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Pra si de da ant ra sis eta pas
Adap tuo ta vak ci na – tai la biau
siai pa pli tu siai CO VID19 omik
ron at mai nai pri tai ky ta „Pfi zer
BioN Tech“ ga mi na ma vak ci na 
„Co mir na ty“.

Pir ma ja me eta pe prio ri te tas 
skie py tis ant rą ja su stip ri na mą
ja do ze bu vo tei kia mas 60 me tų 
ir vy res niems gy ven to jams, taip 
pat ser gan tiems lė ti nė mis li go
mis. Šiuo me tu pra si de da ant
ra sis eta pas, kai skie py tis ant rą
ja su stip ri na mą ja do ze kvie čia mi 
as me nys nuo aštuoniolikos me tų. 
Jie bus skie pi ja mi adap tuo ta vak
ci na. Va do vau jan tis Eu ro pos li gų 
pre ven ci jos ir kont ro lės cent ro ir 
Lie tu vos eks per tų re ko men da ci
jo mis, adap tuo tos vak ci nos ski
ria mos tik skie pi ji mui su stip ri
na mą ja do ze.

„Nuo spa lio 5 d. adap tuo ta vak
ci na ga li bū ti skie pi ja mi vi si as me
nys, atei nan tys skie py tis pir mą ja 
ar ba ant rą ja su stip ri na mą ja do ze. 
As me nys, ku rie bu vo pa si skie pi ję 
dviem pir mo sio mis vak ci nos do
zė mis, pa skui per si rgo ir pir mą ja 
su stip ri na mą ja do ze ne pa sis kie
pi jo, taip pat ga li bū ti skie pi ja mi 
adap tuo ta vak ci na“, – šiuo me tu 
ga lio jan čią tvar ką aiš ki no KMP 
Kal nie čių pa da li nio va do vė šei
mos gy dy to ja Ive ta Dub ro va.

At vyk sian tie ji skie py tis pir
mą kar tą, ne prik lau so mai nuo 
to, ar jie yra per si rgę CO VID19, 
ar ne, bus skie pi ja mi nea dap tuo
ta (ori gi na lia) „Pfi zerBioN Tech“ 
(„Co mir na ty“) vak ci na.

Ap sau go nuo komp li ka ci jų
Gy ven to jai, ku rie yra skie pi ję
si nuo CO VID19 anks čiau ir jau 
praė jo pu sė me tų ar dau giau nuo 
pa sku ti nės vak ci na ci jos, ra gi na
mi pa si skie py ti il gai ne lau kiant, 
kol dar smar kiai ne pa dau gė jo 
žmo nių, ser gan čių per ša li mo li
go mis.

„Spa lį pra si de da šių li gų se
zo nas. Pats lai kas skie py tis nuo 
CO VID19, kol ser ga mu mas per
ša li mo li go mis ir CO VID19 ne
pa sie kė pi ko. Juo la biau kad pa si
skie pi jus imu ni te tas su si for muo ja 
ar ba at si nau ji na ne iš kar to – tik 
maž daug po dvie jų sa vai čių, – sa
kė I.Dub ro va ir pa brė žė, kad skie
pai nuo už si krė ti mo CO VID19  
neap sau go. – Ta čiau skie pai ap
sau go nuo sun kes nės CO VID19 
li gos for mos ir komp li ka ci jų.“

Me di kai at krei pia dė me sį: jei 
as muo vie ną kar tą ko ro na vi ru su 
per si rgo ne sun kiai, dar ne reiš kia, 
kad ir ki tą kart su si rgęs jis iš vengs 
komp li ka ci jų.

„Nie kas ne sa me nuo jų ap sau
go ti, ne ži no me, ar sirg si me leng
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Kau no mies to po lik li ni ka kvie čia  
skie py tis ant rą ja su stip ri na mą ja do ze

At ša lus orams ir 
pra si de dant per
ša li mo li gų se zo
nui, Kau no mies to 
po lik li ni ka (KMP) 
kvie čia gy ven to jus 
skie py tis nuo  
CO VID-19 ant rą ja 
su stip ri na mą ja do
ze. Nuo va kar vi si 
at vyks tan tys skie
py tis su stip ri na
mo sio mis do zė mis 
skie pi ja mi adap
tuo ta vak ci na.

vai, ar sun kiai. Komp li ka ci jos ga li 
bū ti sun kios kvė pa vi mo ta kų li
gos, žmo gų ga li il gai kan kin ti po
ko vi di nis sind ro mas: silp nu mas, 
ko su lys, su tri kęs mie gas, trum
pa lai kė at min tis. Vi sa tai ga li su
trik dy ti žmo gaus svei ka tos būk lę 
ne grįž ta mai. Skie pai – ge riau
sia ap sau ga nuo komp li ka ci jų. 
Ypač re ko men duo ja ma skie py
tis žmo nėms, ser gan tiems lė ti
nė mis li go mis, taip pat gau nan
tiems imu no sup re si nį gy dy mą. 
Tai žmo nės, ku rių imu ni te tas 
yra silp nes nis. Jiems komp li ka
ci jų pa si tai ko daž niau“, – pri
me na I.Dub ro va.

