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DĖL TYMŲ PROTRŪKIO
Informuojame, kad 2018 m. lapkričio mėnesį Visagine registruotas tymų protrūkis, kuris
2019 m. jau išplito daugelyje apskričių. Lietuvoje per 2018 m. registruota 30 susirgimo atvejų. 2019
m. tymų skaičius toliau didėja. Kauno apskrityje 236 asmenims tymų diagnozė jau patvirtinta, apie
150 asmenų tiriama. Tymų diagnozė patvirtinta 189 suaugusiesiems ir 47 vaikams.
Atkreipiame dėmesį, kad 2019-03-18 Jūsų įstaigos moksleiviai ir darbuotojai galimai turėjo
sąlytį su įtariamu tymų susirgimu. Rekomenduojame visiems, sąlytį turėjusiems asmenims stebėti
savo sveikatos būklę 21 dieną iki 2019-04-08. Pasireiškus panašiems į peršalimą, gripą ar tymus
simptomams, būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją ištyrimui ir diagnozės nustatymui, informuojant,
kad galėjo turėti sąlytį su tymais sergančiu asmeniu.
Prašome informuoti moksleivius ir darbuotojus apie poreikį stebėti savo sveikatos būklę.
Jeigu Jūsų įstaigos moksleiviams ir darbuotojams būtų reikalinga pokontaktinė
imunoprofilaktika, mes su Jumis susisieksime papildomai. Sąlytį su sergančiu tymais turėjusiems
asmenims rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją ir pasiskiepyti per 72 val. nuo sąlyčio.
Nesuspėjus pasiskiepyti per nurodytą laikotarpį, būtina išlaukti visą inkubacinį laikotarpį (21 d.) ir
pasiskiepyti, jeigu nesusergama.
Siekiant tymų epidemiologinės priežiūros sustiprinimo, prašome įvertinti Jūsų
vadovaujamos įstaigos darbuotojų skiepijimų ir tymų anamnezę, neturintiems specifinio imuniteto
prieš tymus ir organizuoti profilaktinius skiepijimus.
Tymų atveju rekomenduojame užtikrinti dažną patalpų vėdinimą ir drėgną grindų bei
paviršių valymą.
Daugiau informacijos apie tymus rasite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto
svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/tymai.
Dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA. Kas yra tymai?, 2 lapai.
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