Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigas lankančių vaikų
pedikuliozės susirgimų 2016 m. ataskaita
Remiantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis pedikuliozė (utėlėtumas) – tai yra
užsikrėtimas utėlėmis. Utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos priklijuoja
prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai šliaužioja. Utėlėmis užsikrečiama ilgalaikio
tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte) bei
besikeičiant drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, rankšluosčiais, kai utėlė gali patekti nuo vieno
asmens galvos į kito asmens galvą. Dažniausiai plinta tiesioginiu būdu iš galvos į galvą, esant artimam
sąlyčiui arba per šukas, plaukų šepečius, kitus plaukų priežiūros reikmenis, keičiantis galvos apdangalais
bei juos laikant kartu.
Pedikuliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose
vykdoma vadovaujantis „Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės veiksmų planu“, kuriame
nurodoma, kad mokinio tėvai/globėjai, nustačius jų vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, turi pateikti
informaciją (raštu) apie taikytinas utėlių naikinimo priemones. Pedikuliozės patikrinimai Vilkaviškio
rajono savivaldybės ugdymo įstaigose atliekami po kiekvienų atostogų bei esant poreikiui.
2016 m. Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose atliekant visuomenės sveikatos priežiūros
specialistams mokinių švaros patikrinimus buvo užregistruoti 58 pedikuliozės atvejai, iš kurių 53 atvejai
rasti mergaitėms, 5 atvejai – berniukams (2015 m. – 55 atvejai, 2014 m. – 54 atvejai).
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1 pav. Pedikuliozės paplitimas (proc.) pagal vaikų amžiaus grupes Vilkaviškio rajono savivaldybėje
2014 – 2016 m.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2016 m. Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose 3 pedikuliozės atvejais buvo nustatyta
daugiau nei 2015 m. 2016 m. didžiausias skaičius pedikuliozės atvejų buvo nustatytas 7 – 9 m. vaikų

amžiaus grupėje – 55,60 proc. (29 atvejų), 2015 m. 10 – 14 m. vaikų amžiaus grupėje – 32,73 proc. (18
atvejų). Atkreipiamas dėmesys, kad pedikuliozė 2016 m. Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose labiau
paplitusi tarp vaikų jaunesniame amžiuje 7 – 9 m. (1 pav.).
Pedikuliozė – vis dar išlieka aktuali šių dienų problema Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose.
Kita problema – nustačius visuomenės sveikatos priežiūros specialistui pedikuliozės židinį ir informavus
tėvus, tėvai nenori pripažinti, kad jų vaikas serga pedikulioze ir dažnai dėl to jaučiamas pasipriešinimas
iš tėvų pusės.
Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Kazakevičienė

