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SKUODO RAJONO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
2012–2015 METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skuodo rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012–2015 metų
programos (toliau – Programa) paskirtis – numatyti kompleksines tęstines užkrečiamųjų ligų
prevencijos ir kontrolės priemones Skuodo rajone, kurias įgyvendinant siekiama kontroliuoti
užkrečiamų ligų paplitimą.
2. Šioje programoje prioritetai, tikslai, uždaviniai išdėstyti atsižvelgiant į
užkrečiamųjų ligų aktualumą ir situaciją Skuodo rajone.
3. Programa parengta vadovaujantis Sveikatos sistemos plėtros 2011–2020 metų
metmenimis, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos nacionaline
visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija, Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Valstybine tuberkuliozės profilaktikos ir
kontrolės 2011–2014 metų programa, Valstybine ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2010–2012
metų programa bei kitais teisės aktais.
4. Programos priemonių 2012–2015 metų planas pateiktas priede.
5. Programos įvykdytų priemonių, rezultatų ataskaita Skuodo rajono savivaldybės
tarybai pateikiama 2016 metais.
6. Programos įgyvendinimą koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos
savivaldybės gydytojas.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
7. Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos (toliau – užkrečiamosios
ligos) – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo
žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos
veiksnius.
8. Užkrečiamųjų ligų plitimą lemia ekonominiai, socialiniai, ekologiniai veiksniai,
gyventojų demografiniai ir elgesio pokyčiai, tarptautinių kelionių, gyventojų migracijos bei
komercijos suaktyvėjimas, technologijų plėtra, mikroorganizmų prisitaikymas, jų kintamumas,
naujų ligų atsiradimas, infekcinių ligų kontrolės priemonių nepaisymas ir kt. Dėl šių ir vietinių
veiksnių užkrečiamosios ligos Lietuvoje bei visame pasaulyje tebėra prioritetinė visuomenės
sveikatos problema.
9. Žmonių užkrečiamosios ligos pagal užsikrėtimo būdą skirstomos į atskiras grupes:
per maistą ir vandenį plintančios infekcinės ligos, plintančios per kraują ar kitą biologinę medžiagą,
lytiškai plintančios infekcijos, zoonozės (bendros gyvūnams ir žmonėms), kūno dangų infekcijos,
parazitozės ir kitos.
10. 2010 m. Lietuvoje sergamumas užkrečiamosiomis ligomis sudarė 17,12 proc. visų
užregistruotų ligų (Skuodo rajone – 8 proc.). Dažniausiai pasitaikančios užkrečiamosios ligos – oro
lašelinės infekcijos. Šios ligos sudarė 86,62 proc. visų užkrečiamų ligų (1 grafikas).
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1 grafikas. Užkrečiamųjų ligų struktūra Skuodo rajone 2010 m. (proc.)
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Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras.
* Duomenys sistemingai analizuojami ir kaupiami vykdant Skuodo rajono stebėsenos programą.

11. Oro lašelinės infekcijos, t. y. gripas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
(toliau – ŪVKTI), paplitusios visame pasaulyje. Šios infekcijos sudaro didžiausią užkrečiamųjų ligų
dalį, sąlygodamos ne tik žalą žmonių sveikatai bei ekonominius ir socialinius nuostolius. Pasaulio
šalyse, esančiose šiaurėje, šiomis infekcijomis dažniau sergama žiemos sezonu.
11.1. Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu, kuriai
būdingas epideminis ir pandeminis sergamumas. Šios ligos svarbą lemia tai, kad ji sukelia sunkias
komplikacijas ir net mirtis. Sergant gripu paūmėja daugelis lėtinių ligų, ypač vyresniems nei 65
metų amžiaus asmenims.
11.2. Lietuvoje kasmet užregistruojama vidutiniškai apie 400 tūkst. susirgimų ŪVKTI,
iš jų apie 100 tūkst. susirgimų gripu. 2010 m. lyginant su ankstesniais metais, sergamumas ŪVKT ir
gripu Lietuvoje ir Skuodo rajone sumažėjo(2 grafikas).
2 grafikas. Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir
gripu 1000 gyv.
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Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras.
* Duomenys sistemingai analizuojami ir kaupiami vykdant Skuodo rajono stebėsenos programą.

