
Choleros protrCholeros protrūūkiskis
(pavyzdys Nr. 1)(pavyzdys Nr. 1)



 Vienoje iVienoje išš AA ššalies centinalies centinėėje dalyje esanje dalyje esanččiiųų kaimo vietovikaimo vietoviųų (gyv. sk. 180(gyv. sk. 180
000) kilo choleros protr000) kilo choleros protrūūkis. Pirmieji atvejai laboratorikis. Pirmieji atvejai laboratorišškai patvirtintikai patvirtinti
priepriešš 2 savaites. Vien tik per paskutines 3 dienas buvo registruota 22 savaites. Vien tik per paskutines 3 dienas buvo registruota 22020
naujnaujųų įįtariamtariamųų choleros atvejcholeros atvejųų.. ŠŠiuo metu 45 laboratoriiuo metu 45 laboratorišškai patvirtintikai patvirtinti
(i(iššskirtas sukskirtas sukėėllėėjasjas VibrioVibrio choleraecholerae serogrupserogrupėė O1 biotipasO1 biotipas ElEl--TorTor jautrusjautrus
doksiciklinui), sunkios klinikindoksiciklinui), sunkios klinikinėės eigos atvejai yra gydomi atskirtames eigos atvejai yra gydomi atskirtame
(izoliuotame) rajonin(izoliuotame) rajoninėės ligonins ligoninėės skyriuje. Viso registruoti 4 mirtiess skyriuje. Viso registruoti 4 mirties
atvejai. Visi susirgatvejai. Visi susirgęę asmenys (atvejai) gyvenaasmenys (atvejai) gyvena ššioje kaimo vietovioje kaimo vietovėėje,je,
kurioje yra blogos higieninkurioje yra blogos higieninėėss -- sanitarinsanitarinėės ss sąąlygos. Didellygos. Didelįį suksukėėllėėjojo
iiššplitimplitimąą ir aplinkos uir aplinkos užžterteršštumtumąą minminėėtoje kaimo vietovtoje kaimo vietovėėje lje lėėmmėė
pastaruoju metu vyraujantys gauspastaruoju metu vyraujantys gausūūs liets lietūūs, ds, dėėl kuril kuriųų įįvairiosvairios žžmonimoniųų
veiklos ir buitinveiklos ir buitinėės atliekos patekos atliekos pateko įį esamus vandensesamus vandens ššaltinius.altinius.

 Teritorijos visuomenTeritorijos visuomenėės sveikatos pries sveikatos priežžiiūūros specialistai rekomendavoros specialistai rekomendavo
chloruoti vandenchloruoti vandenįį bei gerinti sanitarinibei gerinti sanitariniųų įįrenginirenginiųų bbūūklklęę, higienines, higienines ––
sanitarines ssanitarines sąąlygas.lygas.

 ŠŠioje teritorijoje cholera yra pasikartojanti visuomenioje teritorijoje cholera yra pasikartojanti visuomenėės sveikatoss sveikatos
problema (ypatingai esant lietingajam sezonui), kartais sproblema (ypatingai esant lietingajam sezonui), kartais sąąlygojantilygojanti
didesndidesnįį nei 2% mirnei 2% miršštamumtamumąą..



I. Ar sunkusI. Ar sunkus įįvykio poveikis visuomenvykio poveikis visuomenėės sveikatai?s sveikatai?
TAIPTAIP

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kadios, kad įįvykio poveikisvykio poveikis
visuomenvisuomenėės sveikatai yra sunkus:s sveikatai yra sunkus:
•• blogos sanitarinblogos sanitarinėėss –– higieninhigieninėės ss sąąlygos ir nepakankamilygos ir nepakankami
sanitariniaisanitariniai –– higieniniai pajhigieniniai pajėėgumaigumai
•• galimas ugalimas užždelstas reagavimas ddelstas reagavimas dėėl to, kadl to, kad įįvykis atsiradovykis atsirado
nuonuoššalioje kaimo vietovalioje kaimo vietovėėjeje
•• labai patogenilabai patogenišškas sukkas sukėėllėėjas, todjas, todėėl galimas didelisl galimas didelis
susirgusisusirgusiųųjjųų, toje vietov, toje vietovėėje, skaije, skaiččiusius
•• gali bgali būūti reikalinga uti reikalinga užžsienio papildoma pagalbasienio papildoma pagalba įįvykiuivykiui
kontroliuoti (valdyti)kontroliuoti (valdyti)



