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ble mų diag no zuo jant, nes gri po 
se zo no me tu bus sun kiau grei tai 
pa tek ti į mo bi liuo sius CO VID-19 
nu sta ty mo punk tus ir at lik ti ty-
ri mą. O pa si skie pi jęs ži no si, kad 
ti ki my bė su si rgti gri pu yra daug 
ma žes nė nei įpras tai“, – sa kė 
pa šne ko vė.

Gy dy to jai pri me na: gri po vi-
ru sas ga li su kel ti leng vus ar 
sun kius simp to mus: karš čia vi-
mą, šaltk rė tį, gal vos, rau me nų 
skaus mą. Ne gy do ma ši li ga ga li 
su kel ti mir tį.

KMP at lie ka mas ir spe ci fi nis 
imu no fer men ti nis gri po nu sta-
ty mo ty ri mas, ku ris pa ro do, kuo 
su si rgo te: gri pu ar ne. Ty ri mo 
kai na – 8 eu rai. Jis pa de da at-
skir ti gri pą nuo pa pras tų vir šu-
ti nių kvė pa vi mo ta kų vi ru si nių 
su si rgi mų ir CO VID-19. „Svar-
bu iš si tir ti kuo anks čiau, per 48 
val. nuo pir mų jų simp to mų pa si-
reiš ki mo“, – aiš ki no Ž.Ja ci kė.

Kaip už si re gist ruo ti skie pui?
Mo ka mos ke tur va len tės vak ci-
nos nuo gri po kai na KMP – 12,92 
eu ro, taip pat tai ko mas 2,30 eu-
ro mo kes tis už in jek ci jos at li ki-
mą. No rin tie ji pa si skie py ti tu ri 
iš anks to už si re gist ruo ti šiai pa-
slau gai gau ti. Tai ga li ma pa da ry-
ti pa skam bi nus į KMP pa si rink to 
pa da li nio re gist ra tū rą.

Mo ka ma gri po vak ci na skie-
pi ja mi tik prie KMP pri si ra-
šę pa cien tai. „Prieš skie pi ji mą 
įver ti na ma žmo gaus svei ka-
tos būk lė ir, jei žmo gus jau čia si 
svei kas, t.y. ne tu ri tem pe ra tū ros 
ar ki tų ūmios li gos simp to mų, 
jis pa skie pi ja mas“, – sa kė KMP 
Pa cien tų ap tar na vi mo ir in for-
ma vi mo sky riaus va do vė dr. Lo-
re ta Mar mie nė.

Vals ty bės kom pen suo ja mą 
vak ci ną po lik li ni ka ti ki si gau-
ti spa lio mė ne sį. Ja ne mo ka mai 
bus skie pi ja mi į pa vo jin gų gri-
po komp li ka ci jų ri zi kos gru pes 
pa ten kan tys as me nys: vy res-
ni nei 65 me tų, taip pat įvai raus 
am žiaus as me nys, ser gan tys lė-
ti nė mis li go mis (šir dies ir krau-
ja gys lių, kvė pa vi mo ta kų, inks tų 
ir kt.), nėš čio sios, svei ka tos prie-
žiū ros įstai gų dar buo to jai.

„Kal bant apie vals ty bės kom-
pen suo ja mą vak ci ną, mes esa me 
dek la ra vę jos po rei kį, ta čiau kiek 
tiks liai šios vak ci nos gau si me, 
ne ži no me“, – sa kė P.Ki bi ša.

Lau kia: �� Kau�no�mies�to�po�lik�li�ni�ko�je�mo�ka�ma�vak�ci�na�jau�ga�li�ma�pa
si�skie�py�ti�nuo�gri�po.

