Skiepai -

patikimiausias būdas

apsaugoti
jūsų

vaika!
´

Kas yra skiepai?
Skiepai yra sudėtingi imunologiniai preparatai, sudaryti iš susilpnintų arba užmuštų
mikroorganizmų, jų sudėtinių dalių bei pagalbinių cheminių medžiagų.

Vaikų skiepų kalendorius
Vakcina
Tuberkuliozės
vakcina
Hepatito B
vakcina
Kokliušo,
difterijos,
stabligės
vakcina
Poliomielito
vakcina
Tymų,
epideminio
parotito,
raudonukės
vakcina

Amžius
Iki 24 val. 2-3 paros 1 mėn. 2 mėn. 4 mėn. 6 mėn. 12–15 mėn. 15-16 mėn. 18 mėn. 6-7 metai
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Dažniausiai pasitaikantis pašalinis poveikis
Dauguma vaikų jaučiasi gerai po skiepų ir nejaučia visiškai jokio pašalinio poveikio. Bet
nežymus pašalinis poveikis yra dažnas. Tai gali pasireikšti per keletą valandų ir jūsų vaikas gali:
• karščiuoti (temperatūra virš 37.5ºC);
• būti neramus;
• nenorėti valgyti;
• jausti skausmą rankoje ir kojoje, kur buvo suleista injekcija;
• gali iškilti mažas guzelis, kur buvo įdurta ir injekcijos vieta gali būti šiek tiek karšta ir
paraudusi. Tai normalu ir gali tęstis keletą savaičių. Tam jokio gydymo nereikia.

Dažnai užduodami klausimai apie skiepus

• Kiek laiko praėjus po skiepų kūdikį bus galima maudyti baseine?
Kūdikį baseine galite maudyti bet kada – ir prieš, ir po skiepų.

•

Ar krūvis kūdikio imuninei sistemai nebus pernelyg didelis, jei kūdikis tuo pat metu
bus skiepijamas keliais skiepais?
Ne. Nuo pat gimimo kūdikių imuninė sistema saugo nuo aplink juos esančių bakterijų.

Be šios apsaugos kūdikiai negalėtų susidoroti su dešimtimis tūkstančių bakterijų ir virusų,
esančių ant odos, nosyje, gerklėje ir žarnyne. Ši apsauga išlieka visą gyvenimą.
Teoriškai, kūdikis galėtų veiksmingai reaguoti į maždaug 10 000 skiepų vienu metu. Taigi
kūdikio imuninė sistema gali ir lengvai susidoroja su keliomis vakcinomis, skiriamomis pagal imunizacijos programą.

• Kūdikis gimė per anksti. Kada reikia pirmą kartą skiepyti neišnešiotus kūdikius?

Neišnešiotiems kūdikiams gresia didesnė rizika užsikrėsti. Jie turi būti skiepijami kaip ir
rekomenduojama – praėjus dviems mėnesiams po gimimo, nesvarbu, kiek jie buvo išnešioti.

• Ar yra priežasčių, dėl kurių kūdikis neturėtų būti skiepijamas?

Yra labai nedaug priežasčių, dėl kurių kūdikių skiepyti nerekomenduojama. Privalote
pranešti slaugytojai, bendruomenės slaugytojai arba gydytojui, jei kūdikis:
• skiepijimo dieną karščiuoja, vemia arba viduriuoja;
• ankščiau blogai sureagavo į skiepus;
• yra labai alergiškas;
• turi kraujo krešėjimo sutrikimų;
• turėjo traukulių;
• vartoja vaistus, kurie veikia imuninę sistemą (pvz., dideles steroidų dozės arba gydomas
po organų persodinimo arba nuo vėžio);
• serga kita sunkia liga.

Keliauk

pasiskiepijęs

Informacija
apie užkrečiamąsias ligas,
su kuriomis dažniausiai
susiduria keliautojai

Skiepijimas.

Skiepijama gyva geltonojo drugio vakcina, revakcinuojama kas 10
metų.

