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2020 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2020 

 
 

1. S. Čaplinskas: dauguma žmonių mirs ne dėl koronaviruso, o dėl netiesioginės žalos. 

Diena. 2020 birželio 1. <http://www.diena.lt> 

2. Specialistai pasakė, kaip teisingai ištraukti erkę: įsidėmėkite visam laikui: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 2020 

gegužės 29. <http://www.tv3.lt> 

3. Ar galima koronavirusu užsikrėsti per akis? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 28. 

<http://www.diena.lt> 

4. Skiepijimams nuo erkinio encefalito karantinas didelės įtakos neturėjo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi, medicinos mokslų 

daktaru, Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 28. <http://www.diena.lt> 

5. Gal užtektų 11 dienų izoliacijos? [komentuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius Saulius Čaplinskas / užrašė] Vidmantas Misevičius. Respublika. 2020 

gegužės 27. <http://www.respublika.lt> 

6. Socialdemokratų sąrašo nauji veidai – Lazutka, Čaplinskas, Kaluginas papildyta 

Lazutkos, Čaplinsko komentarais. Dalia Plikūnė. Delfi. 2020 gegužės 27. 

<http://www.delfi.lt> 

7. Profesorius – apie tyrimus, kurie gali padėti išsiaiškinti, kaip išplito COVID-19: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 27. <http://www.diena.lt> 

8. Profesorius apie COVID-19: yra nemaža rizika, kad rudenį susirgimų skaičius išaugs. 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 26. <http://www.diena.lt> 

9. Kada ir kokios naujos COVID-19 bangos tikėtis ir kaip gyvensime vasarą? Interviu. 

Laida „DELFI dėmesio centre“. 2020 gegužės 26. <http://www.delfi.lt> 

10. Profesorius apie „nulinio“ paciento identifikacijos tyrimą: jis neduos jokios naudos: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 25. <http://www.diena.lt> 

11. Naujai viruso bangai rudenį reikia ruoštis jau dabar: modernios priemonės patikrai 

pasieniuose jau egzistuoja: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio centre“. 

2020 gegužės 25. <http://www.delfi.lt> 

12. Profesorius: kuo remiantis teigiama, kad besimptomių atvejų Lietuvoje mažai? 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 gegužės 22. <http://www.diena.lt> 

13. Profesorius apie mokslininkų bandymus sukurti vakciną nuo COVID-19: yra gerų 

naujienų: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Diena. 2020 gegužės 22. <http://www.diena.lt> 

14. Koronaviruso debesys virš Lietuvos: ekspertai lygina su loterija ir vardija svarbiausius 

žingsnius: [pokalbis su Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentu Liutauru Labanausku, 

Vilniaus universiteto profesoriumi infektologu Arvydu Ambrozaičiu, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuviene, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesorium Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Tadas Ignatavičius. 

Lietuvos rytas. 2020 gegužės 22. <http://www.lrytas.lt> 

15. Profesorius Čaplinskas pasidalijo gera naujiena: artėjama prie vakcinos atradimo nuo 

COVID-19. TV3 naujienų portalas. 2020 gegužės 22. <http://www.tv3.lt> 

16. Dėl karantino nutraukimo – du kardinaliai skirtingi scenarijai: arba dabar, arba po dvejų 

metų: [pokalbis su Premjeru Sauliumi Skverneliu, sveikatos apsaugos ministru 
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Aurelijumi Veryga, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku, medicinos mokslų daktaru, profesoriumi Vytautu Usoniu / užrašė] Gintarė 

Bakūnaitė. Delfi. 2020 gegužės 21. <http://www.delfi.lt> 

17. S. Čaplinskas: įrodyta, kad COVID-19 turi panašumų su tymais. Diena. 2020 gegužės 

21. <http://www.diena.lt> 

18. S. Čaplinskas: peršalimu sirgę žmonės gali turėti tam tikrą imunitetą nuo COVID-19? 

Diena. 2020 gegužės 20. <http://www.diena.lt> 

19. Čaplinskas apie renginius: net ir atviroje erdvėje virusas netruktų išplisti. Marius 

Zaremba. TV3. 2020 gegužės 20. <http://www.tv3.lt> 

20. Čaplinskas rėžė Verygai dėl testavimo kvotų ir vis tęsiamo karantino: negalime taip 

gyventi amžinai. Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 gegužės 20. <http://www.tv3.lt> 

21. Profesoriui S.Čaplinskui sunerimus dėl bekontakčių alkotesterių, policija jų laikinai 

atsisako. 15 min. 2020 gegužės 20. <http://www.15 min.lt> 

22. Profesorius S. Čaplinskas įspėjo: „Šiuo metu geriau nesilankyti kirpykloje“. Lietuvos 

rytas. 2020 gegužės 20. <http://www.lrytas.lt> 

23. Čaplinskas apie koronavirusą ir plaukus: ypač moteris tai nuliūdins. TV3 naujienų 

portalas. 2020 gegužės 18. <http://www.tv3.lt> 

24. Antra koronaviruso banga jau kyla kai kuriose šalyse: interviu. TV3. 2020 gegužės 18. 

<http://www.tv3> 

25. Čaplinskas: COVID-19 pėdsakų randama daug daugiau organų ir spermoje. Delfi. 2020 

gegužės 17. <http://www.delfi.lt> 

26. S. Čaplinskas apie COVID-19: kaip didysis įsibrovėlis puola visus organus. Diena. 

2020 gegužės 17. <http://www.diena.lt> 

27. S. Čaplinskas paaiškino, kodėl Rytų Europos šalys yra atsparesnės koronavirusui. 

Danutė Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 gegužės 16. <http://www.lrytas.lt> 

28. Profesorius: apribojimus panaikinančios šalys turėtų pasimokyti iš Švedijos klaidų: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 

2020 gegužės15. <http://www.diena.lt> 

29. Čaplinskas: atsiranda vis daugiau duomenų, kad net ir vaikams ši liga gali būti mirtina 

nėra jokių garantijų, kad persirgus koronavirusu, atsiranda imunitetas: [Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė] 

Agnė Vasiliauskaitė. Laida „DELFI diena“. 2020 gegužės 15. <http://www.delfi.lt> 

30. Apie populiacinį COVID-19 testavimą: PGR tyrimas be serologinių – išmesti 

žmogiškieji ir finansiniai resursai: interviu. LRT laida “Panorama”. 2020 gegužės 14. 

<http://www.lrt.lt> 

31. S. Čaplinskas: klaidinga manyti, kad COVID-19 aplenks vaikus. Diena. 2020 gegužės 

14. <http://www.diena.lt> 

32. S. Čaplinskas atskleidė, kaip elgtis su vienkartinėmis ir daugiakartinėmis kaukėmis. 

Lietuvos rytas. 2020 gegužės 14. <http://www.lrytas.lt> 

33. Kaukių nešiojimas nebeprivalomas: Čaplinskas paaiškina kaip išlikti saugiems. LRT 

radijo laida „Ryto garsai“. 2020 gegužės 14. <http://www.lrt.lt> 

34. Kova su koronavirusu: atsipalaiduoti visiškai nevalia: interviu. Delfi diena. 2020 

gegužės 13. <http://www.delfi.lt> 

35. Unikauskas ir Čaplinskas ragina neatleisti vadelių: antra ataka visada baisesnė už pirmą, 

tai yra dėsnis. Indrė Česnauskaitė. LRT laida „Klauskite daktaro“. 2020 gegužės 13. 

<http://www.lrt.lt> 

36. Kiek patikimas naujojo koronaviruso testavimas? [pokalbis su Respublikinės Kauno 

ligoninės (RKL) Slaugos klinikos vadove Lina Urbiete, RKL atstove Jūrate 

Kuzmickaite, Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos vadove profesore Astra 

Vitkauskiene, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriumi Vytautu 

Kasiulevičiumi, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesorium Saulium 

Čaplinsku, Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos vyriausiaja specialiste 
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Justina Petravičiene / užrašė] Vaida Lanauskaitė. Diena. 2020 gegužės 12. 

<http://www.diena.lt> 

37. S. Čaplinskas pateikė gaires, kaip pereiti nuo karantino režimo prie įprasto gyvenimo. 

Diena. 2020 gegužės 13. <http://www.diena.lt> 

38. S. Čaplinskas pasidalijo įžvalgomis, kaip galima greičiau prikelti ekonomiką. Diena. 

2020 gegužės 12. <http://www.diena.lt> 

39. S. Čaplinskas: norint apsisaugoti nuo COVID-19, dviejų metrų atstumo gali nepakakti. 

Diena. 2020 gegužės 11. <http://www.diena.lt> 

40. Apie COVID-19 plitimą: interviu. LRT forumas. 2020 gegužės 11. <http://www.lrt.lt> 

41. Nėra jokių prielaidų manyti, kad virusas dingo: interviu. Lietuvos ryto laida “24/7”. 

2020 gegužės 10. <http://www.lrytas.lt> 

42. S. Čaplinskas: kodėl vieniems žmonėms pasireiškia COVID-19 simptomai, o kitiems – 

ne? Diena. 2020 gegužės 8. <http://www.diena.lt> 

43. Apie COVID-19 plitimą: interviu. LNK laida „Kakadu“. 2020 gegužės 8. 

<http://www.lnk.lt> 

44. S. Čaplinskas negaili kritikos sprendimui pratęsti karantiną: ar skaitėte argumentus? 

Diena. 2020 gegužės 7. <http://www.diena.lt> 

45. Čaplinskas kritikuoja sprendimą pratęsti karantiną: jūs matėte, kokie argumentai? TV3 

naujienų portalas. 2020 gegužės 7. <http://www.tv3.lt> 

46. Net ir gerai atliekami tyrimai turi 30-40 procentų paklaidą: interviu. Lietuvos ryto laida 

“Lietuvos diena”. 2020 gegužės 6. <http://www.lrytas.lt> 

47. Prof. Čaplinskas apie naujus koronaviruso simptomus: 30 proc. sulaukę neigiamo 

tyrimo atsakymo džiaugtis neturėtų: [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą prof. 

Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Laida „DELFI 

diena“. 2020 gegužės 5. <http://www.delfi.lt> 

48. S.Čaplinskas paaiškino, kaip medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso. Gailė 

Jaruševičiūtė. Respublika. 2020 gegužės 4. <http://www.respublika.lt> 

49. Ekspertai: dar šiemet turėti vakciną nuo koronaviruso yra nerealu: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku ir Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos vadove Aukse Mickiene./ užrašė] 

Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio centre. 2020 gegužės 4. 

<http://www.delfi.lt> 

50. Apie apsaugines kaukes; interviu. LR laida rusų kalba. 2020 gegužės 4. 

<http://www.lr.lt> 

51. Kaip skirtųsi gyvenimas gyvenant su vakcina ar be vakcinos nuo COVID-19: interviu. 

LRT laida “Panorama”. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

52. S. Čaplinskas paaiškino, kaip medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso. Gailė 

Jaruševičiūtė. Diena. 2020 gegužės 4. <http://www.diena.lt> 

53. Procentai ir skaičiai: S. Čaplinskas paaiškino, kada ir kaip ženkliai sumažėja tikimybė 

užsikrėsti. Lietuvos rytas. 2020 gegužės 4. <http://www.lrytas.lt> 

54. Apie COVID-19 plitimą: interviu. LR laida “Ryto garsai”. 2020 gegužės 4. 

<http://www.lr.lt> 

55. Apie kaukių nešiojimą: būnant su kauke susirgimo COVID-19 tikimybė gali sumažėti 

iki 1,5 proc. interviu. LRT. 2020 gegužės 4. <http://www.lrt.lt> 

56. S. Čaplinskas nurodė naujus COVID-19 simptomus: apie ligą įspėja ir bėrimai. Lietuvos 

rytas. 2020 balandžio 28. <http://www.lrytas.lt> 

57. Nauji koronaviruso simptomai: dėmės ant pirštų ir bėrimai: interviu. TV3. 2020 

balandžio 28. <http://www.tv3.lt> 

58. Saulius Čaplinskas apie erkinį encefalitą: 20 proc. užsikrėtusiųjų jaučia ilgalaikes 

pasekmes. Indrė Česnauskaitė. LRT televizijos laida „Labas rytas, Lietuva“ 2020 

balandžio 28. <http://www.lrt.lt> 
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59. Profesorius apie COVID-19 nustatymą iš seilių: gal nelaukime ir imkimės iniciatyvos? 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena. 2020 balandžio 27. <http://www.diena.lt> 

60. Čaplinskas ragina imtis efektyvesnio koronaviruso tyrimo: galėtų kiekvienas atlikti 

savarankiškai. TV3 naujienų portalas. 2020 balandžio 27. <http://www.tv3.lt> 

61. Abejojama dėl imuniteto persirgus koronavirusu: kuo ligos eiga lengvesnė, tuo didesnė 

tikimybė užsikrėsti dar kartą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 balandžio 26. 