Tin ka mas lai kas skie py tis
Praė ju sio gri po se zo no me tu 
vals ty bės fi nan suo ja ma vak ci-
na KMP pa si skie pi jo be veik 11 
tūkst. kau nie čių, ko mer ci ne – 
dau giau kaip 1 tūkst. Tai su-
da ro 9 pro c. prie KMP pri si ra-
šiu sių gy ven to jų. „Šie skai čiai 
at ro do ne blo gai. Pa ly gin ti su 
2018 m., per nai pa skie pi jo me 
19 pro c. dau giau as me nų vals-
ty bės kom pen suo ja ma vak ci na, 
o ko mer ci ne – 46 pro c. Šiems 
me tams mes ko mer ci nės vak-
ci nos esa me už sa kę 1 650 do-
zių. Tai yra 44 pro c. dau giau nei 
per nai. Vals ty bės kom pen suo ja-
mos vak ci nos už sa kė me 20 pro c. 
dau giau – iš vi so 13 tūkst. do-
zių, – pa sak KMP di rek to riaus 
Pau liaus Ki bi šos, toks vak ci nos 
kie kis už sa ky tas at si žvel giant 
į tai, kiek pa sta rai siais me tais 
išau go be si skie pi jan čių jų skai-
čius. – Džiau gia mės, kad to kių 
žmo nių pro cen tas vi suo me nė-
je au ga, kad gy ven to jai pra de da 
vis la biau ti kė ti moks lu pa grįs ta 
me di ci na, o ne įvai rių rū šių pro-
pa gan da ar an ti vak se riais.“

Paš ne ko vo tei gi mu, da bar yra 
tin ka mas lai kas skie py tis nuo 
gri po. „Ra gi na me skie py tis jau 
da bar, kol nė ra ei lių prie skie-
pų ka bi ne tų, kas yra ypač ne pa-
gei dau ti na plin tant ko ro na vi ru-
sui. Tie sa, Dainavos padalinyje į 
skie pų ka bi ne tą įreng tas at ski ras 
įė ji mas iš lau ko. Tam, kad žmo-
nės, atei nan tys pa si skie py ti, ne-
si mai šy tų su ser gan čiai siais“, – 
aiš ki no po lik li ni kos va do vas.

Jei CO VID-19 aki vaiz do je šie-
met kil tų no rin čių jų skie py tis 
bu mas, KMP ko mer ci nės vak ci-
nos pirk tų pa kar to ti nai.

Ap sau ga vi sam se zo nui
Pa sis kie pi jus nuo gri po, tu-
ri praei ti ma žiau siai dvi sa vai-
tės, kol pa si ga mi na an ti kū nai – 
su si for muo ja imu ni te tas. „Tai gi, 
da bar pa si skie pi jus, kol su si da-
rys imu ni te tas, pa siek si me ir gri-
po epi de mi jos pra džią. Jau da bar 
vie ną ki tą se zo ni nio gri po at ve jį 
diag no zuo ja me“, – at krei pė dė-
me sį KMP la bo ra to ri jos ve dė-
ja, medicinos biologė ir kokybės 
vadybininkė Ži vi lė Ja ci kė.

Pa sak jos, pa si skie pi jus nuo 
gri po spa lio pra džio je, žmo-
gus tu rė tų iš lik ti ap sau go tas 
nuo šios li gos per vi są gri po se-
zo ną. „Pa sis kie pi jus imu ni te-
tas nuo gri po iš lie ka 4–5 mė ne-
sius. Tie sa, tai la bai pri klau so 
nuo žmo gaus am žiaus, svei ka-
tos būk lės, su si da riu sio an ti kū-
nų kie kio ir to, kiek nau do ja ma 
gri po vak ci na ati tin ka šie me ti-
nį gri po vi ru so fo ną. Juk ga li at-
si tik ti ir taip, kad žmo gus su-

si rgs re tu gri po vi ru so po ti piu, 
nuo ku rio an ti kū nai ne pa si ga-
mi no“, – pa šne ko vė pa brė žė, 
kad re tai pa si tai kan čio mis gri po 
po ti pių for mo mis su ser ga ma ne 
dėl to, kad skie pai ne ko ky biš ki, o 
dėl to, kad vak ci na yra nu kreip ta 
prieš daž niau siai pa si tai kan čius 
gri po po ti pius. Ji ku ria ma ta da, 
kai moks li nin kai nu sta to, ko kie 
gri po vi ru so ti pai atei nan tį gri-
po se zo ną vy raus.

