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(pavyzdys Nr. 2)(pavyzdys Nr. 2)



12 turist12 turistųų iki iiki iššvykstant ivykstant išš BB ššalies pasireialies pasireišškkėė ūūmmūūs virs viršškinimokinimo
trakto sutrikimai. Visi turistai buvo apsistojtrakto sutrikimai. Visi turistai buvo apsistojęę tame patame paččiameiame
turistturistųų pampamėėgtame viegtame vieššbutyje, kur dalyvavo keliose grupbutyje, kur dalyvavo keliose grupėėmsms
organizuotose iorganizuotose iššvykose, ekskursijose. 6 pacientams ivykose, ekskursijose. 6 pacientams išš iiššmatmatųų
buvo ibuvo iššskirtasskirtas vibriovibrio choleraecholerae serogrupserogrupėė O1.O1.
Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros institucijosros institucijos įįtaria, kad infekcijostaria, kad infekcijos ššaltiniualtiniu
galgalėėjo bjo būūti uti užžterteršštos jtos jūūros gros gėėrybirybiųų salotos. Visi turistai, kuriemssalotos. Visi turistai, kuriems
pasireipasireišškkėė simptomai, kelionsimptomai, kelionėės laivu metu valgs laivu metu valgėė jjūūros gros gėėrybirybiųų

salotas.salotas.
Ankstesniais metais BAnkstesniais metais B ššalyje, sporadinialyje, sporadiniųų choleros atvejcholeros atvejųų
pasitaikydavo, tapasitaikydavo, taččiau epidemijos nekildavo.iau epidemijos nekildavo.
CC ššalis kalis kąą tik informavo Pasaulio sveikatos organizacijtik informavo Pasaulio sveikatos organizacijąą apie 2,apie 2,
tiktikėėtina, kadtina, kad įįvevežžtus, choleros atvejus asmenims, kurie gritus, choleros atvejus asmenims, kurie grižžo io išš

BB ššalies.alies.



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

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kadios, kad įįvykio poveikisvykio poveikis
visuomenvisuomenėės sveikatai nepanas sveikatai nepanaššu, kad bu, kad būūttųų sunkus:sunkus:
•• choleros susirgimcholeros susirgimųų skaiskaiččius nius nėėra didelis Bra didelis B ššaliesalies
teritorijaiteritorijai
•• nors cholera gali turnors cholera gali turėėti rimtti rimtąą poveikpoveikįį visuomenvisuomenėėss
sveikatai, net ir diagnozavus kelis atvejus, tasveikatai, net ir diagnozavus kelis atvejus, taččiauiau
scenarijuje pateiktosscenarijuje pateiktos įįvykio atsiradimo aplinkybvykio atsiradimo aplinkybėėss
sumasumažžinaina ššiiąą tikimybtikimybęę



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

AplinkybAplinkybėės, nurodans, nurodanččios, kadios, kad įįvykis nvykis nėėrara įįprastasprastas
ar tikar tikėėtinas:tinas:
•• NorsNors įįvykvykįį suksukėėllėė žžinomasinomas patogenaspatogenas, infekcijos, infekcijos
ššaltinisaltinis žžinomas (nuspinomas (nuspėėjamas), infekcija dideljamas), infekcija didelėėje turistje turistųų
grupgrupėėje yra neje yra neįįprastasprastas įįvykisvykis



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

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kad yra didelios, kad yra didelėė plitimoplitimo
tarptautiniu mastu rizika:tarptautiniu mastu rizika:
•• yrayra įįrodymrodymųų, kad egzistuoja epidemiologinis ry, kad egzistuoja epidemiologinis ryššis suis su
kitomiskitomis ššalimis dalimis dėėl panal panaššiiųų įįvykivykiųų
•• turistai lankturistai lankėėsi masinsi masinėėse susibse susibūūrimo vietoserimo vietose
(ekskursijos, kelion(ekskursijos, kelionėės), kurios populiarios tarp viss), kurios populiarios tarp visųų turistturistųų,,
ir panair panaššu, kad buvo bendras uu, kad buvo bendras užžsikrsikrėėtimotimo ššaltinis. Rizikaaltinis. Rizika
ligai iligai iššplisti tarptautiniu mastu iplisti tarptautiniu mastu iššlieka, nes turistai arba kitilieka, nes turistai arba kiti
bendruose susitikimuose dalyvavbendruose susitikimuose dalyvavęę ir uir užžsikrsikrėėttęę asmenys,asmenys,
grgrįįšš įį namusnamus



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

TAIPTAIP

AplinkybAplinkybėės nurodans nurodanččios, kad yra didelios, kad yra didelėė
tarptautinitarptautiniųų kelionikelioniųų ar prekybos apribojimar prekybos apribojimųų
rizika:rizika:
•• ĮĮvykis gali paveikti sprendimvykis gali paveikti sprendimąą ddėėl tarptautinil tarptautiniųų kelionikelioniųų
apribojimo, kadangi jis atsirado vietovapribojimo, kadangi jis atsirado vietovėėje, kuri pasije, kuri pasižžymiymi
intensyvia turizmo veiklaintensyvia turizmo veikla
•• Nors scenarijuje nepaminNors scenarijuje nepaminėėta plata plaččiau apie uiau apie užžterterššttąą

maistmaistąą, bet yra tikimyb, bet yra tikimybėė, kad u, kad užžterteršštos jtos jūūrrųų ggėėrybrybėėss
galgalėėjo bjo būūti eksportuotti eksportuotooss įį kitaskitas ššalisalis



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

TAIPTAIP



““IIššmoktos pamokosmoktos pamokos””

 Vertinant situacijVertinant situacijąą, ar tai, ar tai įįvykis apie kurvykis apie kurįį turi bturi būūti praneti pranešštata
PSO, dPSO, dėėl Choleros visada teks taikyti sprendiml Choleros visada teks taikyti sprendimųų pripriėėmimomimo
dokumentdokumentąą. Ta. Taččiau duotame kontekste (geografiniau duotame kontekste (geografinėė
padpadėėtis, populiacija (rizikos gruptis, populiacija (rizikos grupėės), mets), metųų sezonas),sezonas),
choleros poveikis visuomencholeros poveikis visuomenėės sveikatai ns sveikatai nėėra sunkusra sunkus

 TikimybTikimybėė keliems ukeliems užžsikrsikrėėtusiemstusiems žžmonmonėėms ar jms ar jųų
kontaktams (kontaktiniams asmenims) ikontaktams (kontaktiniams asmenims) iššvykti arba jvykti arba jųų
iiššvykimasvykimas įį kitaskitas ššalis sukelia rizikalis sukelia rizikąą ligai iligai iššplistiplisti
tarptautiniu mastutarptautiniu mastu

 Ankstesniais metais, informacija apie protrAnkstesniais metais, informacija apie protrūūkkįį teritorijoje,teritorijoje,
kuri pasikuri pasižžymi intensyviomis tarptautinymi intensyviomis tarptautinėėmis kelionmis kelionėėmis,mis,
dadažžnai be pagrindo, kitosenai be pagrindo, kitose ššalyse paskatindavo apribotialyse paskatindavo apriboti
tarptautines keliones ar prekybtarptautines keliones ar prekybąą.. ŠŠiai dienai, tokioiai dienai, tokio
pobpobūūddžžio apribojimai turi bio apribojimai turi būūti suderinti su PSO TSPTti suderinti su PSO TSPT
(2005 m.)(2005 m.)
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