<http://www.delfi.lt> 

62. Ar turėsime keliauti su specialiais sveikatos pasais? S.Čaplinskas tai mato kaip galimą 

sprendimą. 15 min. 2020 balandžio 24.  <http://www.15 min.lt> 

63. Įnirtingai aiškina, kad 5G sukelia COVID-19: specialistas kraipo galvą – 5G Lietuvoje 

neįjungtas:[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Vytautė Merkytė. Delfi. 2020 balandžio 24. <http://www.delfi.lt> 

64. S. Čaplinskas apie karantino švelninimą: turėsime išaugusį naujų susirgimų skaičių. 

Lukas Blekaitis. 2020 balandžio 23. <http://www.diena.lt> 

65. S.Čaplinskas: turėsime išaugusį naujų susirgimų skaičių. Lukas Blekaitis. Respublika. 

2020 balandžio 23. <http://www.respublika.lt> 

66. Čaplinskas – apie karantino švelninimą: žingsnis logiškas, tačiau turėsime išaugusį 

naujų susirgimų skaičių. Delfi. 2020 balandžio 23. <http://www.delfi.lt> 

67. Profesorius S. Čaplinskas įspėjo dėl naujo etapo Lietuvoje: „Viskas priklausys nuo 

dviejų žaidėjų“. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 23. <http://www.lrytas.lt> 

68. S. Čaplinskas: penkios priemonės, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino.   Teodoras 

Biliūnas. Alfa. 2020-04-22. <http://www.alfa.lt> 

69. Apie saugojimąsi nuo COVID-19 nėštumo metu: : interviu. LRT radijo laida “Ryto 

garsai”. 2020-04-22. <http://www.lrt.lt> 

70. S. Čaplinskas: ar pakartotinis užsikrėtimas COVID-19 turi kelti susirūpinimą? Diena. 

2020 balandžio 21. <http://www.diena.lt> 

71. Prof. S.Čaplinskas: ar pranešimai apie pakartotiną užsikrėtimą koronavirusu turi kelti 

susirūpinimą? 15 min. 2020 balandžio 21. <http://www.15 min.lt> 

72. Saviizoliacija nuo COVID-19: interviu. LNK. 2020-04-21. <http://www.lnk.lt> 

73. Milijonas ULAC interneto svetainės peržiūrų – šiemet rekordinis lankomumas: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

ULAC. 2020 balandžio 21. <http://www.ulac.lt> 

74. Koronavirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. 2020 balandžio 20. 

<http://www.tv3.lt> 

75. Profesorius Čaplinskas pateikė 5 priemones, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino. 

Delfi. 2020 balandžio 20. <http://www.delfi.lt> 

76. S. Čaplinskas įvardijo penkias priemones, kurios padėtų išsivaduoti iš karantino. Diena.  

2020 balandžio 20. <http://www.diena.lt> 

77. Profesorius S. Čaplinskas apie mokslui tikru iššūkiu tapusį COVID-19: „Susidūrėme su 

ypatingu monstru“. Tadas Ignatavičius. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 19. 

<http://www.lrytas.lt> 

78. Čaplinskas įvardijo, kokios gali būti pandemijos baigtys: viena labai neįtikima, kita 

pavojinga ir trečia labai ilga. LRT. 2020 balandžio 17. <http://www.lrt.lt> 

79. Apie COVID-19 užsikrėtimą Lietuvoje: interviu. LR, rusų laida. 2020 balandžio 16. 

<http://www.lr.lt> 

80. Prof. dr. Saulius Čaplinskas: dabartinė situacija – lyg vaikščiojimas lynu. Danas Nagelė. 

Respublika. 2020 balandžio 16. <http://www.respublika.lt> 

81. Čaplinskas įvardijo tris galimas pandemijos baigtis, viena jų – ypač pavojinga. TV3 

naujienų portalas. 2020 balandžio 15. <http://www.tv3.lt> 

82. Profesorius Čaplinskas: socialinių apribojimų, manau, niekada neatsisakysime. Jūratė 

Važgauskaitė. TV3. 2020 balandžio 14. <http://www.tv3.lt> 
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83. Kaip saugotis COVID-19: interviu. Laisvės tv laida “Tiek žinių: kalba daktaras”. 2020 

balandžio 14. <http://www.laisvestv.lt> 

84. Čaplinskas: imunitetas koronavirusui turėtų susiformuoti, bet ne pas visus vienodai: (vis 

tik gan didelė dalis piliečių dar nesupranta, kodėl reikia laikytis socialinės distancijos, 

fizinės socialinės distancijos galų gale, kodėl reikia laikytis tam tikros kvėpavimo 

higienos). TV3. 2020 balandžio 14. <http://www.tv3.lt> 

85. Apie COVID-19 užsikrėtimą Lietuvoje ir Švedijoje: interviu. Lietuvos radijas, rusų 

kalba. 2020 balandžio 14. <http://www.lrt.lt> 

86. Ekspertai apie karantino švelninimą: norisi, bet baisu: [laidoje kalbėjo Vilniaus 

universiteto profesorius, Santaros klinikų Šeimos medicinos centro gydytojas Vytautas 

Kasiulevičius, Visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius profesorius Saulius Čaplinskas / kalbino] Edmundas Jakilaitis. Laida 

„DELFI dėmesio centre“. 2020 balandžio 14. <http://www.delfi.lt> 

87. Europa jau švelnina karantino priemones, kada ir nuo ko turi pradėti Lietuva: interviu. 

Delfi tv. 2020 balandžio 14. <http://www.delfi.lt> 

88. S. Čaplinskas paaiškino, kas nutrauktų koronaviruso grandinę: sąlyga paprasta. Danutė 

Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 13. <http://www.lrytas.lt> 

89. COVID-19 pacientų gydymas pasveikusiųjų krauju: tokį metodą planuojama taikyti jau 

ir Lietuvoje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Patricija Kilminavičienė. LRT. 2020 balandžio 13. 

<http://www.lrt.lt> 

90. Saugokime nuo COVID-19 save ir kitus: interviu. LR. 2020 balandžio 13. 

<http://www.lr.lt> 

91. S. Čaplinskas paaiškino, kas nutrauktų koronaviruso grandinę: sąlyga paprasta. Danutė 

Jonušienė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio12. <http://www.lrytas.lt> 

92. Profesorius pataria, kaip apsisaugoti nuo koronaviruso: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danas Nagelė. Respublika. 

2020 balandžio 11. <http://www.respublika.lt> 

93. COVID-19 rekordai: kur rikiuojasi Lietuva? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra Lėka. Kauno diena. 2020 

balandžio 10. <http://www.kaunodiena.lt> 

94. COVID-19 rekordai: kur rikiuojasi Lietuva? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra Lėka. 15 min. 2020 balandžio 

10. <http://www.15 min.lt> 

95. Ekspertai aptiko galimą trečią COVID-19 plitimo būdą – virusą galima perduoti tiesiog 

kvėpuojant arba kalbant: interviu. LRT. 2020 balandžio 10. <http://www.lrt.lt> 

96. S. Čaplinskas nurodė, kaip nesupainioti koronaviruso su kita mirtinai pavojinga liga. 

Lietuvos rytas. 2020 balandžio 9. <http://www.lrytas.lt> 

97. S. Čaplinskas – apie galimą trečią COVID-19 plitimo kelią. Diena. 2020 balandžio 8. 

<http://www.diena.lt> 

98. Tokio gydymo nuo koronaviruso ėmėsi ir Lietuva: pasveikę aukoja kraują: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Marius 

Zaremba. TV3. 2020 balandžio 8. <http://www.tv3.lt> 

99. S.Čaplinskas: gali būti trečias koronaviruso plitimo kelias – jį išskiriame tiesiog 

kvėpuodami. 15 min.  2020 balandžio 8.  <http://www.15 min.lt> 

100. Ponad 80 proc. przypadków zakażeń są lokalne: interviu. Radio Wilno. 2020 balandžio 

8. <http://l24.lt> 

101. S. Čaplinskas nurodė galimą trečią COVID-19 plitimo kelią: koronavirusą platiname 

tiesiog kvėpuodami. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 8. <http://www.lrytas.lt> 

102. Nustatytas ir dar vienas tikėtinas viruso plitimo būdas, kai į aplinką jis patenka kartu su 

kalbant ar iškvėpiant susidarančiu aerozoliu. Tai reiškia, kad koronavirusas plinta 

tiesiog kvėpuojant : interviu. Lietuvos ryto tv.  2020 balandžio 8. <http://www.lrytas.lt> 

http://www.laisvestv.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
https://www.lrt.lt/tema/covid-19
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://l24.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
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103. Čaplinskas apie karantino švelninimą: iš pradžių suvokti tikrąjį ligos paplitimo mąstą. 

Goda Bandzaitė. TV3. 2020 balandžio 7. <http://www.tv3.lt> 

104. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Diena. 

2020 balandžio 7. <http://www.diena.lt> 

105. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Kauno 

diena. 2020 balandžio 7. <http://www.kaunodiena.lt> 

106. Atšilus orams išsiruošusiuosius į gamtą ragina suklusti: COVID-19 ir erkinio encefalito 

simptomai – labai panašūs: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2020 balandžio 7. 

<http://www.lrt.lt> 

107. S. Čaplinskas: daugiau nei 80 procentų visų užsikrėtimo atvejų yra vietiniai. Šiaulių 

kraštas. 2020 balandžio 7.  <http://www.skrastas.lt> 

108. Net ir nutraukus karantiną, nereiškia, kad bus atsisakyta karantino, izoliacijos ir sekimo 

priemonių: interviu. LRT.  2020 balandžio 7. <http://www.lrt.lt> 

109. Apie karantino švelninimą: iš pradžių reikėtų suvokti tikrąjį ligos paplitimo mastą: 

interviu. TV3. 2020 balandžio 7. <http://www.tv3.lt> 

110. ULAC vadovas: tikrasis užsikrėtusiųjų skaičius gali siekti keliasdešimt milijonų: 

[pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. Diena.  2020 balandžio 7.  <http://www.diena.lt> 

111. COVID-19 plitimas Lietuvoje: interviu. Lietuvos radijas, laida “Ryto garsai“. 2020 

balandžio 7. <http://www.lr.lt> 

112. S.Čaplinskas: daugiau nei 80 proc. visų užsikrėtimo atvejų yra vietiniai. Respublika. 

2020 balandžio 7.  <http://www.respublika.lt> 

113. S. Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reikėtų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį koronavirusu. 

Alfa. 2020 balandžio 7. <http://www.alfa.lt> 

114. Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį koronavirusu. 

Delfi.  2020 balandžio 7. <http://www.delfi.lt> 

115. Saulius Čaplinskas: kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį 

koronavirusu. 15 min. 2020 balandžio 7. <http://www.15 min.lt> 

116. Kiekvienas žmogus turėtų būti vertinamas kaip galimai užsikrėtęs koronavirusu: : 

interviu. Lietuvos rytas, laida “Lietuva tiesiogiai“. 2020 balandžio 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

117. Prof. S. Čaplinskas pasiuntė pavojaus žinutę: 80 proc. užsikrėtimų koronavirusu 

Lietuvoje – vietiniai atvejai. Viktorija Rimaitė. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 7. 

<http://www.lrytas.lt> 

118. Žmonės nesupranta apsauginių priemonių prasmės – sutikę gatvėje pažįstamą, nusiima 

kaukę: interviu. LRT forumas. 2020 balandžio 6. <http://www.lrt.lt> 

119. Kuris verslas vėl galėtų pradėti dirbti karantino metu? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku].  Kas vyksta Kaune. 2020 balandžio 6. 

