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MS & VAKCINĀCIJA:

MS PACIENTIEM VAKCINĀCIJA NAV KONTRINDICĒTA, 
TAČU PIRMS TERAPIJAS UZSĀKŠANAS UN TERAPIJAS LAIKĀ, 
JĀŅEM VĒRĀ:3

Jautājiet savam MS ārstējošam ārstam!

Ieteicams veikt balstvakcināciju saskaņā ar valsts vakcinācijas 
kalendāru, kā arī sezonālo gripas vakcināciju.

Balstvakcinācija saskaņā ar valsts vakcinācijas kalendāru, kā 
arī sezonālā gripas vakcinācija jāveic vismaz 4–6 nedēļas pirms 
imūnmodulējošās terapijas kursa uzsākšanas.

MS pacientam rekomendē veikt ikgadējo gripas vakcināciju, ja vien 
nepastāv specifiskas kontrindikācijas.

MS pacientiem vakcināciju neiesaka slimības paasinājuma laikā. Šajos 
gadījumos vakcinācija jāatliek.

Ja paredzēts vismaz 2 nedēļu ilgs sistēmisko steroīdu terapijas kurss, 
vakcinācija ar dzīvām novājinātām vakcīnām būtu jāatliek vismaz uz  
3 mēnešiem pēc steroīdu terapijas kursa beigām.

SPKC iesaka vakcinēties pret gripu cilvēkiem, kuriem ģimenēs ir mazi 
bērni, veci cilvēki vai cilvēki ar hroniskām saslimšanām.**



KAS IR VAKCĪNAS?

Aktīvā viela 
vakcīnā

Slimības gadījumā 
organismā 
veidojas antivielas, 
kuras cīnās ar 
slimības izraisītāju.6

Ierosina 
imūnās 
sistēmas 
atbildes 
reakciju

Organismā 
veidojas 
antivielas

Vesels

Slims

Slimības 
izraisītājs

Nevakcinēts Organismā 
nav vajadzīgo 

antivielu

Vakcīnas ierosina organisma imūnās sistēmas atbildes reakciju, kā rezultātā organismā 
veidojas antivielas. Sastopoties ar konkrētas slimības izraisītāju, antivielas to neitralizē.6
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Inficēts cilvēks

Vakcinēts 
cilvēks

Nevakcinēts 
cilvēks

Vakcinācija var novērst saslimšanu 
ar smagām infekcijas slimībām. 
Katru gadu vakcinācija novērš 
2 līdz 3 miljonus nāves gadījumu 
visā pasaulē.6

nav 
vakcinējušies

epidēmija

KĀPĒC VAKCINĒTIES? 

Inficēts cilvēks

Vakcinēts 
cilvēks

Nevakcinēts 
cilvēks

daži ir 
vakcinējušies

tikai vakcinētie 
ir pasargāti

Lai pasargātu sevi un citus cilvēkus.6 

vairākums ir 
vakcinējušies

epidēmijas 
nav



MS & VAKCINĀCIJA: 
IETEICAMĀS VAKCĪNAS 
UN TERAPIJA?

Inaktivētās (nedzīvās) vakcīnas 
ir droši lietojamas* MS pacientiem 
saskaņā ar nacionālajām 
rekomendācijām un vakcinācijas 
kalendāru.3

Dzīvas novājinātas vakcīnas neiesaka 
lietot imūnsupresīvās terapijas laikā, 
ja vien paaugstināta riska apstākļos 
nav pieejamas inaktivētās (nedzīvās) 
vakcīnas.3

Valsts kompensē gripas vakcināciju 
50% apmērā pieaugušajiem, un 
100% apmērā bērniem no 24 mēnešu 
līdz 18 gadu vecumam, kuri saņem 
imūnsupresīvu terapiju**.

Rekomendēta visiem
Sezonālā gripas vakcīna3

Vakcīnas, kuras tiek rekomendētas 
epidemioloģiskā riska gadījumā vai 
ceļojot uz endēmiskiem reģioniem4, 5

Poliomielīts (inaktivēta vakcīna), hepatīts 
A, hepatīts B, HPV, ceļotājiem – Japānas 
encefalīts, vēdertīfa (inaktivētā vakcīna), 

trakumsērga, meningīts ACWY.4, 5

Balstvakcinācija***
Difterijas un stingumkrampju vakcīna saskaņā 

ar valsts vakcinācijas kalendāru

Vakcīnas kuras neiesaka imūnsupresīvās 
terapijas laikā3, 5

Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas, 
herpes zoster, dzeltenais drudzis, orālā 

vēdertīfa vakcīna4, 5
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Pētījumos tika konstatēts, ka pacientiem ar neiroloģiskām 
saslimšanām, tostarp MS, infekcijas slimības var izraisīt biežākus 

pamatslimības paasinājumus.1, 2

MS PACIENTI IR PAKĻAUTI LIELĀKAM 
KOMPLIKĀCIJU RISKAM

33%+ =
paasinājumi 
(6 nedēļu laikā)

MS

GRIPA
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