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SVARSTYTA. Dėl Omicron atmainos plitimo ir tolesnių veiksmų.
Situacija pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai kinta dėl naujos viruso atmainos omikron atsiradimo.
omikron viruso atmaina jau aptikta ir Lietuvoje, todėl reikia keisti vakcinavimo schemas, kadangi
omikron plinta žymiai sparčiau. Diskutuota dėl revakcinacijos termino ankstinimo, dėl pilnai
vakcinuoto asmens apibrėžimo, dėl įvairių asmenų imuniteto trukmės ir apsaugos prieš virusą
vertinimo: vakcinuotas – sirgęs ir kt.
EMA rekomenduoja ankstinti revakcinaciją, taip pat revakcinacijos ankstinimą pagrindžia atlikti
tyrimai, aprašyti tarptautinėse publikacijose (pridedama).
Pasiūlyta suorganizuoti elektroninį balsavimą NEPT nariams dėl šių nuostatų:
1. Atsižvelgiant į omikron atmainos spartų plitimą pasaulyje ir šio varianto aptikimą
Lietuvoje, siūloma LR Vyriausybei sutrumpinti revakcinacijos (trečiosios, sustiprinančios
vakcinos dozės) terminą ir skyrimą pradėti jau po 3 mėn. po buvusios pilnos vakcinacijos visiems
asmenims virš 18 m. amžiaus.
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2. Revakcinacijai naudoti abi mRNR platformos vakcinos - Comirnaty (Pfizer) ar Spikevax
(Moderna).
Balsavimo rezultatai: 7 balsai SUTINKU, 2 ekspertai pasisakė, kad nėra šios srities ekspertai,
tačiau nebuvo prieš.
NUSPRĘSTA klausimus dėl vakcinų efektyvumo rezultatų, dėl kitų asmenų grupių (<18 m.)
revakcinacijos ankstinimo, dėl imuniteto trukmės po vakcinacijos ir persirgimo Covid bei
vakcinacijos strategijos kitomis (ne mRNR platformos) vakcinomis svarstyti 2021 m. gruodžio 20
d. eiliniame NEPT pasitarime.
PRIDEDAMA: nuorodos į publikacijas:
1. ATAGI statement on the Omicron variant and timing of COVID-19 booster vaccination |
Australian Government Department of Health
2. SARS-CoV-2 Omicron has extensive but incomplete escape of Pfizer BNT162b2 elicited
neutralization and requires ACE2 for infection | medRxiv
3. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern
(khub.net)
4. Pfizer and BioNTech Provide Update on Omicron Variant | Pfizer
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