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PSO TSPT (2005 M.) I 

 Tarptautinė teisinė sutartis, įpareigojanti 194 

PSO valstybes Šalis parengti, sustiprinti ir 

išlaikyti minimalius pajėgumus. 

 Sustabdyti, kontroliuoti ligos plitimą 

tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo to ir 

užtikrinti visuomenės sveikatos institucijų 

reagavimą tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką 

visuomenės sveikatai ir be reikalo netrukdytų 

tarptautinio vežimo ir prekybos (TSPT 2 

straipsnis). 



PSO TSPT (2005 M.) II 

 Turi būti parengti ir įgyvendinti veiksmų planai, 
kurie užtikrintų, kad iki 2012 m. birželio mėn. 
pagrindiniai pajėgumai, numatyti TSPT, būtų ir 
veiktų valstybių Šalių teritorijose: 

 AFRO – 47. 

 EURO – 53. 

 EMRO – 21. 

 AMRO – 35. 

 SEARO – 11. 

 WPRO – 27. 

 

 





DATOS IR TERMINAI 



ATASKAITOS 

 Remiantis TSPT 54 straipsnio 1 dalimi 

 Valstybės Šalys ir Generalinis direktorius Sveikatos 

asamblėjos sprendimu pateikia ataskaitas 

Sveikatos asamblėjai apie šių Taisyklių 

įgyvendinimą. 

  ir WHA 61.2 rezoliucija 

 Remiantis TSPT 54 straipsnio 1 dalimi, valstybės 

Šalys ir Generalinis direktorius turi kasmet 

informuoti Sveikatos asamblėją dėl TSPT 

įgyvendinimo, pirmoji ataskaita turi būti pateikta 

62-osios Pasaulio sveikatos asamblėjos metu. 

 



TSPT STEBĖJIMO SISTEMA 

 Šiuo tikslu sukurta stebėjimo sistema, kuri būtų 
sėkmingai taikoma TSPT pagrindinių pajėgumų 
įgyvendinimo veiksmų stebėsenoje. 

 Sistema susideda iš: 
 20 pagrindinių rodiklių, skirtų valstybės Šalims kasmet 

informuoti apie TSPT pagrindinių pajėgumų 
įgyvendinimą. Duomenys pristatomi Pasaulinės 
sveikatos asamblėjos metu. 

 kitų indikatorių, skirtų valstybių Šalių TSPT pagrindinių 
pajėgumų vystymosi, stiprinimo ir priežiūros išsamiam 
įvertinimui. 

 Valstybės Šalys skatinamos pranešti apie visus 28 
rodiklius. 



TSPT STEBĖJIMO PROCESAS 

 Nėra skirtas naudoti kaip priemonė 

išrikiuoti šalis ar jas lyginti tarpusavyje. Jis 

labiau skirtas įsivertinti atskiroms šalims 

savo pažangą, įgyvendinant pagrindinius 

TSPT pajėgumus, ir nustatyti esamas 

spragas. 



TSPT STEBĖJIMO PROCESU ĮVERTINAMI: 

 8 pagrindinių pajėgumų įgyvendinimas. 

 Pajėgumų užtikrinimas patekimo vietose. 

 Pavojai žmonių sveikatai, ypač: 

 biologiniai (zoonozės, maisto sauga ir kt. 

infekciniai pavojai), 

 cheminiai,  

 radiologiniai ir branduoliniai. 



PATEKIMO VIETOS 

 Visi pagrindiniai pajėgumai ir galimi pavojai 

patekimo vietose pritaikyti taip, kad būtų 

sudarytos sąlygos veiksmingai taikyti sveikatos 

priežiūros priemones, kad būtų užkirstas kelias 

ligų plitimui. Valstybės Šalys turi paskirti 

tarptautinius oro uostus ir jūrų uostus, kur 

užtikrinami konkretūs pajėgumai taikyti 

reikalaujamas visuomenės sveikatos priežiūros 

priemones, kad būtų valdomos rizikos 

visuomenės sveikatai.  



PAGRINDINIAI PAJĖGUMAI I 

 Kiekviena valstybė Šalis, kiek galima greičiau, bet ne vėliau 

kaip per penkerius metus nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai 

valstybei Šaliai, turi parengti, sustiprinti ir išlaikyti gebėjimus 

aptikti, įvertinti, registruoti įvykius ir pranešti apie juos pagal 

šias Taisykles, kaip nurodyta 1 priede (TSPT 5 straipsnis). 

