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DĖL VISŲ ONKOLOGINE LIGA SERGANČIŲ ASMENŲ SKIEPIJIMO COVID-19 VAKCINA 
PRIORITETO TVARKA 
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (toliau – POLA) 2021 m. sausio 8 d. raštu kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei kitas suinteresuotas 
institucijas, prašydama onkologine liga sergančius pacientus skiepyti prioriteto tvarka (toliau – Prašymas) .  
 
Dėkojame, kad į Prašymą buvo iš dalies atsižvelgta ir  2021 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro priimtu įsakymu Nr. V-179 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 
m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo” (toliau – 
Nutarimas)1 buvo numatytas pažeidžiamiausių onkologinių pacientų skiepijimas prioriteto tvarka, Nutarimo 
1.9. punkte juos apibrėžiant kaip „asmenis, sergančius remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems 
taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, 
spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgusius onkologine liga ir aktyviai stebimus, kai po 
aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn.“ 
 
Įvertinus tai, kad šiuo metu jau yra svarstoma apie tolimesnę visuotinę gyventojų vakcinaciją, bei 
kalbama apie pakartotinį Nutarimo tikslinimą, prašome aukštesnio prioriteto tvarka numatyti ir kitų 
onkologinių pacientų vakcinaciją, juos atskiru papunkčiu įtraukiant prie 14 Nutarimo punkto, kaip 
asmenis, turinčius šiuos rizikos veiksnius: „asmenys , kuriems diagnozuota onkologinė liga“. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad onkologinės ligos diagnozė visam laikui pakeičia asmens gyvenseną, gydymas būna 
ilgai trunkantis, dažnai radikalus ir turintis daug fiziologinių komplikacijų. Tyrimai2 rodo, kad vėžiu sergantiems 
pacientams yra 5-6 kartus didesnis COVID-19 ligos komplikacijų ir mirčių nuo COVID-19 dažnis nei įprastos 
populiacijos imčiai. Europos ir Amerikos tyrėjų atlikti didelių imčių tyrimai parodė, kad, sergant onkologine 
liga, sunki COVID-19 ligos eiga pasireiškia maždaug ketvirtadaliui pacientų. Europos medicininės onkologijos 
draugija (ESMO)3, akcentuoja būtinybę skiepyti visus onkologinius pacientu, o tuomet, kai vakcinos nepakanka 
visiems, aukštesnio prioriteto tvarka skiepyti remisijos nepasiekusius arba priešvėžinį gydymą gaunančius 
onkologinius pacientus. 

 
1 http://bit.ly/3t7rHJZ  
2 https://www.nvi.lt/news/483/72/Vezys-ir-COVID-19-vakcina-atmintine-onkologiniams-pacientams/  
3 European Society for Medical Oncology 
https://www.esmo.org/policy/esmo-call-to-action-on-covid-19-vaccinations-and-patients-with-cancer-vaccinate-monitor-educate  
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*** 

POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 19000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir 
nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas 
pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.  
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