Informācija ārstniecības personām
Šajā sadaļā pieejama informācija ārstniecības personām par aktualitātēm infekcijas slimību jomā (par
grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, infekcijas slimību proﬁlaksi u.tml.).
Masalas un masaliņas
Informācija par masalu un masaliņu laboratorisko diagnostiku (04.01.2018.)
Par kontaktpersonu vakcināciju masalu gadījumā (08.01.2018.)
Masalas: Informācija un ieteikumi ārstniecības personām (03.01.2018.)
Par masalu gadījumiem (03.01.2018.)
Par masalu epidemioloģisko uzraudzību un proﬁlaksi (13.07.2017)
Masalas: epidemioloģiskā situācija Latvijā (09.06.2014.)
Par masalu proﬁlakses un kontroles pasākumiem (14.05.2014.)
Masalas - epidemioloģiskā situācija Latvijā (12.05.2014.)
Par masalu proﬁlakses un kontroles pasākumiem (14.04.2014)
Masalas (10.04.2014.)
Par masalu un masaliņu uzraudzību, proﬁlaksi un kontroli (06.03.2013.)
Normatīvo aktu aktualitātes
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Informācija ģimenes ārstiem/Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 447 “Noteikumi
par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu
veikšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) piemērošanas skaidrojumi
Ārsta atzinuma par darbinieka veselības stāvokli sniegšana/Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija
noteikumu Nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai,
un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” ietvarā
Apstiprināti MK noteikumi Nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu
cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”
Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 774 „ Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās
pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" (20.06.2016.)
Apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
pamatprasībām ārstniecības iestādē” (25.02.2016.)
Par grozījumiem MK noteikumos Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” C hepatīta diagnostikas un epidemioloģiskās uzraudzības uzlabošanai (12.08.2013.)
Par prasībām laboratorisko izmeklējumu jomā (10.04.2013.)
A hepatīts
Vēstule stacionārām ārstniecības iestādēm par A hepatītu (24.10.2017)
Vēstule ģimenes ārstu asociācijām un Nacionālajam veselības dienestam (24.10.2017)
Vēstule profesionālajām ārstu asociācijām (24.10.2017)
Akūta šļauganā paralīze (skatīt "Poliomielīts")
B tipa Haemophilus inﬂuenzae
B tipa Haemophilus inﬂuenzae (Hib) (20.11.2013.)
Botulisms
Informācija par botulisma gadījumiem piesārņota heroīna lietotāju vidū (13.03.2015.)
Brūču botulisms
Brūču botulisms i/v narkotiku lietotāju vidū (21.10.2013.)
Difterija

Informācija par difterijas proﬁlaksi (07.03.2016.)
Par difterijas gadījumu skaita pieaugumu (06.08.2013.)
Dzeltenais drudzis
Informācija par dzeltenā drudža vakcināciju (03.04.2017.)
Par dzeltenā drudža vakcinācijas sertiﬁkātu (21.09.2016.)
Par vakcināciju pret dzelteno drudzi (20.06.2016.)
Ebolas vīrusslimība
Minimālās prasības IAL lietošanai Ebolas vīrusslimības gadījumā vai pastāvot aizdomām par to
(10.12.2014.)
Riska novērtējums vīrusu hemorāģiskā drudža (VHD), tai skaitā Ebolas vīrusslimības, gadījumā
(01.12.2014.)
Ieteikumi ārstniecības iestādēm par piesardzības pasākumiem Ebolas vīrusslimības izplatīšanās
novēršanai (24.11.2014.)
Ebolas vīrusslimības gadījumu deﬁnīcija un sākotnējais pacientu novērtējuma algoritms
(10.11.2014.)
Epidēmiskais parotīts
SPKC informē ārstniecības personas par epidēmiskā parotīta gadījumu skaita pieaugumu
(09.07.2012.)
Par epidēmiskā parotīta gadījumu skaita pieaugumu (31.05.2012.)
Ērču encefalīts
Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu/ Ārstniecības personām (2018.gadā)
Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu/ Bērnu aprūpes iestādēm (2018.gadā)
Garais klepus
Par garā klepus laboratorisko diagnostiku (19.11.2012.)
Gripa
Vēstule ārstu asociācijām par riska grupu iedzīvotāju vakcināciju pret gripu (16.11.2017)
Vēstule stacionārajām ārstniecības personām par vakcināciju pret gripu 2017.-2018.gada
sezonā (24.10.2017)
PVO informācija par gripas vakcīnas sastāvu 2017.–2018. gada gripas sezonai
Par gripas proﬁlakses pasākumiem (20.01.2016.)
Par gripas un AAEI monitoringu 2013./14. gada sezonā (28.05.2014.)
Rīcība izmeklēšanai un pasākumu organizēšanai iespējamā ievestā putnu gripas A/H7N9 gadījumā
(22.05.2013.)
Aktuālā informācija par jaunā putnu gripas vīrusa AH7N9 infekciju Ķīnā (03.05.2013.)
Pagaidu gadījumu deﬁnīcija un gadījuma atklāšanas algoritms ziņošanai par pacientiem, kas inﬁcēti ar putnu gripas A (H7N9) vīrusu ES / EEZ dalībvalstīs (26.04.2013.)
SPKC epidemiologi: ar gripu slims darbinieks nedrīkst turpināt strādāt (12.02.2013.)
Par gripu (24.01.2013.)
Par gripas epidēmijas paziņošanu (21.01.2013.)
Informācija un ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem par gripas proﬁlakses pasākumiem
(24.12.2012)
Higiēnas pamatprasības
Apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
pamatprasībām ārstniecības iestādē” (25.02.2016.)
Infekcijas slimību reģistrācija
Par izmaiņām infekcijas slimību reģistrācijā (29.05.2015.)
Par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību (08.07.2014.)
Par izmaiņām infekcijas slimību reģistrācijas kārtībā (06.08.2013.)
Ieteikumi ārstiem par infekcijas slimību reģistrāciju (24.03.2013.)
Infekcijas slimību proﬁlakse
Ieteikumi B hepatīta, C hepatīta un HIV infekcijas proﬁlaksei ārstniecības iestādēs (20.11.2014.)

