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Nevakcinētam bērnam apmeklējot 
skolu vai bērnudārzu, palielinās 
inficēšanās risks gan pašam nevak-
cinētajam bērnam, gan apkārtējiem.  
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Atceries! Vakcinācija ir labākais    

un efektīvākais veids, kā bērnu         

pasargāt no bīstamām un nāvējošam 

infekcijas slimībām! 
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1 B hepatīts pirmajās 0-12 dzīves stundās: Vakcīnu 
pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem 
(bērniem, kuri dzimuši B hepatīta virsmas antigēna 
(HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija   
pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai).  

2  Masaliņas 12 gados: Pret masaliņām vakcinē nevakci-
nētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras  
pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze “masaliņas” 
apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai 
izmanto kombinēto MPR vakcīnu.  

3 Cilvēka papilomas vīrusa infekcija 12 gados: vakci-
nācija sastāv no divām potēm, kuras ievada atbilstoši zāļu 
lietošanas instrukcijai.  

4 B hepatīts 14 gados: Vakcinē tikai agrāk nevakcinētos 
bērnus. 
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Valsts apmaksātā jeb obligātā vakcinācija ietverta Vakcinācijas kalendārā - tā pienākas    
ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu 
dēļ). Nokavējot noteikto vakcīnas ievadīšanas vecumu, ievadīt papildus devu nav nepiecie-
šams. Ar ģimenes ārstu jāvienojas par turpmāko vakcinācijas grafiku. 

Vakcinācijas kalendārs ir viegli 

lietojams  -   atrodi bērna vecumu 

un uzzini, pret kuru infekcijas  

slimību, atbilstošajā vecumā, bērns 

obligāti jāvakcinē, lai novērstu 

smagas un nāvējošas saslimšanas.       

Atbilstošajā vecumā paredzētās potes ir iespējams 
veikt vienlaicīgi un tas nemazina to iedarbību. 

Uz visiem neskaidrajiem jautājumiem par bērnu 
vakcināciju atbildēs ģimenes ārsts. 

 

 

!!! Vakcinācija pret rotavīrusu infekciju 

iekļauta vakcinācijas kalendārā kopš 

2015.gada janvāra. 

!!! 2. poti pret 

rotavīrusu     

infekciju var 

veikt 3 vai 4     

mēn. vecumā. 

 
Ja vakcināciju pret rotavīrusu infekciju nav iespējams 

uzsākt 2 mēnešu vecumā, ārsts var piemērot individu-

ālu vakcinācijas shēmu: 

1) pirmo vakcīnas devu var ievadīt, sākot no 6 nedēļu 

vecuma;  

2) intervālam starp abām vakcinācijas reizēm jābūt 

vismaz 4 nedēļām; 

3) vakcinācijas kurss (2 vakcinācijas reizes) jāpabeidz 

pirms 24 nedēļu vecuma. 