<https://kaunas.kasvyksta.lt/> 

120. COVID-19 plitimas Europoje: interviu. Lietuvos radijas, rusų laida. 2020 balandžio 6. 

<http://www.lr.lt> 

121. Profesorius – apie kone svarbiausią simptomą, iš kurio galima atpažinti koronavirusą: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. 

Diena.  2020 balandžio 6. <http://www.diena.lt> 

122. Čaplinskas: vis dar nesuvokiame, kad neišmokome kitų šalių kovos su koronavirusu 

pavyzdžių. LRT radijo laida „Ryto garsai“. 2020 balandžio 5. <http://www.lrt.lt> 

123. Čaplinskas apie tai, kas virusą padėjo suvaldyti Kinijai ir Pietų Korėjai: naudojo „ligų 

detektyvų“ komandas. Delfi. 2020 balandžio 5. <http://www.delfi.lt> 

124. S.Čaplinskas: Kinijai ir Pietų Korėjai COVID-19 epidemiją padėjo suvaldyti „ligų 

detektyvų“ komandos.  15 min. 2020 balandžio 5. <http://www.15 min.lt> 

125. S. Čaplinskas turi receptą Lietuvai, kurio ėmusis nedelsiant, būtų galima sustabdyti 

koronavirusą Giedrė Balčiūtė. Lietuvos rytas.  2020 balandžio 5.<http://www.lrytas.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.skrastas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
https://kaunas.kasvyksta.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
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126. Dabar reikėtų kuo greičiau testuoti, kad sužinotume, kiek žmonių įgijo imunitetą: 

interviu. Lietuvos ryto laida ”Lietuva tiesiogiai”. 2020 balandžio 5. 

<http://www.ltytas.lt> 

127. S. Čaplinskas: dabar vienas į kitą turėtume žiūrėti kaip į galimai užsikrėtusį. Diena. 

2020 balandžio 4. <http://www.diena.lt> 

128. Saulius Čaplinskas: kaip, kas ir nuo ko užsikrečia koronavirusu. 15 min. 2020 balandžio 

4.  <http://www.15 min.lt> 

129. Koronaviruso situacija Lietuvoje. Plitimo prognozė: interviu. Lietuvos radijas.  2020 

balandžio 3.  <http://www.lr.lt> 

130. Ar reikia dėvėti kaukę? Ekspertai vėl peržiūri gautas rekomendacijas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 2020 

balandžio 2. <http://www.lrt.lt> 

131. COVID-19: ką ir kodėl reikia daryti toliau? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 balandžio 2. <http://www.delfi.lt> 

132. S. Čaplinskas apie švedų kovą su koronavirusu: ar tikrai jie elgiasi teisingai? Kauno 

diena. 2020 balandžio 2. <http://www.kaunodiena.lt> 

133. Čaplinskas apie „švedų modelį“: ten daugiausiai mirčių tarp Skandinavijos valstybių. 

TV3. 2020 balandžio 2. <http://www.tv3.lt> 

134. Čaplinskas: jeigu rekomenduojama nešioti kaukę, tai ir nešiokime patvirtintų atvejų 

skaičius – tik „nuoga statistika“. LRT. 2020 balandžio 2. <http://www.lrt.lt> 

135. Greitųjų koronaviruso testų jau galima rasti internete: ką būtina apie juos žinoti: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 balandžio 1. <http://www.delfi.lt> 

136. Kasiulevičius: kol kas matome, kad karantinas veikia, bet reikia ruoštis rudeniui: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Modesta Gaučaitė. LRT. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

137. Trumpinti kontakto laiką ir didinti atstumą – tikimybė užsikrėsti COVID-19 bus arti 

nulio: interviu. TV3. 2020 balandžio 1. <http://www.tv3.lt> 

138. Tikrųjų koronaviruso plitimo mastų Lietuvoje mes nežinome: interviu. LRT. 2020 

balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

139. Koronaviruso diagnostika plečiasi: interviu. LR. 2020 balandžio 1. <http://www.lr.lt> 

140. Svarstantiems per Velykas vykti pas artimuosius – aiškus profesoriaus S. Čaplinsko 

įspėjimas. Viktorija Rimaitė. Lietuvos rytas. 2020 balandžio 1. <http://www.lrytas.lt> 

141. ULAC vadovas: 6 iš 7 koronaviruso atvejų gali likti nepastebėti: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Delfi. 2020 balandžio 1. <http://www.delfi.lt> 

142. ULAC vadovas: 6 iš 7 koronaviruso atvejų gali likti nepastebėti: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Respublika. 2020 balandžio 1. <http://www.respublika.lt> 

143. Didžioji dalis koronaviruso atvejų taip ir lieka nenustatyti: interviu. LRT laida “Ryto 

garsai”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

144. Jei laikysimės taisyklių, užsikrėsti koronavirusu bus beveik neįmanoma: interviu. LRT 

laida “Klauskite daktaro”. 2020 balandžio 1. <http://www.lrt.lt> 

145. Čaplinskas apie tyrimus dėl koronaviruso: apimtys ir socialinės grupės turi būti labai 

plačios. TV3. 2020 kovo 30. <http://www.tv3.lt> 

146. Čaplinskas įspėja – daliai koronaviruso simptomai gali būti silpni, o tuomet gresia 

„slaptas“ infekcijos plitimas. LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 30. 

<http://www.lrt.lt> 

147. Čaplinskas – apie koronavirusą ir apsisaugojimą: virusas gali patekti pro kaukės šonus, 

lieka neapsaugotos akys. Lina Dranseikaitė. Panevėžio sekundė. 2020  kovo 29. 

<http://www.sekunde.lt> 

148. S. Čaplinskas: COVID-19 – solidarumo testas visiems. Lina Dranseikaitė. Sekundė.   

2020 kovo 29.  <http://www.sekunde.lt> 

http://www.ltytas.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.sekunde.lt/
http://www.sekunde.lt/
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149. Bendroji ligos simptomų grupė daug platesnė: tai apetito praradimas, kosulys su gausiu 

skrepliavimu, gerklės skausmas, sumišimas, galvos svaigimas, užgulusi nosis ar sloga, 

kvapo ar skonio netekimas, viduriavimas, pykinimas ir vėmimas, galvos skausmas, 

pilvo skausmai ir jo pūtimas, atsikosėjimas krauju: interviu. TV3.  2020-03-29. 

<http://www.tv3.lt> 

150. Valdžia klausyti nenorėjo. Dabar tenka: [pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita Siavris. Respublika. 2020 

kovo 29. <http://www.respublika.lt> 

151. Įvardijo ir daugiau netipinių koronavirusų simptomų: virškinimo sutrikimai gali būti 

vienas iš ženklų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Vytautė Merkytė. Delfi. 2020 kovo 29. <http://www.delfi.lt> 

152. Prof. dr. S.Čaplinskas atsako į dažniausius klausimus apie koronavirusą: pozityviai 

nuteikia keletas aspektų. 15 min. 2020 kovo 28. <http://www.15 min.lt> 

153. Prof. S.Čaplinskas pateikė alternatyvą ilgalaikiam karantinui: karantinuojami ne visi 

žmonės. 15 min. 2020 kovo 27. <http://www.15 min.lt> 

154. Apie COVID-19 plitimą: interviu. 2020 kovo 27. <http://www.tv3.lt> 

155. Gali būti taip, kad žmogus turėjo, o paskui pas jį atsirado antikūnai, o ne viruso RNR: 

interviu. LRT. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

156. ULAC vadovas apie koronaviruso klastingumą: sunku pasakyti, kaip ši infekcija elgsis 

vasaros laikotarpiu: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Nemira Pumprickaitė. LRT televizijos laida „Dienos 

tema“. 2020 kovo 27. <http://www.lrt.lt> 

157. Tarp ŽIV ir koronarovirusų veda ne vieną paralelę: interviu. LRT laida “Klauskite 

daktaro”. 2020 kovo 26. <http://www.lrt.lt> 

158. Tiesa ar melas? G.Landsbergis: „Lietuva yra viena daugiausia karantinuotų ir izoliuotų 

medikų turinti valstybė Europoje“: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Vilius Petkauskas. 15 min.  2020 kovo 

26. <http://www.15 min.lt> 

159. Profesorius Čaplinskas atskleidė, kuo koronavirusas ir ŽIV panašūs. TV3. 2020 kovo 

26. <http://www.tv3.lt> 

160. Visas pasaulis susidūrė su nematomu, bet galingu priešu, dabar tik nuo kiekvieno 

pastangų priklausys, kada ir kaip pavyks pažaboti koronaviruso pandemiją: interviu. 

Delfi tv. 2020 kovo 25. <http://www.delfi.lt>  

161. Profesorius S. Čaplinskas: Lietuvoje 3,5 tūkst. žmonių jau gali būti užsikrėtę 

koronavirusu. Rasuolė Bauraitė. Lietuvos ryto laida „Lietuva tiesiogiai“. 2020 kovo 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

162. Kas sieja ŽIV ir koronavirusą? Interviu. LRT. 2020 kovo 25. <http://www.lrt.lt> 

163. Prof. dr. S.Čaplinskas aiškina apie COVID-19 ligą, kuri plinta 8 kartus sparčiau nei 

gripas: dalijamės vaizdo įrašu. 15 min. 2020 kovo 25. <http://www.15 min.lt> 

164. “Bet kuris mūsų kaimynas, giminaitis jau gali būti užsikrėtęs”: interviu. Lietuvos ryto  

laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 25. <http://www.lrytas.lt> 

165. Saulius Čaplinskas. Kas sieja ŽIV ir koronavirusą: (šiandien į kiekvieną turime žiūrėti 

kaip į infekuotą. Kiekvienas turime elgtis atsakingai, nes nežinome, kada patys galime 

užsikrėsti ir tapti infekcijos nešiotojais): interviu. LRT. 2020 kovo 

25.<http://www.lrt.lt> 

166. Apsukruoliai internete jau siūlo įsigyti greituosius koronaviruso testus, bet Čaplinskas 

ragina būti atidžius: (tyrimai greitaisiais testais atsako, ar žmogus iš viso buvo susidūręs 

su sukėlėju (virusu), nes pas visus žmones, susidūrus su sukėlėju (virusu), pradeda 

gamintis antikūnai. Antikūnus nustato tyrimai greitaisiais testais. Tačiau tyrimai 

greitaisiais testais ne atsako į klausimą, ar žmogus yra užkrečiamas šiuo metu). Jonas 

Deveikis. LRT. 2020 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/tema/ziv
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
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167. Šiandien į kiekvieną turime žiūrėti kaip į infekuotą. Kiekvienas turime elgtis atsakingai, 

nes nežinome, kada patys galime užsikrėsti ir tapti infekcijos nešiotojais: interviu. LRT. 

2020 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

168. Epidemiologas: Lietuvoje prasideda antroji koronaviruso banga, užsikrės artimiausi 

šeimos nariai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Gintarė Bakūnaitė. Delfi. 2020 kovo 24. <http://www.delfi.lt> 

169. Lietuvoje jau prasideda antroji koronaviruso banga: interviu. Delfi. 2020 kovo 24. 

<http://www.delfi.lt> 

170. Šalyje – savadarbių kaukių siuvimo bumas, toną keičia ir ministerija – ragina kaukes 

viešumoje dėvėti visuomet: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Justina Ilkevičiūtė, LRT. 2020 kovo 23. 