11.3. Svarbiausia ir veiksmingiausia specifinė sergamumo ir mirtingumo nuo gripo
prevencijos priemonė – skiepijimas gripo vakcina, tačiau Lietuvoje nuo gripo kasmet pasiskiepija
vos apie 6 proc. žmonių. Tai vienas mažiausių rodiklių Europos Sąjungoje: Norvegijoje pasiskiepija
apie 50 proc., Vokietijoje – apie 60 proc., Didžiojoje Britanijoje – apie 75 proc., Nyderlanduose –
apie 80 proc. gyventojų.
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11.4. Taip pat svarbu yra laiku pritaikyti gripo ir ŪVKTI profilaktikos ir kontrolės
priemones, informuojant gyventojus, koordinuojant asmens sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų
veiklą gripo sezono metu.
12. Žarnyno infekcinės ligos kartais apibendrintai vadinamos diarėjomis, plinta
dažniausiai per nekokybišką, patogeniniais mikroorganizmais užterštą maistą ir vandenį.
12.1. Maistu plintančios žarnyno infekcinės ligos yra aktuali Lietuvos sveikatos
problema: per pastaruosius 10 metų Lietuvoje kasmet buvo užregistruojama iki 20 tūkst. žarnyno
infekcinių ligų atvejų, iš kurių 80 proc. gydomi ligoninėse (ES šalyse – apie 50 proc.). Sergamumas
šiomis ligomis šiek tiek mažėja, o oficialioji statistika neatspindi realios situacijos, kadangi
asmenys, sergantys nesunkiai, medicinos pagalbos dažniausiai nesikreipia.
12.2. Kasmet Lietuvoje užregistruojama apie 200 žarnyno infekcinių ligų protrūkių, iš
kurių apie 70 proc. yra šeiminių, 30 proc. – susijusių su viešojo maitinimo, prekybos įmonių, kitų
maisto tvarkymo subjektų veikla.
12.3. Žarnyno infekcinėmis ligomis dažniausiai serga vaikai iki 5 metų.
Epidemiologinės apklausos rodo, kad apie 70 proc. susirgusiųjų asmenų užsikrečia namų aplinkoje,
o pagrindiniais žarnyno infekcinių ligų rizikos veiksniais yra vištų kiaušiniai, vištiena ir jų
produktai.
12.4. Kadangi žarnyno infekcinėmis ligomis dažnai užsikrečiama namų aplinkoje,
būtina suaktyvinti gyventojų švietimą ir mokymą žarnyno infekcinių ligų profilaktikos klausimais,
šios priemonės nuolat turi būti vykdomos ir ugdymo bei švietimo įstaigose.
13. Helmintozės yra kirmėliniai susirgimai, kuriuos sukelia į žmogaus organizmą
patekusios parazitinės kirmėlės (helmintai).
13.1. Didelį sergamumą helmintozėmis lemia prastas asmens higienos laikymasis
namuose, vaikų kolektyvuose, blogos sanitarinės sąlygos bei žinių apie helmintozes ir jų
profilaktiką stoka. Kirmėlinių ligų plitimui turi įtakos žmonių ir gyvūnų užteršta aplinka, užterštas
vanduo, užterštas maistas, netinkamas elgesys su gyvūnais.
13.2. Lietuvoje kasmet kirmėlinėmis ligomis serga daugiau kaip 30 tūkstančių
žmonių, kurių daugumą sudaro 6–12 metų vaikai.
13.3. Helmintai silpnina vaikų sveikatą: vaikai, užsikrėtę helmintais, mažiau valgo,
sutrinka maisto medžiagų įsisavinimas, sumažėja vaikų mokymosi produktyvumas, gebėjimas
sukoncentruoti dėmesį. Helmintai mechaniškai žaloja bei alergizuoja organizmą, sukelia
mažakraujystę ir daugelį kitų sveikatos problemų, lėtina vaikų fizinį ir psichinį vystimąsi.
13.4. Užsikrėtimą ir sergamumą helmintozėmis galima sumažinti suteikiant
gyventojams daugiau informacijos apie helmintozes ir jų profilaktiką, ugdant higienos įgūdžius,
laikantis asmens higienos taisyklių namuose, vaikų kolektyvuose, gerinant sanitarines sąlygas.
14. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai odos liga, sukelta kraują siurbiančių parazitų –
utėlių. Utėlių įkandimai dėl jų seilėse esančių medžiagų sukelia stiprų niežulį, nusikasymus,
lydimus egzemos, kaltūno susidarymu; drabužinės utėlės platina epideminę šiltinę, recidyvinę
šiltinę, Volynės ir grįžtamąją karštliges.
