
 
Dalībnieka kods _______________ 

39. VBO laboratorijas darbs Infektoloģija 

ATBILŽU LAPA 

1. uzdevums  

Zems populācijas blīvums (1 p) 

Kategorija 1. mēģinājums 2. mēģinājums 3. mēģinājums 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

   

Death toll 
(Mirušie), skaits 

   

Sick days 
(Darba nespējas dienas modelētajai 
popul.), skaits 

   

Diena, kurā vairs nenotiek populācijas 
izmaiņas (nolasi no grafika) 

   

Slimības skartie cilvēki, skaits    

 

Vidējs populācijas blīvums (1 p) 

Kategorija 1. mēģinājums 2. mēģinājums 3. mēģinājums 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

   

Death toll 
(Mirušie), skaits 

   

Sick days 
(Darba nespējas dienas modelētajai 
popul.), skaits 

   

Diena, kurā vairs nenotiek populācijas 
izmaiņas (nolasi no grafika) 

   

Slimības skartie cilvēki, skaits    

 

Augsts populācijas blīvums (1 p) 

Kategorija 1. mēģinājums 2. mēģinājums 3. mēģinājums 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

   

Death toll 
(Mirušie), skaits 

   

Sick days 
(Darba nespējas dienas modelētajai 
popul.), skaits 

   

Diena, kurā vairs nenotiek populācijas 
izmaiņas (nolasi no grafika) 

   

Slimības skartie cilvēki, skaits    
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1.1. Vai visos atkārtojumos dati ir identiski? (1 p) ____ 

Paskaidro, kāpēc (1 p) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

1.2. Aprēķini, cik ilgi simulācijā ilgst saaukstēšanās. (1 p) _________ 

Uzraksti formulu, kā to var aprēķināt (1 p) ___________________ 

1.3. Aprēķini, cik procenti no populācijas saslima ar saaukstēšanos, ieraksti datus tabulā 

zemāk (3 p) 

Zems populācijas blīvums  

Vidējs populācijas blīvums  

Augsts populācijas blīvums  

 

Uzraksti secinājumu, kā populācijas blīvums ietekmē saslimšanu ar saaukstēšanos (1 p): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Izskaidro, kādēļ ir novērojama šāda sakarība (1 p) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. uzdevums 

Vidējs populācijas blīvums, vidēja populācijas mobilitāte (1 p) 

Kategorija 1. 
mēģinājums 

2. mēģinājums 3. mēģinājums 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

   

Death toll 
(Mirušie), skaits 

   

Sick days 
(Darba nespējas dienas), skaits 

   

Diena, kurā vairs nenotiek 
populācijas izmaiņas (nolasi no 
grafika) 
Ja populācija nenostabilizējas 
simulācijas laikā, raksti 100 

   

Slimības skartie cilvēki, skaits    

 

2.1. Salīdzini šos datus ar 1. uzdevuma datiem. Kura populācijas blīvuma dati ir 

vistuvākie 2. uzdevumā iegūtajiem? (1 p) ____________________________ 
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Izskaidro, kāpēc ir atšķirība iegūtajos datos, ja simulācijā izmaina populācijas mobilitātes 

parametru. (1 p) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Novērtē apgalvojumus, kā patiesus vai aplamus, ieliec pareizajā ailē krustiņu (3 p) 

Apgalvojums Patiess Aplams 

Tā kā saaukstēšanās nav nāvējoša slimība, nav vajadzības palikt 
mājās, ja esi saslimis. 

  

Aviosatiksmes attīstība ir veicinājusi dažādu slimību epidēmijas.   

Ja ciemā trīs dažādām ģimenēm ir saslimuši bērni, tad ir lielāka 
iespēja, ka attīstīsies slimības uzliesmojums, nekā, ja vienā 
ģimenē ir saslimuši trīs bērni.  

  

 

3. uzdevums 

Neasles infekcija (1 p) 

Kategorija 1. mēģinājums 2. mēģinājums 3. mēģinājums 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

   

Death toll 
(Mirušie), skaits 

   

Sick days 
(Darba nespējas dienas modelētajai 
popul.), skaits 

   

Diena, kurā vairs nenotiek populācijas 
izmaiņas (nolasi no grafika) 

   

Slimības skartie cilvēki, skaits    

 

Izvērtē, kura slimība (Cold vai Neasles) inficē apkārtējos cilvēkus ātrāk (1 p) 

______________ 

Kuru datu kategoriju tu izmantoji, lai to noteiktu (1 p) ________________________ 

 

Slimības virulence ir atkarīga gan no paša slimības izraisītāja, gan no inficēšanās veida. 

Sarindo inficēšanās veidus pēc virulences, sākot ar veidu, kurā infekcija populācijā 

izplatās visātrāk. Katram inficēšanās veidam pieraksti slimības piemēru, kas šajā veidā 

izplatās (3 p) 

 

Virulence (1 – 3) Infekcijas nodošanas veids Slimības piemērs 

 Tiešu kontaktu ceļā, pieskārieni.  

 Izplatās pa gaisu, ar pilieniem  

 Izplatās ar asinīm  

 

 

Neasles slimības raksturlielumi ir tuvi masalām (Корь) 

Pamato, kāpēc šobrīd cilvēkus vakcinē pret masalām (1 p) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. uzdevums 

Neasles infekcija ar dažādu vakcinācijas aptveri (1 p) 

Kategorija 90% 
vakcinēti 

50% 
vakcinēti 

Population 
(Sākuma populācijas lielums) 

  

Death toll 
(Mirušie), skaits 

  

Sick days 
(Darba nespējas dienas), skaits 

  

Diena, kurā vairs nenotiek populācijas izmaiņas 
(nolasi no grafika) 

  

Slimības skartie cilvēki, skaits   

 

Izskaidro, kāpēc Pasaules veselības organizācija iesaka vakcinēt pret masalām 95% no 

populācijas. (1 p) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kādēļ Pasaules veselības organizācijas ieteikumos, nav prasīta 100% vakcinācija? (1 p) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