<http://www.lrt.lt> 

171. Profesorius Čaplinskas: Lietuvoje koronavirusu gali būti užsikrėtę daugiau nei 3,5 tūkst. 

asmenų, LRT TV naujienų tarnyba. 2020 kovo 23. <http://www.lrt.lt> 

172. Manote, kad tai paprastas gripas? Pagrindiniai COVID-19 ir gripo skirtumai: [pokalbis 

su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Inga 

Saukienė. 15 min. 2020 kovo 23.  <http://www.15 min.lt> 

173. Koronavirusas plinta Lietuvoje: ką privalu daryti kiekvienam ir ko dar imsis valdžia? 

Interviu. Delfi. 2020 kovo 23. <http://www.delfi.lt> 

174. Profesorius Čaplinskas įvardijo, kokios pasekmės sveikatai gali laukti persirgusiųjų 

koronavirusu: (persirgus koronavirusu, išlieka tikimybė, kad jis bus negrįžtamai 

pažeidęs plaučius bei kitus vidaus organus).  Patricija Kilminavičienė, LRT. 2020 kovo 

22. <http://www.lrt.lt> 

175. Kokios pasekmės sveikatai gali laukti persirgusiųjų koronavirusu: interviu. LRT. 2020 

kovo 22. <http://www.lrt.lt> 

176. Prof. S.Čaplinskas apie du koronaviruso plitimo scenarijus Lietuvoje – optimistinį ir 

pesimistinį. Inga Saukienė. 15 min. 2020 kovo 22. <http://www.15 min.lt> 

177. Prof. S.Čaplinskas: nebėra prasmės ieškoti, kas nuo ko ir kur užsikrėtė.   Kas vyksta 

Kaune. 2020 kovo 21. <https://kaunas.kasvyksta.lt> 

178. Profesorius Čaplinskas: nebėra prasmės ieškoti, kas nuo ko ir kur užsikrėtė – į kiekvieną 

reikia žiūrėti kaip į grėsmę. Jūratė Žuolytė. Delfi. 2020 kovo 21. <http://www.delfi.lt> 

179. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius: niekada nebegyvensime taip, kaip iki 

šiol: [profesorių Saulių Čaplinską kalbino TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja 

Kristina Rimienė]. TV3. 2020 kovo 20. <http://www.tv3.lt> 

180. Specialistas atsakė į klausimą, ar gali virusas plisti per vandenį: [pokalbis su Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesoriumi Mindaugu Stankūnu ir 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Patricija Kilminavičienė, LRT. 2020 kovo 19. <http://www.lrt.lt> 

181. Požėla: policija bando nuspėti grėsmes, o nesilaikančius saviizoliacijos kol kas tik 

įspėja: [pokalbis su VU Medicinos fakulteto profesoriumi, Santaros klinikų Šeimos 

medicinos centro gydytoju profesoriumi Vytautu Kasiulevičiumi, policijos generaliniu 

komisaru Renatu Požėla bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Laida „DELFI dėmesio 

centre“.  2020  kovo 19.  <http://www.delfi.lt> 

182. Atvirai apie situaciją į kurią mes patekome ir apie tai, kaip reikia teisingai laikytis 

karantino: interviu. LNK  laida „Valanda su Rūta“. 2020  kovo 19.  <http://www.lnk.lt> 

183. COVID-19 gali užsikrėsti 60 proc. populiacijos: interviu. LNK. 2020 kovo 19. 

<http://www.lnk.lt> 

184. Profesorius: greitieji testai atskleistų realią situaciją Lietuvoje – kiek užsikrėtusių 

koronavirusu: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 kovo 19. 

<http://www.lrytas.lt> 

http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
https://kaunas.kasvyksta.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.lrytas.lt/
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185. Profesorius Čaplinskas: supraskime, kad mes turėjome laiko, o dabar nebeturime 

didžiausią riziką užsikrėsti turi dvi grupės. [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą 

prof. Saulių Čaplinską kalbino Kristina Pocytė / užrašė]. Agnė Vasiliauskaitė. Laida 

„DELFI diena“. 2020 kovo 19. <http://www.delfi.lt> 

186. Profesorius S. Čaplinskas apie koronavirusą: kai kas teikia vilčių. Giedrė Balčiūtė. 

Lietuvos rytas. 2020 kovo 19. <http://www.lrytas.lt> 

187. Koronaviruso situacija Lietuvoje: interviu. Delfi. 2020 kovo 18. <http://www.delfi.lt> 

188. Kuo greičiau mes tai suprasim, tuo rezultatas bus geresnis: interviu. Lietuvos ryto TV, 

laida “Lietuva tiesiogiai”. 2020 kovo 17. <http://www.lrytas.lt> 

189. COVID-19 būdingi virškinimo sutrikimai: interviu. TV3 laida “Pasaulis pagal moteris”. 

2020 kovo 17. <http://www.tv3.lt> 

190. Kaip Lietuva kovoja su koronavirusu? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 17. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

191. Koronovirusas plinta pasaulyje. Valstybės imasi priemonių jam suvaldyti: interviu. 

LNK. 2020 kovo 16. <http://www.lnk.lt> 

192. Apie rekomendacijas dėl saviizoliacijos nuo COVID-19: interviu. LRT forumas. 2020 

kovo 16. <http://www.lrt.lt> 

193. Mokslininkai patvirtino, per kiek dienų dažniausiai atsiranda koronaviruso simptomai: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku, 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorium Vytautu Kasiulevičium]. 15 min. 

2020 kovo 15. <http://www.15 min.lt> 

194. Pasaulyje siautėja nauja koronaviruso forma, COVID-19: ( šiuo metu 148 šalyse serga 

jau apie 310 000, o mirties atvejų pasitaikė beveik 14 000. Visiškai pasveiko 93 000 

žmonių. Lietuvoje, kaip be būtų gaila, jau irgi turime šiuo virusu užsikrėtusių žmonių): 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV 

laida "Sveikatos kodas".  2020 kovo 14. 

195. Profesorius įvardijo svarbius kasdienius veiksmus norint išvengti virusų: vien plauti 

rankas neužtenka: (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius 

Čaplinskas laidoje „Delfi diena” įvertino ketvirtadienį valdžios paskelbtas priemones 

dėl koronaviruso, taip pat profesorius priminė, kad svarbu ir būtina ne tik dažnai plauti 

rankas, bet ir pasirūpinti, kad jūsų darbo stalai būtų nuvalomi). [Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską kalbino Agnė Vasiliauskaitė / užrašė] 

Kristina Pocytė. Delfi. 2020 kovo 13. <http://www.delfi.lt> 

196. Lietuva ir pasaulis imasi priemonių prieš koronavirusą: kaip prisitaikyti prie naujų 

sąlygų: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 kovo 12. <http://www.delfi.lt> 

197. Kodėl testas iš pirmo karto gali neparodyti, jog žmogus užsikrėtęs koronavirusu? 

Specialistų komentarai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jurgita Lieponė. 15 min. 2020 kovo 12. <http://www.15 

min.lt> 

198. Čaplinskas – apie Lietuvos kovą su koronavirusu: „Pirmą kėlinį pralošėme“. TV3 laida 

„Prieš srovę“. 2020 kovo 11. <http://www.tv3.lt> 

199. Profesorius Čaplinskas dėl koronaviruso: „Reikia ruoštis blogiausiam. Niekada 

negalima žinoti tikrųjų užkrečiamosios ligos mastų“. Aigustė Tavoraitė. TV3.  2020 

kovo 10. <http://www.tv3.lt> 

200. Kaip Lietuva pasirengusi koronavirusui? interviu. Žinių radijas. 2020 kovo 9.  

<http://www.ziniuradijas.lt> 

201. Kokią įtaką COVID-19 plitimui turi vaikai? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Monika Kairienė. Mano daktaras.lt  

2020 kovo 9. <http://www.manodaktaras.lt> 

202. Tuberkuliozė – infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausiai žmonių – 

daugiau nei pusantro milijono per metus: interviu. Delfi. 2020 kovo 06. 

<http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.facebook.com/sveikatoskodas/videos/2819213751493966/
https://www.facebook.com/sveikatoskodas/videos/2819213751493966/
https://www.facebook.com/sveikatoskodas/videos/2819213751493966/
https://www.facebook.com/sveikatoskodas/videos/2819213751493966/
https://www.facebook.com/sveikatoskodas/videos/2819213751493966/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.ziniuradijas.lt/
http://www.manodaktaras.lt/
http://www.delfi.lt/
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203. Koronaviruso siaubas – tikras ar gerokai išpūstas: interviu. Laida “Delfi diena”. 2020 

kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 

204. Europa jau švelnina karantino priemones, kada ir nuo ko turi pradėti Lietuva? interviu. 

Delfi laida “Dėmesio centre”. 2020 kovo 4.  <http://www.delfi.lt> 

205. Baimės virusas gali smogti gerokai stipriau už ligos sukėlėją: interviu. LRT. 2020-03-

04. <http://www.lrt.lt> 

206. Koronovirusas pavojingesnis vyresnio amžiaus žmonėms: interviu. TV3. 2020-03-04. 

<http://www.tv3.lt> 

207. Kasiulevičius: kinai kovoje su koronavirusu ėmėsi drakoniškų priemonių, tokių reikia ir 

Europoje: [Laidoje kalbėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius 

Vytautas Kasiulevičius ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius 

Čaplinskas / užrašė] Edmundas Jakilaitis. Delfi. 2020 kovo 4. <http://www.delfi.lt> 

208. SAM draudimą S.Čaplinskui komentuoti koronavirusą premjero patarėjas vadina laisvės 

varžymu. 15 min. 2020 kovo 4. <http://www.15 min.lt> 

209. Mėgstantiems keliauti: kokių ligų galime parsivežti iš užsienio? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė 

Karaliūnaitė. Valstietis.lt 2020 kovo 3. <http://www.valstietis.lt> 

210. Naujasis koronavirusas COVID-19 yra 8 kartus labiau užkrečiamas nei gripas, tačiau 

mažiau užkrečiamas nei tymai: interviu. Delfi. 2020 kovo 3. <http://www.delfi.lt> 

211. Iš Kinijos – džiugios žinios dėl koronaviruso: fiksuota mažiausiai užsikrėtimų per 6 

savaites: interviu. TV3. 2020 kovo 3. <http://www.tv3.lt> 

212. Parodė, kaip iš tiesų tikrinami iš Milano atskridę keleiviai: kai kurie pasigedo tik vieno: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Giedrė Balčiūtė , Dainora Karklytė, Malvina Baužytė. Lietuvos rytas. 2020 

kovo 3. <http://www.lrytas.lt> 

213. Profesorė pasiuntė žinią Lietuvai dėl koronaviruso stadijos, A. Veryga paaiškino, ką 

žinoti turime, o ko – ne: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Giedrė Balčiūtė. Lietuvos rytas. 2020 kovo 3. 

<http://www.lrytas.lt> 

214. Profesorius palygino koronavirusą, tymus ir gripą: užkrečiamumo skaičiai gali smarkiai 

nustebinti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 kovo 3. <http://www.delfi.lt> 

215. Apie koronavirusą: galbūt suprasime, kad rankas reikia plauti ne tik išėjus iš tualeto, bet 

ir einant į jį: interviu. LRT. 2020 kovo 2. <http://www.lrt.lt> 

216. Koronavirusas, mitai ir tikrovė: interviu. 2020 kovo 2. <http://www.lr.lt> 

217. COVID-19: aktualiausia informacija: interviu. LNK laida “rimvydasvalatka”. 2020 

vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

218. Ar virusas plis ir toliau? interviu. LNK. 2020 vasario 28. <http://www.lnk.lt> 

219. Po koronaviruso atvejo Lietuvoje profesorius Čaplinskas įsitikinęs: jau aišku, kad bus 

dar ne vienas toks atvejis. Justina Maciūnaitė. Delfi. 2020 vasario 28. 

<http://www.delfi.lt> 

220. Čaplinskas apie koronavirusą: skiepai geriausiu atveju bus ne anksčiau kaip po metų. 

TV3. 2020 vasario 27. <http://www.tv3.lt> 

221. Mėgstantiems keliauti: kokių ligų galime parsivežti iš užsienio? [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ugnė 

Karaliūnaitė. Euroblogas.lt 2020 vasario 27. <http://www.euroblogas.lt> 

222. Ar sugebėsime suvaldyti koronaviruso grėsmę? interviu. TV3. 2020 vasario 27. 

<http://www.tv3.lt> 

223. Profesorius paaiškino, kuo koronavirusas išskirtinis: esminis momentas suvaldyti 

isteriją praleistas svarbi informacija apie kaukių dėvėjimą: [pokalbis su  Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia Plikūnė. Delfi. 

2020 vasario 26. <http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lr.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.lnk.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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224. Medicininės kaukės Lietuvoje baigiasi: likusias parduoda 10 kartų brangiau, 

perpardavinėtojai užrašinėja į eiles: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aistė Žebrauskienė. Delfi. 2020 vasario 25. 

