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Imunizācijas valsts padomes (turpmāk– IVP) priekšsēdētāja:
Dace Zavadska, Valsts akciju sabiedrības “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras
asociētā profesore.
Padomes locekļi:
Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk– PSKUS)
Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs;
Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja;
Santa Markova, SIA „Rīgas Dzemdību nams” valdes priekšsēdētāja, ginekoloģe,
dzemdību speciāliste;
Gunta Stūre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk– RAKUS)
stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja;
Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts;
Inga Akmentiņa-Smildziņa, nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem” vadītāja;
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas
katedras asociētā profesore; Sabiedrības veselības institūta zinātniskās padomes
priekšsēdētāja.
Protokolē:
Šarlote Konova, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta
Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas sabiedrības veselības analītiķe.
IVP elektroniski sniegtās atbildes uz jautājumiem:
1. Par jauniešu no 16 – 18 gadiem vakcināciju. Vai IVP to atbalsta, vai ir kādi apsvērumi, ko
IVP vēlas pasvītrot;
2. Par intervālu Covid-19 vakcīnai ar citām vakcīnām.
1. Par jauniešu no 16 – 18 gadiem vakcināciju pret Covid-19
D.Zavadska lūdz IVP viedokli attiecībā uz no Zāļu valsts aģentūras saņemto lūgumu sniegt IVP
viedokli Sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 darba grupai par jauniešu no 16 – 18 gadiem
vakcināciju. Vai IVP to atbalsta, vai ir kādi apsvērumi, ko IVP vēlas pasvītrot.

IVP nolemj:
Atbilde elektroniski nosūtīta darba grupai Sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19:
IVP atzīmē, ka vakcinācijai pret Covid-19 pusaudžiem vecumā no 16 līdz 17 gadiem šobrīd ir
tikai viena Eiropā reģistrēta vakcīna pret Covid-19, t.i. ražotāja Pfizer-BioNTech COVID-19
vakcīna Comirnaty, un to var izmantot pusaudžu vecumā no 16 gadiem vakcinācijai pret Covid19 ar atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos saņemto piekrišanu. Kaut arī dati par šīs vakcīnas
drošību un efektivitāti šajā vecuma grupā ir ierobežoti, nav bioloģiski ticamu iemeslu uzskatīt, ka
drošības un efektivitātes profili atšķirtos no tiem plaši novērotajiem indivīdiem, kuri ir 18 gadus
veci vai vecāki. Bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 16 gadu vecumu, plašai lietošanai
Comirnaty vakcīna vēl nav reģistrēta.
Atgādinām, ka bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pārējās Eiropā reģistrētās
vakcīnas pret Covid-19 – Moderna Covid -19 vakcīna, Astra Zeneca Covid-19 vakcīna jeb
Vaxzevria un Janssen COVID-19 vakcīna, lietošanai šajā vecuma grupā vēl nav reģistrētas.
Tāpat IVP vēlas uzsvērt, ka no 3.maija, atverot brīvu vakcinācijas pret Covid 19 pieeju visiem
Latvijas iedzīvotājiem, Veselības ministrijai un tās padotībā esošajām institūcijām, kas organizē
un veic šo vakcinācijas procesu, būtu jānodrošina, ka vispirms vakcīnas ir brīvi pieejamas un tās
saņem visi iepriekš noteikto prioritāro grupu iedzīvotāji, kuriem risks nopietnai Covid-19
slimības ietekmei uz veselību, kā arī risks inficēties, ir augstāks un visaugstākais.
2. Par intervālu Covid-19 vakcīnai ar citām vakcīnām
D.Zavadska lūdz IVP viedokli attiecībā uz no Slimību profilakses un kontroles centra saņemto
lūgumu IVP precizēt, kāds tad būtu precīzs ieteicamais intervāls citu vakcīnu saņemšanai pēc
Covid-19 vakcīnas. Jo īpaši ņemot vērā, ka aktuālāka kļūst ērču encefalīta vakcinācija un
balstvakcinācija.
IVP nolemj:
Atbilde elektroniski nosūtīta SPKC, ZVA un darba grupai Sabiedrības vakcinācijai pret Covid19:
IVP uzskata, ka būtu saprātīgi nogaidīt vismaz 14 dienas pēc citas vakcīnas ievadīšanas pirms
Covid-19 vakcīnas saņemšanas, kā arī pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas, lai novērstu
potenciālu kļūdainu nevēlamu notikumu un blakusefektu piedēvēšanu konkrētai vakcīnai.
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