
Atmintinė, vaikų ugdymo įstaigą lankančių vaikų tėvams 

Primename, kad Lietuvoje vaikai nuo tymų ir raudonukės skiepijami pagal Lietuvos 

Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių 15-16,5 mėn. pirmąja kombinuota tymų, 

epideminio parotito ir raudonukės (MMR) vakcinos doze, o 6-7 metų antrąja MMR doze. Tik 

įskiepijus dvi MMR vakcinos dozes, pasiekiama patikima ilgalaikė apsauga nuo minėtų skiepais 

valdomų užkrečiamųjų ligų. 

Jei Jūsų vaikas nėra paskiepytas ar nepilnai paskiepytas (tik viena doze) nuo tymų ir 

raudonukės, jis yra imlus šioms ligoms ir bet kada gali jomis užsikrėsti tiek Lietuvoje, tiek 

keliaujant - kitose užsienio šalyse. 

Visiems nepaskiepytiems, vėluojantiems pasiskiepyti, nepilnai paskiepytiems pagal 

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių vaikams dėl tymų ir raudonukės 

imunoprofilaktikos rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atsižvelgęs į vaiko 

amžių, buvusius skiepijimus nuo tymų ir raudonukės sudarys individualų skiepijimo nuo šių ligų 

planą, pagal kurį pasiskiepijus būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga. 

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams iki 18 m. amžiaus skiepijimai nuo užkrečiamųjų ligų 

pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių yra atliekami Valstybės 

biudžeto lėšomis.  

 

Ligos, kurių išvengiama skiepijantis, ir jų keliama rizika sveikatai 

Apibūdinimas 

Tymai Raudonukė 

Ūmi virusinė liga, kuriai būdingas 

karščiavimas, makulopapulinis bėrimas 

sloga, kosulys, akių junginės uždegimas 

Ūmi virusinė liga, kuriai 

būdingas karščiavimas, 

makulopapulinis bėrimas 

Komplikacijos 

Vidurinės ausies uždegimas, plaučių 

uždegimas, galvos smegenų uždegimas ir 

kt. 

Nugaros smegenų dangalų 

uždegimas, galvos smegenų 

uždegimas, susirgus nėščiajai – 

vaisiaus apsigimimas (kurtumas, 

aklumas ir kt.) 

Sukėlėjas Tymų virusas Raudonukės virusas 

Paplitimas 

Iki visuotinio skiepijimo tymais 

persirgdavo daugiau nei 90 proc. 

gyventojų. Šiuo metu registruojami 

protrūkiai Vokietijoje, Prancūzijoje, 

Italijoje ir kt. Europos bei pasaulio šalyse. 

Prieš visuotinį skiepijimą - 

visame pasaulyje. Šiuo metu dėl 

plačiai taikomos 

imunoprofilaktikos reta liga 

daugelyje Europos šalių, JAV, 

Kanadoje ir Australijoje. 

Infekcijos šaltinis Sergantis žmogus Sergantis žmogus 

Perdavimo būdai 

Oro dalelių būdu, esant kontaktui su 

sergančio žmogaus nosiaryklės išskyromis. 

Oro lašiniu būdu arba per sąlytį 

su sergančio asmens nosiaryklės 

išskyromis 

Užkrečiamumas 
Ypač užkrečiama liga. 4 d. iki bėrimo ir 4 

d. po bėrimo 

Viena savaitė iki išbėrimo – 4 d. 

nuo bėrimo pradžios. 

Imlumas ir 

imunitetas 

Imlūs visi nesirgę, neskiepyti nuo tymų 

asmenys. Pasiskiepijus, persirgus įgyjamas 

ilgalaikis imunitetas 

Imlumas visuotinis. 

Pasiskiepijus, persirgus 

įgyjamas ilgalaikis imunitetas 

Profilaktika 
15-16 mėn. ir 6-7 m. kombinuota trivalentė tymų epideminio parotito, 

raudonukės vakcina. 
 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM 

Kauno departamentas, 

2016-05-03 


