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Tuberkuliozės epidemiologinės situacijos apžvalga 2016 m.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų
valdymo skyriaus bei Skyrių rajonuose specialistai kasmet užregistruoja ir epidemiologiškai ištiria
vidutiniškai apie 40 asmenų sergančių atvira plaučių tuberkulioze bei surenka išsamią informaciją
apie asmenis, su kuriais turėjo sąlytį.
Tuberkulioze gali susirgti kiekvienas, tačiau labiau rizikuoja asmenys, kurių prastos
gyvenimo ir mitybos sąlygos, nenormuotas darbo krūvis, turi žalingų įpročių. Dėl šių priežasčių
nusilpsta imuninė sistema ir žmogus tampa pažeidžiamas Tai plačiausiai paplitusi infekcinė liga
pasaulyje, stipriai susijusi su socialinėmis ir ekonominėmis problemomis, tokiomis - kaip skurdas,
nedarbas, alkoholizmas, narkomanija ŽIV/ AIDS, nepakankama tuberkuliozės profilaktika, pavėluota
diagnostika.
2016 m. buvo užregistruota 46 tuberkuliozės atvejai arba 4,6 atvejai 10 tūkst. gyventojų, tai 1,2 karto
daugiau nei 2015 m. (30 pav.). Per pastarąjį dešimtmetį 2016 m. sergamumo TB rodiklis buvo
didžiausias (1 pav.). Nors sergamumas tuberkulioze auga ir rodiklis didėja, bet kylantį rodiklį stipriai
iškreipia demografiniai šalies pokyčiai (mažėjantis gyventojų skaičius). Tauragės apskrityje per
paskutinius 10 metų daugiausia (58 atvejai) atviros plaučių tuberkuliozės atvejų buvo 2008 metais
(rodiklis 4,5 atv./10000 gyv.), o 2016 m. - 46 atvejai, bet sergamumo rodiklis didesnis (4,6 atv./10000
gyv.)

1 pav. Sergamumas tuberkulioze Tauragės apskrityje 2007–2016 m.
Tauragės apskrityje 2016 metais vyrų sergamumas tuberkulioze buvo 3,6 kartais
didesnis nei moterų, ir kaimo gyventojų sergamumas buvo 1,5 karto didesnis nei miesto gyventojų.

Tauragės apskrityje 2016 m. didžiausias sergamumas buvo 45-54 m. ir 55-64 m. amžiaus grupėje,
jie sudarė du trečdalius (60,8 proc.) visų sergančiųjų, Kitose amžiaus grupėse sergamumo lygis
žymiai nesiskyrė (2 pav.)

2 pav. Sergamumas tuberkulioze amžiaus grupėse Tauragės apskrityje 2016 m.

Išvados
2016 m. buvo užregistruota 1,2 karto daugiau tuberkuliozės atvejų nei 2015 m. Nors
pačių TB atvejų kiekvienais metais mažėja, bet stebima didėjanti sergamumo tendencija. Sergamumo
rodiklio didėjimą lemia spartus šios ligos plitimas bet rodiklio iškreipimui nemažai įtakos turi ir
demografiniai šalies pokyčiai.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų
valdymo skyriaus specialistai kasmet gauna pranešimus apie asmenis, kuriems atvira plaučių
tuberkuliozė atsinaujinusi (recidyvuoja), bet jie į bendrą sergančių asmenų skaičių ULSVIS nėra
įtraukiami, nors yra tokie patys pavojingi visuomenei, platinant tuberkuliozės mikobakterijas. 2016
m. tokių asmenų Tauragės apskrityje buvo 3.

