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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ŠTAI KODĖL REIKIA SKIEPYTIS NUO 

INFLUENSOS I'

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kai staiga sukarščiuosi 102-
104 laipsniais, kai galvasopė 
ir neišpasakytus nuovargis — 
silpnumas su stipria raumenų 
gėla ims varginti ir nežinosi 
dėl ko — greičiausiai bus in- 
fluensa, čia vadinama „flu”. 
Aišku, jautiesi blogai.

Tuo laiku nei dirbti, nei 
žaisti negalėsi. Greičiausiai 
gulsies lovon trims ar ilgiau 
dienom. Bet ir po trijų — sep
tynių dienų pagijęs, vis dar 
jausies kaip žemę pardavęs — 
savaitėmis. Kartais dar ir nu
siminimas ims varginti.

Nedaug mūsiškių supran
ta, kad influensa yra kur kas 
daugiau, negu minėti negeru
mai— ji giminiuojasi su gy
vybei pavojumi. Dėl to tik 
saujelė mūsiškių saugosi nuo 
influensos. O štai kada reikia 
rimtai šalintis nuo tokio viru
so.

Štai kas yra influensa.
Tai virusinė liga, apimanti 
kvėpavimų. Yra trys pagrindi
nės influensos virusų rūšys — 
A, B ir C. Ir tik A ir B suke
lia influensos epidemijas. 
Kasmet apie 50 milijonų 
amerikiečių ji susargdina ir 
mirtį priartina net 40,000, su
keldama komplikacijas. Pa
vojingasis virusas A.

Kiti influensos negerumai. 
Tik retkarčiais influensa už
gula nosį ir sukelia čiaudulį. 
Slogos sukeltas burnos 
skausmas nyksta po 2-3 die
nų, o influensos sukeltas bur
nos skausmas pablogėja po po
ros ar trejeto dienų. Taip pat 
raumenų skausmas influensos 
esti didesnis, negu dėl kitų 
ligų karščiuojant. Taip pat 
žemutiniai kvėpavimo takai 
esti influensos apimti, kas su
kelia sausą kosulį, kuris gali 
virsti labai stipriu.

Kartais ir virškinimas už
puola, ypač pas vaikus. Tada ve- 
miama, viduriuojama. Kai in
fluensa atsiranda žemiau dir
žo, tada iš maisto nieko kito 
neimama, kaip arbata ir van
duo.

Tik šitoks influensos nege
rumas nesumaišytinas su 
skrandžio virusu, kas visai ne
panašus į influensinį viduria
vimą ir eina be karščio, be 
skausmų ir nuovargio.

Kaip prilimpa influensa? 
Ji plinta kaip sloga, nuo as

Alytaus mieste paminklas partizanei motinai, nešančiai palaidoti savo 
mirusį vaiką Pranės Šlutienės nuotrauka.

mens prie asmens, virusu 
užkrėstais ore lašeliais kosint, 
čiaudint ar net šiaip pasišne
kant. Jos virusas plinta taip 
pat per apkrėstas rankas ir 
šiaip daiktus.

Influensa, kaip sloga, gali 
persiduoti nuo tokių apsikrė
tusių žmonių,, kurie dar netu
ri pasireiškusių šios ligos ne
gerumų. Inkubacinis laikas — 
tai yra nuo apsikrėtimo jos 
virusu kol pajunti sergąs — 
gali būti viena diena ar trys. 
Tuo metu, dar nesirgdamas, 
gali ir kitus apkrėsti tuo vi
rusu. O kai pradėjai sirgti 
— esi užkrečiantis dar per 
tris — penkias dienas.

Ar galima apsisaugoti 
nuo influensos?

Aišku, kad galima, kasmet 
pasiskiepijant savaitėmis 
prieš influensos pradžią. Tai 
žymiai sumažina galimybę 
susirgti influensa. Pasaulyje 
tyrinėtojai seka influensos vi
rusų kaitą prieš kiekvieną 
tos ligos laikotarpį. Tokių 
skiepų gamintojai pagamina 
pritaikytus skiepus, kurie 
saugo nuo naujai pakitusių 
tos ligos virusų.

Kodėl reikia kasmet skie
pytis?

Influensa virusai savo pri
gimtimi nėra pastovūs. Jie 
dvejopai keičiasi — palaips
niui ir greitai. Kiekvienu 
kartu jie gali apriboti gautą 
nuo pereitais metais skiepo 
atsparumą ir užimti kvėpa
vimo organus, sukeldami in- 
fluensą. Tas prigimtas, influ
ensos virusų nepastovumas 
yra priežastis, kodėl žmonės 
suserga influensa vienais me
tais, o kitais ne, kodėl jie ser
ga sunkiau vienais metais, 
negu kitais ir kodėl reikia 
skiepytis kasmet naujais skie
pais, idant labiausiai apsisau
gotum nuo influensos.

