
K vitamīna profilakses
normatīvā bāze
K vitamīna profilakses veikšana ir aprakstīta Ministru
Kabineta noteikumos Nr.611 “Dzemdību palīdzības
nodrošināšanas kārtība” – jaundzimušā veselības
aprūpes pasākumi uzreiz pēc piedzimšanas –
K vitamīna atkarīgās asiņošanas profilakse.

Ja K vitamīns saņemts perorāli, tad turpina
K vitamīna atkarīgās asiņošanas profilaksi vēlīnā
jaundzimušā periodā (no septītās līdz 28. dzīves
dienai).

Kāpēc K vitamīns ir svarīgs
jaundzimušajam
Viena no K vitamīna funkcĳām organismā ir
līdzdalība asinsrites faktoru ražošanā. Daļa
asinsrites faktoru veidojas tikai K vitamīna klātbūtnē.
Ja vitamīna pietrūkst, ir kavēts asins sarecēšanas
process – tāpēc var pieaugt jaundzimušā asiņošanas
risks.

K vitamīns organismā rodas divos veidos: ar uzturu
(galvenokārt zaļie dārzeņi) un no resnajā zarnā
dzīvojošām baktērĳām. Jaundzimušā zarnu trakts
tikai ar laiku pilnvērtīgi sāk sintezēt K vitamīnu.

Pasaulē: 1961.gadā plašā klīniskā pētījumā tika
secināts, ka K vitamīna ievade samazina asiņošanas
riskus jaundzimušajiem (Vietti, Stephens et al. 1961).

Latvĳā: K vitamīna profilakses rekomendācĳas ir
iekļautas Latvĳas Neonatologu biedrības 2010.gadā
izstrādātajās vadlīnĳās.

Kur un kā tiek nodrošināta
K vitamīna profilakse?
K vitamīna ievadīšana rekomendēta visiem bērniem
pirmajās stundās pēc dzimšanas (pēc āda-āda
kontakta un pirmās zīdīšanas) asins recešanas
faktoru stabilizācĳai un asiņošanas profilaksei:
(WHO Stingri rekomendēts vidēja līmeņa pierādījums)

i/m ievada 1mg 1 reizi pēc dzimšanas (vai devu
pielāgo bērna dzimšanas svaram). I/m ievadīšana
nodrošina stabilu asiņošanas profilaksi un tā nav
jāatkārto,

p/o 2mg jāsaņem 3 reizes: pēc dzimšanas,
1-2 nedēļu vecumā un 4-6 nedēļu vecumā.

Latvĳas Zāļu reģistrā nav iekļautas un tirgū nav
pieejamas K vitamīnu (menadions, fitomenadions)
saturošas zāles. Ir kārtība, kādā ārstniecības
iestādēs pēc pieprasījuma K vitamīns tiek
nodrošināts. K vitamīnu saturošas zāles ir pieejamas
arī ar ārsta izrakstītu recepti, vēršotie aptiekā zāļu
pasūtīšanai, precizējot paredzamo piegādes laiku
un zāļu cenu.

K vitamīns
K vitamīna atkarīgās asiņošanas profilakse ir
K vitamīna ievadīšana jaundzimušajam 24 stundu laikā
pēc dzimšanas un jaundzimušā ģimenes ārsta
rakstiska informēšana par turpmāko K vitamīna
profilakses veikšanu.



Balkusparādību riski
Daži riski un ieguvumi ir atkarīgi no veida kādā
K vitamīns tiek bērnam iedots un K vitamīna devas.

Intramuskulāri ievadīta K vitamīna riski:
Sāpes injekcĳas vietā
Asiņošana un pietūkums injekcĳas vietā
Žultspūšļa un aknu slimību gadījumā nepasargā
no asiņošanas

Perorāli ievadīta K vitamīna riski:
Iztek no mutes, neuzsūcas pietiekamā devā
Žultspūšļa un aknu slimību gadījumā nepasargās
no asiņošanas
Vecāku disciplīna nodrošināt 2. un 3. trešo devu

Jaundzimušo
hemorāģiskā slimība

Ir pierādīts, ka K vitamīns
zīdaiņiem palīdz novērst
jaundzimušo hemorāģisko
slimību. Nejaukt ar
jaundzimušo hemolītisko
slimību!

K deficīta asiņošana

Vēsturiski tika saukta par
jaundzimušo hemorāģisko
slimību. Šobrīd tiek lietota
diagnoze – ar K vitamīna
deficītu saistīta asiņošana
(vitamin K deficiency
bleeding).

Reti sastopama

Jaundzimušo
hemorāģiskā slimība ir
sastopama reti – aptuveni
2 bērniem no 100 000 –
precīzus datus iegūt ir
grūti.

Nopietna saslimšana

Ar K vitamīna deficītu
saistīta asiņošana ir
nopietna, dažreiz pat
nāvējoša slimība.

“Brīdinošā asiņošana”
Veselīgu bērnu vecākiem, kuri izvēlas nedot K vitamīnu,
jāzin “brīdinošās asiņošanas” pazīmes un jāvēršas pie
ārsta, ja bērnam parādās kādi no šiem simptomiem.

Pēkšņi zilumi, deguna asiņošana vai asiņošana no nabas
un tumša vēdera izeja (nejaukt ar mekonĳu!).

Jābūt modriem attiecībā uz ilgstošu mazuļa dzelti. Riska
grupā ir arī tie bērni, kuriem ir ilgstoša caureja.
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Tā ir vecāku izvēle,
vai viņu bērnam pēc dzimšanas
tiek dots K vitamīns un kādā
veidā tas tiek dots (iekšķīgi
vai injekcĳas veidā).


