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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 2 039 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 43 080
Kopumā saslimšana
apstiprināta 784 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī -
6 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
40 COVID-19 pacienti
6 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
12 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
gan blakus cēlonis)
133 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 784 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 6 personām). 

*SPKC dati uz 24.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 2 549 632
Eiropā: 1 009 762

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 23.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Lai, pievērstu īpašu uzmanību pacientiem ar hroniskām saslimšanām, ģimenes
ārsts var nosūtīt uz analīzēm arī šos pacientus bez COVID-19 slimības pazīmēm.

Laboratorijas varēs izmantot ātros molekulāri
bioloģiskos COVID-19 testus

D I E N A S  Z I Ņ A

Drīzumā Latvijā būs iespēja sākt izmantot ātros molekulāri bioloģiskos COVID-19
testus. Tas dos iespēju analīžu rezultātus saņemt slimnīcām īsākā laikā, piemēram,
ja pacientam nepieciešams veikt steidzamu operāciju. 

Latvijā laboratorijās šobrīd izmanto COVID-19 testus, kuriem laboratorijas
testēšanas process aizņem no 3 līdz 6 stundām. No šiem testiem nav plānots
atteikties un tos izmantos arī turpmāk, tomēr šobrīd ir rasta iespēja Latvijā
izmantot arī testus, kur testēšanas process aizņems tikai 45 minūtes. Izmantotā
tehnoloģija ir vienāda, bet saīsināts ir pats process, kur krietni mazākā mērā ir
jāiesaistās laboratorijas darbiniekiem – analīžu parauga pārbaude notiek
automatizēti. Vienlaikus šie testi ir tik pat uzticami un nav pamata šaubīties par
iegūtajiem rezultātiem. Pēc šīs metodes testus jau veic vairākās valstīs, tostarp
Igaunijā. Turklāt šāda veida testus izmanto arī pie citām saslimšanām, piemēram, lai
ātri noteiktu tuberkulozes vai gripas izraisītājus.  

Jānorāda, ka šiem testiem pasaulē ir ļoti liels pieprasījums, tāpēc ražotājs ir noteicis
sava veida kvotas – šobrīd prognozēts, ka Latvija mēnesī varēs saņemt 2000
testus no ražotāja rūpnīcas Zviedrijā. Nepieciešamā aparatūra, lai šos testus veiktu,
ir RAKUS Laboratorijas dienestam, kas arī šīs analīzes veiks. 

COVID-19 analīzes paātrinātā procesā, tiks nodrošinātas noteiktās situācijās,
piemēram, ja slimnīcā būs ievests pacients, kuram nepieciešama steidzama
operācija, vai pie noteiktām indikācijām, piemēram, infarkts vai insults, dialīzes
pacients, kā arī citos gadījumos. Slimnīcas, ātrāk uzzinot testa rezultātus, varēs
efektīvāk īstenot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Šobrīd tiek
strādāts pie konkrētu kritēriju, indikāciju izstrādes, kuros gadījumos analīzes veiktu
paātrināti. Svarīgi ir izvērtēt nepieciešamību šo testu veikšanai valstī pēc vienota
principa, ņemot vērā, ka šo testu skaits būs ierobežots.

Drīzumā Latvijā būs iespēja sākt izmantot ātros molekulāri bioloģiskos COVID-19
testus. Tas dos iespēju analīžu rezultātus saņemt slimnīcām īsākā laikā.

Pacientiem, kurus nogādās slimnīcu uzņemšanas nodaļās, veiks COVID-19
analīzes.
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Izpēti un
esi zinošs!

Vadlīnijas ārstiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Skarto teritoriju karte

PVO sniegtā informācija

ECDC sniegtā informācija

Vadlīnijas farmaceitiem

Ieteikumi pacientiem ar
elpceļu infekcijas pazīmēm

Rekomendācijas COVID-19
slimnieka ģimenei

Par ārkārtējo situāciju Latvijā

Par darbnespējas lapām

Darba devējiem

Informācija angļu valodā

Informācija krievu valodā

Pienākumi personām, kuras
atgriežas no COVID-19
skartajām valstīm

Informācija COVID-19
pacientiem

Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm

Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem

Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?

Sejas maskas var lietot papildu drošībai, lai
pasargātu citus, bet to jādara pareizi
SPKC mājas lapā ir publicēti ieteikumi sejas masku lietošanai sabiedrībā. Tās var
izmantot profilaksei, bet īpaši svarīgi to darīt pareizi, lai inficēšanās risks nav vēl
lielāks. Medicīniskās maskas galvenokārt jānodrošina ārstniecības personām.

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/760
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/761
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/776
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/783
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/covid-19-pacientiem/ieteikumi-ricibai-covid-19-inf
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/for-general-public/covid-19
https://spkc.gov.lv/ru/dlja-obshchjestva/covid-19/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/794
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/798
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/799
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/801
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/803
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/ecdc_sejas_maskas_veselajiem_20042020_002.pdf
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/

