
Šį leidinį finansavo  ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir 
Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį 
atsakinga  VšĮ Šilalės rajono ligoninė. 

ES sudaro 28 valstybės-narės, kurios nusprendė dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, resursais. Per 50 savo gyvavimo metų joms pavyko sukurti 
stabilumo, demokratijos ir pastovaus vystymosi garantą su išsaugota
kultūrine įvairove, tolerancija ir asmenine laisve. ES laikosi politikos 
skleisti savo vertybes ir pasiekimus šalyse-narėse ir tarp tautų už jos ribų.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra 
finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos 
lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą
per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant
anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės
priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama 
glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir 
ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos 
Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, 
kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus 
pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo 
kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai
 – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo 
įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių 
valdymo, transporto ir kt. srityse.

Projektas LT- RU 2-081 ,,Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės
gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“ yra vykdomas 
Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės ir partnerio - Kaliningrado 
srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės. Projektas nukreiptas į 
problemų sprendimą, gydymo prieinamumą ir ligų profilaktiką, medicinos
infrastruktūros vystymą (patalpų modernizaciją, atstatomąjį gydymą ir 
aprūpinimą šiuolaikine įranga), medicininio personalo kvalifikacijos 
kėlimą Šilalės rajone ir Kaliningrado srityje. Vienas iš pagrindinių projekto 
momentų  yra ligų prevencijos programos, turinčias didžiausias rizikas  
bendroje mirtingumo skalėje Rusijos Federacijoje ir Lietuvoje taip pat 
sveikos gyvensenos propagavimas, susirgimų profilaktika.

PROJEKTAS LT-RU-2-081

MEDICININĖS 
PAGALBOS 
PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS
GERINIMO PROGRAMA  
BALTIJSKO IR ŠILALĖS

 MIESTUOSE 

INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, 
LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ 
ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

El. paštas:  info@silalesligonine.lt
Tinklapis:  www.silalesligonine.lt

Vytauto Didžiojo g.19, LT-75132 , Šilalė 
Telefonas:  (8 449) 74235

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

ŽIV IR AIDS
PROFILAKTIKA:
GALIMI 
UŽSIKRĖTIMO
KELIAI

ELGESIO MODELIAI IR SĄLYGOS, 
DIDINANČIOS RIZIKĄ UŽSIKRĖSTI
ŽIV, ĮSKAITANT RIZIKOS FAKTORIUS:

NESAUGUS ANALINIS IR VAGINALINIS
SEKSAS

I N T R A V E N I N I U S  N A R K O T I K U S  
VARTOJANČIŲ ASMENŲ UŽKRIESTŲ 
ADATŲ, ŠVIRKŠTŲ IR  KITŲ INJEKCINIŲ
ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS

NESAUGIOS INJEKCIJOS, KRAUJO 
PERPYLIMAS, AUDINIŲ PERSODINIMAS,
MEDICININĖS PROCEDŪROS, ĮSKAITANT
NESTERILIUS PJŪVIUS ARBA DŪRIUS

KITOS LYTINIU KELIU PERDUODAMOS
INFEKCIJOS, TOKIOS KAIP GONORĖJA,
S I F I L I S ,  H E R P E S  V I R U S A S ,
CHLAMIDIOZĖ IR BAKTERINĖ VAGINOZĖ

MEDICINOS DARBUOTOJŲ ATSITIKTINĖS
 TRAUMOS ĮSIDURIANT NAUDOTOMIS ADATOMIS

ŽIV - TAI ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSAS.
ŽIV  SUKELIA AIDS - ĮGYTĄ IMONODEFICITO 
SINDROMĄ, PASIREIŠKIANTĮ ĮVAIRIOMIS
INFEKCIJOMIS, NAVIKAIS IR KITOMIS 
LIGOMIS.

Paskutinė ŽIV stadija yra įgytas imunodeficitas (AIDS), kuris 
negydomas kai kuriems žmonėms gali pasireikšti po daugelio metų. 
AIDS didina riziką sirgti kai kuriomis vėžio formomis arba kai kuriomis
sunkiomis chroniškomis ligomis.

2019 BENDRAS SUSIRGUSIŲJŲ SKAIČIUS:

 Lietuvoje 151 žmogus
 Tauragės apskrityje 2 žmonės

Susirgusjųjų ŽIV simptomai priklauso nuo to, kiek liga yra pažengusi. 
Užsikrėtę žmonės pirmosiomis savaitėmis nejaučia jokių simptomų
arba gali išsivystyti eilė simptomų: karščiavimas, galvos skausmas,
bėrimas, gerklės skausmas.

Infekcija palaipsniui silpnina imuninę sistemą. Infekuotam 
žmogui gali atsirasti šie simptomai: patinę limfmazgiai, 
sumažėjęs svoris, karščiavimas, viduriavimas ir kosulys. 
Negydant gali komplikuotis į tokius sunkius susirgimus kaip: 
TBC, kriptokokinis meningitas, sunkios bakterinės infekcijos
ir onkologiniai susirgimai- limfoma ir Kapoši sarkoma.

