
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SERGAMUMAS 

UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS 2017 M. PIRMĄJĮ PUSMETĮ 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamento Akmenės skyriaus duomenimis, per 2017 metų pirmąjį pusmetį užkrečiamųjų ligų 

registre buvo užregistruoti 1 886 Akmenės rajono savivaldybės gyventojų užkrečiamųjų ligų 

atvejai. Tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais užkrečiamųjų ligų registruota daugiau ir jų skaičius 

siekė 2 025 atvejus. Didžiąją dalį susirgimų 2017 metais sudarė ūmios viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos (ŪVKTI) ir sausio-birželio mėnesiais registruoti 1 749 atvejai. 2016 metais ŪVKTI 

užregistruota 1 415 atvejų. 2017 metų ketvirtąją savaitę Akmenės rajono savivaldybėje buvo 

paskelbta gripo epidemija. Gripo atvejų per šešis metų mėnesius užregistruota 278 atvejai, o 

2016 metais – 1,5 karto daugiau.  

2017 metų pirmąjį pusmetį užregistruota 11 naujų tuberkuliozės atvejų, o 2016 metais – 4 

atvejai. Tuberkuliozė plinta tuberkuliozės mikobakterijoms patekus į orą,  kai plaučių 

tuberkulioze sergantis žmogus kalba, kosėja ar čiaudi. Tuberkuliozės mikobakterijos ore gali 

išlikti kelias valandas priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Žmogus, įkvėpęs tuberkuliozės 

mikobakterijų užteršto oro, gali tapti infekuotu. 

Žarnyno infekcijomis 2017 metų pirmąjį pusmetį sirgo 18 Akmenės rajono savivaldybės 

gyventojų, beveik tris kartus mažiau nei praėjusiais metais (41 susirgimas).  

Vėjaraupiai – tai ūminė virusinė liga, pasireiškianti karščiavimu, pūsleliniu odos ir 

gleivinių bėrimu. Dažniausiai šia liga serga ikimokyklinio amžiaus vaikai. Pirmąjį šių metų 

pusmetį vėjaraupių atvejų registruota 61, o 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu – tik 9 atvejai.  

Zoonozės – tai ligos bendros gyvūnams ir žmonėms, kuriomis užsikrečiama tiesioginiu 

arba netiesioginiu būdu. Per pirmąjį pusmetį žinomi 33 atvejai erkių įkandimai asmenims. 

Akmenės rajono savivaldybėje 2017 metų pirmąjį pusmetį registruoti 5 Laimo ligos susirgimai ir 

1 erkinio encefalito atvejis. 2016 metais 3 asmenims pasireiškė Laimo liga. 

Sergamumas kitomis užkrečiamosiomis ligomis Akmenės rajono savivaldybėje 2017 metų 

pirmąjį pusmetį nėra didelis: 1 susirgimas skarlatina (2016 m. – 2 atvejai), 6 askaridozės atvejai 

(2016 m. – 2 atvejai), 3 enterobiozės atvejai, 2 echinokokozės, alveokokozės atvejai (2016 m. 

neregistruota), 8 dermatofitijos (grybeliai) (2016 m. – 2 atvejai), 11 pedikuliozės atvejų (2016 m. 

– 3 atvejai), 1 bakterinis meningito atvejis, 3 lytiškai plintančios infekcijos (2016 m. 

neregistruota). 

2017 metų sausio-birželio mėnesiais su gyvūnais turėjo kontaktą ar nukentėjo nuo jų 20 

asmenų, 10-čiai  iš jų paskirti profilaktiniai skiepai nuo pasiutligės. Praeitais metais 11 asmenų 

turėjo kontaktą ar nukentėjo nuo gyvūnų, 6 buvo vakcinuoti. 
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