
Ar vaikai, sergantys onkologinėmis ar kraujo ligomis, imlesni COVID-19
infekcijai?

Onkologinės ligos bei sutrikusio imuniteto būklė laikomos didesnės rizikos
veiksniais susirgti COVID-19. Dabartinių tyrimų duomenimis, onkologinėmis ir
kraujo ligomis sergančių vaikų COVID-19 ligos atvejai dažniausiai būna
besimptomiai ar lengvos eigos (80 proc. visų atvejų), tačiau reikia likti
atsargiems praėjus trumpam laikui po kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos, gaunant didelių dozių chemoterapiją, kadangi šiais atvejais
infekcija gali būti itin pavojinga.

Kaip apsisaugoti nuo COVID-19 infekcijos?
• Venkite kontaktų! Užsikrėsti galima ir nuo žmonių, kurie nejaučia

ligos simptomų.
• Teisingai dėvėkite apsauginę veido kaukę (uždenkite nosį ir burną).
• Dažnai plaukite rankas vandeniu su muilu (plaunant rankas suskaičiuokite iki

20), nesant galimybių nusiplauti rankų, naudokite alkoholio turintį
dezinfekcinį skystį.

• Venkite kontakto su sergančiais asmenimis, ypač karščiuojančiais,
kosėjančiais, čiaudinčiais.

• Venkite liesti veidą.
• Venkite masinio susibūrimo vietų.
• Valykite dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, mobiliuosius telefonus,

kt.).

Ką daryti, jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija?

Jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija ir jam pasireiškė
karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, uoslės
ar skonio praradimas, viduriavimas ar pykinimas, likite namuose ir skambinkite
bendruoju telefonu 1808, pokalbio metu informuokite apie vaiko
imunosupresinę būklę.

Patvirtintos COVID-19 ligos atveju telefonu informuokite Jūsų vaiką gydantį
vaikų onkohematologą, gydytojas nurodys dėl tolesnės onkohematologinės
ligos gydymo taktikos.

Informuokite gydytoją vaikų onkohematologą ir tuo atveju, jei COVID-19 liga
patvirtinta Jūsų šeimos nariams.
Jokiu būdu patys savo nuožiūra nekoreguokite vaistų vartojimo.

Sukarščiavus vaikui elkitės kaip įprastu karščiavimo atveju pagal tokią taktiką,
kokią nurodė Jūsų vaiką gydantis vaikų onkohematologas.

Ar vaikus galima skiepyti?

Vaikams nuo 12 metų amžiaus rekomenduojama skiepytis „Comirnaty“
(gamintojas „BioNTech ir „Pfizer“) arba „Spikevax“ (gamintojas „Moderna“).
vakcina. „Comirnaty“ skiepijama dviem dozėmis, tarp jų daroma 21 dienos
pertrauka. „Spikevax“ skiepijama dviem dozėmis, tarp jų daroma 4 savaičių
pertrauka.

Vakcinos yra patvirtintos Europos vaistų agentūros ir yra laikomos saugiomis
vaikams. Vaikus registruoti vakcinai gali tėvai arba globėjai.

Verta žinoti, kad lieka neaišku, kaip susidarys imunitetas prieš SARS-CoV-2
virusą sergantiems onkohematologinėmis ligomis ir kaip ilgai jis išliks. Todėl net
ir pasiskiepijus 1 ar 2 dozėmis privalu laikytis visų anksčiau minėtų atsargumo
priemonių.

Kaip elgtis prieš numatomą gydymą ligoninėje?

2 savaites iki numatytos hospitalizacijos rekomenduojama griežtai laikytis
izoliacijos ir kitų savisaugos priemonių, siekiant išvengti užsikrėtimo COVID-19
infekcija ir pagrindinės ligos gydymo atidėjimo.

Patvirtinus COVID-19 infekciją, dėl tolimesnės gydymo taktikos sprendžiama
individualiu atveju, siekiant tinkamos gydymo kontrolės ir minimalios rizikos
kitiems pacientams bei medicininiam personalui.

Informaciją parengė gydytoja rezidentė Austėja Stankutė-Kolosova ir 
VUL SK Vaikų onkohematologijos centro vadovė doc. dr. Jelena Rascon.
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