ŽIV gali būti perduodamas per užsikrėtusių žmonių skysčius: 
kraują, motinos pieną, spermą, makšties išskyras. ŽIV gali būti
perduota  iš motinos – vaikui: prieš gimdymą, gimdymo metu, 
arba tuoj po gimdymo. Per kasdieninius įprastus kontaktus 
tokius kaip, bučinys, apkabinimas, rankos paspaudimas arba 
naudojimasis bendrais daiktais, naudojimasis maisto 
produktais, vandenį - ŽIV neužsikrečiama.

ELGESIO MODELIAI IR SĄLYGOS 
DIDINANČIOS RIZIKĄ 

UŽSIKRĖSTI ŽIV
ĮSKAITANT RIZIKOS FAKTORIUS:

Vyriškų ir moteriškų prezervatyvų naudojimas.
Teisingas ir sistemingas vyriškų ir moteriškų prezervatyvų 
naudojimas vaginalinio ir analinio sekso metu gali apsaugoti 
nuo lytiškai plintančių ligų, įskaitant ir ŽIV.

Testavimas ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų 
konsultavimas.

Rekomenduojama visiems žmonėms išsitirti turėjusiems bent
vieną rizikos faktorių. Tai padės sužinoti apie savo susirgimo 
riziką ŽIV ir kuo greičiau gauti profilaktinį gydymą.

Testavimas TBC ir konsultavimas, nukreipimas 
gydymui.

TBC laikoma labiausiai išplitusia tarp ŽIV infekuotų. Be 
tikslios diagnozės ir TBC gydymo  ištinka mirtis, kuri yra 
paplitusi tarp ŽIV infekuotų- kas trečia mirtis ŽIV infekuoto 
yra susijusi su TBC. Ankstyva TBC diagnozė ir neatidėliotinas 
prieštuberkuliozinis gydymas bei antivirusinė terapija gali 
užkirsti kelią ankstyvoms mirtims.

Antivirusinės terapijos naudojimas profilaktikos
tikslais.

Keletas mokslinių tyrimų įrodė, kad infekuoti ŽIV ir gaunantys 
antivirusinį gydymą neperduoda ŽIV infekcijos savo partneriui. 
Antivirusinis gydymas yra rekomenduojamas gyvenantiems su
ŽIV infekuotais. Antivirusinis gydymas yra rekomenduojamas
visiems ŽIV infekuotiems žmonėms, kad sumažintų užsikrėtimo
riziką bei mirčių skaičių. PSO rekomenduojama siūlyti visiems 
ŽIV infekuotiems antivirusinę terapiją, kas padidintų 
išgyvenamumą ir sumažintų mirtingumą.

Savanoriškas vyro apyvarpės apipjaustymas.

Profilaktika  su atsitiktiniais partneriais. 

Post ekpozicinė profilaktika -

Infekcijos užkirtimas nuo motinos vaikui.

Mediciniškas vyro apyvarpės apipjaustymas sumažina ŽIV
riziką 50 % tarp heteroseksualių partnerių.

Kasdienė profilakta su neinfekuotais ŽIV naudojant 
antivirusinius vaistus , siekiant užkirsti kelią ŽIV infekcijai. 
Šis būdas yra vienas iš profilaktikos variantų poroms kur 
vienas yra ŽIV infekuotas, o kitas ne.

tai antivirusinių preparatų naudojimas 72 val. bėgyje,
siekiant užkirsti kelią ŽIV infekcijai. Į post ekspozicinę 
profilaktiką įtraukta konsultacija, pirmos pagalbos 
suteikimas, testavimas ŽIV ir 28 dienių antivirusinis 
gydymas preparatais  ir tolimesne medicinos pagalba.

LAIKU NUSTATANT ŽIV 
SVARBI PROFILAKTINĖ 

APŽIŪRA IR 
DISPANSERIZACIJA

 
Perinatalinio ŽIV perdavimo tikimybė priklauso nuo įvairių 
veiksnių.
Veiksniai, didinantys ŽIV perdavimo riziką, klasifikuojami:
viruso veiksniai, motinos veiksniai,  akušeriniai veiksniai, 
vaisiaus ir naujagimio veiksniai.

ŽIV perdavimo iš motinos vaikui užsikrėtimo laikas ir tikimybė:
Nėštumo metu: dažniausiai užsikrečiama vėlyvuoju nėštumo 
laikotarpiu (20–25 proc.). 
Gimdymo metu : užsikrečiama dėl naujagimio odos ar 
gleivinių sąlyčio su motinos krauju ar gimdos kaklelio 
išskyromis (60–70 proc.).
Po gimimo užsikrečiama retai. Naujagimius ir kūdikius 
galima užkrėsti maitinant motinos pienu (10–15 proc.).
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