ir kates tirti dėl kirmėlių ir prireikus gydyti.
•  Neleisti augintiniams laižyti savo veido, indų, kuriuos valgydami naudoja žmonės.
•  Nežaisti su valkataujančiais gyvūnais.

KĄ REIKĖTŲ DARYTI NORINT NEUŽSIKRĖSTI?
•  Saugoti sodybas, vaikų žaidimo aikšteles, kiemus, smėlio dėžes nuo teršimo žmogaus išmatomis.
•  Netręšti žmonių išmatomis daržų ar sodų.
•  Plauti rankas po naudojimosi tualetu, po darbo sode ar darže, prieš valgant ar ruošiant maistą.
•  Maistui naudoti tik nuplautus vaisius, uogas ir daržoves.
•  Negerti vandens iš atvirų vandens telkinių. Esant būtinybei naudoti vandenį, jį virinti.
•  Naikinti muses ir saugoti maistą nuo jų teršimo.

Ši liga įtariama, jei yra ilgas neaiškios
kilmės karščiavimas. Diagnozė
patvirtinama atliekant kraujo tyrimus. Ši
liga yra išgydoma naudojant tam tikrus
antihelmintinius vaistus. Įvertinant
gydymo veiksmingumą, atliekami
pakartotini kraujo tyrimai. 

Dažnai liga praeina nepastebėta
ir nustatoma atsitiktinai, atlikus
išmatų tyrimus ar suaugusiai
kirmėlei pasišalinant su
išmatomis. Lervoms keliaujant
per plaučius, tiriant mikroskopu
skreplius, randama kirmėlių lervų.

  Visus užsikrėtusius vaikus reikia gydyti, tam naudojami specialūs
antihelmintiniai vaistai.  Po gydymo praėjus 2–3 savaitėms
mikroskopu tiriamos išmatos, sprendžiama apie gydymo
veiksmingumą, jei reikia – gydymas kartojamas.

ASKARIDOZĖ (GEOHELMINTOZĖ)

TOKSOKAROZĖ (GEOHELMINTOZĖ)

Askaridozė yra kirmėlinė liga, kurią sukelia 10–30 cm ilgio apvalios, į slieką
panašios kirmėlės – askaridės. Daugiausiai serga ikimokyklinio ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikai. Žmogus užsikrečia askaridžių kiaušinėliais per
dirvožemiu suterštas rankas, valgant nešvarias žalias daržoves, vaisius,
uogas, geriant nevirintą atvirų vandens telkinių vandenį. Askaridžių
kiaušinėlių ant maisto gali patekti su dulkėmis, juos gali pernešti musės.

SIMPTOMAI
Ligos pradžioje, vykstant lervų migracijai,
vystosi alerginės žmogaus organizmo
reakcijos, tai yra uždegiminiai plaučių
pakitimai, astminiai priepuoliai, atsiranda
lūpų pabrinkimai.
Vėliau, kai organizme parazituoja jau
suaugusios kirmėlės, ligonis skundžiasi
pablogėjusiu apetitu, galvos svaigimu,
pykinimu, pilvo skausmu. Vaikams
būdingas seilėtekis, griežimas dantimis
(naktį), naktinės haliucinacijos, pilvo
pūtimas bei skausmai. Sergančių mažų
vaikų sulėtėja augimas bei vystymasis. 

LIGOS NUSTATYMAS

GYDYMAS

Toksokarozę sukelia apvaliųjų kirmėlių toksokarų  (apvalioji šunų,
rečiau apvalioji kačių, kirmėlė) lervos. Infekcijos šaltinis - sergantys
šunys ir katės. Pakliuvę į dirvožemį kirmėlių kiaušinėliai per 2–3
savaites subręsta ir jau tampa pavojingi žmogui ir gyvūnams.
Žmogus užsikrečia prarijęs toksokarų kiaušinėlių. Kadangi
toksokarų kiaušinėliai bręsta dirvožemyje, todėl žmogus užsikrečia
nuo nešvarių, žemėtų rankų, valgydamas neplautas uogas,
vaisius bei daržoves, vaikai – žaisdami smėlio dėžėse, žaliose
vejose, kuriose yra šunų ir kačių išmatų. 

