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Tai – ne di de lė tem pe ra tū ra, 
dū rio vie tos mau di mas, pa rau di
mas. Vi si šie po žy miai daž niau
siai iš nyks ta per pa rą su ar ba be 
pa pil do mo simp to mų gy dy mo.

Gy dy to ja pe diat rė nea be jo
jo, kad vak ci na nuo ko ro na vi ru
so nau din ga vi siems vai kams be 
išim ties, o rei ka lin giausia vai
kams, gy ve nan tiems su suau
gu siai siais, ku rie dėl tam tik rų 
prie žas čių ne ga li skie py tis, au
gan tiems vai kų glo bos na muo
se ir ser gan tiems lė ti nė mis li
go mis. Pas ta ro sios gru pės vai kai 
ypač im lūs vi ru sams, va di na si, – 
ir ko ro na vi ru sui. Tad, jei ky la 
klau si mas, ko dėl rei kė tų skie py ti 
vai kus, me di kai ra gi na pri si min
ti apie griū van čio do mi no de ta
lių ta ke lio efek tą, ku rio dėl skie
pų ga li ma iš veng ti. Vak ci na ci ja 
pa dės ap sau go ti ne tik vai kus, 
bet ir ar ti muo sius – tė vus, se
ne lius ir ki tus žmo nes, su ku riais 
yra pa lai ko mas nuo la ti nis ir ar ti
mas kon tak tas.

Ap do va no ja dip lo mais
Šiuo me tu vi so je Lie tu vo je vak
ci nuoti už re gist ruo ta apie 4 
tūkst. vai kų. Pas kie py ta – be
veik 1 tūkst. Ko ne pu sė jų – Kau
ne. Kol kas, anot Kau no vak ci
na ci jos cent ro at sto vų, pro ce sas 
kiek van gus. Prie to esą pri si de
da ar tė jan čios šven tės ir se zo ni
nės per ša li mo li gos, bet ne re gist
ra ci jos pro ce dū ra. Už si re gist ruo ti 
itin pa pras ta. Tė vai, įtė viai ar ba 
rū pin to jai vai kus skie py ti ga li re
gist ruo ti įpras tu bū du – in ter ne
tu www.ko ro nas top.lt ar ba trum
puo ju nu me riu 1808. Gy dy to jai 
pe diat rai nere gist ruoja.

„Vie nas iš mi nė tų as me nų taip 
pat tu rės ly dė ti vai ką į vak ci na ci
jos vie tą, o at vy kus pa teik ti sa vo 
ir vai ko as mens ta pa ty bę pa tvir ti
nan čius do ku men tus. At vy ki mas 
yra trak tuo ja mas kaip su ti ki mas 
skie py tis, to dėl su ti ki mo pa žy
mos pil dy ti jau ne rei kės“, – pa sa
ko jo Kau no vak ci na ci jos cent ro ir 
KMP Kal nie čių pa da li nio va do vė, 
šei mos gy dy to ja Ive ta Dub ro va.

Vai kų skie pi ji mas ne si ski
ria nuo suau gu sių jų – tiek vie ni, 
tiek ki ti skie pi ja mi į žas to rau me
nį. Tarp pir mos ir ant ros vak ci
nos do zių da ro ma bent tri jų sa
vai čių, t.y. 21 die nos, per trau ka. 
Ski ria si tik veik lio sios me džia
gos stip ru mas – vai kams skir to je, 
Lie tu vo je nau do ja mo je ga min to jo 
„Pfi zerBioN Tech“, „Co mir na
ty“ vak ci no je yra 10 mik rog ra mų  
CO VID19 mRNR veik lio sios 
me džia gos. Vai kui bus su lei džia
ma 0,2 ml tū rio vak ci nos do zė. 
Jeigu tėvams kyla klausimų, abe
jonių, jie visada gali kreiptis į jų 
vaiką gydantį vaikų ligų gydyto
ją ar šeimos gydytoją, geriausiai 
žinantį individualią konkretaus 
vaiko situaciją.

