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Cilvēkiem ar hemofiliju, ko pašreiz ārstē ar standarta vai pagarinātas iedarības rekombinētajiem FVIII 
vai FIX koncentrātiem, FEIBA, FVIIa, vai emicizumab: 

1. Nav neieciešama rekomendētā ārstēšanas režīma maiņa 
2. Pašreiz nav pamata uztraukumam par medikamentu piegāžu pārtraukumiem, ražošanas 

problēmām vai pārtraukumiem piegādes ķēdēs. 
3. Sazinieties ar hemofilijas ārstēšanas centru (HTC), ja krājumi mājās vai slimnīcā ir ierobežotā 

daudzumā. 
4. Ja ārstējaties mājās, nav nepieciešams pasūtīt vairāk produktus kā reāli vajadzīgs. Taču turiet 

pāris papildu devas lietošanai mājās gadījumam, ja notiek piegāžu kavēšanās vai to pārtraukumi. 
Cilvēkiem, kurus ārstē ar FVIII/FIX, kas ražoti no asins plazmas 

1. Medikamentu ražošanā izmantotās vīrusu inaktivācijas un filtrācijas procedūras ir pietiekamas, lai 
iznīcinātu tādu vīrusu kā SARS-CoV-21 vīrusu apvalkus. 

2. Netiek rekomendēta produktu maiņa. 
3. Līdz šim nav ziņu par piegāžu problēmām no plazmas ražotiem produktiem. Šobrīd galvenais 

uztraukums ir par plazmas ievākšanas apjomu kritumu, kas ir primārā izejviela šo produktu 
ražošanā.2,3 

4. Asins un plazmas ziedošana joprojām ir drošs process, un pieprasījums pēc plazmas donoriem ir 
lielāks kā jebkad. Esošo un jaunu donoru atbalsts ir svarīgs, lai nodrošinātu adekvātu asins un 
plazmas piegādi pandēmijas laikā. 

5. Visiem HTC un asins/plazmas savākšanas centriem atgādina ievērot vadlīnijas par personāla un 
donoru aizsardzību, lai izvairītos no SARS-CoV-2 izplatīšanas cilvēku kontaktu ceļā ar elpceļu 
pilieniem un citiem infekcijas pārnesējiem.4 

6. Cilvēkiem, kurus ārstē ar citiem asins produktiem, kam nav veikta vīrusu inaktivācija (piem., 
krioprecipitāts, trombocītu masa), ārstēšanas lēmumi jāpieņem balstoties uz klīnisko 
ieguvumu/risku analīzi, kurā jāsabalansē asiņošanas epizodes neārstēšana ar jebkuru atlikušo 
risku no citu infekciju iegūšanas.  



Pacientiem, kas pašlaik piedalās klīniskajos pētījumos (izņemot pēcreģistrācijas pētījumos)5 
1. Sazinieties ar savu HTC, lai izrunātu pandēmijas ietekmi. 
2. Pārliecinieties par pētāmo medikamentu pieejamību un ka ārstēšana netiek pārtraukta. 
3. Izrunājiet ikdienas novērošanas un uzraudzības kārtību ar HTC pētījuma komandu. Tiek stingri 

ieteiktas attālinātas vizītes, ja vien pētāmais produkts nav jāievada un jāuzrauga klātienē, lai 
novērstu bīstamas blakusparādības.   

4. Pacientiem, kas nesen saņēmuši gēnu terapijas produktus (≤12 mēnešus pēc injekcijas), nozīmētā 
aknu funkcijas pārbaude joprojām ir drošības un efektivitātes prioritāte. 

5. Nepārtrauciet vai nemainiet ārstēšanu, ja šobrīd saņemat ārstēšanu klīniskā pētījuma ietvaros, ja 
vien tas nav pētījuma komandas lēmums. 

