Meslinger: 20 millioner barneliv spart siden 2000
Meslinger har lenge vært en stor og kjent sykdom rundt om i verden, men i senere tid har
det blitt færre og færre tilfeller av det. Dette er fordi det medisineres opp til flere millioner
hvert år. Håpet er at Meslinger til slutt skal være helt utryddet.
Meslinger er en sykdom som i all hovedsak rammer barn. Sykdommen kan deles inn i to
faser, den innledende fasen hvor du kan se symptomer som hoste, rennende nese, øye katar,
lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, hvilket som oftest varer i 3-4 dager. Den andre fasen
er nok den de fleste tenker på når de hører ordet meslinger, utslettfasen. Den kommer noen få
dager etter du er ferdig med den innledende fasen. I starten av utslettfasen kommer det små
lyserøde flekker, mens de senere i fasen vil samle seg sammen i større områder med mørkere
farge.
Tidligere var meslinger en stor og farlig epidemi, ettersom de ikke hadde noen form for
behandling. Det var en stor årsak til barnedødeligheten, men den har heldigvis gått ned mye
de siste årene. Selv om den første meslingvaksinen ble godkjent for bruk i 1963, tok det en
stund før det førte til noen synlig endring. Det kom en forbedret versjon 5 år senere som vi for
det meste bruker i dag. Man kunne etter hvert se drastisk endring i dødeligheten. Fra 2000 har
det dødeligheten gått ned over 85%. Dette er over 400 000 færre dødsfall på grunn
av meslinger i år enn i 2000.
Selv om det er veldig mange som har blitt vaksinert, og det er veldig bra, dør det fortsatt ca.
90 000 per år. Grunnen til at tallet fortsatt er så høyt er fordi mange av landene som fortsatt
er rammet av meslinger, også er rammet av krig. Dette gjør det vanskelig
for hjelpeorganisasjoner å komme til. De prøver å hjelpe til så godt de kan i disse landene
også, så forhåpentligvis klarer vi til slutt å utrydde meslinger.
Vi ser at det har blitt gjort store fremskritt innenfor vaksinering for meslinger, men at vi
fortsatt har en lang vei å gå før sykdommen er helt utslettet. Heldigvis for vi veldig mye hjelp
fra forskjellige organisasjoner, og vi vet at med denne hjelpen kommer det en dag hvor ingen
har meslinger, vi vet bare ikke når den dagen kommer.
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