„Vis ko pa si tai ko. Aša rų – 
taip pat. Nors šis skie pas ne 
 skaus min ges nis nei ki ti“, – I.Dub
ro va džiau gė si be si kei čian čiu ne tik 
suau gu sių jų, bet ir vai kų po žiū riu. 
La biau nei ada tos baks te lė ji mo jie 
bai mi na si li gos ir jos komp li ka ci jų, 
to dėl ryž tin gai tie sia ran ką, į ku rią 
po pro ce dū ros ke liau ja pa dė ka ko
vo to jui su vi ru su.

Lie ka mie ji reiš ki niai
Per pan de mi nius me tus Kau no 
mies to po lik li ni kos (KMP) Cent ro 
pa da li nio vai kų li gų gy dy to ja As
ta Rui bie nė ma tė ne vie ną ma žą
jį li go niu ką, su si rgu sį CO VID19.  
Vie niems jų te ko sta cio na ri zuo
tis, vis gi di des nė da lis vai kų at
si pir ko slo ga, ko su liu ir nedide
le tem pe ra tū ra.

Ne pai sant leng vos for mos, lie
ka mų jų reiš ki nių ti ki my bė ga na 
ne men ka, to dėl gy dy to ja pe diat
rė ra gi no pa mirš ti vi suo me nė
je vis dar ga ją nuo mo nę, kad  
CO VID19 vai kams ke lia ma
žiau sią ri zi ką, o per si rgti ge riau, 
nei pa si skie py ti. Prie šin gai – 
nau jau sios dvi ko ro na vi ru so at
mai nos – pa sau ly je do mi nuo jan
ti del ta ir omik ron, la biau tai ko si 
bū tent į vai kus.

„Vai kai, nors daž niau siai jie 
ser ga leng vo mis for mo mis, po 
li gos su si du ria su lie ka mai siais 
reiš ki niais. Kai ku riems vai kams 
iš si vys to dau gi nis už de gi mo 
sind ro mas. Tai yra re ta, ta čiau la
bai rim ta būk lė, rei ka lau jan ti gy
dy mo in ten sy vios te ra pi jos sky
riu je“, – kal bė jo A.Rui bie nė.

Dau gi nio už de gi mo sind ro mui 
būdingas stip rus už de gi mi nis or
ga niz mo at sa kas į bu vu sią in fek
ci ją, kai smar kiai karš čiuo ja ma ir 
pa žei džia mos bent ke lios or ga nų 
sis te mos.

Vie niems būdingi ner vų sis te
mos ir žar ny no su tri ki mai, dar 
ki tiems – gal vos skaus mai ir vi
du ria vi mas, tre tiems pa žei džia
ma šir dies ir krau ja gys lių sis te ma 
ar inks tai. Pa vo jin giau sia, anot 
me di kės, kai pa žei džia ma šir dis.

„Pe diat rai la bai su si rū pi nę, bet 
ne to dėl, kad jiems sun ku da bar, 
o to dėl, jog rū pi, kaip vi sa tai at

si lieps vai kams po de šim ties ar 
20 me tų“, – gy dy to ja pe diat rė ti
ki no, kad me di kai kol kas ne tu ri 
tiks lių duo me nų, ar dau gi nis už
de gi mo sind ro mas praei na be il
ga lai kių pa da ri nių, ar jos ga li bū ti 
jau čia mos vi są gy ve ni mą.

Sau gi ir pa ti ki ma
Net ir praė jus ke liems mė ne
siams po diag no zės pa tvir ti ni mo, 
ga li bū ti nu sta ty ta to kių neu ro
lo gi nių su tri ki mų kaip ne ri mas, 
dep re si ja, sko nio ir uos lės po ky
čiai, rau me nų, są na rių ar gal vos 
skaus mas. Kai ku rie vai kai il gai 
jau čia bend rą silp nu mą, nuo var
gį. Vai kams sun ku su si kaup ti, to
dėl ken čia jų mo ky mo si ko ky bė. 
To dėl ži nią, kad bus skie pi ja mi 
5–11 me tų vai kai, vai kų li gų gy
dy to ja A.Rui bie nė pa si ti ko džiu
giai. Su to kio mis pa čio mis nuo
tai ko mis jos ka bi ne to du ris vars tė 
ir tė vai, vie ni pir mų jų sa vo vai
kus už ra šę skie py ti nuo ko ro na
vi ru so.

