„NIEKAS PASAULYJE GERIAU NEAPSAUGO
VAIKŲ GYVYBIŲ UŽ SKIEPUS“
Bill Gates, Microsoft įkūrėjas
Visuotinai pripažinta, kad skiepijimas yra
ekonomiškai efektyviausia ir pakankamai nebrangi visuomenės sveikatos intervencijos priemonė.
Būtent skiepų dėka daugelio ligų, vyravusių dar
prieš 200 metų, sumažėjo nuo 95 proc. iki 100
proc. Tam padarė įtaką ne tik gyvenimo kokybės
gerėjimas, bet ir skiepai. Pavyzdžiui, 1796 m.,
sukūrus ir pradėjus skiepyti nuo raupų, 1980 m.
pasaulyje visiškai išnyko labai užkrečiama ir paplitusi infekcija, kuri nužudė 3 kartus daugiau žmonių,
negu jų žuvo per visus to laikotarpio karus.

FAKTAI IR SKAIČIAI
• 1960 metais pasaulyje gimė ~ 110 mln.
vaikų, iš kurių ~ 20 mln. mirė nesulaukę 5
metų amžiaus. 2005 metais pasaulyje gimė
virš 135 mln., o iki 5 metų amžiaus mirė
mažiau negu 10 mln.
• 1990 metais pasaulyje nuo tymų mirė apie
4 mln. vaikų, o 2006 m. – 250 tūkstančių.
• 50 proc. visų vaikų mirčių priežastys yra
viduriavimas, maliarija ir pneumonija.
• Roto virusas pasaulyje nužudo apie 400
tūkstančių vaikų per metus.

5 PENKIOS PASAULIUI BRANGIAUSIAI
KAINUOJANČIOS LIGOS
o Viduriavimas (įskaitant roto virusą);
o Pneumonija;
o Maliarija;
o AIDS;
o Tuberkuliozė.

Skiepai (vakcinos) yra sudėtiniai imunobiologiniai
preparatai, sudaryti iš susilpnintų arba užmuštų
mikroorganizmų (bakterijų ar virusų) arba jų
sudėtinių dalių (komponentų) bei pagalbinių
cheminių medžiagų. Mikroorganizmai arba jų
dalys vadinami antigenais yra genetiškai svetimi
organizmui, todėl manoma, kad imuninė sistema
juos atpažįsta, taip sukeldama imuninį atsaką
bei suformuodama imunitetą tam sukėlėjui, t. y.
atsparumą. Teoriškai, vakcinos antigenas turėtų
sukelti imuninį atsaką panašų į tą, kurį sukeltų
tikras (natūralus) tos ligos sukėlėjas, tačiau vakcinos antigeno toksinis poveikis yra silpnesnis arba
minimalus.

Vaikų ir suaugusių profilaktinis skiepijimas − tai
viena iš sveikatos priežiūros sričių, kurios visame
pasaulyje yra finansuojamos iš valstybės biudžeto,
nepriklausomai nuo šalies ekonominio išsivystymo
lygio. Skiepijimas nuo užkrečiamųjų ligų − tai ne
tik asmens apsauga nuo užkrečiamosios ligos, bet
ir svarbus kiekvienos šalies ekonominio bei socialinio vystimosi veiksnys.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis,
per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje ženkliai
sumažėjo sergamumas kokliušu, tymais, epideminiu parotitu, raudonuke. Jau daugelį metų neregistruojami susirgimai įgimtu raudonukės sindromu ar naujagimių stablige. Pavieniai difterijos ir
stabligės atvejai registruojami tik tarp vyresnio
amžiaus žmonių, o sergamumas hepatitu B tendencingai mažėja.
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Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro skiepų
kabinete galima pasiskiepyti nuo:
Vakcinos, kuriomis valstybė skiepija vaikus
pagal imunoprofilaktikos programą:
Tuberkuliozės
Hepatito B
Kokliušo
Difterijos
Haemophilus infekcijos
Stabligės
Poliomielito
Epideminio parotito
Tymų
Raudonukės
Vakcinos, kuriomis patys galite apsisaugoti
nuo užkrečiamųjų ligų ir jų pasekmių:
Gripo
Vėjaraupių
Pneumokokinės infekcijos
Rotavirusinės infekcijos
Erkinio encefalito
Žmogaus papilomos viruso, kt.
Meningokokinės infekcijos
Hepatito A
Vidurių šiltinės
Pasiutligės
Geltonojo drugio
Skiepų kabinete taip pat skiepijami asmenys vykstantys į užsienio šalis, konsultuojami apie tose šalyse
plintančias užkrečiamąsias ligas.
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Daugiau informacijos:
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Skiepų kabinetas
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