14.1. Utėlėmis užsikrečiama, kai yra artimas kontaktas su utėlių turinčiu asmeniu
(vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte ir pan.), naudojantis utėlių turinčių žmonių
asmeniniais daiktais.
14.2. Klaipėdos visuomenes sveikatos centro duomenimis, 2008 metais Skuodo rajone
pedikulioze ir ftiriaze susirgo 2 žmonės, 2009 metais – 1, 2010 – 5, tačiau oficialioji statistika
neatspindi realios situacijos, kadangi žmonės, pastebėję, kad jie ar jų vaikai apsikrėtė utėlėmis,
dažniausiai nesikreipia medicininės pagalbos į šeimos gydytoją, o perka vaistinėje medikamentus,
skirtus utėlių naikinimui.
14.3. Siekiant sumažinti pedikuliozės plitimą ugdymo įstaigose, būtinas glaudus
bendradarbiavimas tarp vaikų ir tėvų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų,
pedagogų, seniūnijų darbuotojų, socialinių darbuotojų, vaikų teisių specialistų ir kitų institucijų.
Skuodo rajono mokyklose pedikuliozės epidemiologinę priežiūrą vykdo Klaipėdos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras per mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
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specialistus, dirbančius Skuodo rajono mokyklose. Pedikuliozės patikrinimai atliekami po vasaros
atostogų rugsėjo–spalio mėnesiais, po kiekvienų atostogų bei esant papildomam poreikiui.
15. Tuberkuliozė (toliau – TB) labiausiai išplitusi visame pasaulyje užkrečiamoji liga.
15.1. TB šaltinis yra žmogus, sergantis atvira plaučių TB ir oro lašeliniu būdu
skleidžiantis į aplinką tuberkuliozės sukėlėjus. Infekcija dažniausiai pažeidžia plaučius, bet taip pat
gali pažeisti ir kitus žmogaus organus ar audinius: smegenis, inkstus, kaulus ir stuburą. Negydomas
TB sergantis žmogus gali mirti.
15.2. Tuberkuliozės plitimą lemia socialinės (nedarbas, skurdas, alkoholio, narkotikų
vartojimas) ir psichologinės (dalies sergančiųjų TB nesuvokimas šios ligos sukeliamų sveikatos
sutrikimų sunkumo ir grėsmės aplinkiniams, nenoras gydytis ir baigti gydymo kursą, gydymo
režimo pažeidimai) priežastys.
15.3. Tuberkuliozės kontrolę sunkina vaistams atspari TB, pavojingiausia yra dauginio
atsparumo vaistams (toliau – DAV) TB ir bendra tuberkuliozės ir žmogaus imunodeficito viruso
(ŽIV) infekcija.
15.4. Lietuvoje apie 50 proc. naujų TB pacientų – bedarbiai arba neturintys nuolatinio
darbo, iš jų apie 30 proc. piktnaudžiauja alkoholiu, pažeidinėja gydymo režimą. Šie ligoniai –
potencialūs infekcijos ir vaistams atsparios tuberkuliozės, taip pat DAV TB šaltinis.
15.5. 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regioninis
biuras Lietuvą priskyrė labiausiai TB pažeistoms šalims. Tuberkuliozės kontrolei PSO rekomenduoja
strategiją, vadinamą tiesiogiai kontroliuojamo gydymo strategija (anglų k.– directly observed treatment,
short course therapy) (toliau – DOTS), kuri visuotinai pripažinta pačia efektyviausia TB kontrolės
priemone, padėsiančia kontroliuoti šią ligą. 2006 m. DOTS buvo praplėsta, papildyta penkiais naujais
elementais ir dabar vadinama STOP TB strategija. Lietuvoje DOTS pradėta diegti 1999 m., o nuo
2007 m. dirbama laikantis šios strategijos reikalavimų.
15.6. Pradėjus įgyvendinti PSO rekomenduojamą strategiją, epideminiai TB rodikliai
Lietuvoje per kelerius metus stabilizavosi ir pradėjo šiek tiek gerėti, Skuodo rajone sergamumas
TB nuo 2008 sumažėjo 31 proc. (4 grafikas).
4 grafikas. Sergamumas tuberkulioze 100 000 gyv.
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Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
* Duomenys sistemingai analizuojami ir kaupiami vykdant Skuodo rajono stebėsenos programą.