Pasiutligė

Hepatitas B

Hepatitas A

Vidurių šiltinė

Difterija

Stabligė

Geltonasis drugys-virusinė liga,
kurią platina uodai. Paplitęs Afrikos, Centrinėje ir Pietų Amerikos
šalyse. Šia liga galima užsikrėsti
endeminėse teritorijose, ypač
jei lankomasi neurbanizuotose,
miškingose vietovėse (džiunglėse)
arba miestuose protrūkių metu. Ligos pradžia primena gripą, vėliau
pykina, vemiama, kraujuojama,
skauda pilvą, išsivysto gelta.

Meningokokinė infekcija

Paplitimas, rizika keliautojams.

Geltonasis drugys

Geltonasis drugys

Skiepijimas

Skiepytis nuo meningokokinės infekcijos rekomenduojama vykstant į šalis,
kuriuose registruojami meningokokinės
infekcijos protrūkiai. Vienos vakcinos
dozė-apsauga nuo šios ligos 3-5 metams.

Pasiutligė

Hepatitas B

Hepatitas A

Vidurių šiltinė

Difterija

Meningokokinė infekcija paplitusi kai
kuriose į pietus nuo Sacharos esančiose
Afrikos šalyse. Protrūkiai dažniausiai
kyla lapkričio-birželio mėnesiais. Pagrindinis infekcijos šaltinis yra ligoniai, sergantys serologiniais A, B, C, D, X, Y, Z
meningokokinės infekcijos tipais arba
sveikas meningokokų nešiotojas. Infekcija
plinta lašeliniu būdu per orą.

Stabligė

Paplitimas, rizika keliautojams.

Meningokokinė infekcija

Meningokokinė infekcija

Skiepijimas
Nuo stabligės skiepijama atsižvelgiant į asmens
amžių (pagal skiepų kalendorių, revakcinacija kas 10
metų). Susižeidus skiriama skubioji stabligės imunoprofilaktika.

Pasiutligė

Hepatitas B

Hepatitas A

Vidurių šiltinė

Difterija

Paplitimas, rizika keliautojams.
Stablige užsikrėsti galima bet kurioje šalyje. Ligos
sukėlėjai gyvuoja žolėdžių gyvulių ir žmonių žarnose,
todėl jų yra dirvoje, mėšle, taip gali patekti ant daiktų.
Stablige užsikrečiama pro pažeistą odą, kai žaizdos
užkrečiamos dirvožemiu. Keliautojai turėtų būti
apsaugoti nuo stabligės, nes bet koks sužeidimas
kelionės metu gali būti šios ligos priežastimi.

Stabligė

Stabligė

Skiepijimas

Nuo difterijos skiepijama atsižvelgiant į asmens
amžių (pagal skiepų kalendorių, revakcinacija kas 10
metų).

Pasiutligė

Hepatitas B

Hepatitas A

Difterija paplitusi visame pasaulyje, tačiau dėl ilgalaikių ir planinių skiepų retai nustatoma ekonomiškai
išsivysčiusiose šalyse. Infekcijos šaltinis - sergantis
žmogus arba sveikas toksigeninių bakterijų nešiotojas.
Pagrindinis plitimo būdas - lašelinis per orą, galima
užsikrėsti ir per užkrėstą pieną, buitinius daiktus,
žaislus, sąlyčio metu per įvairius odos pažeidimus.

Vidurių šiltinė

Paplitimas, rizika keliautojams.

Difterija

Difterija

Skiepijimas
Skiepytis nuo vidurių šiltinės rekomenduojama keliaujantiems
į endemines šalis, ypač jei ten yra praleidžiama ilgiau kaip mėnesį,
jei neužtikrinamos higieniškos gyvenimo ir mitybos sąlygos. Viena
vakcinos dozė- apsauga nuo šios ligos trejiems metams.

Pasiutligė

Hepatitas B

Hepatitas A

Paplitimas, rizika keliautojams.
Vidurių šiltinės endeminėmis teritorijomis laikomos Pietų
Azija, kai kurios Šiaurės ir Vakarų Afrikos šalys, Peru. Ši liga paplitusi visame pasaulyje, ypač kur yra blogos sanitarinės sąlygos,
nekokybiškai valomi nutekamieji vandenys. Net ir skiepytiems asmenims reikia vengti galimai užteršto maisto ir vandens.

Vidurių šiltinė

Vidurių šiltinė

Skiepijimas.

