
Sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje 

 

Remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Marijampolės departamento pateiktais duomenimis, šių metų 49 savaitę sergamumo gripu buvo 

užregistruotas 1 atvejis Vilkaviškio rajono savivaldybėje (toliau – Vilkaviškio r. sav.) t. y. 2 atvejais 

mažiau nei šių metų 48 savaitę. Sergamumas ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – 

ŪVKTI) 49 savaitę Vilkaviškio r. sav. buvo užregistruotas didesnis nei 48 savaitę (49 savaitę – 101 

atvejis, 48 savaitę – 70 atvejų) (1 pav.). 

  

1 pav. Sergamumas gripu ir ŪVKTI 2019 m. 45–49 savaitę Vilkaviškio r. sav. 

Pastebimas sergamumo ŪVKTI augimas, ypač šių metų 49 savaitę (101 atvejis Vilkaviškio r. 

sav.). Didesnis sergamumas ŪVKTI pastebimas 0–17 metų žmonių tarpe (58 atv.). 

Remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Marijampolės departamento duomenimis, šių metų 49 savaitę Marijampolės apskrityje didžiausias 

sergamumas gripu ir ŪVKTI yra užregistruotas Marijampolės savivaldybėje, mažiausias – Kalvarijos 

savivaldybėje (2 pav.). 

2 pav. Sergamumas gripu ir ŪVKTI Marijampolės apskrityje 2019 m. 49 savaitę. 
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Šakių r. sav. sergamumas ŪVKTI šių metų 49 savaitę buvo užregistruota 133 atvejai, iš kurių 

didesnis sergamumas pastebimas 0–17 m. amžiaus žmonių tarpe t. y. 84 atvejai. 

Šių metų 49 savaitę Marijampolės apskrityje užregistruoti 7 gripo atvejai ir 815 atvejų ŪVKTI. 

Lyginant su 48 savaite, tai gripo atvejų 49 savaitę užregistruota 1 atveju daugiau ir ŪVKTI 49 savaitę 

užregistruota 57 atvejais daugiau nei 48 savaitę.  

 

Visuomenės sveikatos specialistė 

Eglė Kazakevičienė 