Cilvēkiem, kam nozīmēts drīzumā piedalīties jaunu zāļu klīniskajā pētījumā5 
1. Dalības uzsākšanas atlikšana jāizrunā ar pētījuma komandu.  
2. Daudzi medicīnas centri ir aizlieguši jaunu klīnisko pētījumu uzsākšanu, lai neaizņemtu medicīnas 

resursus, kas nepieciešami pandēmijas risināšanai. 
Specifiskas darbības, lai samazinātu cilvēku ar hemofiliju pakļaušanu SARS-CoV-2 (vīrusa, kas izraisa 
COVID-2) iedarbībai  

1. Nepieciešams proaktīvi veicināt visas darbības, kas samazinātu visu pacientu ar 
blakussaslimšanām (kardiovaskulārām slimībām, hipertensiju, aptaukošanos, diabētu, HIV un 
vecumā) un to, kuri saņem steroīdus vai citus spēcīgus imūnsupresantu medikamentus, 
pakļaušanu COVID-19 iedarbībai.6,7 

2. Vienīgais un vissvarīgākais veids kā izvairīties no infekcijas, ir ierobežot saskarsmi ar visiem, tai 
skaitā ar cilvēkiem ar zemāku risku un ar bērniem. Visefektīvākie rīki ir patvērums drošā vietā un 
sociālā distancēšanās.  

3. Samazināt vajadzību apmeklēt veselības aprūpes speciālistus slimnīcās vai pieņemšanās citur. Ne-
ārkārtas aprūpe un plānveida operācijas būtu jāatliek.    

4. Paracetamols (acetaminophen) samazina druzi, neaizturot cīņai pret koronovīrusu nepieciešamo 
iekaisumu atbildes reakciju, un var tikt rekomendēts cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem  

5. Paracetamola (acetaminophen) devai nevajadzētu pārsniegt 60mg/kg/dienā vai 3g/dienā, jo 
lielākās devās tas nodara bojājumus aknām. 

6. Ibuprofēns un citi nesteroīdie pretiekaisuma medikamenti (NSAIDs) parasti netiek rekomendēti 
cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem, jo tie var palielināt asiņošanu, kavējot trombocītu 
funkciju. Papildus, tiek ziņots, ka ibuprofēns vai nu padara COVID-19 smagāku vai veicina risku 
inficēties ar SARS-CoV-2 ar ieejas receptoru (angiotenzīnu konvertējošais enzīmu) 
augšupregulāciju. Taču jāņem vērā, ka šobrīd tam nav pietiekamu pierādījumu.8-10 

7. Atcerieties, ka īpaši higiēnas pasākumi, tādi kā regulāra roku mazgāšana ar ziepēm, 
nepieskaršanās sejai, pilienu neizplatīšana klepojot un vismaz 2 metru distances ievērošana ar 
citiem cilvēkiem, ir efektīvākais veids kā novērst koronavīrusu pārnešanu. 

Specifiski pasākumi, kas jāņem vērā hospitalizējot cilvēku ar asins recēšanas traucējumiem, kam 
diagnosticēta COVID-19 infekcija  

1. Jānodrošina laba sadarbība starp slimnīcu, kurā uzņemts pacients, ar viņa HTC. 
2. Noorganizēt aizstājterapiju vai pārliecināties par pieeju vēnai. 
3. Informēt komandu, ja pacients saņem terapiju ar emicizumab (pastāv nepareizas diagnostikas vai 

nepareizas hemostāzes laboratorijas analīžu interpretācijas risks speciālistiem, kas ar to iepriekš 
nav saskārušies)11 

4. Informēt komandu, ka tiek saņemta eksperimentāla ārstēšana ar līdzsvaru atjaunojošiem 
medikamentiem (anti-TFPI un fitusiran) un pastāv trombozes risks vai citas koagulācijas sistēmas 
nestabilitātes, vai nesen saņemta ārstēšana ar gēnu terapiju. Ja tā, jāsadarbojas ar HTC.   

5. Ja konstatēta COVID-19 infekcija, daži mediķi iesaka profilaktisko ārstēšanu un augstāka 
koagulācijas faktora līmeņa uzturēšanu, lai pasargātu no asiņošanas riska plaušās, ko varētu 
izraisīt smagas inficēšanās ar SARS-CoV-2 sekas un stipra klepošana vai deguna šņaukšana, kas 
var pastiprināt asins spiedienu smadzenēs un tādējādi izraisīt asiņošanu. Šo apgalvojumu var 
pamatot ar pierādījumiem.  

Ziņas mainās katru dienu. WFH informācija tiks papildināta pēc vajadzības.  
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