
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS 

LIGOMIS PER 2019 M. DEVYNIS MĖNESIUS 

 

Šalies užkrečiamųjų ligų registre per 2019 m. devynis mėnesius Akmenės rajono savivaldybėje 

užregistruota 2328 atvejai, kai užsikrėsta ir susirgta ūmiomis užkrečiamosiomis ligomis – tai sudaro 

11,9 proc. visų rajono gyventojų. 2018m. per tą patį laikotarpį rajono gyventojų sergamumas sudarė 

9,2 proc. visų rajono gyventojų (buvo registruoti 2259 ligos atvejai). Didžiąją dalį visų susirgimų, 

kuriuos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamento Akmenės skyrius registruoja gavęs informaciją iš rajono asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų, sudaro ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVKTI). 2019 m. sausio-rugsėjo mėnesiais 

registruota 1921 atvejų (t.y. 9,9 proc. rajono gyventojų), pernai tuo pačiu laikotarpiu ŪVKTI ligomis 

sirgo 1640 rajono gyventojų (t.y. 8,5 proc. rajono gyventojų). Šių metų šeštą savaitę (02-04–02-10) 

sergamumas ŪVKTI ir gripu buvo pasiekęs 147,18 atvejo 10 000-čių rajono gyventojų – nuo vasario 

11 d. iki vasario 26 d. rajone skelbta gripo epidemija. Per devynis mėnesius registruoti 247 gripo 

atvejai, 2018 m. per tą patį laikotarpį 253 susirgimai gripu.  

2019 m. sausio-rugsėjo mėnesiais rajone užregistruoti 8 nauji susirgimai tuberkulioze, tuo 

tarpu pernai per tą patį laikotarpį registruota 5 susirgimų. Žarnyno infekcijomis sirgo 35 gyventojai, 

taip kaip ir pernai per tą patį laikotarpį. Per devynis šių metų mėnesius užregistruoti 47 erkės 

įkandimai, plius 8 susirgimai Laimo liga. Pernai turėjome 5 susirgimus Laimo liga ir 1 erkinį encefalitą, 

o šiais metais jau turime 4 susirgimus. 

Sergamumas kitomis užkrečiamosiomis ligomis registruojamas pavieniais atvejais. 2019 m. 

sausio-rugsėjo mėnesiais turėjo kontaktą ar nukentėjo nuo gyvūnų 23 rajono gyventojai, iš kurių 

septyniolikai buvo paskirti profilaktiniai skiepai nuo pasiutligės. Per 2018 m. tą patį laikotarpį 21 

žmogus turėjo kontaktą ar nukentėjo nuo gyvūnų, iš jų dešimčiai paskirti skiepai nuo pasiutligės.  

 

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė pagal Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Akmenės 

skyriaus informaciją.  

 


