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Įvadas

Pastaraisiais metais Lietuvos gyventojų sergamumas užkrečiamomis ligomis (UL) auga ir 
kasmet sudaro apie penktadalį visų užregistruotų susirgimų. 98 proc. visų 2012 m. sirgusių 
užkrečiamomis ligomis sudarė darbingo amžiaus žmonės ir vaikai. Iš visų užregistruotų susir-
gimų UL didžiausią dalį, t.y. 93,73 proc., sudarė sergamumas oro lašeliniu būdu plintančiomis 
infekcijomis iš kurių - 91 proc. sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infek-
cijomis.

Efektyviausia apsaugos priemonė nuo infekcinių ligų – skiepai. Lietuvoje nuo 2009 m. pra-
dėjo mažėti skiepijimo apimtys. Nepaskiepytų vaikų skaičius šalyje sparčiai didėja, tuo pačiu 
didėja vakcinomis valdomų infekcinių ligų protrūkių rizika. 2012 m. stebėtas žymesnis serga-
mumo vėjaraupiais, daugiametė kokliušo sergamumo tendencija išlieka didėjanti. 

Aktualia problema Lietuvoje išlieka per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, virusinės 
žarnyno infekcijos, bei pastaruoju metu didėjantis sergamumas virusiniu hepatitu A, kuriam 
imlūs visi žmonės neturintys imuniteto šiai ligai. Pasaulyje aktuali problema yra zoonozės bei 
bakterijų atsparumas antimikrobiniams vaistams. Atsparūs vaistams gyvulių infekcijų sukėlė-
jai, gali būti tiesiogiai arba per maistą perduoti žmonėms ir apsunkinti gydymą.

Padidėjo išlaidos, susijusios su atsparių infekcijų gydymų. Antibiotikams atspariais mikro-
organizmais užsikrėtę pacientai ilgiau gydomi ligoninėse, gydymas daug brangiau kainuoja, o 
tikimybė pasveikti mažesnė.

Ilgus metus nuolat sukuriami nauji antibiotikai iš dalies dangstė didėjančio atsparumo an-
tibiotikams problemą, bet dabar padėtis pakito, nes naujų antibiotikų versmė beveik išdžiūvo, 
naujų beveik nesukuriama. Turime susirūpinti, kad išsaugotume turimus dar veiklius antibio-
tikus ateities kartoms.

Žmonės tampa kosmopolitiški, vyksta demografiniai ir elgesio pokyčiai, silpnėja imuninė 
sistema, vystosi mikrobų prisitaikymas, to pasekoje Europa išgyvena užmirštų užkrečiamųjų 
ligų „renesanso“ bei naujai atsirandančių ligų (ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų, virusinių 
hepatitų, tuberkuliozės ir kitų) plitimo laikotarpį.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas
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Naujos užkrečiamųjų ligų 
grėsmės

Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius
Mykolo Romerio universiteto profesorius

www.SauliusCaplinskas.lt
Vilnius, 2013.11.14

“Patogenų evoliucija matuojama šimtmečiais ar 
tūkstantmečiais, todėl visiškai nauji sukėlėjai taip 
paprastai iš niekur neatsiranda. 
Dažniausiai jie nepasireikšdami vystosi ne 
žmogaus organizme ir  pasirodo žudikų pavidalu ir 
yra pripažįstami medicinos mokslo dėl ekologijos ar 
žmonių bendruomenės pokyčių.”

— C.J. Peters “Skubėjimas į katastrofą?” 

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Atsinaujinusių ir naujų infekcinių ligų pavyzdžiai pasaulyje

Šaltinis: Goldsmith, C.. Invisible Invaders: Dangerous Infectious Diseases. Minneapolis, MN: Twenty-First Century Books, 2006

Infekcinių ligų atsiradimo ir sugrįžimo priežastys
Priežastis Paaiškinimas Pavyzdys ir susijusi liga

Naujųjų technologijų 
atsiradimas

Pokyčiai maisto produktų gamybos ir 
realizavimo sistemoje; oro vėdinimo sistemos

Galvijų spongiforminė encefalopatija; 
legioneliozė

Pokyčiai ekosistemose ir žemės 
išteklių naudojimo srityje

Nauji žemės ūkio naudmenys, mineralinių 
išteklių kasybos ir apželdinimo miškais zonos

Ebolos karštinė, Laso karštinė, 
hantavirusas

Kelionės ir tarptautinė prekyba Padidėję keliaujančiųjų ir prekių gabenamų 
oro transportu srautai

Sunkus ūminis kvėpavimo takų 
sindromas, cholera, meningitas, Nilo 
virusas

Klimato pokyčiai Kai kurių ligas pernešančių organizmų 
ekosistemose gausėjimas

Maliarija , dengės karštligė, geltonoji 
karštligė

Sanitarinių priemonių taikymo 
atsisakymas

Rusija ir difterija; prieglaudų, kuriose 
atliekama vakcinacija, sumažėjimas šalyse į 
pietus nuo Sacharos; piniginė politika, 
susilpninusi sveikatos apsaugos sistemas 
praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje

Difterija, kokliušas, cholera, hepatitai, 
maliarija

Karai, terorizmas, masinė 
migracija

Aplinkos teršimas, infrastruktūros 
sunaikinimas

Cholera, juodligė, leišmaniozė

demografiniai ir elgsenos 
pokyčiai

Gyventojų susitelkimas miestuose, lytinių 
santykių praktika, narkotikai

aids, sifilis, Hepatitas b ir c

Žmonių imuninės sistemos 
susilpnėjimas

Perteklinis antibiotikų vartojimas Daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė

Mikrobų prisitaikymas Prisitaikymas prie antibiotikų ir insekticidų Tuberkuliozė, AIDS, gonorėja

Šaltinis: department of Health, Kimball, 2000 m., Morse, 1995; pasaulio sveikatos organizacija, 1999 m.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Labiausiai ŽIV paveiktos Afrikos šalys

ŽIV infekuoti
gyventojai:

1 iš 3

1 iš 4

1 iš 10

Prof. Saulius Čaplinskas, MD, PhD

Saulius Čaplinskas, MD, PhD

ŽIV paplitimas ir tendencijos
1996-2001

15.0% – 36.0%
5.0% – 15.0%
1.0% – 5.0%
0.5% – 1.0%
0.1% – 0.5% 
0.0% – 0.1% 
nëra duomenø

+ 1 300%

+ 60%

+ 160%+ 100%

+ 30%

+ 40%

+ 20% + 20%

+ 20%

15.0% – 36.0%
5.0% – 15.0%
1.0% – 5.0%
0.5% – 1.0%
0.1% – 0.5% 
0.0% – 0.1% 

+ 1 300%

+ 60%

+ 160%+ 100%

+ 30%

+ 40%

+ 20% + 20%

+ 20%

Paplitimas tarp suaugusiųjų

15.0% – 36.0%
5.0% – 15.0%
1.0% – 5.0%
0.5% – 1.0%
0.1% – 0.5% 
0.0% – 0.1% 

nėra duomenų

+ 1 300%

+ 60%

+ 160%+ 100%

+ 30%

+ 40%

+ 20% + 20%

+ 20%

Kokioje šalyje 2001 m. buvo 
registruotas didžiausias 

sergamumas ŽIV liga
pasaulyje?

Prof. Saulius Čaplinskas, MD, PhD

1. Naujos užkrečiamųjų ligų grėsmės (gripas H7, 
koroNavirusiNė iNfekcija, vakarų Nilo karštligė, 

virusiNis Hepatitas a ir kt.)
Užkrečiamųjų ligų ir AIds centro direktorius prof. dr. saulius Čaplinskas



Naujai užregistruoti ŽIV infekcijos 
atvejai Baltijos šalyse ir Lenkijoje 

2000 – 2011 metais
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Prof. Saulius Čaplinskas, MD, PhD

2008 m. ŽIV infekcijos paplitimas
100 000 gyventojų Lietuvoje buvo:

14  kartų mažesnis nei Estijoje, 
5  kartus mažesnis nei Latvijoje,
3 kartus mažesnis nei Baltarusijoje,
20 kartų mažesnis nei Kaliningrado srityje.

Susirgimo tuberkulioze rizika 

ŽIV
Infekcija

Pirminė
infekcija

Pirminė TB

Pirminės TB 
progresavimas

Reinfekcija
(egzogen.)

Reaktyvacija
(endogen.)

Antrinė TB

Latent 
TB

Sąlyginė TB rizika:
ŽIV-neg. = 10% per gyvenimą

ŽIV-poz. = 10% per metus

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

TUBERKULIOZĖ
SITUACIJA PASAULYJE

• Vienas žmogus per metus gali užkrėsti       
25-30 žmonių,

• Kasmet suserga 8 mln. žmonių,
• Kas 20 s miršta 1 žmogus, 
• Kasmet miršta  apie 1,7 mln. žmonių,
• Manoma, kad trečdalis pasaulio gyventojų 

– infekuoti.

Epidemiologinė situacija 
stabilizuota – nežymiai 

mažėja 
mirtingumas, bet ne 
sergamumas. Ypač 
daugėja gydymui 
atsparių atvejų.

TB Lietuvoje – skaičiai ir faktai

PSO, 2007: 
Lietuva 

priskirta prie 
labiausiai 
pažeistų 

Europos šalių

2012 m. 
tapome 
pirmi 

Europoje 
pagal 

tuberkuliozės 
paplitimą

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Mikroorganizmų atsparumo veiksniai

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

soc.– ekonom.
faktoriai

Pacientų judėjimas
sveikatos priežiūros 

institucijoje ir tarp jų
Žmonių ir 

maisto judėjimas
vartojimo

tikslingumas
Infekcijų 
kontrolės 
priemonės

Antibiotikų
likučiai

Kryžminė atranka
Genų perdavimas

Ne antibiotikų atranka

Dozė / 
gydymosi 
trukmė 

Antibiotikų
vartojimas

Atsparumas
antibiotikams 

Teresa M.Barbosa, Stuart B. Levy. The impact of antibiotic use on resistance development and persistence. The departaments of
molecular biology and microbiology, Center of Adaptation Genetics and drug resistance. Tufts university school of Medicine, Boston, 
Massachusetts, USA. Drug Resistance Updates, 2000 Oct;3(5):303-311

Infekcinių ligų atsiradimo ir sugrįžimo priežastys
Priežastis Paaiškinimas Pavyzdys ir susijusi liga
Naujųjų technologijų atsiradimas Pokyčiai maisto produktų gamybos ir 

realizavimo sistemoje; oro vėdinimo sistemos
Galvijų spongiforminė encefalopatija; 
legioneliozė

Žmonių skverbimasis į “laukines” 
sritis; pokyčiai ekosistemose ir 
žemės išteklių naudojimo srityje

Nauji žemės ūkio naudmenys, mineralinių 
išteklių kasybos ir apželdinimo miškais zonos

Ebolos karštinė, Laso karštinė, 
hantavirusas

Tarptautinės kelionės ir 
tarptautinė prekyba

Padidėję keliaujančiųjų ir prekių gabenamų 
oro transportu srautai

Sunkus ūminis kvėpavimo takų 
sindromas, cholera, meningitas, Nilo 
virusas

Klimato pokyčiai Kai kurių ligas pernešančių organizmų 
ekosistemose gausėjimas

Maliarija , dengės karštligė, geltonoji 
karštligė

VS infrastruktūros susilpnėjimas;
Sanitarinių priemonių taikymo 
atsisakymas

Natūralaus ir sveiko gyvenimo būdo 
sutapatinimas – daugėja mokslu nepagrįstos 
info.; piniginė politika, susilpninusi sveikatos 
apsaugos sistemas praėjusio amžiaus 10 
dešimtmetyje; prieglaudų, kuriose atliekama 
vakcinacija, sumažėjimas šalyse į pietus nuo 
Sacharos

Difterija (protrūkiai Rusijoje...), 
kokliušas, cholera, hepatitai, maliarija

Karai, terorizmas, masinė 
migracija

Aplinkos teršimas, infrastruktūros 
sunaikinimas

Cholera, juodligė, leišmaniozė

demografiniai ir elgsenos 
pokyčiai

Gyventojų susitelkimas miestuose, lytinių 
santykių praktika, narkotikai

aids, sifilis, Hepatitas b ir c

Žmonių imuninės sistemos 
susilpnėjimas

Perteklinis antibiotikų vartojimas Daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė

Mikrobų prisitaikymas Prisitaikymas prie antibiotikų ir insekticidų Tuberkuliozė, AIDS, gonorėja

Šaltinis: Department of Health, Kimball, 2000 m., Morse, 1995; Pasaulio sveikatos organizacija, 1999 m.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas
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2. pso prioritetai užkrečiamųjų ligų 
srityje europos regioNe

psO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida zurlytė

  

Pasaulio sveikatos organizacijos 

prioritetai užkečiamųjų ligų srityje 

Europos regione 

Ingrida Zurlytė 

Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje 

2013 m. lapkričio 14 d. 

  

Turinys 
• Užkrečiamosios ligos PSO Europos sveikatos 

politikos ir strategijos  Sveikata 2020 kontekste 
• PSO Europos regiono prioritetai užkrečiamųjų 

ligų srityje 
• Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO 

Euro bendradarbiavimo prioritetai 2014–2015 
metais 
 
Pranešime naudota PSO Europos regiono biuro Užkrečiamųjų ligų, 
sveikatos saugos ir aplinkos departamento, PSO atstovybės Lietuvoje 
informacija 

  

Europos regiono 
sveikatos apsaugos 

strategija  

Sveikata 2020 

  

Kodėl Sveikata 2020?  
PSO Europos regione sveikata gerėja, bet net taip 

greitai, kaip galėtų ar turėtų.  
 

Situacija šalyse skiriasi, bet yra bendrų problemų: 

Žmonės gyvena 
ilgiau ir turi mažiau 

vaikų. 
 

Žmonės intensyviai 
migruoja, auga 

miestai. 

 

Sveikatos sistemos 
susiduria su 

kylančiomis kainomis. 

Silpnos PSP 
sistemos, trūksta 

prevencinių 
paslaugų. 

Nepakankami 
visuomenės 

sveikatos gebėjimai. 

Infekcinių ligų, tokių 
kaip ŽIV ir 

tuberkuliozė kontrolė 
vis dar yra problema. 

 

Atsiranda 
antibiotikams 

atsparūs organizmai. 

 

Ligų naštoje 
dominuoja 

neinfekcinės ligos. 
 

Depresija ir širdies 
ligos yra 

pagrindinės sveikų 
gyvenimo metų 

praradimo 
priežastys.  

 

  

Naujos galimybės ir iššūkiai 

Naujos koncepcijos  
Gerovė kaip plėtros rodiklis 

Toliaregiškas (numatantis pasekmes) valdymas 

Bendradarbiaujanti lyderystė 

Naujos sveikatos varomosios jėgos 
Technologijos ir inovacijos 

Sveikatos raštingumas: informacija, 
dalyvavimas ir atsiskaitomybė 

Globalizacija / urbanizacija 

Nauji įrodymai 
Sveikatos ir gerovės makroekonomika 

Socialiniai netolygumai ir sveikatos teisumas 

Genomika 

 

Nauja demografinė situacija 
Fertilumo lygis mažėja 

Senėjimas 

Migracija 

  

Kodėl Europos regionui reikėjo 
naujos sveikatos politikos? 

 • Nauja era, reikia sparčiai plėtoti pasaulines ir Europos 
tendencijas, visi kas turi įtakos sveikatai, reikalauja naujo 
požiūrio  

• Reikia stiprinti Sveikatos apsaugos ministerijų 
gebėjimus vadovauti Vyriausybių požiūriui 
propaguojant ir įgyvendinant sveikatą ir teisingumą 
visose valstybės politikos srityse  

• Reikia sukurti intensyvų ir plačiai atstovaujamą 
dalyvavimą ir judėjimą sveikatai bei gerovei vystyti 
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Kas yra Sveikata 2020? 

Sveikata 2020 yra tikromis vertybėmis 
paremta, į veiklą orientuota sveikatos 

politikos struktūra, adaptuota 
skirtingoms PSO Europos regiono 

šalims.  

Sveikata 2020 daugiausiai skirta 
Sveikatos apsaugos ministerijoms ir 

sveikatos ministrams, tačiau siekiama 
įtraukti kitus ministrus, politikos 
formuotojus bei suinteresuotus  

visuomenės sluoksnius, kurie gali 
prisidėti prie gyventojų sveikatos ir 

gerovės.  

  

Sveikata 2020 vizija 
PSO Europos regione, visi žmonės turėtų pasiekti įmanomai 
aukščiausią sveikatos, geros savijautos ir gerovės potencialą, 

šalys turėtų dirbti kartu ir atskirai, siekdamos mažinti sveikatos 
skirtumus regione ir už jo ribų 

  

  Sveikata 2020: veikla  

Sveikatos skirtumų mažinimas 

 Investavimas į sveikatą, piliečių dalyvavimas ir 
atsparių bendruomenių kūrimas 

Mažinti pagrindinių Europos ligų 
(neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų) naštą 

Sukurti sveiką ir palankią aplinką sveikatai bei 
gerovei  

Stiprinti į žmones orientuotą sveikatos apsaugos 
sistemą, visuomenės sveikatos pajėgumus ir 
pasirengimą ekstremalioms situacijoms  

Visose vyriausybės ir visuomenės veiklos srityse 
skatinti ir remti "Sveikata visiems” principus 

Sveikata 2020 strateginiai tikslai Šešios politikos veiksmų sritys  

1. Dirbti kartu: partnerystė didelė vertybė 

2. Nustatyti bendrus prioritetus 

3. Gerinti sveikatos valdymą ir didinti 
dalyvavimą 

4. Sparčiau įsisavinti naujas žinias ir naujoves 

Sveikata 2020 tikslas: Siekti pagerinti gyventojų sveikatą ir gerovę, sumažinti 
sveikatos skirtumus ir užtikrinti ilgalaikę į žmogų orientuotą sveikatos apsaugos 
sistemą  

  

Sveikata 2020: užkrečiamųjų ligų 
valdymas 

• Neprarasti budrumo ir išlaikyti aukščiausius standartus 
• Stiprinti informacijos ir stebėsenos gebėjimus (įgyvendinti 

Tarptautines sveikatos taisykles, tobulinti pasikeitimą informacija ir kur tinkama 
įgyvendinti bendras stebėsenos ir ligų kontrolės priemones su visuomenės sveikatos, 
veterinarijos, maisto ir žemės ūkio institucijomis, siekiant geriau kontroliuoti infekcijas 
ligas, pernešamas gyvūnų, naujai atsirandančias ligas, vaistams atsparius 

organizmus bei per vandenį ir maistą plintančias ligas) 
• Valdyti rimtas virusines ir bakterines grėsmes (įgyvendinti 

Europos regiono veiklos planus; suvaldyti antimikrobinį atsparumą; užtikrinti saugų 
maistą ir vandenį; pasiekti ir išlaikyti rekomenduojamą imunizacijos lygį; kontroliuoti 
tokias infekcijas kaip ŽIV, TB ir gripas, kad visoms gyventojų grupėms, o ypač 
pažeidžiamiausioms būtų prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos ir efektyvios 

intervencijos) 

Trumpasis Sveikata 2020 dokumentas 

  

Užkrečiamosios ligos 

 Tymai 

 Raudonukė 

 Poliomielitas 

 Gripas 

 Kitos kvėpavimo sistemos ligos (pvz., 
legioneliozė) 

 ŽIV/AIDS 

 LPL (pvz. sifilis) 

 Virusinis hepatitas (pvz., hepatitas C) 

 Tuberkuliozė ir X/MDR-tuberkuliozė 

 Maliarija 

 Kitos vektorių pernešamos ligos (pvz., 
leišmaniozė) 

 Antimikrobinis atsparumas 

  

PSO Europos regiono biuro 
prioritetai 

• Europos ŽIV/AIDS veiklos planas 2012 – 2015 m. 
 

• Konsoliduotas veiklos planas prevencijai ir kovai 
su keletui vaistų atsparia (MDR) ir ekstensyviai 
vaistams atsparia (XDR) tuberkulioze PSO 
Europos regione 2011–2015 m. 
 

• Europos atsparumo antibiotikams strateginis 
veiklos planas 
 
 

  

ir dar trys tikslai: 

• Tymų ir raudonukės eliminavimas iki 2015 m. 
 

• Europos regionas laisvas nuo poliomielito 
(išsaugoti šį statusą) 
 

• Maliarijos eliminavimas iki 2015 m. 