<http://www.delfi.lt> 

225. Prof. S.Čaplinskas: „Virusų protrūkių bus ir ateityje. Žmonijai teks su jais tvarkytis“ 

Jurgita Lieponė. 15 min. 2020 vasario 25. <http://www.15 min.lt> 

226. Profesorius įspėjo: gresia blogiausias koronaviruso epidemijos eigos scenarijus Patarė, 

kas geriausiai padeda apsisaugoti: [„Lietuvos ryto“ televizijos „Reporteris“ vedėjas 

Andrius Kavaliauskas kalbino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių Saulių 

Čaplinską]. „Lietuvos ryto“ televizija „Reporteris“. 2020 vasario 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

227. Lietuviams dėl koronaviruso užgulus vaistines – specialistų įspėjimas dėl apsauginių 

kaukių: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Indrė Naureckaitė. Lietuvos rytas. 2020 vasario 25. 

<http://www.lrytas.lt> 

228. Pragaištingas virusas Lietuvą gali pasiekti per 2 savaites: interviu. LRT forumas. 2020 

vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

229. Antivakserį pažinsi iš frazės „Aš ne prieš skiepus, bet...“: interviu. LRT. 2020 vasario 

24. <http://www.lrt.lt> 

230. Šviežia nereiškia, kad neužteršta: bakterijos apsigyventi mėsoje gali ir paprašius ją 

sumalti: interviu. LRT. 2020 vasario 24. <http://www.lrt.lt> 

231. Gresia blogiausias koronaviruso epidemijos eigos scenarijus: interviu. 2020 vasario 24. 

<http://www.lrytas.lt> 

232. Koronavirusas netrukus gali atkeliauti ir į Lietuvą: interviu. 2020 vasario 24. 

<http://www.lrytas.lt> 

233. Koronavirusas jau pasiekė Italiją: ar Lietuvai jau skambinti pavojaus varpais: interviu. 

2020 vasario 24. <http://www.delfi.lt> 

234. Profesorius Čaplinskas perspėja lietuvius dėl koronaviruso: situacija pavojingesnė, nei 

anksčiau manėme: [Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovą prof. Saulių Čaplinską 

kalbino Agnė Vasiliauskaitė / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi diena. 2020 vasario 24. 

<http://www.delfi.lt> 

235. Profesorius įvardijo galimus koronavirusų protrūkio scenarijus: (koronaviruso 

suvaldymo scenarijais pasidalijo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas, prof. 

Saulius Čaplinskas) TV3. 2020 vasario 20. <http://www.tv3.lt> 

236. Toliau nesiliaujant pranešimams apie augančius sergančiųjų koronavirusu skaičius 

Kinijoje, svarstomas ne vienas galimas ligos suvaldymo scenarijus: interviu. TV3. 2020 

vasario 20. <http://www.tv3.lt> 

237. Erkės – ne tik miške, bet ir miesto gatvėse: jei žiemos ir toliau bus tokios šiltos, erkių 

sezonas tęsis visus metus: interviu. LRT. 2020 vasario 19. <http://www.lrt.lt> 

238. Specialistai pastebi, kad išaugo paskiepytų vaikų skaičius: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 2020 vasario 19. 

<http://www.lrt.lt> 

239. Vakcinacija yra viena iš efektyviausių prevencinių priemonių nuo užkrečiamųjų ligų, 

kurios gali būti gyvybei grėsmingos: interviu. LRT. 2020 vasario 19. <http://www.lrt.lt> 

240. Skiepijimų aprėptys nuo daugumos infekcijų pernai padidėjo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 

ULAC. 2020 vasario 19. <http://www.ulac.lt> 

241. Kirmelėmis susirgusiųjų askaridoze – du kartus daugiau: interviu. TV3. 2020 vasario 

19. <http://www.tv3.lt> 

242. Žiema – šilta, erkės – nemiega. Ar tai kelia didesnį pavojų nei įprastai? interviu. Delfi 

tv. 2020 vasario 18. <http://www.delfi.lt> 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
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243. ULAC vadovas: gera naujiena – patvirtintas pirmas vaistas prieš koronavirusą:[pokalbis 

su Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2020 

vasario 18. <http://www.diena.lt> 

244. Tuberkuliozė – infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausiai žmonių – 

daugiau nei pusantro milijono per metus: interviu. 2020 vasario 16. 

<http://www.delfi.lt> 

245. Galvoja – peršalimas, paaiškėja – tuberkuliozė: profesorius įvardijo pro akis 

praleidžiamus simptomus: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi 

prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 vasario 16. 

<http://www.delfi.lt> 

246. Dar daugiau užsikrėtusių ir mirusių dėl naujojo viruso: profesorius įvardija kelias 

priežastis: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė]  Žiedūnė Juškytė. Delfi.  2020 vasario 14. <http://www.delfi.lt> 

247. Padedant D.Kepeniui – U.Kiguolio vizitas pas skiepijimo prievaizdus: apie 

„nesąmones“ nekalbėjo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2020 vasario 13. <http://www.15 min.lt> 

248. Itin reta, užkrečiama ir pavojinga liga pasiekė Lietuvą. Į mūsų šalį atkeliavo vidurių 

šiltinė: interviu. LNK. 2020 vasario 12. <http://www.lnk.lt> 

249. Ar koronavirusas grėsmingesnis už SARS ir MERS? interviu. 2020 vasario 12. 

<http://www.delfi.lt> 

250. Profesorius palygino mirtingumo statistiką: ar koronavirusas grėsmingesnis už SARS ir 

MERS? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi. 2020 vasario 12. <http://www.delfi.lt> 

251. Apie koronaviruso plitimą: gripas kelia daug didesnį pavojų ir mums visiems daug 

daugiau kainuoja. Vis dėlto šiokia tokia paguoda, kad mirštamumas nuo koronaviruso 

tebėra gana nedidelis – nesiekia 2,5 procento: interviu, kalbino Nemira Pumprickaitė. 

LRT. 2020 vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

252. Primiršta liga sugrįžo: beveik pusė susirgusiųjų – skiepyti: [pokalbis su gydytoju 

infektologu prof. habil. dr. Vytautu Usoniu, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 vasario 11. 

<http://www.tv3.lt> 

253. ULAC vadovas Čaplinskas: dar turėsime ne vieną tokį virusų protrūkį būtent dėl 

žmonių veiklos. Nemira Pumprickaitė. LRT laida „Dienos tema“. 2020 vasario 11. 

<http://www.lrt.lt> 

254. Dar turėsime ne vieną tokį virusų protrūkį būtent dėl žmonių veiklos: interviu. 2020 

vasario 11. <http://www.lrt.lt> 

255. Mirštamumas nuo kokliušo siekia apie 3 proc., t. y. panašiai kaip ir šiuo metu plintančio 

naujojo koronaviruso: interviu. 2020 vasario 11. <http://www.tv3.lt> 

256. Ko labiau reiktų saugotis ir bijoti – gripo ar koronaviruso: interviu. 2020 vasario 10. 

<http://www.delfi.lt> 

257. Ekspertai įspėja saugotis gripo ir jo sukeliamų komplikacijų: vienas miestas – per 

žingsnį nuo epidemijos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Kristina Pocytė. Delfi. 2020 vasario 10. 

<http://www.delfi.lt> 

258. S. Čaplinskas įspėjo dėl koronaviruso: „Situacija gali būti kur kas rimtesnė nei 

įsivaizduojame“ Birutė Vyšniauskaitė. Lietuvos rytas. 2020 vasario 08. 

<http://www.lrytas.lt> 

259. Infekcinė liga, nuo kurios miršta milijonai: kaip atpažinti ir išvengti tuberkuliozės? 

interviu. 2020 vasario 6. <http://www.delfi.lt> 

260. Nerimą keliantis scenarijus – plinta dar viena pamiršta liga: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 

2020 vasario 5. <http://www.tv3.lt> 

http://www.diena.lt/
https://www.delfi.lt/temos/tuberkulioze
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
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http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/
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http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.tv3.lt/
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261. Nerimą keliantis scenarijus – plinta dar viena pamiršta liga: interviu. 2020 vasario 5. 

<http://www.tv3.lt> 

262. Apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo pavėluota net 3 savaites: 

interviu. 2020 vasario 4. <http://www.delfi.lt> 

263. Gali būti, kad koronavirusas perduodamas per maistą: įvardijo vienintelį apsisaugojimo 

būdą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Gabrielė Grinkaitė. Delfi. 2020 vasario 4. <http://www.delfi.lt> 

264. Profesorius Čaplinskas – apie baimę sėjantį koronavirusą: po pirmųjų atvejų buvo 

pavėluota net 3 savaites. Agnė Vasiliauskaitė, Delfi. 2020 vasario 4.  

<http://www.delfi.lt> 

265. Korona virusas ir gripas – dažniausios paieškos ULAC interneto svetainėje: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi, medicinos mokslų 

daktaru, Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2020 vasario 3. <http://www.ulac.lt> 

266. Koronaviruso žala: interviu. 2020 vasario 3. <http://www.delfi.lt> 

267. Kaip galėjo išplisti pasaulį bauginantis koronavirusas: interviu. 2020 vasario 2. 

<http://www.lrytas.lt> 

268. Šanchajuje lietuvis kasdien stebi tuštėjančias gatves: staigus koronaviruso plitimas jo 

nestebina: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Lietuvos rytas. 2020 sausio 31. 

<http://www.lrytas.lt> 

269. Per vieną parą – rekordinis koronaviruso užsikrėtimų skaičius: profesorius sako, kad tai 

nieko nuostabaus. [pokalbis su. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2020 sausio 30. 

<http://www.delfi.lt> 

270. SAM siuva burnas specialistams: ar nepritrūksime informacijos apie klastingą 

koronavirusą? [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Lauryna Vireliūnaitė. 15 min. 2020 sausio 30. <http://www.15 

min.lt> 

271. ULAC vadovui – reikalavimas pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie gripą Ignas 

Jačauskas. Delfi. 2020 sausio 29. <http://www.delfi.lt> 

272. Ministerija reikalauja ULAC vadovo pasiaiškinti dėl komentarų žiniasklaidai apie nuo 

gripo mirusį asmenį. Ignas Jačauskas, LRT. 2020 sausio 29. <http://www.lrt.lt> 

273. Ministerijos akibrokštas ULAC: uždraudė kalbėti apie gripą ir koronavirusą. Aigustė 

Tavoraitė. TV3 2020 sausio 29. <http://www.tv3.lt> 

274. Apie koronavirusą: kaip jį atskirti nuo peršalimo ir kam jis pavojingiausias: interviu. 

2020 sausio 27. <http://www.delfi.lt> 

275. Koronavirusas priklauso tai pačiai virusų grupei, kaip SARS (sunkus ūminis respiracinis 

sindromas) arba MERS (Artimųjų Rytų kvėpavimo takų sindromas): interviu. 2020 

sausio 27. <http://www.lrytas.lt> 

276. Koronavirusas jau Europoje: profesorius paaiškino, kaip pratrūko ir plinta baimę 

sėjantis virusas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė Marius Jančius, Giedrė Balčiūtė. Lietuvos 

rytas. 2020 sausio 27. <http://www.lrytas.lt> 

277. Profesorius – apie koronavirusą: kaip jį atskirti nuo peršalimo ir kam jis 

pavojingiausias: [pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Agnė Vasiliauskaitė. Delfi. 2020 sausio 27. <http://www.delfi.lt> 

278. Čaplinskas apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir 

šikšnosparniais – gamtoje taip neturėtų būti LRT radijas. 2020 sausio 26. 

<http://www.lrt.lt> 

279. Apie paniką sėjantį koronavirusą: glaudus kontaktas su gyvatėmis ir šikšnosparniais – 

gamtoje taip neturėtų būti: interviu. 2020 sausio 26. <http://www.lrt.lt> 

280. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

2020 sausio 25. <http://www.lrytas.lt> 

http://www.tv3.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.ulac.lt/
http://www.delfi.lt/
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281. Koronavirusas jau Europoje: kaip-pratruko-ir-plinta-baime-sejantis-virusas: interviu. 