Kodėl valdžia rūpinasi 
apsauga nuo influensos?

Kiekvienų metų gegužės 
mėnesį čionykštis ligų sukon- 
troliavimo ir nuo ligų apsau
gos centras išleidžia viešą pa
reiškimą, patariantį apsau
goti nuo influensos liguistuo
sius, kurių gyvybei gresia tos 
ligos komplikacijos. Norima 
atkreipti dėmesį tų, kuriems 
gresia didelis pavojus ir ku
riems skiepai (vaccine) gali

Gydytojai ir kitas medicinos personalas, atlikęs akių patikrinimą ir akinių pritaikymą Vilniuje „Sostinės
Pranės Šlutienės nuotr.dienų" metu.

geriausiai pasitarnauti. Nau
joji technika ir gausesnis kie
kis skiepų gamintojų įgalino 
visiems pasiskiepijimą.

Kas turi skiepytis nuo in
fluensos?

Pagal minėtą ligų sukon- 
troliavimo ir nuo ligų apsau
gos centrą šiems asmenims 
gresia rimtos komplikacijos 
nuo influensos. Todėl jiems 
tokie skiepai reikalingiausi:

1. Kuris yra daugiau kaip 
šešių mėnesių amžiaus ir ser
ga vėžiu ar atsparumą — imu
nitetą slopinančia liga (kaip 
HIV) imantieji vaistus, slopi
nančius atsparumą ir maži
nančius kūno apsaugą nuo 
infekcijos.

2. Kiekvienas vaikas ar su
augusysis, sergąs chroniška 
širdies ar plaučių liga, cystic 
fibrosis, cukralige, inkstais, 
mažakraujyste ar sunkia ast
ma.

3. Vaikai tarp 6 mėnesių ir 
18 metų, ilgalaikiai gydomi 
aspirinu (kurie serga jaunat
višku reumatoidiniu artritu). 
Tokie gali gauti Reye’s sind
romą — gyvybei gresiantį 
negerumą, kai jie susirgs in
fluensa, imdami aspiriną.

4. Sulaukęs 65 metų ir vy
resnis.

5. Sergą ilgalaikėm negero
vėm ir besirandą prieglaudose 
ar chroniškai negaluojančių 
buveinėse.

6. Dirbą ligoninėse, prie
glaudose ar chroniškai ser- . 
gančių buveinėse.

7. Patarnautojai, kurie pri
žiūri ligonių namuose sun
kiai sergančius.

8. Vaikas ar suaugęs, kuris 
gyvena su asmeniu, kuriam 
gresia didelės komplikacijos 
nuo influensos. ‘

Ar reikia skiepyti vai
kus?

Apskritai, nereikia skiepyti 
nuo influensos vaikus. Bet jei 
nutari dvylikametį ar jaunes
nį vaiką skiepyti — jam rei
kia tik „split-virus vaccine”. 
Tai pakeisti viso viruso skie
pai. Jie kiek brangesni ir 
mažįau sukelia pašalinio vei
kimo.

Jaunesni negu 9 metų, ku
rie nebuvo dar skiepyti, turi 
gauti du kiekius „split-virus 
vaccine” vieno mėnesio tarps
nyje, antrąjį skiepą prieš 
gruodžio mėnesį.

O kas neturi skiepytis 
nuo influensos?

Tokie skiepai yra pagamin
ti iš virusų, augintų ant kiau
šinio, todėl, kuris yra stipriai 
alergiškas kiaušiniui, negali 
skiepytis.

Karščiuoją asmenys pirma 
turi pasigydyti karštį suke
liančią ligą, tada tik apsau
gai skiepytis — kitaip gali 
negauti tikros apsaugos.

O kaip su sunkume esan
čiomis?

Kai sergi sunkia liga ir in
fluensos komplikacija gali pa
didinti pavojų — skiepykis ir 
nėščia būdama. Bet, jei esi di
deliame pavojuje ir būsi pir
mame ir antrame trimestre, 
kai influensa atsiras, nelauk
dama skiepykis.

Nors gydydytojai vengia 
nėščioms duoti bet kokius 
vaistus, influensos skiepai 
nieko blogo neteikia pas jas 
esančiam vaikui.

Kaip veiksmingi influen-

sos vaistai?
Jie 70-80 proc. veiksmingi 

ir veiksmingiausi jauniems. 
Apsauga tęsiasi vienus me
tus, todėl skiepykis kasmet, 
nors ir virusai daug nesikei
čia nuo vienų metų iki kitų.

