Pasaulinė pasiutligės diena
Rugsėjo 28-ąją, minima pasaulinė pasiutligės diena. Nuo 2007 m. ši diena kasmet minima
Luiso Pastero, atradusio vakciną nuo pasiutligės, mirties dieną. Per pastaruosius dešimt metų
Lietuvoje nuo pasiutligės mirė du žmonės. Paskutinė mirtis nuo pasiutligės užregistruota 2007 m.
Tuomet mirė vyras, kuriam kelionės po Indiją metu įkando šuo.
Pasiutligė yra išplitusi visame pasaulyje, išskyrus Antarktidos žemyną. Daugiau negu 95 proc.
pasaulyje žmonių mirčių nuo pasiutligės yra registruojama Pietryčių Azijoje (ypatingai Indijoje) ir
Afrikos žemyne. Pagrindinis užsikrėtimo kelias, net 99 proc. atvejų – įkandus pasiutlige sergančiam
šuniui. Nepaisant to, kad pasiutligės galima išvengti, kasmet nuo jos pasaulyje miršta apie 55 tūkst.
žmonių, vidutiniškai po vieną žmogų kas 10 minučių. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) duomenimis, iš visų kasmet nuo pasiutligės mirštančių žmonių, net 30–50 proc. sudaro
vaikai iki 15 metų.
Lietuvoje į medikus besikreipiančių asmenų, nukentėjusių nuo gyvūnų, ženkliai sumažėjo po
2006 m., kuomet mūsų šalyje pradėta vykdyti laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 2006 m. Lietuvoje buvo užregistruoti
2232 pasiutligės atvejai. Sistemingai vykdant laukinių gyvūnų vakcinaciją rezultatai kasmet gerėja.
2007 m. nustatyti – 432, 2008 m. – 69, 2009 m. – 63 pasiutligės atvejai. Praėjusiais 2010 m. –
nustatyti tik 33 atvejai, iš jų – 2 atvejai naminiams gyvūnams.
Informacija iš ULAC

Lietuvos medicinos bibliotekos sudarytame literatūros sąraše pateikiami šaltiniai iš
bibliotekos el. katalogo abėcėlės tvarka lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinius galima užsakyti
elektoriniu būdu iš namų ir atsiimti bibliotekoje. Taip pat rekomenduojame naudotis bibliotekos
duomenų bazėmis, kuriose rasite daugiau informacijos dominančia tema.
Informacijos paieškos subtilybių galite išmokti Lietuvos medicinos bibliotekos rengiamuose
kursuose.
Kilus klausimams galite kreiptis: el. paštu klauskite@lmb.lt, tel.: (8~5) 261 73 96
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