
Pedikuliozės paplitimas Vilkaviškio r. sav. 
 

Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užkrečiama odos liga, sukelta parazituojančių ant žmogaus kūno 

ir siurbiančių kraują galvinių, drabužinių arba kirkšninių utėlių. Tai nėra reta liga – kasmet 6-12 mln. 

žmonių iš visame pasaulyje užsikrečia utėlėmis. Užsikrėsti gali bet kas, turėjęs glaudų kontaktą su utėlėtu 

žmogumi ar jo daiktais. Ypatingai šis susirgimas plinta artimai kontaktuojant su utėlių turinčiu asmeniu 

– vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte, naudojantis utėlių turinčių žmonių asmeniniais daiktais 

ir pan. 

Pedikuliozės patikrinimai ugdymo įstaigose atliekami po kiekvienų atostogų bei esant poreikiui.  

Šio susirgimo epidemiologinė priežiūra ir kontrolė Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose vykdoma 

vadovaujantis „Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės veiksmų planu“, kuriame 

nurodoma, jog mokinio tėvai/globėjai, nustačius jų vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, turi pateikti 

informaciją (raštu) apie taikytas utėlių naikinimo priemones.  

2014 m. Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose atliekant mokinių švaros patikrinimus buvo 

nustatyta 54 pedikuliozės atvejai, iš kurių daugiausiai 7-9 m. vaikų amžiaus grupėje – 55,6 proc. (30 

atvejų), 10-14 m. – 27,8 proc. (15 atvejų), 4-6 m. – 12,9 proc. (7 atvejai), 15-17 m. amžiaus grupėje 3,7 

proc. (2 atvejai), 0 – 3 m. vaikams pedikuliozė nenustatyta (17 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Pedikuliozė pagal vaikų amžiaus grupes Vilkaviškio r. sav. 2014 m. 
 

Žinios apie utėlėtumą yra esminis dalykas, pakeičiantis nuostatas ir elgesį bei užtikrinantis 

efektyvų jo plitimo mažinimą. Nustačius pedikuliozę nereikia išsigąsti, nes utėlės išnaikinamos, tačiau 

labai svarbus mokinių mokymas kaip apsisaugoti nuo apsikrėtimo utėlėmis, mokomosios medžiagos 

pateikimas (atmintinės), pokalbių, paskaitų organizavimas. 

Remiantis išankstiniais duomenimis, 2015 m. Vilkaviškio r. sav. ugdymo įstaigose pedikuliozės 

atvejų užregistruota 55. Didžiausias šios ligos paplitimas užfiksuotas 0 – 6 m. amžiaus vaikų tarpe. 

Didesnė dalis užsikrėtusiųjų pedikulioze yra mergaitės – 49 atvejai, berniukai – 6 atvejai. 

Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Kazakevičienė 
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