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Par vakcinācijas pret vējbakām 2.poti
Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka sakarā ar finansējuma piešķiršanu
vakcinācijas pret vējbakām 2. potes nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 26.
septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 60.
punktam un 1. pielikuma (Vakcinācijas kalendārs) 7. punktam, sākot ar 2019. gada 1. aprīli tiks
uzsākta bērnu revakcinācija (2. pote) pret vējbakām. Revakcinācija ir paredzēta 7 – 12 gadu
veciem bērniem, kuri saņēmuši vakcīnas pret vējbakām pirmo poti un kuri nav pārslimojuši
vējbakas.
Vakcinācija pret vējbakām tika uzsākta 2008. gadā, ieviešot bērnu vakcinācijas
kalendārā vakcināciju pret vējbakām ar vienu devu 12-15 mēnešu vecumā. Atgādinām, ka
saskaņā ar MK noteikumu 3.1 punktu bērniem līdz 12 gadu vecumam, kuri nav saņēmuši
vakcināciju pret vējbakām un nav pārslimojuši vējbakas, ir tiesības uzsākt vakcināciju pret
vējbakām un saņemt revakcināciju, ievērojot vakcīnas lietošanas instrukcijā noteikto intervālu.
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta informāciju 2019. gadā 2. pote pret vējbakām
tiek finansēta no cita finansēšanas avota, līdz ar to 2019.gada laikā nepieciešams veikt atsevišķu
uzskaiti plānojot, pasūtot un atskaitoties par 2. potei paredzēto vakcīnu (skatīt Pielikumu).
Lai uzsāktu revakcināciju š.g. 1. aprīlī, lūdzam ieplānot un pasūtīt attiecīgo
vakcīnas pret vējbakām daudzumu, noformējot kārtējo vakcīnu pasūtījumu līdz š. g. 5.
martam.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra
reģionālās nodaļas epidemiologu1.
Lūdzam šo vēstuli izplatīt Jūsu asociācijas biedriem.
Pielikumā: Instrukcija par Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330
“Vakcinācijas noteikumi” 3.pielikuma 4.B un 4.A tabulas aizpildīšanu.
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SPKC kontakti: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/
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Pielikums
Slimību profilakses un kontroles centra
2019.gada 19. februāra vēstulei Nr. 1-8.1.5/536

Instrukcija par Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330
“Vakcinācijas noteikumi” 3.pielikuma aizpildīšanu
Sakarā ar to, ka 2. pote pret vējbakām 2019.gadā tiks finansēta no cita finansēšanas avota
un saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta norādījumu, ir nepieciešams veikt atsevišķu
uzskaiti, plānojot, pasūtot un atskaitoties par 2. potei paredzēto vakcīnu.
Aizpildot Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas
noteikumi” 3.pielikumu „Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums”
(turpmāk- MK Noteikumu 3. Pielikums) visu 2019.gadu, lūdzam ievērot šādus norādījumus:
1. Pasūtot vakcīnu pret vējbakām 4.B. tabulā “Vakcīnu atlikums un pasūtījums”:
• otrajā rindā norādīt 1. un 2.potei kopā nepieciešamo vakcīnu devu skaitu, t.sk.,
revakcinācijai;
• trešajā rindā izdzēst iepriekšējo nosaukumu: “ Vakcīna pret masalām, epidēmisko
parotītu, masaliņām un vējbakām (MPR-Var)” un tā vietā ierakstīt: “ t. sk. vakcīna
pret vējbakām (varicella) – 2. pote” un norādīt cik devas nepieciešamas revakcinācijai
(2.pote). Aile “Atlikums” jāaizpilda tikai sākot ar aprīļa pasūtījumu (skat. 1.piemērs).
1.piemērs Piemērs: Ārstniecības iestāde “X” martā plāno vakcinēt 20 bērnus pret vējbakām,
t.sk. 10 bērniem ir jāveic revakcinācija. Aizpildot 4. B tabulu “Vakcīnu atlikums un
pasūtījums”, otrajā rindā jānorāda esošais vakcīnu atlikums, piemēram, 2 devas un kopējo
pasūtījumu – 20 devas. Savukārt trešajā rindā atspoguļo 10 revakcinācijai paredzētās devas.
MK Noteikumu 3. pielikuma 4. B. tabula “Vakcīnu atlikums un pasūtījums”
Vakcīnas nosaukums

Rindas
numurs

Atlikums
(devas)

Pasūtījums
(devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu
un masaliņām (MPR)

1

Vakcīna pret vējbakām (varicella)
Kopā (1. un 2.pote)

2

2

20

Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu,
masaliņām un vējbakām (MPR-Var)
t. sk. vakcīna pret vējbakām (varicella) – 2.
pote

3

*

10

*Aizpildīt, sākot ar pasūtījumu 2019. gada aprīlim (iesniegt SPKC līdz 2019. gada 5. aprīlim),
jo martā vēl atlikums nebūs.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2. Atskaitei par vakcinācijas pret vējbakām 2. potes veikšanu jāizmanto MK Noteikumu 3.
pielikuma 4. A. tabula “Bērnu vakcinācija pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un
vējbakām” (skatīt 2.piemēru).
2.piemērs: Ārstniecības iestāde “X” martā vakcinēja 23 bērnus pret vējbakām.
1.poti kopā saņēmuši 10 bērni, no tiem 7 bērni 12-15 mēnešu vecumā, bet viens bērns 7 gadu
vecumā, divi bērni poti pret vējbakām saņēmuši citā vecumā;
2. poti saņēmuši 13 bērni, no tiem 5 bērni 7 gadu vecumā, bet 8 bērni citā vecumā (8-12 gadi).
MK Noteikumu 3. pielikuma 4. A. tabula “Bērnu vakcinācija pret masalām, epidēmisko
parotītu, masaliņām un vējbakām”.
Vakcinēto bērnu skaits pret

Potes

Rindas
numurs

masalām, epidēmisko parotītu,
masaliņām

vējbakām

tai skaitā

tai skaitā

kopā

12–
15 mēnešu
vecumā

7 gadu
vecumā

01

02

03

kopā

12–
15 mēnešu
vecumā

7 gadu
vecumā

04

05

06

10

7

1*
5**

A

B

1.pote

1

2.pote

2

X

13

X

Kopā

3

X

23

X

* Ja bērnam vakcinācija uzsākta 7 gadu vecumā
** Tas nozīmē, ka 5 bērni saņēmuši revakcināciju 7 gadu vecumā.
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