
Kaip išvengti žarnyno infekcijų vasarą? 

 

 

Kaip užsikrečiama? 

Per maistą plintančioms žarnyno infekcinėms ligoms būdingas sezoniškumas. 

Pavyzdžiui, rotavirusų ir norovirusų sukeltomis infekcijomis dažniausiai užsikrečiama 

ir sergama žiemą bei ankstyvą pavasarį, o bakterinės kilmės žarnyno infekcinėmis 

ligomis, tokiomis kaip salmoneliozė, šigeliozė, kampilobakteriozė – šiltuoju metų 

laiku. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per 2022 metų pirmąjį pusmetį 

Šiaulių mieste užregistruota 11 atvejų kampilobakteriozės, kai tuo tarpu 2021-ais 

metais per visus metus buvo tik 10 atvejų. Salmoneliozės – nustatyta 6 atvejai per tą 

patį laikotarpį, o 2021 metais per visus metus salmonelioze sirgo 9 asmenys.  



Dažniausiai virusai plinta per užterštą aplinką, bakterijos – per maistą. Bakterijų, 

sukeliančių žmogui žarnyno užkrečiamąsias ligas, gali būti žalioje mėsoje, 

subproduktuose, nevirintame piene, kiaušiniuose ir ant jų, taip pat ant daržovių ir 

vaisių. Maistas gali būti užterštas jį perdirbant, laikant, gaminant. Virtuvėje maistas 

gali būti užteršiamas per netinkamai išplautus įrankius, kai tie patys naudojami 

termiškai apdorotiems ir termiškai neparuoštiems produktams ruošti.  Kenksmingi 

mikroorganizmai, esantys žalioje mėsoje, nuo pjaustymo lentelės, įrankių, šluostės ar 

rankų gali patekti ant jau valgymui paruoštų maisto produktų. Taigi, iškeptų kepsnių 

ar kitų termiškai apdorotų gaminių nedėkite ant tos pačios pjaustymo lentelės, ant 

kurios buvo pjaustoma žalia mėsa, nepjaustykite ant jos salotų, daržovių ir pan. 

Neparuoštiems ir termiškai apdorotiems maisto produktams naudokite skirtingus 

įrankius bei indus. Visada kruopščiai išplaukite indus bei įrankius, kuriuos naudojate 

mėsai, žuviai r daržovėms ruošti, nes jie vėliau bus naudojami paruoštam valgiui 

patiekti.  

Kai aplinkos temperatūra didesnė nei 10°C, ligas sukeliančios bakterijos maisto 

produktuose gali sparčiai daugintis ir gaminti toksiną, kuris sukelia apsinuodijimą 

maistu. Neretai apsinuodijama karšto rūkymo mėsa, žuvimi, dešra, pieno produktais, 

gaminiais iš kremo ir kitokiu greitai gendančiu maistu, ypač jei jis kelias valandas buvo 

laikomas 20°C ir aukštesnėje temperatūroje. 

Saugus laikymas ir gaminimas 

Kadangi nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, pagrindinė profilaktikos 

priemonė yra saugus maistas ir asmens higiena, t. y. švarios rankos ir švari aplinka. 

Perkant maistą atkreipti dėmesį į galiojimo datą ir vengti pirkti maistą tose vietose, kur 

neužtikrintos tinkamos maisto laikymo sąlygos. Maisto gaminimui patartina naudoti 

tik švarų geriamąjį vandenį, neplauti vaisių ir daržovių ežere ar upėje, saugoti maistą 

nuo musių ir graužikų. Stenkitės neužkandžiauti paplūdimiuose prekiaujamais 

pyragėliais su mėsa ar dešrelėmis. 

Norint sumažinti riziką užsikrėsti maistu plintančiomis infekcinėmis ligomis 

rekomenduojama gyvūninės kilmės produktus (paukštieną, mėsą, žuvį) gerai išvirti ar 



iškepti. Kai mėsos gabalo viduje temperatūra pasiekia +78°C, patogeniniai 

mikroorganizmai žūva. Kiaušinius valgyti kietai virtus ar gerai iškeptus. Labai svarbu 

maistą gaminti taip, kad patogeniniai mikroorganizmai, esantys žaliuose produktuose, 

nepatektų į vartojimui paruoštą maistą. Todėl kiekvieną kartą būtina plauti rankas po 

žalios mėsos ruošimo, taip pat kruopščiai išplauti ir nuvalyti įrankius, stalų paviršius, 

lenteles, ant kurių buvo išdorota žalia mėsa ar paukštiena. Turime pasiekti, kad 

šaldytuve termiškai apdorotas maistas nesiliestų su termiškai neapdorotu maistu, o 

skystis nuo atitirpinamos mėsos nelašėtų ant kitų produktų. Šiuo metu, kai prekyboje 

pilna įvairių dėžučių, plėvelių, tai nesunku padaryti. 

