
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ IMUNIZACIJA –  sveika gyvenimo pradžia 

Vaikų skiepijimas -prioritetinė sveikatos priežiūros sritis visame pasaulyje, 

nepaisant šalies ekonominio išsivystymo lygio 

 

Nuo visuomenės požiūrio į skiepus, skiepų saugumą ir jų būtinumą, 

priklauso vykdomų skiepijimo programų veiksmingumas. Pasaulio sveikatos 

organizacijos duomenimis, skiepijimo mastas, leidžiantis kontroliuoti ar net 

likviduoti užkrečiamąsias ligas, yra ne mažiau kaip 90–95 proc. paskiepytų 

vaikų. 2020 m. dėl COVID-19 (koronaviruso) pandemijos įvesto karantino vaikų 

profilaktinio skiepijimo apimtys ženkliai sumažėjo. Šiaulių mieste stebima 1 

metų amžiaus vaikų DTP (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina), poliomielito ir 

B tipo Haemophilus influenzae infekcijos (3 dozės) skiepijimo apimčių mažėjimo 

tendencija, kuri dar labiau suprastėjo nuo 2019 m. - vakcinacijos apimtys 

Šiaulių mieste tesiekė tik 87,7 proc. 2020 m. – 89,1 proc. 



Mažėjant skiepijimo apimtims, mažėja kolektyvinis imunitetas 

visuomenėje ir kyla grėsmė vėl grįžti užkrečiamosioms ligoms, kurios buvo 

valdomos profilaktiniais skiepais. Visuomenės sveikatos specialistai ragina 

pasitikėti mokslu ir vakcinų nauda bei sutelkti dėmesį  į Lietuvoje vykdomą vaikų 

profilaktinių skiepų programą, kad sugrįžtume prie buvusio skiepijimo lygio. 

Lietuvoje 2 mėnesių kūdikius rekomenduojama paskiepyti pirmąja Hib 

vakcinos doze, įprastai esančia viename vaistiniame preparate kartu su skiepais 

nuo kokliušo, difterijos, stabligės (DTaP) ir skiepais nuo poliomielito (IPV). Vaikai 

pagal LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių šia vakcina skiepijami 2 

mėn., 4 mėn., 6 mėn. ir pakartotinai 18 mėn. amžiaus. Patikimas ir 

ilgalaikis imunitetas pasiekiamas tik įskiepijus visas rekomenduojamas Hib 

vakcinos dozes.  

Manoma, kad Lietuvoje nuo 2006 metų vietoj monovalentės vakcinos 

pradėjus naudoti penkiavalentę,  kombinuotos vakcinos kūdikių tėveliai prisibijo 

dėl didesnių ir rimtesnių ar sunkiau nustatomų šalutinių poveikių arba mažesnio 

jų veiksmingumo. Tačiau šios baimės visai nepagrįstos, nes kombinuotos 

vakcinos suteikia tokią pačią efektyvią apsaugą, kaip ir kitos. Pastebėta, kad 

šalutiniai kombinuotos DTaP vakcinos (skiepai nuo kokliušo, difterijos, 

stabligės) poveikiai yra mažesni, nei įskiepijant kiekvieną komponentą atskirai. 

Nuo pat gimimo kūdikio imuninė sistema saugo jį nuo aplinkoje esančių 

mikrobų. Be šios apsaugos kūdikio organizmas tiesiog nesusidorotų su 

dešimtimis tūkstančių bakterijų ir virusų, kurių nuolat yra ant odos, nosyje, 

gerklėje ir žarnyne. Būtent todėl, kūdikio imuninė sistema paprastai ir lengvai 

susidoroja su keliomis vakcinomis, skiriamomis pagal imunizacijos programą. 

Daugumai kūdikių nepasireiškia joks šalutinis poveikis, tačiau visi jie skirtingi. 

