KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo aprašymas

Priemonės vykdytojai
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1.

Sergamumo
užkrečiamosiomis
žarnyno ligomis,
plintančiomis per
maistą, vandenį,
buitiniu-kontaktiniu
keliu, mažinimas

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė privalomąjį
higienos įgūdžių mokymą darbuotojams, kurių veikla susijusi maisto produktų
apdorojimu, išdavimu ir maitinimu.
Pravesta 50 mokymų, kuriuose dalyvavo 741 klausytojas.
Pasaulinei švarių rankų dienai organizuoti 7 renginiai, dalyvavo 774 dalyviai.
Skaitytos 24 paskaitos, dalyvavo 514 dalyviai.
Parengti ir išplatinti plakatai ,,Kaip teisingai nusiplauti rankas“ (tiražas 50 vnt.).
Parengti ir publikuoti 4 straipsniai rajoninėje spaudoje ir internetinėse
svetainėse.
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius vykdė užkrečiamųjų ligų,
plintančių per maistą ir vandenį epidemiologinę priežiūrą.
2013 metais užregistruota 90 susirgimų, plintančių per maistą ir vandenį.
Židiniai išaiškinti, užkirstas kelias jų plitimui. Išaiškintas vienas Šeiminis
nepatikslintas bakterinės žarnyno infekcijos protrūkis Kelmėje. Sirgo 2 asmenys
iš vienos šeimos, ligos sukėlėjas neišskirtas, asmenys nehospitalizuoti.
Parengti 7 straipsniai rajono žiniasklaidoje, duoti 6 interviu užkrečiamųjų ligų
klausimais.

Visuomenės sveikatos
biuras, Šiaulių VSC
Kelmės skyrius,
Kelmės rajono ASPĮ,
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Sergamumo gripu ir
ūmiomis viršutinių
kvėpavimo takų ligomis
mažinimas

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengė ir publikavo
6 straipsnius rajoninėje spaudoje ir internetinėse svetainėse; skaitė 23 paskaitas,
parengė 12 stendinių pranešimų; parengė ir išplatino lankstinukus ,,Atmintinė
apie gripą“ (tiražas 100 vnt.), ,,Gripo ir peršalimo simptomai“ (tiražas 50 vnt.).
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius gripo sezono metu nuolat
stebėjo ir vertino sergamumą gripu ir ŪVKTI rajone bei numatyta tvarka teikė
informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomendavo savivaldybei skelbti gripo
epidemijos pradžią ir pabaigą. Esant gripo ir ŪVKTI susirgimų padidėjimui
rajone, informavo visuomenę, dėl susirgimų ir jų profilaktikos, spaudoje (2013
m. – 4 straipsniai spaudoje).
2013 m. gripu sirgo 430 asmenų. Ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis 2013 m. sirgo 3913 rajono gyventojų. Sezoninio gripo nemokama
vakcina paskiepyti 1304 asmenys. Komercine vakcina pasiskiepyti 162
asmenys.

ASPĮ, Visuomenės
sveikatos biuras, Šiaulių
VSC Kelmės skyrius,
savivaldybės
administracija, UAB
„Kelmės autobusų parkas“
ir kt. vežėjai

Pasiutligės židinių
likvidavimas

2013 m. buvo ištirti 6 laukiniai gyvūnai įtariant pasiutligę. Pasiutligės židinių
neregistruota. Du kartus metuose, Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje buvo
atliekama laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija prieš pasiutligę.
Kelmės rajone gyvūnų savininkų lėšomis pasiutligės vakcina suvakcinuoti
3964 šunys ir katinai, 4293 ūkiniai gyvūnai. Kelmės VMVT, pagal gautus
pranešimus apie įtariamus gyvūnų pasiutligės atvejus, stebėjo 54 gyvūnus.
Nugaišusiems gyvūnams įtariant pasiutligę NMVTRVI laboratorijoje buvo
atlikti virusologiniai tyrimai, kurių metu pasiutligė nenustatyta. Į Kelmės
pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas 2012 m. pagalbos kreipėsi
60 asmenų, kurie nukentėjo nuo gyvūnų. Nuo sveikų gyvūnų nukentėjo 49
asmenys, o nuo nežinomų –11 asmenų. Imunoprofilaktika skirta 21 asmeniui.
Viso sunaudotos 82 dozės antirabinės vakcinos.

