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Nacionalinis Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių koordinavimo centras (TSPT NKC) –
kiekvienos Valstybės Šalies paskirtas nacionalinis
centras, su kuriuo, remiantis TSPT, bet kuriuo metu
gali susisiekti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo
institucijos.

Nacionalinis Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių koordinavimo centras (TSPT NKC) –
kiekvienos Valstybės Šalies paskirtas nacionalinis
centras, su kuriuo, remiantis TSPT, bet kuriuo metu
gali susisiekti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo
institucijos.



TSPT NKC (I)
 Institucija (ne asmuo), paskirta Valstybės Šalies.

 Pasiekiama bet kuriuo metu (24 / 7 / 365):
 telefonu, faksu arba elektroniniu paštu.

 Kontaktinius duomenis pateikia PSO:
 per ministeriją PSO Generaliniam direktoriui.

 Institucija (ne asmuo), paskirta Valstybės Šalies.

 Pasiekiama bet kuriuo metu (24 / 7 / 365):
 telefonu, faksu arba elektroniniu paštu.

 Kontaktinius duomenis pateikia PSO:
 per ministeriją PSO Generaliniam direktoriui.



TSPT NKC (II)
 TSPT NKC paskyrimas ar įkūrimas ir jo tinkama

veikla yra vienas pagrindinių kiekvienos
Valstybės Šalies įsipareigojimų pagal TSPT.

 Efektyvus TSPT NKC tinklo veikimas yra
esminis sėkmingam TSPT įgyvendinimui.

 Kiekviename iš 6 PSO regionų veikia TSPT
informacijos priėmimo ir perdavimo institucija.

 Šiuo metu 193 Valstybės Šalys yra paskyrusios
TSPT NKC.

 TSPT NKC paskyrimas ar įkūrimas ir jo tinkama
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 Efektyvus TSPT NKC tinklo veikimas yra
esminis sėkmingam TSPT įgyvendinimui.

 Kiekviename iš 6 PSO regionų veikia TSPT
informacijos priėmimo ir perdavimo institucija.

 Šiuo metu 193 Valstybės Šalys yra paskyrusios
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TSPT NKC Lietuvoje

 Sveikatos apsaugos ministerija 2006 m. SAM
Ekstremalių sveikatai situacijų centrą paskyrė
Nacionaliniu Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių koordinavimo centru.

 Sveikatos apsaugos ministerija 2006 m. SAM
Ekstremalių sveikatai situacijų centrą paskyrė
Nacionaliniu Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių koordinavimo centru.



TSPT NKC funkcijos
 Suinteresuotos Valstybės Šalies vardu PSO TSPT

informacijos priėmimo ir perdavimo institucijoms
siųsti skubius pranešimus apie TSPT įgyvendinimą.

 Skleisti informaciją atitinkamiems suinteresuotos
Valstybės Šalies administracijos sektoriams, įskaitant
už priežiūrą ir ataskaitų teikimą atsakingas
institucijas, patekimo vietas, visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybas, klinikas ir ligonines, kitus
valdžios departamentus, ir apibendrinti iš jų gautą
informaciją.

 Suinteresuotos Valstybės Šalies vardu PSO TSPT
informacijos priėmimo ir perdavimo institucijoms
siųsti skubius pranešimus apie TSPT įgyvendinimą.

 Skleisti informaciją atitinkamiems suinteresuotos
Valstybės Šalies administracijos sektoriams, įskaitant
už priežiūrą ir ataskaitų teikimą atsakingas
institucijas, patekimo vietas, visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybas, klinikas ir ligonines, kitus
valdžios departamentus, ir apibendrinti iš jų gautą
informaciją.



TSPT NKC uždaviniai (I)
 6 straipsnis: pranešti PSO apie visus įvykius, kurie gali sukelti

tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją.
 7 straipsnis: suteikti PSO visą tiesiogiai susijusią informaciją apie

visuomenės sveikatą nenumatyto ar neįprasto visuomenės sveikatai
įvykio metu.

 8 straipsnis: informuoti PSO apie kitus įvykius ir pasitarti dėl tinkamų
sveikatos priežiūros priemonių.

