IMUNIZACIJA
Vaikai skiepijami nuo 14 infekcijų
Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių naujagimiai, kūdikiai ir
vaikai skiepijami valstybės lėšomis nuo 14 infekcijų (tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo,
difterijos, stabligės, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, B tipo Haemophilus
influenzae, pneumokokinės, žmogaus papilomos viruso (tik mergaitės), meningokokinės B tipo
infekcijos, rotavirusinės infekcijos).
Skiepų suteiktos apsaugos trukmės
konkrečiai ligai tiksliai įvardinti
negalima, nes tai priklauso nuo
daugelio faktorių: individualaus
imuniteto ir sveikatos būklės,
amžiaus, vakcinos rūšies, teisingai
atlikto pirminės vakcinacijos kurso,
skiepijimosi atlikimo procedūrų. Be
to, persirgus natūraliai, daugelio
infekcijų atvejų, imunitetas taip pat
nėra suformuojamas visam
gyvenimui (pvz. difterija, stabligė,
kokliušas), tad praėjus tam tikram
laikotarpiui galima sirgti pakartotinai.
Tačiau jei ir susirgsite infekcija, nuo
kurios buvote skiepytas, liga
pasireikš lengvesne forma, išvengsite
komplikacijų bei mirties.

Jei abejojate, ar nuo tam tikrų ligų
esate skiepytas, kreipkitės į sveikatos
priežiūros įstaigą, kuri turi jūsų
sveikatos istoriją. Taip pat imunitetą
tam tikroms ligoms galima
pasitikrinti atliekant specialius
laboratorinius tyrimus.
Atlikus pilną vakcinacijos kursą,
žmogui sukuriamas ilgalaikis
imunitetas. Tačiau kai kuriuos
skiepus reikia atnaujinti ir
pasiskiepyti papildomai
susiruošus į kelionę.

Kodėl vienų skiepų pakanka visam gyvenimui, o kitus reikia kartoti kasmet?
Kiekviena vakcina yra skiriama apsaugoti žmogaus organizmą nuo konkrečios infekcijos visą
gyvenimą arba tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, gripo vakcina – vienam gripo sezonui,
difterijos – 5-10 metų. Tai siejama su inaktyvuotomis vakcinomis, kurių sudėtyje nėra gyvų
susilpnintų virusų, bakterijų ar jų dalelių, dėl šios priežasties ir reikia daugiau vakcinos dozių,
kad būtų sukurtas pilnavertis imunitetas, bei reikalingos sustiprinančios (palaikomoji)
vakcinos dozės, kurios pailgina imuniteto apsaugą iki sekančio skiepijimo.
Gripo vakciną rekomenduojama skiepyti kiekvienais metais, nes gripo virusai pasižymi
gebėjimu greit mutuoti, todėl gripo vakcinos sudėtis peržiūrima kiekvienais metais, siekiant
efektyviai apsaugoti gyventojus nuo kasmet besikeičiančių gripo virusų. Kasmet yra
pagaminama nauja vakcina, kuri geriau atitinka cirkuliuojančius gripo virusus.
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