MERS-CoV
Par MERS-CoV infekcijas risku saistībā ar uzliesmojumu Dienvidkorejā (12.06.2015.)
Par MERS-CoV infekciju un ieteikumiem infekciju kontrolei (08.07.2013.)
Informācija par smagu elpošanas ceļu slimību, kas saistīta ar jauno koronavīrusu (22.05.2013.)
Par jaunu koronavīrusu un ar to saistīto risku sabiedrības veselībai (27.09.2012.)
Meningīts
Par vīrusmeningītu epidemioloģisko uzraudzību (20.07.2013.)
Meningokoku infekcija
Par C serogrupas meningokoku infekcijas uzliesmojumu Eiropā (06.08.2013.)
Poliomielīts/Akūta šļauganā paralīze
Pasaules Veselības organizācijas dati par poliomielīta gadījumiem pēdējo 12 mēnešu
laikā (05.11.2018.)
Pasaules Veselības organizācijas dati par poliomielīta gadījumiem pēdējo 12 mēnešu
laikā (24.04.2018.)
Par akūtās šļauganās paralīzes gadījumu reģistrāciju un izmeklēšanu (23.03.2016.)
Par nepieciešamību aktivizēt poliomielīta uzraudzību (28.12.2015.)
Par poliomielīta uzraudzību (04.09.2015.)
Par poliomielīta uzraudzību (02.04.2014.)
Par poliomielīta uzraudzību (28.12.2013.)
Rotavīrusu infekcija
Par vakcīnu pret rotavīrusu infekciju (27.11.2015.)
Vakcinācija
Par vakcīnu atlikumiem vakcinācijas iestādēs (30.06.2015.); papildināts 19.10.2016.
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (21.09.2016.)
Par vakcināciju pret dzelteno drudzi (20.06.2016.)
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (09.05.2016.)
Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas proﬁlakses uzlabošanu (informācija ģimenes ārstiem)
(14.04.2016.)
Par Eiropas Imunizācijas nedēļu un difterijas proﬁlakses uzlabošanu (informācija ārstniecības
iestādēm) (14.04.2016.)
Par vakcinācijas kalendāra ievērošanu (30.03.2016.)
Informācija par vakcīnas Hexacima aizvietošanu ar vakcīnu Hexaxim (05.03.2016.)
Vēstule ģimenes ārstiem par vakcīnu pasūtījumu 2016.-2017. gadam (29.01.2016.)
Par vakcīnu pasūtījumu 2016.-2017. gadam (29.12.2015.)
Par gada pārskata par vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām iesniegšanu
(15.12.2015.)
Par vakcīnu pret rotavīrusu infekciju (27.11.2015.)
Par vakcīnu pret tuberkulozi (BCG) (24.11.2015.)
Par vakcīnas Priorix Tetra piegādi 2015. gadā
Par situāciju ar vakcīnu pret tuberkulozi (BCG) (17.03.2015.)
Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu (09.02.2015.)
Precizēta vakcinācijas shēma cilvēka papilomas vīrusa infekcijai (20.12.2014.)
Par bērnu vakcināciju pret rotavīrusu infekciju (20.12.2014.)
Par gada pārskata iesniegšanu (18.12.2014.)
Par kontaktpersonu vakcinācijas uzskaiti (12.05.2014.)
Par vakcināciju pret trakumsērgu (24.04.2012.)
Par vakcināciju pret trakumsērgu (20.08.2012.)
Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu (26.04.2012.)
Tuberkuloze
Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 774 „ Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās
pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" (20.06.2016.)
Par vakcīnu pret tuberkulozi (BCG) (24.11.2015.)
Par situāciju ar vakcīnu pret tuberkulozi (BCG) (17.03.2015.)
Tularēmija
Par tularēmijas diagnostiku (20.09.2012.)
SPKC aicina ārstniecības personas iepazīties ar informāciju par tularēmiju (17.09.2012.)

Trakumsērga
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (03.09.2018.)
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (07.05.2018.)
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (21.09.2016.)
Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu (09.05.2016.)
Par vakcināciju pret trakumsērgu (24.04.2012.)
Par vakcināciju pret trakumsērgu (20.08.2012.)
Veidlapu aizpildīšana
Par imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu (21.04.2016.)
Zikas vīrusslimība
ECDC rekomendētie asins /biomateriālu donācijas ierobežojumi sakarā ar Zikas vīrusslimības
izplatību slimības neskartos apgabalos (30.01.2018.)
Par Zikas vīrusslimības gadījuma deﬁnīciju un aktualizētajiem ieteikumiem ceļotājiem
(23.03.2016.)
Informācija par Zikas vīrusslimību (20.02.2016.)
Q drudzis
Informācija par Q drudzi (19.08.2015.)
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