2020 sausio 25. <http://www.lrytas.lt> 

282. ULAC vadovas ramina: karantinų dėl koronaviruso šalyje nebus: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Dainora 

Karklytė. Respublika. 2020 sausio 25. <http://www.respublika.lt> 

283. Gąsdinanti medikų prognozė: mirs milijonai, nes tam dar nesukurti vaistai: 

(superbakterijos kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai, nes vystosi greičiau nei 

kuriami nauji vaistai): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. 

dr. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 20 sausio 24. <http://www.tv3.lt> 

284. Dėl Kinijoje plintančio viruso lietuviams rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų 

kelionių į šią šalį: (Kinijoje plintantis koronavirusas kol kas didelės rizikos Europoje 

nekelia, tačiau rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į šią šal): [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 20 sausio 

23. <http://www.tv3.lt> 

285. Lietuviams rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Kiniją: [pokalbis su 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ignas 

Jačauskas. Diena. 2020 sausio 23. <http://www.diena.lt> 

286. Profesorius įspėja dėl viruso iš Kinijos: Lietuvoje jo laukiama bet kurią akimirką: 

[pokalbis su . Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 sausio 23. <http://www.tv3.lt> 

287. URM įspėja keliaujančius į Kiniją dėl plintančio mirtino viruso: [pokalbis su Lietuvos 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 2020 sausio 

23. <http://www.delfi.lt> 

288. Užkrečiamų ligų specialistai rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Kiniją 

Kinijoje plinta SARS viruso atmaina: [pokalbis su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2020 sausio 23. <http://www.15 

min.lt> 

289. Virusas iš Kinijos kelia ne tik įtampą, bet ir labai daug klausimų. Zagrebnevienė 

Galina, prof. Čaplinskas Saulius: interviu. 2020 sausio 23. <http://www.lrt.lt> 

290. Vis labiau pripažįstamas koronavirusų vaidmuo sunkios pneumonijos atvejais: interviu. 

2020 sausio 23. <http://www.tv3.lt> 

291. Ką žinome apie Azijoje plintantį virusą? interviu. 2020 sausio 22. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

292. Kinijoje plinta bauginantis koronavirusas: ar metas sunerimti ir Lietuvai: interviu. 2020 

sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

293. Per paskutinius 50 metų keturis kartus padaugėjo užkrečiamų ligų pasaulyje: interviu. 

2020 sausio 22. <http://www.lrt.lt> 

294. Neatpažintas virusas jau pražudė 6 žmones ir susargdino daugiau nei 300: interviu. 2020 

sausio 21. <http://www.ziniuradijas.lt> 

295. Iš profesoriaus lūpų – įspėjimas apie plintantį neaiškų virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. Valstietis.lt 

2020 sausio 20. <http://www.valstietis.lt> 

296. Iš profesoriaus lūpų – įspėjimas apie plintantį neaiškų virusą: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. TV3. 2020 sausio 

20. <http://www.tv3.lt> 

297. Neaiškios kilmės virusas gali būti pavojingas ir kokių atsargumo priemonių reikėtų 

imtis: interviu. 2020 sausio 20. <http://www.tv3.lt> 

298. Skiepai nuo žmogaus papilomos viruso: interviu. 2020 sausio 19. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

299. Gyvenimą košmaru paverčiantis gyvis – su tuo susiduria ir naujuose butuose. Prof. 

Čaplinskas Saulius, Antanavičius Jonas: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

300. Klimato kaita, kelionės, ėjimas į gamtą, komercinė prekyba, karai kuria naujus iššūkius 

sveikatos apsaugos sistemoje: interviu. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

http://www.lrytas.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.tv3.lt/
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301. Gydytojai skambina pavojaus varpais – turime puikias sąlygas infekcinėms ligoms 

atgimti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Aigustė Tavoraitė. TV3. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

302. Gyvenimą košmaru paverčiantis gyvis – su tuo susiduria ir naujuose butuose: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku, dezinfektologu Jonu 

Antanavičiumi]. TV3. 2020 sausio 15. <http://www.tv3.lt> 

303. Dėl testo po gimdymo pakvipo skyrybomis: vyras net prisipažino klydęs „Žinių 

radijas“: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi 

Čaplinsku. gydytoju akušeriu-ginekologu Gediminu Mečėjumi. Lietuvos rytas. 2020 

sausio 9. <http://www.lrytas.lt> 

304. Ne visų lytiškai plintančių infekcijų simptomai yra jaučiami: interviu. 2020 sausio 8. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

305. Kupiškėnas nuo gripo mirė kilus komplikacijoms. Ar vyras buvo pasiskiepijęs nuo šios 

užkrečiamos ligos – ULAC kol kas duomenų neturi: interviu. 2020 sausio 8. 

<http://www.lrt.lt> 

306. Pasaulinė gripo pandemija yra viena pasaulinių grėsmių. Prof. Čaplinskas Saulius, 

Skrickienė Asta: interviu. 2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

307. Lietuvoje šį sezoną užfiksuota pirma mirtis nuo gripo: [pokalbis su Užkrečiamų ligų ir 

AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 

2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

308. Moksliškai įrodyta, kad moterys gripu serga sunkiau nei vyrai: [pokalbis su Europos 

ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) gripo ir kvėpavimo takų ligų stebėsenos 

nacionalinė atstovė Asta Skricikiene, ULAC direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / 

užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2020 sausio 8. <http://www.lrt.lt> 

309. Profesorius Saulius Čaplinskas apie tymus: čia lazda su dviem galais. Ramūnas 

Jakubauskas. Lietuvos rytas. 2020 sausio 6.  <http://www.lrytas.lt> 

310. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.lrt.lt> 

311. Galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: interviu. 2020 sausio 5. 

<http://www.tv3.lt> 

312. Čaplinskas: galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga. TV3. 2020 

sausio 5. <http://www.tv3.lt> 

313. ULAC vadovas: galvoti, kad tymų problema Lietuvoje įveikta – neatsakinga: [pokalbis 

su Lietuvos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku /užrašė] 

Ramūnas Jakubauskas. LRT. 2020 sausio 5. <http://www.lrt.lt> 

314. Kaune registruotas pirmas šiemet susirgimas tymais: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku]. Kas vyksta Kaune. 2020 sausio 3. 

<https://kaunas.kasvyksta.lt> 

 

 

2019 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2019 

 
 

1. Ką daryti, kad po švenčių netektų gydytis nuo peršalimo ligų [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku]. LRT 2019 gruodžio 31. 

<http://www.lrt.lt> 

2. Šis virusas dešimtmečiais tyliai ardo kepenis, bet daug kas nė neįtaria jį nešiojantys: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, 

profesorium Saulium Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 2019 gruodžio 23. <http://www.lrt.lt> 
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3. Raudonas signalas: Europos agentūra šiemet prognozuoja sunkesnį gripą: [pokalbis su 

ULAC vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Alfa. 2019 gruodžio 20. . 

<http://www.alfa.lt> 

4. Įspėjo vyresnius nei 60 metų žmones: dėl to gresia plaučių uždegimas ir net mirtis: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku}. Lietuvos 

rytas. 2019 gruodžio 20. <http://www.lrytas.lt> 

5. „Tylieji kepenų žudikai“ – susirgimų hepatitais padaugėjo beveik 2,5 karto: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 

2019 gruodžio 17.  <http://www.15 min.lt> 

6. Ką daryti, kad po švenčių netektų gydytis nuo peršalimo ligų: interviu. LRT. 2019 

gruodžio 12. . <http://www.lrt.lt> 

7. Gripas. šį sezoną bus itin aršus: interviu. LRT. 2019 gruodžio 12. <http://www.lrt.lt> 

8. Pasaulyje kasmet miršta po milijoną, bet ŽIV nešiotojai Lietuvoje ir nesigydo, ir siekia 

išvengti diagnozės: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium 

Saulium Čaplinsku / kalbino]. Ignas Krupavičius. LRT. Laida “Labas rytas”. 2019 

lapkričio 19. <http://www.lrt.lt> 

9. Pasaulyje kasmet miršta po milijoną, bet ŽIV nešiotojai Lietuvoje ir nesigydo, ir siekia 

išvengti diagnozės: interviu. LRT. 2019 lapkričio 19. <http://www.lrt.lt> 

10. Pneumokokinė infekcija dažnai būna normalioje žmogaus mikrofloroje: interviu. LRT. 

2019 lapkričio 13. <http://www.lrt.lt> 

11. Gripo pasekmės gali būti skaudžios – nusilpus imunitetui tyko plaučių uždegimas, bet 

yra galimybė apsisaugoti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, prof. 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Laura Adomavičienė. LRT. 2019 lapkričio 13. 

<http://www.lrt.lt> 

12. Efektyvų atsaką į lytiškai plintančias infekcijas ir ŽIV sąlygoja ne tik atsakingas LGBT 

bendruomenės elgesys, bet ir proaktyvus valstybės institucijų darbas: interviu. TV3. 

2019 lapkričio 12. <http://www.tv3.lt> 

13. Šluoja skiepus nuo gripo: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, 

profesorium Saulium Čaplinsku / užrašė] Daiva Savickienė. Sekundė (Panevėžys). 2019 

lapkričio 9. <http://www.sekunde.lt> 

14. Užkrečiamosios ligos dar nesuvaldytos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ramutė Šulčienė. Savaitė. 2019 

lapkričio 7; (45): 17. <http://www.savaite.lt> 

15. 2 milijonai peržiūrų - rekordinis ULAC interneto svetainės lankomumas: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi prof. Sauliumi Čaplinsku]. Vakarų 

ekspresas. 2019 spalio 30.  <http://www.ve.lt> 

16. 2 milijonai peržiūrų - rekordinis ULAC interneto svetainės lankomumas: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2019 

spalio 30.  <http://www.ulac.lt> 

17. Dažniausiai meningokoku serga vaikai iki penkerių metų, bet iš esmės susirgti gali bet 

kas: interviu. LRT. 2019 spalio 29. <http://www.lrt.lt> 

18. Atšalus orams, medikai primena: kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo meningokoko 

infekcijos: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku]. LRT TV laida „Labas rytas, Lietuva“. 2019 spalio 29. <http://www.lrt.lt> 

19. Gripas. Kam svarbiausia pasiskiepyti? [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ringailė Stulpinaitė-Gvildė. Respublika. 

2019 spalio 27. <http://www.respublika.lt> 

20. Gydytojai perspėja: sergančių du kartus daugiau nei prieš mėnesį: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita 

Vežbickaitė TV3. 2019 spalio 20. <http://www.tv3.lt> 

21. ULAC pertvarką planuojantis Veryga: jei tai būtų labai gerai veikianti institucija, gal 

nebūtume turėję „antivakserių”: [pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Aurelijum 

Veryga, ULAC direktoriumi prof. dr. Sauliumi Čaplinsku, Seimo Sveikatos reikalų 
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komiteto nariu Antanu Matulu, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininke „valstiete“ 

Asta Kubiliene / užrašė] Urtė Korsakovaitė. LRT Televizijos naujienų tarnyba. 2019 

spalio 12. <http://www.lrt.lt> 

22. Lietuvoje jau tikrai prasidėjo gripo sezonas, todėl natūralu, kad diagnozuojami pirmieji 

susirgimai: interviu. LRT. 2019 spalio 9. <http://www.lrt.lt> 

23. Gripo sezonas prasidėjo: kokio gripo tikėtis šiemet ir kada geriausia skiepytis: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku, 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriumi, Vaikų ligoninės Pediatrijos 

centro konsultantu, vaikų ligų gydytoju habil. dr. Vytautu Usoniu / užrašė] Domantė 

Platūkytė. LRT televizijos laida „Laba diena, Lietuva“. 2019 spalio 9. 

<http://www.lrt.lt> 

24. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniuje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium Čaplinsku]. 

Utenos diena. 2019 spalio 8. <http://www.udiena.lt> 

25. Šiemet gripas žada būti ypatingai nuožmus: interviu. TV3. 2019 spalio 6. 

<http://www.tv3.lt> 

26. Medikų žinia: šiemet gripas žada būti ypatingai nuožmus: [pokalbis su ULAC 

direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Goda Bandzaitė. TV3. 2019-10-06. 

