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PASITARIMO DALYVIAI:
Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos (toliau – Ekspertų taryba) nariai:
Tumas Beinortas
– Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas
Vaidotas Grigas
– viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius
Laimonas Griškevičius
– viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
(toliau – Santaros klinikos) Hematologijos, onkologijos ir
transfuziologijos centro vadovas
Ligita Jančorienė
– Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė
Vidmantas Janulevičius
– Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Ingrida Olendraitė
– mokslo tyrėja
Valdas Pečeliūnas
– Santaros klinikų direktorius medicinai
Andrius Romanovskis
– Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Paulius Skruibis
– Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas, Suicidologijos
tyrimų centro vadovas
Mindaugas Stankūnas
– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedros
profesorius
Kęstutis Štaras
– viešosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius
Vaidotas Zemlys-Balevičius
– UAB „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas
Kiti dalyviai:
Ingrida Šimonytė
Giedrė Balčytytė
Alminas Mačiulis
Arūnas Dulkys
Živilė Simonaitytė
Jurgita Grebenkovienė
Lukas Galkus
Rasa Jakilaitienė
Živilė Gudlevičienė
Loreta Ašoklienė
Dovilė Ežerskytė
Aistis Šimaitis
Laura Juozaitytė
Renata Surovec
Eglė Gasiūnaitė
Eglė Neciunskienė
Aurelija Urbonienė

– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanclerė
– Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
– sveikatos apsaugos ministras
– sveikatos apsaugos viceministrė
– Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė
– Sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir
informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja
– Santaros klinikų biobanko vyresnioji medicinos biologė
– Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupės projektų
vadovas
– Vyriausybės kanceliarijos patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja teisės klausimais
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