SIMPTOMAI, LIGOS
DIAGNOZĖ, GYDYMAS



KĄ REIKĖTŲ DARYTI NORINT NEUŽSIKRĖSTI?
•  Svarbiausia yra tikrinti užaugintų kiaulių ar sumedžiotų šernų skerdieną dėl trichineliozės. Reikia nupjauti
gabaliuką (apie 100 gramų) raumenų (geriausiai diafragmos, liežuvio, tarpšonkaulinių raumenų) ir nunešti į
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją. Tik gavus neigiamą atsakymą galima naudoti mėsą
maistui.
•  Turgavietėse kiaulieną ar laukinių gyvulių mėsą galima pirkti tik įsitikinus, kad yra veterinarijos laboratorijos
antspaudas.
•  Graužikai yra pagrindiniai trichineliozės platintojai gamtoje, todėl būtina ūkiuose naikinti graužikus.
•  Kiaules gali užkrėsti ir medžiotojai, kai jie laukinių gyvūnų mėsa šeria savo kiaules. Todėl griežtai draudžiama
kiaules šerti žaliomis medžioklės laimikių atliekomis, kurios gali būti užkrėstos trichinelėmis.
•  Sumedžiotų arba kritusių laukinių plėšrūnų, graužikų, valkataujančių šunų ir kačių lavonus reikia sudeginti arba
giliai užkasti, kad jų nesuėstų kiaulės ar kiti laukiniai gyvūnai.
•  Svarbu ir mėsos paruošimo būdas. Mažiau pavojinga yra valgyti troškintą ar virtą mėsą. 250 gramų dydžio mėsos
gabaliukus reikia virti 1–1,5 valandos. Aukštoje temperatūroje gana greitai žūna trichinelės, jei karštis jas paveikia
tiesiogiai. Kai patiekalams ruošti naudojami dideli mėsos gabalai, juose esančios lervos nepakankamai paveikiamos
ir gabalo viduje lieka gyvybingos. Trichinelės išlieka gyvybingos, jei mėsa rūkoma, sūdoma ir panašiai.
•  Žalia ir termiškai apdorota mėsa turi būti malama atskiromis mėsmalėmis arba jas panaudojus reikia gerai
išvalyti ir tik tada malti kitus produktus. 

Gydant trichineliozę skiriami specialūs
antihelmintiniai vaistai. Asmenys, persirgę
sunkia ir vidutinio sunkumo trichineliozės forma,
dar pusę metų mediciniškai stebimi, jiems
atliekami kraujo tyrimai. 

TRICHINELIOZĖ (BIOHELMINTOZĖ)

Trichineliozė yra ūmus žmonių ir gyvūnų susirgimas, kurį sukelia Trichinella genties
apvaliosios kirmėlės. Trichinelioze serga visų amžiaus grupių žmonės.
Pagrindinis ligos sukėlėjų rezervuaras yra laukiniai ir naminiai gyvūnai, mėsėdžiai ir
visaėdžiai gyvūnai bei jūros žinduoliai. Žmonių trichineliozė Lietuvoje plinta per
infekuotą trichinelėmis kiaulieną ir šernieną. Žmonės šia helmintoze užsikrečia
vartodami žalią ar per mažai termiškai apdorotą užsikrėtusių kiaulių ir šernų mėsą,
kurioje yra cistų su trichinelių lervomis.

SIMPTOMAI

Ligos pradžioje, kai kirmėlės yra žarnyne, skauda pilvą,
kyla šleikštulys, vėmimas, viduriavimas. Vėliau, lervoms
migruojant į raumenis (1 savaitę po užsikrėtimo), atsiranda
veido ir akių pabrinkimai (edemos), vystosi akių
junginės uždegimas, pakyla temperatūra, atsiranda
raumenų skausmai, odos bėrimai, nemiga, nerimas,
kartais – haliucinacijos. Kartais būna viršutinių
kvėpavimo takų uždegimas, sausas kosulys, padidėja
kepenys, blužnis, periferiniai limfmazgiai. 
Vaikams dažniau nei suaugusiems trichineliozės eiga būna
lengva: jiems trumpam pakyla kūno temperatūra, šiek tiek
skauda raumenis, truputį patinsta audiniai.

LIGOS NUSTATYMAS
Diagnozė nustatoma atsižvelgiant į būdingus ligos
požymius, susirgimo istorijos duomenis, ypač kai suserga
grupė žmonių, valgiusių tos pačios mėsos. Atliekami
kraujo tyrimai. Diagnozė patvirtinama ištyrus likusią mėsą:
mikroskopu nustatomos mėsoje esančios trichinelių
lervos.

