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miestas

Kaune nuo COVID-19 pradėti skiepyti
slaugos ir globos įstaigų gyventojai
gos atvejų pasiskiepijus naująja
vakcina reikšmingai sumažėja,
todėl skiepytis tikrai verta“, –
kvietė KMP Kalniečių padali
nio Šeimos sveikatos skyriaus
ved ėja šeim os gydytoja Iveta
Dubrova.
Prieš skiepijant, gyventojai tu
ri būti apklausti, siekiant išsiaiš
kinti, ar jie nealergiški, ar neserga
gretutinėmis ligomis, ar nekarš
čiuoja. Medikai pabrėžia: ne
paisant to, kad šalutinių povei
kių pasitaiko, naujoji vakcina yra
pripažinta saugia. Persirgusiems
COVID-19 šį sezoną skiepytis
nerekomenduojama. Kol kas nuo
COVID-19 nerekomenduojama
skiepyti ir nėščių moterų bei vai
kų iki 16 metų.

Pirmosiomis „Mo
derna“ vakcinos
dozėmis vakar nuo
COVID-19 pradė
ti skiepyti ir Kauno
slaugos, globos įstai
gų gyventojai bei
darbuotojai. Iki šiol
nuo šios ligos Kau
ne buvo vakcinuo
jami tik priešaki
nėse kovos su ko
ronavirusu ligo
ninėse dirbantys
medikai.
Momentas: „Moderna“ vakcina vakar pirmasis paskiepytas KMP Šilainių padalinio šeimos gydytojas Al-

girdas Jančauskas.
Pradėjo Centriniame pašte

„Prioriteto tvarka pradėti skie
pyti slaugos ir socialinės globos
įstaigų gyventojai bei persona
las, taip pat mobiliajame patikros
punkte, karščiavimo klinikoje ir
mobiliosiose komandose dirban
tys medikai, kasdien susidurian
tys su COVID-19 atvejais. Vėliau
bus skiepijami laboratorijų, Na
cionalinio visuomenės sveikatos
centro darbuotojai, kurie keliauja
į židinius“ , – eiliškumą aiškino
kauniečių vakcinaciją organizuo
jančios Kauno miesto poliklini
kos (KMP) direktorius Paulius
Kibiša.
Laikinai atgijusiame Kauno
centrinio pašto pastate pirmie
ji vakar skiepyti mobiliuosiuo
se patikros punktuose, karščia
vimo klinikoje ir mobiliosiose
komandose dirbantys medikai.
Pakalbinti jie sakė domėjęsi vak
cinų skirtumais, tačiau neabejoja
mokslo pasiekimais, todėl yra įsi
tikinę, kad tiek „Pfizer“ ir „BioN
Tech“, tiek „Moderna“ vakcinos
yra saugios naudoti. Pirmasis šia
vakcina paskiepytas karščiavimo
klinikoje dirbantis KMP gydytojas
pasitiktas plojimais. „Dabar bus
saugiau. Neplanavau būti pirmas,
paskiepytas „Moderna“, bet taip
išėjo. Jaučiuosi gerai“, – kalbėjo iš
skiepijimo kabinos išėjęs šeimos
gydytojas Algirdas Jančauskas.
Ruošiantis vakcinavimui, tam
buvo pritaikytos Centrinio pašto
erdvės. Čia įrengtos kabinos, vie
nos jų skirtos reikalingiems do
kumentams užpildyti, paltams
palikti, o kitos – skiepyti. Paskie
pyti asmenys 15 minučių stebimi,
žiūrima, ar nepasireiškia šaluti
nis poveikis.
Planuojama, kad Kauno gau
ta pirmoji „Modernos“ vakcinos
siunta – 2,4 tūkst. dozių – bus pa

naudota per penkias darbo dienas.
Šiandien, rytoj ir kitomis die
nomis bus skiepijama po 480–
600 žmonių, priklausomai nuo
to, kiek bus užregistruota ir kaip
veiks e.sveikata.
Skiepys ir ledo arenoje

