
 

  ATKREIPKITE DĖMESĮ: šiuo metu Lietuvoje fiksuojamas tymų – 
vienos labiausiai užkrečiamų ir greičiausių plintančių ligos protrūkis. 

Kokios apsisaugojimo priemonės ?                                                                
Vienintelė apsisaugojimo priemonė yra SKIEPAI. 

FAKTAI: 2018 m. buvo registruota 30 susirgimų tymais, o 
iki 2019 m. kovo 18 d. jau 159 laboratoriniais tyrimais 

patvirtinti susirgimai tymais. 

Kokios grėsmės visuomenės sveikatai ? 

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos: siekti 
kad nuo tymų ir raudonukės būtų paskiepyta  ne mažiau 
kaip 95 proc. skiepijimo aprėpties, nes tik tokiu atveju 
imunoprofilaktika užtikrina deramo lygio visuomenės 

apsaugą ir sudaro sąlygas eliminuoti ligą. 

        Kokia tikimybė užsikrėsti  tymais  nuo 
sergančio?                                                                       
Neturintiems specifinio imuniteto asmenims tikimybė 
užsikrėsti tymais nuo sergančiojo siekia 90–95 proc.                                     
Pavojus kyla ne tik nesiskiepyti nusprendusių asmenų ir 
jų sprendimu nepaskiepytų vaikų sveikatai, bet ir visai 
visuomenei, ypač pažeidžiamiausiems jos nariams – 
naujagimiams, kūdikiams, vaikams, kurie dėl sveikatos 
būklės negali būti skiepijami, besilaukiančioms moterims 
ir asmenims, kurių imunitetas dėl sveikatos būklės yra 
susilpnėjęs, nes didėjant nepasiskiepijusių asmenų 
skaičiui mažėja bendras visuomenės apsaugos nuo 
užkrečiamųjų ligų lygis. 

TYMŲ PROTRŪKIS LIETUVOJE! 

Kiekvienais metais MMR 
vakcina nuo tymų, 

epideminio parotito ir 
raudoniukės lieka  

nepaskiepyta                                             

5000 VAIKŲ 

 

Rekomenduojama  
skiepijimo MMR vakcina 
aprėptis nėra pasiekiama 

daugelyje Lietuvos 
savivaldybių. 

 

Sveika gyvensena: 
sportas, visavertė mityba, 
grūdinimasis, higiena ir 

kita – NEAPSAUGO 
nuo tymų. 

       KODĖL TAI SVARBU ?                                  

Lietuvoje yra įsibėgėjusi skiepijimo priešininkų judėjimų 

(angl. anti-vax) kampanija, paremta melagingų ar 

klaidinančių žinių sklaida socialiniuose tinkluose, 

portaluose, netgi komercinių televizijų laidose, kurios 

padariniai – visuomenės, ypač tėvų ir globėjų, 

nepasitikėjimas skiepais – neigiamai veikia visos 

visuomenės sveikatos lygį, o tymų protrūkis šiais metais 

akivaizdžiai rodo mažėjančios vakcinacijos keliamą grėsmę 

visuomenės sveikatai; 

KĄ REIKIA ATSIMINTI? 

Lietuvoje naudojama 

MMR vakcina yra saugi ir 

registruota Europos Sąjungoje 

ir kad skleidžiamos neteisingos 

žinios esą MMR skiepai sukelia 

autizmą remiasi suklastota 

publikacija ir yra paneigtos 

daugelio išsamių mokslinių 

tyrimų; 

Parengė : visuomenės sveikatos specialistė Jordana 
Kurtinaitienė pagal LR Seimo rezoliuciją dėl neatidėliotinų 
priemonių siekiant pagerinti skiepijimo aprėptį Lietuvoje. 


