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Pa vo jin giau sias – vai kams
Kau no mies to po lik li ni kos Ši lai
nių pir minės svei ka tos prie žiū ros 
kli ni kos vedė ja, šei mos gy dy to ja 
Rūta Ūsienė ak cen ta vo, kad ty
mai pa vo jin giau si yra vai kams, 
jų mirš ta mu mas nuo šios li gos 
yra vie nas did žiau sių, pa ly gin ti 
su ki to mis li go mis. „Suau gu sie
ji ty mais per ser ga šiek tiek leng
viau, bet ir jiems ši li ga yra pa vo
jin ga“, – sakė gy dy to ja.

Did žiau sią grėsmę ty mai ke lia 
ne skie py tiems ar tik vie na vak ci
nos do ze skie py tiems kūdi kiams, 
nėščio sioms, su tri ku sio imu ni te
to as me nims. Net ir po dviejų do
zių imu ni te tas ty mams su si for
muo ja 97 pro c. gy ven tojų.

„Anks čiau, kai bu vo pa kan
ka mas pa si skie pi ju sių as menų 
skai čius ir ty mai ne pli to, as me
nys, ku rie bu vo ne pa sis kie piję 
ar ba jų imu ni te tas ty mams bu
vo ne pa siekęs rei kia mo ly gio, vis 
tiek galė jo jaus tis saugūs, ta čiau 
da bar ir jiems iš ki lo pa vo jus“, – 
ak cen ta vo KMP In fek cinės kont
rolės tar ny bos vedė ja Da nutė Go
lu bo vienė.

Ausų in fek ci ja pa si reiš kia 7–9 
iš 100 su si rgu sių vaikų ir ga li su
kel ti kur tumą. Vi du ria vi mas ka
muo ja 8 iš 100 pa cientų. Plau čių 
už de gi mas iš si vys to 1–6 iš 100 
pa cientų. Vie nam iš tūkstan
čio pa cientų pa si reiš kia sme
genų už de gi mas (ūmus en ce fa
li tas). Tai ga li su kel ti trau ku lius, 
kur tumą ar pro tinę ne ga lią. Sta
tis ti kos duo me ni mis, vie nas iš 

tūkstan čio su si rgu sių ty mais ga
li net mir ti.

Skie pi ja mi ne mo ka mai
Vai kus ge riau sia skie py ti pa gal 
esamą skiepų ka len do rių, tai yra, 
kal bant apie ty mus, pir ma vak
ci na su leid žia ma 15–16 mėne sių 
am žiaus vai kui, o ant ro ji – jam 
su lau kus 6–7 metų, ta čiau vi
suo met ge riau pa si skie py ti kad 
ir vėliau, nei vi sai ne si skie py ti.

Pavė la vus pa si skie py ti su da
ro mas in di vi dua lus skiepų ka
len do rius. R.Ūsienė pri dūrė, kad 
15–16 mėne sių am žius pa si rink
tas ne šiaip sau, o todėl, kad tuo
met imu ni te tas su si da ro stip
riau sias, for muo ja si leng viau siai. 
Pas kie pi jus imu ni te tas su si da ro 
per maž daug dvi sa vai tes.

Vai kai skie pi ja mi ne mo ka mai. 
Taip pat nemokamai skiepijami 
ir suau gu sie ji, kon tak tavę su li
go niais, ta čiau šiuo at ve ju skie
pas ap sau gos, jei gu as muo spės 

pa si skie py ti per 72 val. nuo gali
mo kon tak to. Ki tiems už skie pus 
teks su si mokė ti, ta čiau pa sta ruo
ju me tu įstai gos su si du ria su pro
ble ma, kur gau ti vak ci nos.

„KMP savo pacientais pasirū
pino ir šiuo atveju. Kadangi skie
po efektyvumas geras, kai paci
entai paskiepijami per 72 val po 
galimo kontakto su sergančiuo
ju tymais, KMP (Kalniečių pada
linys) dirbs ir savaitgaliais. Čia 
bus skiepijami tik KMP pacien
tai. Privačios gydymo įstaigos 
turėtų taip pat pasirūpinti savo 
pacientais“, – sakė KMP direk
toriaus pavaduotojas medicinai 
gyd. Raimundas Micka, suaugu
siuosius raginantis pasitikrinti ir 
savo atsparumą šiai komplika
cijomis ar net mirtimi galinčiai 
pasibaigti infekcijai. Norintie
ji pasiskiepyti turi kreiptis į savo 
šeimos gydytoją.