  

bei kitos svarbios programos 

• Gripas 
 

• Perpėjimo ir atsako sistemos (tarptautinės 
sveikatos taisyklės, pvz., protrūkiams valdyti) 
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Vakcinomis valdomos ligos 
Uždaviniai / Tikslai 

 Išlaikyti laisvo nuo poliomielito regiono statusą 

     (PSO Euro)                                       

 Tymų eliminavimas iki 2010   2015 

 Raudonukės eliminavimas iki 2010  2015 

 Naujų vakcinų panaudojimas (rotavirusui, Hib Heamophilis influenza tipas 
b, pneumokokinės vakcinos) 

Pagrindiniai partneriai / Parama 

 JAV (USAID, CDC); Nyderlandai (RIVM); Canada, Russian Federation 

 JT (UNICEF); EK (ECDC);  

 Globali Polio Išnaikinimo iniciatyva, SIVAC; GAVI; PATH 

 Gates fondas 

  

Patvirtinti tymų atvejai mėnesiais, 
 PSO Europos regionas, 2004−2013* 

Šaltinis: PSO Europos regiono mėnesio 
ataskaitos; 2013 m. kovas – preliminarūs 
duomenys iš šalių, kuriose fiksuoti 
protrūkiai; atnaujinta 2013-04 

2013 

  

Tuberkuliozė ir keletui vaistų atspari tuberkuliozė 
Uždaviniai / Tikslai 

 

 TVT (MDG 6C): Iki 2015 m., sustabdyti ir pradėti mažinti sergamumą TB (iki 
2015 m. sumažinti ligotumą ir mirtis dėl TB 50 proc. lyginant su 1990 m.; iki 2050 
m. eliminuoti TB kaip viuomenės sveikatos problemą) 

 TB atvejai nustatomi ir gydomi pagal DOTS: 
Politinė valia, didinamas ir nuolatinis 

finansavimas; Atvejo nustatymas kokybės 

kontrolės sistema paremtais bakteriologiniais metodais;  

Standartizuota gydymo priežiūra ir pagalba pacientui;  

Efektyvi vaistų tiekimo ir valdymo sistema;  

Monitoringo ir vertinimo sistemos, poveikio vertinimas 

 Regiono veiksmų planas (išsaugoti 120 000 gyvybių ir 12 mlr JAV dol.) 

 Suvaldyti  X/MDR-TB    (20 proc. ↓ MDR TB atvejų gydytiems pacientams; 
diagnozuoti 85 proc. visų MDR pacientų; sėkmingai gydyti 75 proc. visų TB 
pacientų. Sveikatos sistemų stiprinimas 

  

Apskaičiuotas keletui vaistų atsparios tuberkuliozės procentas 

naujiems ir anksčiau gydytiems TB atvejams  
- 15 šalių, kuriose yra aukštas atsparumo keliems vaistams lygis, Euro regiono ir 

pasaulio vidurkiai, 2010 m. - 
Previously TB  treated cases

New TB cases

Šaltinis: PSO globali TB ataskaita 2011 

  

ŽIV/AIDS, LPL ir virusinis hepatitas 

Uždaviniai / Tikslai 

 Regiono veiksmų planas 

 Universalus prieinamumas 

antivirusinius vaistų                                                                              

 Žalos mažinimo programa 

 Motinos vaikui perduodamo 

 ŽIV ir sifilio (paveldimas sifilis) 

 efektyvi prevencija 
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PSO bendradarbiavimo centras 
Lietuvoje žalos mažinimo srityje 

• Atidarytas 2013-06-11 Vilniaus 
universiteto Visuomenės sveikatos 
institute 

• Pirmas PSO bendradarbiavimo 
centras žalos mažinimo srityje 
pasaulyje 

• Sritys 
– ŽIV/AIDS 
– Hepatitas 
– Priklausomybės (alkoholio, narkotikų) 

 
 
 

Martin Donoghoe, PSO 
Euro ir VU MF dekanas 
prof. Algirdas Utkus 

www.euro.who.int 

  

Antimikrobinis atsparumas 

Uždaviniai / Tikslai 

 Atsparumo antibiotikams sutramdymas PSO Euro regione 

 PSO antimibrobinio atsparumo suvaldymo strategijos įgyvendinimas, 
2001 m. 

 Pasaulinė sveikatos diena 2011 m. 

 Regiono veiksmų planas, 2011 m. 

 

Pagrindiniai partneriai / Parama 

 Nyderlandai 

 EK (Europos ligų prevencijos ir kontrolės 

    centras, ECDC) 

  

PSO sprendžia atsparumo antibiotikams 
Europos regione problemą 

• Europos regiono strateginis AM 
atsparumo veiklos planas 2011 m. 

• Atkreipiamas dėmesys, kad 

– AM atsparumas nepripažįstamas kaip 
problema daugelyje regiono šalių 

– Nėra sisteminės AM atsparumo 
stebėsenos didesnėje regiono dalyje 

– Tarptautinis AM atsparumo paplitimas 
dėl prekybos ir kelionių 

– Tarptautinių standartų ir duomenų 
pasikeitimo poreikis 
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PSO kviečia šalis užbaigti paveikslą 

  

Duomenys apie Europos regioną neatspindi 
visos situacijos, trūksta duomenų 

• Neraminanti situacija Europos Sąjungoje  

– 5-12% ligoninių pacientų užsikrečia 
hospitalizacijos metu  

– 400.000 pacientų nustatoma atspari atmaina 

– 25.000 pacientų miršta 

• Meticilinui atsparus Staphylococcus aureus ir 
atspari E.coli in 31 Europos šalyje* 

– 260.000 kraujotakos infekcijų 

– 370.000 papildomos dienos ligoninėje 

– € 62 milijonai nuostolių 

 

*De Kraker MEA et al., PLoS Medicine, 2011, 8(10) e1001104 

  

CAESAR progresas 
 (Central Asian and eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance) 

• Šalys įsijungusios į CAESAR: 
Armėnija, Azerbaidžanas, 
Baltarusija,   
Bosnija ir Hecogovina, Gruzija, 
Montenegro, Kirgizstanas, Rusija, 
Serbija, Šveicarija, Makedonija, 
Turkija ir Kosovas  
 

• Stebėsena sudaro įrodymais 
pagrįstos politikos pagrindą 

  

Europos supratimo apie antibiotikus 
diena 

• 2013 m. lapkričio 18 d., Europos sveikatos 
iniciatyva koordinuojama Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro, remiama EK ir 
PSO Euro 

• Pažymima ir Lietuvoje, konferencija, pranešimai 
spaudai, SAM internetinė apklausa 
 

  

Gripas ir kitos kvėpavimo sistemos užkrečiamosios ligos 

Uždaviniai / Tisklai 

 Pasiruošimas pandemijai 

 Sezoninis gripas 

 Stebėsena 

 Pasiruošimo pandeminiam gripui 

     programa (PIP framework) 

 

Pagrindiniai partneriai / parama 

 USAID, JAV CDC, Prancūzija, Olandija 

 ECDC 

 Azijos plėtros bankas, Pasaulio bankas 

  

• Invazinių moskitų, kaip ligų pernešėjų (vektorių) 
ir iš naujo kylančių vektorių pernešamų ligų 
grėsmė; regioniniai veiksmai 

• Dengės karštinė, čikungunija, vakarų Nilo 
karštinė – Lietuvoje aktualu keliaujantiems 
 

• 2014 m. pasaulinės sveikatos dienos tema 

  

PSO Euro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos dvimetė bendradarbiavimo 

sutartis 2014–2015 m. 

• ŽIV/AIDS 
– Politinės ir strateginės gairės ir pagalba įgyvendinant 

PSO ŽIV/AIDS veiklos planą  
 

• Tuberkuliozė 
– Sveikatos sistema įvertinta M/XDR-TB prevencijos ir 

kontrolės aspektu.  

  

Daugiau informacijos? 
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3. sergamumo užkrečiamosiomis ligomis 
lietuvoje 2012 m. apžvalga (leidiNio pristatymas)

Užkrečiamųjų ligų ir AIds centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Liausėdienė

Sergamumo užkrečiamosiomis 
ligomis Lietuvoje 2012 m. 

apžvalga  

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
direktoriaus pavaduotoja 

 Rasa Liausėdienė 
2013 11 14 

Leidinio tikslas 

   Informuoti visuomenę, sveikatos priežiūros 
specialistus bei politikus apie 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją 
šalyje. 

Leidinio turinys sudarytas 
atsižvelgiant į: 

• registruojamų užkrečiamųjų ligų grupes; 
• ligų plitimo būdus; 
• aktualumą Lietuvoje. 
 

Leidinio skyrių struktūra: 

• ligų santraukos, 
• trumpos ligų apžvalgos: įvadai, 

sergamumo dinamikos, išvados; 
• detalios ligų epidemiologinės analizės 

(paveikslai, lentelės, diagramos). 

Leidinio santraukose 
pateiktas: 

• Sergamumas užkrečiamosiomis 
ligomis 2012 m.  

    
 
  2012 m. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 

informacinėje sistemoje buvo užregistruota 680 240 
užkrečiamųjų ligų, kurių sergamumo struktūroje didžiausią 
dalį, t.y. 93,73 % sudarė sergamumas oro lašeliniu keliu 
plintančiomis infekcijomis. 
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Per maistą ir vandenį plintančios 
žarnyno infekcijos ir zoonozės 

 
• Lietuvoje kasmet vidutiniškai užregistruojama 
apie 20 tūkstančių per maistą ir vandenį 
plintančių žarnyno infekcinių ligų atvejų, tačiau 
oficialioji statistika neatspindi realios situacijos, 
kadangi lengvesnėmis ligų formomis sergantys 
asmenys medicinos pagalbos nesikreipia. 

Bakterinės žarnyno infekcijos 
• Dažniausiai per maistą plintanti zoonozė Lietuvoje išlieka 

salmoneliozė, kuri sudarė 52,9 atv./100 tūkst. gyventojų. Pagrindinis 
serologinis tipas  yra S. enteritidis, kuris sudaro 80-90% visų 
nustatytų salmoneliozės tipų. 2012 m. užregistruota 50 
salmoneliozės protrūkių.  

• Sergamumas Campylobacter infekcija kaip ir visoje ES išlieka 
antroje vietoje. Didžiausi sergamumo rodikliai vaikų iki 3 m. amžiaus 
grupėje. 

• Sergamumas jersinioze Lietuvoje yra penkis kartus didesnis už ES 
šalių sergamumo vidurkį. 

• Kitų zoonozių – listeriozės, leptospirozės, tuliaremijos ir kt. Lietuvoje 
registruojami pavieniai atvejai. 

• Nuo 2009 m. šigeliozė yra retai registruojama užkrečiamoji liga. 
Dažniausiai registruojami pavieniai šigeliozės atvejai ir šeiminiai 
protrūkiai . 

Virusinės žarnyno infekcijos 

• Virusinės žarnyno infekcijos sudarė apie 
48% visų žarnyno infekcijų.  

• Šioje žarnyno infekcijų grupėje lyderiauja 
Rotavirusas ir Norovirusas. Didžiausias 
sergamumas šiomis infekcijomis 
registruojamas vaikų iki 3 m. amžiaus 
grupėje 

Parazitinės ligos  

• Lietuvoje parazitinės ligos sudaro 1-2% 
visų užkrečiamųjų ligų. 

• Apie 75% visų parazitinių ligų sudarė 
enterobiozė, 11% - askaridozė, 16% - 
kitos parazitinės ligos. 

Erkių platinamos ligos 

• Erkinis encefalitas ir Laimo liga  - 
dažniausiai registruojamos transmisinės 
ligos Europoje ir Lietuvoje. 

• Lietuva yra endeminė erkinio encefalito ir 
Laimo ligos šalis. 

Vakcinomis valdomos ligos 

• Į analizę įtrauktos ligos: vėjaraupiai, kokliušas, 
difterija, stabligė, epideminis parotitas, 
raudonukė, tymai, virusinis ir bakterinis 
meningitas, meningokokinė ir pneumokokinė 
infekcija, Hamenophilus influenzae B tipo 
infekcija. 

Vakcinacijos apimtys Lietuvoje 

• Remiantis PSO duomenimis, gerais 
vakcinacijos rodikliais laikoma, kai 
paskiepytųjų skaičius yra ne mažesnis 
kaip 95% 

• Lietuvoje skiepijimosi apimtys 
nepakankamos, t.y. virš 92% paskiepytųjų 
įvairiose amžiaus grupėse. 

2012-2013 m. gripo sezonas 

• 2012-2013 m. gripo sezonas pasižymėjo 
ankstesniam sezonui nebūdingomis ypatybėmis: 
registruotas didelis sergamumas gripu ir ŪVKTI 
bei hospitalizacijų skaičius, užfiksuoti 8 mirties 
atvejai. 

• Tarp aplinkoje 2012-2013 m. gripo sezoną 
cirkuliavusių virusų, didžiausią dalį (46,9%) 
sudarė A(H1)v tipo gripo virusas. 
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Virusiniai hepatitai B ir C 

• Nuo 1990 M. Lietuvoje stebima sergamumo 
ūminiu virusiniu hepatitu B mažėjimo tendencija 
– sergamumas sumažėjo nuo 10,9/100 
tūkst.gyv./2001 m. iki 0,8/100 tūkst.gyv./2012 m. 

• Nuo 2001 m. Lietuvoje stebima sergamumo 
ūminiu virusinių hepatitu C mažėjimo tendencija: 
nuo 5,36/100 tūkst gyv. 2001 m. iki 1,3/100 
tūkst. gyv./2012 m.  
 

Lytiškai plintančios infekcijos (LPI)  ir 
žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 

infekcija 
• Sumažėjo sergamumas sifiliu, gonorėja, ir chlamidioze 
lyginant su 2011 m. Tačiau sergamumo sifiliu rodiklis 
Lietuvoje lyginant su kitomis ES šalimis yra vienas 
aukščiausių (po Rumunijos, Maltos). 

• Sergamumas ŽIV infekcija 2012 m. siekė 5,3 atv./100 
tūkst. gyv ir buvo aukštesnis nei 2011 m. (5,15 atv./100 
tūkst.gyv.), tačiau žemesnis nei ES šalių vidurkis 
(5,8/100 tūkst. gyv./2011). 

• Iš viso Lietuvoje ŽIV infekcijos užregistruota per (1988-
2012) 2060 užsikrėtusių asmenų. 

Tuberkuliozė 

• Tuberkuliozės registro duomenimis užregistruoti 
1274 nauji plaučių TB atvejai arba 42,64atv./100 
tūkst. gyv., bakteriologiškai patvirtinta 78,8% 
atvejų. 

• 2012 m. nuo TB Lietuvoje mirė 209 gyventojai, 
tai beveik 19% daugiau nei 2011 m. 

Pavojingos ir retos įvežtinės 
užkrečiamosios ligos 

• Jau eilę dešimtmečių Lietuvoje neregistruojama 
retų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejų. 
Paskutinis raupų atvejis užregistruotas 1936 m., 
maro – 1710 m., juodligės – 1974 m.  

• Tačiau, atsižvelgiant į pasaulyje registruojamas 
naujas ligas, išaugusį keliaujančių asmenų 
srautą padidėjo naujų ligų įvežimo į mūsų šalį 
grėsmė. Lietuvoje kasmet užregistruojama 
keletas įvežtinės maliarijos atvejų. Didėja Vakarų 
Nilo viruso plitimo grėsmė Europoje. 

Informacija apie užkrečiamųjų ligų 
sukėlėjus 

• Analizuojami 19 asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose 
išskirtų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų duomenys. 
Tarp 2012 m. užregistruotų užkrečiamųjų ligų 
sukėlėjų , žarnyno infekcijų sukėlėjai sudarė 
87,5%. Didžiąją dalį sukėlėjų sudarė  - 
salmonelės. 

• Per pastaruosius metus stebimas didesnis 
kampilobakterijų išskyrimas. Didele problema 
išlieka kampilobakterijų rūšies nustatymas. 

• Šio leidinio skaitmeninę versiją ir kitus ULAC 
leidinius galite atsisiųsti iš e.svetainės: 
www.ulac.lt  

 
 

ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus pildyti 
klausimynai 2012 m.  

• Poliomielito klausimynas „Annual Progress Report on Polio Eradication 
Activities“ 

• Tymų ir raudonukės klausimynas „Measles and Rubella Elimination Status 
Report“ 

• „Inventory of Vaccination Status and Vaccine Failure Variables in EU/EEA 
countries and Current Practices Regarding The Use of These Variables“ 

• „Survey on Invasive Pneumococcal Disease Surveillance Systems“ 
• „National seasonal influenza vaccination survey for 2011-12 influenza 

season in EE/EEA“ 
• EVACO survey, Evaluate Vaccination Coverage 
• „European Meningococcal Public Health Policy Survey“ 
• „Migrant Health: Key Infectious Diseases Affecting Migrant populations in 

the EE/EEA“ 
• Yellow fever  vaccination requirements and recommendations and 

information on malaria risk situation  
 

ULAC Epidemiologinės priežiūros skyriaus 
pildyti klausimynai 2012 m.  

 
 

• Pasaulio sveikatos organizacijos klausimynas  „Sanitarijos ir 
vandens tiekimo globali analizė ir vertinimas“ (Global Analysis and 
Assessment of Sanitation and Drinking Water) 

• PSO klausimynas „Maliarijos situacija“ 
• PSO klausimynas  „Global and regional survey on Water Safety 

Plans“ 
•  VBORNET tinklo klausimynas ir duomenų papildymas kasmet. 
• Atsinaujinančių ir platintojų pernešamų ligų tinklo (Emerging and 

vector-borne diseases Network)  klausimynas. 
• Klausimynas „Dėl biologinių ginklų uždraudimo konvencijos“. 
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ULAC Informacinės sistemos valdymo 
skyriaus pildyti duomenys 2012 m.  

• ECDC (TESSy) - Sergamumas užkrečiamosiomis 
ligomis, pildoma visus metus. 

• EpiNorth – Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, 
metinė ataskaita. 

• PSO - Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, metinė 
ataskaita 

 

ULAC ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir hepatitų 
epidemiologinės priežiūros skyriaus pildyti 

klausimynai, 2012 metai 

• ECDC Chlamydia Control survey 2012 (online) 
• Questionnaire on Migrants and Refugees and the fight against 

HIV/AIDS in Europe 
• ECDC/EMCDDA updated risk assesment on HIV among people 

who inject drugs 
• The Antenatal Screening Survey-2013  (General, Hepatitis B, HIV, 

syphilis) 
• Hepatitis care index (prevention, care, controle),2012 
• Statistinių duomenų apie asmenų sergamumą ir (ar) ligotumą 

užkrečiamosiomis ligomis, susijusiomis su narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų vartojimu, šių ligų paplitimą, ataskaitos 
forma NKD-SAM-F3 
 

Global AIDS Response Progress Reporting - 2013 
 

1. Political Leadership 
2. Sexual HIV transmission 
3. Young people: Knowledge about HIV prevention 
4. HIV testing 
5. HIV  and  TB 
6. Mother to child  HIV transmission 
7. HIV/AIDS Treatment /Care/Support 
8. HIV and Migrants 
9. People who Inject Drugs and HIV/AIDS 
10.Men who have Sex with Men and HIV/AIDS 
11.HIV and Prisons 
12.Stigma and Discrimination 
13.National Spending on HIV Prevention 
14.Role of Civil Society 
15.HIV Prevention Response 

 

ULAC ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir hepatitų 
epidemiologinės priežiūros skyriaus 2012 metų 

ataskaitos 

1. Užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) ir žmogaus 
imunodeficito virusu (ŽIV) epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje, 
2012 metai 

2. Kraujo donorų infekuotumo užkrečiamosiomis ligomis 2009 – 2012 metais 
analizė 

3. Kraujo ir kraujo komponentų donorų infekuotumas transfuzijų keliu 
perduodamomis infekcijomis 2012 metais  

4. Lietuvos žemo slenksčio paslaugų kabinetų veiklos metinė ataskaita, 2012 
metai 

5. Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 
2010 – 2012 metų programos įgyvendinimo ataskaita 

6. AIDS ir antiretrovirusinė terapija 2012 metais Lietuvoje 
7. AIDS ir antiretrovirusinė terapija per 2012 metų pirmąjį pusmetį 

(2012.01.01 – 2012.07.01) Lietuvoje 
8. Europos vyrų internetinės apklausa (EMIS) – rezultatai 
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4. krauju pliNtaNčių iNfekcijų paplitimas 
tarp kraujo doNorų        

všĮ Nacionalinio kraujo centro direktorius dr. vytenis Kalibatas

 
 
 
 
 
 
 

doc. dr.vytenis Kalibatas 
2013-11-14 

Infekuotumas kraujo donorų 
tarpe  

 

• donoras – normalios sveikatos su tinkama (gera) 
medicinine anamneze asmuo,  kuris savanoriškai duoda 
kraujo ar jo komponentų terapiniam naudojimui*  

• Donor – a person in normal health with good medical 
history who voluntarily gives blood or blood 
components for therapeutic use. 

