
Apsisprendę atidėti skiepijimą arba jo visai atsisakyti, 
jūs prisiimate atsakomybę labai svarbiu klausimu, 
kuris yra susijęs su pavojumi jūsų  vaiko sveikatai ir 
net gyvybei.
Kaskart, kai jūsų vaikas suserga ir jūs:
• skambinate greitosios pagalbos tarnybai;
• važiuojate greitosios pagalbos automobilyje;
• lankotės ligoninės palatoje arba
• lankotės pas savo vaiko gydytoją ar poliklinikoje
praneškite medicinos personalui, kad jūsų vaikas nebuvo 
paskiepytas visomis jo (jos) amžiui rekomenduojamomis 
vakcinomis.
Laikykite skiepų pasą lengvai prieinamoje vietoje, kad net 
esant stresui galėtumėte tiksliai pasakyti, kuriuos skiepus 
jūsų vaikas yra gavęs.

Pranešti sveikatos priežiūros specialistams apie jūsų 
vaiko skiepijimo būklę svarbu dėl dviejų priežasčių:
• vertindamas jūsų vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi 
žinoti nuo kokių ligų jūsų vaikas yra paskiepytas;
• jei jūsų vaikas serga liga, kurios išvengiama skiepijant, 
sveikatos priežiūros darbuotojai, teikiantys pagalbą jūsų 
vaikui, gali imtis atsargumo  ir prevencijos priemonių, kad 
liga neišplistų.

Kai kurie žmonės turi didesnę užsikrėtimo riziką:
Viena iš gyventojų grupių, kuri turi didesnę riziką  
užsikrėsti infekcija, – kūdikiai, kurių dėl amžiaus dar 
negalima skiepyti. Pavyzdžiui, skiepyti nuo tymų paprastai 
nerekomenduojama jaunesnių nei 9-12 mėnesių kūdikių. 
Kita grupė žmonių, kurie turi didesnę riziką užsikrėsti, yra 
asmenys, kuriems dėl kitų ligų gydymo ar vaistų vartojimo 
yra susilpnėjusi imuninė sistema (pavyzdžiui, asmenys, 
sergantys kai kuriomis vėžio rūšimis, autoimuninėmis li-
gomis, ar asmenys po organų persodinimo operacijos). 

Prieš ligos, kurios išvengiama skiepijant,  protrūkio 
atsiradimą jūsų bendruomenėje: 
• pasirūpinkite, kad jūsų vaikas būtų tinkamai pagal 
savo amžių ir pagal galiojantį vaikų profi laktinių skie-
pijimų  kalendorių  paskiepytas;
• pasikalbėkite su savo vaiko gydytoju ar slaugytoja 
ir įsitikinkite, kad jūsų vaiko ligos istorija ir skiepų 
paso įrašai atitinka esamą jo skiepijimo būklę, kasmet 
pateikite atnaujintą informaciją apie jūsų vaiko skie-
pijimo būklę mokyklos, vaikų priežiūros ir kitų vaikų 
globos įstaigų darbuotojams;
• atminkite, kad neskiepyti vaikai gali užsikrėsti nuo 
žmonių, kuriems ligos simptomai nepasireiškia. Atskir-
ti, nuo kurio žmogaus galima užsikrėsti, neįmanoma. 

Jei nusprendžiate neskiepyti savo vaiko,
turite suprasti galimą pavojų bei savo atsakomybę

Jei nusprendžiate atidėti kai kuriuos skiepus arba kai kurių skiepų visiškai atsi-
sakyti, atminkite, kad tai gali būti pavojinga. Imkitės toliau nurodytų priemonių, 
kad apsaugotumėte savo vaiką, savo šeimą ir aplinkinius.

Kad ligos, kurių išvengiama skiepijant, neplistų 
bendruomenėje, būtina užtikrinti joje dideles 

skiepijimo apimtis. Kuo daugiau tėvų neskiepija 
savo vaikų, tuo didesnis ligų plitimo pavojus. 
Apsisprendimas neskiepyti vaiko didina 

riziką ne tik jūsų paties vaikui, bet ir visai 
bendruomenei.
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