Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D,10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt
(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA Nr. 7

sveikata (metinė)

2011
(metai)

Nr.

(užpildymo data)

1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms metinę ataskaitą pateikia iki sausio 5 d.,
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministerijai – iki kovo 1 d.

Ligos pavadinimas
Tuberkuliozė

Vakcina
BCG (naujagimiai)
HepB1 (naujagimiai)

Hepatitas B

Difterija, stabligė,
kokliušas,
poliomielitas

Paskiepytų asmenų
skaičius (B)

Skiepijimo apimtys
procentais (C)*

26849
26278

97,80
95,72

30875
32393

29214
31302

94,62
96,63

30875

29258

94,76

30875

28515

92,36

32393

29015

89,57

28160

26397

93,74

HepB2 (kūdikiai)
HepB3 (1 metai)
HepB3 (2 metai)

Difterija, stabligė,
kokliušas,
poliomielitas, B
tipo Haemophilus
influenzae infekcija

Asmenų skiepijamoje
amžiaus grupėje
skaičius (A)
27453
27453

DTaP/IPV/Hib1
(1 metai)
DTaP/IPV/Hib1
(2 metai)
DTaP/IPV/Hib2
(1 metai)
DTaP/IPV/Hib2
(2 metai)
DTaP/IPV/Hib3
(1metai)
DTaP/IPV/Hib3
(2 metai)
DTaP/IPV/Hib4
(2 metai)
DTaP/IPV/Hib4
(3 metai)
DTaP/IPV5 (6 metai)
DTaP/IPV5 (7 metai)
DTaP/IPV5 (8 metai)

Td6 (15 metų)

Difterija, stabligė

Td6 (16 metų)

37427

35216

94,09

32393

30365

93,74

28160

26387

93,70

Td6 (17 metų)
MMR1 (1 metai)

Tymai, raudonukė, MMR1 (2 metai)
MMR2 (6 metai)
epideminis
MMR2 (7 metai)
parotitas
MMR2 (8 metai)

Kitos ligos:

PASTABOS: * – skiepijimo apimtys procentais apskaičiuojamos pagal formulę C=(B*100)/A.
SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės,
neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; DTaP/IPV –
difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų)
vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

