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Vakcinācija pret gripu

Informācija presei

Valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu varēs saņemt ikviens iedzīvotājs, paredz šodien, 22.februārī, valdībā
atbalstītie grozījumi Vakcinācijas noteikumos*. Kārtība būs spēkā šajā gripas sezonā atbilstoši pieejamajam
pretgripas vakcīnu apjomam. Lai saņemtu pretgripas vakcīnu, iedzīvotājiem jāvēršas pie sava ģimenes ārsta,
vakcinācijas kabinetos vai ārstniecības iestādēs.
Vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki cilvēki un cilvēki ar hroniskām slimībām – sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām
slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki un citi, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa īpaši bīstama ir maziem bērniem un
grūtniecēm. Vienlaikus vakcinēties pret gripu ir būtiski arī citām iedzīvotāju grupām, it īpaši, ja ikdienā ir cieša saskare ar citiem
cilvēkiem.
Ņemot vērā, ka gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus – līdz pat aprīļa beigām, un imunitāte izveidojas 10 dienu laikā pēc
vakcinācijas, Veselības ministrija iesaka neatlikt vakcināciju pret gripu. Vakcīnu var saņemt kopā arī ar vakcīnu pret Covid-19, kas
nozīmē, ka ja ir nepieciešama primārā vakcinācija vai balstvakcinācija pret Covid-19, nav vajadzīgs plānot intervālu starp abām
vakcīnām.
Valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu var saņemt ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai pie sava ģimenes ārsta.
Informācija un ieteikumi iedzīvotājiem par gripas profilakses pasākumiem pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas
lapā.

Gripas izplatības aktivitāte joprojām vērojama visā Eiropas reģionā. Turpinot gripas monitoringu, Latvijā pagājušajā nedēļā ģimenes
ārstu praksēs tika reģistrēti klīniskie gripas gadījumi Rēzeknē, Daugavpilī un Liepājā. Par trijiem stacionētiem pacientiem gripas
gadījumos ziņoja Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija informēja, ka no izmeklētajiem 60
klīniskajiem paraugiem trijos bija apstiprināti A tipa gripas vīrusi.
Saslimstība ar citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām jeb pacientu skaits, kas vērsušies ģimenes ārstu praksēs akūtu elpceļu
infekciju gadījumos, šajā sezonā ir ievērojami augstāks nekā iepriekšējā sezonā. Arī saslimstība ar pneimonijām šajā sezonā ir
augstāka nekā pērn.
Starptautiskie dati liecina, ka gripas aktivitāte turpinās visā PVO Eiropas reģionā. Par plaši izplatītu gripas aktivitāti un/vai vidēju vai
augstu gripas intensitāti ziņoja Albānija, Igaunija, Norvēgija, Moldovas Republika un Slovākija. Par augstu gripas pozitīvo paraugu
īpatsvaru izmeklētajos paraugos ziņoja Serbija (70%), Ungārija (34%), Francija (28%), Luksemburga (16%), Moldovas Republika
(11%), un Zviedrija (10%).
Jau vēstīts, ka, šajā gripas sezonā ievērojami paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret
gripu, lai novērstu plašu gripas izplatības ietekmi uz iedzīvotāju veselību laikā, kad turpina izplatīties arī Covid-19.



Slimību profilakses un kontroles centra informatīvais materiāls "Atpazīsti gripas simptomus" 

* Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
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