Savivaldybės
administracija ir
seniūnijos, Valstybinė
maisto ir veterinarijos
tarnyba, Visuomenės
sveikatos biuras, Šiaulių
VSC Kelmės skyrius,
Medžiotojų draugija
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Tuberkuliozės
paplitimo mažinimas
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Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2013 m. parengė ir
publikavo 3 straipsnius rajoninėje spaudoje ir internetinėse svetainėse; skaitė 9
paskaitas; parengė ir išplatino lankstinukus ,,Tuberkuliozė“ (150 vnt.); parengė
5 stendinius pranešimus.
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius vykdė epidemiologinį
tuberkuliozės židinių ištyrimą. Išaiškino kontaktinius asmenis ir siuntė juos į
VŠĮ Kelmės ligoninės pulmonologinį kabinetą tolimesniam ištyrimui. 2013 m.
gauta 13 pranešimų apie naujai išaiškintus tuberkuliozės atvejus. Atlikti židinių
epid. tyrimai, kontaktiniams asmenims nurodyta išsitirti rentgenologiškai,
supažindinti su TBC profilaktika. 2013 m. pabaigoje sergamumo rodiklis 41,73
atvej. 100 000 gyventojų.
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VšĮ Kelmės ligoninės
pulmonologijos kabinetas,
Šiaulių VSC Kelmės
skyrius, Visuomenės
sveikatos biuras,
savivaldybės
administracija Socialinės
paramos skyrius
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Sergamumo erkių
pernešamomis ligomis
mažinimas

Šiaulių VSC Kelmės
skyrius, Visuomenės
sveikatos biuras, miško
pramonės, miškotvarkos
įmonės

6.

AIDS ir kt. lytiniu keliu
plintančių ligų
profilaktika

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skaitė 2 paskaitas,
parengė 5 stendinius pranešimus
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius vykdė erkių pernešamų
ligų epidemiologinį ištyrimą. Išaiškino vietoves, kur tie užsikrėtimai įvyko.
2013 m. registruoti 4 erkinio encefalito atvejai. Laimo liga 2013 m. sirgo 23
asmenys (2012 m. -24 asmenys). Vykdyta imunoprofilaktika: 2013 m. nuo
erkinio encefalito įskiepytos 204 dozės (2012 m. -204 dozės). Vakcinos nuo
Laimo ligos nėra. Apie erkių platinamas ligas ir jų profilaktiką informuoti
seniūnijų gyventojai
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo
viktorinas-protų mūšius ,,AIDS – geriau žinoti“ (3 renginiai, 126 dalyviai);
skaitė 9 paskaitas, parengė 8 stendinius pranešimus, parengė ir publikavo 9
straipsnius rajoninėje spaudoje ir internetinėse svetainėse 2013 m. lytiškai
plintančiomis ligomis Kelmės rajone sirgo 2 asmenys. Užregistruotas 1 ŽIV
viruso nešiotojas.

Šiaulių VSC Kelmės
skyrius, Visuomenės
sveikatos biuras, ASPĮ
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7.

Parazitinių ligų
profilaktika

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengė ir publikavo
2 straipsnius rajoninėje spaudoje ir internetinėse svetainėse; skaitė 18 paskaitų,
parengė 8 stendinius pranešimus. Kelmės rajono bendrojo lavinimo mokyklose
vykdė pedikuliozės prevenciją.
Helmintologinius tyrimus atlieka ASPĮ. 2013 m. iš viso atlikti 265
helmintologiniai tyrimai. Perinalinių nuograndų dėl spalinių (enterobiozės)
atlikti 327 tyrimai. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriuje 2013
m. apie užsikrėtusius enterobioze gauti 54 pranešimai, iš jų 18 hospitalizuoti.
Duomenys registruoti ULIS ‘e. Paruoštas ir išplatintas informacinis
lankstinukas ,,Rankų higiena“ ikimokyklinio amžiaus vaikams.

