
 

VAIKŲ SKIEPIJIMO PRIVALUMAI IR 

TRŪKUMAI 

 

Kiekvienas tėvas nuo pirmųjų kūdikio gimimo dienų susiduria su skiepijimo problema. Vaikus 

skiepyti būtina, nes šis profilaktikos metodas leidžia apsaugoti organizmą nuo daugybės 

pavojingų infekcinių ligų. 

Taigi, ką turėtų daryti tėvai, kurie bijo skiepyti savo kūdikį? Žinoma, šį darbą atlieka medicinos 

darbuotojas, tačiau tėvai turi susirūpinti rezultatu. Taip, ir šiuolaikiniai teisės aktai numato 

galimybę tėvams atsisakyti skiepų, todėl jiems iškyla klausimas: skiepyti ar neskiepyti kūdikį? 

Kokių veiksmų turėtų imtis skiepų bijantys tėvai? 

Pirmiausia reikia nusiraminti ir išanalizuoti visus su skiepijimu ar atsisakymu skiepyti susijusius 

punktus. Tėvai, kurie sako sau ir kitiems: „Bijau skiepyti savo vaiką“, turėtų atsakyti į šiuos 

klausimus: 

• Ar liga, nuo kurios gydytoja rekomenduoja pasiskiepyti, yra mirtina? Viena vertus, kokia 

yra vaiko užsikrėtimo rizika ir, kita vertus, rimtų komplikacijų dėl vakcinacijos rizika; 

• Ar vaikas šiuo metu sveikas, ar jo kūnas yra pasirengęs susidoroti su našta, susijusia su 

vakcinos įvedimu; 

• Ar produktas geros kokybės? Kur pirktas? Šią informaciją galima gauti iš gydymo 

įstaigos specialisto; 

• Ar vaikas bus priimtas į ikimokyklinę įstaigą be skiepų dokumento?  

Teigiami ir neigiami skiepų aspektai 

Skiepijimo pranašumai yra gerai žinomi. Jie apima: 

• Vakcinacija yra vienintelis būdas apsisaugoti nuo sunkių ligų, tokių kaip stabligė ar 

poliomielitas; 

• Net jei paskiepytas vaikas susirgs, pavyzdžiui, raudonuke, liga tęsis lengvesne forma; 



• Šiuolaikinės vakcinos yra mažiau toksiškos nei 

ankstesnės kartos. Antibiotikai, kuriuos reikėtų gydyti, pavyzdžiui, kokliušas, turi daug 

daugiau šalutinių poveikių; 

• Masinis skiepų atsisakymas gali išprovokuoti tas ligas, kurias visi jau seniai pamiršo, 

epidemijų atsiradimą; 

• Skiepijimo komplikacijų rizika yra daug mažesnė nei ligų, nuo kurių jie apsaugo, 

komplikacijų rizika. 

Skiepai turi ir trūkumų. Jie apima: 

• Vakcinacija tam tikru mastu sumažina natūralų kūdikio imunitetą; 

• Vaistas nesuteikia 100% garantijos, kad žmogus niekada nesusirgs ateityje. 

Šiuolaikinėje medicinoje naudojamos visiškai naujos vakcinos, kuriose pavojingų komponentų 

kiekis sumažinamas iki minimumo arba visiškai pašalinamas. Imunoprofilaktikos labiausiai 

reikia dažnai sergantiems vaikams. Jie yra jautriausi infekcijoms, o jų ligos dažnai pasireiškia su 

komplikacijomis. Susilpnėjusiems vaikams pagal indikacijas skiriami „papildomi“ 

skiepai. Pavyzdžiui, pneumokokas yra 70% kvėpavimo sistemos infekcijų priežastis. Todėl 

vaikams, linkusiems sirgti kvėpavimo takų ligomis, sukurta speciali vakcina. Net ir dalinė 

apsauga yra geriau nei jokios. Paskiepytiems vaikams, net jei jie suserga, liga progresuoja 

lengvesne forma ir sukelia mažiau komplikacijų. Šiuolaikinėse vakcinose toksinių medžiagų 

koncentracija yra sumažinta iki minimumo. Daugiau žalos vaiko organizmui gali padaryti 

antibiotikai, kurių teks gerti, jei susirgs neskiepytas vaikas. 
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