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2019 m. dėl ypač palankaus klimato ir gamtinių
sąlygų, vyravusių žiemą ir ankstyvą pavasarį,
sergamumas erkių platinamomis ligomis itin padidėjo.

Didžiausias susirgimų skaičius registruotas 2019 m.
liepos - rugsėjo mėnesiais. Pavieniai susirgimų atvejai
registruoti ir žiemos mėnesiais. 

2019 m. Šiaulių rajone užregistruota 44 atvejai
sergančiųjų erkių platinamomis ligomis.

Šiaulių apskrityje 2019 m. užregistruota 55 proc.
daugiau sergančiųjų erkių platinamomis ligomis nei
2018 m.: 2019 m. užfiksuota 315 atv., 2018 m. - 202
atvejai. 



2019 m. Šiaulių rajone užfiksuoti 26 Laimo ligos
atvejai. 

Per 2017-2019 m. laikotarpį sergamumas Laimo liga
Šiaulių rajone padidėjo nuo 5,1 atv./10 tūkst. gyv. iki
6,3 atv./10 tūkst. gyv., tačiau neviršijo bendro
Lietuvos rodiklio (11,8 atv./10 tūkst. gyv.).
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Sergamumas Laimo liga Šiaulių rajone
pagal lytį 
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2019 m. Šiaulių rajone sergamumas Laimo liga,
vertinant pagal lytį, buvo vienodas: Laimo liga
dignozuota 13 vyrų ir 13 moterų. 
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2019 m. Šiaulių rajone Laimo liga diagnozuota 8
miesto gyventojams ir 18 kaimo gyventojų.
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2019 m. Šiaulių rajone užfiksuota 18 erkinio
encefalito atvejų.  2019 m. Šiaulių rajone nuo erkinio
encefalito mirė vienas asmuo.

Per 2017-2019 m. laikotarpį sergamumas erkiniu
encefalitu Šiaulių rajone padidėjo nuo 1,5 atv./10
tūkst. gyv. iki 4,3 atv./10 tūkst. gyv. ir viršijo bendrą
Šiaulių apskrities rodiklį (2,4 atv./10 tūkst. gyv.) bei
bendrą Lietuvos rodiklį (2,5 atv./10 tūkst. gyv.).
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2019 m. Šiaulių rajone erkinis encefalitas buvo
diagnozuotas daugiau moterims nei vyrams, tai yra
erkiniu encefalitu susirgo 7 vyrai ir 11 moterų.
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Sergamumas erkiniu encefalitu Šiaulių
rajone pagal gyvenamąją vietą
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2019 m. Šiaulių rajone erkinis encefalitas
diagnozuotas 3 miesto gyventojams ir 15 kaimo
gyventojų.
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15 abs. sk.



Tinkami drabužiai: šviesūs, ilgomis rankovėmis,
kepurė.
Repelentai: vaikams naudoti tik vaikams skirtus
repelentus.
Aplinka: rūpintis naminių gyvūnų apsauga nuo
erkių, pjauti reguliariai žolę (neleisti užaugti
aukščiau 20 cm), kirsti menkaverčius krūmus ir
bruzgynus, išvežti miško darbų atliekas, nupjautą
žolę bei lapus, naikinti graužikus.

Odoje atsiranda rausva, plintanti dėmė;
Galvos skausmai;
Pakilo temperatūra;
Bendras silpnumas;

JEIGU PO ERKĖS ĮKANDIMO:

BŪTINA KREIPTIS Į GYDYTOJĄ IR
NURODYTI APIE KONTAKTĄ SU

ERKE!

KAIP IŠVENGTI ERKĖS ĮKANDIMO?


