
Naujasis koronavirusas – kas tai?

Šiuo metu visame pasaulyje stebimas naujojo koronaviruso protrūkis. 
Šis koronavirusas vadinamas sunkiu ūmiu respiracinio sindromo koro-
navirusu 2 (SARS-CoV-2), o jo sukeliama liga – koronaviruso liga 2019 
(COVID-19). Šis virusas pirmą kartą nustatytas 2019 m. gruodį Kinijoje, 
Hubėjaus provincijoje. 

Koronavirusai yra virusų grupė, galinti sukelti ligas tiek gyvūnams, 
tiek žmonėms. Kai kurie jų sukelia peršalimo ligą. Tačiau jau anksčiau 
buvo aprašyti du šios grupės virusai, sukėlę sunkesnės ligos protrū-
kius – SARS koronavirusas 2002–2003 m. ir Vidurinių rytų respiracinio 
sindromo (MERS) koronavirusas 2012 m. 

Ar COVID-19 yra blogiau nei sezoninis gripas?

Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) užregistruoja 
apie 3–5 mln. sunkių sezoninio gripo atvejų bei 250,000 – 650,000 mir-
ties nuo gripo atvejų. Epidemiologinė situacija apie COVID-19 dar nėra 
iki galo aiški. Koronavirusas priklauso kitai virusų šeimai nei gripo vi-
rusas, tačiau stebimi kai kurių šių virusų struktūrų panašumai. Remian-
tis šiuo metu turima informacija, COVID-19 užsikrečiama greičiau nei 
sezoniniu gripu. Jei vienu metu užsikrėtusiųjų skaičius labai padidėtų, 
medicinos įstaigos neturėtų galimybės suteikti pagalbos visiems paci-
entams. Daugiau skirtumų tarp gripo bei COVID-19 bus galima pamaty-
ti ateityje, kai mokslininkai turės daugiau informacijos.

Kaip plinta naujasis koronavirusas?

COVID-19 paplitimo būdas yra panašus kaip ir kitų koronavirusų sukeltų 
infekcijų ar gripo protrūkių metu. Jis plinta tarp žmonių šiais būdais:
• oro lašeliniu būdu užsikrėtusiajam kosint ar čiaudint; 
• artimo kontakto su užsikrėtusiuoju metu (spaudžiant rankas  
 ar liečiantis); 
• liečiant užkrėstus paviršius ir po to neplautomis rankomis liečiant  
 akis, nosį ar burną.

COVID-19 klinikiniai požymiai ir gydymas

COVID-19 eiga dažniausiai būna lengva arba vidutinio sunkumo. Pa-
grindiniai klinikiniai požymiai pateikti lentelėje. Kai kurie žmonės užsi-
krečia COVID-19, tačiau jiems neišryškėja jokių simptomų.

Specifinio gydymo kol kas nėra. Priklausomai nuo bendros būklės 
ir ligos eigos, pacientai gali būti gydomi namuose arba ligoninėje. CO-
VID-19, kaip ir daugelio virusinių infekcijų, ypač lengvos ar vidutinio 
sunkumo eigos, gydymas yra paremtas simptomų slopinimu – karščia-
vimą ir skausmą mažinantys, atsikosėjimą gerinantys medikamentai, 
pakankamas skysčių kiekis, poilsis. Sunkiais atvejais reikalingas gydy-
mas ligoninėje, papildomas deguonies tiekimas ar mechaninė plaučių 
ventiliacija. Apie 80% užsikrėtusiųjų pasveiksta nuo COVID-19 be spe-
cialaus gydymo. 

COVID-19 klinikiniai požymiai

Dažni Retesni

Karščiavimas Nosies užgulimas

Kosulys Gerklės skausmas

Dusulys Nosies sekreto tekėjimas

Raumenų skausmas Uoslės netekimas

Nuovargis Viduriavimas

Pokyčiai krūtinės ląstos  
radiologiniuose tyrimuose

Leukocitų kiekio kraujyje  
sumažėjimas

Ar yra skiepai, apsaugantys nuo COVID-19?

Šuo metu nėra skiepų nuo COVID-19. 

Kaip tiriama dėl COVID-19? Ar pirminiu imunodeficitu (PID) 
sergantys pacientai turėtų reguliariai tirtis dėl COVID-19?

Tyrimas dėl COVID-19 dažniausiai atliekamas paimant tepinėlį iš nosi-
aryklės. Jis siunčiamas į specializuotą laboratoriją, tiriančią COVID-19 
mėginius. Atliekant molekulinius testus – polimerazės grandininę reak-
ciją (PGR) – per keletą valandų mėginyje galima aptikti viruso dalelių 
(viruso RNR), tokiu būdu patvirtinant užsikrėtimą SARS-CoV-2 virusu. 

Situacija dažnai kinta, todėl reikėtų sekti ir vadovautis valstybės pa-
skelbtomis nuorodomis dėl tyrimo poreikio. Šiuo metu PID pacientai 
yra tiriami tokia pačia tvarka, kaip ir visa populiacija. 

