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Tuberkuliozė 

Tuberkuliozė – viena iš labiausiai paplitusių lėtinių, oro lašeliniu 

būdu plintančių, infekcinių, visuomenei pavojingų užkrečiamųjų 

ligų, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterija (Mycobacterium 

tuberculosis), perduodama oro lašeliniu būdu – kalbant, kosint ar 

čiaudint.  
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Pagrindinis infekcijos šaltinis – atvira plaučių tuberkulioze (toliau - 

TB) sergantis žmogus. TB yra išgydoma, tačiau privalu gydytis, kai 

diagnozuojama liga. Tinkamai negydant, gali išsivystyti aktyvi TB 

forma, kuria susirgus mirtingumas siekia apie 50 proc.  

Infekcijos šaltinis – asmuo, sergantis atvira plaučių tuberkulioze ir 

oro lašeliniu būdu skleidžiantis tuberkuliozės mikobakterijas. 

Tuberkuliozė yra visuomenei pavojinga infekcinė liga, o 

sergančiųjų gydymas ir priežiūra – brangūs.  
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Tuberkuliozės plitimas 

Tuberkuliozės plitimą mūsų šalyje lemia šios pagrindinės priežastys: 

• socialinės (nedarbas, skurdas, alkoholio, narkotikų vartojimas); 

• psichologinės (dalies sergančiųjų TB nesuvokimas šios ligos 

sukeliamų sveikatos sutrikimų sunkumo ir nenoras gydytis ir 

baigti gydymo kursą, gydymo režimo pažeidimai).  

Apie 50 proc. naujų TB pacientų  – bedarbiai arba neturintys 

nuolatinio darbo, piktnaudžiaujantys alkoholiu, pažeidinėjantys 

gydymo režimą. Šie ligoniai – potencialūs infekcijos ir vaistams 

atsparios tuberkuliozės šaltinis.  
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Mirtingumas 
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1 pav. Šilalės rajono gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo organų tuberkuliozės 10000 gyv. 



Sergamumas tuberkulioze 

Šilalės rajone 2020 metais TB diagnozuota visų amžiaus grupių 

asmenims, išskyrus vaikus. Didesnis sergančiųjų skaičius 

stebimas tarp vyrų. Eilę metų buvo fiksuojamas didesnis 

ligotumas tarp kaimo gyventojų. 
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2 pav. Šilalės rajono gyventojų sergamumas tuberkulioze 10000 gyv. 



Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) duomenimis, TB yra 

viena iš dešimties pagrindinių mirties priežasčių pasaulyje.  

2014 m. PSO parengė „End TB Strategy“ strategiją, kurios tikslas – 

iki 2035 m. sumažinti 90 proc. sergamumo TB rodiklį, 95 proc. - 

mirčių nuo TB skaičių ir išlaidas TB gydymui (ligoniai apie 80 

dienų gydomi specializuotose TB stacionaruose, o jų gydymas ir 

priežiūra užtrunka 6-12 mėn. ir ilgiau).  

Lietuvoje naujagimiai nuo tuberkuliozės skiepijami 2-3 dieną po 

gimimo, o asmens sveikatos priežiūros įstaigose 7 m. amžiaus ir 

rizikos grupių vaikams turi būti atliekami tuberkulino mėginiai. 
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Daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė 

Ypač nerimą kelia atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų 

atvejų gausėjimas. 2020 m. užregistruoti 103 (2019 m. 92) nauji 

daugeliui vaistų (izoniazidui ir rifampicinui ir visoms su šia vaistų 

kombinacija susijusioms kitoms vaistų kombinacijoms) atsparios 

tuberkuliozės atvejai (0,4/10 000 gyv.).  
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3 pav. Šilalės rajono gyventojų sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 

10000 gyv. 



Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso 

paslaugų kabinetas  

Nesant geros ambulatorinės gydymo kontrolės, TB sergantys 

asmenys dažnai neužbaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios TB 

mikobakterijų padermės. Tokių pacientų gydymas kainuoja 100 –

1000 kartų brangiau, todėl reikia dėti visas pastangas, kad 

pacientai nenutrauktų pradėto gydymo.  

 DOTS–STOP/TB – PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) strategija, 

skirta tuberkuliozei sustabdyti (angl. STOP TB), kurio pagrindą 

sudaro tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kursas (angl. DOTS).  