Saugi ir labai efektyvi hepatito A vakcina vartojama nuo 1992
m. Skiepai atliekami likus 4 savaitėms iki kelionės, antroji dozė skiriama po 6-24 mėn. Tokia skiepijimo schema užtikrina imunitetą ne
mažiau kaip 10 metų.

Pasiutligė

Hepatitas A-viena dažniausiai užkrečiamųjų ligų, kuriomis gali
užsikrėsti keliautojai. Tai virusinė kepenų infekcija, ypač aktuali
išsivysčiusių šalių gyventojams, vykstantiems į mažiau išsivysčiusias
šalis (Afriką, Centrinė ir Pietų Ameriką, Vidurio Rytai, Pietryčių
Aziją).
Užsikrėsti šia liga galima nuo sergančiųjų, per gyvūnų ir žmonių
ekskrementais užterštą maistą, bei vandenį. Hepatitui A būdinga
gelta, silpnumas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, karščiavimas.

Hepatitas B

Paplitimas, rizika keliautojams.

Hepatitas A

Hepatitas A

Hepatitas B - plačiai paplitęs Afrikoje, Pietryčių Azijoje, Vidurio Rytuose, Amazonės Baseino regione, kai kuriose Karibų vietovėse. Tai virusinė
kepenų liga, dažnai išsivysto kepenų cirozė, kepenų vėžys ar net mirtis. Šis
virusas plinta tuo pačiu būdu kaip ir AIDS: nesaugių lytinių santykių metu,
kontaktuojant su sergančiojo krauju ar kitais kūno skysčiais, naudojantis ligonio dantų šepetuku, skustuvu, įsidūrus užkrėsto švirkšto adata ar nesteriliais instrumentais atliekant manikiūrą, tatuiruotes, veriant auskarus ir t.t.

Skiepijimas.

Naujagimiai ir kūdikiai skiepijami pagal skiepijimų kalendorių. Neskiepytiems asmenims skiriamos 3 vakcinacijos dozės (standartinė schema: pirmoji dozė, po 1 mėn. ir 6-12 mėn. laikotarpyje). Tokia skiepijimo
schema užtikrina imunitetą ne mažiau kaip 25 metus. Kadangi hepatitui
būdingas ilgas inkubacinis periodas, pirmos dvi vakcinos gali būti skiriamos prieš kelionę, trečioji - grįžus iš jos.

Pasiutligė

Paplitimas, rizika keliautojams.

Hepatitas B

Hepatitas B

Paplitimas, rizika keliautojams.
Tai infekcinė viruso sukelta mirtina liga, kuria užsikrečiama per tam tikrų gyvūnų
seiles. Virusas į žmogaus organizmą gali patekti įkandus sergančiam laukiniam ar naminiam gyvūnui (katė, šuo, lapė, vilkas ir pan.). Viruso yra gyvūno seilėse, todėl užsikrečiama,
kai seilių patenka pro odos pažeidimą (kartais - gyvūnui palaižius, kai odoje yra žaizdelių).
Patekęs į organizmą, virusas periferiniais nervais keliauja iki smegenų, kuriuose sukelia
uždegimą.
Skiepijimas.
Esminis žingsnis pasiutligės prevencijai - vakcina. Skiepijami gyvūnų sukandžioti
žmonės pirmąją, vėliau trečią, septintą ir dvidešimt aštuntą dienomis. Specialus imunoglobulinas leidžiamas į žaizdą ir aplink ją. Susirgus pasiutlige - prognozė itin bloga.
Pasireiškus simtomams, nepaisant gydymo, tokie ligoniai beveik visada miršta. Tačiau
mūsų šalyje pasiutligė itin reta dėl masinio sukandžiotų žmonių skiepijimo. Pasiskiepijus
tuoj po įkandimo, liga nepasireiškia.

Nepamirškite. Pradėti rūpintis skiepais patariama likus bent vienam mėnesiui
iki kelionės, tačiau likus net ir mažiau laiko dar galima pasiskiepyti nuo kai kurių ligų.

Pasiutligė

Pasiutligė

Daugiau informacijos:

Taikos pr. 76, Klaipėda. Tel./faks. (8 46) 234796. El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt

