Rekomenduojamos
vakcinos

Vakcinų vartojimo rekomendacijos

Sezoninė gripo
vakcina
Pneumokokinė
vakcina

1 dozė kasmet prieš gripo sezoną

Difterijos, stabligės
toksoidų ir
neląstelinio
kokliušo vakcina
Herpes zoster
vakcina
(esant galimybei
Erkinio encefalito
vakcina

Geltonojo drugio

Asmenys, kurie anksčiau nebuvo skiepyti pneumokokine
vakcina (PKV13 ar PPSV23): 1 dozė PKV13.
Asmenys, kurie anksčiau buvo skiepyti PPSV23, bet
nebuvo skiepyti PKV13: papildomai turėtų būti paskiepyti
PKV13 praėjus mažiausiai 1 metams po PPSV23.
1 dozė kas 10 metų (Td vakcina), vieną revakcinaciją Td
vakcina pakeisti revakcinacija nuo kokliušo, difterijos ir
stabligės (Tdap vakcina, esant galimybei).
1 dozė tiems, kurie yra sirgę vėjaraupiais ar Herpes zoster
infekcija praeityje arba kuriems laboratoriniais tyrimais
nustatytas specifinis imunitetas (anti-VZV IgG (+)).
Įprastinė schema:
3 vakcinos dozės: tarp 1-os ir 2-os vakcinos dozių
rekomenduojamas 1–3 mėnesių intervalas, tarp 2-os ir 3ios vakcinos dozių rekomenduojamas 5–12 arba 9–12
(priklausomai nuo vakcinos gamintojo) mėnesių intervalas.
Revakcinacija – kas 3 metai.
Pagreitinta schema:
0–14 d. – 5–12 (9–12) mėn. arba 0–7–21 d. (priklausomai
nuo vakcinos gamintojo). Revakcinacija kas 3 metai,
išskyrus 0–7–21 d. schemos atveju, kai pirmoji
revakcinacija atliekama po 12–18 mėn.
Kadangi vakcinuojant pagal pagreitintą schemą
susidarantis neutralizuojančių antikūnų kiekis senyvo
amžiaus asmenims yra mažesnis negu jauniems, senyvo
amžiaus žmonių vakcinacijai rekomenduojama taikyti
įprastinę schemą. Jeigu taikoma pagreitinta schema, trečią
dozę pageidautina įskiepyti to paties sezono metu (po 5
mėn.) arba prieš naują sezoną.
1 vakcinos dozė po oda ar į raumenis. Tarptautinis

vakcina
(keliautojams)

Hepatito A vakcina
(keliautojams)
Vidurių šiltinės
vakcina
(keliautojams)

sertifikatas, patvirtinantis vakcinaciją nuo geltonojo drugio,
yra privalomas keliautojams į endemines šalis ar
vykstantiems per jas tranzitu. Sertifikatas įsigalioja
praėjus 10 dienų po vakcinacijos. Sertifikatas galioja tik
tuo atveju, jei jis atitinka tarptautinius reikalavimus:
atspausdintas anglų ir prancūzų kalbomis, vartota PSO
aprobuota vakcina, vakcinacijos centras yra patvirtintas
nacionalinės sveikatos tarnybos. Praėjus 10-čiai ar daugiau
metų, pakartotinai skiepyti nereikia.
2 vakcinos dozės į raumenis. Tarp dozių 6–12 mėnesių
intervalas.
1 dozė Vi polisacharidinės vakcinos į poodį arba raumenis.
Revakcinacija rekomenduojama kas 3 metus.

Paaiškinimai:
PKV13 – pneumokokinė polisacharidinė konjuguota 13-valentė vakcina
PPSV23 – pneumokokinė polisacharidinė 23-valentė vakcina
Td – difterijos, stabligės toksoidų vakcina
Tdap – difterijos, stabligės toksoidų ir neląstelinio kokliušo vakcina
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