15.7. Mirtingumo situacija 2007–2010 metų laikotarpiu nuo TB Skuodo rajone yra
kintanti. Lyginant paskutinius dvejus metus mirtingumas Skuodo rajone yra sumažėjęs, nuo 8,42 iki
4,56 atvejų 100000 gyventojų ir neviršija Klaipėdos apskrities rodiklio. (5grafikas)

5. grafikas. Standartizuotas mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
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Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras
* Duomenys sistemingai analizuojami ir kaupiami vykdant Skuodo rajono stebėsenos programą.

16. ŽIV ir kitos lytiškai plintančios infekcijos:
16.1. ŽIV – tai žmogaus imunodeficito virusas. Infekcijos šaltinis – ŽIV užsikrėtęs
žmogus (ŽIV nešiotojas), kuris nebūtinai jaučiasi ligotas. ŽIV užsikrėtę žmonės paprastai jaučiasi
sveiki dar ilgus metus (vidutiniškai 10 metų). ŽIV infekcijai progresuojant imuninė sistema iš lėto
silpsta ir žmogus tampa neapsaugotas nuo ligų ar infekcijų, nuo kurių sveika imuninė sistema gali
apsiginti. AIDS – įgyto imunodeficito sindromas yra vėlyvoji ŽIV infekcijos stadija.
16.2. ŽIV užsikrečiama lytinių santykių metu, per kraują, ŽIV užsikrėtusi motina gali
užkrėsti savo vaiką nėštumo, gimdymo metu arba maitindama krūtimi.
16.3. Manoma, kad Europoje net 30 proc. užsikrėtusiųjų ŽIV nežino, jog yra
infekuoti.
16.4. Lietuvoje iki šiol ŽIV infekcija dažniausiai buvo diagnozuojama
švirkščiamuosius narkotikus vartojantiems asmenims, tačiau pastaruoju metu daugėja lytiniu keliu
ŽIV užsikrėtusių asmenų.
16.5. Kasmet Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje daugėja ŽIV užsikrėtusių asmenų. Per
1998–2010 metų laikotarpį Lietuvoje buvo nustatyti 1535 ŽIV infekuoti asmenys (Klaipėdos
apskrityje – 431). Aukščiausi sergamumo ŽIV rodikliai 2010 metais buvo užregistruoti Klaipėdos ir
Vilniaus apskrityse.
16.6. Skuodo rajone 2008 m. užregistruotas 1 asmuo susirgęs ŽIV, 2010 m. taip pat 1
susirgęs ŽIV, 2010 m. AIDS susirgusių asmenų neužregistruota.
16.7. Daugėjant Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje užsikrėtusiųjų ŽIV būtina rūpintis
pirmine ŽIV profilaktika Skuodo rajone, organizuojant gyventojų mokymą ir švietimą, skatinant
rizikos grupių gyventojus profilaktiškai pasitikrinti dėl ŽIV.
16.8. Lytiškai plintančios infekcijos (toliau –- LPI)
16.9. Sergamumo lytiškai plintančiomis infekcijomis padidėjimo priežastys sietinos su
nepakankamu visuomenės ir jaunimo lytiniu auklėjimu, pablogėjusiomis socialinėmis
ekonominėmis žmonių gyvenimo sąlygomis, nedarbu, alkoholizmu.
16.10. Lietuvoje sergamumas lytiškai plintančiomis infekcijomis 2010 metais
stabilizavosi, o sergamumo rodikliai tarp atskirų infekcijų (sifilio, gonokokinės infekcijos ir
chlamidinės infekcijos) skyrėsi nedaug. Sergamumo sifiliu bei gonorėja rodikliai Lietuvoje,
lyginant su ES šalių vidurkiu, yra didesni.
16.11. Oficialios statistikos duomenimis, asmenų, sergančių lytiškai plintančiomis
infekcijomis, rodikliai Skuodo rajone, lyginant su Lietuvos ir Klaipėdos apskrities rodikliais, yra
mažesni (3 grafikas).
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3 grafikas. Asmenys, sergantys lytiškai plintančiomis ligomis 1000 gyv.
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16.12. Tikėtina, kad lytiniu keliu plintančių ligų skaičiai ne visai atitinka realią
situaciją dėl registracijos pilnumo problemų, ypač privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
16.13. Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintoje Pasaulinėje lytiškai plintančių
infekcijų prevencijos ir kontrolės 2006–2015 m. strategijoje pažymima, kad efektyvūs LPI
prevencijos ir kontrolės būdai yra: kuo vėliau pradėti lytinį gyvenimą; turėti vieną lytinį partnerį
arba mažinti lytinių partnerių skaičių; prezervatyvų naudojimas visų rūšių lytinių santykių metu;
sveikatos priežiūros paslaugų (ankstyvos LPI diagnostikos ir efektyvaus gydymo) prieinamumas bei
kitos.
