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gos at ve jų pa si skie pi jus nau ją ja 
vak ci na reikš min gai su ma žė ja, 
to dėl skie py tis tik rai ver ta“, – 
kvie tė KMP Kal nie čių pa da li
nio Šei mos svei ka tos sky riaus 
ve dė ja šei mos gy dy to ja Ive ta 
Dub ro va.

Prieš skie pi jant, gy ven to jai tu
ri bū ti ap klaus ti, sie kiant iš siaiš
kin ti, ar jie nea ler giš ki, ar ne ser ga 
gre tu ti nė mis li go mis, ar ne karš
čiuo ja. Me di kai pa brė žia: ne
pai sant to, kad ša lu ti nių po vei
kių pa si tai ko, nau jo ji vak ci na yra 
pri pa žin ta sau gia. Per sir gu siems 
CO VID19 šį se zo ną skie py tis 
ne re ko men duo ja ma. Kol kas nuo 
CO VID19 ne re ko men duo ja ma 
skie py ti ir nėš čių mo te rų bei vai
kų iki 16 me tų.

Tiek anks čiau į Lie tu vą at ke
lia vu si „Pfi zer“ ir „BioN Tech“, 
tiek „Mo der nos“ vak ci nos yra 
dvie jų do zių. Ant ro ji skir tin
gų ga min to jų vak ci nos do zė tu
rės bū ti su leis ta praė jus 21–28 d. 
nuo pir mo sios. Nus ta ty ta, kad, 
pa si skie pi jus pir mą ja vak ci nos 
do ze, po dvie jų sa vai čių žmo gus 
įgau na apie 70 pro c. ap sau gą nuo  
CO VID19, po ant ro sios vak ci nos 
do zės – iki 98 pro c. ap sau gą.

Pra dė jo Cent ri nia me pa šte
„Prio ri te to tvar ka pra dė ti skie
py ti slau gos ir so cia li nės glo bos 
įstai gų gy ven to jai bei per so na
las, taip pat mo bi lia ja me pa tik ros 
punk te, karš čia vi mo kli ni ko je ir 
mo bi lio sio se ko man do se dir ban
tys me di kai, kas dien su si du rian
tys su CO VID19 at ve jais. Vė liau 
bus skie pi ja mi la bo ra to ri jų, Na
cio na li nio vi suo me nės svei ka tos 
cent ro dar buo to jai, ku rie ke liau ja 
į ži di nius“ , – ei liš ku mą aiš ki no 
kau nie čių vak ci na ci ją or ga ni zuo
jan čios Kau no mies to po lik li ni
kos (KMP) di rek to rius Pau lius 
Ki bi ša.

Lai ki nai at gi ju sia me Kau no 
cent ri nio pa što pa sta te pir mie
ji va kar skie py ti mo bi liuo siuo
se pa tik ros punk tuo se, karš čia
vi mo kli ni ko je ir mo bi lio sio se 
ko man do se dir ban tys me di kai. 
Pa kal bin ti jie sa kė do mė ję si vak
ci nų skir tu mais, ta čiau nea be jo ja 
moks lo pa sie ki mais, to dėl yra įsi
ti ki nę, kad tiek „Pfi zer“ ir „BioN
Tech“, tiek „Mo der na“ vak ci nos 
yra sau gios nau do ti. Pir ma sis šia 
vak ci na pa skie py tas karš čia vi mo 
kli ni ko je dir ban tis KMP gy dy to jas 
pa si tik tas plo ji mais. „Da bar bus 
sau giau. Nep la na vau bū ti pir mas, 
pa skie py tas „Mo der na“, bet taip 
išė jo. Jau čiuo si ge rai“, – kal bė jo iš 
skie pi ji mo ka bi nos išė jęs šei mos 
gy dy to jas Al gir das Jan čaus kas.

Ruo šian tis vak ci na vi mui, tam 
bu vo pri tai ky tos Cent ri nio pa što 
erd vės. Čia įreng tos ka bi nos, vie
nos jų skir tos rei ka lin giems do
ku men tams už pil dy ti, pal tams 
pa lik ti, o ki tos – skie py ti. Pas kie
py ti as me nys 15 mi nu čių ste bi mi, 
žiū ri ma, ar ne pa si reiš kia ša lu ti
nis po vei kis.

Pla nuo ja ma, kad Kau no gau
ta pir mo ji „Mo der nos“ vak ci nos 
siun ta – 2,4 tūkst. do zių – bus pa

Kau ne nuo CO VID-19 pra dė ti skie py ti 
slau gos ir glo bos įstai gų gy ven to jai
Pir mo sio mis „Mo
der na“ vak ci nos  
do zė mis va kar nuo 
CO VID-19 pra dė
ti skie py ti ir Kau no 
slau gos, glo bos įstai
gų gy ven to jai bei 
dar buo to jai. Iki šiol 
nuo šios li gos Kau
ne bu vo vakcinuo
jami tik prie ša ki
nė se ko vos su ko
ro na vi ru su li go
ni nė se dir ban tys 
me di kai.