 
• Kraujo donorai – sveikiausia ir pažangiausia 

visuomenės dalis?  
 
*-Šaltinis: Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 17-th 

Edition, 2013 

 

principai  

    Patvirtintų serologinių infekcinių  
    atvejų skaičius  kraujo donorų tarpe 
    Lietuvoje  2012 metais 

Šaltinis: Kraujo donorystės įstaigų suvestinė ataskaita, Nr.30-1  

    Serologinių infekcinių  
žymenų paplitimas kraujo donorų tarpe 

Lietuvoje  2012 metais (100.000 donorų) 

Šaltinis: Kraujo donorystės įstaigų suvestinė ataskaita, Nr.30-1  

Kritinis kraujo donorų  
infekuotumo lygmuo?  

     
 

Žymuo  lietuva olandija vokietija 

sifilis  295,19 1,9 6,6-7,0 

Hepatitas b 
  (295,19)* 

251,51 3,2 116,2-136,6 

Hepatitas C 
  (417,18) * 

694,29 0 68,9-81,6 
 

ŽIV ½ 
   (79,82) * 

43,67 0,5 31,0-42,1 

*-plasma protein Therapeutics Association, 2010 

Kraujo ir jo komponentų  
donacijos Lietuvoje 1994-2012 m. 
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Neatlygintinų kraujo ir jo 
komponentų donacijų dalis 

Lietuvoje 1994-2012 m. 

   Serologiškai negatyvių NRA  
pozityvių atvejų skaičius kraujo donorų 

tarpe 2012 metais 

Šaltinis: Kraujo donorystės įstaigų suvestinė ataskaita, Nr.30-1  

  Serologiškai negatyvių NRA  
  pozityvių atvejų paplitimas kraujo donorų 
  tarpe 2012 metais (1.000.000 donacijų) 

Šaltinis: Kraujo donorystės įstaigų suvestinė ataskaita, Nr.30-1  

 Serologiškai negatyvių NRA  
 pozityvių atvejų paplitimas kraujo 
 donorų tarpe (1.000.000 donacijų) 

Šaltinis: International survey on NAT testing of blood donations. Vox Sang 2012, 102, 82-90  

Rizika nustatyti infekcinius  
žymenis atlygintinų donorų tarpe  

serologiniai  tyrimai:                   Lyginant su neatlygintinais kraujo donorais 
• Hepatitas b (HbsAg) -                     1,54 kartų didesnė* 
• Hepatitas C (anti-HCv) -                  3,11 kartų didesnė* 
• ŽIV ½ (anti-ŽIV ½ ir ŽIV 1 Ag/Ak) -                     Nenustatyta 
• sifilis (TpHA) -                                 2,1 kartų didesnė* 
 
Nra tyrimai (serologiškai negatyviose donacijose): 
• Hepatitas b (Hbv-RNR) -                4,47-7,33 kartų didesnė* 
• Hepatitas C (HCv-dNR) -               22,56-58,33 kartų didesnė* 
• ŽIV 1 (HIv1-dNR) -                       Nenustatyta 
 
                                           *- skirtumas statistiškai patikimas 
 
 
Šaltiniai:  
• Kalibatas v. payment for whole blood donations in Lithuania: the risk for infectious disease 

markers. vox sanguinis, 2008, 94, 209-215  
• Kalibatas v, Kalibatiene L. The results of nucleic acid testing in remunerated and non-remunerated 

blood donors in Lithuania. blood Transfusion, 2013, dOI 10.2450/2013.0231-12 
 

Lango periodas atliekant  
serologinius ir NRA tyrimus 

pagal s. stramer (ARC) ir M. Nübling  (pEI) duomenis  

Kraujo donorystė pasaulyje 

• psO duomenimis (2011 metais):* 
– 90% ir daugiau neatlygintinų kraujo ir jo komponentų 

donacijų yra surenkama 71 šalyje (iš jų 60 šalių - 99 % ir 
daugiau) 

 Nuo 2004 iki 2011 geriausius rezultatus pasiekė: 
• kenija (nuo 53% iki 100%) 
• Nikaragva (nuo 41% iki 100%) 
• turkija (nuo 40% iki 100%) 
• jungtiniai arabų emiratai (nuo 59% iki 100%) 
• zambija (nuo 72% iki 100%) 

– 50 % ir daugiau atlygintinų donorų ir donorų-šeimos narių 
donacijų yra 73 šalyse 

– atlygintinos donacijos – 22 šalyse  
*Šaltinis: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/ 

Ovjedo konvencija 
Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija 

• 21 straipsnis – Žmogaus kūnas ir jo dalys negali būti 
finansinės naudos šaltiniu.  
 

• Aiškinamasis 132 paragrafas 
Organai ir audiniai, įskaitant kraują, negali būti perkami ar  
parduodami siekiant finansinės naudos asmeniui, iš kurio  
jie buvo paimti, ar trečiai šaliai, individui ar įstaigai, tokiai,  
kaip, pavyzdžiui, ligoninei 
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5. tuberkuliozės epidemiologiNė 
situacija lietuvoje ir su tuberkulioze 

susijusios problemos 
všĮ vUL santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės 

Tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėja dr. Edita davidavičienė

temos aktualumas. pasaulio sveikatos organizacijos (psO)  teigimu tuberkuliozė lieka  ir
šiandien  sudėtinga ir sunki visuomenės sveikatos  problema. Tuberkuliozė - pavojinga visuomenei infek-

cinė liga. 

1994 m. psO pasiūlė  naują kovos su tuberkulioze  dOTs strategiją (tiesiogiai stebimas gydymas, trumpas 
kursas, medicinos personalo priežiūroje). ši tuberkuliozės strategija psO yra pripažinta kaip viena efektyviau-
sių ir ekonomiškiausių strategijų kovoje su tuberkulioze. 2006 m. psO pasiūlė „sTOp Tb“ strategiją, kurios 
pamatiniai elementai yra dOTs strategija.

Tuberkuliozės kontrolės prioritetai: 

• Anksti įtarti ir diagnozuoti tuberkuliozę asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
• Aukštas išaiškinimo rodiklis sergančių Tb, ne mažiau 70 % bakteriologinis patvirtinimas. 
• Išgydyti nemažiau  85 % naujų plaučių Tb sergančių ligonių, bakteriologiškai patvirtintų.  

tyrimo  metodas ir medžiaga. Atlikta tuberkuliozės epidemiologinių  rodiklių analizė,  gydymo rezultatų 
kohortinė analizė, palyginti epidemiologiniai duomenys 1998-2012 m. laikotarpį.  Tuberkuliozės profilaktikos 
ir kontrolės programose numatyti tikslai, uždaviniai. dOTs/sTOp Tb strategijų priemonių įgyvendinimas 
įtakojo tuberkuliozės epidemiologinių rodiklių stabilizaciją ir mažėjimo tendencijas per pastaruosius keliolika 
metų (1998-2012 m.):

• Naujų Tb atvejų ir recidyvų  sumažėjo 48,4 % (abs. sk.).
• Naujų  Tb atvejų sumažėjo 49,5 % (abs. sk.).
• Naujų plaučių Tb atvejų  sumažėjo 42,5 % (abs. sk.).
• vaikų Tb atvejų  sumažėjo 68 % (212 abs. sk. - 78 abs. sk.).
• 82 % sėkmingai išgydoma naujų plaučių Tb atvejų patvirtintų bakteriologiškai.
• dAv – Tb ligonių skaičius per 2005-2012 m. sumažėjo 20 % (abs. sk.).
    
išvados. Tuberkuliozės kontrolės strateginių priemonių įgyvendinimas  įtakojo tuberkuliozės  epidemiolo-

ginių rodiklių stabilizaciją ir mažėjimo tendencijas per pastaruosius keliolika metų (1998-2012 m.).

• Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo testai 1-os ir 2-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės atliekami Tb 
ligoniams pagal psO rekomendacijas.   

• Įgyvendinti nauji greiti molekuliniai diagnostikos metodai – greitai diagnozuoti plaučių tuberkuliozę, 
atsparią, ypač dAv- Tb (MdR-Tb). Metodo trukmė 120 min. 

• Labai  svarbus tuberkuliozės kontrolės komponentas yra centralizuotas  II eilės vaistų   pirkimas. Ne-
nutrūkstamas aprūpinimas II eilės vaistais gydant atsparią ir ypač dAv- Tb ligonius stacionare ir ambulatoriš-
kai. Tai padėjo  pagerinti gydymo rodiklius, sumažinti sergančių atsparia ir dAv- Tb ligonių skaičių. 

• stacionare besigydantiems ligoniams įgyvendintas tiesiogiai stebimas gydymas medicinos personalo 
priežiūroje (ligonis vaistus nuo tuberkuliozės išgeria medicinos personalo priežiūroje).

• Įgyvendinta  Tb atvejų registracija ir stebėsena  atitinkanti psO rekomendacijas. sustiprinti infekcijos 
kontrolės priemonių įgyvendinimą: atvira  tuberkuliozės forma  sergančio ligonio izoliacija nuo visuomenės 
iki bus pasiektas abaciliariškumas. 
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• Medicinos personalo ypatingai šeimos gydytojų, terapeutų  bei kaimo vietovėse dirbančių medicinos 
personalo, bendruomenių atstovų mokymui.  

• Ligonių mokymas tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės  klausimais.ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas šeimos gydytojų, terapeutų bei kaimo vietovėse dirbančių medicinos personalo bei bendruomenių 
atstovų mokymui.  

problemos. Nėra  visuotinai įgyvendintas tiesiogiai stebimas gydymas medicinos personalo priežiūroje 
(kai ligonis vaistus nuo tuberkuliozės išgeria medicinos personalo priežiūroje) ambulatoriškai besigydantiems 
Tb ligoniams.

  
• dAv - Tb ligonių skaičiaus mažėjimas nėra ženklus, dAv - Tb ligonių  per 2005-2012 m. laikotarpį 

sumažėjo 20 proc.
• sustiprinti infekcijos kontrolės priemonių įgyvendinimą: atvira  tuberkuliozės forma    sergančio  ligo-

nio izoliacija nuo visuomenės iki  bus pasiektas abaciliariškumas.
• stiprinti mokymą: medicinos personalo, šeimos gydytojų, terapeutų  bei  kaimo vietovėse dirbančio 

medicinos personalo, bendruomenės atstovų, ligonių mokymą tuberkuliozės  profilaktikos ir kontrolės  klau-
simais.

6. živ/aids teNdeNcijos lietuvoje ir europoje
Užkrečiamųjų ligų ir AIds centro ŽIv/AIds/LpI ir 

hepatitų epidemiologinio skyriaus vedėja Irma Čaplinskienė

ŽIV/AIDS tendencijos 
Lietuvoje ir Europoje 

 
 
 
 

 
ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitų epidemiologinės priežiūros skyriaus 

vedėja gyd. I.Čaplinskienė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

irma@ulac.lt 
 

Sergamumas ŽIV infekcija Lietuvoje, ES/EEE šalyse 
ir PSO Europos regione 1997-2012 m. 
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ŽIV infekcijos atvejai 100 tūkst. gyventojų pagal diagnozės 
nustatymo metus ES/EEE šalyse ir PSO Europos Regione  

1984-2012 

Rates may increase due to reporting delays 
Data from Russia not included. 

Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 

HIV infections diagnosed, 2011 
All cases, EU/EEA 

Rate as number per 100 000 population 
< 2 
2 to < 10 
10 to < 20 
≥ 20 
Missing or excluded 
data 
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Sergamumas ŽIV /100 tūkst. gyv.  

Baltijos šalyse 2011-2012  
 

Prof. Saulius Čaplinskas, MD, PhD Šaltinis: HIV/AIDS surveillance report 2012. ECDC, 2013. 

ŽIV pagal užsikrėtimo būdą Lietuvoje 
1988-2012  

 
 

Source: Center for Communicable Diseases and AIDS, www.ulac.lt. 
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ŽIV infekcijos atvejų, nustatytų tarp 15-24 metų  asmenų 

procentinė dalis (%) ES/EEE šalyse 2012 metais (n=29 381) 
 
 

Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 

ES/EEE ŽIV atvejai tarp 15-24 metų amžiau jaunimo sudaro 10,6 proc..Lietuvoje  18,3 proc. 

Vyrų ir moterų, kuriems nustatyta ŽIV infekcija, 
santykis ES/EEE šalyse 2012 m. (n=29 327) 
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Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 

 
 

Vyrų ir moterų santykis tarp naujų ŽIV infekcijos atvejų ir tarp 
atvejų su nustatytu heteroseksualaus perdavimo būdu PSO 
Europos Regiono rytų šalyse 2012 m. (n=24 464) 
 
 

Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 

ŽIV infekcijos atvejų, nustatytų tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais VSV, dalis (%) ES/EEE 
šalyse 2012 metais  

(n=29 381) 
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Percentage ES/EEE šalyse ŽIV tarp VSV (2006-2012m) išaugo 11 proc. nuo 2661 iki 8491 atvejo 

Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 

AIDS sergamumas ir ligotumas Lietuvoje ir ES/EEE šalyse  
2002 – 2012 m. 

Šaltinis: Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla. 
 Higienos Institutas, http://www.hi.lt/content/gyventoju_sveikata_ir_sveik_priez.html 
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Šaltinis: ŽIV/AIDS epidemiologinės priežiūros ataskaita 2012. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 2013. 
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7. „dėl užkrečiamųjų ligų valdymą 
reglameNtuojaNčių NacioNaliNių teisės 

aktų apžvalgos ir aNalizės jų 
tarpusavio suderiNamumo“.

„dėl užkrečiamųjų ligų valdymą 
reglameNtuojaNčių NacioNaliNių teisės 

aktų apžvalgos ir aNalizės jų atitikties es 
teisės aktams, pso dokumeNtams, lietuvos 

tarptautiNiams susitarimams“
Advokatų kontora „bajorienė, Čelkis ir partneriai“ advokatas dr. paulius Čelkis

Perinatalinis ŽIV perdavimas Lietuvoje ir Europoje (abs.sk.) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Iš viso 

Lietuva  0 1 0 0 0 1 0 2 

EST 44 

Latvija 49 

Ukraina 1252 

ES/EEE šalys   288 316 279 278 305 266 214 5 188 

PSO Europos Regionas: 

Vakarų  256 298 261 261 282 250 193 5 035 

Centro   45 32 32 36 31 31 33 604 

Rytų   102 452 540 325 396 296 336 2 654 

Iš viso 404 782 833 622 709 577 562 8 293 

Šaltinis: HIV/AIDS surveillance report 2012. ECDC, 2013. 

2006-2012m. perinatalinis ŽIV perdavimas ES šalyse sumažėjo 22% 

Nacionalinių užkrečiamųjų ligų 
valdymą reglamentuojančių teisės 

aktų projektų paketo rengimas  

Advokatas Paulius Čelkis 
Advokatė Asta Bajorienė 

� Atliktos apžvalgos ir analizės 

• Užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių 
nacionalinių teisės aktų apžvalga ir analizė jų 
tarpusavio suderinamumo prasme; 
 

• Užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių 
nacionalinių teisės aktų apžvalga ir analizė jų 
atitikties Europos Sąjungos teisės aktams, 
Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentams, 
Lietuvos tarptautiniams susitarimams prasme. 

�
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UL valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų apžvalga ir analizė suderinamumo prasme 

 Nacionaliniu lygiu UL valdymas reglamentojamas: 
 

•LR Konstitucijos 53 straipsnio nuotatomis; 
•Įstatymų nuostatomis (apie 10); 
•Poįstatyminių teisės aktų nuostatomis, iš jų virš 17 
Vyriausybės nutarimų, virš 40 sveikatos apsaugos 
ministro įsakymų… 

�

UL valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų apžvalga ir analizė suderinamumo prasme 

 Atlikta analizė atskleidė, kad pvz.: 
 

•ŽULPKĮ nuostatos yra susiaurinamos ar 
praplečiamos poįstatyminiais teisės aktais, pvz., 
dėl epidemiologinio registravimo objektų arba 
hospitalizavimo ir / ar izoliavimo atvejų; 
 

�

UL valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų apžvalga ir analizė suderinamumo prasme 

 Atlikta analizė atskleidė, kad pvz.: 
 
•ŽULPKĮ nuostatos nėra įgyvendinamos 
praktikoje, kaip antai nėra nustatytos UL 
prognozės, epidemiologinės diagnostikos, 
chemoprofilaktikos atlikimo ir t.t. tvarkų; 

�

UL valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų apžvalga ir analizė suderinamumo prasme 

 Atlikta analizė atskleidė, kad pvz.: 
 

•ŽULPKĮ nuostatos nėra suderintos su Gydytojo 
medicinos praktikos bei Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymų nuostatomis; 
•Asmens teisės ir laisvės yra ribojamos 
poįstatyminiais teisės aktais, o ne įstatymais… 

�

UL valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės 
aktų apžvalga ir analizė jų atitikties ES teisės 

aktams, PSO dokumentams 

• Apžvelgiant Europos 
Sąjungos teisės aktus, 
reglamentuojančius UL 
valdymą, atitinkamai 
apžvelgiant juos 
įgyvendinančius 
nacionalinius teisės aktus  

�

• Apžvelgiant pagrindinius 
norminius PSO 
dokumentus – sutartis, 
susitarimus, kurie turi 
tiesioginės įtakos 
nacionaliniam teisiniam UL 
valdymo reglamentavimui  

ES teisės aktų apžvalga. Pagrindiniai 
pastebėjimai 

• Reglamentuoja 2 ES pagrindinės sutartys ir 4 
pagrindiniai Sprendimai (su pakeitimais – viso 
virš 20 ES teisės aktų); 

• ES sprendimų nuostatos yra perkeltos į 
nacionalinę teisinę sistemą iš esmės į 
sveikatos apsaugos ministro įsakymais 
tvirtinamus teisės aktus; 

�

ES teisės aktų apžvalga. Pagrindiniai 
pastebėjimai 

 
• Perkeliant Europos Sąjungos teisės aktus 

atskirais atvejais nėra pilnai perkeltos 
pastarųjų nuostatos, ypač jei minėti teisės 
aktai yra pakeičiami ir / ar papildomi… 

�

PSO dokumentų apžvalga. Pagrindiniai 
pastebėjimai 

 
• Reglamentuoja Tarptautinės sveikatos 

priežiūros taisyklės (TSPT); 
 

• TSPT nuostatos iš esmės perkeltos į 
poįstatyminius teisės aktus – sveikatos 
apsaugos ministro ir Vyriausybės tvirtinamus 
teisės aktus; 
 

�
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8. lytiškai pliNtaNčios cHlamydia 
tracHomatis iNfekcijos epidemiologiNių 

tyrimų atliktų lietuvoje apžvalga
LsMU ligoninės Kauno klinikos Odos ir venerinių ligų klinikos Infekcinių ir 
uždegiminių odos bei gleivinės ligų sektoriaus vadovė dr. vesta Kučinskienė

Lytiškai plintančios Chlamydia 
trachomatis infekcijos 

epidemiologinų tyrimų apžvalga  

Vesta Kučinskienė 
LSMU Odos ir venerinių ligų klinika 

 
Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija 

Vilnius 
2013-11-14 

Lytiškai plintanti Chlamydia trachomatis infekcija 

     Labiausiai paplitusi bakterinė LPI; 
     nuo 50 iki 70 proc. gali būti 

besimptomė*.  
 
 
 
     Didesnis paplitimas yra tarp 

jaunesnio (15-24 metų) amžiaus  
asmenų:  

  

* A systematic review of the prevalence of Chlamydia trachomatis among European women, J.S.Wilson 
et al, 2002 

Nepakankamos  žinios apie lytinę 
elgseną,  

2 ar daugiau lytinių partnerių per 
metus,  

apsaugos priemonių ne naudojimas 
ar nepastovus jų naudojimas.  

nevaisingumas; 

negimdinis nėštumas; 

gresiantys persileidimai; 

priešlaikinis gimdymas; 
lėtinis pilvo apačios skausmas; 

periapendicitas, perihepatitas; 

reaktyvusis artritas. 

Apibendrinimas  

 Atsižvelgiant į atliktas analizes yra vykdomas 
trečiasis įgyvendinamo projekto uždavinys: 
 
 parengti ŽULPKĮ pakeitimo projektą,  
 

 kurio metu bus pasiūlyti atitinkami pakeitimai 
ir / ar papildymai. 

�

Apibendrinimas  
Tačiau yra diskusinių klausimų, pvz.: 
•Teisė įpareigoti pasitikrinti dėl sergamumo UL; 
•Privalomojo hospitalizavimo ir gydymo tvarkos 
tobulinimas; 
•Privalomos imunoprofilaktikos įteisinimas; 
•Epidemiologo statusas; 
•Kiti… ?  

