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DĖL IMUNORPOFILAKTIKOS VYKDYMO 

 

 Vienas iš pagrindinių Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos1 (toliau – 

Programa) tikslų – išlaikyti ne mažesnes kaip 90 proc. vaikų skiepijimo aprėptis visoje šalyje ir 

kiekvienoje savivaldybėje, o nuo tymų ir raudonukės – ne mažesnes kaip 95 proc. Būtent tokios 

skiepijimų apimtys leidžia suvaldyti užkrečiamąsias ligas ir apsaugoti gyventojus nuo vakcinomis 

valdomų infekcijų, ir jų komplikacijų. 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 

departamentas atliko VšĮ Tauragės rajono pirminio sveikatos priežiūros centro (toliau – Tauragės 

PSPC) vaikų skiepijimo pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių2 2021 

m. analizę. Nustatyta, kad yra išlaikytos pakankamai aukštos skiepijamų aprėptys nuo: tuberkuliozės 

(BCG) – 96,0 proc., 1 metų amžiaus vaikų skiepijamų nuo hepatito B (HepB3) – 95,2 proc., 7 metų 

amžiaus vaikų skiepijamų nuo difterijos, stabligės, kokliušo ir poliomielito (DTaP/IPV5) – 94,0 proc., 

2 ir 7 metų vaikų skiepijamų nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės MMR1 – MMR2 atitinkamai 

98,0–94,0 proc.  

 Pažymime, kad visų kitų vakcinų, numatytų Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendoriuje, skiepijimų apimtys nesiekia 90 proc. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į 

skiepijimą Rotavirusinės infekcijos vakcina, kuris siekia tik apie 70 proc. Skiepijimų aprėptys nuo 

žmogaus papilomos viruso (toliau – ŽPV) infekcijos pastaraisiais metais turėjo didėjimo tendenciją, 

bet nesiekia numatyto tikslo (ne mažiau kaip 90 proc.). 2021 m. mergaičių (11–12 metų amžiaus 

grupėje) skiepijimo nuo ŽPV aprėptys siekė 80 proc. Vaikų, skiepijamų nuo B tipo meningokokinės 

 
1 Nacionalinė imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos 

patvirtinimo“.  
2 Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų 

kalendoriaus patvirtinimo“. 
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infekcijos, rodiklis siekia tik 89 proc. Skiepijimo aprėptys nuo pneumokokinės infekcijos PCV3 (1 

metų) įgyvendintos 82 proc., difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito Haemophilus influenzae 

(DTaP/IPVHib4 (1 metų)) tik 82 proc.  

 Siekiant gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir valdymą bei stiprinti 

pasirengimą reaguoti į kylančias grėsmes ir krizes, būtina sumažinti nepagrįstai nepaskiepytų vaikų 

skaičių rajone.  

 Rekomenduojame skatinti šeimos gydytojus, pediatrus bei jų komandos narius aktyviau 

bendrauti su tėvais kūdikių ir vaikų imunoprofilaktikos klausimais, aiškintis priežastis, tėvams 

sukeliančias abejones dėl skiepų saugumo ir efektyvumo.  

 Pasiektos reikiamos skiepijimo aprėptys galėtų būti vienu iš gydytojų skatinimo kriterijų. 

  

 

 

Tauragės departamento 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja, 

laikinai vykdanti Tauragės departamento 

direktoriaus funkcijas                                                                                                Albina Urbutienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

V. Mitkuvienė, tel. (8 446) 72 365, el. p. vaida.mitkuviene@nvsc.lt 

mailto:vaida.mitkuviene@nvsc.lt

