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Skiepai (SCANPIX nuotr.)

Aa+AaŽaliomis „zelionkos“ dėmėmis išmargintas pūslelėmis išbertas vaikas, karščiavimas, niežėjimas, dešimties
dienų izoliacija nuo visuomenės ir baimė užsikrėsti – štai kokios pasekmės laukia susirgus puikiai pažįstama
liga – vėjaraupiais. Dažnas šią ligą prisimena iš vaikystės, o daugelis tėvų, leidžiančių vaikus į darželius,
nerimaudami laukia, kada jų atžala šį virusą „gaus dovanų“ iš aplinkinių.
Vakcina – nepigi
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) rugsėjį paskelbė kovos su vėjaraupiais mėnesiu bei siūlo
pasiskiepyti nuo šio viruso. Tačiau vakcina „Varlrix“, kurią siūlo poliklinikose, – nepigi. Už ją tėvams tektų
pakloti net 200 litų, kadangi šis skiepas nėra privalomas ir jo valstybė neapmoka (turtingesnės šalys vaikus
skiepija valstybės lėšomis).
„Vakcina nėra sena, ji Lietuvoje naudojama truputį daugiau nei 10 metų. Buvo tie laikai, kai net nebuvo ką
siūlyti profilaktikai. Iš esmės skiepyti rekomenduojama todėl, kad skiepas yra visiškai tas pats virusas, tik

jis yra labai susilpnintas ir nesukelia ligos. Aišku, vaikui daug geriau yra įgauti imunitetą be ligos, bet už tai
reikia mokėti“, – aiškina ULAC skiepų kabineto gydytoja pediatrė Jolanta Dieninienė.
Gydytojos teigimu, skiepytis nuo šio viruso rekomenduojama todėl, kad net iš esmės lengva vėjaraupių
forma labai susilpnina imuninę sistemą, o to nedaro vakcinoje esantis susilpnintas virusas.
„Po lengvų vėjaraupių apie du mėnesius trunkantis periodas yra toks, kai vaikas serga kitomis ligomis“, –
patirtimi dalijosi J. Dieninienė.
Pasak jos, vėjaraupiai gali būti ir sunkesni, kai vaikas ar suaugęs gausiai išberiamas. Taip pat gali būti
pažeidžiami vidaus organai (plaučiai, kepenys), smegenų dangalai. Liga gali baigtis ir mirtimi. Komplikacijų
išsivystymo rizika yra didesnė suaugusiesiems. Infekcija itin pavojinga asmenims, kurių imuninė sistema
silpna.
Homeopatas: skiepas imuniteto nesustiprina
Gydytojas homeopatas Antanas Januškevičius įsitikinęs, kad mūsų organizmams skiepas nuo vėjaraupių –
nereikalingas.
„Reikia išsiaiškinti, kodėl organizmas imlus vėjaraupiams, tai galima padaryti homeopatiškai. Organizmas
turi sutvarkyti savo problemas“, – tvirtina gydytojas homeopatas.
Pasak jo, žmogus suserga vėjaraupiais, nes jo imunitetas yra susilpnėjęs arba jis vėjaraupiais niekada nėra
sirgęs. Šia liga perserga beveik 100 proc. žmonių, o mūsų imuninė sistema taip yra „sudariusi“ antikūnus
prieš vėjaraupius.
„Nesvarbu, ar skiepysiesi nuo vėjaraupių, ar ne, naujų antikūnų tu nesuformuosi ir skiepai negali nulemti,
susirgs žmogus šia liga, ar ne. Mes gyvename vėjaraupių aplinkoje ir imunitetas jau yra susiformavęs.
Susirgsi šia liga ar ne, priklauso nuo to, kokio stiprumo yra žmogaus imunitetas“, – mano A. Januškevičius.
Pasak homeopato, vakcina negali sustiprinti atsparumo vėjaraupiams. Jei norima vėjaraupiais nesirgti,
reikia asmeniui paskirti tokį gydymą, kuris stiprintų imunitetą: „Mechaniškai stiprinant imunitetą vienoje
vietoje, jis susilpnėja kitoje, todėl reikia apskritai suprasti, kodėl jis yra silpnas.“
Įtarimų A. Januškevičiui kelia ir vakcinos sudėtis. Pasak jo, dažnai vakcinose gali būti medžiagų, kurios gali
sukelti neigiamų šalutinių reiškinių. Skirtingose vakcinose gali būti skirtingų sunkiųjų metalų: vienoje
vakcinoje gali būti gyvsidabrio, kitoje – švino (tai yra toksiškos medžiagos).
Tačiau ULAC gydytoja pediatrė J. Dieninienė tikina, kad gyvsidabrio vakcinose seniai nėra, o pasakojimai
apie baisius šalutinius vakcinos reiškinius – išgalvojimas.
Tėvų nuomonės – kontraversiškos
Viena mama populiariame interneto forume rašo: „Nenuodykite savo vaikų jokiais skiepais, nes po
kalendorinių skiepų vaikų imuninė sistema tokia silpna, kad nesusitvarko su eiliniais virusais. Ir nesvarbu,
ar tie virusai gauti iš aplinkos, ar iš mokamų skiepų.“
Kitos mamos nuomone, skiepas nuo vėjaraupių nereikalingas: „Dar neaišku, ar jo nauda didesnė nei
šalutinis poveikis.“

„Mano dukra normaliai persirgo 3 metų, ir problemos didelės nemačiau. Iš tiesų liga trunka daugiausiai
savaitę ir tada ramus esi visą gyvenimą. Manau, kad skiepytis reikėtų suaugusiems, kurie nepersirgo
vaikystėje. O vaikystėje šitos ligos tikrai nereikia bijoti, tiesiog dabar pernelyg intensyvi įvairių skiepų
reklama mus supa, todėl tėvai eina iš proto“, – įsitikinusi moteris.
Trečios moters dukra susirgo vėjaraupiais, nors mergytė buvo paskiepyta vieną kartą. Kai mama
paskambino mažylės gydytojai ir informavo apie ligą, pastaroji nustebo.
Vėjaraupiai yra viena dažniausių infekcinių ligų tarp vaikų. Pernai Lietuvoje buvo registruoti 12 698 šios
ligos atvejai, iš jų net 12 120 susirgimų buvo registruota tarp vaikų iki 18 metų amžiaus.
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