
Pirmoji vakcina sukurta 18-ajame amžiuje Jungtinėje Karalystėje

(1796 m.). Vakciną sukūrė Edward Jenner. Tai buvo vakcina nuo

mirtinos ligos – raupų. Vakcinacija padėjo išnaikinti šią ligą visame

pasaulyje. Paskutinis žinomas natūralaus užsikrėtimo raupais atvejis

užregistruotas Somalyje 1977 m.

 
https://www.gavi.org/vaccineswork/arriving-first-vaccine-abridged-history-vaccination-part-1?
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Vakcinos yra labai saugios. Dauguma reakcijų į skiepus yra laikinos ir

nedidelės, pavyzdžiui, karščiavimas ar skaudanti ranka. Retai

pasiskiepijus pasireiškia rimta reakcija (pavyzdžiui, alerginė reakcija).

Didesnė tikimybė, kad patirsite sunkius liekamuosius reiškinius po

persirgtos ligos, kuri suvaldoma vakcinomis, nei nuo vakcinos.

Skiepijimo nauda gerokai viršija riziką, o be vakcinų atsirastų daug

daugiau negalių ir mirčių.

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
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Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje

turime vakcinų, skirtų išvengti daugiau nei 20 gyvybei pavojingų ligų.

Šiuo metu kasmet imunizacija padeda išsaugoti 3,5–5 mln. gyvybių.

 
https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
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Tymai buvo ir iki šiol yra viena dažniausių mirčių priežasčių tarp

visų vakcinomis kontroliuojamų ligų. Didžiausią riziką tymai kelia

nesirgusiems, neskiepytiems ar nepilnai paskiepytiems kūdikiams,

nėščiosioms ir imunosupresiniams asmenims. Pagrindinė tymų

kontrolės priemonė – didelės skiepijimų nuo tymų apimtys

(daugiau nei 95 proc. paskiepytų kiekvienoje amžiaus grupėje),

sukuriančios aukšto lygio kolektyvinį imunitetą visuomenėje, tada

tymų virusas negali plisti.
 

http://www.ulac.lt/ligos/T/tymai
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Lietuvoje nemokamai, tai yra PSDF, vaikai iš viso skiepijami nuo 14

užkrečiamųjų ligų pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų

kalendorių. 

Ligos, kurios yra įtrauktos į vaikų profilaktinių skiepų

kalendorių: tuberkuliozė, hepatitas B, kokliušas, difterija,

stabligė, B tipo Haemophilus influenzae infekcija, poliomelitas,

pneumokokinė infekcija, tymai, epideminis parotitas,

raudonukė, žmogaus papilomos viruso infekcija, B tipo

meningokokinė infekcija, rotovirusinė infekcija.

 
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
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Įgimtas raudonukės sindromas išsivysto tada, kai motina raudonukės

virusą perduoda vaisiui. Kuo ankstesniu nėštumo metu susergama, tuo

apsigimimai sunkesni. Susirgus raudonuke nėštumo pradžioje, dažnai

įvyksta persileidimai.

Susirgus per pirmąjį nėštumo trimestrą, yra beveik 98 procentų

tikimybė, kad šių moterų kūdikiai gims su sunkiais širdies, smegenų

apsigimimais, bus akli ar kurti. Todėl nustačius, kad nėščioji serga ūmia

raudonukės infekcija, neretai rekomenduojama nutraukti nėštumą. Taip

pat dažnai įvyksta savaiminis persileidimas, vaisius miršta gimdoje.

 
 

 http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/raudonukes-infekcija-pavojingiausia-kudikio-besilaukiancioms-moterims

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt15-crs.html

http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/raudonukes-infekcija-pavojingiausia-kudikio-besilaukiancioms-moterims
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt15-crs.html


 
Kokliušas – tai ūmi infekcinė liga, kuriai būdingi spazminiai

kosulio priepuoliai. Susirgus šia liga pirmaisiais gyvenimo

metais gali būti pavojingų komplikacijų.