<http://www.tv3.lt> 

27. Gripo sezonas prasidėjo, bet nemokamų vakcinų nuo jo dar nėra: interviu. Žinių radijas. 

2019 spalio 2. <http://www.ziniuradijas.lt> 

28. Gripo sezonas prasidėjo, bet nemokamų vakcinų nuo jo dar nėra: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Aušra 

Jurgauskaitė. Žinių radijas. 2019-10-02. <http://www.ziniuradijas.lt> 

29. Nuo narkotikų priklausomam žmogui reikia suteikti priklausomybių gydymo paslaugas: 

interviu. LRT. 2019 rugsėjo 29. <http://www.lrt.lt> 

30. Daugiausia naujų ŽIV atvejų šiemet užregistruota Vilniaus apskrityje: [Pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Ramūnas 

Jakubauskas. 2019 rugsėjo 26. <http://www.lrt.lt> 

31. Trečdalis tarp šiemet ŽIV užsikrėtusiųjų – moterys: (Siekiant ŽIV prevencijos tikslų 

pirmiausia nuo narkotikų priklausomam žmogui reikia suteikti priklausomybių gydymo 

paslaugas, tačiau Lietuvoje šių paslaugų prieinamumas yra aiškiai nepakankamas ir tai 

rodo ŽIV infekcijos plitimas narkotikus vartojančių asmenų grupėje“, – pažymėjo 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, profesorius Saulius Čaplinskas). Moteris. 

2019 09 26. <http://www.moteris.lt> 

32. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniaus apskrityje: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium 

Čaplinsku]. Alfa. 2019 rugsėjo 26. <http://www.alfa.lt> 

33. Šiemet daugiausia naujų ŽIV atvejų – Vilniaus apskrityje: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, profesorium Saulium 

Čaplinsku]. Delfi 2019 rugsėjo 26. <http://www.delfi.lt> 

34. Mirtį sėjanti liga: su šia infekcija sunkiai tvarkosi net keturios Europos šalys: interviu. 

TV3. 2019 rugsėjo 22. <http://www.tv3.lt> 

35. Lyginant su kitomis Europos šalimis, meningokokine infekcija Lietuvoje sergama 

daugiausia: interviu. Delfi. 2019 rugsėjo 22. <http://www.delfi.lt> 

36. Mirtį sėjanti liga: su šia infekcija sunkiai tvarkosi net keturios Europos šalys: [pokalbis 

su ULAC direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Edita Vežbickaitė. TV3. 

2019 rugsėjo 22. <http://www.tv3.lt> 

37. Mažas taškelis ant kūno – tik katastrofos pradžia: kaip suvaldyti žaibiškai 

progresuojančią ligą: [pokalbis su ULAC vadovu prof. Sauliumi Čaplinsku ir VU Vaikų 

klinikos vedėju, prof. Vytautu Usoniu / kalbino Kristina Ciparytė, parengė Jūratė 

Bratikienė]. Delfi. 2019 rugsėjo 22. <http://www.delfi.lt> 
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38. Pirmą kartą Lietuvoje tarptautiniai virusologijos mokymai: [pokalbis su ULAC vadovu, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas Nagys. ULAC. 2019 rugsėjo 19. 

<http://www.ulac.lt> 

39. Profesorius įspėjo: šios suaugusiems pavojingos ligos simptomai pasireiškia ne iš karto: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Joana Gimberytė-Balčiuvienė. Lietuvos rytas. 2019 rugsėjo 11. 

<http://www.lrt.lt> 

40. Galim tikėtis ankstesnės gripo bangos: interviu. TV3. 2019 rugsėjo 10. 

<http://www.tv3.lt> 

41. Specialistai įspėja dėl gripo – į Lietuvą atkeliauja itin pavojingas virusas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė]. Edita 

Vežbickaitė TV3. 2019 rugsėjo 10. <http://www.tv3.lt> 

42. Kosulys, krūtinės skausmas, pykinimas gali būti rimtos ligos pranašu: ką daryti, jei jūsų 

organizme gyvena kaspinuotis: [pokalbis su ULAC direktorium prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Neda Černiauskaitė. Delfi. 2019 rugpjūčio 5. <http://www.delfi.lt> 

43. Pasiskiepijusių suaugusiųjų šiemet padaugėjo net 44 kartus: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu, profesorium Saulium Čaplinsku]. Lietuvos rytas. 2019 

liepos 24. <http://www.lrytas.lt> 

44. Kodėl daugėja susirgimų vėjaraupiais ir kuo ši liga pavojinga? interviu. LRT. 2019 

liepos 22. <http://www.lrt.lt> 

45. Kodėl išaugo sergamumas vėjaraupiais ir skarlatina? interviu. Žinių radijas. 2019 liepos 

18. <http://www.ziniuradijas.lt> 

46. Tyrimas: du trečdaliai lietuvių mato skiepų naudą sveikatai: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku].  15 min. 2019 liepos 15. , 

<http://www.15 min.lt> 

47. Pernai tarp nėščiųjų išaiškinta daugiau sifilio nei užpernai: [pokalbis su ULAC vadovu, 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. ULAC. 2019 liepos 10. <http://www.ulac.lt> 

48. Kovojant su didžiausiu tymų protrūkiu šalyje patvirtinta: Visagino atvejis – iš Ukrainos: 

[pokalbis su ULAC direktorium prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jūratė Damušytė. 

Lietuvos rytas. 2019 liepos 7. <http://www.lrytas.lt> 

49. Mokslininkai pirmą kartą iš gyvo organizmo pašalino ŽIV: interviu. LRT. 2019 liepos 

5. <http://www.lrt.lt> 

50. Atsakymai į klausimus apie skiepus mokymuose specialistams ir visuomenei bus 

tęsiami: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku: ULAC. 2019 liepos 1. <http://www.ulac.lt> 

51. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija - tai suaktyvėjusių skiepijimų 

rezultatas: interviu. LRT. 2019 gegužės 30. <http://www.lrt.lt> 

52. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija - tai suaktyvėjusių skiepijimų 

rezultatas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos 

mokslų daktaru, profesorium Saulium Čaplinsku]. ULAC. 2019 gegužės 28. 

<http://www.ulac.lt> 

53. Šiemet sumažėjo susirgimų rotavirusine infekcija: medikai įvardija priežastį: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, medicinos mokslų daktaru, 

profesorium Saulium Čaplinsku]. Delfi. 2019 gegužės 28. <http://www.delfi.lt> 

54. Kuo pavojingi tymai? interviu. Žinių radijas. 2019 balandžio 6. 

<http://www.ziniuradijas.lt> 

55. Transliacijoje „Viskas apie tymus!” – atsakymai į rūpimus klausimus: (Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktorius profesorius, medicinos mokslų daktaras Saulius 

Čaplinskas ir ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja gydytoja – epidemiologė 

Daiva Razmuvienė vakar, balandžio 4 d., tiesiogiai atsakė į visuomenei rūpimus 

klausimus – viešoje diskusijoje). ULAC. 2019 balandžio 05. <http://www.ulac.lt> 

56. Paskui tymus – kitos pavojingos ligos: interviu. LRT. 2019 balandžio 3. 

<http://www.lrt.lt> 
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57. Tymų protrūkis Lietuvoje pasiekė pavojingą ribą: interviu. Delfi. 2019 kovo 28. 

<http://www.delfi.lt> 

58. Blogos žinios: net trečdalis tam tikros amžiaus grupės žmonių gali neturėti imuniteto 

tymams: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Rasuolė Bauraitė. „Lietuvos ryto“ televizija. 2019 kovo 26. 

<http://www.lrytas.tv.lt> 

59. Valdžią reikia šviesti dėl skiepų: interviu. LNK. 2019 kovo 26. <http://www.lnk.lt> 

60. Su antivakcininkais išvis neverta kalbėti: interviu. Lietuvos rytas. 2019 kovo 26. 

<http://www.lrytas.lt> 

61. Kiekvienas žmogus pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, pasitikėti savo 

šeimos gydytoju: interviu. LRT. 2019 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

62. Būtent nuo pneumokoko, kuris ir sukelia šį uždegimą, yra skiepai: interviu. LR. 2019 

kovo 24. <http://www.lr.lt> 

63. ŽIV liga jau valdoma vaistais: interviu. 15 min. 2019 kovo 24. <http://www.15 min.lt> 

64. Po tymų protrūkio ministerija svarsto Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro likimą: 

[pokalbis su ULAC vadovu, profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Joana 

Lapėnienė, LRT. 2019 kovo 24. <http://www.lrt.lt> 

65. Padėkojo apie užkrečiamąsias ligas visuomenę informuojantiems žurnalistams: 

[pokalbis su ULAC direktorium prof. dr. Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2019 kovo 20. 

<http://www.ulac.lt> 

66. Lietuvoje sparčiai plinta pavojinga liga: vienas žmogus gali užkrėsti: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriumi, prof. Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Judita Jasaitytė. Lietuvos rytas. 2019 kovo20. <http://www.lrytas.lt> 

67. ULAC bendradarbiaus su Lietuvos infektologų draugija: (atitinkamą bedradarbiavimo 

sutartį pasirašė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, profesorius, medicinos 

mokslų daktaras Saulius Čaplinskas ir Lietuvos infektologų draugijos prezidentė, 

gydytoja infektologė, medicinos mokslų daktarė Danguolė Važnaisienė). ULAC. 2019 

kovo 06. <http://www.ulac.lt> 

68. Specialistai perspėja: didėja gripo komplikacijų tikimybė: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro direktoriumi Sauliumi Čaplinsku]. 15 min. 2019 vasario 22. 

<http://www.15 min.lt> 

 

2018 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2018 
 

1. Konferencijoje į tuberkuliozę kvies pažvelgti kitaip: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 spalio 25. 

<http://www.ulac.lt> 

2. Pavojingiausios lytiškai plintančios ligos. Saulius Čaplinskas. Prie kavos. 2018: (9) 

rugsėjis; 24-26. 

3. Seminare diskutavo apie vaikų skiepų kalendoriaus naujovę – nuo rugsėjo kūdikius 

skiepys nuo rotaviruso: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 rugpjūčio 22. <http://www.ulac.lt> 

4. Naujovė vaikų skiepų kalendoriuje: vakcinacija nuo rotaviruso – be dūrių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 

2018 rugpjūčio 2 <http://www.lrt.lt> 

5. Naujovė vaikų skiepų kalendoriuje: vakcinacija nuo rotaviruso – be dūrių: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 rugpjūčio 2 <http://www.ulac.lt> 

6. Minima Pasaulinė hepatito diena: Lietuvoje sergamumas – vienas aukščiausių Europoje: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku]. LRT. 2018 liepos 28]. <http://www.lrt.lt> 
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7. Redaktoriaus žodis (šiame biuletenio numeryje rasite rekomendacijas apie LR vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendoriaus naujovę - skiepus nuo meningokoko infekcijos). 

Užkrečiamosios ligos. 2018; (45): 1. <http://www.ulac.lt> 

8. Saulius Čaplinskas: „Per 30 metų kovoje su AIDS pasaulis padarė didelę pažangą“. 

Mano sveikata. 2018 balandžio 12. 

9. Redaktoriaus žodis: (remdamiesi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir PSO 

informacija, apie ligų protrūkius operatyviai informuojame dirbti ar poilsiauti svetur 

besiruošiančius gyventojus). Saulius Čaplinskas. Užkrečiamosios ligos. 2018; (44): 1. 

<http://www.ulac.lt> 

10. Įmigusios tuberkuliozės bakterijos gali prabusti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Danutė Jonušienė. 

Lietuvos rytas. 2018 balandžio 7. <http://www.lrytas.lt> 

11. Redaktoriaus žodis. (gripas itin lengvai užkrečiama liga, plintanti oro lašeliniu būdu). 

Saulius Čaplinskas. Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 1. <http://www.ulac.lt> 

12. Apie gripo aktualijas žiniasklaidoje kalba ULAC specialistai. (prof.dr. Saulius 

Čaplinskas, visuomenės sveikatos specialistė Asta Skrickienė ir gydytoja Daiva 

Razmuviene). Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 9. <http://www.ulac.lt> 

13. Skiepai neapsaugos, kol jų neįskiepysime. (prof. dr. Sauliaus Čaplinsko straipsnio 

“Gripo virusų evoliucijos iššūkiai” santrauka). Užkrečiamosios ligos. 2018; (42): 7. 