Kodėl su si rgo tiek suau gu siųjų?
„Kai stu di ja vau, pa ma ty ti ty
mus bu vo su dėtin ga“, – pa sa
ko jo R.Ūsienė. De ja, pa sta rai
siais me tais dėl to, kad su mažė jo 
skie pi jimų apim tys, tymų at vejų 
skai čius la bai išau go, o šiuo me tu 
sie kia re kor dinį ša ly je, ypač Kau
ne, lygį.

Di delės skie pi jimų nuo tymų 
apim tys (95 pro c. pa si skie pi ju
siųjų ir dau giau) yra pa grin dinė 
tymų pro fi lak ti kos prie monė. Tad 
skie pai ga li ap sau go ti ne tik pa
si skie pi jusį as menį, bet ir jo ar
ti muo sius bei ki tus vi suo menės 

na rius, ku rių skie py ti ne ga li ma 
dėl jų svei ka tos būklės.

D.Go lu bo vienė ci ta vo Na cio
na li nio vi suo menės svei ka tos 
cent ro (NVSC) duo me nis, pa gal 
ku riuos šie met iki ko vo 14 d. vien 
Kau no ap skri ty je re gist ruo ta net 
apie 200 įta riamų su si rgimų ty
mais, 81 su si rgi mas jau pa tvir tin
tas, kitų re zul tatų dar lau kia ma. 
Iš la bo ra to riš kai pa tvir tintų at
vejų dau giau sia jų – Kau ne (57), 
Kau no rajone (16). Daž niau nei 
kas ant ro su si rgu sio gy ven to jo 
būklė to kia rim ta, kad jie pa gul
dy ti į li go ninę – iš si vystė komp
li ka ci jos.

NVSC ži nio mis, 60 pro c. li go
nių su da ro 35–44 metų as me nys, 
ku rių skie pi jimo būklė ne ži no ma. 
Iš 32 su si rgu sių vaikų vie nas bu
vo skie py tas vie na do ze ir vie
nas – dviem dozė mis. Vi si ki
ti su si rgę vai kai ne bu vo skie py ti 
nuo tymų. Tarp su si rgu siųjų – 7, 
9 mėne sių ir vos me tus per kopę 
vai ku čiai.

Li go ninė se gy do ma apie 65 
pro c. li go nių, ku riems nu sta ty ta 
tymų komp li ka ci ja (plau čių už
de gi mas, vi du rinės au sies už de
gi mas ir kt.).

Kodėl su si rgo tiek daug suau
gu siųjų? Pa gal nuo 1964 m., kai 
Lie tu vo je pra dėta skie py ti nuo 
tymų, ga lio ju sius skie pi jimų pla
nus, as me nys būda vo skie py ti ne 
dau giau kaip vie na tymų vak ci
nos do ze.

Užk re čiamųjų ligų AIDS cent ro 
(ULAC) duo me ni mis, as me nys, 
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Kau no mies to po lik li ni ko je –  
ne mo ka mi skie pai nuo tymų
Kau ne siau čiant ypač sun kiai li gai – ty mams, nuo ku rių ap sau go ti ga li tik skie pai, Kau
no mies to po lik li ni ka (KMP) in for muo ja, kad tu ri de fi ci tu tam pan čios vak ci nos, ir 
ra gi na tėvus pa skie py ti sa vo at ža las, jei gu ne bu vo kreip ta si anks čiau, bei pa si tik rin ti 
sa vo at spa rumą ty mams.

