LR SAM ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo,
paskelbus karantiną LR teritorijoje, skiepijimus reglamentuojantys skyriai.
Vytautas Usonis. VU MF KMI Vaikų ligų klinika. 2020-04-02
Pastaruoju metu kyla diskusijų dėl skiepijimų COVID-19 pandemijos sąlygomis. Būtina
pabrėžti, kad tiek Pasaulinė sveikatos organizacija, tiek didžiųjų valstybių kompetentingos
institucijos akcentuoja skiepijimų svarbą COVID-19 pandemijos metu, kadangi skiepijimų
programoms sutrikus, galimi vakcinomis valdomų ligų protrūkiai. Labai svarbu, kad ir
Lietuvoje, net ir karantino sąlygomis, skiepijimai būtų tęsiami, užtikrinant saugumą COVID19 atžvilgiu tiek skiepijamiesiems, tiek personalui.
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras – Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. kovo 16 d. priėmė sprendimą Nr. V-387 „Dėl
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos
respublikos teritorijoje. Nuo 2020-03-31 galioja Suvestinė šio sprendimo redakcija.
Žemiau pateikiami šio sprendimo skyriai, reglamentuojantys skiepijimus CPVID-19
pandemijos Lietuvoje sąlygomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie skyriai suderinti su PSO
rekomendacijomis, jas pritaikant konkrečioms Lietuvos sąlygoms. Sprendimus skaitykite čia
Sprendime nurodoma:
1.3.10. Planiniai skiepijimai vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.
Atsižvelgiant į tai, kad profilaktinių skiepijimų atidėjimas ar pertrūkiai, sukelia
užkrečiamųjų ligų protrūkius, o laiku nepaskiepytiems asmenims gresia užkrečiamųjų ligų
komplikacijos ir mirtys, planiniai skiepijimai karantino laikotarpiu nėra atidedami ir privalo
būti atliekami ASPĮ vadovaujantis šia tvarka:
1.3.10.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliekami skiepijimai pagal Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugusiųjų skiepijimai pagal
Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programą, rekomenduojami skiepijimai
(pavyzdžiui, skiepijimai nuo erkinio encefalito), išlaikant skiepijimo schemas;
1.3.10.2. apie skiepijimus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių kalendorių
(skiepijimų laiką) asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaikų tėvus (įgaliotus atstovus pagal
įstatymą) turi informuoti iš anksto nuotoliniu būdu;
1.3.10.3. suaugę asmenys dėl planinių skiepų su asmens sveikatos priežiūros įstaiga
turi susisiekti nuotoliniu būdu;
1.3.10.4. jei asmens sveikatos priežiūros įstaigai nuotoliniu būdu informuojant ar
paskambinus asmeniui nustatoma, kad vaikai ar suaugusieji, kuriems reikia atlikti planinius
skiepus, buvo išvykę į užsienį 14 kalendorinių dienų laikotarpyje ar turėjo sąlytį su įtariamu,
ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar yra įtariami, ar serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), skiepai atidedami;
1.3.10.5. planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos)
ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams
skiepijimams, ir kitų pacientų srautai;
1.3.10.6. Skiepus gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai,
kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai.
Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20
valandų „Skiepijimo pagrindų“ kvalifikacijos tobulinimo programą. Jei vaikas skiepijamas
pagal individualų skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas;
1.3.10.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigą aprūpina skiepijimus atliekančius
specialistus higienos ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų
kontrolės reikalavimus;
1.3.10.8. imunoprofilaktikos kontrolę ir karantino režimo sąlygų laikymosi kontrolę
atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