II. ArII. Ar įįvykis nevykis neįįprastas ar netikprastas ar netikėėtas?tas?
NENE

AplinkybAplinkybėės, nurodans, nurodanččios, kadios, kad įįvykis nvykis nėėrara
neneįįprastas ar netikprastas ar netikėėtas:tas:
•• yrayra žžinomi: sukinomi: sukėėllėėjas, laikas, infekcijosjas, laikas, infekcijos ššaltinis,altinis,
perdavimo bperdavimo būūdasdas
•• mirmiršštamumas (2%) yra didelis, tatamumas (2%) yra didelis, taččiau yraiau yra įįprastasprastas
sezoniniams choleros protrsezoniniams choleros protrūūkiamskiams ššioje vietovioje vietovėėjeje
•• sezoniniaisezoniniai potvyniai ir blogos sanitarinpotvyniai ir blogos sanitarinėėss –– higieninhigieninėėss
ssąąlygos, sudaro palankias aplinkybes per vandenlygos, sudaro palankias aplinkybes per vandenįį
plintanplintanččiiųų uužžkrekreččiamiamųųjjųų ligligųų (pvz. choleros) plitimui(pvz. choleros) plitimui



III. Ar yra didelIII. Ar yra didelėė plitimo tarptautiniu mastu rizika?plitimo tarptautiniu mastu rizika?
NENE

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kadios, kad įįvykio ivykio iššplitimasplitimas
tarptautiniu mastu ntarptautiniu mastu nėėra tikra tikėėtinas:tinas:
•• kitose teritorijose atvejai neregistruotikitose teritorijose atvejai neregistruoti
•• ssąąlygoje nlygoje nėėra minima apie atvejra minima apie atvejųų tarptautines kelionestarptautines keliones
ar sar sąąlytlytįį su tarptautiniais marsu tarptautiniais marššrutais vykstanrutais vykstanččiaisiais
keliautojais ar kitais dakeliautojais ar kitais dažžnai keliaujannai keliaujanččiais asmenimisiais asmenimis
•• nnėėra tikra tikėėtina, kad suktina, kad sukėėllėėjas paveiks tarptautiniusjas paveiks tarptautinius
vandenis (vandentakius)vandenis (vandentakius)



IV. Ar yra didelIV. Ar yra didelėė tarptautinitarptautiniųų kelionikelioniųų ar prekybosar prekybos
apribojimapribojimųų rizika?rizika?

NENE

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kad nios, kad nėėra tarptautinira tarptautiniųų
kelionikelioniųų ar prekybos apribojimar prekybos apribojimųų rizikos:rizikos:
•• ssąąlygojalygoja nebuvo nurodyta:nebuvo nurodyta:

–– choleros sukcholeros sukėėllėėju uju užžterterššttųų maisto produktmaisto produktųų eksportaseksportas
–– intensyvusintensyvus žžmonimoniųų keliavimaskeliavimas
–– didelisdidelis žžiniasklaidos / kitiniasklaidos / kitųų pareigpareigūūnnųų susidomsusidomėėjimasjimas ššiuoiuo

įįvykiuvykiu



Ar apieAr apie ššįį įįvykvykįį turturėėttųų bbūūti praneti pranešštata
Pasaulio sveikatos organizacijai?Pasaulio sveikatos organizacijai?

NENE



““IIššmoktos pamokosmoktos pamokos””

•• Cholerai visada reikalinga atlikti vertinimCholerai visada reikalinga atlikti vertinimąą naudojantnaudojant
sprendimsprendimųų pripriėėmimo dokumentmimo dokumentąą

•• Sunki pavojinga uSunki pavojinga užžkrekreččiamoji liga (pvz. cholera) neiamoji liga (pvz. cholera) ne
visada sukels nevisada sukels neįįprastprastąą įįvykvykįį ar rizikar rizikąą iiššplistiplisti
tarptautiniu mastutarptautiniu mastu

•• Vienas iVienas išš ekstremaliekstremaliųų visuomenvisuomenėės sveikatai kelians sveikatai kelianččiiųų
tarptautintarptautinįį susirsusirūūpinimpinimąą kriterijkriterijųų yra galimasyra galimas įįvykiovykio
plitimas tarptautiniu mastu. Todplitimas tarptautiniu mastu. Todėėll įįvykio vertinimas turivykio vertinimas turi
bbūūti susietas su aplinkybti susietas su aplinkybėėmis, tokiomis kaip vieta (pvz.mis, tokiomis kaip vieta (pvz.
atstumas iki sienos besiribojanatstumas iki sienos besiribojanččios su kitomisios su kitomis ššalimis aralimis ar
oro uostu), laikas, protroro uostu), laikas, protrūūkio ikio iššplitimas, sukplitimas, sukėėllėėjojo
apibapibūūdinimasdinimas
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