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P NESIMAS SPAUDAT

NdSiiosios ieiiamos pasiskiepyti nuo sezoninio gripo

?016-10-25

Nacionaiinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos K o

kviedi os pasiskiepl'ti nuo sezoninio gripo r.alstybes biud2eto leSomis. Moksliniais tyrimais
pagri , kad ne5iiqiq skiepijireras nuo gripo yra sailgus ir efbktyvus, ir apsaugo ne tik moteris. bet ir
negimusi ktdiki. o motinos antiktnu deka maieja gripo infbkcijos rizika ir k4 tik gimusiems
kudiki s"

I{CSdiqiq skiepijimo apimiiq augimas - s6kmingo bendradarbiavimo pavyzd-vs

vakcinacijos nuo gripo prograrnos igyvendinirno veikloje ir aktlwiai sifll;,.ti nesdiosioms pasiskiepyti
nuo sezoninio gripo.

Pritaiklta ne3iiqjq vnkcinacijos nuo gripo prograftra- tai Pasaulio sveikatcs organizacijos

sezoninio gripo apirntis ir apsaugoti ne5ciqsias bei jr1 busimus krldikiris nuo gripo komplikacijq.
2015 m. Kaune projektas subnre ivairiq institucijq specialistus. rnclkslininkLrs, gydytojuls. ie
dirbo siekd i bendro tikslc" Tadiau didZiausi4 darb4 atliko g-vdytojai, slaugytojai ir aku5eriai,
tiesiogiai bendraujantys su neSdiosiomis ir jq artimaisiais.

Progr os iglvendinimo doka 2015-2016 m. gri;lo sezon4 nesdir+itt skiepijirno nuo
sezoninio glipo apimtys Kaune padidejo daugiau kaip deiimt kartul. 2015-2015 m. sezona Kauno
mieste nuo gripo paskiepytos 107 ne5diosios, tuo trupu per stesni sezon4 - vos 6.

Pel pirm4ii skiepijirno nuo gripo menesi (rugseji) Kauno mieste paskiepltos 5 nc5diosios, nors
valstybes biudZeto le5omis isig>'tA vakcinq buvo gavusios vos ketretas fstaigrl.

Ne5Iiqjq sl<iepai nuo gripo - veiksmingiausia prieruon6

2012 m. Pasaulio srreikatos organizacija ne5diepias priskyre prie gripo rizikos grupiq,
kurios turetq bflti skiepijamos pi iausiai. Europoje kasmet pasiskiepija iki 65 proc. neidiqiq. JAV

apsaugo ne tik neSdi4jq ir jos vaisiq, bet ir bflsirnzl naujagimi pirmuosius 5-5 io gyvenirno menesius"
iki to laiko, kai pati vaik4 bus galima paskiepgi nuo gripo. Vaikus nuo gripo galima skiepl.ti tik



. su ai susirgti griPu,

. pate iligoning,

. patirli prie5laikini gimdyrn4.

prie Sveikatos apsaugos ministerijos
uno departamento
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