
 

DĖL SU KLIMATO KAITA SUSIJUSIŲ LIGŲ (ALERGINIŲ IR INFEKCINIŲ) 2015–2020 

METŲ PROFILAKTIKOS PROGRAMOS VYKDYMO 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. gegužės 4 d.   

Nr. V-565 įsakymą „Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015–2020 metų 

profilaktikos programos patvirtinimo“ Jurbarko rajone buvo vykdoma erkių platinamų ligų 

epidemiologinė priežiūra: registruojami susirgimai Laimo liga bei erkiniu encefalitu (toliau EE), 

renkamos erkės Laimo ligos sukėlėjų nustatymui. 

Paskutinių 5 metų laikotarpyje stebima Jurbarko rajono gyventojų sergamumo Laimo liga ir 

erkiniu encefalitu didėjimo tendencija. Sergamumo duomenys 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. 

 

 
 

Tauragės apskrityje 2017 metais užregistruoti 104 Laimo ligos atvejai (10,74 atv. / 10 tūkst. 

gyv.), tai yra 17 atvejų mažiau nei 2016 metais. Mažiausias sergamumas Laimo liga 2016 ir 2017 

metais buvo Jurbarko rajone, didžiausias Tauragės rajone 2016 metais, Šilalės rajone 2017 metais. 

Sergamumo Laimo liga pasiskirstymą Tauragės apskrityje pagal rajonus pateikiame 2 lentelėje.   

 

2 lentelė. Sergamumas Laimo liga pasiskirstymas Tauragės apskrityje pagal rajonus 

2016-2017 m. 

 

 Susirgimų 

skaičius 

Rodiklis 

10 tūkst. gyv. 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Tauragės apskrityje 121 104 11,95 10,74 

Tauragės r. 80 62 16,25 13,14 

Jurbarko r. 11 10 3,99 3,80 

Šilalės r. 30 32 12,27 13,68 

 

Sergamumas Laimo liga registruojamas visus metus ir turi aiškiai išreikštą sezoniškumą,  

susijusį su erkių aktyvumu ir dažnesniu gyventojų lankymusi miškuose, parkuose ar kitose 

miškingose vietovėse. Pirmoji sergamumo pakilimo banga paprastai stebima balandžio–birželio 

mėnesiais, antroji – liepos–lapkričio mėnesiais. 

Tauragės apskrityje 2017 metais užregistruota 17 susirgimų erkiniu encefalitu (sergamumo 

rodiklis 1,76 atv. / 10 tūkst. gyv.) – tai 6 atvejais mažiau negu 2016 metais. Daugiausia susirgimų EE 

2016 ir 2017 metais buvo registruojama Jurbarko rajone, 2016 metais Šilalės rajone, 2017 metais 
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Tauragės rajone. Sergamumo erkiniu encefalitu pasiskirstymą Tauragės apskrityje pagal rajonus 

pateikiame 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Sergamumas erkiniu encefalitu pasiskirstymas Tauragės apskrityje pagal rajonus 

2017 m. 

 

 Susirgimų 

skaičius 

Rodiklis 

10 tūkst. gyv. 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Tauragės apskrityje 23 17 2,27 1,76 

Tauragės r. 8 4 1,62 0,85 

Jurbarko r. 12 8 4,35 3,04 

Šilalės r. 3 5 1,22 2,14 

 

Sergamumas EE turi išreikšta sezoniškumą, kuris susijęs su erkių aktyvumu ir dažnesniu 

gyventoju buvimu gamtoje, lankymusi miškingose vietovėse. Pirmieji susirgimai EE 2017 m. 

užregistruoti gegužės mėnesį. 

Tauragės apskrityje erkių bei uodų populiacijos stebėjimo stacionarų nėra. 2017 m. Tauragės 

apskrities skirtingose administracinėse teritorijose gegužės–birželio mėnesį keturis kartus buvo 

rinktos erkės. Surinktos 57 erkės pristatytos į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratoriją ištyrimui dėl Laimo ligos sukėlėjo. Ištirtos 53 erkės, iš jų 7 rastos užsikrėtusios Borrelia 

burgdorferi sukėlėju (13,2 proc.). Jurbarko rajone 2016 metais Kalvelių girininkijoje Pašvenčio miške 

surinkta 23 erkės, iš kurių 8 (34,8 proc.) buvo užsikrėtusios Laimo ligos sukėlėju, 2017 metais 

Kalnėnų miške surinkta 21 erkė, iš jų 3 (14,3 proc.) nustatytas Laimo ligos sukėlėjas.  

Duomenis apie ištirtas erkes pagal teritorijas ir užsikrėtusias Laimo ligos sukėlėju pateikiame 

4 lentelėje.   

4 lentelė. Erkių, ištirtų dėl Laimo ligos sukėlėjo nustatymo duomenys 2016-2017 m.  

 Ištirtų erkių  

skaičius 

Užsikrėtusių erkių  

skaičius 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Tauragės apskrityje 23 53 8 7 

Tauragės r. 0 18 – 2 

Jurbarko r. 23 21 8 3 

Šilalės r. 0 14 – 2 

 

Įgyvendinant Programos tikslą bei uždavinius, efektyviausias erkių kiekio mažinimo būdas – 

nuolatinė plotų, parkų priežiūra, šienaujant žolinę augmeniją, šalinant krūmus, medžių atžalas ir 

ataugas, išvežant lapų ir šakų sankaupas. Ypač tai aktualu pavėsingose ir drėgnesnėse vietose, kurios 

erkėms labiausiai tinkamos.  

 

 

 

 

 

Informaciją parengė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  

prie Sveikatos apsaugos ministerijos  

Tauragės departamento  

Jurbarko skyrius 

 


