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___________Nr._______________

Profesionālajām ārstu asociācijām
(pēc pievienotā saraksta)

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču
encefalītu 2018. gadā
Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē, ka valsts apmaksātās
bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2000. gada 26.
septembra noteikumos Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), proti – pret ērču
encefalītu vakcinē bērnus no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai:
„23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra
epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta
endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā.
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;
23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes
ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās
iestādes administrācija”.
Informējam, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču
encefalītu 2013. – 2017. gadā, Centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu
vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2018. gadā (1. pielikums). Sakarā ar saslimstības
samazināšanos Gulbenes, Mālpils, Mērsraga, Rugāju, Sējas un Vārkavas novadā 2018. gadā
paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote).
Vēršam ģimenes ārstu uzmanību, ka visi bērni, kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no
endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu,
neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse. Atbilstoši Noteikumu 23.11. punktam,
ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās endēmiskās teritorijas, nevar veikt sava
pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta
deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās
saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Noteikumiem ģimenes ārstu pienākums ir plānot un veikt valsts
apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu un racionāli izmantot valsts iepirktās vakcīnas,
lūdzam līdz 2018. gada 15. februārim ģimenes ārstus iesniegt Centra reģionālajiem
epidemiologiem (2. pielikums) valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas plānus (3. pielikums). Lai
laikus varētu veikt korekcijas kopējā vakcinācijas plānā, lūdzam uzmanīgi izvērtēt vakcinējamo
bērnu skaitu, viņu vakcinācijas statusu un viņu vecāku attieksmi pret vakcināciju.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka katra ģimenes ārsta prakse, ja tajā tiek plānota vakcinācija,
gatavo atsevišķu vakcīnu pasūtījuma plānu (3. pielikums). Tomēr gadījumos, kad vakcināciju

paredzēts veikt, izmantojot kādas vakcinācijas iestādes pakalpojumus, tiek gatavots viens kopīgs
vakcinācijas iestādes vakcīnu pasūtījuma plāns, kas apkopo atsevišķās ģimenes ārstu praksēs
ieplānoto vakcināciju. Šajā gadījumā 3. pielikuma ailē “Ģimenes ārsta prakse” ir jāieraksta visas
ģimenes ārstu prakses, kuras plāno veikt valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu.
2018. gadā turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus, kuri dzīvo
bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās, pārsvarā vakcinē ģimenes ārsti, tāpēc lūdzam neaizmirst
ieplānot arī šo bērnu vakcināciju. Lai nodrošinātu vakcinācijas plānošanu bāreņiem, iesakām
nepieciešamības gadījumā sadarboties ar attiecīgo teritoriju bāriņtiesām1.
Atgādinām, ka vakcīnas valsts apmaksātajai bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu
jāpasūta kā citas valsts apmaksātās vakcīnas, līdz katra mēneša 5. Datumam, iesniedzot Centra
reģionāliem epidemiologiem pasūtījumus, atbilstoši Noteikumu 10. punktā noteiktajam ().
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 2018. gadā valsts apmaksātajai vakcinācijai pret ērču
encefalītu tiks izmantotas šādas vakcīnas: bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem –“Encepur
Children”, bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem – “TicoVac 0,25ml”), bērniem vecumā no 16
līdz 17 gadiem – “Encepur Adult”. Vakcīnas piegādās SIA “GlaxoSmithKline” Latvia un SIA
“Vakcīna”.
Vakcīnu lietošanas instrukcijas ir pieejamas Zāļu valsts aģentūras mājas lapā, Latvijas zāļu
reģistrā2. Tās atrodamas, ievadot meklēšanas lodziņā vakcīnas nosaukumu. Plānojot vakcināciju,
lūdzam īpašu uzmanību pievērst rekomendētajiem intervāliem starp potēm.
Būsim pateicīgi, ja uz 2. pielikumā norādītajām Slimību profilakses un kontroles centra epasta adresēm elektroniski sniegsiet informāciju arī gadījumos, ja neplānojat veikt bērnu
vakcināciju.
Lūdzam šo vēstuli izplatīt Jūsu profesionālo asociāciju biedriem.
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https://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/
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