UAB „Kelmės vanduo“,
apgyvendinimo bei grožio
paslaugas teikiantys
fiziniai ir juridiniai
asmenys, Visuomenės
sveikatos biuras
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Legioneliozės
profilaktika

Legianialiozės atvejų 2013 metais neregistruota.

Savivaldybės
administracija, specialistas
sanitarijai
E. Simonavičius
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Organizuoti
2013 metais pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose profilaktiškai
savivaldybės teritorijoje pasitikrino sveikatą 7579 asmenys
esančių įmonių, įstaigų,
organizacijų sanitarinę
kontrolę

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas
V. Metrikis, savivaldybės
tarybos Socialinių reikalų
ir sveikatos apsaugos
komitetas
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Koordinuoti
savivaldybėje
veikiančių sveikatos
priežiūros įstaigų
pasirengimą ir veiklą
užkrečiamųjų ligų
ekstremaliose
situacijose

3
2013 m. atliekant rajono ūkio subjektų, kt. įstaigų civilinės saugos būklės
patikrinimus vertinta ir VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros
(įvertinta patenkinamai) civilinės saugos būklė, kreiptas dėmesys
į ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimą ir vykdymą,
civilinės saugos pratybų ir įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymo
organizavimą, darbuotojų perspėjimo ir informavimo apie gresiantį įvykį,
ekstremalųjį įvykį ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimą,
duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti, teikimą
savivaldybės administracijos direktoriui, įstaigos galimų pavojų ir rizikos
analizę, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, derinimą ir tvirtinimą,
įstaigos darbuotojų evakavimo organizavimą, pagal poreikį aprūpinimą
asmeninės apsaugos priemonėmis.
Per praėjusius metus pagal nustatytas kategorijas dalyvavo cs mokymuose ir
turi tai pavirtinančius pažymėjimus 4 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, iš
jų ŠAPGV specialistų vykdomuose cs mokymuose - 3, PAGD prie VRM
Ugniagesių gelbėjimo mokyklos civilinės saugos kursuose - 1.
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Savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas
V. Metrikis, vyr.
specialistė (civilinės
saugos) R.
Žalandauskienė, Kelmės r.
VMVT , Priešgaisrinės
saugos tarnyba, asmens ir
visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos,
savivaldybės tarybos
Socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos
komitetas
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Organizuoti valstybinių
programų užkrečiamųjų
ligų klausimais
įgyvendinimą
savivaldybėje

Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa (Žin., 2009, Nr. 80-344).
Kelmės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.
A-1043 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių
sąrašo“ 2013 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė maudyklų vandens kokybės
stebėseną. Kelmės rajone yra įteisinti 3 tvenkiniai, 4 ežerai ir 1 upės užtvanka,
kuriuose maudymosi sezono metu buvo atliekami vandens mikrobiologiniai
tyrimai. Užkrečiamųjų susirgimų protrūkių plintančių per vandenį 2013 m.
neregistruota. Viso maudymosi sezono metu apie gautus tyrimų rezultatus buvo
informuojami visi Kelmės rajono savivaldybės gyventojai. Parengta ir

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas
V. Metrikis, savivaldybės
tarybos Socialinių reikalų
ir sveikatos apsaugos
komitetas
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publikuota 12 straipsnių. Gyventojai, apie stebimų maudyklų vandens kokybę
maudymosi sezono metu, galėjo sužinoti Visuomenės sveikatos biuro interneto
puslapio http://vsb.kelme.lt/ skiltyje „Informacija“. Reguliariai ataskaitos buvo
siunčiamos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui.
Nacionalinės imunoprofilaktikos 2009–2013 metų programa (Žin., 2009,
Nr. 40 -1534): Kelmės rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vykdo profilaktinius skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorių bei vaikų ir suaugusiųjų skiepijimą nuo
užkrečiamųjų ligų teisės aktų nustatyta tvarka. Kelmės rajono pirminio lygio
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdydamos programą atlieka nėščiųjų ir
vykstančių dirbti į užsienį testavimą dėl sifilio (RPR) ir ŽIV (ŽIV antikūnių).
2013 m. nebuvo teigiamų sifilio ir ŽIV antikūnių tyrimų.

Parengė Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė
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