ċ/+2)0ħ'2*&
"+!&'0 &Ţ")0

&"301"3-/"!7ċ'&0
ħ-Ţ2*&0&'2Ȃ

40

10ǿ

/&"0*0
Ĵ0(ë
Ȋ"3 3ċ)/"&7 3'$ -/3&"1,1
ȝ*ë ħ1Ȟ -/ Ĵ2!ħ* 2+
121ë*Ǿ 2+ 3),!ë*Ǿ 2+
!2!7&"* įċ+&Ľ&"*ǽȋ
ț1() ǖǕǿǖǖȜ

V

isa Nomas pilsēta Aļaskā
bija nonākusi briesmās.
1925. gadā Nomā, kas
atrodas tuvu arktiskajam lokam,
bija tikai viens ārsts.
“Domāju, ka jūsu bērnam
ir tonsilīts,” ārsts Kērtiss Velčs
(Curtis Welch) šādus vārdus sacīja
vairākiem vecākiem. Bet, līdzīgu
gadījumu skaitam pieaugot,
apsvēra, ka varētu būt kļūdījies.
Kad cilvēki no šīs kaites sāka
mirt, viņš nešaubījās: pilsētā bija
ielavījusies nāvējoša slimība, kas
izraisījusi epidēmiju – difterija.
“Uz vietas esošie medikamenti ir
lietošanai par vecu,” doktors Velčs
skaidroja. Tuvākā pilsēta, kur dabūt
derīgas zāles, atradās simtiem jūdžu
tālu. Nomu pilnībā ieskāva ledus,
tāpēc kuģi te nelīdzētu. Nedaudzās
lidmašīnas, ar kurām varētu veikt

ceļu, ziemā stāvēja citur. Un sniega
motocikli vēl nebija izgudroti!
Doktors Velčs izsūtīja
varasiestādēm izmisuma pilnu
telegrammu ar vēsti:
“Difterijas epidēmija ir gandrīz
[noteikti] sākusies. Steidzami
nepieciešams viens miljons
difterijas medikamentu.”
Nepieciešamais medikamentu
daudzums tika noteikts un
sadabūts, taču tie joprojām atradās
simtiem jūdžu attālumā. Kā tos
nogādāt Nomā? Kāds vīrs vārdā
Marks Samerss (Mark Summer)
ierosināja izmantot suņu pajūgus.
Tā bija vienīgā cerība nonākt
Nomā, pirms briesmīgā slimība
saasinās.
Attālums no Nenanas līdz Nomai
bija 1085 kilometri. Parasti, lai to
veiktu, būtu nepieciešamas
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30 dienas, taču šis laiks bija
ievērojami jāsaīsina.
Ceļojums sākās. Suņiem un
pajūgu vadītājiem, sauktiem par
mušeriem, nācās izciest pamatīgu
salu un vairākas citas grūtības.
Pajūgi steidzās pāri bīstamām
kalnu grēdām un pārdzīvoja sniega
vētras.
Misija izrādījās veiksmīga un, kā
par brīnumu, ceļojums ilga tikai
piecarpus dienas! Diemžēl tas
prasīja vismaz piecu suņu dzīvības.
Kopumā Nomā no difterijas
nomira mazāk nekā 10 cilvēki.
Tolaik pilsētā bija 1300 iedzīvotāju
un tās apkārtnē 10000. Slimība tika
apturēta pateicoties cilvēkiem, kas
uzņēmās un paveica šo glābšanas
misiju.
Avoti:
https://en.wikipedia.org/wiki/1925_serum_run_
to_Nome
https://en.wikipedia.org/wiki/Togo_(dog)
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