
Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų susirgimai tuberkulioze  

2016 m. sausio – gegužės mėnesiais 

 

Tuberkuliozė – gyvybei pavojinga pasaulyje plačiai 

paplitusi bakterinė infekcija. Net trečdalis pasaulio gyventojų yra 

užsikrėtę tuberkuliozės mikobakterijomis. 

Bakterijoms patekus į organizmą išeitys labai įvairios: 

užsikrėtęs žmogus gali ir nesusirgti, tačiau gali susirgti ir labai 

sunkia ligos forma, pasibaigiančia mirtimi. 

 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis 2016 m. 

Vilkaviškio r. sav. sausio mėn. buvo užregistruotas 1 tuberkuliozės atvejis, vasario mėn. taip pat 1 

tuberkuliozės atvejis, kovo mėn. pastebimas didesnis skaičius susirgimų – 4 atvejai, iš kurių 1 atvejis 

nustatytas tarp asmenų, gyvenančių mieste ir 3 atvejai tarp asmenų, gyvenančių kaimo vietovėse. 

Balandžio mėn. nebuvo užfiksuota naujų tuberkuliozės atvejų (1 lentelė). 

Remiantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2016 m. gegužės mėn. Vilkaviškio 

r. sav. užfiksuoti 4 tuberkuliozės atvejai, iš kurių buvo 2 vyrai ir 2 moterys. Išaiškintas 1 atvejis tarp 

miesto gyventojų (25 – 34 m. amžiaus tarpe), 3 atvejai tarp kaimo gyventojų (2 atvejai – 45 – 54 m. 

amžiaus tarpe; 1 atvejis – 75 – 84 m. amžiaus tarpe).  
 

1 lentelė. Tuberkuliozės (kvėpavimo organų patvirtintos bakteriologiškai ir histologiškai) miliarinės 

atvejai Vilkaviškio r. sav. , Šakių r. sav., Marijampolės sav., Lietuvoje 2016 m. sausio – gegužės mėn. 

Šaltinis: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

Iš viso Vilkaviškio r. sav. per 2016 m. sausio – gegužės mėn. tuberkuliozės susirgimų buvo 

užregistruota 10 atvejų, t. y. 4 atvejais mažiau nei 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu: 2015 m. sausio mėn. – 

1 atvejis, vasario mėn. – 2 atvejai, kovo mėn. – 6 atvejai, balandžio mėn. – 2 atvejai, gegužės mėn. – 2 

atvejai (1 lentelė). Šakių r. sav. 2016 m. sausio – gegužės mėn. užregistruoti 6 tuberkuliozės atvejai, 

Marijampolės sav. – 14 atvejų. 

Mėn. 
Vilkaviškio r. sav. Šakių r. sav. Marijampolės sav. Lietuva 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

Sausis 1 1 0 0 0 2 75 72 

Vasaris 2 1 2 0 2 0 69 84 

Kovas 6 4 1 3 1 4 100 89 

Balandis 2 0 0 1 5 5 68 105 

Gegužė 2 4 0 2 4 3 75 85 



Tuberkuliozė plinta oro lašeliniu būdu, pagrindinis infekcijos šaltinis yra ligonis, sergantis atvira 

plaučių tuberkulioze ir išskiriantis mikobakterijas kalbėdamas, juokdamasis, kosėdamas, čiaudėdamas.  

Tuberkuliozė yra išgydoma. Gydytis reikia pradėti nedelsiant po to, kai gydytojas diagnozavo 

ligą. Susirgus tuberkulioze, reikia patarti artimiesiems pasitikrinti sveikatą, net jei jie neturi jokių 

sveikatos nusiskundimų. Laikytis kosulio higienos taisyklių, ypač kol su skrepliais išskiriamos 

tuberkuliozės bakterijos. Dažnai vėdinti patalpas – kas 2 val. dienos metu. Valgyti reguliariai ir visavertį 

maistą. Nerūkyti, nepiktnaudžiauti alkoholiu, kasdien užsiimti fizine veikla. 
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