
IMUNOPROFILAKTIKOS  SVARBA  SIEKIANT SUVALDYTI SKIEPAIS 

VALDOMAS UŽKREČIAMĄSIAS LIGAS

Jau keletas dešimtmečių, kaip naudojant skiepus pavyko sustabdyti daugelį įvairių 

infekcinių susirgimų (pavyzdžiui, pasiutligę, stabligę, tymus, kokliušą ir kt.), kurių komplikacijos 

dažnai baigdavosi mirtimi. Žmonijos istorijoje niekas negalėtų tiksliai suskaičiuoti, kiek daug 

žmonių mirė nuo infekcinių ligų ir per įvairias epidemijas.

Skiepai – veiksmingiausia priemonė, kurios pagalba pasaulyje kasmet yra išsaugoma 2,5 

milijonų gyvybių, daugiausia vaikų. Pasaulyje šiuo laikotarpiu skiepais jau galima suvaldyti 28 

ligas. Pagal Lietuvos Respublikos Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. Nr. V-283 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“. Šiuo laikotarpiu yra 

rekomenduojamas skiepijimas nuo 11 infekcinių ligų (pavyzdžiui, tuberkuliozės, kokliušo, 

difterijos, haemophilus influenzae B, poliomielito, tymų, epideminio parotito ir raudonukės, 

pneumokokinės infekcijos ir kt.). 

Siekiant valdyti kuo daugiau skiepais suvaldomų ligų Lietuvoje kaip ir kitose pasaulio 

valstybėse yra vadovaujamasi Nacionaline imunoprofilaktikos programa, kuri rengiama 4–iems 

metams. Imunoprofilaktikos programoje yra siekiama išlaikyti ne mažesnes kaip 90–95 proc. 

vaikų skiepijimo apimtis visoje šalyje ir kiekvienoje savivaldybėje, nes, vadovaujantis (PSO) 

duomenimis, gerais skiepijimo rodikliais laikoma, kai paskiepytųjų skaičius šalyje yra  90-95 

proc.ir daugiau. 

Norint valdyti skiepais valdomas infekcines ligas, yra labai svarbu visuomenėje užtikrinti 

dideles skiepijimo apimtis. Nuo tada, kai Lietuvoje buvo pradėta skiepyti skiepais (iki 2014 m.), 

analizuojant skiepų apimtis, buvo nustatyta didelių pokyčių. 2014 m. difterijos, poliomielito ir 

raudonukės ligos buvo likviduotos 100 proc., kitos skiepais valdomos ligos iki 97–99 proc.

Nuo 2009 m. Lietuvoje skiepų apimtys pradėjo mažėti ir nepaskiepytų vaikų skaičius šalyje 

išaugo. Sergamumas skiepais valdomomis infekcinėmis ligomis įgavo didėjimo tendenciją. Nuo 

2009 m. šalyje užfiksuota didėjimo tendencija susirgti kokliušu, tymais, epideminiu parotitu, 

tuberkulioze ir kt.



Lietuvoje vaikų ir suaugusiųjų skiepijimui yra naudojami registruoti, saugūs ir veiksmingi 

skiepai. Retais atvejais pasitaiko nepageidaujamų reakcijų į skiepus. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro duomenimis, Lietuvoje kasmet įskiepijama apie 800 tūkst. įvairių skiepų dozių, įvairaus 

amžiaus vaikams ir suaugusiesiems. Kasmet užregistruojama 30–50 (2013  m.  – 50) 

nepageidaujamų reakcijų į skiepus – tai sudaro vos 0,003–0,006 proc. visų per metus atliekamų 

injekcijų.

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje Darina Klimaitienė pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos informaciją.