Jei po skiepijimo kūdikis tapo irzlesnis, tai normalu ir greičiausiai po 48 valandų 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11709765


tai praeis. Jei pasireiškė nestiprus karščiavimas, tai požymis, kad imuninė 

sistema reaguoja. Praeinantis sukietėjimas dūrio vietoje – palyginti dažna 

pasitaikanti nepageidaujama Hib vakcinos reakcija, o alerginės reakcijos į šią 

vakciną yra itin retos. Todėl alerginėmis ligomis sergantys vaikai, taip pat kaip ir 

sveiki, turi būti skiepijami siekiant apsaugoti nuo sveikatai ir gyvybei grėsmingų, 

virusų ir bakterijų sukeliamų ligų. Infekcijos rizika, vengiant vakcinacijos, viršija 

galimą skiepijimo riziką. 

Kombinuotų vakcinų poreikis atsirado, kuomet imta skiepyti nuo didelio 

skaičiaus ligų. Jos kuriamos tam, kad pavyktų sumažinti apsilankymų pas 

gydytoją ir dūrių skaičių. Šios vakcinos taip pat sumažina medicinos personalo, 

transportavimo, sandėliavimo kaštus (nors jų kūrimas yra gerokai brangesnis ir 

ilgesnis). Laikantis Lietuvos profilaktinių vaikų skiepijimų kalendoriaus vaikai iki 

7 metų amžiaus yra paskiepijami, priklausomai nuo tėvų pasirinkimo ir gydytojų 

rekomendacijų, iki 14 kartų. Jeigu laikytumėmės identiško plano, tačiau 

nenaudotume kombinuotų vakcinų, vaikus reikėtų skiepyti 26 kartus. 

 

Nuo kokių ligų jūsų vaiką saugo penkiavalentė Hib vakcina? 

(DTP+ B tipo Haemophilus influenzae)? 

 

Haemophilus influenzae B INFEKCIJOS (Hib) – tai mažų vaikų liga, kuria 

dažniausiai serga vaikai iki 5 metų amžiaus. Ji sukelia bakteremiją (bakterijų 

buvimą kraujyje), gyvybei pavojingą epiglotitą (antgerklio uždegimą), plaučių 

uždegimą ir meningitą (smegenis gaubiančių dangalų uždegimą). Sergamumas šia 

infekcija padidėja rugsėjo – gruodžio ir kovo – gegužės mėnesiais.  

 

DIFTERIJOS – tai nosiaryklės ir kvėpavimo takų gleivinės infekcinis uždegimas, 

pasireiškiantis bendra organizmo intoksikacija, širdies ir nervų sistemos pažeidimu.  



STABLIGĖS - tai ūmi infekcinė liga, pasireiškianti nepaprastai skausmingais 

raumenų spazmais, kurių metu gali įvykti asfiksija ir mirtis. Stabligės sukėlėjais 

užsikrečiama, kai susižeidus ar nusideginus žaizda užkrečiama dirvožemiu. 

Patekę į gilią žaizdą, stabligės sukėlėjai pradeda gaminti stiprų nuodą, kuris 

sukelia raumenų spazmus. Nuo šios ligos visi skiepijami vaikystėje, tačiau kas 

10 metų imunitetą būtina stiprinti ir suleisti dar vieną vakcinos dozę. 

KOKLIUŠO - ankstyvojo amžiaus kūdikiams kokliušas yra labai sunki liga. 

Teigiama, kad 6 iš 100 kokliušas komplikuojasi pneumonija, 1 iš 200 – būna 

trumpalaikiai traukuliai, 1 iš 500 – sunkios smegenų komplikacijos, 1 iš 250 – 

miršta. 

 

POLIOMELITO - tai ūmi virusinė infekcija, sukelianti įvairių raumenų 

paralyžius. Dažniausiai pažeidžiami galūnių raumenys, o sunkiausios ligos 

formos sukelia kvėpavimo raumenų paralyžių, nuo kurio ligoniai neretai miršta. 

Persirgus poliomielitu, luošinantis raumenų paralyžius gali išlikti visam 

gyvenimui. 

 

 

Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi be ligų,  

               kurių galima išvengti skiepijantis! 

                                (Pasaulio sveikatos organizacija) 

 

 

 

Informacinį pranešima parengė:  

Visuomenės sveikatos specialistė Karolina Rušinskienė 


