
Difterijas simptomi ir:

Ja difterija netiek laikus atklāta un ārstēta,
var attīstīties sarežģījumi:

savlaicīgi un regulāri
vakcinējoties. 

Difterijas nūjiņas izplatās:

slimam cilvēkam runājot, 
klepojot vai šķaudot

Pa gaisu ar
siekalu pilieniem -

kurus iepriekš lietojusi 
inficētā persona

Ar priekšmetiem 

skūpstoties vai izraisītājam nonākot uz rokām
un pēc tam aizskarot muti vai degunu

Infekcijas avots ir difterijas slimnieks
vai vesels cilvēks, kuram nav slimības 
simptomu, bet kurš ir difterijas 
baktērijas nēsātājs. 

Viens difterijas slimnieks var 
inficēt vidēji 6-7 citus cilvēkus.

Tieša kontakta ceļā 

Difteriju izraisošās baktērijas producē spēcīgu toksīnu, kas izplatoties organismā, 
izraisa sirds muskuļu, nervu sistēmas un citu orgānu bojājumus

Difterija visbiežāk skar elpceļus, bet var skart arī citus 
orgānus un audus - acis, ādu, dzimumorgānus, sirdi, 

nieres un nervu sistēmu.

saslimšanas gadījumi
ar difteriju:

10

biežāk bērni <5 gadiem un 
pieaugušie >40 gadi

Smaga slimības gaita, 
komplikācijas un nāves 
gadījumi tiek reģistrēti 

nevakcinētām personām

5 – 20 % (atkarībā no vecuma) 
 saslimušo ar difteriju mirst 

Latvijā vidēji 
ik gadu reģistrēti

bērni un pusaudži

31 %

nevakcinētas personas

ar smagu slimības gaitu 

69 %

20 %

attīstījās nopietnas komplikācijas 
kā miokardīts un nieru mazspēja

10 %

saslimšana ar difteriju bija letāla

6 %

Bērniem, atbilstoši Vakcinācijas 
kalendāram, vakcināciju pret 
difteriju veic 2, 4, 6 mēnešu 
vecumā (pamatvakcinācija) un 
balstvakcinācijas 12-15 mēnešu 
vecumā, bet pēc tam – 7 un 14 
gadu vecumā. 

Imunitāte nesaglabājas visu 
mūžu, tā pakāpeniski samazinās, 
tāpēc ik pēc 10 gadiem 
pieaugušajiem  ir nepieciešams 
veikt balstvakcināciju,  bet riska 
grupās – ik pēc pieciem gadiem.

Pārliecinies par savu un citu 
ģimenes locekļu vakcinācijas 
statusu un ja nepieciešams 
vakcinēties nekavējies – dodies 
pie sava ģimenes ārsta! 
Vakcinācija pret difteriju Latvijā 
kā bērniem tā pieaugušajiem tiek 
veikta par valsts budžeta 
līdzekļiem.

bāli pelēks, biezs 
aplikums uz 
mandelēm un 
rīkles galā 

sāpes kaklā, 
rīšanas grūtības

aizsmakums, 
rejošs klepus

pneimonija

elpceļu nosprostojums,
 nosmakšana

nervu sistēmas bojājumi
un paralīzes

nieru bojājums un 
mazspēja

sirds bojājums, 
sirdsdarbības ritma 
traucējumi un apstāšanās

nāve

drudzis

galvassāpes

apetītes 
trūkums 

elpas trūkums

nespēks

Gandrīz katrs trešais difterijas gadījums 
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas 

zonas valstu vidū 2011. - 2015. gadā 
tika reģistrēts Latvijā!

Materiāls sagatavots 2016. gadā

Difterija - 
dzīvībai bīstama

30 %70 %
Latvijācitās ES/EEZ valstīs


