Choleros protrūkis
(pavyzdys Nr. 2)

12 turistų iki išvykstant iš B šalies pasireiškė ūmūs virškinimo
trakto sutrikimai. Visi turistai buvo apsistoj ę tame pačiame
turistų pamėgtame viešbutyje, kur dalyvavo keliose grupėms
organizuotose išvykose, ekskursijose. 6 pacientams iš išmatų
buvo išskirtas vibrio cholerae serogrupė O1.
Sveikatos priežiūros institucijos įtaria, kad infekcijos šaltiniu
galėjo būti užterštos jūros gėrybių salotos. Visi turistai, kuriems
pasireiškė simptomai, kelionės laivu metu valgė jūros gėrybių
salotas.
Ankstesniais metais B šalyje, sporadinių choleros atvejų
pasitaikydavo, tačiau epidemijos nekildavo.
C šalis ką tik informavo Pasaulio sveikatos organizaciją apie 2,
tikėtina, kad įvežtus, choleros atvejus asmenims, kurie grižo iš
B šalies.

I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?
NE
Aplinkybės nurodančios, kad įvykio poveikis
visuomenės sveikatai nepanašu, kad būtų sunkus:
• choleros susirgimų skaičius nėra didelis B šalies
teritorijai
• nors cholera gali turėti rimtą poveikį visuomenės
sveikatai, net ir diagnozavus kelis atvejus, tačiau
scenarijuje pateiktos įvykio atsiradimo aplinkybės
sumažina šią tikimybę

II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas?
TAIP
Aplinkybės, nurodančios, kad įvykis nėra įprastas
ar tikėtinas:
• Nors įvykį sukėlė žinomas patogenas, infekcijos
šaltinis žinomas (nuspėjamas), infekcija didelėje turistų
grupėje yra neįprastas įvykis

III. Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?
TAIP
Aplinkybės nurodančios, kad yra didelė plitimo
tarptautiniu mastu rizika:
• yra įrodymų, kad egzistuoja epidemiologinis ryšis su
kitomis šalimis dėl panašių įvykių
• turistai lankėsi masinėse susibūrimo vietose
(ekskursijos, kelionės), kurios populiarios tarp visų turistų,
ir panašu, kad buvo bendras užsikrėtimo šaltinis. Rizika
ligai išplisti tarptautiniu mastu išlieka, nes turistai arba kiti
bendruose susitikimuose dalyvavę ir užsikrėtę asmenys,
grįš į namus

IV. Ar yra didelė tarptautinių kelionių ar prekybos
apribojimų rizika?
TAIP
Aplinkybės nurodančios, kad yra didelė
tarptautinių kelionių ar prekybos apribojimų
rizika:
• Įvykis gali paveikti sprendimą dėl tarptautinių kelionių
apribojimo, kadangi jis atsirado vietov ėje, kuri pasižymi
intensyvia turizmo veikla
• Nors scenarijuje nepaminėta plačiau apie užterštą
maistą, bet yra tikimybė, kad užterštos jūrų gėrybės
galėjo būti eksportuotos į kitas šalis

Ar apie šį įvykį turėtų būti pranešta
Pasaulio sveikatos organizacijai?

TAIP

“Išmoktos pamokos”






Vertinant situaciją, ar tai įvykis apie kurį turi būti pranešta
PSO, dėl Choleros visada teks taikyti sprendimų priėmimo
dokumentą. Tačiau duotame kontekste (geografinė
padėtis, populiacija (rizikos grupės), metų sezonas),
choleros poveikis visuomenės sveikatai nėra sunkus
Tikimybė keliems užsikrėtusiems žmonėms ar jų
kontaktams (kontaktiniams asmenims) išvykti arba jų
išvykimas į kitas šalis sukelia riziką ligai išplisti
tarptautiniu mastu
Ankstesniais metais, informacija apie protrūkį teritorijoje,
kuri pasižymi intensyviomis tarptautinėmis kelionėmis,
dažnai be pagrindo, kitose šalyse paskatindavo apriboti
tarptautines keliones ar prekybą. Šiai dienai, tokio
pobūdžio apribojimai turi būti suderinti su PSO TSPT
(2005 m.)