17. Virusiniai hepatitai yra aktuali Lietuvos sveikatos problema, turinti neigiamų
socialinių ekonominių pasekmių. Ilgai trunkantis ligonių nedarbingumas, brangus ilgalaikis
gydymas ir laboratoriniai tyrimai – didžiulė ekonominė našta valstybei. Hepatito B virusas, kaip ir
hepatito C virusas yra pagrindinė kepenų cirozės, svarbi kepenų vėžio bei kepenų transplantacijos
priežastis.
17.1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis Lietuvoje hepatitų paplitimas
gali būti ženkliai didesnis, negu yra diagnozuojama, t. y. apie 30 tūkst. asmenų, užsikrėtusių
hepatito B virusu, ir apie 100 tūkst. asmenų, nešiojančių hepatito C virusą.
17.2. Hepatito A virusas – infekcija, kuria lengvai užsikrečiama nuo sergančio
žmogaus tiesioginio kontakto būdu dėl nepakankamos higienos, per užterštą maistą ar geriamąjį
vandenį, taip pat keliaujant į didelio hepatito A endemiškumo šalis. Efektyviausia hepatito A
profilaktikos priemonė – vakcina, taip pat labai svarbu laikytis asmens higienos, naudoti tinkamai
termiškai paruoštą maistą, naudoti saugų geriamąjį vandenį.
17.3. Hepatito B virusai (HBV) dažniausiai plinta lytiškai, tačiau švirkščiamųjų
narkotikų vartojimas taip pat yra vienas iš svarbių HBV plitimo būdų. Lietuvoje HBV paplitimas
siekia apie 1 proc., pastaraisiais metais registruojama iki 100 ūminių susirgimų per metus. Tai
didžiausio sergamumo 15–29 metų amžiaus grupėje priežastys. Užsikrėtusi moteris gimdydama gali
užkrėsti savo naujagimį. Vienas iš efektyviausių hepatito B prevencijos būdų – visuotinis kūdikių ir
rizikos grupių skiepijimas. Nuo 1998 m. pagal Lietuvos imunoprofilaktikos programą pradėti
skiepyti naujagimiai, o nuo 2002 m. – 12 metų paaugliai. Lietuvoje kasmet paskiepijama apie 99
proc. naujagimių, 95 proc. kūdikių ir apie 80 proc. 12 metų paauglių, tačiau darbdaviai beveik
nesirūpina darbuotojų atitinkamos profesinės rizikos sąlygomis skiepijimu nuo hepatito B.
17.4. Lietuvoje hepatito C viruso (HCV) paplitimas siekia apie 1,5–3 proc. gyventojų.
Iki 1994 m. dažniausias užsikrėtimo kelias buvo kraujo perpylimas, todėl ir ligoniai, kuriems buvo
perpiltas kraujas, ir kraujo donorai, davę kraujo iki 1994-jų metų, priklauso hepatito C rizikos
grupėms. Nuo 1994 m. HCV tarp suaugusiųjų daugiausia plinta per švirkščiamuosius narkotikus,
tatuiruotes. 30 proc. ligonių užsikrėtimo kelių tiksliai identifikuoti nepavyksta, 25 proc. hepatitu C
užsikrėtusių ligonių per 20–25 metus išsivysto grėsmingos komplikacijos – kepenų cirozė, pirminis
kepenų vėžys. Apie 50 procentų kepenų transplantacijų Lietuvoje atliekama dėl C hepatito sukeltos
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kepenų cirozės ir vėžio. Lietuvoje kasmet gydoma apie 600 ligonių, sergančių lėtiniu virusiniu C
hepatitu.
17.5. Pagrindinės virusinių hepatitų B ir C prevencijos priemonės – rizikos grupėms
priskiriamų ir kitų asmenų mokymas; virusinių hepatitų kontrolės stiprinimas, gerinant diagnostiką,
ligonių atranką ir gydymą; profesinės užsikrėtimo bei užkrėtimo rizikos mažinimo priemonės;
vaikų, suaugusiųjų ir ypač priklausančių rizikos grupėms asmenų vakcinavimas.
18. Pasiutligė – ūminė virusinė užkrečiamoji liga, kuri gyvūnams ir žmonėms sukelia
galvos ir stuburo smegenų uždegimą.
