
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informacija: 

Lietuvoje 2014 m. užregistruotas 21 kokliušo atvejis – tai 

dvigubai daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai 2013 m. 

2012 ir 2014 m. registruoti mirties atvejai nuo šios ligos 

sukeltų komplikacijų. Abu mirę kūdikiai buvo neskiepyti. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 

neskiepyti vaikai turi beveik 30 kartų didesnę tikimybę 

susirgti kokliušu nei pilnai skiepyti. 

Kokliušas – ūmi oro lašeliniu keliu plintanti bakterinė liga. 

Dažniausiai ja serga vaikai iki 5 metų, kartais paaugliai ir 

suaugusieji. Ypač ši liga pavojinga naujagimiams. 

Vakcinos turi būti skiriamos dėl trijų priežasčių: • Kai kurios 

ligos yra tiek paplitusios, kad sprendimas neskirti vakcinos 

yra sprendimas prisiimti šios ligos riziką (pavyzdžiui, 

kokliušo). • Kai kurios ligos vis dar egzistuoja aplinkoje. Šios 

ligos ir toliau išsivysto, tačiau pakankamai retai (pavyzdžiui, 

tymai, parotitas ir raudonukė). Sumažėjus imunizacijos 

apimtims, vėl bus šių ligų protrūkiai ir galbūt mirs vaikai. 

Būtent taip ir atsitiko praeito amžiaus aštuntojo 

dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje, 

kai JAV sumažėjo vakcinacijos nuo tymų apimtys. To 

pasekmė buvo 11 tūkst. hospitalizacijos ir daugiau kaip 

šimtas tymų sąlygotų mirčių atvejų JAV. • Kai kurios ligos 

išsivysčiusiose šalyse iš esmės išnyko (pavyzdžiui, 

poliomielitas ir difterija). Tačiau šios ligos kituose pasaulio 

regionuose ir toliau sukelia protrūkius. Atsižvelgiant į didelį 

tarptautinių kelionių mastą, šias ligas keliautojai ar 

imigrantai gali labai lengvai įvežti į šalį. 

Ar gali skiepytis žmogus, jei jis blogai jaučiasi – turi 

temperatūros, yra peršalęs ar serga kitomis ligomis? 

Ne. Sergantis, karščiuojantis žmogus skiepytis negali. Todėl 

kiekvienas apsilankęs skiepų kabinete pirmiausiai yra 

išsamiai apklausiamas, išsiaiškinama jo sveikatos būklė, 

vartojami vaistai, kokiomis ligomis jis yra persirgęs. Kai 

gydytojas įsitikina, kad žmogus yra sveikas ir neserga jokia 

ūmia liga, tuomet jis vakcinuojamas. 

Ar reikia skiepytis, jei žmogus jau persirgo, pavyzdžiui, 

vėjaraupiais, hepatitu A ir kt. ligomis? 

Persirgus dauguma infekcinių ligų imunitetas yra 

įgaunamas visam gyvenimui. Tačiau yra tokių ligų, pvz., 

kokliušas, difterija, kuriomis persirgus susidaro 

nepilnavertis imunitetas, todėl norint nuo jų apsisaugoti 

būtina skiepytis. 

 

Skiepai – tėvų pareiga? 

 Tėvai turi suprasti, kad jų pareiga rūpintis savo 

vaikais bei jų sveikata. 

 Būtent vaikų skiepai - tai vienas iš būdų, kuris padeda 

apsaugoti savo vaikus bei kitus vaikus, o taip pat ir 

suaugusiuosius nuo infekcinių ligų. 

 Šios infekcinės ligos dažnai yra pavojingos vaikams 

bei aplinkiniams - kai kuriais atvejais pasekmės būna 

skaudžios bei nepataisomos… 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos rasite: 
         Mažeikių rajono savivaldybės  

         visuomenės sveikatos biuras 

   Naftininkų g. 9, Mažeikiai 

www.mazeikiuvsb.istaiga.lt  

tel.: 8-443-41449   

 Leidybą finansuoja LR sveikatos apsaugos ministerija   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakcinacija gali išgebėti gyvybę. Saugių ir veiksmingų 

vakcinų dėka vienos ligos, sąlygojančios rimtas 

komplikacijas ir mirtis pašalintos, kitos eliminuojamos 

(poliomielitas, tymai, raudonukė). 

Vakcinacija apsaugo ateities kartas. Skiepų dėka pasaulyje 

išnaikinti raupai, ES – poliomielitas, iki 2020 m. ES siekiama 

išnaikinti tymus ir raudonukę. Kai kurios vakcinomis 

valdomos ligos tapo itin retos, tai nulėmė ilgalaikiai 

http://www.mazeikiuvsb.istaiga.lt/


skiepijimai. Ateityje, dėka skiepų, išnaikinus aplinkoje 

cirkuliuojančius sukėlėjus t.y. pašalinus ligą, nereikės nuo 

jos skiepyti vaikų, anūkų ir proanūkių. 

 

Vakcinos – vaistiniai preparatai, atitinkantys tarptautinius 

reikalavimus. Vakcinos, kaip ir visi kiti vaistai, 

registruojamos (leidžiama juos naudoti) tik įvertinus jų 

saugumą ir efektyvumą. Nepageidaujamos reakcijos 

dažniausiai lengvos ir savaime praeinančios, sunkios 

reakcijos pasitaiko ypatingai retai.  

Vakcinacija apsaugo aplinkinius. Sumažėjus skiepijimo 

apimtims vis dažniau kyla užkrečiamųjų ligų protrūkiai. 

