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Sergamumas tuberkulioze Alytaus apskrityje 2016 metais
2016 metais, palyginus su 2015 m., sergamumas atvira plaučių tuberkulioze apskrityje
sumažėjo 15,7 proc., sergamumo rodiklis neviršijo Lietuvos (apskr. – 2,85, Lietuvoje – 3,32).
Didžiausias sergamumas atvira plaučių tuberkulioze registruotas Varėnos rajone (nors ir sumažėjo
4,7 proc.), sergamumo rodiklis ženkliai viršijo Lietuvos, 10 tūkstančių gyventojų teko 5,27 atvejo.
2016 metais sergamumas tuberkulioze Alytaus mieste sumažėjo 22,5 proc., 10 tūkstančių gyventojų
teko 2,23 atvejo, sergamumas Lazdijų rajone sumažėjo 48,4 proc., sergamumo rodiklis - 2,97 atvejo.
Sergamumas Alytaus rajone išliko tame pačiame lygyje, sergamumo rodiklis - 3,0 atvejo. 2016 metais
atvira plaučių tuberkulioze sirgo du iki 17 metų amžiaus moksleiviai. Vienas jų užsikrėtė šeimoje,
kito užsikrėtimo aplinkybės neaiškios, artimo kontakto su sergančiuoju atvira plaučių tuberkulioze
neturėjo. 2016 metais iš naujai išaiškintų 58,5 proc. sudarė miesto ir 41,5 proc. - kaimo gyventojai.
Dažniausiai (75,6 proc. atvejų) tuberkuliozė diagnozuota vyrams. Apskrityje iš naujai susirgusių
atvira plaučių tuberkulioze asmenų 65,9 proc. buvo darbingo amžiaus asmenys, dauguma jų – 74,1
proc. (2015 m. - 79,1 proc.) nedirbantys, jauno (23 – 56 metų) amžiaus. Pastarieji neretai nereguliariai
vartoja vaistus, piktnaudžiauja alkoholiu, gyvena prastomis higieninėmis sąlygomis, kelia grėsmę
aplinkiniams. Dauginis atsparumas vaistams praėjusiais metais nustatytas 3 – ims Alytaus miesto
gyventojams.
2016 metais Alytaus departamento Varėnos skyrius kartu su Varėnos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru paruošė ir vykdė programą ,,Tuberkuliozės prevencija Varėnos rajone“.
Penkiose rajono seniūnijose socialiniams darbuotojams, slaugytojoms bei rajono gyventojams buvo
skaitomos paskaitos apie tuberkuliozės epidemiologinę situaciją ir apsisaugojimo būdus,
organizuojami pokalbiai su socialinės rizikos grupių gyventojais tuberkuliozės plitimo, prevencijos
klausimais. Kartu su Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vykdėme tęstinę
tuberkuliozės prevencijos programą Alytaus rajone. Tuberkuliozės židiniuose įteiktos atmintinės,
dezinfekuojančios priemonės, aiškinta sąlytį turėjusių asmenų sveikatos patikrinimo svarba, sąlytį
turėję asmenys nukreipti pasitikrinti sveikatą ir kt.
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą
Nr. V – 1249 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 Tuberkulino
mėginių atlikimo statistinė ataskaita patvirtinimo“ Alytaus apskrities asmens sveikatos priežiūros
įstaigų duomenimis 1253 septynerių metų amžiaus vaikams reikėjo atlikti tuberkulino mėginį,
mėginys atliktas 1147 vaikams, t. y. 91,5 proc. (2015 m.-81,2 proc.). Teigiamas tuberkulino mėginys
nustatytas 122 vaikams (10,6 proc.), nusiųsta konsultuotis pas gydytoją specialistą 111 vaikų (91
proc.). Kitiems 1170 rizikos grupėms priklausantiems 0–17 metų amžiaus vaikams reikėjo atlikti
tuberkulino mėginį, mėginys atliktas 914 vaikų, 78,1 proc. (2015 m.- 61,6 proc.). Teigiamas
tuberkulino mėginys nustatytas 149 vaikams (16,3 proc.), nusiųsti konsultuotis pas gydytoją
specialistą 139 vaikai (93,3 proc.). Konsultuotiems pas specialistą vaikams tuberkuliozė nebuvo
diagnozuota.