Įprastai vaikai infekcijas perduoda suaugusiesiems, tačiau

kokliušas dažniau plinta nuo suaugusiųjų vaikams. Geriausias

būdas apsisaugoti nuo kokliušo (kokliušo) kūdikiams, vaikams,

paaugliams, nėščioms moterims ir suaugusiems – skiepytis.
 

http://www.ulac.lt/ligos/K/kokliusas

https://www.cdc.gov/pertussis/about/prevention/index.html

 

 
 

http://www.ulac.lt/ligos/K/kokliusas
https://www.cdc.gov/pertussis/about/prevention/index.html


Skiepai veikia skatindami imuninės sistemos atsaką į virusą ar

bakteriją. Taip sukuriama vadinamoji imuninės sistemos atmintis –

organizmas „atsimena“ konkretų virusą ar bakteriją, kas leidžia

apsisaugoti nuo šio viruso ar bakterijos ir užkerta kelią jo sukeliamai

ligai.

Daugumoje vakcinų yra susilpnėjusi arba inaktyvuota (nužudyta)

viruso ar bakterijos forma arba nedidelė viruso ar bakterijos dalis,

kuri negali sukelti ligos. Tai vadinama antigenu.

Kai žmogus pasiskiepija, jo imuninė sistema atpažįsta antigeną kaip

svetimkūnį, todėl suaktyvinamos imuninės ląstelės, kurios naikina

ligą sukeliantį virusą ar bakteriją ir gamina prieš juos antikūnus.

https://vaccination-info.eu/en/vaccine-facts/how-vaccines-work

http://www.ulac.lt/ligos/K/kokliusas


 
Daugelis ligų, kurios kontroliuojamos skiepais, dabar retai

pastebimos pasaulyje, pagrindinė to priežastis – skiepų

programos. Tačiau infekcijų sukėlėjai vis dar egzistuoja. Jei

besiskiepijančių skaičius sumažės, ligos atvejų gali vis

daugėti.
 

https://immunizebc.ca/reasons-to-vaccinate
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Kai kūdikis maitinamas krūtimi, jis gauna antikūnų iš

motinos pieno, tačiau šie antikūnai išsilaiko tik kelias

savaites ar mėnesius. Kai kūdikis paskiepijamas, reaguoja

jo paties imuninė sistema, todėl susidaro imuninės

sistemos atmintis, kuri išlieka daug ilgiau.

 
https://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/breastfeeding-and-immunity
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https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/EE%20skiepai.pdf
 

 

 

 

https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/EE%20skiepai.pdf


Gripo vakcina atnaujinama beveik kiekvienais metais,

kad apsaugotų nuo gripo viruso padermių, kurios,

kaip prognozuojama, išplis tais metais.
 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-selection.htm
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Erkinio encefalito vakcina vaikus galima pradėti

skiepyti nuo 1 metų.

 
  http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/vasara-skiepytis-nuo-erkinio-encefalito-rekomenduojama-pagreitinta-

schema

 
 

 

 

 
 

 

http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/vasara-skiepytis-nuo-erkinio-encefalito-rekomenduojama-pagreitinta-schema


Jeigu po pirmos erkinio encefalito skiepo dozės

skiepijimas nutrūko, tai skiepijimo schema turi būti

pradėta iš naujo. Jeigu po dviejų skiepo dozių nebuvo

išlaikytas skiepijimo intervalas, skiepijimo schemą galima

tęsti toliau, tiesiog įskiepyti trečią dozę.  Reikia žinoti, kad

laikotarpiu tarp praleistų skiepijimo dozių gali nebūti

reikiamo apsauginio imuniteto, todėl įsisiurbus

užsikrėtusiai erkei žmogus gali susirgti.

 
   http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/nuo-erkinio-encefalito-skiepytis-rekomenduojama-pradeti-

ziema

 

http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/nuo-erkinio-encefalito-skiepytis-rekomenduojama-pradeti-ziema


Pneumonija ir rotovirusinė infekcija. 2000-ųjų

pradžioje dėl plaučių uždegimo ir sunkaus

viduriavimo mirė apie 3 milijonus vaikų. Šių mirčių

skaičius dabar sparčiai mažėja, nes skiepai nuo

pneumokoko ir rotaviruso tampa vis plačiau

prieinami.

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159282/

 
 