Influensos skiepų sukel
ti negerumai

Biologiškai negalima susirg
ti A influensa nuo skiepų, nes 
juose virusai yra negyvi. Skie
pai tik pakelia asmens atspa
rumą, tada skiepų pagaminti 
antikūniai nužudo gyvus in
fluensos ligos virusus.

Tik kartais skiepai sukelia 
slogoms panašius negerumus. 
Tas esti dėl per didelio jaut
rumo skiepų sudedamoms 
dalims.

Atsimintina, jei nepasiskie
pijęs gausi viso stiprumo in- 
fluensą,, aišku, sūkiai sirgsi. 
Todėl daug geriau kiek paslo- 
guoti nuo skiepų, negu stip
riai influensa sunegaluoti.'

Ar gausi pašalinę reak
ciją?

Dažniausiai nuo skiepų 
menkai parausta ta vieta ar 
kiek paperšti. Tas praeina 
po dienos kitos.

Kada skiepytis nuo in
fluensos?

Sloga mus vargina visada, 
o influeųfa tik žiemos metu. 
Ji būdingai prasideda lapkri
tyje ir gruodyje, nyksta kovo 
— balandžio mėnesiais.

Skiepykis tarp spalio 15 ir 

lapkričio 15. Nepatartina 
laukti influensos pradžios su 
skiepijimu, nes praeina dvi 
savaitės, .kol kūnas pagamina 
atsparumą influensos viru
sams. 'o

Viešosios sveikatos prižiū
rėtojai pataria skiepytis, net 
ir influensai siaučiant tiems, 
kurie yra dideliame pavoju
je.

Kur gaunami skiepai 
nuo influensos?

Už mažą kainą skiepija 
daugelis „public-health cli- 
nics” ir „halth maitenance or- 
ganizations” ir be atlyginimo 
didžiosios įstaigos skiepija. 
Čikagoje prie Kedzie gatvės 
teikiami skiepai netoli 63 gat
vės Senjorų namuose. Pa
vieniai gydytojai irgi skiepija. 
Medicare dengia išlaidas.

Ką daugiau man veikti, 
saugantis nuo influensos?

Jei esi vienas tų miegalių, 
nepasiskiepijusių laiku nuo 
influensos, gali imti vieną iš 
dviejų prieš virusus vaistų: 
Amantadine hydrochloride ar 
Rimantadine hydrochloride. 
Abu saugo tik nuo A viruso, 
tai su receptu gaunami bran
gūs vaistai. Jie saugo kūną 
70-90 proc. Visgi tie vaistai 
turi būti imami laike 48 va
landų nuo susirgimo pra
džios ir kasdien, kol influensa 
siaučia aplinkoje. Vaistai ne 
taip veikia kaip skiepai — ne
teikia ilgalaikės apsaugos. 
Vaistai gali sutrumpinti li
gos eigą, sergant A virusu 
tiems, kurie turėjo skiepytis, 
bet nesiskiepijo.

Vaistai irgi sukelia paša
lines negeroves

Kai kurios dviejų minėtų 
vaistų sukeliamos negero
vės atsiranda dažniau per 65 
metų asmenims. Tai smege
nims poveikis — nervuotu- 
mas, baimingumas, sunkumas 
koncentruotis ir kvaistamu-

mas.
Gali ir skrandis sunegaluoti 

— pykinti ir netekti apetito. 
Tai nedideli negerumai ir jie 
gali pranykti, toliau imant 
minėtus vaistus.

Išvada: Nėra jokie juokai 
su ta influensa. Ji gali suluo
šinti savaitėmis. Todėl laiku 
skiepykimės šiais ir kitais me
tais.

Šaltinis: Jane E. Brody. 
„Jane Brody’s Cold and Flu 
Fighter”. 1995

REIKIA DAUG GERTI

Vien tik mūsų organizmo 
odoje yra sukaupta 13 procen
tų vandens. Reikia stengtis, 
kad šis kiekis nesumažėtų, 
nepakenktų sveikatai. Tačiau 
organizmui nepavyksta iš
vengti drėgmės, t.y. vandens, 
praradimo. Tai net būtina, pa
šalinant nereikalingas me
džiagas.

Svarbu ne tik ką, bet ir kaip 
gerti. Geriau gerti dažniau, 
bet lėtai, gardžiuojantis. Ma
žiau, bet dažniau. Prieš sunkų 
darbą, treniruotę, varžybas, 
kai teks išlieti nemažai pra
kaito, būtina iš anksto išgerti 
stiklinę vandens. Dar vieną 
stiklinę — po to.

