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MK 330.noteikumi

15 infekcijas:
Tuberkuloze

Difterija
Stingumkrampji

Garais klepus
Poliomielīts

Hemofīlā nūjiņa
B hepatīts

Pneimokoki (10 tipi)
Rota vīruss

Masalas
Masaliņas

Cūciņas
Vējbakas

Gripa
Cilvēka papilomas vīruss



Vakcinācijas sekundārie ieguvumi

• Šo terminu lieto, lai apzīmētu ieguvumus no plašas vakcinācijas 
aptveres cilvēkiem, kuri paši  dažādu iemeslu dēļ nav vakcinēti – t.s. 
kolektīvā imunitāte (herd immunity community immunity). Šajā 
kontekstā aizsardzība ir pret konkrētu infekciju, tās komplikācijām, 
pret kuru vērsta vakcīnas darbība

• Terminu lieto arī, lai apzīmētu ieguvumus, kas tiešā veidā nav saistīti
ar vakcīnas darbību pret konkrētu infekciju. Šie ir netiešie ieguvumi
no vakcinācijas, kas pamatā ir saistīti ar imūnās sistēmas darbības
aktivāciju. 



Vēl BCG un citas vakcīnas

• Acute lower respiratory infection among Bacille Calmette-Guérin (BCG)-
vaccinated children

Pediatrics. 2014 Jan;133(1):e73-81. doi: 10.1542/peds.2013-2218. Epub 2013 Dec 30

• Nonspecific (Heterologous) Protection of Neonatal BCG Vaccination Against 
Hospitalization Due to Respiratory Infection and Sepsis

Clin Infect Dis 2015 Jun 1;60(11):1611-9. doi: 10.1093/cid/civ144

• Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood 
mortality: systematic review

BMJ 2016;355:i5170

• Introducing BCG in Norbotten, Sweden, 1927-31: Mortality at 0-4 years, 20’000 
children

Mihai G. Netea; ECMID library

• WHO – SAGE report: BCG protects against all-cause mortality
Higgins et at, BMJ, 2016



https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/



Kāpēc šoreiz var tik ātri nonākt pie vakcīnas?

• Paātrinātā vērtēšana ir viens no Eiropas Zāļu 
aģentūras rīkiem, lai paātrinātu daudzsološu 
zāļu, to vidū arī vakcīnu, vērtēšanu sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijās 

• Paātrinātās vērtēšanas (Rolling review) 
gadījumā EMA izvērtē datus no tajā brīdī vēl 
notiekošiem pētījumiem, tiklīdz šie dati kļūst 
pieejami, un pieņem lēmumu, kad pieejamie 
dati ir pietiekami, lai uzņēmums zāļu 
reģistrēšanai iesniegtu oficiālu pieteikumu

• Mūsdienu zināšanas un tehnikas attīstība

• Iepriekš jau vairāk kā 10 gadus pētītais par 
SARS un MERS koronavīrusu potenciālajām 
vakcīnām



https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax

The Access to COVID-19 Tools



Kad un kam tiks pirmās vakcīnas?