GYDYMAS



Kaspinuočiai yra plokščiosios kirmėlės. Žmogaus organizme gali
parazituoti kelių rūšių kaspinuočiai.
Žuvinis kaspinuotis  yra stambiausias iš visų kaspinuočių. Jo ilgis siekia
iki 10–20 metrų.Žmogaus organizme gyvybingas būna iki 30 metų.
Užsikrečiama suvalgius žalios ar nepakankamai termiškai apdorotos
žuvies, kurioje buvo žuvinio kaspinuočio lervų.
Jautinis kaspinuotis  Jis parazituoja žmogaus plonojoje žarnoje ir siekia
iki 5–10 metrų ilgio. Žmogus užsikrečia suvalgęs žalios ar blogai
termiškai paruoštos jautienos, kurioje buvo jautinio kaspinuočio lervų.
Mažasis kaspinuotis būna 0,5–5 centimetrų ilgio.  Užsikrečiama nuo
sergančio žmogaus, kuris su išmatomis
išskiria jau subrendusių parazito kiaušinėlių. Dažniau užsikrečia vaikai.
Kiaulinis kaspinuotis būna 1,5–2 metrų ilgio. Žmogus užsikrečia
kaspinuočio lervomis valgydamas žalią ar nepakankamai termiškai
apdorotą kiaulieną, kurioje yra kiaulinio kaspinuočio lervų. Žmogus taip
pat gali kiauliniu kaspinuočiu užsikrėsti su maistu, vandeniu ar nuo
nešvarių rankų patekus kaspinuočio kiaušinėliui į burną.
Šuninis kaspinuotis - žmogaus organizme parazitas bręsta tik iki lervos
stadijos. Žmogus echinokokoze gali užsikrėsti nuo nešvarių rankų,
užterštų glostant šunį, dirbant darže, liečiant žolę arba šieną, valgant
neplautus vaisius, daržoves, uogas, geriant atvirų telkinių vandenį. 

KĄ REIKĖTŲ DARYTI NORINT NEUŽSIKRĖSTI?
• Nustatyti užsikrėtusius žmones ir juos gydyti, nes ligonis kiekvieną dieną su išmatomis išskiria
daugybę helmintų kiaušinėlių ir labai teršia aplinką.
• Žmonių ir gyvūnų išmatomis neteršti dirvožemio, vandens telkinių.
• Ugdyti vaikų higienos įgūdžius, pratinti plauti rankas su muilu prieš valgant ar ruošiant maistą,
pažaidus su šunimis, po darbų ar žaidimų lauke.
• Dažnai skalbti drabužius ir patalynę.
• Nevalgyti neplautų uogų, vaisių ir daržovių, negerti nevirinto vandens iš atvirų vandens telkinių.
• Nevalgyti žalios ar termiškai per mažai apdorotos žuvies. Žuvį ir jos produktus reikia kepti ar virti
netrumpiau kaip 20 minučių.
• Namų ūkiuose užaugintų kiaulių ir galvijų mėsą privatūs vartotojai turėtų patikrinti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos laboratorijose. Nevalgyti, neragauti žalios, nepakankamai išvirtos ar
iškeptos kiaulienos ar jautienos.
• Neleisti šunims laižyti veido, lėkščių, iš kurių valgo žmonės. Šunis šerti tik iš jiems skirtų dubenėlių.
• Šunis laikyti pririštus, tikrinti dėl šuninio kaspinuočio, sergančius – gydyti.
• Šunis vedžioti tik tam skirtose vietose.
• Nežaisti su valkataujančiais šunimis.

KASPINUOČIAI

Žmonės, kurių žarnyne parazituoja kaspinuočiai,
skundžiasi pykinimu, vėmimu, pilvo skausmu,
vidurių užkietėjimu ar viduriavimu, su
išmatomis išeinančiomis kirmino dalimis
(nareliais), alkio jausmu, mažėjančia kūno
mase, nuovargiu, silpnumu, galvos svaigimu,
sumažėjusiu darbingumu, kartais traukuliais.

Nustatant ligą ligonio išmatos tiriamos mikroskopu.
Randama kaspinuočio narelių ir kiaušinėlių. Pagal
narelių struktūrą ir formą galima nustatyti kaspinuočio
rūšį. Atliekami kraujo tyrimai. Echinokoko pūslės
pastebimos tiriant organizmą rentgeno spinduliais,
ultragarsu.

SIMPTOMAI LIGOS NUSTATYMAS

Informacinis pranešimas parengtas remiantis: METODINĖ MEDŽIAGA, skirta INTEGRUOTI TRICHINELIOZĖS IR
KITŲ HELMINTOZIŲ PROFILAKTIKOS TEMĄ Į VAIKŲ UGDYMO PROCESĄ, 2018m.

http://www.kaunovsb.lt/data/public/uploads/2018/01/higienos-igudziu-ugdymas-ir-helmintoziu-profilaktika.pdf

