
ONKOLOGINIŲ PACIENTŲ INFORMAVIMO IR VAKCINACIJOS  
NUO COVID-19 TVARKA*

KAUNO KLINIKOS

Ar vakcinacijos procesas jau pradėtas? Taip, pirmieji sąrašai, į kuriuos įtraukta 60 pacientų vasario 12 d. perduoti Kauno miesto savivaldybei, 
kuri išsiųs kvietimą skiepytis SMS žinute, nurodant datą, laiką ir vietą kur atvykti skiepytis

Kokia vakcina bus skiepijami pacientai? Bus skiepijama vakcinacijos dieną turima vakcina.

Kaip sudaromi sąrašai ir 
organizuojamas pacientų 
informavimas/ kvietimas skiepytis?

Kauno klinikų pacientams rekomenduojama kreiptis į gydantį gydytoją Kauno klinikose arba 
savo šeimos gydytoją dėl galimybės skiepytis, kurie po konsultacijos įtrauks Jus į sąrašus.

Pagal susitarimą, Kauno miesto savivaldybė yra pasirengusi paskiepyti visus Kauno klinikose 
besigydančius pacientus, kuriems pagal prioritetų sąrašą priklauso skiepas. Asmenims, 
gyvenantiems kitose savivaldybėse, turėtų būti galima vakcinacija pagal gyvenamąją vietą, dėl 
to reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Kokių būklių pacientams vakcinacija 
nerekomenduojama/ nukeliama 
vėlesniam laikotarpiui? 

Jei pacientui nustatyta aktyvi infekcija, 3 mėn. bėgyje persirgus COVID-19, turintiems teigiamą 
antikūnų testą, chemoterapijos metu (reikėtų priderinti vakcinaciją tarp chemoterapijos ciklų, 
atsistačius kraujo rodikliams).

Jei pacientas šiuo metu atsisakys 
skiepytis, bet praėjus tam tikram 
laikui nuomonę pakeis, kaip jis galės 
užsiregistruoti skiepui?

Kreiptis  į šeimos gydytoją.

Ar atvykusiems skiepytis pacientams 
bus atliekamas testas antikūnams 
nustatyti?

Greitasis testas antikūnams nustatyti turėtų būti atliekamas vietoje. 

Kokie galimi vakcinos šalutiniai 
poveikiai? Kaip  elgtis jiems 
pasireiškus?

Tyrimais įrodyta, kad vakcina yra saugi. 1 iš 10 žmonių gali pasireikšti dūrio vietos skausmas, 
patinimas, nuovargis, galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas. Kitos 
reakcijos yra retos. Pastebėta, kad šalutiniai reiškiniai būna ryškesni būna po 2 vakcinos dozės.

Jei temperatūra pakyla >38˚C, vargina skausmai, galima suvartoti paracetamolio arba 
ibuprofeno tabletę. Jei nepageidaujami reiškiniai tęsiasi ilgiau nei savaitę, blogėja paciento 
būklė, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į gydantį onkologą.

Primename, kad šiuo metu skiepijami prioritetinių grupių sąraše esantys onkologiniai pacientai, t. y.: (1) sergantys piktybinėmis kraujo 
ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne 
seniau kaip prieš 24 mėn. ir (2) asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas 
(imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga 
ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn.
Remisijoje esantys pacientai bus skiepijami pagal bendrą COVID-19 vakcinacijos planą

* Informacija parengta pagal 2021 m. vasario 17 d. duomenis ir vėliau gali keistis. Ją pasitikslinti galite susisiekę su savo gydymo įstaiga. 