„Ne ma žai tė vų apie skie pus tik
rai daug ži no. Bu vo ir to kių, ku rie 

skam bi no, klau sė ar skie pams tu
ri įta kos var to ja mi vais tai, ko kio
mis li go mis ser gan tys vai kai ne ga
li skie py tis“, – be ne daž niau siai, 
anot A.Rui bie nės, tė vai tei ra vo si 
apie skie pų sau gu mą.

Paš ne ko vės tei gi mu, vien tik 
fak tas, kad vak ci na vai kams bu
vo re gist ruo ta, už tik ri na jai ke
lia mus sau gu mo rei ka la vi mus. Jie 
vai kų pre pa ra tams ke lia mi la bai 
di de li. Skie py ti vai kus lei džia
ma tik ga vus pa kan ka mai duo
me nų apie skie pi ja mą tam tik ro 
am žiaus gru pę. Duo tuo ju at ve ju 
vak ci nos ty ri mai bu vo at lie ka mi 
ke liais eta pais. Pir miau sia bu vo 
ti ria mas jų sau gu mas suau gu
sie siems, vė liau bu vo at lie ka mi  
tyrimai su paaug liais nuo še šio
li kos me tų. Ga vus tei gia mus re
zul ta tus, am žiaus ri ba dar la biau 
su ma žin ta – iki dvy li kos me tų. 
Ty ri mą at sa kin gos ins ti tu ci jos 
lei do pra dė ti tik ga vu sios pe diat

ri nį vais tų ty ri mų pla ną, ku ria me 
tu rė jo bū ti at sa ky ta į vi sus spe
cia lis tų klau si mus, su si ju sius su 
vak ci nos sau gu mu, do za vi mu.

„At lik ta maž daug 6 tūkst. kli
ni ki nių ty ri mų. Jie pa ro dė vak ci
nos pa ti ki mu mą ir veiks min gu
mą, už ker tant ke lią CO VID19 
li gai plis ti“, – A.Rui bie nė ra gi no 
pa si kliau ti me di ci na ir nea ti dė
lio ti skie pų pro ce so.

Įp ras ti nės reak ci jos
„Jei kal ba me apie skie pą, o ant 
svars tyk lių de da me nau dą ir ri
zi ką, tai, be abe jo nės, nu svers 
nau da. Pas kie pi jus vai ką, jis 
neužk re čia mas li ga. Jo or ga niz
mas pra de da ga min ti an ti kū nus, 
ku rie ga lė tų ko vo ti vai kui su si
dū rus su li ga“, – A.Rui bie nė pa
sa ko jo, kad daž niau sios įpras tos 
vie ti nės reak ci jos nuo ko ro na vi
ru so skie pų, kaip ir nuo bet ku
rių ki tų.

Ive ta Dub ro va:
Šis skie pas  
ne  skaus min ges nis  
nei ki ti.

Stip rūs: �� la�biau�nei�dū�rio�į�ran�ką�jau�nie�ji�kau�nie�čiai�bi�jo�vi�ru�so.

Me di kai kvie čia nea ti dė lio ti  
skie py ti ma ža me čių nuo CO VID-19

Gy dy to jai pe diat rai 
pa si sa ko už 5–12 
me tų vai kų vak
ci na ci ją nuo ko
ro na vi ru so ir pir
miau sia skie py ti  
ra gi na lė ti nė mis  
li go mis ser gan čius 
ma ža me čius.

Pa dė ka: �� ko�vo�to�jams�su�vi�ru�su�–�spe�cia�lios�do�va�nos.� Jus�ti�nos�La�saus�kai�tės�nuo�tr.


