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DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO) VAKCINOS ĮSIGIJIMO  
 

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau – Asociacija) nuo COVID-19 

(koronaviruso) ligos (toliau - KVL) plitimo pradžios aktyviai dalyvauja socialinio partnerio vaidmenyje suvaldant 

KVL pandemiją, teikdama siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai 

KVL suvaldymo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pandemijos laikotarpiu organizavimo, higienos ir 

darbuotojų saugos bei kitais aktualiais klausimais. Asociacijos nariai – privačios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos – aktyviai dalyvauja KVL pandemijos suvaldyme atlikdamos gyventojų testavimą, teikdamos pacientams 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, yra pasirengusios aktyviai dalyvauti ir gyventojų masinio vakcinavimo 

procese. Šiuo metu vyksta diskusijos savivaldybėse dėl privačių sveikatos priežiūros įstaigų įtraukimo į 

vakcinuojančių įstaigų tinklą. 

 

Lietuva susiduria su KVL pandemijos suvaldymo iššūkiais, galimai ir trečiąja pandemijos banga, taip pat 

su vakcinos nuo šios infekcijos gavimo (pristatymo), logistikos bei kitomis problemomis. Pasaulio sveikatos 

organizacija ir Europos Komisija pažymi, kad plataus masto visuomenės vakcinacija yra vienas pagrindinių 

(efektyviausių) KVL pandemijos suvaldymo būdų. Džiaugiamės, kad šiuo metu dėl valstybės institucijų priimtų 

veiksmingų sprendimų ir žmonių aukštos savimonės KVL plitimas stabilizuotas, naujai užsikrėtusių šia infekcija 

žmonių skaičius kurį laiką mažėja, pasiskiepytų nuo šios infekcijos žmonių skaičius didėja. Lietuva, siekdama 

įveikti šią pandemiją suformuojant kolektyvinį imunitetą (paskiepijant 70 proc. gyventojų), išsikėlė ambicingą 

gyventojų masinio vakcinavimo tikslą – iki šių metų vasaros vidurio paskiepyti nuo KVL apie 2 mln. gyventojų. 

Tačiau nerimą kelianti COVID-19 viruso mutacija ir naujų atmainų (kurių Lietuvoje aptikta per 20), atsiradimas, 

taip pat imuniteto susiformavimas tik ribotam laikotarpiui (6-8 mėn.), galimai pakoreguos suplanuotą šalies 

gyventojų vakcinavimo strategiją. 

 

Kaip rodo esama praktika, KVL vakcinų gamyba ir tiekimas stringa bei vėluoja visoms Europos Sąjungos 

(toliau – ES) valstybėms narėms, įskaitant ir Lietuvą. Kol kas vakcinų paklausa tiek ES, tiek ir visame pasaulyje 

viršija jos gaminimo pajėgumus (pasiūlą). Dėl šios priežasties tikslinga apsvarstyti alternatyvius sprendimus, 

galinčius padėti įveikti pandemiją kaip įmanoma greičiau, tuo pačiu dar efektyviau užtikrinant viešąjį interesą. 

Vienas jų – vakcinų įsigijimas kitais būdais, pavyzdžiui, sudarant sąlygas privačioms asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoms ieškoti būdų komerciniais pagrindais įsigyti Europos vaistų agentūros patvirtintas 

saugias vakcinas. Padidinus Lietuvą pasiekiančių vakcinų apimtis ir praplėtus galimybes gyventojams 

pasiskiepyti, o darbdaviams – paskiepyti savo darbuotojus, Lietuva galėtų operatyviau paskiepyti didžiąją dalį 

Lietuvos gyventojų, pasiekiant išsikeltus gyventojų masinio vakcinavimo ir kolektyvinio imuniteto suformavimo 

tikslus, taip greičiau įveikiant KVL pandemiją. 

 

Asociacijos nariai sulaukia vis daugiau pacientų bei įmonių ir organizacijų kreipimųsi dėl galimybės 

pasiskiepyti ar paskiepyti darbuotojus nuo KVL, sumokant skirtumą (tarp valstybės apmokamos ir komercinės 

vakcinos kainos), ar sumokant už vakciną ir vakcinavimą patiems, ar už darbuotojų skiepijimą apmokant jų 

darbdaviams dalį ar visą komercinės vakcinos kainą.  

 

mailto:ministerija@sam.lt


 

2 
 

Gavusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą įsigyti Europos 

vaistų agentūros oficialiai patvirtintas saugias vakcinas nuo KVL ir atlikti Lietuvos gyventojų vakcinaciją 

komerciniais pagrindais, užtikrinant vakcinų gamintojų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus 

reikalavimus vakcinų logistikai, saugojimui bei vakcinavimui, privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

ieškos galimybių operatyviai įsigyti tiek šiuo metu patvirtintas pagrindinių vakcinos gamintojų („BioNTech-

Pfizer“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“), tiek Europos vaistų agentūrai patvirtinus - naujas perspektyvias kitų 

gamintojų (pvz.: „CureVac“, „Johnson & Johnson“ ir „Sanofi-GSK“ ar kt.) vakcinas ir jomis vakcinuoti Lietuvos 

gyventojus. 

 

Atsižvelgt į šiame rašte išvardintus argumentus, prašome Jūsų palaikymo / pritarimo šiai Asociacijos 

narių iniciatyvai – derėtis su patvirtintų ir naujų perspektyvių vakcinų gamintojais, siekiant komerciniais 

pagrindais įsigyti Europos vaistų agentūros patvirtintas saugias vakcinas bei jomis vykdyti Lietuvos 

gyventojų vakcinavimą.  

 

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymą. 

 

Esame pasirengę kartu siekti užsibrėžtų Lietuvos gyventojų masinio vakcinavimo tikslų, pasiekiant pergalę 

prieš milžiniškus nuostolius Lietuvos valstybei ir jos žmonėms sukėlusią KVL pandemiją. 

 

 

Pagarbiai 

 

 

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros 

įstaigų asociacijos prezidentas 

     Dr. Laimutis Paškevičius 

 


