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DĖL VĖJARAUPIŲ PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO 

 
Vėjaraupiai – tai ūminė virusinė liga, pasireiškianti karščiavimu, pūsleliniu odos ir 

gleivinių bėrimu. Dažniausiai šia liga serga ikimokyklinio amžiaus vaikai, tuomet persergama 

lengva šios ligos forma. 

Kas sukelia ligą? Vėjaraupius sukelia Varicellą – zoster virusas. Kadangi po infekcijos 

virusas lieka organizme, nusilpus imuninei sistemai jis gali suaktyvėti ir sukelti kitą ligą – 

juostinę pūslelinę, herpes zoster (bėrimas pūslelėmis išilgai kurio nors nervo, kas sukelia didžiulį 

skausmą toje vietoje). 

Kaip užsikrečiama vėjaraupiais? Užsikrečiama nuo sergančiojo vėjaraupiais, kai 

sergantysis kosėja, čiaudo ar net kalba. Galima užsikrėsti ir tiesiogiai per odą, liečiant bėrimus 

(tiek nuo sergančiojo vėjaraupiais, tiek juosiančia pūsleline). Virusas gali pasklisti po visą 

pastatą, tačiau jautrus ultravioletiniams spinduliams, lauke greitai žūva, todėl užsikrečiama tik 

uždarose patalpose. 

Kokie yra vėjaraupių simptomai? Pirmieji ligos simptomai pasireiškia praėjus 2 - 3 

savaitėms po užsikrėtimo. Ligos pradžia ūmi. Iš pradžių pasireiškia nespecifiniai požymiai - 

karščiavimas, silpnumas, bloga savijauta. Vėliau, pradeda berti dėmelėmis, kurios virsta 

pūslelėmis, pripildytomis skaidraus skysčio. Bėrimui būdinga kaita: iš pradžių atsiranda rausva 

dėmelė, vėliau - iškilimas, tuomet susidaro pūslelė su skaidriu skysčiu, kuriai džiūnant, užsideda 

šašas. Beria bangomis kas 1 - 2 dienas, todėl viename plote galima pamatyti visų stadijų bėrimo 

elementus. Išbertas vietas labai stipriai niežti. Pūslelės dažniausiai atsiranda plaukuotoje galvos 

dalyje, ant veido, liemens, galūnių, gleivinės (burnos, akių, lyties organų). Vis nauji bėrimo 

elementai atsiranda apie 5 dieną nuo ligos pradžios. 

Persirgusiems vėjaraupiais susidaro patvarus, ilgalaikis imunitetas. Pakartotinai sergama 

retai (ne daugiau kaip 2 - 3 proc. atvejų). 

Kaip vėjaraupiai gydomi? Kadangi tai labai užkrečiama liga, nuo ligos pradžios 

sergantysis turi būti izoliuojamas 10 dienų (privaloma neleisti vaiko į darželį, mokyklą, nevesti į 

lauką). Ligos pradžioje galima skirti priešvirusinių vaistų. Svarbiausia - higiena, gulimas 

režimas, skysčių balanso atstatymas. Jokiu būdu negalima kasytis bėrimų. 

Kaip apsisaugoti nuo vėjaraupių? 

Rekomenduojama pasiskiepyti: 

• visus anksčiau nesirgusius vaikus vyresnius nei 9 mėnesių amžiaus (ypač lankančius darželius 

bei mokyklas ar sergantys lėtinėmis ligomis, imunodeficitais). Dažniausiai vėjaraupių vakciną 

rekomenduojama skiepyti kartu su tymų - parotitinės infekcijos - raudonukės (MMR) vakcina. 

Vaikams (vyresniems nei 9 mėn.) ir suaugusiems asmenims rekomenduojamos dvi vakcinos 

dozes. 

Siekiant užkirsti kelią vėjaraupių plitimui iškelti uždaviniai; 

• 21 dieną stebėti grupėje esančių vaikų sveikatos būklę. Pastebėjus pirmuosius ligos 

požymius (smulkus kūno bėrimas, karščiavimas) informuoti tėvus ir nedelsiant izoliuoti 

susirgusius vaikus iki atvykstant tėvams, siūlyti tėvams kreiptis į savo šeimos gydytoją; 

• reguliariai vėdinti patalpas bei drėgnu būdu periodiškai valyti patalpų paviršius, 

sanitarinius įrenginius, baldus, žaislus, keisti patalynės skalbinius, nenaudoti minkštų 

žaislų ir kilimų. Atliekant šias priemones vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005m. gruodžio 5d. įsakymu Nr. V-946 “Dėl pavojingų ir ypač 

pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo 

(dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

• kruopščiai ir kuo dažniau plauti rankas – prieš valgį, palietus aplinkos daiktus. 