1. SVARSTYTA. COVID-19 vakcinacijos situacija ir 2021 m. I ketvirčio vakcinacijos
planas.
L. Galkus, Sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių
išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė situaciją: iš viso paskiepyta pirmąja vakcinos
doze 78,5 tūkst. asmenų, antrąja – 45 tūkst. asmenų. Bendrai paskiepyta apie 2,8 proc. populiacijos.
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Didžioji dauguma paskiepytų antrąja vakcinos doze yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai – 77 proc., 72 proc. globos įstaigų gyventojų ir darbuotojų turi SARS-CoV-2 imunitetą
ar yra vakcinuoti. Pradėti skiepyti ir kitų grupių asmenys. Paraginta kuo greičiau pradėti vakcinuoti
70 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus. Informuota, kad kovo mėn. planuojama vakcinuoti
60 tūkst. asmenų per savaitę, o balandžio–rugsėjo mėn. po 170 tūkst. per savaitę.
2. SVARSTYTA. „AstraZeneca“ vakcinos klinikiniai tyrimai, tinkamumas amžiaus
grupėms, dozių intervalas.
Prof. L. Jančorienė, Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė, pristatė pranešimą apie
„AstraZeneca“ ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vakcinos klinikinių tyrimų rezultatus. Pažymėta, kad ši
vakcina yra Europos vaistų agentūros rekomenduojama 18 metų ir vyresniems asmenims.
Santykinai nedaug vyresnių kaip 65 asmenų dalyvavo klinikiniuose tyrimuose, tarp jų stebėta
santykinai nedaug COVID-19 atvejų (tiek vakcinos, tiek ir kontrolinėse grupėse), todėl efektyvumo
pasikliautiniai intervalai yra platūs. Ateityje bus publikuoti tikslūs vakcinos klinikinių bei
epidemiologinių tyrimų efektyvumo rezultatai. Kita vertus, moksliniai tyrimai rodo, kad vakcinos
sukeltas imuninis atsakas vyresniems kaip 65 metų asmenims nesiskiria nuo imuninio atsako
jaunesniems, be to, vakcina 100 proc. apsaugo nuo sunkios ligos formos, hospitalizacijos bei mirties
dėl COVID-19. Vyresnio amžiaus asmenų grupėse šalutinių reiškinių buvo stebima mažiau.
Pabrėžtina, kad mirtingumas nuo COVID-19 su amžiumi progresyviai didėja, todėl net ir saikingai
efektyvi vakcina vyresnius asmenis gali apsaugoti nuo COVID-19 sąlygotos mirties. Pritarta, kad
„AstraZeneca“ ChAdOx1-S vakcina būtų vakcinuojami asmenys, vadovaujantis EMA
rekomenduota vakcinos indikacija, įskaitant ir vyresnius kaip 65 metų asmenis. Paskelbus
atnaujintus duomenis, rekomendacija gali būti peržiūrėta. Atkreiptas dėmesys, kad klinikinių
tyrimų apžvalga rodo, jog didžiausias vakcinos veiksmingumas stebimas, kai antroji vakcinos dozė
skiriama 12-tą savaitę po pirmosios dozės. Pasiūlyta pritarti, kad antroji vakcinos dozė būtų
skiriama arčiau 12-tos savaitės po pirmosios.
3. SVARSTYTA. Dėl pedagogų ir kitų darbuotojų vakcinavimo.
Siekiant atnaujinti ugdymą ir padidinti moksleivių saugumą, šiuo metu skiepijami pradinių
klasių mokytojai. Iškeltas klausimas, ar turėtų būti skiepijami ne tik pedagogai, bet ir kontakto su
moksleiviais neturintys ugdymo įstaigų darbuotojai, pvz., administracija, ūkvedžiai, valgyklų
darbuotojai ir kt. Nuspręsta nepritarti vakcinavimo prioritetų plėtimui, t. y. ugdymo institucijose
dirbantys asmenys, kurie neturi kontakto su moksleiviais, šiame etape vakcinuojami neturėtų būti.
Pasiūlyta aiškiai nustatyti, kas yra kontaktiniai darbuotojai.
4. SVARSTYTA. Kaupinių metodo patikrinimo pristatymas.
D. Ežerskytė, Santaros klinikų biobanko vyresnioji medicinos biologė, pristatė SARS-CoV2 PGR kaupinių tyrimo laboratorinės validacijos rezultatus. Pritarta, kad metodas būtų taikomas
prevenciniam testavimui, ypač ugdymo institucijose. Toliau planuojama vykdyti 1808 bei ESPBI
informacinių sistemų parengiamuosius darbus. Pasiūlyta Sveikatos apsaugos ministerijai diegti
pristatytą metodiką.
5. SVARSTYTA. Dėl tarpinio Ekspertų tarybos veiklos sprendimų ir jų vykdymo
vertinimo.
Pritarta siūlymui, kad būtų atliktas tarpinis Ekspertų tarybos veiklos ir pasiūlytų
rekomendacijų vykdymo vertinimas.
NUSPRĘSTA. Pasiūlyti Vyriausybei:
1. Pritarti, kad vyresnio amžiaus asmenų vakcinacija šalyje būtų pradėta kuo skubiau.
2. Pritarti, kad „AstraZeneca“ vakcina ChAdOx1-S būtų vakcinuojami asmenys,
vadovaujantis EMA rekomenduota vakcinos indikacija, įskaitant ir vyresnius kaip 65 metų asmenis.
Paskelbus atnaujintus duomenis, rekomendacija gali būti peržiūrėta.

3
3. Pritarti, kad antroji „AstraZeneca“ ChAdOx1-S vakcinos dozė būtų skiriama Europos
vaistų agentūros rekomenduojamo intervalo tarp vakcinos dozių pabaigoje, t. y. arčiau 12-to
savaitės po pirmosios.
4. Nepritarti ugdymo institucijose dirbančių asmenų, kurie neturi kontakto su moksleiviais,
vakcinavimui.
5. Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinti SARS-CoV-2 PGR kaupinių metodą
taikymui šalies laboratorijose.
Pasitarimo pirmininkas

Laimonas Griškevičius

Protokolavo

Aurelija Urbonienė

