Gripo vakcina
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Dėl gripo vakcinų tyčia skleidžiama dezinformacija apie neva nekokybiškas, nesaugias
Lietuvai tiekiamas sezonines gripo vakcinas yra netoleruotina, sako atsakingų institucijų
specialistai. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje padažnėjo atvejų, kuomet visuomenė
bauginama ir raginama nesiskiepyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
lėšomis kompensuojama sezonine gripo vakcina.
„Tenka apgailestauti, kad kai kurie politikai bei medikai skleidžia dezinformaciją apie nupirktas
gripo vakcinas. Dar kartą pabrėžiame – visos sezoninio gripo vakcinos gaminamos pagal
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą antigeninę sudėtį kiekvieniems
metams, o jų efektyvumas ir saugumas yra patvirtintas registracijos procedūrų metu“, –
Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės poziciją išsakė sveikatos apsaugos ministro
patarėja, atstovė spaudai Lina Bušinskaitė-Šriubėnė. Pasak Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) laikinojo vadovo Viačeslavo Zakso, vakcina yra
saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gripo komplikacijų, ypač rizikos grupių asmenims.
Įrodyta, kad skiepijimai nuo sezoninio gripo yra efektyviausia priemonė mažinti gripo naštą
gyventojų sveikatai. „2018
–2019 metų
gripo sezonui nupirkome beveik 10 tūkstančių daugiau dozių nei pernai – beveik 132
tūkstančius „Influvac“ gripo vakcinų už 491 tūkst. eurų. Tokį poreikį nurodė Lietuvos asmens
sveikatos priežiūros įstaigos“, – komentuoja V. Zaksas.
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Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) atstovo teigimu, nupirkta vakcina „Influvac" yra
registruota savitarpio pripažinimo procedūros būdu praktiškai visose Europos Sąjungos (ES)
valstybėse. Kasmet yra atnaujinama sezoninės vakcinos nuo žmogaus gripo viruso štamo
sudėtis. „Paskutinis atnaujinimas buvo padarytas šių metų rugpjūtį, tad vakcina atitinka PSO
rekomendacijas Šiaurės pusrutuliui bei ES nutarimą 2018/2019 metų sezonui", – teigia VVKT
viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas.
Tuo metu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) atstovė Daiva Razmuvienė pabrėžia, kad
sezoninė gripo vakcina yra gyvybiškai svarbi, siekiant apsaugoti visuomenę nuo sunkių gripo
formų, hospitalizacijos, komplikacijų ir mirties, ypač rizikos grupės asmenims. „Yra daugybė
publikuotų įrodymų, kad sezoninio gripo skiepijimai yra vienintelė efektyvi priemonė mažinanti
gripo naštą, ypač rizikos grupių tarpe. Todėl tiek PSO, tiek Europos Komisija ypač skatina, kad
būtų didinamos rizikos grupių skiepijimų apimtys", – sako ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus
vedėja.
Sprendimą dėl sezoninės gripo vakcinos pirkimo priėmė Nacionalinė imunoprofilaktikos
2014–2018 m. programos koordinavimo taryba, atsižvelgiama į PSO rekomendacijas.
VLK primena, kad sezonine gripo vakcina nemokamai skiepijami rizikos grupių asmenys: 65
metų ir vyresni asmenys, nėščiosios, asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos
įstaigose, sergantieji lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis
ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais, taip pat sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojai.
Gyventojai, priklausantys rizikos grupėms ir norintys pasiskiepyti, turėtų kreiptis į savo šeimos
gydytoją. Už skiepą mokėti nereikia – ligonių kasos už tai apmoka PSDF lėšomis.
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