INFORMACIJA APIE LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĘ
SITUACIJĄ 2006-2016 M. AKMENĖS RAJONE
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistai vykdo lytiškai plintančių infekcijų ir
ŽIV epidemiologinę priežiūrą.
Lytiškai plintančios infekcijos (LPI) – tai infekcijos, kuriomis užsikrečiama lytinių santykių
(vagininių, oralinių arba analinių) metu nuo šiomis infekcijomis užsikrėtusio lytinio partnerio. Šios
infekcijos yra aktuali visuomenės sveikatos problema, tačiau registruoti duomenys ne visada atspindi
realią sergamumo situaciją.
2006-2016 m. laikotarpiu Šiaulių apskrityje LPI persirgo 592 asmenys. Šiaulių apskrities
rajonuose bendras registruojamas LPI atvejų skaičius yra nedidelis, mažiausias – Pakruojo ir Joniškio
rajonuose (1 pav.).
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Administracinė teritorija
1 pav. LPI susirgimų skaičius Šiaulių administracinėje teritorijoje 2006-2016 m.
Per 2006-2016 metų laikotarpį iš 60 LPI sergančiųjų Akmenės rajone, registruota 3
chlamidiozės atvejai, 10 gonorėjos atvejų, 34 sifilio atvejai ir 13 ŽIV susirgimo atvejų.
Žmogaus imunodeficito viruso infekcija (ŽIV)
ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, naikinantis žmogaus imuniteto ląsteles, saugančias
organizmą nuo bakterijų, virusų, grybelių, pirmuonių. Paskutinė ŽIV infekcijos stadija vadinama
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Gonorėją sukelia bakterija Neisseria gonorrhoeae, gyvenanti lyties organų, akių, gerklės,
išeinamosios angos gleivinėje. Simptomai pasireiškia praėjus 3–5 dienoms po infekcijos patekimo į
organizmą. Dažniausiai atsiranda pūlingos išskyros ir skausmas šlapinantis, kartais nepastebima jokių
ligos simptomų. Laiku nediagnozuota ir negydoma liga progresuoja ir gali sukelti nevaisingumą.
Gonorėja yra pagydoma liga, jei gydymas pradedamas pirminiuose ligos vystymosi etapuose. Per 10
metų laikotarpį (2006-2016 metais) Akmenės rajone užregistruota 10 gonorėjos atvejų (4 pav.).
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4 pav. Susirgusių gonorėja atvejų skaičius Akmenės rajone 2006-2016 m.

Chlamidiozė
Tai labai dažnai pasitaikanti infekcija, kurią sukelia bakterija Chlamydia trahomatis. Dažnai
nėra jokių šios infekcijos simptomų. Jei jie pasireiškia, dažniausiai vargina nemalonus pojūtis,
skausmas pilvo srityje, deginantis jausmas šlapinantis. Negydoma liga gali sukelti šlapimtakio,
gimdos kaklelio, išeinamos angos gleivinių, akių junginės uždegimus, nevaisingumą, pažeisti
sąnarius. Akmenės rajone chlamidiozės atvejai registruoti tik 2007 m. (2 atvejai) ir 2008 m. (1
atvejis). Nuo 2009 m. Akmenės rajone chlamidiozės atvejų nebuvo.
Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV
Pasireiškiantys LPI požymiai: niežėjimas ar bėrimas, paraudimas, skausmas lytinių organų
srityje; skausmas šlapinantis, neskaidrus, stipraus kvapo šlapimas; žaizdelės ar pūslelės aplink
lytinius organus, prie išangės ar burnoje; spazmai, maudimas pilvo srityje; genitalijų karpos; kraujo
pasirodymas po lytinių santykių; išskyros iš šlapimo ir lytinių organų. Tačiau dažnai LPI užsikrėtę
asmenys nejaučia jokių simptomų. Pasitaiko, kad užsikrėtęs asmuo pastebi simptomus, kurie greitai
pranyksta, arba LPI požymiai pasireiškia po kelių savaičių, mėnesių ar net metų. 2016 metais
Akmenės rajone atlikta 213 tyrimų dėl ŽIV, 236 dėl sifilio, 2 tyrimai dėl chlamidiozės, o dėl
gonorėjos nebuvo tirtasi.
Panaudota Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamento informacija
Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