<http://www.ulac.lt> 

14. Medikai perspėja: gripo komplikacijų grėsmė išlieka net susilpnėjus ligos simptomams: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Valentina Gudienė, Danutė Navickaitė. Respublika. 2018 vasario 

mėn. 22. <http://www.respublika.lt> 

15. Gripo komplikacijos gresia net ir išnykus ligos simptomams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Diena. 2018 vasario 22. 

<http://www.diena.lt> 

16. Gripo komplikacijos gresia net ir išnykus ligos simptomams: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 2018 vasario 22. 

<http://www.ulac.lt> 

17. Lietuva buvo ant gripo pandemijos slenksčio – daliai žmonių komplikacijų išvengti 

nepavyks: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 20. 

<http://www.delfi.lt> 

18. Nuo gripo komplikacijos mirė vaikinas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Dalia Plikūnė. Delfi. 2018 vasario 

20. <http://www.delfi.lt> 

19. Gripo epidemija Lietuvoje įgauna stulbinantį mastą: gydytojai keičia taktiką: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 14. <http://www.delfi.lt> 

20. Aptarnavimo ir pramogų sferos darbuotojams – papildoma apsauga nuo gripo: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku ir 

Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuviene] /Ainis Gurevičius, Ieva 

Urbonaitė-Vainienė; ELTA. 2018 vasario 9. <http://www.delfi.lt> 

21. Prof. dr. S. Čaplinskas: visuomenė neįvertina gripo rizikos, nes mano, kad tai lengva 

liga. ULAC. 2018 vasario 9 <http://www.ulac.lt> 

22. Profesorius: visuomenė neįvertina gripo rizikos, nes mano, kad tai lengva liga: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. Delfi. 

2018 vasario 9. <http://www.delfi.lt> 

23. Infektologė išvardino lemtingas klaidas, kada gripas tampa mirtinais spąstais: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. Delfi. 2018 vasario 2. <http://www.delfi.lt> 
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24. Nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. LRT. 

2018 vasario 1. <http://www.lrt.lt> 

25. Pernai nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Valentina Gudienė // Respublika. – 2018, vasario 1. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

26. Nėštumo ir gimdymo metu ŽIV infekcija nustatyta keturioms nėščiosioms: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 vasario 1. <http://www.ulac.lt> 

27. Deja, daugeliui šiųmečio gripo išvengti nepavyks poliklinikose – antplūdis: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Žiedūnė Juškytė. – 2018, sausio 31. – Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt> 

28. Pusė naujų ŽIV infekuotų asmenų pernai užsikrėtė per narkotikus: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Jūsų 

Panevėžys. – 2018, sausio 24. – Prieiga per internetą: <http://www.jp.lt> 

29. Kas antras užsikrėtė ŽIV per narkotikus - 2017 m. duomenys: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 sausio 24. <http://www.ulac.lt> 

30. Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė - sumažink savo riziką! [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]. ULAC. 

2018 sausio 23. <http://www.ulac.lt> 

31. Prof. dr. S.Čaplinskas paskaitoje apie gripą kalba apie vakcinų efektyvumą ir primena 

apie rankų higieną. ULAC. 2018 sausio 19 <http://www.ulac.lt> 

32. Lietuvoje išgydoma vos 21 proc. sergančiųjų ypač atsparia tuberkulioze: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Ieva Urbonaitė-Vainienė. – Nuotr. // Respublika. – 2018, sausio 18. – Prieiga per 

internetą: <http://www.respublika.lt> 

33. „Švarių rankų šokis“: su rankų higiena supažindina per šokį: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / LRT laida „Labas rytas, 

Lietuva“. – 2018, sausio 9. – Prieiga per internetą: <http://www.lrt.lt> 

34. Iškilmingai įteikti konkurso „Švarių rankų šokis 17“ apdovanojimai: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Zigmantas Nagys. ULAC. 2018 sausio 8. <http://www.ulac.lt> 

35. Norite išvengti gripo? Vos vieno įpročio atsisakymas gerokai sumažins šią riziką: 

[pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku] // Moteris. – 2018, sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.moteris.lt> 

36. Patikimas būdas, kaip išvengti 80 proc. infekcinių ligų: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Dzūkijos TV. – 2018, 

sausio 7. – Prieiga per internetą: <http://www.dzukijostv.lt> 

37. Norite nesusirgti gripu – liaukitės liesti veidą: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Alvyda Bajarūnaitė, Saulius 

Liauksminas // Valstietis lt. – 2018, sausio 6. – Prieiga per internetą: 

<http://www.valstietis.lt> 

38. Tikrins praeivių rankų švarą ir apdovanos konkurso „Švarių rankų šokis 17“ 

nugalėtojus: (konkurso tikslas - išmokyti vaikus taisyklingai plauti rankas bei 

supažindinti juos su teisingo kosėjimo etiketo judesiais): [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas 

Nagys // ULAC. – 2018, sausio 3. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

39. Apdovanosime iniciatyvos „Švarių rankų šokis 17“ nugalėtojus: (tradiciniame konkurse 

dalyvavo per 80 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, kurios subūrė apie 2 000 vaikų ir 

prisidėjo prie bendro tikslo – mokė mažuosius taisyklingai plauti rankas bei supažindino 

juos su teisingo kosėjimo etiketo judesiais): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
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centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Zigmantas Nagys // ULAC. – 

2018, sausio 2. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

 

 

2017 metų mokslo populiarinimo straipsniai, rašiniai ir interviu / Popular 

science articles, essays and interviews 2017 
 

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras padėkojo žurnalistams: (konkurso laureatus 

pasveikino ir visiems užkrečiamųjų ligų temomis rašantiems, garso ir vaizdo reportažus 

rengiantiems žurnalistams dėkojo Prancūzų instituto direktorius ir Prancūzijos 

ambasados patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais Jean-Marie Sani, Pasaulio 

sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė, Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Beata Bukotaitė // 

ULAC. – 2017, gruodžio 19. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

2. Žiniasklaidos konkurso apdovanojimai įvyks Franko namuose: (apdovanosime jau 

tradicinio žiniasklaidos konkurso laureatus ir pasveikinsime visus užkrečiamųjų ligų 

temomis rašančius, garso ir vaizdo reportažus rengiančius žurnalistus. Konkurso temos: 

ŽIV/AIDS, vakcinomis valdomos ligos, lytiškai plintančios infekcijos, nešvarių rankų 

ligos, mikrobų atsparumas vaistams) / Saulius Čaplinskas // ULAC. – 2017, gruodžio13. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

3. Profesorius dr. Saulius Čaplinskas: „ŽIV liga jau valdoma vaistais“ // Bernardinai. – 

2017, gruodžio 11. – Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt> 

4. Kas bendra tarp šios užkrečiamos ligos ir atominės elektrinės sprogimo: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Rita Gečiūnaitė // Delfi. – 2017, gruodžio 10. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

5. Redaktoriaus žodis: (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro orga-nizuojamų renginių 

auditorija kasmet didėja – plečiasi ir tarptautinė, ir nacio-nalinė užkrečiamųjų ligų 

konferencijos, vis daugiau dalyvių sulaukia viktorina apie AIDS, Švarių rankų šokio 

konkursas) / Saulius Čaplinskas // Užkrečiamosios ligos. – 2017, Nr. 41, p. 1. 

6. Gimus vaikui, mama apsisuko ir išėjo iš ligoninės: šio mažylio laukė nepaprastas 

likimas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi 

Čaplinsku / užrašė] Rita Gečiūnaitė // Delfi. – 2017, gruodžio 9. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

7. Sveikiname iniciatyvos „Švarių rankų šokis 17“ nugalėtojus!: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. 

– 2017, gruodžio 5. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

8. Saulius Čaplinskas: „Per 30 metų kovoje su AIDS pasaulis padarė didelę pažangą“ // 

Mano sveikata. – 2017, gruodžio 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www.manosveikata.lt> 

9. AIDS diena Mažeikiuose paminėta seminaru: (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas seminaro dalyviams išsamiai papasakojo apie 

AIDS ir kitas socialines ligas, jų atsiradimą, paplitimą, prevencines priemones) / Birutė 

Rudokienė // Santarvė (Mažeikiai). – 2017, gruodžio 1. – Prieiga per internetą: 

<http://www. santarve.lt> 

10. Pasaulinė AIDS diena - situacija Lietuvoje: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, lapkričio 30. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

11. 7 sužaloti likimai: papasakojo, kas privertė motinas atsisakyti šių vaikų: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 
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Giedrė Armalytė // Delfi. –2017 m. lapkričio 30. – Prieiga per internetą: 

<http://www.ulac.lt> 

12. Nerimą kelia augantis ŽIV infekcijos plitimas: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // L24.lt. – 2017, lapkričio30. – 

Prieiga per internetą: <http://www.L24.lt> 

13. Seminaras „AIDS ir kitos socialinės ligos“: (svarbiausias šio renginio pranešėjas – iš 

Vilniaus atvykęs profesorius, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius 

Čaplinskas) // Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. – 2017 

lapkričio 30. – Prieiga per internetą: <http://www. mazeikiuvsb.lt>  

14. Tikroji padėtis su AIDS Lietuvoje: latviams – dar liūdniau: [pokalbis su Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos rytas. – 2017, 

lapkričio 30. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

15. Tik viena priemonė ir išsigelbėjimas nuo peršalimo ar gripo garantuotas: [pokalbis su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos 

rytas. – 2017, lapkričio 28. – Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt> 

16. Medicininė kaukė – ir sveikam, ir ligotam: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // ULAC. – 2017, lapkričio 28. – 

Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

17. Sergamumas gripu ir peršalimo ligomis Lietuvoje auga trečią savaitę iš eilės: kaip 

lengvai apsisaugoti: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu 

profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Delfi. – 2017, lapkričio 28. – Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt> 

18. Profesorius dr. Saulius Čaplinskas: „ŽIV liga jau valdoma vaistais“ // 15 min. – 2017, 

lapkričio 24. Prieiga per internetą: <http://www.15 min.lt> 

19. Apsaugok save: skiriama jaunimui / Saulius Čaplinskas, Irma Čaplinskienė, Simona 

Bivainytė ir kt. // Rekomenduojamojo pobūdžio leidiniai vaikams, paaugliams ir 

jaunimui. 2017, lapkričio 22. 

20. Koksaki virusinė infekcija / Saulius Čaplinskas, Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė // e 

medicina. – 2017, lapkričio 21. – Prieiga per internetą: <http://www.emedicina.lt> 

21. Naujas gripo sezonas: sergamumas pamažu auga: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] Jūratė Valančiūtė // 

Respublika. – 2017, lapkričio 20. – Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt> 

22. Pusė receptų antibiotikams išrašoma netinkamai: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // Kauno diena. – 2017, 

lapkričio 18. – Prieiga per internetą: <http://www.kaunodiena.lt> 

23. Supratimo apie antibiotikus dieną – raginimas antibiotikus vartoti atsakingai: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku / užrašė] 

Eglė Aleksandravičiūtė // Respublika. – 2017, lapkričio 18. – Prieiga per internetą: 

<http://www.respublika.lt> 

24. Kviečia pasitikrinti dėl ŽIV ir hepatitų: (siekiama, kad kuo daugiau žmonių sužinotų 

apie šių ligų keliamas grėsmes, pasitikrintų bei suprastų, kad yra veiksmingas šių ligų 

gydymas): [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi 

Sauliumi Čaplinsku] // Lietuvos rytas. – 2017, lapkričio 17. – Prieiga per internetą: 

<http://www.lrytas.lt> 

25. Prasidėjo Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė: (oficialiai ji tęsis iki kitos savaitės 

lapkričio 24 dienos, o gruodžio pirmąją bus pažymima pasaulinė AIDS diena. Tyrimų 

savaitės šūkis: "Pasitikrink, gauk gydymą, apsaugok"!: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 

ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] / ULAC. – 2017, lapkričio17. 

– Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 

26. Supratimo apie antibiotikus dieną – raginimas antibiotikus vartoti atsakingai: [pokalbis 

su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku] // 

ULAC. – 2017, lapkričio 17. – Prieiga per internetą: <http://www.ulac.lt> 
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27. Prasidėjo pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė: [pokalbis su Užkrečiamųjų ligų 
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