 Kiekviena valstybė Šalis, kiek galima greičiau, bet ne vėliau 

kaip per penkerius metus nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai 

valstybei Šaliai, kuria, stiprina ir išlaiko gebėjimus skubiai ir 

veiksmingai reaguoti į riziką visuomenės sveikatai ir į 

tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai 

situaciją, kaip nurodyta 1 priede (TSPT 13 straipsnis). 



PAGRINDINIAI PAJĖGUMAI II 

1. Nacionaliniai teisės aktai, politika ir finansavimas. 

2. Koordinavimas ir Nacionalinio koordinavimo 
centro (NKC) komunikacija. 

3. Priežiūra. 

4. Atsakas. 

5. Pasirengimas. 

6. Rizikos komunikacija. 

7. Žmogiškieji ištekliai. 

8. Laboratorijos. 



1. NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI, POLITIKA IR 

FINANSAVIMAS 

 Norėdamos įgyvendinti TSPT nuostatas, valstybės 
Šalys turi turėti tinkamą teisinį pagrindą. Todėl gali 
prireikti naujų teisės aktų arba pakeisti esamus. 
Įgyvendinimo teisės aktai galėtų sustiprinti TSPT 
vaidmenį valstybėje Šalyje. Taip pat, jie galėtų 
palengvinti koordinavimą tarp įvairių subjektų, 
dalyvaujančių TSPT įgyvendinime. 

 Be to, svarbi politika, kuri nustatys nacionalinio 
lygmens struktūras ir atsakomybes, taip pat 
pakankamas finansinių išteklių paskirstymas. 



2. KOORDINAVIMAS IR NACIONALINIO 

KOORDINAVIMO CENTRO (NKC) KOMUNIKACIJA 

 
 Veiksmingas TSPT įgyvendinimas reikalauja 

tarpsektorinio požiūrio į nacionalinį 
bendradarbiavimą dėl efektyvios įspėjimo ir 
reagavimo sistemos. Tinkamas šalies išteklių 
valdymas, taip pat NKC įsteigimas, kuris yra 
nacionalinis TSPT komunikacijos centras, yra 
esminės sąlygos TSPT įgyvendinimui. NKC turi 
būti prieinamas visuomet, kad PSO TSPT 
kontaktiniai centrai, šalies atsakingi sektoriai ir 
suinteresuotosios šalys galėtų su juo susisiekti 
24 / 7.   



3. PRIEŽIŪRA 

 TSPT reikalauja greito rizikos visuomenės 

sveikatai nustatymo, taip pat greito rizikos 

įvertinimo, pranešimo ir atsako. Siekiant šio 

tikslo, būtina jautri ir lanksti stebėjimo sistema 

su ankstyvo įspėjimo funkcija. Sistemos 

struktūra ir kiekvieno dalyvio veiksmai bei 

atsakomybės įgyvendinant šią sistemą turėtų 

būti apibrėžtos visuomenės sveikatos politikoje 

ir teisės aktuose.    



4. ATSAKAS 

 Protrūkių ir kitų visuomenės sveikatos įvykių 

koordinavimo ir valdymo palengvinimui reikalingi 

vadovavimo, komunikacijos ir kontrolės veiksmų 

mechanizmai. Turėtų būti įsteigtos greito reagavimo 

komandos, kurios reaguotų į įvykius, kurie gali 

sukelti šalies ar tarptautinio masto ekstremalią 

visuomenės sveikatai situaciją. 

 Esminiai komponentai: 

 tinkamas atvejų valdymas, 

 infekcijų kontrolė, 

 dekontaminacija. 

 



5. PASIRENGIMAS 

 Pasirengimas apima nacionalinio ir 

savivaldybių lygio atsako į ekstremalias 

visuomenės sveikatai situacijas planų rengimą. 

 Kiti komponentai: 

 galimų pavojų nustatymas, žemėlapių sudarymas ir 

pan., 

 esamų išteklių nustatymas, 

 tinkamo rezervo sudarymas.  

