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Nemokama meningokokinė vakcina jau Varėnos PSPC!

Paskutinįjį dešimtmetį visuomenę vis dažniau pasiekia nerimastingos žinios iš įvairių Lietuvos
kampelių apie pasikartojančius meningokokinės infekcijos atvejus. Neaišku kodėl, bet Lietuvoje
sergamumas šia infekcija ir sunkiausia jos – žaibine forma – yra didžiausias Europoje. Neretai
meningokokinės infekcijos atvejai baigiasi tragiškai. Nenuostabu, kad žmonės, išgirdę tokias
naujienas, ima rūpintis savo ir savo artimųjų sveikata, stengdamiesi apsisaugoti nuo šios
pavojingos infekcijos.

Galime pasidžiaugti, kad tėveliai, sulaukę naujagimių po 2018-05-01 dienos, galės paskiepyti
savo atžalas Varėnos PSPC nemokamai. Vakciną nuo meningokokinės infekcijos kompensuoja
Lietuvos valstybė ir ji yra įtraukta į LR profilaktinių skiepijimų kalendorių. Džiugu ir tai, kad
Lietuva yra 4-oji valstybė Europoje (po Didžiosios Britanijos, Airijos ir Italijos), kuri šią vakciną
savo piliečiams kompensuoja.

Suprantama, kad atsiradus medicinos naujienoms visad atsiranda ir skeptikų, kurie abejoja ar
netiki vaistų bei kitų preparatų veiksmingumu. Šiems galime pasakyti – nors vakcina yra
palyginti nauja (kūdikiai, vaikai ir suaugę skiepijami nuo 2013 metų), ji jau turi savo
veiksmingumo įrodymų. Per pirmus 3 privalomojo skiepijimo šia vakcina metus (
t.y.2013-2016m) sergamumas bei mirtingumas nuo meningokokinės B infekcijos Didžiojoje
Britanijoje ir Airijoje sumažėjo apie 50%!

Tad VŠĮ Varėnos PSPC maloniai kviečia visus tėvelius, kurių kūdikiai yra gimę nuo 2018-05-01
atvykti, ir jūsų mažyliai bus nemokamai paskiepyti.

Svarbu! Atvykstant skiepyti 2 ir 4 mėn. amžiaus kūdikių B tipo meningokokinės infekcijos
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vakcina kartu su kitomis vakcinomis, būtina įsigyti geriamojo paracetamolio. Skiepijimo metu
arba po jo, profilaktiškai paskirtas paracetamolis sumažina karščiavimo riziką (skiriamos 3
geriamojo paracetamolio dozės). Informaciją apie šio medikamento vartojimą jums suteiks
šeimos arba vaikų ligų gydytojas.

Visiems kitiems (vaikams ir suaugusiesiems) ši vakcina yra mokama, ją galima užsisakyti
Varėnos PSPC skiepų kabinete. Vakcinos kaina Varėnos PSPC yra viena mažiausių
respublikoje.

Varėnos PSPC direktoriaus pavaduotojas,

šeimos gydytojas Saulius Ivanauskas
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