Jei turite siūlymų: info@bclaw.lt 

�

Lytiškai plintančių infekcijų sergamumas 
2002-2012* 
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Atlikti epidemiologiniai tyrimai  Epidemiologiniai tyrimai tarp moterų 
Literatūros  

šaltinis          
Moterų 
amžius 
(metai) 

Imtis, n Laboratorinis 
testas CT 
nustatyti 

LPI paplitimas 

M.Domeika et al, 1999 
[Acta Obstet Gynecol 
Scand]  

18-35 283 
(besikreipiančios į 
ginekologą) 

PGR CT-5-13% 

M.Domeika et al, 2000 
[Sex Transm Infect]  

<35 147 
(besikreipiančios į 
ginekologą) 

PGR CT-15,6% 
NG-2% 
Sifilis -2,8% 

M.Domeika et al, 2001 
[Sex Transm Infect] 

Neži - 
noma  

1008 
(besikreipiančios į 
ginekologą) 

TIF CT-8,4% 
NG-0,4% 
Trichomonozė-2.9% 

I. Baseviciene et al.,  2002 
[Medicina] 

15-19 240 
(paauglės) 

PGR 
DNR hibridizacija 

CT-18,2% 

V. Kucinskiene et al., 2008  
[Scand J Infect Dis] 

20-24 533 
(studentės) 

DNR hibridizacija CT-7,1% 
NG, sifilis, ŽIV 
nenustatyta 

J. Kersyte et al., 2012 
[abstract in International 

medical meeting, 
Riga] 

19-25 1058 
(moterys  
besikreipiančios į 
dermatovenerologą) 

NRAT CT-2% 

Epidemiologiniai tyrimai tarp vyrų 

Literatūros 
šaltinis 

Vyrų amžius, 
metai 

Imtis, n Laboratorinis 
testas CT 
nustatyti 

LPI paplitimas 

E. Pagirskas et al. 
2003 [Lietuvos BPG ] 

 Vidutinis amžius 
15,6 

282 
(paaugliai vaikinai) 

DNR 
hibridizacija 
 

CT-2,5% 

A. Vagoras et al. 
2002 [Lietuvos BPG ] 
 

18-25 475 
(šauktiniai) 

DNR 
hibridizacija 
 

CT-5,7% 
NG-0,8% 

A. Vagoras et al. 
2003 [Lietuvos BPG ] 
 

- 250 
(besikreipiantys į 
dermatovenerologą) 

DNR  
hibridizacija 
 

CT-12% 
NG-6% 

R. Razukevicius et 
al. 
2008 [Lietuvos BPG ] 
 

18-23 501 
(studentai vaikinai) 

PGR CT-1,6% 

Tarp pauglių merginų 

 Tarp Kauno m. vidurinių mokyklų, gimnazijų  
 ir aukštesniųjų technikos mokyklų 15–19 m. amžiaus 240 merginų  
 C. trachomatis aptikta  
 18,2 proc. 
 
 Makšties mėginiai tirti  
 atliekant CT/NG DNR hibridizacija, 
 gimdos kaklelio kanalo mėginiai  
 tirti PGR. 
 
Nustatyta, kad tirtų merginų užsikrėtimas  
C. trachomatis susijęs  
su informacijos apie LPI stoka  
ir neatsakingu požiūriu į atsitiktinius lytinius  
santykius. 
 
 
 
 
 
 
 
 I. Basevičienė. Medicina, 2002.  

Tarp jaunų moterų 

 Tarp Kauno miesto 20–24 m. lytiškai aktyvių 
studenčių C.trachomatis paplitimas yra 7,1 
proc. 

C. trachomatis infekcijos paplitimas tarp 
studenčių 

 KMU-Kauno medicinos universitetas, Kt.AM-kitos aukštosios mokyklos 
(VDU, KTU,LŽŪU, VU KHF, LKKA, LVA), KK-Kauno kolegija. p=0,256, lyginant 
tarp trijų grupių tiriamųjų. 

14,3
7,5

3,1
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Siekiančios universitetinio
medicininio išsilavinimo (KMU)

Kt.AM Siekiančios neuniversitetinio
medicininio išsilavinimo (KK)

Studijų kryptis

P
ro

c.



Jaunų moterų lytinė elgsena 

Lytinių partnerių 
skaičius 

CT 
užsikrėtusios N 

(proc.)  

CT neužsikrėtusios 
N (proc.) 

p 

Lytinių partnerių 
skaičius per 
gyvenimą 

1 5 (16,7)**  166 (42,1)   
0,018 2-3 13 (43,3) 133 (33,8)  

>3  12 (40,0)* 95 (24,1)  

Lytinių partnerių 
skaičius per 
paskutiniuosius 12 
mėn. 

1 17 (56,7)**  305 (77,4)   
 
0,007  

2 6 (20,0)  59 (15,0)  

≥3  7 (23,3)*  30 (7,6)  

 *p<0,05, lyginant su C.trachomatis  neužsikrėtusiomis, **p<0,01, lyginant su C.trachomatis  
neužsikrėtusiomis. 
 

Rezultatai 

• 52% (17/30 merginų) atvyko išsamesniam ištyrimui į 
KMU Odos ir venerinių ligų kliniką. 

 
• Trečdaliui C. trachomatis užsikrėtusių merginų 

diagnozuotas gimdos kaklelio uždegimas, kitų lytiškai 
plintančių infekcijų (sifilio, gonokokinės infekcijos ir 
trichomonozės) nenustatyta.  
 

• Visos atvykusios merginos nemokamai gydytos 
azitromicino (Sumamed) vienkartine 1 g doze.  
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Tarp jaunų moterų pacienčių 

• 16-45 m. moterys (n=1008), kurios kreipėsi į 
akušerį ginekologą. 

Skirtingose amžiaus grupėse: 
• iki 19 m. – C. trachomatis paplitimas 17,4%, 
• 20-40 m. – 6,9%, 
• tarp vyresnių kaip 40 m. – 2,9%.  

Tarp paauglių vaikinų 
• 2000m. buvo vykdoma anketine apklausa, 

siekiant išsiaiškinti Kauno miesto vidurinių bei 
profesinių mokyklų moksleivių lytinio gyvenimo 
ypatumus. Apklausti 700 moksleivių. 

 
• 282 lytiškai aktyvūs  
    moksleiviai tirti dėl  
    C. trachomatis infekcijos. 

 

Lytinės elgsenos ypatumai tarp paauglių 
 

Lytiniai santykiai pirmą pažinties dieną -  87 (31%). 
Lytiniai santykiai išgėrus - 56 (37%). 
Oraliniai lytiniai santykiai - 98 (35%). 
Daugiau nei 2 lytinės partnerės per metus - 43 

(24%). 
 
Lyties takų C. trachomatis paplitimas nustatytas 

2,5%. 
  
 
 

Epidemiologinis tyrimas LSMU ligoninėje, 2013 

71 % (43 pacientams) skirtas gydymas 
20 moterų 23 vyrai 

6,2 % (60 atvejų) Chlamydia trachomatis teig. 
37 moterys 23 vyrai 

963 ištirti pacientai per 6 mėn(tikro laiko PGR) 
617 moterų 346 vyrai 

60 

4 

26 

5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis 
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9. aNti-Hcv aNtikūNų paplitimas ir asimptomiNių 
lėtiNių c Hepatitų dažNis lietuvos populiacijoje

vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir 
chirurgijos klinika doc. dr. valentina Liakina

Anti-HCV paplitimas ir asimptominių 
lėtinių C hepatitų dažnis Lietuvos 

populiacijoje 
 

Prof. Jonas Valantinas 
dr. Valentina Liakina 

 
Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centras 
Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika 

Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas 

Tyrimas vyko 2010-2013 metais. Jį rėmė UAB “Roche Lietuva” 

 

Į tyrimą buvo traukiami atsitiktiniai suaugę savanoriai. 

Anti-HCV antikūnai buvo nustatomi: 

horizontalios imunochromatografijos metodu iš kapiliarinio kraujo (Core 
HCV-WB; Core Diagnostics, Birmingham B2 5HG, UK; jautrumas – 
100%; specifiškumas – 99,99%).  

Teigiami atvejai patvirtinti nustatant anti-HCV veniniame kraujyje dviejų 
pakopų chemiliuminescencinių mikrodalelių imunofermentiniu metodu 
(Architect System anti-HCV; Abbott, 65205 Wiesbaden, Germany)  

Tiriamiesiems buvo siūloma užpildyti anoniminį klausimyną su HCV 
rizikos veiksniais.  

Tyrimo metodai 

• Anti-HCV paplitimas buvo skaičiuojamas amžiaus grupėse vyrams ir 
moterims atskirai. Šių skaičių vidurkis – anti-HCV dažnis tiriamųjų kohortoje 
(crude rate)  

• Anti-HCV paplitimas bendroje populiacijoje buvo nustatytas naudojant 
tiesioginės standartizacijos metodą. Standartiniai vektoriai amžiaus grupėse 
buvo skaičiuojami vyrams ir moterims atskirai: wj = nj/N, nj – vyrų ar moterų 
kiekis amžiaus grupėje, N – Lietuvos suaugusiųjų populiacija. 
Standartizuotas bendrai populiacijai anti-HCV paplitimas – proporcinių 
dydžių suma. 

• Analogiškai anti-HCV paplitimas buvo skaičiuojamas standartinei Europos 
populiacijai. 

• Užsikrėtimo rizikos veiksnių palyginimas tarp anti-HCV teigiamų ir neigiamų 
asmenų buvo atliktas Fisherio tiksliuoju testu. Kiekvienam rizikos veiksniui 
buvo paskaičiuotas tikimybės koeficientas naudojant vienmatę logistines 
regresijos analizę.  

• Anti-HCV paplitimo skirtumai tarp lyčių ir amžiaus grupėse buvo vertinami 
Fisherio tiksliuoju testu. 
 
 
 

Statistinė analizė 

Buvo rasta 85 (iš 3586) anti-HCV teigiamų asmenų, tai sudaro  

   2.34% 
Anti-HCV paplitimas tiriamųjų kohortoje:  
   vyrams – 3,19%; moterims – 1,49%, p=0,003 
 
 
 

Tyrimo rezultatai 

nenustatėme, kad anti-HCV paplitimas priklauso nuo amžiaus (p=0,7216) 
 

Anti-HCV paplitimas Europoje  

Esteban et al. 2008 
Hahne et al. BMC Infect Dis. 2013 Apr 18;13:181. 
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85 anti-HCV teigiami asmenys 

N=85 

Kreipėsi dėl anti-HCV patvirtinimo iš 
veninio kraujo    N=51 

Asmenys į gydymo įstaigą 
nesikreipė arba 
negalėjome susisekti N=34 

Anti-HCV teigiami 
N=44/86,3% 

Anti-HCV neigiami 
N=7/13,7% 

HCV RNR neigiami 
N=15/34,1% 

HCV RNR teigiami 
N=29/65,9% 

N=1528  

Tinkamas vertinimui  
anti-HCV testas     N=1514  

Nepavykęs skrininginis anti-
HCV testas 
N=14 

Neužpildė 
klausimyno 
 N=1137  

Anti-HCV teigiami 
N=37  

Anti-HCV neigiami 
N=1477  

Neužpildė 
klausimyno 
N=7  

Užpildė klausimyną         n=30: 
 
Rizikingas lytinis elgesys                   n=29 
Intraveninių narkotikų vartojimas      n=29 
Kraujo perpylimai                    n=29 
Donorystė                     n=30 
Hemodializė                     n=27 
Tatuiruotės                     n=29 
Auskarų vėrimas                    n=29 
Atviros  traumos                    n=29 
Operacija                     n=29 
Daugiau, nei viena operacija              n=13 
Ilgos ir kartotinos hospitalizacijos    n=29 
Dantų taisymas                    n=29 
Dantų šalinimas/protezavimas           n=29 
Gimdymas                     n=10 
Abortai                     n=10 
HCV infekcija  šeimoje                    n=26 

Užpildė kausimyna        n=340: 
 
Rizikingas lytinis elgesys          n=340 
Intraveninių narkotikų vartojimas n=338 
Kraujo perpylimai  n=339 
Donorystė   n=339 
Hemodializė   n=336 
Tatuiruotės   n=340 
Auskarų vėrimas  n=340 
Atviros traumos  n=333 
Operacija   n=339 
Daugiau, nei viena operacija n=152 
Ilgos ir kartotinos hospitalizacijos    n=336 
Dantų taisymas  n=340 
Dantų šalinimas/protezavimas n=339 
Gimdymas   n=171 
Abortai   n=170 
HCV infekcija šeimoje  n=290 

HCV plitimo keliai  

                                                         šansų koeficientas p 
• Intraveninių narkotikų vartojimas –    43        <0,0001 
• HCV infekcija šeimos tarpe –     11          0,0002  
• Kraujo parpylimai –           6          0,0002 
• Gimdymas –        5          0,0224 
• Tatuiruotės –          4          0,0013 
• Atviros traumos –            4          0,0009 
• Dantų šalinimas/protezavimas –     3          0,0048 
• Ilgos ir kartotinos hospitalizacijos –      3          0,0064  

Nepasitvirtino kaip HCV plitimo kelias: 
Donorystė 
Hemodializė 
Operacijos 
Dantų taisymas 
Abortai 
Rizikingas lytinis elgesys 
Auskarų vėrimas 
 

HCV plitimo keliai 

Asimptominių hepatitų HCV genotipai  

• Genotipas 1 – 45% asmenų   
• Genotipas 2 – 20% asmenys 
• Genotipas 3 – 35% asmenų  

 
 

Med Sci Monit, 2009; 15(4): PH17-23 

• Genotipas 1 – 65% asmenų   
• Genotipas 2 – 8.7% asmenys 
• Genotipas 3 – 26.3% asmenų  

 
 

HCV plitimo keliai ir genotipų perskirstymas  

Esteban et al. 2008 

Išvados 

 
 2,34% Lietuvos populiacijos turi anti-HCV antikūnus remiantis greitųjų 
skrininginių testų rezultatais 

 
Remiantis anti-HCV nustatymu iš kraujo serumo – 2,2% 

 
 65,9% anti-HCV teigimų asmenų yra HCV infekcijos nešiotojai 

 
 Kaip ir kitose Europos šalyse, pagrindinis HCV rezervuaras Lietuvoje 
yra intraveninių narkotikų vartotojai. 
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10. žpv tyrimo Nauda gimdos kaklelio 
vėžio preveNcijai
vULsK Ginekologijos skyriaus vedėjas, gydytojas akušeris ginekologas, 

Onkologų ginekologų draugijos prezidentas vilius Rudaitis

ŽPV tyrimo nauda gimdos 
kaklelio vėžio prevencijai 

Gyd.Vilius Rudaitis 
Všį VUL”Santariškių klinikos” 
Akušerijos ir Ginekologijos Centras 
Ginekologijos skyrius 

Figure adapted from de Villiers EM, et al. Virology 2004; 324:17–27. 

Papilomos viruso filogenetinis medis  

Būdingi žmonėms 

Būdingi kitiems 

Aukštos rizikos 
 ŽPV tipai 
 

Rankų ir pėdų karpos 

Beta ir Gama 
papiloma virusai 

Kitos rūšies 
papiloma virusai 

Alfa papiloma virusai 

DPV 
EEPV 

BPV2 
BPV1 

CRPV COPV BPV4 

MnPV 
41 63 

49 

38 

23 
22 

9 

37 17 

15 

24 
8 

12 
47 36 

5 
21 

20 
25 

19 50 
48 

60 
65 
4 

66 
56 

53 
30 

26 

29 
10 

28 
3 

57 
2a 

27 
61 

18 
45 

11 
6 

16 

59 70 39 
68 

42 32 
40 

7 55 44 
PCPV1 

13 

73 
34 

RhPV1 

58 
33 
52 

35 
31 

Lytinių 
organų 
karpos 

51 

1a 

Mažos rizikos 
 ŽPV tipai 

1. Cancer Research UK. UK Cervical Cancer mortality statistics.  
 

Gimdos kaklelio invazyvaus vėžio santykis su 
ikivėžiniais susirgimais 

Invazyvinis gimdos kaklelio 
vėžys 

Ikivėžiniai susirgimai   
 

 PAP pakitimai parodo tikrąjį ligos paplitimą 

30001 

270,0001 
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Didelės onkogeninės rizikos ŽPV infekcijos paplitimas Lietuvoje 
 (M. Kliučinskas,2001, Kaunas ) 
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Didelės onkogeninės rizikos ŽPV – 16, 18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 

Acknowledgement: Diagram taken from American Academy of Family Physicians 
Acknowledgement: Pictures taken from the American Society of Cytopathology 

Atrankininės gimdos kaklelio vėžio 
patikros programos tikslas  

 
 

Sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos 
kaklelio piktybiniais navikais bei mirtingumą nuo 

šios ligos 

Programos uždaviniai 

•  išaiškinti moteris, sergančias ikivėžinėmis gimdos kaklelio 
ligomis ir siųsti jas akušerio-ginekologo konsultacijai 
 

•  diagnozuoti gimdos kaklelio piktybinį naviką ankstyvoje 
stadijoje 
 

•  skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų veiklą gimdos kaklelio 
piktybinių navikų prevencijos srityje 

X.Bosch 
Institut Catala d'Oncologia Servei d'Epidemiologia i Registre del CancerBarcelona, Spain  

• 72% mirtingumo sumažėjimas,  kur veikia 
atrankos programa 

• Atrankos  pagr.bruožai- lengvai pasiekiama, 
l.dažnai kartojama procedūra 

• Citologinio tyrimo trūkumas: nuo žmogaus 
akies priklausomas tyrimas(aukštas 
variabilumas), 50-70 % (geriausiose 
laboratorijose) geriausiais atvejais nustatomi 
ankstyvi neoplastiniai pokyčiai ląstelėse 

ACOG guidelines summary 
The following recommendations are based on good and consistent scientific evidence (Level A):1 

• Atranka turi būti pradedama nuo 21m.   
• Pap citologinis tyrimas rekomenduojamas atlikti kas 3 metus nuo 21 iki 29 m. 
• Nuo 30 -65 m, pageidautinas papildomas tyrimas dėl ŽPV, atliekamas kartu su 

citologiniu tyrimu  kas 5 metus.  
• Moterims nuo 30-65 m. atrankinė patikra, atliekant tik Pap kas 3 metus, yra 

priimtina ir pateisinama   
• Pap ir skystų terpių citologiniai tyrimai yra priimtini atliekant atranką. 
• Moterims, kurioms buvo atlikta totalinė histerektomija ir kurioms nebuvo nustatyti 

CIN2 ir ženklesni pokyčiai rutininis citologinis tyrimas ir ŽPV tyrimas turėtų būti 
nutrauktas ir nepradėtas iš naujo 

• Imunosupresuotos, ŽIV apsikrėtusios moterys, moterys sirgusios gimdos kaklelio 
vėžiu, arba moterys , kurių motinos vartojo dietilstilbestrolį turėtų būti prižiūrimos 
individualiai , ne pagal atrankinės patikros principus. 

• Jeigu praeityje nebuvo CIN2 ir ryškesnių pokyčių bet kokia atranka nuo 65 metų 
turėtų būti nutraukta. 

• Jeigu praeityje 3  iš eilės Pap testai buvo be IPPN  arba 2 Pap per  pastaruosius 10 
metų buvo be IPPN galima teigti , kad pacientė neturi citologinių pokyčių gimdos 
kaklelyje 
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ACS, ASCCP, & ASCP 2012 rekomendacijos 

• Papildomas ŽPV tyrimas yra pageidautinas 30–
65 m. amžiaus pacientėms. 

•  Rekomendacijos yra pagrįstos A lygio 
įrodymais : Pap citologinis tyrimas, papildytas 
ŽPV tyrimu, ženkliai pagerino gimdos kaklelio 
ikivėžinių susirgimų diagnozavimą ir sumažino 
invazyvaus gimdos kaklelio vėžio dažnį. 

 
 

PAP programa 

Populiacija 

CIN C53 

Gimdos kaklelio 
vėžio prevencija-
sveika moteris, 

laiminga šeima ir t.t. 

Atrankinės patikros  tikslas-ar tikrai jis 
toks pat šiandien? 

• Vokietija 
• JAV 
• Suomija 
• Danija 
• Turkija  
• Lietuva 

Kas vyksta negydant CIN? 

