Rekomendācijas slimnīcās vakcinējamām prioritārajām pacientu grupām
pēc medicīniskām indikācijām saskaņā ar ārstējošā ārsta lēmumu
1. Pacienti pirms un pēc lielām, augstas sarežģītības pakāpes ķirurģiskām operācijām.
2. Pacienti pirms un pēc augstas sarežģītības pakāpes invazīvām medicīniskām
manipulācijām.
3. Pacienti pirms un pēc implantētām medicīniskām ierīcēm.
4. Pacienti, kas pirms un ārstēšanas laikā saņem medikamentus dzīvības
nodrošināšanai un prognozējamās invaliditātes samazināšanai, ar iespējamām
smagām blaknēm.
5. Pacienti ar imūndeficītu stāvokli, t. sk. medikamentozu imūnsupresiju, augstu
devu medikamentu izraisīta imūnsupresija.
6. Pacienti, kam pirmo reizi diagnosticēta onkoloģiska slimība un nepieciešams
tūlītēji uzsākt ķīmijterapiju, pirms, pēc vai ķīmijterapijas laikā un pirms, pēc vai
staru terapijas laikā.
7. Recipienti un dzīvie donori pirms orgānu, audu vai cilmes šūnu transplantācijas un
pēc transplantācijas, kā arī pacienti, kas saņem orgānu aizstājterapiju.
8. Hroniskas slimības, kuru gadījumā var būt paredzama ilgstoša un/vai atkārtota
uzturēšanās stacionārā ārstniecības iestādē.
9. Pēc individuālas izvērtēšanas vakcinācija apsverama tuberkulozes pacientiem pēc
intensīvās ārstēšanas fāzes pabeigšanas.

Pacienti, kas nav saņēmuši informāciju par vakcināciju stacionārā, vakcināciju pret Covid-19
saņem pie sava ģimenes ārsta pēc dzīves vietas.
Onkoloģiskiem pacientiem pacientu prioritāti ģimenes ārsts nosaka sekojoši:
•

Onkoloģiskie pacienti, kuriem ir aktīvs audzējs un kuri šobrīd saņem ķīmijterapiju.

•

Onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, un ir
sasniegta remisija/ izārstēšana, bet nav pagājis vairāk par 5 gadiem.

Pārējie onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, ir sasniegta
remisija/izārstēšana, bet ir pagājis vairāk par 5 gadiem ir jāiekļauj vakcinācijas plānā
atbilstoši vecumam. Šī grupa netiek definēta kā prioritāra onkoloģiskās slimības dēļ.
Vienlaikus, saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes viedokli, nav pamatota un nebūtu indicēta
antivielu titru noteikšana pirms un pēc vakcinācijas, kā arī, cik vien tas ir konkrētajā gadījumā
iespējams, pirmo vakcīnas devu rekomendē ievadīt pirms plānotās medicīniskās iejaukšanās.
Atbilstoši Imunizācijas valsts padomes sniegtajai informācijai, vakcinācija jebkuram
indivīdam, t.sk. ar nopietnām blakussaslimšanām vai imūnsupresiju, ir veicama ar jebkuru no
Covid-19 vakcīnām, kas pieejama iestādē. Pagaidām nav zinātnisku un pētnieciski pamatotu
pierādījumu kāda konkrēta ražotāja Covid-19 vakcīnas priekšrocībām pār citu ražotāju
vakcīnām.