 9 straipsnis: informuoti PSO apie riziką visuomenės sveikatai, nustatytą
už valstybės teritorijos ribų ir galinčią sukelti tarptautinio masto ligos
plitimą per išvažiuojančius ar įvažiuojančius (užsikrėtę žmonės,
infekcijos pernešėjai ar tarša, užterštos prekės).

 10 straipsnis: patvirtinti pranešimą apie įvykį, tariamai įvykusį valstybės
teritorijoje, apie kurį PSO informaciją gavo iš kitų šaltinių.

 11 straipsnis: gauti informaciją iš PSO apie įvykius, nutikusius kitose
šalyse.

 12 straipsnis: konsultuotis su PSO Generaliniu direktoriumi dėl
tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos
nustatymo ar nutraukimo.

 6 straipsnis: pranešti PSO apie visus įvykius, kurie gali sukelti
tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją.

 7 straipsnis: suteikti PSO visą tiesiogiai susijusią informaciją apie
visuomenės sveikatą nenumatyto ar neįprasto visuomenės sveikatai
įvykio metu.

 8 straipsnis: informuoti PSO apie kitus įvykius ir pasitarti dėl tinkamų
sveikatos priežiūros priemonių.

 9 straipsnis: informuoti PSO apie riziką visuomenės sveikatai, nustatytą
už valstybės teritorijos ribų ir galinčią sukelti tarptautinio masto ligos
plitimą per išvažiuojančius ar įvažiuojančius (užsikrėtę žmonės,
infekcijos pernešėjai ar tarša, užterštos prekės).

 10 straipsnis: patvirtinti pranešimą apie įvykį, tariamai įvykusį valstybės
teritorijoje, apie kurį PSO informaciją gavo iš kitų šaltinių.

 11 straipsnis: gauti informaciją iš PSO apie įvykius, nutikusius kitose
šalyse.

 12 straipsnis: konsultuotis su PSO Generaliniu direktoriumi dėl
tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos
nustatymo ar nutraukimo.



TSPT priežiūros sistema

TSPT NKC PSOVietinis
lygmuo
Vietinis
lygmuo



TSPT NKC uždaviniai (II)
 Persiųsti informaciją, gautą iš PSO:

 apie riziką visuomenės sveikatai;
 apie galimą tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai

situaciją;
 apie laikinas ir nuolatines rekomendacijas;
 kitą informaciją.

 Atitinkamiems sektoriams:
 atsakingiems už priežiūrą;
 patekimo vietoms;
 visuomenės sveikatos tarnyboms;
 klinikoms ir ligoninėms;
 kt.

 Persiųsti informaciją, gautą iš PSO:
 apie riziką visuomenės sveikatai;
 apie galimą tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai

situaciją;
 apie laikinas ir nuolatines rekomendacijas;
 kitą informaciją.

 Atitinkamiems sektoriams:
 atsakingiems už priežiūrą;
 patekimo vietoms;
 visuomenės sveikatos tarnyboms;
 klinikoms ir ligoninėms;
 kt.



Informacijos perdavimas
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TSPT NKC uždaviniai (III)
 Sustiprinti atitinkamų administracijos sektorių indėlį:

 atsakingų už priežiūrą;
 patekimo vietų;
 visuomenės sveikatos tarnybų;
 klinikų ir ligoninių;
 kt.

 Sukurti efektyvų ir veiksmingą informacijos perdavimo
tinklą.

 Prisidėti prie nacionalinių visuomenės sveikatos įvykių ir
rizikos vertinimo.

 Sustiprinti atitinkamų administracijos sektorių indėlį:
 atsakingų už priežiūrą;
 patekimo vietų;
 visuomenės sveikatos tarnybų;
 klinikų ir ligoninių;
 kt.

 Sukurti efektyvų ir veiksmingą informacijos perdavimo
tinklą.

 Prisidėti prie nacionalinių visuomenės sveikatos įvykių ir
rizikos vertinimo.



Komunikacija ir informacijos valdymas
 Teikimas PSO:

 pranešimai, papildoma
informacija;

 patvirtinimas;
 konsultacijos;
 ataskaitos.