• CIN 1–60 proc.regresuoja(Melnikow 1998) 

• CIN 2- 43% regresuoja, 35% persistuoja, 22 % 
progresuoja į CIN3(OSTOR G 1993) 

• CIS- 32% regresuoja, 55% persistuoja, 14% 
progresuoja (Mitchell F 1996) 

 

Adenokarcinomų dažnis 

• 5%-1977 
 

• 18,5%-1985 
 

• 30%-1995 
 
 

Kjorstad KE.Adenokarcinoma of the uterine cervix.Gynecol oncol 5:219,1977 
 
Berek JS.:Adenokarcinoma of the uterine cervix.Hystologic variables associated 

with lymphnodes metastasis ang survival.Obstet Gynecol. 64:46,1985 
Barakat RR et al.:Managment and follow up of patients with adenocarcinoma in 

situ of the uterine cervix.Gynecol Oncol 57:158-164, 1995  
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Nauji proteominiai žymenys 
• Ki 67 
• p16INK4a 
• VGFS 
• NKkB 
• Topo-2a 
• hTERT 
• ERK-I 
• MMP-2 
• PCNA 

 

ATHENA 
American Journal Of Clinical Pathology. Vol.135, No.3, March 

2011 

 
 
 

Addressing THE Need for Advanced HPV 
Diagnostics 
(N=47,208) 

Absoliuti rizika sirgti CIN3 nustačius 
Pap be IPPN CIN2+ (Pap  IPPN)  

 

 CIN 2+( Pap ASC-US) 

 

Rizika sirgti CIN3  (ŽPV+) 
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11. iNfekcijų paplitimas tarp vyrų, turiNčių 
lytiNių saNtykių su vyrais – es projekto 

tyrimo (emis) rezultatai 
Užkrečiamųjų ligų ir AIds centro direktorius prof. dr. saulius Čaplinskas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais (vsv) informuotumą apie ŽIv ir lytiš-
kai plintančias infekcijas (LpI), riziką užsikrėsti ŽIv ir kitomis LpI, nesaugios seksualinės elgsenos skirtumus 
tarp vsv įvairiose Europos šalyse bei nustatyti, kokių prevencinių  priemonių reikia vsv sveikatos stiprini-
mui ir saugojimui. Europinio tyrimo koordinatorius Lietuvoje buvo Užkrečiamųjų ligų ir AIds centras.

 
rezultatai lietuvoje:
 1. vidutinis vsv respondentų amžius 29 metai (Europos šalių vidurkis - 34,1). dauguma turi aukštesnį 

nei vidurinį išsilavinimą: kas trečias baigęs aukštąjį mokslą (60,3 proc.), penktadalis turi brandos atestatus 
(18,1 proc.). daugiau nei pusė apklaustųjų dirbo visą darbo dieną (50,8 proc.). beveik kas antras gyveno vil-
niuje (51,8 proc.).

2. 65,7 proc. tyrimo respondentų Lietuvoje save laiko homoseksualais (Europos vidurkis -71,6 proc.). 
Likusieji pažymėjo, kad jie - biseksualūs.

3. paklausus respondentų, ar jie patenkinti savo seksualiniu gyvenimu, pusė respondentų atsakė teigiamai 
ir tiek pat – neigiamai. savo seksualiniu gyvenimu nepatenkinti – Europos šalių respondentų vidurkis – 43,9 
proc. Mažiausiai  nepatenkintų savo seksualiniu gyvenimu - prancūzijoje (27,8 proc.), daugiausiai – bosnijoje 
ir Hercogovinoje (61,3 proc.). pagrindinė priežastis, kodėl vsv nepatenkinti savo seksualiniu gyvenimu – ne-
turėjimas pastovaus lytinio partnerio.

4. Tyrimo duomenimis, dideli skirtumai tarp šalių stebimi klausimuose apie atvirumą dėl savo seksua-
linės orientacijos. Lietuva patenka į tą šalių grupę, kur mažiausias procentas vsv yra atviri dėl savo seksua-
linės orientacijos (atviri reiškia, kad su respondentu artimai bendraujantys žmonės – šeimos nariai, draugai, 
bendradarbiai – žino apie netradicinę jo seksualinę orientaciją). visų tyrime dalyvavusių šalių respondentų 
šio rodiklio vidurkis – 39 proc. Lietuvoje – 22,7 proc. Žemesnis nei 25 šis rodiklis yra ne tik Lietuvoje, bet ir 
Makedonijoje, Moldavijoje, serbijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Turkijoje, Ukrainoje bei baltarusijoje. Aukš-
čiausias šis rodiklis – Jungtinėje Karalystėje (66,9 proc.), švedijoje (69,2 proc.), Norvegijoje (72,7 proc.).

5. Į klausimus apie dažniausiai lankomas socialinių santykių ar su lytinių partnerių paieškomis susijusias 
susitikimo vietas, respondentai nurodė, kad dažniausiai lankomasi gėjų kavinėse ir baruose (43,2 proc.) bei 

ATHENA 
• Moterų, kurių Pap  yra IPPN, ŽPV 16(+), rizika 

susirgti CIN 2+  padidėjo iki  14 %, arba 1 iš 7.  
• Moterys su ŽPV 16(+), yra didžiausioje rizikoje 

susirgti gimdos kaklelio vėžiu. 
• ŽPV tyrimas kartu su Pap leidžia saugiai  

padidinti patikros periodus, bei pagerina 
intraepitelinių pokyčių diagnozavimą 

 
 
 

Dėkoju už dėmesį! 
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diskotekose (63,1 proc.), rečiausiai – gėjų saunose (10,8 proc.). dažniausiai lankomasi homoseksualams ir bi-
seksualams skirtuose tinklalapiuose – 94,6 proc. respondentų. per šiuos tinklapius dažniausiai ieškoma lytinių 
partnerių ir užsienyje  (31,3 proc.).

6. Kiek daugiau nei kas trečias vyras (36,3 proc.) apklausos metu turėjo vieną nuolatinį partnerį vyrą 
(Europos vidurkis aukštesnis – 39 proc.). 49,7 proc. respondentų  nurodė, kad neturi vieno pastovaus lytinio 
partnerio ir yra vieniši.

7. Nuolatinę partnerę moterį turėjo 7,4 proc. apklaustųjų (Europos vidurkis – 7,4 proc.). 16,4 proc. res-
pondentų nurodė, kad turėjo lytinių santykių su moterimi per pastaruosius 12 mėnesių (Europos vidurkis – 13 
proc.). 52,4 proc. teigė niekada lytinių santykių su moterimis neturėjo. daugiau nei 10 lytinių partnerių per 
pastaruosius 12 mėn. nurodė, kad  turėjo 10 proc. respondentų Lietuvoje. (Europos mediana dvigubai aukštes-
nė – 20 proc.). 

8. Tyrimo duomenimis, 43 proc. respondentų Lietuvoje nurodė, kad pirmuosius lytinius santykius su vyru 
turėjo būdami jaunesni nei 18 metų. (Europos mediana – 48,7 proc.). daugiausiai nepilnamečių jaunuolių, 
turėjusių pirmus lytinius santykius su vyrais buvo Turkijoje ir Kipre (po 55,1 proc.), Norvegijoje – 54,6 proc.

9. Maždaug kas trečias vyras (36,5 proc.) turėjo lytinių santykių užsienyje. dažniausiai partneriai randa-
mi per homoseksualams ir biseksualams skirtus tinklalapius. 54,2 proc. užsienyje santykiavo analiniu būdu ir 
82,7 proc. jų nenaudojo prezervatyvų.

10. 1,9 proc. respondentų nurodė, kad pastarąjį mėnesį naudoja viagrą (Europos vidurkis – 8 proc.); 42 
proc. kasdien vartoja alkoholį (Europos vidurkis – 39 proc.), 44,7 proc. kasdien vartoja tabaką (Europos vidur-
kis – 40 proc.), 4,9 proc. pastarąjį mėnesį vartojo kanapes (Europos vidurkis – 11 proc.).

11. Kas antras vsv turėjo smurto  patirties dėl to, kad kažkas žinojo ar įtarė, kad jam patinka vyrai; jau-
nesni vyrai smurtą patyrė dažniau.

12. saugesni lytiniai santykiai nėra apklaustų vyrų prioritetas. 40,5 proc. vyrų, turėjusių analinių lytinių 
santykių per pastaruosius 12 mėn., nenaudojo prezervatyvų. prezervatyvus, galinčius apsaugoti nuo lytiškai 
plintančių infekcijų, su nenuolatiniais lytiniais partneriais dažnai ar visada naudoja 67 proc. respondentų. Li-
kusieji  juos naudoja kartais, retai ar nenaudoja iš viso.  

13. Lytiniai santykiai už pinigus tarp respondentų nėra paplitę: 7,3 proc. per pastaruosius 12 mėn. mokėjo 
už seksą ir 5,3 procentams už lytinius santykius buvo sumokėta.

14. dauguma – 83 proc., tyrimo respondentų Lietuvoje teisingai atsakė į penkis su ŽIv/AIds susijusius 
klausimus.  Tačiau šis rodiklis žemesnis nei tyrime dalyvavusių Europos šalių vidurkis (93,1 proc.). beveik 
70 proc. respondentų teigė, kad yra patenkinti savo turimomis žiniomis apie ŽIv/AIds ir lytiškai plintančias 
infekcijas, 8,9 proc. – nepatenkinti, likusieji – neturi tvirtos nuomonės.

15. Tyrimas atskleidė, kad vsv nepakankamai rūpinasi savo sveikata: dėl ŽIv per pastaruosius 12 mėn. 
tyrėsi 19,9 proc. respondentų (Europos mediana – 34,6), o dėl lytiškai plintančių infekcijų dar mažiau  - 17 
proc. (Europos mediana – 29 proc.).

16. 2,0 proc. apklausos dalyvių (12 asmenų) nurodė, kad jų ŽIv tyrimo rezultatas yra teigiamas. Trečdaliui 
ŽIv infekcijos pirminė diagnozė nustatyta vėlyvojoje ligos stadijoje.

17. Kad yra sirgę lytiškai plintančia infekciją per pastaruosius 12 mėn. nurodė 3,6 proc. respondentų: 0,2 
proc. nurodė, kad sirgo sifiliu (Europos vidurkis – 1,9 proc.); 1,2 proc.- gonorėja (Europos vidurkis – 2 proc.); 
0,3 proc. - herpes infekcija (Europos vidurkis – 0,7 proc.).

18. beveik pusė respondentų nėra pasiskiepiję nuo virusinio hepatito b, kuris plinta lytinių santykių metu. 
pilną vakcinacijos nuo virusinio hepatito b kursą yra gavę tik 20,7 proc. respondentų ir tai yra mažiausias 
procentas lyginant su kitomis Europos valstybėmis.
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12. užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 
valstybės iNformaciNės sistemos problemos 

ir jų spreNdimo būdai
Užkrečiamųjų ligų ir AIds centro Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 

informacinės sistemos vedėjas Aleksandr bielskij

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ 
SUKĖLĖJŲ VALSTYBĖS INFORMACINĖS 

SISTEMOS PROBLEMOS IR JŲ 
SPRENDIMO BŪDAI 

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centas 
Informacinės sistemos valdymo skyrius 

Aleknavičienė Violeta 
Belskij Aleksandr 

Spiečius Aidas 
Vilnius, 2013 

Paskirtis 
 
 Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis ir užkrečiamųjų 

ligų sukėlėjų rodiklių stebėsena (monitoringas) šalyje; 
 Ankstyvas užkrečiamųjų ligų protrūkių nustatymas; 
 Šalies teritorijos apsauga nuo užkrečiamųjų ligų 

protrūkių išplitimo; 
 Individualių pranešimų apie susirgimus surinkimas ir 

kaupimas; 
 Standartinių ataskaitų (pvz. 4 forma) gavimas, 

publikavimas; 
 Statistinių  ataskaitų kūrimas, publikavimas; 
 Sukurtų ataskaitų peržiūrėjimas portale. 
 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ INDIVIDUALIŲ PRANEŠIMŲ 
SURINKIMO BEI APDOROJIMO SISTEMA  

INFORMACIJOS  APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ATVEJUS TEIKIMO 
SCHEMA 

Atvejo nustatymas 
(gydytojas) 

VSC 

Teritorinės VSP 
įstaigos 

Sveikatos apsaugos 
 ministerija Valstybinė maisto ir  

veterinarijos tarnyba 

Tarptautiniai tinklai, 
 PSO 

Lietuvoje privalomai 
 registruojamos  

82 užkrečiamosios ligos 

Pagal  SAM 2002 m.  gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 673 “Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo 
informacijos apie  epidemiologinio registravimo objektus  turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos  
patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 12-444 ) 

APSKAITOS FORMOS NR. 058-089-151/A PILDYMO 
KLAIDOS 

 
Asmens kodo įvedimo klaidos 

 
Epidemiologinių duomenų trūkumas  

 
Epidemiologinių duomenų įvedimo klaidos 

 
Ligonių bylų dubliavimas 

APSKAITOS FORMOS NR. 151-1/A PILDYMO KLAIDOS 

 Nepilnas asmens kodas. 
 

 Nepažymėta, kur pacientas buvo gydomas 
stacionare ar ambulatoriškai. Jei stacionare, tai 
kokiame skyriuje. 
 

 Nėra įrašų apie serologinių ir mikroskopinių 
tyrimų gautus rezultatus. 
 

 Pilnai neužpildyti laukai apie mikroorganizmo 
rūšį, serotipą, biotipą.  
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14. ecHiNokokozės epidemiologiNė 
situacija lietuvoje 2003-2012 m.

ECHINOKOKOZĖS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 
 LIEUVOJE  2003-2012 M.  

    Čaplinskas Saulius1,2, Galina Zagrebnevienė1, Aušra Bartulienė1    
1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius;                    Kontaktai: 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius.      Ausra.bartuliene@ulac.lt 

TIKSLAS 
Apžvelgti echinokokozės epidemiologinę situaciją ir tendencijas Lietuvoje.    

  ĮVADAS  
Echinokokozė - zoonozinė liga, kurią sukelia Echinococcus genties kaspinuočiai. Lietuvoje ir Europoje paplitusios dvi echinokokų rūšys, kurios 
žmogui sukelia sunkius susirgimus: cistinę echinokokozę  – E.granulosus ir alveokokinę echinokokozę  – E.multilocularis.  
Echinokokozė yra sveikatos problema daugelyje pasaulio šalių. Ilgas inkubacinis periodas (5-15 m.), besimptomė ligos pradžia, sąlygoja tai, kad liga 
dažniausiai nustatoma jau atsiradus sunkioms komplikacijoms. Cistinės echinokokozės letališkumas siekia 2-4 proc., alveokokinės  - virš 90 proc.   
 

METODAS 
Panaudotas  aprašomasis epidemiologinis tyrimo metodas. Analizuoti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Informacinėje sistemoje sukaupti duomenys, 
gauti iš asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų.    

REZULTATAI  
Lietuvoje per 2003-2012 m. užregistruota 199 echinokokozės atvejai.  
Sergamumo rodiklis per dešimt metų padidėjo nuo 0,05 iki 1,05 atvejų 100 
tūkst. gyventojų (1 pav.).  
1 pav. Sergamumas echinokokoze  2003-2012 m. 
 

  
Lietuvoje sergamumas echinokokoze yra didesnis, lyginant su 
kaimyninėmis bei Europos Sąjungos šalimis (2 pav.).  

2 pav. Lietuvos ir kitų šalių sergamumas echinokokoze 2003– 2010 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 m. pradėtas duomenų rinkimas apie cistinę ir alveokokinę  
echinokokozę atskirai. Duomenys parodė, kad iki 2009 m. didžiąją 
echinokokozės dalį sudarė cistinė echinokokozė, nuo 2011 m. daugiau 
diagnozuojama  alveokokinės echinokokozės atvejų. (3 pav.).   

3 pav. Sergamumas cistine ir  alveokokine echinokokoze  2004-2012 m. 

 
2010-2012 m. duomenimis didžiausias sergamumo rodiklis buvo virš 65 
metų amžiaus žmonių grupėje (1,59 atvejai 100 tūkst. gyventojų). Dažniau 
sirgo vyrai.  
Kaimo gyventojų sergamumo echinokokoze rodiklis didesnis nei miesto 
gyventojų. 2010-2012 m. duomenimis, kaimo gyventojų sergamumo 
rodiklis buvo 1,45, miesto – 0,46 atvejai 100 tūkst. gyventojų.  
Žmonių echinokokozės atvejai registruojami visoje Lietuvos teritorijoje, 
tačiau  2003-2012 m. daugiausiai echinokokozės atvejų užregistruota 
Vilniaus miesto ir rajono  savivaldybėse (56 atvejai arba 28,1 proc. visų 
atvejų Lietuvoje) (4 pav.).  
4  pav. Echinokokozės atvejų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 2003
-2012 m. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 IŠVADOS  
1. 2003-2012 m. stebimas ryškus sergamumo echinokokoze augimas.  
2. Daugėja alveokokinės echinokokozės atvejų.   
3. Dažniausiai serga vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys kaime.  
4. Žmonių echinokokozės atvejai registruojami visoje Lietuvos teritorijoje.  

 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS  
CENTRAS 
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ĮVADAS 

  Didžiausias sergamumas rotavirusiniu enteritu yra registruojamas vaikų iki 3 m. amžiaus grupėje. Sezoninis viruso plitimo aktyvumas kasmet stebimas 
nuo spalio mėnesio ir baigiasi balandį. Viruso plitimas per buitinį sąlytį yra pagrindinis ir dažniausias.  

TIKSKLAS 
   Įvertinti sergamumo rotavirusų sukeltos žarnyno infekcijos epidemiologinę situaciją dominančių požymių požiūriu.  

REZULTATAI 
   Rotavirusiniu gastroenteritu (RG) perserga beveik visi vaikai iki 5 metų. Rotavirusinės infekcijos paplitimas yra globalus. Europos Sąjungoje (ES) kasmet 
gali būti apie 3,6 mln. ligos epizodų tarp 23,6 mln. vaikų iki 5 metų. Kasmet ES užregistruojama apie 200 mirčių, daugiau nei 87 tūkstančiai hospitalizacijos 
atvejų ir beveik 700 tūkstančių ambulatorinių apsilankymų. 
   Lietuvoje kasmet užregistruojama nuo 3 iki 4 tūkstančių rotavirusų sukeltos ligos atvejų, iš kurių 90% vaikai iki 3 metų. Nors mirties atvejai nuo šios in-
fekcijos ES ir Lietuvoje reti, tačiau šeimoje patirtas stresas dėl mažylio sveikatos išbalansuoja šeimos gyvenimą.  
    Sergamumas RG Lietuvoje turi išreikštą tendenciją didėti (1 pav.). Dėl ligos sukėlėjo atsparumo, labai mažos užkrečiamosios dozės ir visuotinio vaikų im-
lumo infekcija yra nevaldoma. 
    2012 metais RG lyginamoji dalis žarnyno infekcinių ligų struktūroje sudarė 19% (2 pav.). 

METODAI 
   Panaudotas aprašomasis epidemiologinis tyrimo metodas. Analizuoti Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje sukaupti 
duomenys, gauti iš asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų.    

SERGAMUMAS ROTAVIRUSINE INFEKCIJA LIETUVOJE 2012 M. 
                     Čaplinskas Saulius1,2, Zagrebnevienė Galina 1 

 
 

1 pav. Sergamumas rotavirusiniu gastroenteritu 2003-2012 m.                                                 2 pav. RG žarnyno infekcinių ligų struktūroje 2012 m. 
 
 
 
          

 

RG atvejai buvo registruojami visus metus, tačiau didžiausias infekcijos plitimas 2012 metais buvo nuo sausio mėn. iki gegužės mėn. (3 pav.). 
Kaip ir visame pasaulyje, apie 90% visų RG atvejų tenka vaikams iki 5 metų (4 pav.). 
RG plito vaikų lopšeliuose darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau dažniausiai buvo užsikrečiama namų aplinkoje ir tai nurodė 80% 

susirgusiųjų (5 pav.). 
 3pav. Sergamumas RG pagal mėnesius 2012 m.           4 pav. Vaikų sergamumo RG rodikliai 2012 m.               5 pav. Užsikrėtimo RG vieta 2012 m. 

 
                                                                                      
 
 
                                                                                                                

IŠVADOS  
    Rotavirusinės infekcijos kontrolė nespecifinėmis profilaktikos priemonėmis yra neefektyvi ir tai rodo sergamumo tendencijos. Pasaulio sveikatos 
organizacija rekomenduoja visoms šalims įtraukti vakciną nuo RG į nacionalinius skiepijimų kalendorius. Vakcinacija nuo rotavirusinės infekcijos pagal 
nacionalines imunizacijos programas vykdoma Lotynų Amerikos šalyse, JAV, Australijoje ir Pietų Afrikoje. Europoje vakcinacija į nacionalinius skiepų 
kalendorius įtraukta Belgijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Suomijoje ir 5 Vokietijos regionuose. 

1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius; 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius. 

Kontaktinis asmuo: 
g.zagrebneviene@ulac.lt 
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16. salmoNeliozės epidemiologiNė situacija 
lietuvoje 2012 m. 

