Vilkijos PSPC gauta mokama sezoninio gripo vakcina
Gripas – nėra peršalimas.
Nesidalinkite gripu!
VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centre pradedamas
skiepijimas mokama keturvalente gripo vakcina ,,Influvac Tetra“, skirta
2020/2021 metų gripo sezonui.
Vienos vakcinos dozės kaina:
- prisirašiusiems prie įstaigos – 10,00 Eur.
Pageidaujančius pasiskiepyti prašome kreiptis į savo šeimos
gydytoją ar slaugytoją.
- neprisirašiusiems prie įstaigoms – 17,00 Eur
(kreiptis į registratūrą tel 8 37 556203)

Kada prasideda gripo sezonas?
Įprastai gripo sezonas prasideda 40-tąją kalendorinę metų savaitę (spalio
mėnuo) ir tęsiasi iki 20-osios kitų metų kalendorinės savaitės (gegužės
mėnuo).
Kas yra gripas?
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skelbia, jog gripas yra viena
rimčiausių visuomenės sveikatos problemų daugumoje valstybių. Tai
viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų.
Gripas – ūmi kvėpavimo takų infekcija, plintanti nuo žmogaus žmogui
oro lašeliniu būdu. Gripu visame pasaulyje gali susirgti kiekvienas bet
kokio amžiaus žmogus. Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų,
gripas ne tik sukelia ūmią ligą, bet ir yra labai pavojingas dėl galimų

komplikacijų. Padidintos rizikos grupėse gripas sukelia ypač sunkias
komplikacijas ir gali baigtis net ir mirtimi. Gripo virusai sukelia
kasmetines sezonines epidemijas, kurių metu suserga apie 5-10 proc.
gyventojų. Lietuvos klimato zonoje sergamumo gripu padidėjimas
stebimas rudens – žiemos sezonu. Gripo epidemijos mažindamos
žmogiškuosius resursus neigiamai veikia valstybių ekonomiką ir sudaro
didelį papildomą sezoninį krūvį sveikatos apsaugos sistemoms.
Kas yra gripo sukėlėjas?
Gripo virusai priklauso Orthomyxoviridae šeimai, kuri turi tris
gentis: Influenzavirus A, B ir C. Gripo A virusas patogeniškas žmonėms,
laukiniams ir naminiams vandens paukščiams, žinduoliams. Žmonių
populiacijoje šis viruso tipas sukelia pandemijas ir epidemijas. Gripo B
virusas plinta žmonių populiacijoje ir kas kelerius metus sukelia
epidemijas. Gripo C virusas patogeniškas žmonėms ir kiaulėms, tačiau
sukelia tik pavienius susirgimus ir nedidelius protrūkius.
Skiepai (vakcinacija) – pati efektyviausia gripo infekcijos profilaktika.
Ir kainuoja mažiau nei gydymas susirgus.
Vakcinacijai yra naudojamos saugios ir efektyvios, kiekvienais metais
atnaujinamos vakcinos, kurios sergamumą bei komplikacijų tikimybę
sumažina net iki 70-90%.
Pasiskiepyti nuo gripo rekomenduojama kiekvienais metais rudensžiemos mėnesiais, nes reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus
organizme susidarytų antikūnai kovai su gripo virusu. Geriausia
pasiskiepyti prieš prasidedant gripo sezonui, tačiau net ir sausio-vasario
mėnesiais skiepytis nėra vėlu, nes gripo sezonas paprastai tęsiasi nuo
spalio iki balandžio mėnesio.