Nepasterizuotą pieną ar iš jo pagamintus produktus, ypač pirktus turgavietėse iš 

atsitiktinių asmenų, būtina pakaitinti ar kitaip termiškai apdoroti. 

Paruoštą maistą suvartokite kuo greičiau, o nesuvalgytą ar iš anksto paruoštą maistą 

laikykite šaldytuve, nes kambario temperatūroje bakterijos sparčiai dauginasi.  Ligą 

paprastai sukelia pakankamai didelis patekusių su maistu bakterijų kiekis. Ilgiau 

laikytą šaldytuve maistą prieš vartojimą gerai pakaitinkite. 

 

Rankų ir maisto švara 

Nieko naujo, kad reikia visada nusiplauti rankas su muilu ne tik pasinaudojus tualetu, 

prieš valgį ar prieš valgio gaminimą. Rankas plauti privalu dar dažniau – jį gaminant, 

kad būtų išvengta kryžminės maisto taršos. Be to, reikia kuo dažniau plauti, valyti 

virtuvės stalo, pjaustymo lentelių paviršius bei įrankius.  

Patartina nuolat dezinfekuoti kempinėles, šluostes, jas virinant arba pamerkiant į 

buityje naudojamus dezinfekuojančius tirpalus. Lengviausia turbūt jas dažnai keisti, o 

gamtoje naudoti vienkartines servetėles. 

Taip pat nepamirškime plauti rankas pakeitę vaikui sauskelnes, namuose slaugydami 

infekcine žarnyno liga sergantį ligonį. 

Į kelionę – tik saugus maistas 



Pasirūpinti užkandžiais paprastai būna paskutinis pasiruošimo bet kokiai kelionei 

etapas. Paskutinis, bet anaiptol ne mažiausiai reikšmingas – netinkamai parinkti maisto 

produktai gali gerokai apkartinti išvykos džiaugsmus ir sugadinti nuotaiką. Atkreipkite 

dėmesį renkantis maisto produktus išvykai: galite rinktis savo mėgstamus produktus, 

tačiau reikia itin atidžiai paisyti jų laikymo sąlygų iki suvartojant. Greitai gendantys 

maisto produktai vasarą, ypač termometro stulpeliui perkopus 30 laipsnių, neretai 

tampa apsinuodijimo priežastimi. Keliaujant ar iškylaujant gamtoje, gana dažnai 

apsinuodijama mišrainėmis su majonezu, karštai rūkytos mėsos, žuvų gaminiais, 

dešromis, pieno produktais, šaltiena ar patiekalais drebučiuose, tortais ar pyragais, 

kuriems pertempti ar įdaryti naudojami kremai su žaliais kiaušiniais (pvz. tiramisu, 

eklerai). Šie maisto produktai yra labai greitai gendantys, juos reikia laikyti šaltai nuo 

pagaminimo iki valgymo. Neturint galimybės jų tinkamai transportuoti, vasarą jų 

nereikėtų imti į kelionę.  

Klaidinga tikėtis, kad vakuuminėje pakuotėje produktai yra saugūs: smarkiai kintant 

laikymo temperatūrai ir susikaupus skysčiams, pakuotėje gali sparčiai daugintis 

pavojingi mikroorganizmai. 

 

Kelionę gerai ištveriantys produktai 

Labai svarbu kad kelionėje valgomas maistas būtų sveikas, teikiantis energijos ir 

naudingas organizmui. Taigi, ko įsidėti? Kietasis sūris – vienintelis pieno produktas, 

kurį galima drąsiai dėti į kelionės krepšį. Juoda ar balta duona, šalto rūkymo mėsos 

gaminiai, pomidorai, agurkai, kitos daržovės ir vaisiai. Neapsiriksite įsidėję sausainių 

be kremo, džiūvėsių, dribsnių, sėklų, riešutų ir razinų. Tik nepamirškime, kad riešutus 

ir razinas prieš įsidedant būtina kruopščiai nuplauti, nusausinti. Troškulį patariama 

malšinti grynu arba negazuotu mineraliniu vandeniu ir vaisvandeniais, fasuotais 

buteliuose. 



Jeigu nepavyko išvengti maistu plintančios infekcinės ligos, pajutus pirmuosius ligos 

požymius (pykinimą, vėmimą, viduriavimą, pilvo skausmus, karščiavimą), patartina 

kuo skubiau kreiptis į gydytoją. 
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