ĮVADAS 
 

Salmoneliozė yra dažniausia per maistą plintanti zoonozė Lietuvoje. Kaip ir kitose Europos, pasaulio šalyse, Lietuvoje salmoneliozė dažniausiai plinta per 
kiaušinius, vištieną ir jų produktus.  Salmonelioze dažniausiai serga vaikai iki 6 metų. 

TIKSKLAS 
   Įvertinti sergamumo salmonelioze epidemiologinę situaciją dominančių požymių požiūriu, įvertinti ir palyginti sergamumo tendenciją su vidutine Europos 

Sąjungoje.  

REZULTATAI 
   Salmoneliozė yra dažniausia per maistą plintanti zoonozė Lietuvoje. Sergamumas 2012 m., palyginti su 2011 m., sumažėjo 23 %, tačiau per paskutinius 10 
metų neturėjo tendencijos mažėti (1 pav.). Sergamumas salmonelioze Lietuvoje buvo vienas iš didžiausių tarp Europos Sąjungos šalių, 2006-2010 metais 
sergamumo rodiklis Lietuvoje buvo nuo 2 iki 3 kartų didesnis už vidutinį Europos Sąjungoje (2 pav.). 

METODAI 
   Panaudotas aprašomasis epidemiologinis tyrimo metodas. Analizuoti Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje sukaupti 
duomenys, gauti iš asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų.    

SALMONELIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA LIETUVOJE       
2012 M. 

                                         Čaplinskas Saulius1,2, Zagrebnevienė Galina 1 
 

1 pav. Sergamumo salmonelioze Lietuvoje tendencija 2003-2012 m.     2 pav. Sergamumas salmonelioze Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse 2006-2010 m. 
 
   
   
    

 

Žarnyno infekcinių ligų struktūroje salmoneliozės lyginamoji dalis sumažėjo nuo 14,4% (2007 m.) iki 8 % (2012 m.) (3 pav.). 
Kaip ir ankstesniais metais, didžiausi sergamumo rodikliai buvo vaikų iki 6 metų. Vyresnių nei 10 metų vaikų ir suaugusiųjų amžiaus grupėse 

sergamumo rodikliai skyrėsi nereikšmingai. 
Pagrindiniais rizikos veiksniai buvo vištiena ir jos produktai bei vištų kiaušiniai ir jų produktai, atitinkamai 24,8% ir 28% (4 pav.). 
Susirgusiųjų apklausos duomenys parodė, kad daugiausia asmenų Salmonella bakterijomis užsikrėtė namuose (75,1%) ir maitinimo įmonėse (5,2%) 
 (5 pav.). 

3 pav. Žarnyno infekcinių ligų struktūra 2012 m.           4 pav. Salmoneliozės rizikos veiksniai 2012 m.                                5 pav. Užsikrėtimo vieta 2012 m. 
 
                                                                                                                

IŠVADOS  
  Nemažėjantis sergamumas salmonelioze rodo, kad Lietuvos rinkoje cirkuliuoja salmonelėmis užterštas gyvūninis maistas; šalies gyventojams ir 
asmenims, dirbantiems maisto tvarkymo subjektuose, trūksta žinių ir įgūdžių apie saugaus maisto tvarkymo higieną. Atsižvelgiant į salmoneliozės 
epidemiologinės priežiūros duomenis, būtina stiprinti dirbančiųjų su maistu privalomą higienos mokymą, skleisti informaciją visuomenei apie salmoneliozės 
profilaktiką. 

1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius; 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius. 

Kontaktinis asmuo: 
g.zagrebneviene@ulac.lt 
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ŽMONIŲ TRICHINELIOZĖS  EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 
 LIEUVOJE  2003-2012 M.  

              Čaplinskas Saulius1,2, Galina Zagrebnevienė1, Aušra Bartulienė1                                                                        

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius;                                                                   Kontaktai: 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius.      Ausra.bartuliene@ulac.lt 

TIKSLAS  
Apžvelgti žmonių trichineliozės epidemiologinę situaciją ir tendencijas Lietuvoje.   

 ĮVADAS  
Trichineliozė yra ūmus žmonių ir gyvūnų susirgimas, kurį sukelia Trichinella genties apvaliosios kirmėlės. Tai viena sunkiausių žmonių helmintozių, 
pasireiškianti sunkia klinika bei komplikacijomis. Žmonės šia liga užsikrečia vartodami žalią ar nepakankamai termiškai apdorotą užsikrėtusių gyvūnų mėsą.  
Lietuvoje sergamumas trichinelioze yra didesnis, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis.    

 
 

METODAS 
Apžvalga atlikta aprašomuoju epidemiologiniu tyrimo metodu, analizuojant Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Informacinėje sistemoje sukauptus 
duomenis, gautus iš asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų.    

REZULTATAI  
Lietuvoje per 2003-2012 m. užregistruota 401 žmonių trichineliozės 

atvejai, iš jų 30 sporadinių atvejų ir 38 protrūkiai. Per šiuos metus 
sergamumo trichinelioze rodiklis svyravo nuo 0,4 iki 3,3 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų (1 pav.).  
1 pav. Sergamumas trichinelioze 2003-2012 m. 

 
Trichinelioze serga visų amžiaus grupių žmonės, tačiau didesnis  sergamumo 
rodiklis buvo suaugusių žmonių amžiaus grupėse (2 pav.). 2007-2012 m. 
trichinelioze sirgo 54 vaikai (16,5 proc. visų atvejų).  
2007-2012 m. duomenimis kaimo gyventojų sergamumo rodiklis buvo 
didesnis nei miesto gyventojų (atitinkamai 2,19 ir 1,33 atvejų 100 tūkst. gyv.).  
2 pav. Sergamumas  trichinelioze pagal amžiaus grupes 2007-2012 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žmonių trichineliozė Lietuvoje plinta per infekuotą trichinelėmis kiaulieną ir 
šernieną. 2003-2012 m. ligonių skaičius užsikrėtusių per kiaulieną sudarė 
53,1 proc., per šernieną 23,9 proc. ir nežinoma 23 proc. (3 pav.) 
 
 
 

 
3 pav. Trichinelioze sergantys ligoniai pagal infekcijos šaltinį  
2003-2012 m. 

 
Kasmet registruojami žmonių trichineliozės protrūkiai. 2003-2012 m. 
duomenimis 57,9 proc. visų protrūkių įvyko dėl namų ūkyje užaugintų 
infekuotų kiaulių mėsos, kuri nebuvo tikrinta dėl trichineliozės, 23,7 proc. – 
dėl infekuotų šernų mėsos, 18,4 proc. - priežastis liko neišaiškinta (4 pav.). 
4 pav. Trichineliozės protrūkiai 2003-2012 m. (n=38) 

 
Žmonių trichineliozės židiniai dažniau registruojami centrinėje Lietuvos  
dalyje. Daugiau nei penki trichineliozės židiniai buvo užregistruoti Vilniaus,  
Ukmergės, Klaipėdos ir Panevėžio administracinėse teritorijose.  
5 pav. Žmonių trichineliozės židinių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje, 
2003–2012 m.  

 
 

 
 

 
 
 

IŠVADOS  
 

1. 2003-2012 m. laikotarpiu stebimas sergamumo  rodiklio svyravimas.  
2. Daugiau serga suaugę žmonės, gyvenantys kaime.   
3. Lietuvoje žmonių trichineliozė plinta per infekuotą trichinelėmis kiaulieną 
ir šernieną.  
 

4. Žmonių trichineliozės protrūkių priežastis dažniausiai yra smulkiuose 
namų ūkiuose užaugintų kiaulių mėsa, kuri nebuvo tikrinta dėl trichineliozės.   
5. Žmonių trichineliozės židiniai dažniau registruojami centrinėje Lietuvos 
dalyje.  

 

 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS 
CENTRAS 

17. žmoNių tricHiNeliozės epidemiologiNė 
situacija lieuvoje 2003 - 2012 m. 
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3Mykolas Riomeris University, Vilnius
4Centre for Disease Prevention and Control of Latvia,
Infectious Diseases Surveillance and Immunisation Unit
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TBE cases and incidence rates

Counties with the highest TBE 
incidence in 2011

Distribution of I. ricinus and I. persulcatus and 
prevalence of TBEV in field ticks*

11577 TBE cases were reported in Baltic countries during 2000 – 2012 

  Lithuania: 
average incidence – 

11,25/100000

  Estonia: 
average incidence – 

18,7/100000
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Lithuania Latvia Estonia
Vaccination coverage* 2008 9% 39% 18%

Cases of alimentary TBE
2010 0 5 1 
2011 13 8 2 
2012 9 4 0

*Eckhardt P et al., 2010

Serological Survey Data from Lithuania

From humans
2.96% (HI) A. Juceviciene et al., 2002
2,4% (IgG ELISA+RFFIT) Radvilaviciene & Mickiene (unpublished data)

From sentinel animals 1,7% (RT-PCR) A. Juceviciene et al., 2005

From goats
12,1-33,3% (IFA, HI) Bagdonas et al., 2005
3.2% (0-24.1%) (IFA, HI) Nekrosiene et al. 2003

	Distribution area of I. persulcatus and 
I. ricinus (A. Paulauskas et al., 2010; 
Bormane et al., 2011; I. Golovljova et 
al., 2010

* Detected in tick pools; RT-PCR method

Country Average prevalence of TBEV in field ticks Method used References
Lithuania 1,30% RT-PCR Randolf SE et al., 2010
Latvia 6,8% RT-PCR Bormane et al, 2011
Estonia 2,09% RT-PCR I. Golovljova et al., 2010

Incidence of TBE and average annual density 
index of I. ricinus in Lithuania 

TBE incidence                                         Ticks per 1 km of road
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19,24/100000

18. tbe epidemiology iN baltic couNtries
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²Centre for Communicable Diseases and AIDS, Lithuania
3Mykolas Riomeris University, Vilnius
4Infectious Diseases Surveillance and Immunization Unit Department of Epidemiological Safety 
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TBE cases and incidence rates

Counties with the highest TBE 
incidence in 2010

Distribution of I. ricinus and I. persulcatus and 
prevalence of TBEV in field ticks*

9493 TBE cases were reported in Baltic countries during 2000 – 2010. 
It made 29, 8% of all reported TBE cases in Europe during that period

Latvia: 
average incidence – 

22/100000

Lithuania: 
average incidence – 

18,33/100000

Estonia: 
average incidence – 

15/100000
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 Notifiable disease Case definition Diagnostic assays TBE virus subtypes

Lithuania Yes, since 1969
No officially approved case definition; only CNS forms 
are registered; serological confirmation obligatory

ELISA IgM in serum European

Latvia
Yes, since 1999 

(data from 1955)

No officially approved case definition; febrile and 
CNS forms are registered; serological confirmation 

obligatory

ELISA, IgM and 
IgG in serum 

All three subtypes

Estonia Yes, since 1950

Possible case: Typical clinical case history (biphasic 
course of infection), epidemiological links (e.g. tick at-
tack)   Confirmed case: with laboratory confirmation: 
not less than four-fold increase in antibody titre in pair 
serums or IgM-antibodies in serum/CSF or positive PCR 

ELISA, IgM and 
IgG in serum

All three subtypes
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Lithuania Latvia Estonia

Cases of alimentary TBE
2010 0 5 1 

2011 13 8 2 

Vaccination coverage* 2008 9% 39% 18%

*Eckhardt P et al., 2010

Serological Survey Data from Lithuania

From humans
2.96% (HI) A. Juceviciene et al., 2002

2,4% (IgG ELISA+RFFIT)
Radvilaviciene & Mickiene (unpublished 
data)

From sentinel animals 1,7% (RT-PCR) A. Juceviciene et al., 2005

From goats
12,1-33,3% (IFA, HI) Bagdonas et al., 2005

3.2% (0-24.1%) (IFA, HI) Nekrosiene et al. 2003

	Distribution area of I. persulcatus and 
I. ricinus (A. Paulauskas et al., 2010; 
Bormane et al., 2011; I. Golovljova et 
al., 2010

* Detected in tick pools; RT-PCR method

Country Average prevalence of TBEV in field ticks Method used References

Lithuania 1,30% RT-PCR Randolf SE et al., 2010

Latvia 6,8% RT-PCR Bormane et al, 2011

Estonia 2,09% RT-PCR I. Golovljova et al., 2010

Incidence of TBE and average annual density 
index of I. ricinus in Lithuania 

TBE incidence                                         Ticks per 1 km of road
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19. tbe epidemiology: litHuaNia, 
latvia & estoNia, 2012
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Epidemiological situation of measles in Lithuania 
Caplinskas Saulius 1,2, Razmuviene Daiva 1, Foktas Giedrius 1  

1. Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania;  
2. Faculty of Social Policy, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania.  

BACKGROUND 
 Measles is usually a mild self-limited viral disease mainly affecting children and young adults. In recent years, European countries have re-

ported large numbers of measles cases and outbreaks among the general population. In 2002 measles outbreak was in Lithuania, 103 cases 

were registered.  

   METHOD 
 Following the guidelines of the Ministry of Health of Lithuania, the epidemiological situation with measles in Lithuania in last decade was 

evaluated through investigation of the cases of medical aid to persons and identification of the sources where they were exposed to measles. 

The epidemiological analysis of measles was performed at the Lithuanian Centre for Communicable disease. All data was sent by territorial 

public health agencies.  

   RESULTS 
 From 2002 to 2011, 116 cases of measles were registered in Lithuania. Since 2002 number of measles cases is noticeably decreasing. After 

2002 measles outbreak in Lithuania were registered only several cases. There were no measles cases registered in 2007 and 2009. Number of 

cases is detailed in Table 1. 

Table1. Number of measles case according to year. 

 

 Almost all persons exposed to measles were not vaccinated with MMR vaccine. Most of measles cases were imported from other countries. 

During the last two years 5 from 9 cases were imported from other countries. 

 Although measles is no longer a leading cause of child mortality, measles immunization coverage is a useful indicator of the strength of im-

munization programmes and of child health programmes in Lithuania. In 2002 Measles vaccination coverage was 97,9 percent. During 2011 

coverage was only 93,7. Coverage is still high, but we can see tendentious slowdown. Measles vaccination coverage in Lithuania is detailed 

in Figure 1. In Figure 2 is detailed number of not vaccinated children according to year in Lithuania. Over past 11 years were not vaccinated 

11867 2 years children with MCV1.             

  Figure 1. Vaccination coverage according to year.            Figure 2. Number of not vaccinated children according to year. 

 
 
 

 
 
 

 CONCLUSIONS 
Cases of measles have fallen to a minimum, but traveling is a great opportunity to be exposed to measles infection, especially if the person 

is not vaccinated. Decreasing volume of measles vaccination is the best opportunity to measles outbreak. The virus spread and outbreaks can 

only stop the systematic vaccination of children arbitrarily, without prejudice to the recommended immunization schedule schemes. Measles 

has been and remains one of the most common causes of death among all diseases controlled by vaccines. 

CENTRE FOR COMMUNICABLE  

DISEASES AND AIDS 

AIM 
 The aim of this epidemiological analysis was to observe epidemiological situation of measles in last 11 years. 
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g.foktas@ulac.lt 
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Meningokokinės infekcijos epidemiologinė situacija Lietuvoje 
Saulius Čaplinskas  1,2, Daiva Razmuviene  1, Greta Gargasienė 1  

1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius; 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius. 

ĮVADAS 
Meningokokinė infekcija (toliau - MI) - ūmi Neisseria meningitidis bakterijos sukelta infekcinė liga,  kurios sunkiausios klinikinės formos – 

žaibinis sepsis (kraujo užkrėtimas) ar pūlingas meningitas (galvos ir nugaros smegenų dangalų uždegimas). Ši liga pavojinga įvairaus         
amžiaus žmonėms, tačiau dažniausiai ja serga vaikai iki 5 metų amžiaus. Nors mirties riziką sąlygoja įvairios infekcinės ligos, tačiau           
registruojami mirties atvejai nuo MI vaikų tarpe yra  viena jautriausių aktualijų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Nors sergamumas šia        
infekcija nėra didelis, tačiau tai gyvybei pavojinga infekcinė liga, galinti sukelti protrūkius, bei lydima rimtų komplikacijų. 

METODAI 
 MI yra privalomai registruojama infekcija. Gydytojas įtaręs MI nedelsiant informuoja teritorinius visuomenės sveikatos centrus, kurie     
informaciją perduoda Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui (toliau - ULAC).  Analizei atlikti naudojami  oficialūs ULAC Informacinės sistemos 
valdymo skyriaus  duomenys, surinkti iš Visuomenės sveikatos centrų apskrityse, kurie atspindi epidemiologinę MI situaciją Lietuvoje. 

   REZULTATAI 

1  pav. MI daugiametė sergamumo dinamika (1970—2012 m.) 

IŠVADOS 
1. Pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas nežymus MI sergamumo pakilimas, kuris prasidėjo 2011 m; 
2. Didžiausias sergamumas registruojamas tarp vaikų, tai galima sieti su imuninės sistemos ypatumais, bei pakitusiu socialiniu elgesiu,   
kuomet atsiranda daugiau artimų kontaktų; 
3. Registruojamas nežymiai didesnis mirtingumas moterų tarpe. Kiekvienais metais vidutiniškai registuojamos 6 mirtys nuo MI . 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS  
CENTRAS 

Kontaktinis asmuo 
g.gargasiene@ulac.lt 

TIKSLAS 
 Apžvelgti MI epidemiologinę situaciją Lietuvoje, analizuojant daugiametę sergamumo dinamiką ir  duomenis  pagal lytį, amžių. 

 Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, sergamumas kas   
20-30 metų padidėja. Pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas 
nežymus MI sergamumo pakilimas, kuris prasidėjo 2011 m. 
(1 pav.).  

Sergamumo padidėjimas buvo registruotas 1972 m.    
(rod. 15,3/ 100 tūkst. gyv.), 1980 m. (rod. 9,0/ 100 tūkst. 
gyv.), . 1993m. (rod. 4,3/ 100 tūkst. gyv.), 2004 m. (rod. 2,7/ 
100 tūkst. gyv.), 2011 m. (rod. 2,5/ 100 tūkst. gyv.). 

MI imlūs įvairaus amžiaus asmenys, dažniausiai vaikai iki 
5 metų amžiaus ir paaugliai (2 pav.).  Registuotas didesnis 
sergamumas vyrų tarpe. Didesnę riziką susirgti turi asmenys, 
persirgę infekcijomis, pažeidžiančiomis kvėpavimo takų 
gleivinę, imunosupresinės būklės asmenys, rūkantys           
asmenys. 

 
 Europoje, kaip ir  Lietuvoje apie  10 - 14 proc. atvejų  baigiasi  mirtimi. 
Analizuojant pastarųjų metų mirtingumą stebimas nežymus padidėjimas,   
mirtingumo proc. svyruoja nuo 4,5 iki 10,8 (3 pav.).  Daugiausia mirties atvejų 
užregistruota 2012 
m. - 9  atvejai   (10,8 
proc.), mažiausiai 
2007 m. - 3 mirties 
atvejai (4,5 proc.).  

 P a n a š u s  
m i r t i n g u m a s  
registruotas tiek 
vyrų, tiek moterų 
tarpe.       

 
 3 pav. MI mirtingumas pagal lytį (2006—2012 m.) 

2 pav. MI sergamumo pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 
(2010—2012 m.) 

21. meNiNgokokiNės iNfekcijos epidemiologiNė 
situacija lietuvoje
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Epidemiologinė 2012-2013 metų gripo sezono analizė 
 Čaplinskas  Saulius 1,2,  Razmuviene Daiva  1, Paužaitė Eglė1  

  

Epidemiologinės 2012-2013 metų gripo sezono analizės tikslas — išanalizuoti sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinėmis kvėpavimo takų 
infekcijomis (toliau - ŪVKTI), rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimo apimtis nuo sezoninio gripo, hospitalizacijos dėl gripo mastus 
bei mirties dėl gripo skaičius.  

Gripas ir ŪVKTI paplitusios visame pasaulyje. Šios infekcijos sudaro didžiausią užkrečiamųjų ligų dalį, sąlygodamos ne tik žalą 
žmonių sveikatai, bet ir ekonominius bei socialinius nuostolius. Pasaulio šalyse, esančiose Šiaurėje šiomis infekcijomis dažniau sergama 
žiemos sezonu. Lietuvoje kasmet užregistruojama vidutiniškai apie 400 tūkstančių susirgimų ŪVKTI, iš jų apie 100 tūkstančių 
susirgimų gripu.  

Gripas – tai viena iš infekcijų, kuriai būdingas epideminis bei pandeminis sergamumas. Ligos svarbą lemia tai, jog ji sukelia sunkias 
komplikacijas ar net mirtį.  

