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DĖL VAIKŲ SKIEPIJIMO NUO ROTAVIRUSINĖS INFEKCIJOS  

 

Informuojame, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. Valstybės biudžeto lėšomis 2 mėnesių amžiaus 

kūdikiai bus skiepijami nuo rotavirusinės infekcijos.  

Rotavirusinio enterito sukelti viduriavimai yra viena dažniausių visuomenės sveikatos 

problemų. 2017 m. Kauno apskrityje rotavirusinės infekcijos sergamumo rodiklis (16,36) buvo pats 

didžiausias per 2012-2017 m. laikotarpį. Ypač didelė problema yra ta, kad didžiąją dalį susirgusiųjų 

sudaro vaikai. 2017 m. duomenimis, vaikai iki 17 metų, vidutiniškai sudarė 96,4 proc. visų sirgusiųjų 

asmenų rotavirusine infekcija. 

Siekiant užtikrinti informacijos sklaidą apie  rotavirusinę infekciją ir jos profilaktiką, 

rekomenduojama informuoti vaikų tėvus, kurių šeimose gali būti ne tik ikimokyklinio ar mokyklinio 

amžiaus vaikų, ir jų skiepijimas šia vakcina nėra aktualus, pateikiant informacinį pranešimą 

(pridedama) elektroniniuose dienynuose, vaikų ugdymo įstaigų tinklalapiuose ir kitose vaikų 

lopšelio-darželio bendruomenės informavimo priemonėse.  

Prašytume su pateikta informacija supažindinti Jūsų vadovaujamos įstaigos atsakingus 

specialistus ir užtikrinti vaikų ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvų informavimą apie rotavirusinės 

infekcijos profilaktikos poreikį ir svarbą. 

Dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą. 

PRIDEDAMA. Informacinis pranešimas apie skiepus nuo rotavirusinės infekcijos, 1 lapas. 

 

Kauno departamento direktoriaus pavaduotoja,    Ona Gedgaudienė 

laikinai vykdanti Kauno departamento 
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Informuojame, jog Jūsų grupėje vaikai galimai turėjo kontaktą su  rotavirusinės infekcijos sukėlėju (įrašoma 

data) 

Kontaktavę su sergančiuoju rotavirusine infekcija asmenys yra stebimi 5 dienas. 

Atkreipiame dėmesį, kad turėjusiems kontaktą su ligoniu, pirmieji ligos simptomai (pilvo skausmas, 

vėmimas, viduriavimas, karščiavimas) gali pasireikšti po 24 – 72 val.  po užsikrėtimo. 

 Kiekvienu, pirmųjų ligos simptomų atsiradimo atveju, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į savo 

šeimos gydytoją. 

Rotavirusinė infekcija. Kas tai? 

Tai ūmi žarnyno virusinė infekcija, sukelta rotavirusų, pasireiškianti karščiavimu, vėmimu, viduriavimu, 

bendra organizmo intoksikacija.  

Paplitimas 

Dažniausiai serga jaunesni nei 5 metų amžiaus vaikai. Sunkiausiomis ligos formomis pirmą kartą serga 3 – 

35 mėnesių amžiaus kūdikiai ir vaikai. Vyresni vaikai ir suaugę gali sirgti pakartotinai, tačiau lengvesnėmis 

formomis. Sergamumas padidėja šaltuoju metų laiku (gruodžio – balandžio mėn.), tačiau susirgimai 

registruojami ištisus metus. 

Rotavirusinės infekcijos simptomai 

Pirmieji ligos simptomai pasireiškia per 24 – 72 val. Liga prasideda ūmiai, simptomai dažniausiai atsiranda 

pirmąją ligos parą: vandeningas viduriavimas iki 11 – 20 kartų per parą, vėmimas, karščiavimas iki 39℃. 

Viduriuojant ir vemiant netenkama daug druskų, tai sukelia greitą dehidrataciją, elektrolitų disbalansą. 

Užsikrėtimo būdas 

Rotavirusinės infekcijos šaltinis – žmogus. Dažniausiai ligos sukėlėjus platina rotavirusu užsikrėtę vaikai ir 

besimptome infekcija sergantys suaugusieji. Rotavirusais užsikrečiama fekaliniu – oraliniu būdu. Kadangi 

rotavirusai ilgai išlieka aplinkoje, todėl jie gali plisti per užterštas rankas, įvairius bendrai naudojamus 

daiktus, kuriuos vaikai gali įsidėti į burną.  

Profilaktikos priemonės 

Kontaktavę su sergančiuoju rotavirusine infekcija asmenys yra stebimi 5 dienas. 

Nespecifinės prevencinės priemonės 

• Vaikų ir vaikų ugdymo įstaigų personalo rankų švara. Plaunant rankas su muilu, pašalinama beveik 

95 proc. patogeninių bakterijų ir virusų. 

• Rytinis vaikų priėmimas. Vaikų įstaigos personalas turėtų pasitikti vaikus ir pasiteirauti juos 

atlydėjusių suaugusiųjų apie vaiko sveikatos būklę. 

• Nuolatinis valymas ir dezinfekcija. Kadangi rotavirusai kambario temperatūroje gali išlikti nuo 90 

min. iki 10 dienų, nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį, turi būti atliekamas patalpų, daiktų, 

įrenginių, valgymo indų, nuolatinis valymas ir dezinfekcija. 

 

Specifinė profilaktika – rotavirusinės infekcijos vakcina 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių 

nemokamai skiepijami 2 mėn. amžiaus kūdikiai rotavirusinės infekcijos geriamąja vakcina, antra 

dozė sugirdoma 4 mėn., trečioji – 6 mėn. amžiaus laikotarpyje. 

Rotavirusinės infekcijos vakcina rekomenduojama visiems šio amžiaus Lietuvos vaikams. 

Vyresniems nei 33 savaičių vaikams vakcina nebetinkama. 

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog vakcina yra saugi, efektyvi ir gerai toleruojama.  

Vakcinacijos tikslas – išvengti sunkių rotavirusinės infekcijos atvejų.  
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