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DĖL TREČIOSIOS COVID-19 LIGOS VAKCINOS DOZĖS PACIENTAMS, KURIEMS
ATLIKTOS ORGANŲ TRANSPLANTACIJOS IR KURIEMS ATLIEKAMOS DIALIZĖS
Didžiausios rizikos pacientai, kurie serga galutinės stadijos lėtine inkstų liga ir kuriems
taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė) ir taip pat pacientai,
kuriems atliktos organų transplantacijos, kaip prioritetinė gyventojų grupė, buvo skiepijami 2021
m. sausio-vasario mėn. (Pfizer-BioNTech vakcina).
Dėl vartojamų imunosupresinių vaistų ir dėl to sutrikusios imuninės sistemos, 60-70 proc.
transplantuotų pacientų antikūnai nesusidarė. Daliai dializuojamų pacientų taip pat nesusidarė
antikūnai arba susidarė labai nedidelis jų kiekis.
Dėl tokios imuninės reakcijos į vakciną šiems pacientams išlieka itin didelė COVID-19 ligos
rizika, kurios eiga, kaip rodo statistika, Yra sunki ar net mirtina. Iš patekusių į stacionarą dėl
COVID-19 ligos apie 30 proc. pacientų reikalingas gydymas intensyviosios terapijos skyriuose,
apie 25 proc. Iš jų miršta.
Turime informacijos apie pacientę, kuri buvo paskiepyta nuo COVID-19 ligos, praėjus 2
mėnesiams po antro skiepo, susirgo COVID-19 liga ir dėl sunkios ligos eigos mirė.
Esame labai sunerimę dėl tokios situacijos, ieškome informacijos apie pacientų skiepijimą ir
su tuo susijusius sprendimus kitose šalyse, bendraujame su mūsų organizacijai analogiškomis
organizacijomis užsienyje
Prancūzijoje yra priimtas sprendimas, kad asmenis, kurių imuninė sistema yra labai sutrikusi
(dializuojami pacientai, po organų transplantacijos ir kiti pacientai, kuriems taikomas
imunosupresinis gydymas), rekomenduojama skiepyti trečiąja vakcinos doze (Pfizer-BioNTech,
Moderna). Trečioji injekcija turėtų būti atlikta praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms po antrosios
dozės arba kuo greičiau, jei jau viršytas šis terminas.
Mūsų atstovaujami pacientai labai sunerimę ir jaučiasi pažeidžiami po žinios apie likimo
draugo mirtį nuo koronaviruso sukeltų komplikacijų ir žinių apie paskiepytų pacientų COVID-19
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susirgimų atvejus. Atsižvelgdami į Prancūzijos patirtį skiepyti trečiąja vakcinos doze, prašome
dializuojamus ir pacientus po organų transplantacijos Lietuvoje skiepyti trečia vakcinos doze.
PRIDEDAMAS Prancūzijos sprendimas, prancūzų kalba (4 punktas)
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.p
df?fbclid=IwAR12RoLtTHnJSH9BtizbUk_oHB2d_xYRpkfQCqYp3JL75zKyATdwI1NVVWg
4. Une troisième dose de vaccin est recommandée pour les personnes immunodéprimées
(PfizerBioNTech, Moderna)
Conformément à l’avis du 6 avril 2021 du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale,
l’injection d’une troisième dose de vaccin à ARNm est nécessaire pour les personnes sévèrement
immunodéprimées (transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse,
patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur
fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites). Cette troisième injection doit intervenir 4 semaines
au moins après la deuxième dose, ou dès que possible pour les personnes qui auraient déjà
dépassé ce délai.
Des recommandations seront ultérieurement émises concernant la nécessité d’une troisième dose
pour les insuffisants rénaux chroniques non dialysés, les patients atteints de cancers et les patients
atteints de maladies auto-immunes sous d’autres traitements immunosuppresseurs.
Detalesnės rekomendacijos:
renaloo.com/actualites2/les-dernieres-actualites-liste/3292-confirmation-d-une-3eme-dose-devaccin-arnm-pour-les-patients-dialyses-et-greffes?fbclid=IwAR0n4z7c9uIGH9lRKem3s6Pqgs6Iu7HODHFxq4Ou4m0QNvBUATKspIPeN4
Prezidentė

Aušra Degutytė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ - vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti organų
transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro organais gyvenančius žmones. „Gyvastis“
skleidžia organų donorystės idėją, teikia pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems, bendradarbiauja
su medikais. Įkurta dar 1993 m., „Gyvastis“ turi padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje.