 



6. RIZIKOS KOMUNIKACIJA 

 Įvairiapusis procesas, kuriuo siekiama padėti 

suinteresuotoms šalims apibrėžti rizikas, 

nustatyti pavojus, įvertinti silpnąsias vietas ir 

gerinti gebėjimą kovoti su ekstremaliomis 

visuomenės sveikatai situacijomis. Esminė 

rizikos komunikacijos dalis yra informacijos 

sklaida visuomenei apie pavojų sveikatai ir 

įvykius, tokius kaip ligų protrūkiai. 



7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 Visuomenės sveikatos personalo įgūdžių ir 

kompetencijos gerinimas yras esminis 

uždavinys, norint išlaikyti tinkamą visuomenės 

sveikatos priežiūrą ir atsaką visuose sveikatos 

priežiūros lygmenyse, taip pat efektyviai 

įgyvendinti TSPT. 



8. LABORATORIJOS 

 Laboratorijų paslaugos yra kiekvienos įspėjimo 

ir atsako fazės dalis. Valstybės Šalys turi 

sukurti mechanizmus, užtikrinančius, kad 

laboratorijos patikimai ir greitai nustatytų 

infekcinius agentus ir kitus pavojus, kurie gali 

sukelti nacionalinio ar tarptautinio masto 

ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją. Šie 

mechanizmai taip pat turi apimti mėginių 

pervežimą iki atitinkamos laboratorijos.  



VALSTYBIŲ ŠALIŲ KLAUSIMYNAS 

 Duomenys apie šalies būklę dėl šių pajėgumų 

įgyvendinimo renkami klausimyno pagalba. 

Klausimynas parengtas 2010 m. ir atnaujintas 

2011 m. Jis pakeitė valstybių Šalių klausimyną, 

teiktą NKC 2008, 2009 ir 2010 m. 

 Klausimynas turi būti pildomas kasmet ir 

pateikiamas PSO. 



KLAUSIMYNO PAVYZDYS 



KLAUSIMYNO PILDYMAS I 

 2011 m. 161 valstybė Šalis iš 194 užpildė ir 

pateikė klausimyną (83 proc.). 



KLAUSIMYNO PILDYMAS II 

 2010 m. ir 2011 m. klausimyno užpildymo 

dažnis padidėjo nuo 65 proc. iki 83 proc. 



TSPT PAGRINDINIAI PAJĖGUMAI PASAULYJE 

(2010 M. IR 2011 M.) 



TSPT PAGRINDINIAI PAJĖGUMAI EUROPOS 

REGIONE (2010 M. IR 2011 M.) 



PASKIRTI JŪRŲ UOSTAI / ORO UOSTAI (2011 M.) 



PAGRINDINIŲ PAJĖGUMŲ STIPRYBĖS IR 

SILPNYBĖS EUROPOS REGIONE 

Regionas Stiprybės Silpnybės 

Europos 

Priežiūra 

  

Zoonozės 

  

Maisto sauga 

Rizikos komunikacija 

  

Žmogiškieji ištekliai 

  

Patekimo vietos 



TSPT ĮGYVENDINIMAS: PRATĘSIMAI (2013 M.) 

Valstybės Šalys (skaičius) 

Pratęsimo paprašė ir jį gavo 118 

Pratęsimo paprašė, bet planas dar 

nepatvirtintas 
3 

Pratęsimo nereikia 40 

Informacijos negauta 33 



TSPT PAGRINDINIAI PAJĖGUMAI LIETUVOJE 
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SITUACIJA LIETUVOJE 

 Atsižvelgiant į TSPT 20 straipsnio 1 punktą, 1 

priedo A ir B dalyse numatyti pajėgumai 

užtikrinami Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir 

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. 

 Sritys, kuriose reikia padirbėti, pasitempti: 

 pasirengimo ir atsako gerinimas; 

 žmogiškieji ištekliai; 

 nustatytų pagrindinių pajėgumų išlaikymas ir 

siprinimas jūrų ir oro uostose. 



PRANEŠIMAI 

 PSO 2012 m. gavo 291 pranešimą  

(pandeminės ir epideminės ligos; maisto sauga 

ir zoonozės; žmogaus aplinkos apsauga; kiti 

įvykiai). 

 Lietuvos NKC 2012 m. priėmė 16 

Nacionaliniams TSPT koordinavimo centrams 

skirtų pranešimų, per Įvykių informacijos tinklą 

priimta 110 pranešimų.  



 

 

Ačiū už dėmesį! 


