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Pēdējos trīs gadus Latvija bija no masalām brīva – nebija konstatēts neviens ar vīrusu
saslimušais. Gada nogalē šī pozitīvā statistika pabojāta.
Patlaban konstatēts, ka vīrusu saķēruši četri cilvēki, taču mediķi brīdina, ka, lai arī šis
skaitlis var šķist niecīgs, tas var strauji pieaugt, jo masalas ir ārkārtīgi lipīga slimība. Pašreiz
saslimušie ir pieaugušie, kas ārstējas stacionārā. Divi no inficētājiem strādājuši vienā darbavietā,
bet neviens no viņiem nav pēdējā laikā bijis ārzemēs – tas nozīmē, ka kāds infekciju atvedis uz
Latviju, jo pēdējos gados šeit lipīgais vīruss nebija manīts. Pirmavots vēl nav noskaidrots, nav arī
zināms, kur ar vīrusu saskārušies tie divi pacienti, kuri kopā nestrādā. Pašlaik mēģināts ierobežot
slimības tālāku izplatīšanos – brīdināti inficēto tuvinieki un kolēģi.
Jurijs Perevoščikovs
SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors
Mēs brīdinām ģimenes ārstus par to, ka šai faktiski aizmirstai slimībai vajadzētu pievērst
uzmanību. Ja kādam pacientam ir divi galvenie izšķirošie simptomi – drudzis un sarkani izsitumi
– vajadzētu apsvērt, ka varētu būt masalas. Neraugoties uz vecumu.
Vīruss izplatās pa gaisu ar siekalu pilieniem, un to var pārnēsāt arī vakcinētas personas,
kuras pašas vīrusa simptomus neizjūt. Divi no saslimušajiem paši bijuši vakcinēti. “Ja vakcinācija
ir veikta no 68.gada līdz 78.gadam, bija veikta tikai viena pote, tas nedod 100% garantiju. Tiem
bērniem, kuriem nenostrādā pirmā pote, otrā pote dod vēl papildu 5%,” turpina Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC) speciālists.
Pret masalu vīrusu zāļu nav, vienīgā iespēja sevi pasargāt ir vakcinācija. Bērniem valsts potēšanos
apmaksā, tāpēc mediķi mudina bērnus sapotēt – pieaugušā vecumā masalas izslimot ir sevišķi
grūti. Šī ir viena no lipīgākajām slimībām – viens cilvēks var inficēt vismaz 18 citus.
Velga Ķūse
Latvijas Infektoloģijas centra virsārste
Tas ir ļoti satraucoši. Tas nozīmē, ka var būt vēl saslimšanas gadījumi. Masalas ir viena no
tām slimībām, kurai ir nopietnas komplikācijas, un ne vienmēr visi pacienti, kuri pārslimo,
izveseļojas pilnībā, var rasties nopietnas problēmas no centrālās nervu sistēmas puses.
Iestājoties smagākām komplikācijām, pēdējos gados Eiropā masalu dēļ miruši ap 40
bērniem. Latvija uz citu Eiropas valstu fona uzskatāms kā labais piemērs – lielākā iedzīvotāju daļa
ir vakcinēta, kas nozīmē, ka strādā kolektīvā imunitāte, kas pasargā arī tos cilvēkus, kuri dažādu
iemeslu dēļ nevar potēties.
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