
VAKCINA

Tuberkuliozės vakcina
Hepatito B vakcina
Kokliušo, difterijos,
stabligės vakcina
B tipo Haemophilus
influenzae vakcina
Poliomielito vakcina
Tymų, epideminio
parotito, raudoniukės
vakcina

Iki 24 val.   2 – 3 paros   1 mėn.   2 mėn.  4 mėn.   6 mėn.   15 – 16,5 mėn.  18 mėn.     6 – 7 metai       12 metų        15 – 16 metų 
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AMŽIUS

1. Sutrumpinimai:
BCG - tuberkuliozės vakcina, HB - hepatito B vakcina, DTaP - kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib - B tipo
Haemophilus influenzae infekcijos vakcina, Td - difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV - inaktyvuota poliomielito vakcina,
MMR - tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.
2. HB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
3. 12 metų amžiaus vaikai HB vakcina skiepijami 3 dozėmis pagal schemą: HB1; po 1 mėnesio – HB2; po 6 mėnesių – HB3.
12 metų vaikams HB** vakcina skiriama, jei jie neskiepyti kūdikystėje. MMR vakcina skiriama su pirmąją HB vakcinos doze.
4. 12 metų vaikams MMR*** vakcinai skiriama, jei jie neskiepyti 6–7 metų amžiaus.
5. Skiepijimai atliekami pagal vaisto charakteristikos santrauką.
6.  Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimo tvarką, galimas
nepageidaujamas reakcijas į skiepą.
Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti vaiko sveikatos raidos istorijoje.  

Lietuvos Respublikos profilaktinių skiepijimų kalendoriuje nurodyti skiepai yra nemokami.
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 12 22 įsakymu Nr. V-1066.

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepų kalendorius



Rekomenduojami, bet valstybės lėšomis nekompensuojami skiepai

AMŽIUS    REKOMENDACIJOS

1 mėn.

4 mėn.

6 mėn.

15 – 16,5 mėn.

18 mėn.

6 – 7 metai

12 metų

15 – 16 metų

6 savaitės - optimalus amžius skiepyti nuo rotaviruso sukeliamo vėmimo ir viduriavimo (gastroenterito).

Dar nevėlu nepaskiepytą kūdikį paskiepyti vakcina nuo rotaviruso sukeliamo vėmimo ir viduriavimo.
20 savaičių - paskutinė riba, kai dar galima skiepyti pirmąją šios vakcinos doze.
Šio amžiaus kūdikis turi būti baigtas skiepyti vakcina nuo rotavirusinio gastroenterito.
Nuo dabar vaiką jau galima skiepyti sezonine vakcina nuo gripo.
Tokio amžiaus vaikus rekomenduojama skiepyti vakcina nuo vėjaraupių.
Taip pat jau galima skiepyti nuo hepatito A.
Jei vaikas dar neskiepytas nuo vėjaraupių, rekomenduojama tai padaryti dabar.
Šio amžiaus vaikus  prieš keliones rekomenduojama paskiepyti nuo hepatito A.
Vaikus prieš mokyklą svarbu paskiepyti nuo hepatito A, nes tikimybė užsikrėsti juo labai padidės. Tai
papildomai saugos ir keliaujant.
Jei vaikas anksčiau nesirgęs vėjaraupiais ir dar nuo jų  neskiepytas, rekomenduojama tai padaryti dabar.
Dvylikamečius taip pat galima skiepyti nuo hepatito A ir vėjaraupių.
Mergaites jau dabar rekomenduojama paskiepyti ŽPV vakcina. Nors skiepytis galima ir daug vyresnėms,
ankstyvi skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio sukėlėjo  saugo efektyviau.
Galima skiepyti nuo hepatito A ir vėjaraupių, jei iki šiol nepaskiepyti ir nepersirgo šiomis ligomis.
Mergaitės, kurios nebuvo paskiepytos 12 metų amžiaus, rekomenduojama paskiepyti ŽPV vakcina nuo
gimdos kaklelio vėžio.

Sudaryta, naudojantis ,,Aklinika” pateikta informacija internete.
Klinikų g. 2, Vilnius
Tel. (8 5)  271 1244

El. paštas: info@vvsb.lt
www.vvsb.lt