Bendrosios rekomendacijos PID pacientams

PID – tai plati ligų grupė, kuriai būdingas bendras požymis – įgimtas 
tam tikros imuninės sistemos grandies sutrikimas. Imuninė sistema ap-
saugo organizmą nuo to, kas jam yra genetiškai svetima, todėl PID daž-
niausiai pasireiškia dažnomis bakterinėmis, virusinėmis, grybelinėmis 
ar oportunistinėmis infekcijomis, kurios linkusios būti sunkios, netipinės 
eigos. Infekcijų pobūdis ir dažniausi sukėlėjai priklauso nuo to, kuri imu-
ninės sistemos grandis pažeista. 

Pacientams, sergantiems PID, dėl nepakankamo imuninio atsako 
COVID-19 sukelianti infekcija, ekspertų teigimu, yra ypač pavojinga. 
Nors kol kas nėra duomenų apie COVID-19 eigą PID pacientams, tačiau 
žinoma, kad bet koks respiracinis virusas, perduodamas nuo žmogaus 
žmogui, yra pavojingas žmonėms, sergantiems PID, – jiems yra didesnė 
užsikrėtimo ir sunkios eigos ligos rizika. Rekomenduojama PID sergan-
tiems pacientams imtis papildomų atsargumo priemonių nuo korona-
viruso infekcijos, sukeliančios COVID-19. 

Siekiant sumažinti COVID-19 perdavimą ir plitimą, rekomenduojami 
šie apsisaugojimo būdai:
• SVARBIAUSIA priemonė nuo infekcijų yra dažnas rankų plovimas 

(kas valandą) naudojant rankų valiklį alkoholio pagrindu arba muilą 
ir vandenį (plauti ne mažiau 20 s.) ypač po kontakto su sergančiais 
žmonėmis ar su jais susijusia aplinka. 

• Venkite liesti akis, nosį ar burną.
• Venkite artimo kontakto (arčiau nei 1 m.) su žmonėmis, sergančiais 

ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis;
• Venkite artimo kontakto (arčiau nei 1 m.) su bet kuriuo asmeniu, 

kuris karščiuoja ar kosi;
• Venkite sveikintis su žmonėmis spaudžiant jų rankas ar bučiuojantis.
• Reguliariai vartokite skirtą pakaitinį gydymą poodiniu imunoglobuli-

nu pagal gydytojo alergologo-klinikinio imunologo rekomendacijas.
• Vadovaukitės vietinės bei valstybinės reikšmės rekomendacijomis 

(likti namuose, konsultuotis su gydytoju nuotoliniu būdu, dirbti iš 
namų ir t.t.). 

• Jei Jums pasireiškė ūmios kvėpavimo takų ligos požymių, laikykitės 
„kosulio etiketo“ (išlaikyti atstumą, kosėjant ar čiaudint prisidengti 
vienkartine servetėle, nusiplauti rankas) ir naudokite apsauginę vei-
do kaukę, jei tą rekomenduoja daryti valstybinės rekomendacijos.

• Jei jaučiate tokius simptomus kaip karščiavimas, kosulys ar sunku-
mas kvėpuoti, rekomenduojama kuo skubiau susisiekti su gydytoju 
ar skambinti trumpuoju numeriu 1808.

• Jei turėjote kontaktą su žmogumi, kuriam nustatyta COVID-19, pa-
sikonsultuokite trumpuoju numeriu 1808. 

• Jei reikia gydytojo konsultacijos, pirmiausia susisiekite su juo nuo-
tolinėmis priemonėmis (telefonu ar el. paštu). 

• Visada suteikite medicinos personalui tikslią informaciją apie PID 
diagnozę, skirtą gydymą ir kitus svarbius medicininius duomenis.

• Jei jums yra nustatytos plaučių ir / arba širdies komplikacijos, at-
likta organų arba kamieninių ląstelių transplantacija, skiriamas 
priešvėžinis, imunosupresinis ar imunomoduliacinis gydymas, turi-
te ir toliau laikytis nurodyto gydymo režimo, vartoti skirtus vaistus, 
nebent gydantis gydytojas alergologas-klinikinis imunologas reko-
menduotų kitaip. 

• Sekite naujausią informaciją apie COVID-19 protrūkio eigą ir re-
komendacijas PSO ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
(ECDC) tinklapiuose. Naujausia ir aktualiausia informacija pateikia-
ma LR sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje  
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Atsargumo priemonės 

Informacija apie iš plazmos išgaunamus medicinos produktus 
(įskaitant ir imunoglobulinus) 

Skiriant pakaitinį gydymą imunoglobulinais SARS-CoV-2 perdavimo ri-
zikos nėra.

Visi pacientai, kuriems yra taikomas pakaitinis gydymas imunog-
lobulinais, turi jį tęsti tokia doze ir režimu, kaip nurodė gydytojas aler-
gologas-klinikinis imunologas. Iškilus klausimams, esant vaistų tęsimo 
poreikiui, rekomenduojama telefonu susisiekti su gydytoju alergologu 
ir klinikiniu imunologu.

PID sergantiems pacientams, kuriems nebuvo indikacijų gydymui pa-
kaitine imunoglobulinų terapija, jos pradėti nėra rekomenduojama. Nėra 
rekomendacijų skirti imunoglobulinus bendrajai populiacijai COVID-19 
prevencijos ir gydymo tikslu.

Pabrėžiame, jog tik Jus gydantis alergologas-klinikinis 
imunologas gali suteikti tinkamiausias rekomendacijas, 

pritaikytas konkrečiai Jums.
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