Dir ba sa vait ga liais

Šeš ta die niais ir sek ma die niais 
nuo 9 iki 11 val. Kal nie čių pa da li
ny je (kabineto nr. 100) gy dy to jas 
su slau gy to ja lau kia Kau no mies
to po lik li ni kos pa cientų, turė ju
sių kon taktą su ser gan čiais ty
mais as me ni mis.

ku rie gimė iki tų metų, di delė ti
ki mybė, kad ty mais jau sir go ir 
taip įgi jo imu ni tetą. Skie py tis, 
kad su si da rytų vi sas imu ni te tas, 
rei kia dviem vak ci no mis.

Nuo 1988 m. skie py ta dviem 
vak ci nos dozė mis, ta čiau šia ga
li my be, skie py da mi sa vo vai kus, 
gi mu sius tuo me tu, galė jo pa si
nau do ti ne vi si. Tik apie 1993–
1994 m. pra dėta nuo sek liai skie
py ti vai kus dviem vak ci no mis, 
tad aki vaiz du, kad yra ne men ka 
suau gu siųjų grupė, ku rių imu ni
te tas ty mams jau yra su menkęs 
ar ba vi sai iš nykęs.

Jų pa čių sau gu mui taip pat 
būti na pa si skie py ti. KMP ty rimų 
tymų skiepų do zių skai čius yra 
ri bo tas, todėl pir me nybė bus tei
kia ma pri si ra šiu siems prie KMP 
pa cien tams.

Nus ta ty ti, ar pa cien tas at spa
rus ty mams, ga li ma NVSC la bo
ra to ri jo je Kau ne (Auš ros g. 44), 
tyrimas yra mokamas.

Iš be ria po dviejų sa vai čių
Pir mie ji tymų simp to mai, jei
gu už sik re čia ma, kaip aiš ki no 
R.Ūsienė, pa si ro do vi du ti niš kai 
po 14, bet ga li at si ras ti ir po 21 
die nos nuo kon tak to su ser gan čiu 
as me niu. Už sik re čia ma oro la še
li niu būdu, taip pat per kvėpa
vi mo takų išs ky ro mis už terš tas 
ran kas, ap lin kos daik tus.

Li go nis ap lin ki niams pa vo jin
giau sias būna ta da, kai yra iš ber
tas, ta čiau užk ratą jau ga li skleis
ti ir ta da, kai dar ne jau čia jo kių 
simp tomų. Tad iš veng ti kon tak to 
su ty mais ser gan čiu žmo gu mi yra 
su dėtin ga, nes sun ku įtar ti, ku ris 
žmo gus jau ser ga, ir nuo jo ga li ma 
už sikrės ti, o ku ris ne. Be je, la bai 
re tais at ve jais bėrimų ga li net ir 
ne būti ar jie būna ne ti pi niai.

Daž niau siai ty mai pra si de da 
karš čia vi mu, vėliau – akių jun
ginės už de gi mu, slo ga, ko su liu, 
bur no je at si ran da švie sios dėme
lės. 3–7 li gos dieną vei de pra si de da 
bėri mas, ku ris išp lin ta į ki tas kū
no vie tas. Iš ber tos vie tos ne niež ti. 
Bėri mas iš lie ka 4–7 die nas.

„Vi ru sas yra toks la kus, kad 
kim ba prie bet ku rio ne pa sis kie
pi ju sio ar ne per sir gu sio ty mais 
or ga niz mo. Neap len kia net ir la
bai fi ziš kai stip rių žmo nių, jau 
ne kal bant apie silp nesnės svei ka
tos žmo nes“, – kalbė jo R.Ūsienė. 
Su ser ga 90–95 pro c. ne tu rin čių 
imu ni te to ty mams as menų, ku
rie turė jo sąlytį su li go niais. Vie
nas li go nis ga li užkrės ti net iki 18 
ne tu rin čių imu ni te to.

Vaistų nuo tymų nėra. Gy dy
mas yra simp to mi nis. Tie siog 
mal ši na mi pa si reiškę simp to
mai. Leng ves niais at ve jais pa
cien tai gy dy tis lie ka na muo se, o 
sun kes niais pri rei kia li go ninės.

Did žiau sią grėsmę 
ty mai ke lia ne skie
py tiems ar tik vie na 
vak ci nos do ze skie
py tiems kūdi kiams, 
nėščio sioms, su tri
ku sio imu ni te to as
me nims.
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