Vanduo — ne tik sveikata, 
bet ir grožio šaltinis. Sausa, 
netekusi daug drėgmės, oda 
greičiau raukšlėjasi, sensta. 
Kad taip neatsitiktų pernelyg 
anksti, riekia nelaukti nema
lonių pokyčių, įprasti papildy
ti vandens atsargas organiz
me. Dviguba nauda — nuolat 
keičiamos nestiprios aroma
tingos vaistažolių arbatos. Jų 
nereikia saldinti, nereikia ger
ti labai atšaldytų ar karštų.

SVEČIAI IŠ RUANDOS
Liepos pabaigoje — rugpjū

čio pradžioje Lietuvoje su vie
nuolikos vaikų ir jaunuolių 
grupe lankėsi misionierius iš 
Ruandos kun. Hermanas Šul
cas. Jaunimas iš Ruandos lie
pos 26-29 d. dalyvavo Lietuvos 
evangelikų liuteronų jaunimo 
centro organizuotoje evange
lizacinėje ekumeninėje sto
vykloje Būtingėje. Vaikai ir 
paaugliai kartu su kunigu 
savo šokių programą atliko 
ir Pakutuvėnuose vykusioje 
pranciškonų tretininkų sto
vykloje. Kun. Hermanas Šul
cas su stovyklautojais dalijosi 
savo išgyvenimais apie prieš 
kelerius metus Ruandą išti-

Dalia vaikučių, globojamų Alvito Šv. Kazimiero nameliuose. Pagal galimybes, vaikai palaiko ryšius su tėvais. 
Vaikučiais rūpinasi Alvito klebonas kun. Vytautas Kajokas. Nameliuose dar neįrengta vonia, tualetas, trūksta 
baldų. Onutės Šulaitienės nuotrauka.
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kusią tragedijų, kalbėjo apie 
tos šalies dabartinę politinę 
padėtį. Šiuo metu jo globoja
moje stovykloje glaudžiasi 
apie 700 našlaičių.

Kun. Hermanas Šulcas su 
jaunimu apsistojo jo senelio 
žemėje, Kėkštų kaime (Kretin
gos r.) įrenginėjamoje Jauni
mo sodyboje. Čia jis lietuvių, 
ruandiečių ir vokiečių kalbo
mis aukojo pirmas šv. Mišias. 
Jas filmavo viena pagrindinių 
Vokietijos televizijų, kurios 
kūrybinė grupė jau septintus 
metus renka medžiagą filmui 
apie kun. Hermano Šulco mi
sionierišką veiklą karų nu
niokotoje Ruandoje ir atgau
toje senelio žemėje Lietuvoje. 
Misionierius kunigas viliasi, 
jog į namus tėviškėje dar spės 
sugrįžti jo mama.

Pasižiūrėti afrikiečių atlie
kamų šokių susirinko gausus 
būrys žmonių iš aplinkinių 
kaimų. Didžiulėje cirko pala
pinėje įrengtose dirbtuvėse 
vaikai galėjo kūrybiškai save 
suvokti, pažaisti įvairių žai
dimų. Ateityje čia bus organi
zuojamos jaunimo ir vaikų 
stovyklos. BŽ, 2001 m. Nr. 17

* Trąšų'gamintoja „Lifo
sa” per aštuonis šių metų 
mėnesius patyrė 48 mln. litų 
nuostolių. Šiemet „Lifosa” dia- 
monio fosfato, pagrindinės 
savo produkcijos, pagamino 
dvigubai mažiau negu pernai. 
Šios gamyklos įrenginiai 
buvo pritaikyti perdirbti tik 
vienos rūšies fosfatinę žaliavą, 
o ji gaunama tik vienintelėje 
Rusijos šachtoje. Žinodami, 
kad „Lifosa” iš kitur žaliavos 
gauti negali, tiekėjai ją nuolat 
brangino. Lietuvos rinkoje jau 
įsitvirtino nauja „Lifosos” pro
dukcija — dikalcio ir monokal- 
cio fosfatai. Jie naudojami 
gaminant pašarus bei jų prie
dus gyvuliams. Europos Są
jungos valstybėse uždraudus 
kaulų miltų vartojimą, paša
rinių fosfatų suvartojimas ge
rokai padidėjo. Siekdama la
biau išplėsti prekybą su toli
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
ww.centertofsur9eryandbreasti1ealth.com
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DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
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kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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DR. L. PETREIKIS 
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9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
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Tel. 773-229-0965 
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esančiomis valstybėmis bei at
sigabenti daugiau žaliavos 
jūrų keliais, „Lifosa” rengiasi 
pastatyti terminalą Klaipėdos 
jūrų uoste. (LR,Elta)
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