Tai tuberkuliozės gydymo kursas, kurio metu tuberkulioze sergantis 

pacientas, neišskiriantis tuberkuliozės mikobakterijų, 

antituberkuliozinius vaistus išgeria DOTS kabinete stebint 

asmens sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui 

antituberkulioziniai vaistai skiriami nemokamai. 
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2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-176, Šilalės rajono 

savivaldybės taryba įpareigojo Šilalės rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centrą įsteigti tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso 

paslaugų kabinetą (Savivaldybės DOTS (anglų k. – directly 

observed treatment short course (sutr. DOTS) kabinetą) ir 

organizuoti šio kabineto veiklą.  

Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Kvėdarnos, Pajūrio 

ir Laukuvos ambulatorijos įpareigoti esant poreikiui organizuoti 

laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų 

teikimą (laikinųjų DOTS paslaugų teikimą). 
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DOTS kabinete apsilankiusių skaičius 
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Metai Apsilankiusių asmenų 

skaičius  

Talonai Skirta lėšų, 

Eur 

2018 15 68 612 

2019 16 180 1620 

2020 4 22 198 

2021 3 19 171 

2022-11-07 5 46 414 

Iš viso 

 
43 335 3015 



Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone 

tvarkos aprašas 

Siekiant padidinti sergančiųjų tuberkulioze atvejų išaiškinamumą, 

Šilalės rajono savivaldybės taryboje 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. T1-128 patvirtintas Tuberkuliozės profilaktikos 

Šilalės rajone tvarkos aprašas. 

 Aprašo tikslas – tarpžinybinis bendradarbiavimas, socialinė 

parama, švietėjiška veikla, siekiant patikrinti socialinės rizikos 

šeimas, socialinę riziką patiriančius ir socialiai nedraustus 

asmenis dėl sergamumo tuberkulioze (toliau – TB) ir reikalui 

esant  nukreipti gydymui.  
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TB prevencijos programa (2017 - 2022) 

Koordinatorius - Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Programos vykdytojai - savivaldybės administracija (savivaldybės 

gydytojas, VTAS, Turto ir socialinės paramos skyrius); seniūnijos; 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos; teisėsaugos institucijos. 

Tikslinė grupė: 

• socialinę riziką patiriantys asmenys; 

• socialinės rizikos ir problemiškos šeimos, įrašytos į Šilalės 

rajono savivaldybės administracijos VTAS socialinės rizikos 

šeimų, auginančių vaikus, apskaitą; 

• socialiai nedrausti asmenys; 

• rajono gyventojai, įtariami sergantys arba sergantys TB ir 

vykstantys gydytis į specializuotą ligoninę arba vežami 

priverstinei hospitalizacijai.  
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Uždaviniai: 

• šviesti ir informuoti visuomenę apie TB paplitimą bei jos 

mažinimo galimybes; 

• tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagalba išsiaiškinti TB galimai 

sergančius asmenis, organizuoti atvykimą į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą, teikti pagalbą nukreipiant asmenis 

tolimesniam gydymui. 

• socialinės paramos – maisto ir kitų būtiniausių asmens higienos 

priemonių vienkartinių paketų, vykimo pas gydytoją išlaidų 

apmokėjimas, kitos pagalbos organizavimas. 
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Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

1.Informacijos 

 sklaida 

  

3.Atvykimo  

į ASPĮ 

organizavimas 

  

4.Profilaktinio 

patikrinimo  

atlikimas 

 
 

5.Med. išrašo 

pristatymas į 

VSB 

  

6.Paketo 

išdavimas 

 

  

2.Raštas 

 dėl asmens 

 nukreipimo 

 

7.Pagalbos 

organizavimas  

sergančiam TB 



TB programos įgyvendinimo rezultatai  

(2017-2022) 

Metai Profilaktiškai patikrintų 

asmenų skaičius  
Iš jų 

socialiai nedrausti  

Panaudota 

lėšų, Eur 

2017 99 11 3000 

2018 73 6  1981 

2019 52 1 1300 

2020 35 - 793 

2021 20 - 272 

2022-11-07 14 1 

Iš viso 293 19 7346 
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Rūpinkimės sveikata šiandien – niekada 

nebus tinkamesnio laiko nei dabar!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vytauto Didžiojo g. 17, III a., LT-75132 Šilalė,  

  Tel. 8 (449) 46765, mob. 8 (687) 74779 

   El. p.  sveikatos.biuras@gmail.com 

    Intern. svetainė: www.silalesvsb.lt 