Už ten ka skam bu čio
Re gist ruo jan tis pir ma jam skie
pui nuo CO VID19 re ko men
duo ja ma pa si kon sul tuo ti su 
šei mos gy dy to ju, o no rint pa
si skie py ti su stip ri na mą ja do
ze svei kiems as me nims šei mos 
gy dy to jo kon sul ta ci ja ne bū ti na. 
KMP skie pų ka bi ne tuo se dir
ba slau gy to jos, tu rin čios rei kia
mą kva li fi ka ci ją. Jos ga li pa skir ti 
vak ci ną, at lik ti vak ci na ci ją. „Jei 
pa cien tui ky la kaž ko kių klau si
mų, ta da re ko men duo ja ma pa
si kon sul tuo ti su šei mos gy dy
to ju prieš skie pi jan tis ant rą ja 
su stip ri na mą ja do ze. Ta čiau, jei 
as muo ge rai to le ra vo anks tes nes 
vak ci nos do zes ir šiuo me tu jau
čia si ge rai, už ten ka pa skam bin ti 
į KMP pa da li nio, prie ku rio šei
mos gy dy to jo jis pri si ra šęs, re
gist ra tū rą ir re gist ruo tis vak ci
na ci jai skie pų ka bi ne te. At vy kus 
bus įver tin ta pa cien to svei ka tos 
būk lė ir priim tas spren di mas 
dėl vak ci na ci jos“, – KMP di
rek to riaus pa va duo to jas me di
ci nai Rai mun das Mic ka pa brė
žė, kad KMP vak ci nuo ja mi tik 
tie pa cien tai, ku rie yra pri si ra
šę prie šios po lik li ni kos šei mos 
gy dy to jų.

pneu mo ko ki nės in fek ci jos. Atk
rei pia mas dė me sys, kad komp
li ka ci jas, to kias kaip plau čių ar 
vi du ri nės au sies už de gi mas, daž
niau siai su ke lia pneu mo ko kas po 
gri po ar ki tų vi ru si nių oro la še
li niu ke liu plin tan čių in fek ci jų. 
Vis dėl to nu spren dus tuo pa čiu 
me tu skie py tis nuo tri jų li gų, re
ko men duo ja ma pa si tar ti su sa vo 
šei mos gy dy to ju, pe diat ru.

Skie pi ji mas nuo gri po in fek ci
jos ta po ypač ak tua lus ko ro na vi
ru so pan de mi jos lai ko tar piu, nes 
su si rgus gri pu ir CO VID19 in
fek ci ja gy dy mas yra su dė tin ges
nis, išau ga sun kių komp li ka ci jų 
ti ki my bė.

Jei as muo jau čia si 
ge rai, už ten ka pa si
skam bin ti į KMP pa
da li nio, prie ku rio 
šei mos gy dy to jo jis 
pri si ra šęs, re gist ra
tū rą ir re gist ruo tis 
vak ci na ci jai.

Rai mun das Mic ka:

Vilmanto�Raupelio�nuotr.

Nuo tri jų li gų
Pir mą ja ar ba ant rą ja su stip ri
na mą ja do ze re ko men duo ja ma 
skie py tis praė jus 180 die nų po 
pa sku ti nio per si rgi mo CO VID19  
ar ba pa sku ti nės vak ci na ci jos nuo 
šios li gos.

Ri zi kos gru pėms pri klau
san tiems gy ven to jams siū lo
ma vie nu kar tu ne mo ka mai pa
si skie py ti ir nuo gri po, ir nuo 
CO VID19 li gos. Jiems Li go
nių ka sa kom pen suo ja vak ci na
ci ją ke tur va len te gri po vak ci na. 
Ri zi kos gru pėms pri ski ria mi 65 
me tų am žiaus ir vy res ni žmo
nės, nėš čio sios, so cia li nės glo
bos ir slau gos įstai gų gy ven to
jai, taip pat lė ti niai li go niai.

Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri
ja (SAM) pa brė žia, kad tuo pa čiu 
me tu ga li ma pa si skie py ti nuo tri
jų la biau siai pa pli tu sių in fek ci
nių li gų: ko ro na vi ru so, gri po ir 

Skie pi ja vi suo se 
pa da li niuo se

Nuo CO VID-19 ga li ma skie py ti 
vai kus nuo pen ke rių me tų, su
stip ri na mą ja do ze – nuo dvy li
kos me tų. Jau nes ni kaip dvy li kos 
me tų vai kai su stip ri na mo sio mis 
do zė mis ne skie pi ja mi.

Skie py tis pir ma su stip ri na mą ja 
vak ci nos do ze ga li vi si gy ven to
jai nuo dvy li kos me tų am žiaus, 
ant ra su stip ri na mą ja do ze – nuo 
aš tuo nio li kos me tų am žiaus, lai
kan tis skie pi ji mo in ter va lų. Pa
sis kie py ti pa gal pir mi nę sche mą 
KMP ga li ma neat nau jin ta (ori gi
na lia) „Pfi zerBioN Tech“ („Co
mir na ty“) vak ci na, ku ri taip pat 
veiks min gai ap sau go nuo sun
kios CO VID-19 li gos for mos, hos
pi ta li za ci jos ir mir ties.

Vak ci na ci ja nuo CO VID-19 vyks
ta vi sų KMP pa da li nių skie pų 
ka bi ne tuo se. Re gist ruo da mie si 
su stip ri na ma jai vak ci nos do zei 
nuo CO VID-19 gy ven to jai tu rė
tų pa skam bin ti į KMP pa da li nio, 
prie ku rio yra pri si ra šę, re gist ra
tū rą šiais te le fo nais:

Cent ro pa da li nys:  
(8 37) 409 222,

Kal nie čių pa da li nys:  
(8 37) 401 422,

Dai na vos pa da li nys:  
(8 37) 403 900,

Ši lai nių pa da li nys:  
(8 37) 377 771,

Šan čių pa da li nys: (8 37) 342 167.
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 ar vaikų ligų gydytoju.