„Mūsų medikų mobiliosios ko
mandos su vakcinomis vyksta
tiesiai į slaugos ir globos įstai
gas, kad jų gyventojai ir darbuo
tojai būtų paskiepyti maksimaliai
saugiai ir patogiai. Pirmoji vie
ta – Kauno K.Griniaus slaugos ir
palaikomojo gydymo ligoninė“, –
aiškino KMP vadovas.
„Modernos“ vakcinai nerei
kalinga tokia žema temperatū
ra kaip „Pfizer“ ir „BioNTech“,
todėl jos logistika paprastesnė.
Be to, iš vieno buteliuko galima
paskiepyti dešimt žmonių, o su
„Pfizer“ ir „BioNTech“ vakci
na galima paskiepyti penkis arba
šešis. „Šitą vakciną galima laikyti
paprastame buitiniame šaldikly
je. Atšildžius ją galima sunaudoti
per 28 dienas. Tačiau pašte laisvai
galime skiepyti ir „Pfizer“ vakci
na, nėra didelio skirtumo, nes abi

vakcinos į vakcinavimo centrą
atvežamos iš kitur ir jos būna jau
atšildytos“, – teigė P.Kibiša.
Planuojama, kad, startavus
masinei vakcinacijai, pasiskiepy
ti norintys gyventojai turės už
siregistruoti specialiai tam skir
toje sistemoje ir paskirtu laiku
atvykti į vietą. Skiepijimo tvarka
bus tokia pati kaip ir skiepijant
bet kuriais kitais skiepais, tačiau
jau dabar jaučiamas ypač didelis
gyventojų susidomėjimas. Kauno
centrinio pašto pastate per die
ną galėtų būti vakcinuojama iki 1
400 žmonių. Prireikus būtų pa
sitelkiamos ir papildomos tam
tinkamos patalpos. Svarstoma,
kai tik bus poreikis, antrąjį vakci
nacijos centrą įrengti naujai pa
statytoje ledo arenoje.
Pagal sveikatos apsaugos mi
nistro įsakymu nustatytus prio
ritetus, pirmiausia vakcinos su
lauks didžiausios rizikos grupei
priskiriami socialinės globos
įstaigų gyventojai, slaugos li
goninių pacientai, jų personalo
darbuotojai, taip pat socialiniai
specialistai, teikiantys pagalbą
žmonėms namuose.

Kodėl verta skiepytis?

„Pand em ijos laikotarp iu KMP
ėmėsi kritiškai svarbių funkci
jų – nuo darbo mobiliajame pa
tikros punkte, karščiavimo kli
nikoje iki mobiliųjų komandų,
lankanč ių riz ikos grup ei pri
klausanč ius nam uose bes ig y
danč ius COV ID-19 pac ient us.
Jie sus id orojo su šiom is už
duot im is. Tik iu, kad šie pro
fesionalai susitvarkys ir su vi
suotinės vakcinacijos iššūkiais,
užtikrinant sklandų gyventojų
skiepijimą Kauno mieste. Svar
biausia, kad patys žmonės su
prastų, kokią naudą vakcinaci
ja duoda ne tik jiems patiems,
bet ir visai visuomenei“, – sa
kė Kauno meras Visvaldas Ma
tijošaitis.
Pasinaudoti galimybe nemoka
mai pasiskiepyti nuo COVID-19
kauniečius ragina ir medikai.
„Iš prak tikos žin om e, kad
vakcinos išnaikino kai kurias li
gas arba smarkiai sumažino ser
gamumą jomis. Tik vakcina gali
sus tabdyt i COV ID-19 pand e
miją. Moksliniais tyrimais įro
dyta, kad sunkių COVID-19 li

Eiga: atvykstantiems pasiskiepyti pamatuojama temperatūra ir jie siunčiami užpildyti anketą.

Paulius Kibiša:

Mūsų medikų mobi
liosios komandos su
vakcinomis vyksta
tiesiai į slaugos ir glo
bos įstaigas, kad jų gy
ventojai ir darbuoto
jai būtų paskiepyti
maksimaliai saugiai ir
patogiai.
Tiek anksčiau į Lietuvą atke
liavusi „Pfizer“ ir „BioNTech“,
tiek „Modernos“ vakcinos yra
dviejų dozių. Antroji skirtin
gų gamintojų vakcinos dozė tu
rės būti suleista praėjus 21–28 d.
nuo pirmosios. Nustatyta, kad,
pasiskiepijus pirmąja vakcinos
doze, po dviejų savaičių žmogus
įgauna apie 70 proc. apsaugą nuo
COVID-19, po antrosios vakcinos
dozės – iki 98 proc. apsaugą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