Gripo ir ŪVKTI epidemiologinė priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 3 
d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl gripo ir 
ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu (Žin., 2012, Nr. 105-5333, 
Žin., 2012, Nr. 15-665). Tai būtina atlikti, siekiant įvertinti sergamumą gripu ir ŪVKTI, sergamumo dinamiką, nustatyti vyraujančius ir 
genetiškai naujus gripo virusus, laiku pritaikyti profilaktikos ir kontrolės priemones.  

Lietuvoje 2012-2013 m. gripo sezonas pasižymėjo ankstesniam 
sezonui nebūdingomis ypatybėmis: registruotas didelis sergamumas 
gripu ir ŪVKTI bei hospitalizacijų skaičius, administracinėse 
teritorijose neišvengta gripo epidemijų, taip pat užfiksuota mirties 
atvejų.  
Sergamumo gripu ir ŪVKTI pikas buvo stebėtas 5-ąją metų savaitę, 
kai sergamumas gripu ir ŪVKTI siekė 170,2 atv./10.000 gyv.  
2012-2013 m. gripo sezono sergamumas gripu ir ŪVKTI ženkliai 
skyrėsi nuo kitų gripo sezonų (išskyrus 2009-2010 m. gripo sezoną, 

kuomet buvo paskelbta gripo pandemija) (1 pav.).  
2012-2013 m. gripo sezono metu buvo paskiepyti 6,95 % 
Lietuvos gyventojų (vidutinis gyv. sk. 2012-2013 m. - 2 989 832) 
bei 19,2 % 65 m. ir vyresnių asmenų (vid. 65 m. ir vyresnių gyv. 
sk. - 542 766).  

Gyventojų aktyvesnę vakcinaciją nuo gripo galėjo paskatinti 
didesnis sergamumas gripu, registruoti mirties atvejai bei gripo 
epidemijos. 

1.2012-2013 m. gripo sezono metu daugumoje šalies administracinių teritorijų (47 iš 60) buvo paskelbta gripo epidemija.  
2.Lyginant su ankstesniojo gripo sezono duomenimis, registruota 19 kartų daugiau gripo atvejų  ir 1,3 karto daugiau ŪVKTI atvejų.  
3.Šį gripo sezoną registruotos 8 mirtys.  
4.2012-2013 m. gripo sezono metu buvo paskiepyti 6,95 %. Lietuvos gyventojų (2 989 832), 2011-2012 m. – 6,4 %.  
Skiepijimo apimtys padidėjo 0,55 % . 

1 pav. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Lietuvoje pastarųjų šešių  
sezonų  

2 pav. Sezoninio gripo vakcinacijos apimtys Lietuvoje 2005-2013 m. 
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1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius; 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius. 

Kontaktinis asmuo 
e.pauzaite@ulac.lt 

            UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS  
            CENTRAS 

22. epidemiologiNė 2012-2013 metų gripo 
sezoNo aNalizė
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Vakcinos. Lietuvos gyventojų nuostatos ir patirtis  
Čaplinskas Saulius 1,2, Razmuvienė Daiva 1, Foktas Giedrius 1  

1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius; 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius. 

ĮVADAS 
 Skiepijimas yra viena iš veiksmingiausių visuomenės sveikatos intervencijų. Pasaulyje skiepais sėkmingai valdomos 28 infekcinės ligos. 
Tačiau infekcijų valdymui būtina sukurti kolektyvinį imunitetą. Kolektyvinis imunitetas priklauso nuo daugelio veiksnių: skiepo savybių, 
skiepų programos įgyvendinimo apimties. Dabar skiepijimas priklauso ir nuo visuomenės požiūrio į skiepus, skiepų veiksmingumą ir 
saugumą. Tai lemia vakcinų naudojimas vaikų ir suaugusiųjų skiepijimui, išvystyta nepageidaujamų reakcijų po skiepijimo priežiūros sistema 
bei pasirodžiusios nepakankamai moksliškai pagrįstos publikacijos. Taigi labai svarbu žinoti, koks yra Lietuvos visuomenės požiūris į 

METODIKA 
 Visuomenės nuomonės tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai” 2011 gruodžio mėnesį atliko Lietuvos gyventojų apklausą apie vakcinaciją. Iš 
viso apklausti 1009 15-74m. Lietuvos gyventojai, 100 vietovių. Respondentai atrinkti, naudojant maršrutinės atrankos metodą. Apklausa 
atlikta asmeninio interviu respondento namuose metu. 10proc. kiekvieno interviu atlikusio žmogaus užpildytų anketų buvo tikrinamos 
telefonu (esant galimybei) arba lankantis respondento namuose. Visos užpildytos anketos taip pat buvo tikrinamos vizualiai. Tyrimo rezultatai 
atspindi 15-74 m. Lietuvos gyventojų nuomonę pagal lytį, amžių, išsimokslinimą ir gyvenvietės tipą.      

REZULTATAI  
 Šiek tiek daugiau nei pusė 15-74 metų Lietuvos gyventojų pritaria skiepų naudojimui, siekiant apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. 
Pažymėtina, jog ši nuostata nėra labai stipri ir užtikrinta, kadangi didžiąją dalį pritariančiųjų sudaro “greičiau” pritariantys (43%), o “visiškai” 
pritaria vos 11% respondentų (1 pav.). Nepaisant labiau teigiamo skiepų veiksmingumo vertinimo, kas antras Lietuvos gyventojas įžvelgia ir 
neigiamas vakcinavimo puses. 53% respondentų pritaria teiginiui, jog skiepų veiksmingumas yra abejotinas, o jų populiarinimas yra 

naudingas 
tik  

 
 
 
 
 
 
 
 
             1 pav. Skiepų naudojimas, siekiant apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų    2 pav. Nuomonė apie skiepų naudą visuomenei
  
farmacinėms kompanijoms (2 pav.).  Apklausos rezultatai parodė, jog šešiems iš dešimties (61%) Lietuvos gyventojams pakanka informacijos 
apie skiepus masinės informacijos priemonėse (3 pav.).  Pagrindiniai šaltiniai, iš kurių gyventojai sužino apie skiepus, yra gydytojai (58%), 
TV/radijas (42%) bei giminės ir draugai (33%).  Gydytojai, draugai bei giminės yra du šaltiniai, kurių informacija apie vakcinaciją ir vakcinas 
gyventojai pasitiki labiausiai (atitinkamai 75% ir 64%) (4 pav.).  Nepaisant didelio informacijos kiekio, įvairių žiniasklaidos priemonių 

teikiama 

 IŠVADOS 
 Apklausos rezultatai parodė, jog šiek tiek daugiau nei pusė 15-74 metų Lietuvos gyventojų pritaria skiepų naudojimui, siekiant apsisaugoti 
nuo užkrečiamų ligų, tačiau ši nuostata nėra labai stipri ir užtikrinta. Pagrindinė skiepų teikiama nauda visuomenei, gyventojų nuomone, yra 
tai, kad vakcinacija mažina sergamumą užkrečiamomis ligomis bei mirtingumą nuo jų. Pagrindiniai pasiskiepijusiųjų motyvai yra tikėjimas, 
kad vakcina gali apsaugoti, gydytojo rekomendacija, skiepijimasis darbdavio lėšomis bei šeimos, draugų rekomendacija. Nepaisant labiau 
teigiamo skiepų veiksmingumo vertinimo, kas antras Lietuvos gyventojas įžvelgia ir neigiamas vakcinacijos puses. Pagrindiniai šaltiniai, iš 
kurių gyventojai sužino apie skiepus, yra gydytojai, TV/radijas bei giminės ir draugai.   

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS  
CENTRAS 

TIKSLAS 
 Įvertinti Lietuvos žmonių požiūrį į vakcinas, skiepijimo patirtį ir žinias apie skiepus. 

Kontaktinis asmuo: 
g.foktas@ulac.lt 

23. vakciNos. lietuvos gyveNtojų 
Nuostatos ir patirtis
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ĮVADAS 
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis (PSO), tuberkuliozė (TB) yra priskiriama prie labiausiai  paplitusių infekcinių ligų, įeina į dešimties in-

fekcinių ligų sąrašą nuo kurių miršta  daugiausia žmonių pasaulyje.  2012 metais pasaulyje užregistruota 8,6 mln. tuberkuliozės atvejų. 2010 m. TB rodiklis 
Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis (bendras ES rodiklis – 14,7 atv. /100 tūkst. gyv.), buvo vienas aukščiausių – 58,2 atv./100 
tūkst. gyv., didesnis sergamumo rodiklis    užregistruotas Rumunijoje (98,2 atv./100 tūkst. gyv.). 2006 m. PSO paskelbė pasaulinį planą - „SUSTABDYTI 
TUBERKULIOZĘ“ (GLOBAL PLAN  To STOP TB ) 2006-2015 metams.  1998 m. Lietuvoje pradėta įgyvendinti PSO rekomenduojama tuberkuliozės 
kontrolės DOTS strategija,  o nuo 2004 m. dirbama laikantis  šios strategijos reikalavimų. Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas, parengta tuberkuliozės  
profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 m.  programa (Žin.,1998,Nr.64-1842).  

TIKSKLAS 
Išanalizuoti ir  įvertinti tuberkuliozės epidemiologinius rodiklius Lietuvoje 1998-2012  metais. 

REZULTATAI 
Tuberkuliozės registro duomenimis, Lietuvoje nuo 1998 m. iki 2012 m. visų registravimo kategorijų TB atvejų sumažėjo beveik 45 %. 2012 

m.  buvo  užregistruotas 1781 tuberkuliozės atvejis (visos registravimo kategorijos) arba 59,61 atv./100 tūkst. gyv. (1 pav.).  2012 m. užregistruoti 1274 nauji 
plaučių tuberkuliozės atvejai. 1998 - 2012 m. naujų plaučių TB atvejų sumažėjo 42,5  %  (2 pav.). 
  

METODAI 
 Analizė atlikta remiantis užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis, bei tuberkuliozės registro duomen-
imis. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 638 patvirtintas tuberkuliozės pranešimų ir registracijos formas  (duomenis) 
tuberkuliozės valstybės informacinei sistemai, kurios tvarkytoja - Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, teikia asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos. TB Registravimo kategorijos: Pirmą kartą diagnozuota TB (naujas atvejis); TB recidyvas; Gydymo  nesėkmė; Nutrauktas gydymas; 
Lėtinė TB; Vaistams atspari TB;  Dauginis atsparumas vaistams. 

TUBERKULIOZĖS SITUACIJA LIETUVOJE 1998-2012 M. 
Čaplinskas Saulius1,2, Razmuvienė Daiva1, Davidavičienė Edita3, Doveikienė Ramunė1, Tamkevičiūtė Joana1 

1 pav. Užregistruoti TB atvejai Lietuvoje 1998—2012 m.          2 pav. Užregistruoti nauji plaučių TB atvejai Lietuvoje 1998—2012 m.  

 Daugeliui vaistų atsparios (DAV—TB*) TB ligonių skaičius nuo 2009 m. turi tendenciją mažėti, tačiau šių  ligonių, kurie anksčiau nebuvo gydyti nuo 
TB skaičius išlieka stabilus. Daugiausiai jų  užregistruota Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse. 
 2012 m. nuo tuberkuliozės mirė 209 gyventojai. Nuo 1998 m. mirusiųjų nuo TB skaičius  vidutiniškai per metus mažėja po 0,48 atv./100 tūkst. gyv. (3 
pav.). 
*(DAV-TB) – pacientas skiria atsparias TM, būtinai izoniazidui ir rifampicinui, kitiems vaistams nuo tuberkuliozės TM atsparumas gali būti arba nebūti. 
3 pav. Mirties atvejų skaičius nuo TB Lietuvoje 

IŠVADOS  
 Įvertinus 2012 m. Lietuvos tuberkuliozės epidemiologinius  rodiklius ir palyginus  su 1998 m., kuomet buvo pradėta įgyvendinti DOTS strategija, galime 
teigti, kad per minimą laikotarpį tuberkuliozės epidemiologinė situacija turi tendenciją gerėti. Tačiau pagrindinis Pasaulio sveikatos asamblėjos iškeltas 
tikslas - išgydyti ne mažiau kaip 85 % užkrečiamos tuberkuliozės atvejų iki šiol nepasiektas (2011 m. - 82,5 %). 
 Neišgydyti TB pacientai yra ta terpė, kurioje atsiranda daugeliui vaistų atspari TB. Vaistams atsparių tuberkuliozės mikobakterijų formų plitimas 
sustabdomas, jei kiekvienais metais tokių TB atvejų sumažėja ne mažiau kaip 5 %. Lietuvoje 2011 m. sumažėjo 1,6 %, o 2012 m. - 1,2 %. 

1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius 
2. Mykolo Romerio  universitetas, Socialinės politikos  fakultetas, Vilnius 
3. Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilnius 

Kontaktinis asmuo: 
j.tamkeviciute@ulac.lt 

 
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS 

CENTRAS 

24. tuberkuliozės situacija lietuvoje 1998 - 2012 m. 
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CHARACTERISTICS OF IDUS’ SEXUAL PARTNERS 

Caplinskiene Irma1,2  email: irma@ulac.lt 

1. Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania;  

2. Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania        

   BACKGROUND 
IDUs (opiate users) account for 70% of all reported HIV cases in Lithuania. The period of 2007-2012 saw a growth in heterosexual HIV 

transmission (Figures 1-3). One of the likely reasons is unprotected sex with IDUs. 

                  
                                                                                                                     

   METHOD 
A cross-sectional study of active IDUs and sexual partners of IDUs (N=71, 56 females and 15 males) was conducted. 400 active injecting 

drug users (329 males and 71 females) participated in the bio-behaviour survey (BBS) using respondent driven sampling (RDS) method. 
IDU respondents were asked to invite their main sexual partners (not active IDUs) to take part in  BBS.  IDUs  and  their  main sexual  
partners completed behavioural questionnaires and underwent a blood test for HIV, syphilis, anti-HBc and anti-HCV. 

   RESULTS 
 All sexual partners of IDUs (N=71) consider themselves heterosexuals. 66.2% have ever used injecting drugs. 94.4% (n=67) were not 
vaccinated against VHB, the rest did not know/remember.  
Sexual behaviour 
 74.6% (n=53) reported having sex with a main sexual partner 2-3 times or more during the week, and the remaining 25.4% reported  

having sex less often; 
 69% of them never use condoms during sexual intercourse, 9.9% - always use condoms, the rest of them reported non-regular use; 
 15.5% (n=11) had casual sex partners, with whom they did not use condoms during intercourse, in the last 6 months; 
 2.8% (n=2) had commercial intercourse without a condom.  
Testing  
 Only 4% (n=16) of the respondents were not infected with any type (HIV/HBV/HCV) of infection. Prevalence of infections (serological 
markers) among IDU’s and their partners is showed in the figures 4-5. 
      

                    Figure 4. Results from biomarker testing among IDUs                    Figure 5. Results from biomarker testing among IDUs’ sexual partners  
 
 

 
 
 
 

 
 

 Prevalence of sexual partners of self-reported STI at least once in their life: n=6 viral hepatitis, gonorrhoea n=3, TB n=1, chlamydia n=5, 
syphilis n=0.  

 CONCLUSIONS 
  Prevalence of HIV, HBV, HCV among IDUs’ sexual partners is low, but it is high among IDUs. Unprotected sex can lead to spread of 
HIV and other  infections from  risk  groups to the general  population. It is necessary to strengthen  STI  prevention  among  bridging  
population. 
 
Presenting author e-mail: irma@ulac.lt 
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Figure 1. HIV transmission modes in Lithuania 
 (1988-2012) 

Figure 2. Trends of HIV transmission modes in Lithuania 
 (1988-2012) 

Figure 3. HIV cases by gender in Lithuania 
(1988-2012) 
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SYPHILIS INCIDENCE TRENDS IN LITHUANIA, 2009-2012 
Caplinskiene Irma 1,2 
Simkunaite-Zazecke Agne ¹ 
Andrulaityte Gitana ¹ 
Caplinskas Saulius 1,3 
1. Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania;  
2. Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania        
3. Faculty of Social Policy, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania  

   BACKGROUND 
Lithuania saw  slight  changes  in the incidence of  syphilis over the  last few years: from  9.6 to 7.6 cases/100,000 population in 2009 and  2012 

respectively. In 2011, the incidence of syphilis in Lithuania (8.5 cases/100,000 population) was one of the highest rates in EU/EEE countries and it 
was double higher than an overall rate (4.9/100,000 population) in EU/EEE  Member States. 

 RESULTS 
 In 2012, there were 227 reported cases of acquired syphilis in Lithuania and one case of congenital syphilis (CS) compared to 330 cases (4 cases 
of CS) in 2009 and 347 cases (2 cases of CS) in 2010. In 2012, the vast majority of cases of syphilis (83.3%) were identified at an early stage. 
Over the period of 2009-2011, the majority of registered cases were males but in 2012 male/female ratio  changed  conversely (Figure 1). In 2010-
2012 more than  half of  those  infected  with  syphilis  were  20-34 years-olds,  while  in  2009  the majority  of  infected were  15-29 years-olds 
persons (Figure 2).  
                                                                                                                                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 When asked patients about the possible source of infection, 16.1, 15.9, 19.4 and 24.1% indicated their spouse or cohabiting partner, in 2009-2012 
respectively (Figure 3). As to possible route of infection, in 2012 the majority (88.2%) acquired syphilis through heterosexual intercourse, 1 person 
through  homosexual intercourse, whereas in 2010, 327 (94,2%) acquired infection through heterosexual intercourse. Risk factors of  acquiring  
syphilis are showed in the table 1.  

                 
                                                    

                                                 

   METHOD 
  Retrospective analysis of national STI database for 2009-2012 was carried out. 

 CONCLUSIONS 
 Syphilis remains one of the most common STI in Lithuania, affecting mostly young adults (20-24 years-olds). Higher prevalence is determined by 
non-use of condoms, frequent change of sex partners and sexual intercourse with sex providers for reward. 
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Risk factor 2009 
(N=330) 

 

2010 
(N=347) 

2011 
(N=273) 

2012 
(N=228) 

Condom use: not use  
at all 
 

53.0% 
 

53.6% 
 

59.3% 
 

60.5% 

2-3 sexual partners 
 

34.2% 
 

48.7% 
 

45.4% 
 

33.3% 
 

Sexual relation with  
commercial sex  
worker 
 

9.1% 
 

8.1% 
 

6.6% 
 

4.4% 
 

Fig. 1. Distribution of syphilis cases by gender in Lithuania, 2009-2012                                                                                               Fig. 2. Distribution of syphilis cases by main age groups 
in Lithuania, 2009-2012 

Fig.3. Distribution* of syphilis cases by possible source of infection  
in Lithuania, 2009-2012 

Table 1. Risk factors of syphilis in Lithuania, 2009-2012 

* Cases with unknown possible source of infection are not presented in Fig. 3 

26. sypHilis iNcideNce treNds iN litHuaNia, 2009-2012
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HIV/AIDS RELATED KNOWLEDGE, ATTITUDES AND INFORMATION   
NATIONAL SURVEY RESULTS  

 Caplinskiene Irma 1,2  email: irma@ulac.lt 
1. Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania;  
2. Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania        

   BACKGROUND 
People‘s knowledge on HIV/AIDS transmission ways and prevention is an important starting-point in planning national response to HIV in 
general  population. Population  knowledge  has  been periodically  assessed  in  Lithuania. Objective  of this study was to assess people‘s 
knowledge on HIV transmission ways and prevention and their misconceptions. 

 RESULTS 
Correct knowledge on HIV transmission through contaminated syringes had 93% respondents, on transmission through contaminated blood - 
87%; on mother-to-child transmission during delivery and labour - 80%; on HIV transmission via breast - feeding - 54%. 67% were aware that 
a condom could prevent HIV infection (Figure 1). Correct answers to five questions on HIV transmission were given by 76.2% of population 
(in 2003 - 77.6%) (Figure 2). Knowledge on all issues was better in women as compared to men, in the age group 30-39 as compared to the age 
group 50-72, in urban population as compared to the rural one. In spite of relatively good  knowledge  on  HIV  transmission  modes,  a  share  
of  population has misconceptions: that HIV may be acquired by kissing (45%), by mosquito bite (36%), by eating with HIV infected person 
(21%), by coughing of other person (17%).                           
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

72% of population knew that HIV is not curable, but every fifth respondent (20%) believed that vaccination against HIV was available. 80% 
agreed that healthy appearance did not guarantee a negative HIV status. Information sources about HIV/AIDS: TV (69%), press (42%), internet 
(31%), radio (24%), friends (14%), medical workers (13%), teachers (8%). Women used to learn more than men from press (Figure 3). The 
young respondents up to 29 years mentioned the most often these information sources: internet, friends, teachers (Figure 4). 

