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Vaikų grupės

7 metų amžiaus
vaikai (vaikai, kurių
amžius ataskaitinių
metų gruodžio 31 d.
buvo nuo 7 m. iki 7
m. 11 mėn. 29 d.)

Vaikų, kuriems
reikia atlikti
tuberkulino
mėginį,
skaičius (tik
ASPĮ
prisirašiusiųjų
vaikų skaičius
ataskaitinių
metų gruodžio
31 d.)

Vaikų,
kuriems
atliktas
tuberkulino
mėginys,
skaičius (vaikų
skaičius,
kuriems per
kalendorinius
metus buvo
atliktas
mėginys)

Vaikų,
kuriems
nustatytas
teigiamas
tuberkulino
mėginys,
skaičius (vaikų
skaičius,
kuriems
atliktas
mėginys buvo
teigiamas)

Vaikų, kurie
nusiųsti
konsultuotis
pas specialistą,
skaičius (vaikų
skaičius, kurie
dėl teigiamo
mėginio
nusiųsti
specialisto
konsultacijai)

Vaikų, kuriems
diagnozuota
tuberkuliozė (A
15-19 pagal
TLK-10-AM),
skaičius (vaikų
skaičius, kurie
dėl teigiamo
mėginio buvo
siųsti
konsultacijai ir
jiems nustatyta
TB diagnozė)

Įrašyti visus
prisirašiusius
vaikus
nepriklausomai
nuo jų
priklausymo
rizikos grupei
kurių amžius
ataskaitinių
metų gruodžio
31 d. buvo nuo
7 m. iki 7 m. 11
mėn. 29 d.

Įrašyti, kiek 7
m. amžiaus
vaikų buvo
patikrinta

Įrašyti, kiek iš
patikrintų 7 m.
amžiaus vaikų
buvo teigiamas
mėginys

Įrašyti, kiek iš
7 m. amžiaus
vaikų, kuriems
buvo
teigiamas
mėginys,
nusiųsta
konsultacijai

Įrašyti, kiek iš 7
m. amžiaus
vaikų, kurie dėl
teigiamo
mėginio buvo
siųsti
konsultacijai ir
jiems nustatyta
TB diagnozė

X

X

X

X

Vaikų, kuriems
diagnozuota
atviros formos
tuberkuliozė
(pagal TLK-10AM A15.0-15.2,
15.5), skaičius
(vaikų skaičius,
kurie dėl teigiamo
mėginio buvo
siųsti
konsultacijai ir
jiems nustatyta
atviros formos TB
diagnozė)
Įrašyti, kiek iš 7
m. amžiaus
vaikams nustatytų
TB atvejų buvo
atviros formos
tuberkuliozė

Pvz.: 100
Rizikos grupės: (visi
nurodytoms rizikos
grupėms
priklausantys vaikai,
kurių amžius
ataskaitinių metų
gruodžio 31 d. buvo
nuo 0 m. iki 6
m.11mėn. 29 d. ir nuo
8 m. iki 17 m. 11 mėn.
29 d.)
Neskiepyti nuo
tuberkuliozės (vaikai,
kurių dokumentuose
nėra įrašų apie
atliktą BCG skiepą
ir/ar kurie neturi
BCG
randelio).Tuberkulino
mėginius atlikti iki 7
m.amžiaus.
Bendraujantys su
sergančiais
tuberkulioze

X

Pvz.: 10

Pvz.:10

X

(šeimoje, kolektyve)
(pagal iš VSC gautą
informaciją apie
būtinybę atlikti
tuberkulino mėginį
arba kitą turimą
informaciją apie
paciento bendravimą
su sergančiaisiais
atvira / aktyvia
plaučių tuberkuliozės
forma)
Dažnai sergantys
viršutinių kvėpavimo
takų ligomis:
iki 2–3 metų – 6
susirgimai ir
daugiau; 4 metų – 5
susirgimai ir
daugiau; 5–6 metų –
4 susirgimai ir
daugiau; 7 metų ir
vyresniems – 3
susirgimai ir
daugiau. Šiai grupei
priklausantiems
vaikams TM galima
atlikti ir anksčiau,
gydytojui įvertinus
kitas esamas rizikos
grupes bei
individualią vaiko
sveikatos būklę.
Sergantys lėtinėmis
(plaučių, inkstų,
cukriniu diabetu)
ligomis
Gydomi
kortikosteroidais
(ilgalaikis gydymas
per burną)
Infekuoti žmogaus
imunodeficito virusu
arba kitos
imunodeficitinės
būklės
Iš socialinės rizikos
šeimų (vadovaujantis
turima informacija iš
kitų institucijų arba
nusprendžiama
vadovaujantis
„socialinės rizikos
šeima“ apibrėžimu*)
Gyvenantys
sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose,
vaikų globos
namuose,
internatuose,

Pvz.:10

Pvz.:10

Pvz.:10

Pvz.:10

Pvz.:10

Pvz.:10

pensionatuose
Migrantai (atvykę
Pvz.:10
nuolat ar laikinai
gyventi į Lietuvą iš
TB endeminių
šalių**)
Iš viso:
Pvz.:190
(įrašoma suma
sudėjus 7 m. vaikus ir
visoms rizikos
grupėms
priklausančius
vaikus)
Pastabos:
1. Pirmąjį ataskaitos stulpelį pildo visos ASPĮ, kurios teikia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir turi prisirašiusių
vaikų skaičių. Jeigu tuberkulino mėginiai atliekami pagal sutartį kitoje ASPĮ, duomenis šioje formoje nurodo mėginius
atliekanti ASPĮ, pildant kitus ataskaitos stulpelius.
2. Kai ataskaitą pildo ASPĮ, neteikianti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų ir neturinti prisirašiusiųjų vaikų skaičiaus,
pirmojo stulpelio pildyti nereikia. Neteikiančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugų ir neturinčios prisirašiusių vaikų
skaičiaus ASPĮ, duomenis visuomenės sveikatos centrams pateikia pagal administracines teritorijas, o ne bendrai už apskritį.
3. Jeigu nuo 0 m. iki 6 m. 11 mėn. 29 d. ir nuo 8 m. iki 17 m. 11 mėn. 29 d. amžiaus vaikas, nepriklauso nurodytoms rizikos
grupėms, bet jam buvo atliktas tuberkulino mėginys, ataskaitoje nerodyti.
4. Jeigu vaikui per kalendorinius metus buvo atliktas daugiau nei vienas mėginys, ataskaitoje nurodyti vaikų skaičių, o ne
TM skaičių.
5. Vietoje tuberkulino naudotų kitų preparatų ar tyrimo metodų ataskaitoje nurodyti nereikia.
Paaiškinimai:
* - „socialinės rizikos šeima“ yra šeima, kurioje auga vaikų iki 17 m. 11 mėn. 29 d. metų ir kurioje bent vienas iš tėvų:
 piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis;
 yra priklausoma nuo azartinių lošimų;
 dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų;
 naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą;
 gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam,
dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui;
 šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
Šaltinis: http://www.vaikoteises.lt/lt/vaiko_teisiu_apsauga/socialines_rizikos_seima/, 2014-04-10
** - šalis, kurioje sergamumas TB daugiau nei 100 atvejų 100 000 gyv./metus. Šalių sergamumo TB duomenis galima rasti:
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/

