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E-pasta nosaukums:
Par vakcinācijas rindas veidošanu
E-pasta teksts:
Vakcinācijas procesā iesaistot ģimenes ārstus, t.sk. Jūs, ar kopīgu mērķi - maksimāli
ātri vakcinējot vairumu sabiedrības, ir pamats atgriezties ierastajā dzīves ritmā bez
ievērojamiem ierobežojumiem, ņemot vērā pētījumos balstītu imunitātes veidošanos.
Vakcinācijas kārtība tiek plānota pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroka vispirms
tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) izprot sarežģīto situāciju ar
vakcīnu pieejamību, kas cieši saistīts ar vakcīnu piegādi Latvijai, līdz ar to apgrūtinot
vakcinācijas plānošanas procesu.
Taču šajā situācijā ļoti svarīga ir komunikācija starp iedzīvotāju un ārstniecības
iestādi, kas veic vakcināciju, tādēļ Dienests aicina Praksei (Ārstniecības iestādei), kas
nodrošina vakcināciju:
1) Ja praksei ir piegādātas vakcīnas, atbilstoši to pieejamam daudzumam
(informācija par plānoto piegādes apjomu ir pieejama šeit Vakcīnas.xlsx),
sazināties ar pacientiem, kuri reģistrējušies vakcinācijai, un veikt vakcināciju
visām aktuāli vakcinējamām prioritārām grupām (skat. pielikumu), t.sk.
veselības aprūpes darbinieki (ārstniecības personas) , ilgstošas sociālās
aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma
sniedzēji atbilstoši personas uzrādītai pieteikuma veidlapai (pielikumā).
2) Ja praksei nav piegādātas (pasūtītās) vakcīnas vai to apjoms ir samazināts, vai
apjoms neatbilst ārstniecības iestādes plānotajam, tad:
a. Ārstniecības iestāde veido pierakstu (rindu) vakcinēšanai uz Covid-19,
informējot pacientu par uzņemšanu gaidīšanas rindā un turpmāko
saziņu par vakcīnas veikšanu,
b. Organizē rindu atbilstoši valstī noteiktai prioritārai kārtībai,
c. Sazinās ar iedzīvotāju, kam pienākusi kārta rindā, par vakcinēšanas
veikšanu tiklīdz ir piegādātas vakcīnas, atbilstoši rindai ārstniecības
iestādē un valstī noteiktai prioritārai kārtībai (skat. pielikumu), t.sk.
veselības aprūpes darbinieki (ārstniecības personas), ilgstošas sociālās
aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska
pakalpojuma sniedzēji atbilstoši personas uzrādītai izziņai (pielikumā
veidlapa).
Papildus Veselības ministrija informē, ka, lai nodrošinātu vakcinācijas procesu brīdī,
kad sāksies masveida vakcinācija pret Covid-19, ārstniecības personām, kuru ikdienas
darbs nav saistīts ar vakcināciju vai kuri nesen atgriezušies nozarē, ir pieejamas valsts
apmaksātas RSU 1 dienas teorētiskās un praktiskās mācības par vakcināciju pret Covid19. Apmācāmo personālu nosaka ārstniecības iestādes, kurās notiks masveida
vakcinēšana. Informācija par pieteikšanos un mācību tēmām (skat. pielikumā)
pieejama RSU interneta vietnē (https://www.rsu.lv/form/macibas-vakcinacija-covid).

Papildus atgādinām, ka informācija par vakcināciju pret Covid-19 publiski ir pieejama:
- Dienesta interneta vietnē - https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijamedikiem
- Slimību profilakses un kontroles centra interneta vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19 , t.sk. atbildes uz
jautājumiem
par
manavakcina.lv
vietni
https://www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv
- Zāļu valsts aģentūras interneta vietnē - https://www.zva.gov.lv/lv/covid-19zinas
- Veselības ministrijas interneta vietnē - https://www.vm.gov.lv/lv/vakcinacijapret-covid-19 , t.sk. informācija par prioritāri vakcinējamām personu grupām https://www.vm.gov.lv/lv/prioritari-vakcinejamo-personu-grupas. Papildus
pielikumā Dienests nosūta informāciju par aktualizētām vakcinējamām
prioritārām grupām. Lūdzam pievērst uzmanību pievienotiem skaidrojumiem
zem pielikuma tabulas.
- Veselības ministrijas rīkojums Nr.54 “Par vakcinācijas procesa organizēšanas
kārtību
ārstniecības
iestādēs”
(https://likumi.lv/ta/id/321216-parvakcinacijas-procesa-organizesanas-kartibu-arstniecibas-iestades
Dienests izsaka pateicību par iesaistīšanos vakcinēšanas procesā!
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