                 
 

   METHOD 
Representative survey on HIV/AIDS among Lithuanian population was conducted  in November 2011. Total 1009 people were questioned. Survey was 
performed as a part of the Lithuanian National Barometer. Survey results reflect opinion of the 15-74 years-olds respondents. Data was analysed using 
SPSS-15. Survey custom - Lithuanian Centre for Communicable Diseases and AIDS. Survey was conducted by independent Lithuanian  and Great 
Britain Public Opinion and Market Investigation Company “Baltic Investigations”.  

 
 CONCLUSIONS 
Middle-aged people (30-49), those with university education and urban  population were better informed about HIV  transmission ways  and 
prevention. Eight years ago almost the same (77.6%) percentage of respondents correctly answered to five questions about HIV transmission. 
 
Presenting author e-mail: irma@ulac.lt 

Fig.2. Changes in knowledge on HIV transmission - correct answers to 5 five 
questions (%), 2003-2011  

Fig.1. Knowledge on HIV transmission and misconceptions (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Fig.3. Information sources about  HIV                                                                  Fig.4. Information sources about HIV by age groups 

27. Hiv/aids related kNowledge, attitudes aNd iN-
formatioN NatioNal survey results
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TRENDS IN INCIDENCE OF CHLAMYDIA IN LITHUANIA, 2008-2012  

Caplinskiene Irma1,2,  Andrulaityte Gitana1, Simkunaite-Zazecke Agne1, Caplinskas Saulius1,3  
1 Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania;  
2 Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania        
3 Faculty of Social Policy, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania  

 
BACKGROUND. Over  the last 5 years  (2008-2012), Chlamydia  incidence rate  varied: it  decreased  from 11.9 cases  per  100,000 
population in 2008 to 9.6 cases in 2009; in 2012, Chlamydia incidence rate was 8.9 cases/100,000 population. It is the most common STI in 
EU/EEA countries, as well as in Lithuania.   

 
METHODS. Chlamydia epidemiological review is based on retrospective analysis of the national STI surveillance databases (2008-2012), 
coordinated by National Centre for Communicable Diseases and AIDS (www.ulac.lt).  

RESULTS. In 2012, 265 Chlamydia cases were reported in Lithuania compared to 403 cases in 2008. Over the period 2008-2012, more 
men than women were diagnosed with Chlamydia,  55,1 and 44.9% respectively. There was a decrease among young 20-29 year-olds patients 
with Chlamydia from 54.8% in 2008 to 51% in 2012, but the percent of 35-39 year-olds patients with Chlamydia slightly increased from 
10.4% in  2008 to 13.6% in 2012 (Table 1). The  number of  the Chlamydia patients who indicated their spouse or  cohabiting partner  as  the 
likely source  of infection  decreased from 27.8% to 18.9% in 2008  and 2012 respectively, but less Chlamydia  patients indicated their  casual 
partner as the likely source of infection (14.4% and 9.4% in 2008 and 2012 respectively), whereas the percent of those who had no idea of the 
likely source of infection significantly increased (36.5, 47.2% in 2008 and 2012 respectively) (Table 2).  
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As to transmission route, the majority (90.7%) got  infected with Chlamydia through heterosexual intercourse. More than  one third  (32.7%) of  
Chlamydia patients were with graduate degrees. Infection-related risk factors: condoms rarely used (57.8% and 61.5% in 2008 and 2012 respectively) 
or not used at all (37.7% and 30.2% in 2008 and 2012 respectively) (Figure 1); the number of Chlamydia patients who had 2-3 sexual partners during 
the period increased from 30.3% to 37% in 2008 and 2012 respectively (Figure 2); the contact tracing improved from 42.2% to 54% in 2008 and 
2012 respectively.  

 
   

   

   

   

Age group 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

Percentage (%) 
 

15-19 
 

3.0  
 

3.4 
 

2.5 
 

1.5 
 

3.4 
 

20-24 
 

27.8 
 

26.1 
 

25.1 
 

18.4 
 

25.3 
 

25-29 
 

27.0 
 

29.4 
 

28.5 
 

30.6 
 

25.7 
 

30-34 
 

18.4 
 

16.6 
 

20.4 
 

23.0 
 

17.7 
 

35-39 
 

10.4 
 

10.7 
 

9.8 
 

9.3 
 

13.6 
 

40-44 
 

6.9 
 

7.1 
 

5.4 
 

8.2 
 

7.2 
 

45-49 
 

3.5 
 

3.7 
 

5.0 
 

3.8 
 

3.8 
 

50-54 
 

1.7 
 

1.5 
 

0.8 
 

2.6 
 

2.3 
 

55+ 
 

1.0 
 

1.5 
 

2.5 
 

2.6 
 

1.1 
 

 

The likely source of infection 2008 
 

2009 2010 
 

2011 2012 

Percentage (%) 
 

Casual partner 14.4 
 

13.2 
 

14.7 
 

10.8 
 

9.4 
 

Acquainted person 
 

17.4 
 

24.2 
 

27.8 
 

25.4 
 

21.5 
 

Sex worker 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.3 
 

0 
 

Spouse or cohabiting partner  27.8 
 

21.2 
 

10.7 
 

17.2 
 

18.9 
 

Constant sexual partner 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1.5 
 

Unknown 
 

36.5 
 

33.7 
 

46.0 
 

44.9 
 

47.2 
 

Other 
 

3.2 
 

1.8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Not specified 
 

0.7 
 

5.8 
 

0.8 
 

1.5 
 

1.5 
 

 
CONCLUSIONS. The incidence of Chlamydia decreased in the period of 2008-2012, although it remains the most common registered STI 
in Lithuania.  In 2008-2012, the  number of Chlamydia patients who had 2-3 sexual partners per year increased, whereas condom use  among 
these patients did not increase.  
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FIG 1. CONDOM USE OF CHLAMYDIA PATIENTS (%), 2008-2012  FIG 2. SEXUAL PARTNERS OF CHLAMYDIA PATIENTS (%), 2008-2012  

TABLE 1. DISTRIBUTION OF CHLAMYDIA CASES BY AGE GROUPS, 
2008-2012  

TABLE 2. DISTRIBUTION OF CHLAMYDIA CASES BY LIKELY SOURCE OF INFECTION, 
2008-2012 

28. treNds iN iNcideNce of cHlamydia 
iN litHuaNia, 2008-2012
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LITHUANIAN MEN HAVING SEX WITH MEN (MSM) SURVEY REZULTS IN  
CONTEXT OF THE EUROPEAN MSM INTERNET SURVEY (EMIS) 

Caplinskiene Irma1,2,  Andrulaityte Gitana1,  Simkunaite-Zazecke Agne1, Caplinskas Saulius 1,3          Presenting author e-mail: irma@ulac.lt 
¹ Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania  

² Faculty of Social Policy, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania  
3 Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES. The European MSM Internet Survey (EMIS) was a joint project of academic, governmental, and 
non-governmental partners from 38 European countries, co-funded by the EU. It was anonymous online survey in 25 languages, covering 
sexual happiness, HIV/STI testing, presence of STI symptoms, knowledge, sexual behaviour, and other issues. One of the EMIS aims was 
to assess features of sexual behaviour, prevalence of STI and needs for STI prevention among MSM. More than 180,000 MSM filled-in the 
questionnaire all over Europe. In Lithuania – 595.  Objective of this paper was analysis of STI associated behaviour in Lithuanian MSM.  
MATERIALS AND METHODS. In summer 2010,  Lithuanian  MSM  participated  in  the  European  MSM Internet  Survey. 595 valid  
questionnaires were analysed using SPSS-13. 
 

RESULTS. The average age of Lithuanian  respondents (MSM) were 29 years  old  (SD=9,6).  Self-reported  sexual  orientation  (best  
describes how you think of yourself): 65,7%-homosexuals, 23%–bisexuals, 0,7%–straight or heterosexuals, 1.2%-any other term, 9.4%-I 
don't usually use a term (Figure 1); in the last 12 months majority (49%) had from 2 up to 10 partners (European median-46%), 10% had 
more than 10 partners (European median-20%) (Table 1).            
 

    FIG.1.  SELF-REPORTED SEXUAL IDENTITY (%)             TABLE 1. NUMBER OF NON-STEADY SEX PARTNERS IN THE PAST 12 MONTHS    
 AMONG MEN WITH A NON-STEADY PARTNER 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsafe anal sex with partners with unknown HIV status proved possible risk of HIV infection: The risk to get HIV in the last 12 months 
was taken by 40% of MSM. 83.1% were generally aware of HIV infection. 45.2% were not vaccinated against HBV and were unaware 
about their immunization status, 14.6% were vaccinated. 33.3% showed STI symptoms, remaining – did not; 63.7% were sure that their 
HIV status was negative, 26.1% - supposed it was negative, 5.7% had no idea, and 0.5% supposed it was positive (Figure 2). Self-report 
of STI: 2.0% (n=12) were diagnosed with HIV, 5% (n=30) ever with either gonorrhoea or chlamydia; 4.5% (n=27) ever with anal or 
genital warts, 1.9% (n=11) with syphilis. 1.2% of respondents reported having been diagnosed with gonorrhoea in the past 12 months 
(Figure 3). 

CONCLUSIONS. Self-reported HIV prevalence (2.0%) in Lithuanian MSM was lower as in European MSM (4.1%). This prevalence, 
though, should be interpreted with caution because STI testing coverage in Lithuanian MSM was lower as European median. Frequent 
risk-taking behaviour is attributable to the factors for acquiring an STI.  Urgent measures to improve targeted prevention and testing 
practices, to establish MSM–friendly services are required to prevent STI spread to general population, since a big share of MSM also 
have sex with women. 

 
36.3% had one male steady partner (European median - 39%), 13.9% - had sex with more than one male partner, 49.7% had no 
steady partner (were single); 16% had female partners (European median-15%); 79% had anal intercourse (European median-85%), 
25.4% had  an  HIV  test  and  35.1% -  an STI  test (European  median -  35%  and 40%   respectively);   3%  had   penis  and  anus  
examination (European median-5%).  

Number of non-steady sex partners 
in the past 12 months 

Age group, %   
Total, % <25 ≥25 

1 35.7 15.7 22.9 

2 18.3 23.0 21.3 
3 13.9 15.2 14.7 

4 10.4 10.3 10.3 
5 5.2 8.3 7.2 
6 3.5 3.4 3.4 
7 2.6 2.0 2.2 
8 1.7 3.4 2.8 
9 0.9 1.0 0.9 
10 0 4.9 3.1 
11-20 4.3 8.8 7.2 

21-30 1.7 2.0 1.9 

31-40 0.9 0 0.3 

More than 50 0.9 2.0 1.6 

WWW.ULAC.LT 

FIG. 2. SELF-REPORTED HIV STATUS AND HIV TESTING HISTORY (%) FIG.3. SELF-REPORTED DATA. RESPONDENTS DIAGNOSED WITH  

GONORRHOEA, CHLAMYDIA AND SYPHILIS IN PREVIOUS 12 MONTHS (%) 

Gonorrhoea Chlamydia Syphilis

Lithuania 1,2 0,5 0,2
EU27 median 1,8 1,4 1,9
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HAART INITIATION CRITERIA IN LITHUANIA, 2010-2012  

Irma Caplinskiene 1,2 
1 Centre for Communicable Diseases and AIDS, Vilnius, Lithuania  
2 Institute of Political Sciences, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania     

OBJECTIVES 
 In 2010, 2011 and 2012 percentage of the new HIV cases identified on the AIDS stage in Lithuania was  5.9%,  4.8%,  8.8%  
respectively.  Up to 31/12/2012  totally 2060 HIV  cases were  reported  including  334 (16.2%)  with  AIDS. 142 (42.5%)  HIV 
patients died of AIDS. Objective of this study – to evaluate characteristics of HIV patients in 2010-2012 on  the point of  HAART  
initiation by age, gender, HIV transmission mode, CD4 cell count.  
 

  

RESULTS 
 Up to 31/12/2012 HAART was initiated in 294 cases (70 females, 221 males). Of them by transmission mode: 40.5% IDUs, 
36.1% heterosexual, 16.2% homosexual, 0.7% MTCT, 6.5% unknown.  In 2010-2012 HAART was initiated in 203 cases aged on 
average 38.3, 38.5, 39.8 years respectively. Annual number of IDUs starting HAART was stable, though, fourfold increase in 
number of MSM was reported (from 2.2% up to 9.6%).  Median CD4count on the time of initiation of HAART was 198/mm3 

(female–165/mm3, male–208/mm3); 168/mm3 (female–226/mm3, male–150/mm3); 150/mm3(female–173/mm3, male–143/
mm3) respectively in year 2010, 2011, 2012 and proportion of cases with  ≤200 CD4/mm3 – 34,9%, 60,6%, 61,7% respectively 
(Table 1).  In three years (2010-2012), at the end of 2012, 28 cases (9.6%) were lost to follow–up: 17(60.7%)died, 7(25%) not 
attended to HIV care, 3 (10.7%)refused treatment due to drug toxicity, 1(3.5%)- no data. AIDS mortality rates increased from 
0.5 cases/100,000 population in 2010 up to 0.94/100,000 in 2012. 
 

 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 In 2010-2012, majority of cases have started the treatment at CD4 ≤ 200/mm3 and were the very late presenters (definition: 
HIV Medicine 2011; 12:61-64). AIDS incidence and mortality rates increased and a  slight  increase in  number  of new  HIV 
cases identified on the AIDS stage was reported.  
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TABLE 1. CHARACTERISTICS OF HAART INITIATION CRITERIA IN LITHUANIA 2010-2012  

Characteristics of HAART  

initiation criteria 

2010 2011 2012 

HAART initiation by average age 
 

38.3 
 

38.5 
 

39.8 
 

Median CD4 count on the 
time of initiation of 
HAART 
 

Male 
 

208/mm3 
 

150/mm3 
 

143/mm3 
 

Female 
 

165/mm3 
 

226/mm3 
 

173/mm3 
 

Total 
 

198/mm3 
 

168/mm3 
 

150/mm3 
 

Proportion of cases with ≤200 CD4/mm3 34.9 % 60.6 % 61.7 % 

AIDS mortality (cases/100,000 population) 0.5 0.6 0.9 

FIG. 1. HIV PREVALENCE AND HIV INCIDENCE IN LITHUANIA 1995-2012  
 

METHODS 
 Retrospective analysis of the national case reporting forms of all HIV cases starting HAART in Lithuania in 2010-2012.  

30. Haart iNitiatioN criteria iN litHuaNia, 2010-2012 
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SIFILIO PROTRŪKIS UKMERGĖS RAJONE 2010 METAIS  

 Irma Čaplinskienė1,2, Agnė Šimkūnaitė-Zažeckė1, Gitana Andrulaitytė1, Saulius Čaplinskas1,3  
1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Vilnius;  
2. Politikos Mokslų Institutas, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius;        
3. Socialinės Politikos Fakultetas, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius  

    
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TYRIMO MEDŽIAGA. Duomenys apie protrūkį gauti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos  apsaugos  ministro  2003 m. vasario  25  d.  įsakymu  Nr.  V-117 „Dėl  Lytiškai  plintančių  infekcijų, ŽIV  nešiojimo ir ŽIV  ligos  
epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105, 2011, Nr. 79-3880, 
2012, Nr. 74-3861). Pagal minėtą teisės aktą, gydytojas, diagnozavęs ŽIV nešiojimą, ŽIV ligą ar lytiškai plintančią infekciją (LPI), įrašytą į ŽIV 
nešiojimo  atvejų, ŽIV  ligos ir LPI, apie kuriuos duomenys  teikiami  visuomenės  sveikatos  centrams apskrityse, sąrašą, užpildęs Lytiškai 
plintančios  infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolą (forma Nr. 151-9/a), per 7 dienas jį  išsiunčia visuomenės 
sveikatos   centrui apskrityje pagal  paciento  gyvenamąją  vietą.  Šiame  protokole nurodomi  sociodemografiniai  duomenys  apie ligonį,  kuo  
remiantis nustatyta diagnozė bei epidemiologiniai duomenys (galimas užsikrėtimo būdas, tariamas užsikrėtimo šaltinis, santykiai su seksualines 
paslaugas už atlygį teikiančiais asmenimis, lytinių partnerių skaičius per 12 mėn. ir kt.). 

REZULTATAI. Protrūkio metu užregistruota 15 sifilio atvejų, patvirtintų kliniškai, laboratoriškai ir susijusių epidemiologiškai (2 pav.). 
Devyniems pacientams kliniškai nustatytas antrinis odos ir gleivinės sifilis (TLK kodas A51.3), dar šešiems - pirminis lytinių organų sifilis 
(TLK kodas A51.1). Tarp susirgusiųjų sifiliu - 12 vyrų ir trys moterys (įskaitant šaltinį). Užsikrėtusiųjų amžiaus vidurkis 24 (±4,7) metai. 40 
proc. (6) užsikrėtusiųjų sifiliu tariamu infekcijos šaltiniu nurodė atsitiktinį asmenį, tokia pati dalis (40 proc.) - pažįstamą, 13,3 proc. (2) - 
sutuoktinį ar sugyventinį, vienas asmuo infekcijos šaltinio nenurodė. 40 proc. protrūkio metu išaiškintų asmenų nurodė per paskutinius 12 
mėnesių turėję 4 ir daugiau lytinių partnerių, daugiau nei ketvirtadalis (26,7 proc.) - 2-3, o likusieji - (33,3 proc.) - po vieną lytinį partnerį. 11 iš 
15 (73 proc.) nustatytų asmenų teigė retai naudojantys arba nenaudojantys prezervatyvų. Pagal socialinę grupę - tarp užsikrėtusiųjų buvo trys 
moksleiviai. Protrūkio infekcijos šaltinis - sifiliu sirgusi 19 metų metų seksualines paslaugas teikusi Ukmergės rajono gyventoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protrūkio infekcijos šaltinis nurodė 20 kontaktinių asmenų. 13 atvejų  pradėtas  kontaktinių  asmenų nustatymas.  Dauguma (10)  šių asmenų  

nurodė po vieną, 3 asmenys - 2-3 kontaktinius asmenis. Iš viso ištirti 46 sąlytį turėję asmenys (3 pav.).  

 IŠVADOS. Protrūkio infekcijos šaltinis - sifiliu sirgusi 19 metų amžiaus seksualines paslaugas teikusi mergina. Per tris mėnesius ištirti 
46 sąlytį turėję asmenys, iš kurių 14 asmenų (12 vyrų ir 2 moterims) diagnozuotas sifilis. Protrūkio rizikos veiksniai: rizikinga lytinė elgsena 
(lytiniai santykiai su  seksualinių paslaugų teikėja, keli lytiniai partneriai per metus, lytiniai santykiai su atsitiktiniais asmenimis be 
prezervatyvo.  

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR 
AIDS CENTRAS 

3 pav.  Kontaktų tinklas protrūkio metu 2 pav. Protrūkio eiga 

   ĮVADAS. Sergamumas sifiliu per penkerius  metus (2006-2010)  
metus Lietuvoje padidėjo nuo 9,8 iki 10,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų. 
Europos  ligų  prevencijos  ir  kontrolės  centro  duomenimis, bendras 
sergamumo  sifiliu  rodiklis  Lietuvoje lyginant su kitomis ES šalimis  
2010 metais buvo aukščiausias tarp Europos Sąjungos (ES) šalių  bei  
dvigubai aukštesnis  nei ES šalių vidurkis (4,4/ 100 tūkst. gyventojų)  
(1 pav.).  Sergamumo  sifiliu  rodiklis  Ukmergės  rajone  per  tą patį  
laikotarpį išaugo nuo 0 atvejų iki 5,11 atvejų 10 tūkst. gyventojų 2006  
ir 2010 metais atitinkamai. 2010 metais Ukmergės rajone užregistruota 
daugiausiai   sifilio  atvejų  -  net  23  (2009 -  3,  2008 - 0,  2007 - 0, 
2006 - 0 atvejų), tarp kurių 15 atvejų  išaiškinti protrūkio metu.  

1 pav. Sergamumas sifiliu 100 tūkst. gyventojų, ES/EEE šalys, 2010 m. 

Daugiau informacijos publikacijoje:  Sifilio protrūkis Ukmergėje 2010 m. // Čaplinskas S. ir kt.// Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. - 2011.- Vol.15, Nr. 6.- p. 472-475 

Ryšys tarp kontaktinių asmenų

Išaiškinti
kontaktiniai 
asmenys (N=46)

Šaltinis: Europos  ligų  prevencijos  ir  kontrolės  centras, 2012 

31. sifilio protrūkis ukmergės rajoNe 2010 metais



54

Tiražas –  pagal poreikį

Išleido ir spausdino „UAb vitae Litera“, Kurpių g. 5–3, LT–44280 Kaunas 
www.vitaelitera.lt, www.tuka.lt