Dabar skiepijantis galima apsisaugoti nuo 28 ligų. Tačiau ne 

visi asmenys gali būti apsaugoti vakcinų pagalba: dėl 

medicininių kontraindikacijų, kūdikiai - per maži, kad būtų 

skiepijami (pvz. MMR). Atsižvelgiant į tai ir siekiant 

apsaugoti save ir aplinkinius labai svarbu skiepytis patiems 

ir skiepyti savo vaikus. 

Vakcinacija taupo laiką ir pinigus. Susirgęs asmuo neina į 

darbą, perka vaistus, guli ligoninėje, slaugo namie susirgusį 

vaiką. Liga gali sukelti komplikacijas dėl kurių sveikimo 

procesas sunkėja, ilgėja. Skiepijimo programų esmė - 

asmens ir visuomenės apsauga. 

Aplinkoje egzistuoja pavojingų ir užkrečiamų ligų, kuriomis 

vaikai gali susirgti. Šios ligos „atneša“ nemažai neigiamų 

pasekmių- žaloja vaikų organizmą bei kartais sukelia 

mirties atvejus. Apsisaugoti nuo pavojingų ligų padeda 

vaikų skiepai. 

 

Lietuvoje yra vaikų skiepų kalendorius, kurio patariama 

laikytis, siekiant apsaugoti vaikus nuo pavojingų ligų ir 

užkrečiamų ligų. Vaikų skiepų kalendoriuje yra pateiktos 

skiepų rūšys bei laikotarpis, per kurį vaikai turi būti 

paskiepyti. Todėl patariama turėti vaikų skiepų pasą, kad 

tėvai galėtų sekti, kokiais skiepais yra paskiepytas jų 

vaikas. Dažniausiai vaikų skiepų pasą tėvai gauna, išėjus iš 

ligoninės, po gimdymo. Skiepų kalendorių galite rasti 

internete, adresu: VAIKŲ SKIEPŲ KALENDORIUS 

LIETUVOJE 

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/lr_vaik%C5%B3%

20profilaktini%C5%B3%20skiepijim%C5%B3%20kalendori

us.pdf 

Lietuvoje yra ne tik privalomasis vaikų skiepų kalendorius, 

bet ir pasirenkama papildoma vakcinacija nuo tokių ligų 

kaip roto-virusas (geriamoji vakcina), vėjaraupiai, gripas, 

erkinis encefalitas ir kt. Šių vakcinų valstybė nefinansuoja, 

bet Jūs turite teisę, galimybę, pasirinkimą patys jas 

apmokėti ir augti sveiki.  

 

 

Mitas ar Tikrovė ? 

Vakcinos sukelia autizmą ? 

1999 m. Brent Taylor su bendradarbiais tyrė vakcinacijos 

MMR ir autizmo išsivystymo tarpusavio ryšį. Taylor 

išanalizavo 498 autizmu ar į autizmą panašiu sutrikimu 

sergančių vaikų ligos istorijas. Atvejai buvo nustatomi 

remiantis Anglijos Siaurinio Temzės regiono registrais prieš 

MMR vakcinos įvedimą Jungtinėje Karalystėje 1998 m. ir po 

to. B. Taylor tyrė paskiepytų ir nepaskiepytų vaikų 

sergamumo autizmu dažnumą ir jų amžių, kai buvo 

nustatyta autizmo diagnozė. Jis nustatė, kad I) skiepytų 

vaikų procentinė dalis autizmu sergančių vaikų ir šia liga 

nesergančių vaikų grupėse Siauriniame Temzės regione 

nesiskyrė; 2) amžiaus, kai vaikams buvo diagnozuotas 

autizmas, skirtumo tarp paskiepytų ir nepaskiepytų vaikų 

nebuvo nustatyta; 3) po vakcinacijos MMR vakcina praėjus 

dviem, keturiems arba šešiems mėnesiams autizmo 

simptomų neatsirado. 

Vienas geriausių būdų siekiant nustatyti, ar konkreti liga, ar 

sindromas yra nulemti genetiškai, yra ištirti šio reiškinio 

dažnumą tarp identiškų ir neidentiškų dvynių. Vienam iš 

dvynių nustačius autizmą taikant griežtą autizmo 

apibrėžimą, autizmu serga apytiksliai 60 proc. identiškų 

dvynių ir 0 proc. neidentiškų dvynių. Taikant platesnį 

autizmo apibrėžimą (apimantį į autizmą panašius 

sutrikimus), autizmas nustatytas apytiksliai 92 proc. 

identiškų ir 10 proc. neidentiškų dvynių. Taigi akivaizdu, 

kad 6 autizmas turi genetinį pagrindą. Autizmo priežasčių 

paaiškinimą galima surasti tyrimuose, kuriuose tiriama, 

kada išryškėja pirmieji autizmo požymiai. Tikriausiai 

geriausi duomenys, leidžiantys nustatyti pirmuosius 

autizmo požymius, yra „namų kino tyrimai". Šiuose 

tyrimuose pasinaudojama privalumu, kurį suteikia daugelio 

tėvų filmuojami vaikai jų pirmojo gimtadienio metu (prieš 

juos skiepijant MMR vakcina). Namuose filmuotų vaikų, 

kuriems buvo diagnozuotas autizmas, ir kuriems ši liga 

nebuvo nustatyta, medžiaga buvo užkoduota ir parodyta 

vystymosi specialistams. 