Pau lius Ki bi ša:
Mū sų me di kų mo bi
lio sios ko man dos su 
vak ci no mis vyks ta 
tie siai į slau gos ir glo
bos įstai gas, kad jų gy
ven to jai ir dar buo to
jai bū tų pa skie py ti 
mak si ma liai sau giai ir 
pa to giai.
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nau do ta per pen kias dar bo die nas. 
Šiandien, rytoj ir kitomis die
nomis bus skiepijama po 480–
600 žmonių, priklausomai nuo 
to, kiek bus užregistruota ir kaip 
veiks e.sveikata.

Skie pys ir le do are no je
„Mū sų me di kų mo bi lio sios ko
man dos su vak ci no mis vyks ta 
tie siai į slau gos ir glo bos įstai
gas, kad jų gy ven to jai ir dar buo
to jai bū tų pa skie py ti mak si ma liai 
sau giai ir pa to giai. Pir mo ji vie
ta – Kau no K.Gri niaus slau gos ir 
pa lai ko mo jo gy dy mo li go ni nė“, – 
aiš ki no KMP va do vas.

„Mo der nos“ vak ci nai ne rei
ka lin ga to kia že ma tem pe ra tū
ra kaip „Pfi zer“ ir „BioN Tech“, 
to dėl jos lo gis ti ka pa pras tes nė. 
Be to, iš vie no bu te liu ko ga li ma 
pa skie py ti de šimt žmo nių, o su 
„Pfi zer“ ir „BioN Tech“ vak ci
na ga li ma pa skie py ti pen kis ar ba 
še šis. „Ši tą vak ci ną ga li ma lai ky ti 
pa pras ta me bui ti nia me šal dik ly
je. At šil džius ją ga li ma su nau do ti 
per 28 die nas. Ta čiau pa šte lais vai 
ga li me skie py ti ir „Pfi zer“ vak ci
na, nė ra di de lio skir tu mo, nes abi 

vak ci nos į vak ci na vi mo cent rą 
at ve ža mos iš ki tur ir jos bū na jau 
at šil dy tos“, – tei gė P.Ki bi ša.

Pla nuo ja ma, kad, star ta vus 
ma si nei vak ci na ci jai, pa si skie py
ti no rin tys gy ven to jai tu rės už
si re gist ruo ti spe cia liai tam skir
to je sis te mo je ir pa skir tu lai ku 
at vyk ti į vie tą. Skie pi ji mo tvar ka 
bus to kia pa ti kaip ir skie pi jant 
bet ku riais ki tais skie pais, ta čiau 
jau da bar jau čia mas ypač di de lis 
gy ven to jų su si do mė ji mas. Kau no 
cent ri nio pa što pa sta te per die
ną ga lė tų bū ti vak ci nuo ja ma iki 1 
400 žmo nių. Pri rei kus bū tų pa
si tel kia mos ir pa pil do mos tam 
tin ka mos pa tal pos. Svars to ma, 
kai tik bus po rei kis, ant rą jį vak ci
na ci jos cent rą įreng ti nau jai pa
sta ty to je le do are no je.

Pa gal svei ka tos ap sau gos mi
nist ro įsa ky mu nu sta ty tus prio
ri te tus, pir miau sia vak ci nos su
lauks di džiau sios ri zi kos gru pei 
pri ski ria mi so cia li nės glo bos 
įstai gų gy ven to jai, slau gos li
go ni nių pa cien tai, jų per so na lo 
dar buo to jai, taip pat so cia li niai 
spe cia lis tai, tei kian tys pa gal bą 
žmo nėms na muo se.

Ko dėl ver ta skie py tis?
„Pan de mi jos lai ko tar piu KMP 
ėmė si kri tiš kai svar bių funk ci
jų – nuo dar bo mo bi lia ja me pa
tik ros punk te, karš čia vi mo kli
ni ko je iki mo bi lių jų ko man dų, 
lan kan čių ri zi kos gru pei pri
klau san čius na muo se be si gy
dan čius CO VID19 pa cien tus. 
Jie su si do ro jo su šio mis už
duo ti mis. Ti kiu, kad šie pro
fe sio na lai su si tvar kys ir su vi
suo ti nės vak ci na ci jos iš šū kiais, 
už tik ri nant sklan dų gy ven to jų 
skie pi ji mą Kau no mies te. Svar
biau sia, kad pa tys žmo nės su
pras tų, ko kią nau dą vak ci na ci
ja duo da ne tik jiems pa tiems, 
bet ir vi sai vi suo me nei“, – sa
kė Kau no me ras Vis val das Ma
ti jo šai tis.

Pa si nau do ti ga li my be ne mo ka
mai pa si skie py ti nuo CO VID19 
kau nie čius ra gi na ir me di kai.

„Iš pra kti kos ži no me, kad 
vak ci nos iš nai ki no kai ku rias li
gas ar ba smar kiai su ma ži no ser
ga mu mą jo mis. Tik vak ci na ga li 
su stab dy ti CO VID19 pan de
mi ją. Moks li niais ty ri mais įro
dy ta, kad sun kių CO VID19 li
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