18.1. Žmonės pasiutlige užsikrečia, kai jiems įkanda, įdreskia ar apseilėja sergantis
naminis ar laukinis gyvūnas ir su gyvūno seilėmis pasiutligės virusas patenka į žaizdą. Žmogus,
susirgęs pasiutlige, miršta.
18.2. Efektyviausia pasiutligės prevencijos priemonė yra laukinių plėšrūnų oralinis
vakcinavimas. Lietuvoje ši programa įgyvendinama nuo 2006 metų Europos Sąjungos lėšomis.
Programą sudaro trys komponentai: jaukų su oraline pasiutligės vakcina įsigijimas, jų išmėtymas ir
pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo įvertinimas. Sistemingai vykdant laukinių gyvūnų
vakcinaciją rezultatai Lietuvoje ir Skuodo rajone kasmet gerėja.
18.3. Laukinių plėšrūnų oralinės vakcinacijos programa Lietuvoje bus įgyvendinama
dar penkerius metus, po kurių nepasireiškus nė vienam pasiutligės atvejui, Lietuva būtų skelbiama
laisva šalimi nuo pasiutligės.
19. Vakcinacija yra ekonomiškai efektyviausia sveikatos išsaugojimo priemonė,
siekiant apsisaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų ir viena iš užkrečiamųjų ligų kontrolės
prioritetinių sričių visame pasaulyje. Skiepijimas nuo užkrečiamųjų ligų − tai ne tik asmens apsauga
nuo užkrečiamosios ligos, bet ir svarbus kiekvienos šalies ekonominio bei socialinio vystymosi
veiksnys.
19.1. Šiuo metu pasaulyje vakcinacija įvardijama kaip viena didžiausių sėkmių
visuomenės sveikatos istorijoje bei būtina asmens sveikatos priežiūros sudedamoji dalis, leidžianti
vaikus apsaugoti nuo susirgimų, jų komplikacijų bei mirties.
19.2. Siekiant kontroliuoti vakcinomis valdomas ligas Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) rekomenduoja, kad šalyje būtų išlaikytos ne mažesnės kaip 95 proc. skiepijimų apimtys ir
neturi likti rajonų, kur skiepijimų apimtys būtų mažesnės negu 90 proc.
III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
20. Programos tikslas – mažinti užkrečiamųjų ligų paplitimą tarp Skuodo rajono
gyventojų.
21. Programos uždaviniai:
21.1. Vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką.
21.2. Vykdyti užkrečiamųjų ligų kontrolę.
IV. PROGRAMOS DALYVIAI
22. Skuodo rajono savivaldybės gyventojai.
V. PROGRAMOS VYKDYTOJAI
23. Skuodo rajono savivaldybės administracija.
24. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
25. Skuodo rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
26. Skuodo rajono savivaldybės ugdymo įstaigos.
27. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyrius.
28. Skuodo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
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VI. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI
29. Vykdant pirminės prevencijos programas, dažnai būna sunku įvertinti, ar pasiektas
numatytas tikslas, nes tai gali paaiškėti tik po 5–10 metų. Ši programa bus vertinama kasmet,
galutinis įvertinimas bus atliktas programą baigus vykdyti. Yra nustatyti šie kiekybiniai ir
kokybiniai kriterijai šiai programai vertinti:
30. Programos tikslo vertinimo kriterijus – Skuodo rajono gyventojų sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis rodiklių pokyčiai.
31. Uždavinių vertinimo kriterijai:
31.1. Vykdytų priemonių skaičius;
31.2. Dalyvių aktyvumas, lankomumo skaičius.
31.3. Vaikų skiepijimo apimtys, pasiektos atitinkamose amžiaus grupėse per
kalendorinius metus.
31.4. 6–7 metų amžiaus bei rizikos grupių vaikų tuberkulino mėginių apimtys,
pasiektos per kalendorinius metus.
31.5. Suaugusiųjų, priklausančių rizikos grupėms, skiepijimo nuo gripo apimtys,
pasiektos per kalendorinius metus.
VII. LAUKIAMI REZULTATAI
32. Pagerės gyventojų informuotumas užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais.
33. Sistemingai formuojami vaikų higienos įgūdžiai.
34. Didės vaikų skiepijimo apimtys įvairiose amžiaus grupėse.
35. Padaugės gyventojų, priklausančių rizikos grupėms, pasiskiepijusių nuo gripo,
skaičius.
VIII. FINANSAVIMO ŠALTINIAI
36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšos.
37. Kiti šaltiniai.

__________________________

Virginijus Kiguolis
2012-04-26