KMP įsi gy ta mo ka ma gri po 
vak ci na yra ke tur va len tė. „Tai 
pla čiau sio vei ki mo vak ci na, į ją 
įei na du A ti po gri po vi ru so po-
ti piai ir dvi B ti po pa der mės. Va-
di na si, jų apim tis pla tes nė, ir šie 
skie pai yra efek ty ves ni. Ke tur-
va len tė vak ci na yra ge riau sias 
pa si rin ki mas pa cien tui, no rin-
čiam ap si sau go ti nuo se zo ni nio 
gri po. Taip jis ap si sau go ja geriau 
nei skie pi jan tis tri va len te vak ci-
na“, – aiš ki no Ž.Ja ci kė.

Pa dės at skir ti nuo CO VID-19
Spe cia lis tės tei gi mu, pa sa ky mai, 
kad vak ci na nuo gri po ga li pa dė-
ti ap si sau go ti nuo la bai sun kių 
CO VID-19 for mų, nė ra iš pirš to 
lauž ti. Nus ta ty ta, kad CO VID-19 
ge no me yra ana lo giš kų nu kleo ti-
dų se kų kaip ir gri po vi ru se. „Ly-
gi nant JAV vak ci na vi mo nuo gri-
po pa gal am žiaus gru pes ir ra ses 
skir tu mus, nu sta ty ta, kad vals-
ti jo se, ku rių gy ven to jai ma žiau-
siai skie pi jo si nuo se zo ni nio gri-
po, ar ba ten, kur dau giau kaip 
80 pro c. gy ven to jų su da rė ra si-
nės ma žu mos, ne tu rė ju sios są-

Skie pai nuo gri po ga li pa dė ti  
leng viau per si rgti CO VID-19

Me di kai ra gi na nuo 
gri po skie py tis da
bar, ne lau kiant 
per ša li mo li gų se
zo no pra džios. 
Kau no mies to po
lik li ni ka (KMP) jau 
tu ri mo ka mos vak
ci nos ir re gist ruo ja 
no rin čiuo sius pa si
skie py ti. Vals ty bės 
kom pen suo ja ma 
vak ci na, ku ria skie
pi ja mi ri zi kos gru
pėms pri klau san
tie ji as me nys, dar 
ne gau ta.

ly gų pa si skie py ti nuo gri po, bu-
vo pa ts di džiau sias mir tin gu mas 
nuo CO VID-19, – ty ri mo iš va dą 
pri mi nė KMP la bo ra to ri jos ve dė-
ja. – Moks li nin kai da ro iš va dą, 
kad skie pai nuo gri po ga li pa dė-
ti iš veng ti la bai sun kių, mir ti nų 
CO VID-19 komp li ka ci jų. Tai gi, 
skie py tis nuo gri po šie met tik-
rai ver ta.“

Anot Ž.Ja ci kės, pa si skie pi-
ju sie ji nuo gri po, pa ki lus kū no 
tem pe ra tū rai ir jaus da mi pa na-
šius į gri po simp to mus, šį se-
zo ną vis dėl to pir miau sia tu-
rės gal vo ti ne apie šį vi ru są, o 
apie CO VID-19. „Ne pa sis kie pi-
ju siems žmo nėms ga li tap ti su-
dė tin ga at skir ti, ar tai gri pas, ar 
CO VID-19. Ga li kil ti daug pro-Moks li nin kai da ro 

iš va dą, kad skie pai 
nuo gri po ga li pa dė
ti iš veng ti la bai sun
kių, mir ti nų CO VID
19 komp li ka ci jų.

Nau da: �� KMP�laboratorijos�vedėjos�Ž.Ja�ci�kės�tei�gi�mu,�šie�met�nuo�gri�po�ypač�ver�ta�skie�py�tis.�
� Jus�ti�nos�La�saus�kai�tės�nuo�tr.


