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PASITARIMO DALYVIAI:
Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariai:
Mindaugas Degutis
– Vilniaus universiteto Rinkodaros katedros Ekonomikos ir verslo
administravimo fakulteto docentas
Gytis Dudas
– Geteborgo pasaulinės biologinės įvairovės centro mokslininkas,
Lietuvos SARS-CoV-2 sekoskaitos projekto atstovas
Ligita Jančorienė
– viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų Infekcinių ligų centro vadovė
Vidmantas Janulevičius
– Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Valdas Pečeliūnas
– viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
direktorius medicinai
Andrius Romanovskis
– Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Inga Ruginienė
– Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė
Paulius Skruibis
– Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas,
Suicidologijos tyrimų centro vadovas
Mindaugas Stankūnas
– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos
katedros profesorius
Marius Strioga
– Nacionalinio vėžio instituto Imunologijos laboratorijos vyresnysis
mokslo darbuotojas
Kęstutis Štaras
– viešosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius
Aurelija Žvirblienė
– Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos
instituto imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja
Kiti dalyviai:
Ingrida Šimonytė
Giedrė Balčytytė
Jurgita Grebenkovienė
Julius Lukošius
Rasa Jakilaitienė
Živilė Gudlevičienė
Aistė Kairienė
Aistis Šimaitis
Loreta Ašoklienė
Renata Surovec
Eglė Neciunskienė
Nijolė Putrienė
Aistė Zedelytė-Kaminskė
Aurelija Urbonienė

– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanclerė
– Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) kanclerė
– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupės projektų
vadovas
– SAM Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
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1. SVARSTYTA. Neatsakyti vakcinacijos klausimai: revakcinacija nesusidarius imunitetui,
kitos nestandartinės situacijos.
M. Strioga, Nacionalinio vėžio instituto Imunologijos laboratorijos vyresnysis mokslo
darbuotojas, pristatė informaciją, kaip elgtis, kai persirgus COVID-19 ar po baigtos vakcinacijos
nesusidaro antikūnai (1 priedas). Pateikta informacija, kada taikyti revakcinaciją. Pateikti šie
siūlymai:
 Revakcinacijos laikas nustatomas remiantis klinikiniuose tyrimuose dalyvavusių savanorių
ilgalaikės stebėsenos rezultatais (simptominių infekcijų, sukeltų originaliosios padermės ir
mutacinių variantų, pasireiškimas, bendras antikūnų prieš S baltymą (RBD sritį) titras,
neutralizuojančiųjų antikūnų titras).
 Svarstytinas sveikatos apsaugos darbuotojų (galbūt ir kitų rizikos grupių) revakcinavimo
klausimas, nelaukiant klinikinių tyrimų rezultatų: 9‒12 mėn. laikotarpiu po pirmosios
vakcinos dozės įskiepijimo; pagal anti-RBD antikūnų titrą, kurio vertė nustatoma ekspertų
konsensusu (pvz., revakcinacija taikoma, kai anti-RBD Ak titras mažesnis nei 5×teigiamo
testo riba).
2. SVARSTYTA. Revakcinacijos laikas po vakcinacijos: po 6, 9 ar 12 mėn.
Prof. A. Žvirblienė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto
imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja, pristatė informaciją apie Europos Komisijos
Vakcinų strateginio komiteto 2021 m. birželio 2 d. posėdį dėl vakcinų sukelto imuninio atsako
trukmės (2 priedas):
 Revakcinacijos gali prireikti 2021 m. rudenį–žiemą, ypač >65 m. grupei ar kitoms virusui
jautriausioms grupėms.
 Revakcinacijos gali prireikti 1 kartą per metus ar rečiau.
 Tikslinga rizikos grupėms COVID-19 revakcinaciją atlikti kartu su vakcinacija nuo gripo
(Belgijoje atliekamas klinikinis tyrimas).
 Gali užtekti ½ dozės, gamintojai atlieka tokius tyrimus (Moderna).
 Trūksta duomenų apie imuniteto trukmę po Vaxzevria ir Janssen vakcinų, galbūt
revakcinacijos prireiks anksčiau.
3. SVARSTYTA. Dėl seroepidemiologinio tyrimo pakartojimo.
M. Stankūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedros profesorius
pristatė informaciją apie 2020 m. vasarą atliktą seroepidemiologinį tyrimą (3 priedas), kurio
tikslas buvo nustatyti COVID-19 liga (SARS-CoV-2 infekcija) persirgusių asmenų dalį Lietuvoje,
remiantis specifinių antikūnų tyrimų duomenimis. Pritarta nuomonei, kad tikslinga naudoti tokį
patį tyrimo dizainą, koks buvo taikytas 2020 m. vasarą. Diskutuota dėl tyrimo atlikimo
specifiniuose regionuose (pvz., kuriuose vakcinacijos lygis žemas), dėl tyrimo atlikimo 16–18 m.
vaikams. Nuspręsta, kad SAM turėtų įsivertinti tokio tyrimo kaštus ir naudą. Pasiūlyta SAM
suorganizuoti atskirą pasitarimą dėl tokio tyrimo atlikimo.
4. SVARSTYTA. Informacija apie SARS-CoV-2 sekoskaitą Lietuvoje.
G. Dudas, Geteborgo pasaulinės biologinės įvairovės centro mokslininkas, Lietuvos SARSCoV-2 sekoskaitos projekto atstovas, pristatė informaciją apie SARS-CoV-2 atmainas Lietuvoje
ir galimas grėsmes (4 priedas).
NUSPRĘSTA. Pasiūlyti SAM:
1. Spręsti klausimą dėl pakartotinio seroepidemiologinio tyrimo atlikimo tikslingumo, įvertinant
tyrimo kaštus ir naudą.
2. Nustatyti asmenų, kurie neturi antikūnų prieš SARS-CoV-2, revakcinacijos algoritmą.
Pasitarimo pirmininkė

Živilė Gudlevičienė
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Protokolavo

Aurelija Urbonienė