 Gavimas iš PSO:
 informacija;
 paklausimai;
 nutarimai / sprendimai;
 rekomendacijos.

 Nacionaliniu lygiu:
 informacijos,

rekomendacijų,
paklausimų, gautų iš PSO,
platinimas;

 informacijos gavimas iš
nacionalinių sektorių;

 bendradarbiavimas su
sveikatos ir kitomis
valstybės valdymo
institucijomis.

 Teikimas PSO:
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 Nacionaliniu lygiu:
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Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-17 (Žin., 2010, Nr. 9-468) patvirtintas Informacijos
apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas,
keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir
teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašas.

Aprašą parengė sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
kovo 31 d. įsakymu Nr. V-226 „Dėl darbo grupės teisės akto
projektui parengti sudarymo“ patvirtinta darbo grupė.

Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-17 (Žin., 2010, Nr. 9-468) patvirtintas Informacijos
apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas,
keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir
teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašas.

Aprašą parengė sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
kovo 31 d. įsakymu Nr. V-226 „Dėl darbo grupės teisės akto
projektui parengti sudarymo“ patvirtinta darbo grupė.



Aprašo reglamentavimo sritis
 Aprašas reglamentuoja informacijos apie

ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas,
keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimą,
vertinimą ir teikimą TSPT NKC, jos perdavimą
PSO bei informacijos gavimą iš PSO, jos
vertinimą bei perdavimą kompetentingoms
institucijoms.

 Aprašas reglamentuoja informacijos apie
ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas,
keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimą,
vertinimą ir teikimą TSPT NKC, jos perdavimą
PSO bei informacijos gavimą iš PSO, jos
vertinimą bei perdavimą kompetentingoms
institucijoms.



Aprašas suderintas
 Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos 2009-11-20 raštu Nr. B6-(1.19)1992

 Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio
ministerijos 2009-12-14 raštu Nr. 7R-1332

 Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos 2009-11-20 raštu Nr. B6-(1.19)1992

 Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio
ministerijos 2009-12-14 raštu Nr. 7R-1332



Aprašo nauda
 Nebuvo teisės aktais patvirtintos tvarkos, kaip informaciją

apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias
tarptautinį susirūpinimą, teikti PSO.

 Galiojančiuose teisės aktuose nebuvo TSPT numatyto
reikalavimo, kad visa informacija apie ekstremalias
visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį
susirūpinimą, pasiektų TSPT NKC ir iš jo būtų perduota PSO.

 Kompetentingos institucijos įpareigotos rinkti, vertinti ir laiku
teikti  TSPT NKC informaciją apie biologinės, cheminės,
radiologinės ir branduolinės kilmės bei kitas ekstremalias
visuomenės sveikatai situacijas.

 Nebuvo teisės aktais patvirtintos tvarkos, kaip informaciją
apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias
tarptautinį susirūpinimą, teikti PSO.

 Galiojančiuose teisės aktuose nebuvo TSPT numatyto
reikalavimo, kad visa informacija apie ekstremalias
visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį
susirūpinimą, pasiektų TSPT NKC ir iš jo būtų perduota PSO.

 Kompetentingos institucijos įpareigotos rinkti, vertinti ir laiku
teikti  TSPT NKC informaciją apie biologinės, cheminės,
radiologinės ir branduolinės kilmės bei kitas ekstremalias
visuomenės sveikatai situacijas.



Informacijos apie cheminės kilmės ekstremalias visuomenės
sveikatai situacijas rinkimas, vertinimas ir teikimas

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Teritorinės visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos

Informaciją apie žmonių
apsinuodijimus teikia vadovaujantis

sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-650

(Žin., 2005, Nr. 101-3762)
Teritorinės visuomenės sveikatos

priežiūros įstaigos

SAM Ekstremalių
sveikatai situacijų

centras

Valstybinė
visuomenės

sveikatos
priežūros

tarnyba prie
SAM PSO

Atlieka įvertinimą pagal
sprendimo priėmimo

dokumentą

Atlieka įvertinimą pagal
sprendimo priėmimo

dokumentą



Ačiū už dėmesį!
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