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Par kontaktpersonu vakcināciju masalu gadījumā
2018. gada 2. janvārī Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) ar
vēstuli Nr. 1-8.1.2/33 informēja par reģistrētajiem masalu gadījumiem un nosūtīja ieteikumus
ārstniecības personām “Masalas. Informācija un ieteikumi ārstniecības personām”. Aktualizēts
materiāls ir pieejams arī SPKC tīmekļa vietnē sadaļā “Profesionāļiem. Infekcijas slimības”.1
Vēlamies atgādināt iepriekšējo SPKC informāciju par kontaktpersonu vakcinācijas
uzskaiti (SPKC 2014. gada 10. maija vēstule Nr. 3-2/1457). Ministru kabineta 2012. gada 6.
novembra noteikumi Nr. 752 „Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem”2
nosaka ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes vadītāja pienākumu organizēt kontaktpersonu
vakcināciju pret masalām pacienta vai ārstniecības iestādes darbinieka saslimšanas gadījumā.
Kontaktpersonu vakcinācija šādos gadījumos tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem
un tiek nodrošināta esošā vakcīnas piegādes līguma ietvaros. Vakcīnu piegādes līgumā
2016.-2017. gadam bija iekļauta kombinētā vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko
parotītu („Priorix”), bet sākot ar 2018. gadu – “M-M-RVAXPRO”.3
Informācija par kontaktpersonu vakcināciju ir pakļauta uzskaitei, un tā ir jāatspoguļo
ikmēneša pārskatā „Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums” (3. pielikums
Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi”):
par bērniem – 4 A tabulā, par pieaugušiem – 11. tabulā. Minētais pārskats ir pieejams SPKC
tīmekļa vietnē sadaļā „Ārstniecības personām – Informācija par vakcināciju”.4
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju, ja veic vakcināciju pret
masalām ar kombinēto vakcīnu nevakcinētai kontaktpersonai vai kontaktpersonai, kurai
vakcinācija nav dokumentāli apliecināta, tad ambulatorā pacienta talonā uzrāda šādas
manipulācijas: 60284 – vakcinācija pret masalām 1. pote; 60285 – vakcinācija pret masaliņām 1.
pote; 60286 – vakcinācija pret epidēmisko parotītu 1. pote. Ja vakcinācija tiek veikta ar
kombinēto vakcīnu daļēji vakcinētai kontaktpersonai, tad ambulatorā pacienta talonā uzrāda
šādas manipulācijas: 60295 – vakcinācija pret masalām 2. pote; 60296 – vakcinācija pret
masaliņām 2. pote; 60297 – vakcinācija pret epidēmisko parotītu 2. pote.
Atgādinām, ka ieteikumi uzņēmīgo (neimūno) personu noteikšanai, lai pieņemtu lēmumu
kontaktpersonu vakcinācijai ir norādīti SPKC izplatītajos ieteikumos ārstniecības personām
“Masalas. Informācija un ieteikumi ārstniecības personām”5.
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SPKC atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumu Nr.
774 “Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un
medicīniskās novērošanas kārtība”6 pielikumu par kontaktpersonām masalu gadījumā tiek
uzskatītas:
• ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu;
• personas, kuras bieži kontaktējas ar infekciozo personu;
• infekciozās personas skūpstu partneri un dzimumpartneri;
• personas, kuras strādājušas ar infekciozo personu vienā telpā;
• personas, kuras mācās vienā telpā, tai skaitā apmeklē vienu grupu pirmsskolas izglītības
iestādē vai mācās vienā klasē vai grupā, vai kuras ilgstoši uzturas vienā telpā ar
infekciozo personu;
• ārstniecības iestādē pacienti no vienas palātas (masalu gadījumā pacienti, kuri bija
vienā telpā);
• sociālās aprūpes iestādē vienā telpā ar infekciozo personu dzīvojošie aprūpējamie;
• ārstniecības personas un citas personas, kas saskaras ar infekciozo personu;
• ieslodzījuma vietās ieslodzītie no vienas kameras ar infekciozo personu;
• personas, kuras lidojušas vai braukušas starptautiskā transportlīdzeklī kopā ar infekciozo
personu;
• personas, kuras saskaras ar infekciozās personas bioloģiskajiem materiāliem un
izdalījumiem, kas var saturēt infekcijas slimības ierosinātājus;
• personas, kuru darbs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var radīt iespējamu risku citu
cilvēku veselībai.
Kā jau informējām, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” līdz šim ir reģistrēti divi
laboratoriski apstiprināti masalu gadījumi. Ņemot vērā visus epidemioloģiskos apstākļus
(slimniekiem ir bijis tiešs vai netiešs kontakts ar citiem lidostā strādājošiem, nav zināms
infekcijas avots un transmisijas ķēde un ir iespējami arī citi saslimšanas gadījumi, kuri vēl nav
atklāti), visi VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” strādājošie tiek uzskatīti par kontaktpersonām.
SPKC ir izplatījis lidostas darbiniekiem informatīvo materiālu un ieteikumus. Līdz ar to, ja kāds
no lidostas darbiniekiem vēlēsies vakcinēties pret masalām kā kontaktpersona, lūdzam izvērtēt
tās nepieciešamību saskaņā ar ieteikumiem un veikt vakcināciju, ja tā ir nepieciešama.
Nepieciešamības gadījumā informāciju par kontaktpersonām masalu skartajos objektos
var precizēt, sazinoties ar SPKC attiecīgās Reģionālās nodaļas vecāko epidemiologu.7
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