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Pranešime...
 Biologinės kilmės ekstremali visuomenės sveikatai 

situacija (BKEVSS)
 Informacijos apie BKEVSS teikimo PSO atvejai
 Informacijos apie BKEVSS rinkimas, vertinimas, 

teikimas
 Informacijos apie BKEVSS verinimo principai
 Praktinės situacijos
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Apibrėžimas
Biologinės kilmės ekstremali visuomenės sveikatai 

situacija:

 užkrečiamosios ligos atvejis ar protrūkis, nurodytas PSO 
TSPT II priede 

 kitas užkrečiamosios ligos atvejis, protrūkis  

 kitas įvykis, sukeltas biologinio agento

 galintys turėti sunkų poveikį visuomenės sveikatai

 galintys išplisti tarptautiniu mastu
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Informacijos apie biologinės kilmės ekstremalias 
visuomenės sveikatai situacijas teikimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-01-14 įsakymas 
Nr. V-17 „Dėl informacijos apie ekstremalias visuomenės  sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį 

susirūpinimą, rinkimo,  vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo  
patvirtinimo“ (Žin. 2010; Nr. 9-468)



Informacijos apie BKEVSS teikimo PSO 
atvejai:

I. Visada ir nedelsiant nustačius:
Raupus
Poliomielitą, sukeltą laukinio štamo polioviruso
Gripą, sukeltą naujo gripo viruso potipio
Sunkų ūminį respiracinį sindromą (SŪRS)

II. Nustačius:
kitą užkrečiamosios ligos atvejį / protrūkį
kitą biologinės kilmės įvykį 

...ir atlikus vertinimą sprendimų priėmimo 
dokumentas rodo, kad reikia pranešti
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Informacijos rinkimas, vertinimas, teikimas 
(I atvejis)

ASPĮ

TVSPĮ

NKC 
(ESSC)

• Raupai
• Poliomielitas
• Gripas, sukeltas naujo 
gripo viruso potipio
• SŪRS

PSO

Epidemiologinis tyrimas,
....vertinimas neatliekamas

Nedelsiant ir visada

ULAC
VVSPT

Vadovaujantis 2002-12-24 
SAM įsakymu Nr. 673 “Dėl privalomojo 

epidemiologinio registravimo, 
privalomojo informacijos apie 

epidemiologinio registravimo objektus 
turinio ir informacijos privalomojo 
perdavimo tvarkos patvirtinimo”

Vadovajantis SAM 2010 -
06-17 įsakymu Nr. V-559 
“Dėl  LR SAM 2004-05-28 
įsakymo Nr. V-397 “Dėl 

užkrečiamųjų ligų ir 
sveikatos problemų, dėl 
kurių turi būti atliekama 

epidemiologinė priežiūra, 
sąrašo ir informacijos 

teikimo tvarkos 
patvirtinimo” pakeitimo
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Informacijos rinkimas, vertinimas, teikimas 
(II atvejis)

ASPĮ

TVSPĮ

• Epidemiologinis tyrimas
• Pirminis vertinimas, pagal sprendimų 
priėmimo dokumentą

Vadovaujantis 2010-06-17
SAM įsakymu Nr. V-559

ULAC VVSPT
• Vertinimas
• Sprendimas

Nustačius kt. užkrečiamas ligas
protrūkius, įvykius nepatenkančius 
į SAM įsakymą Nr. V-559

NKC 
(ESSC)SAM ESVC

Kt. 
Kompetenti

ngos 
institucijos

PSO

Kt. šalių 
NKC
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Informacijos rinkimas, vertinimas, teikimas 
poilsio laiku (I, II atvejai)

ASPĮ

TVSPĮ

ULAC VVSPT

NKC (ESSC)

• Vertinimas
• Sprendimas

• Raupai
• Poliomielitas
• Gripas, sukeltas naujo 
gripo viruso potipio
• SŪRS

PSO



Šių ligų atvejai yra neįprasti, netikėti 
galintys turėti rimtą poveikį 
visuomenės sveikatai, todėl 
pranešama iš karto: raupai, 
poliomielitas, sukeltas laukinio 
štamo polioviruso, gripas sukeltas 
naujojo gripo viruso potipio, staigus 
ūminis respiracinis sindromas 
(SŪRS )

Bet koks kitas užkrečiamosios 
ligos atvejis, protrūkis, kitas 
įvykis, galintis kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai, įskaitant 
nežinomos kilmės

Visuomenės sveikatos vertinimo kriterijai: Taip Ne Taip Ne

Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai? X
Ar Įvykis neįprastas ar netikėtas? X

Ar yra didelė ligos plitimo tarptautiniu mastu rizika?

Ar yra didelė tarptautinių kelionių ar prekybos 
apribojimų rizika ?

Du ar > “TAIP”  panešama PSO

BKEVSS

BKEVSS informacijos vertinimas



Praktinių situacijų vertinimas,
taikant sprendimų priėmimo dokumentą
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Situacija Nr.1
 Šalyje A, kurioje gerai išvystyta pramonė, registruoti 72 išplitę 

hemoraginės diarėjos atvejai (sukelti E. coli) 

 Atvejai susiję su šviežių, fasuotų špinatų vartojimu 

 7 iš 63 hospitalizuotų atvejų išsivystė hemolitinis ureminis 
sindromas (1 vaikas mirė) 

 Verotoksigeninė E. Coli O157:H7 buvo iškirta iš špinatų ir 
susirgusiųjų asmenų klinikinių ėminių

 Špinatai buvo tiekiami tiek į šalies A, tiek į kitų 5 šalių prekybos 
tinklus

 Taikytos valdymo (kontrolės) priemonės susirgusiems ir 
kontaktiniams asmenims

 Užkrėstas maisto produktas (fasuoti špinatai) eliminuotas iš 
prekybos



Vertinimas: 1 kriterijus

Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 sukėlėjas sukelia sunkų HUS (10% atvejų, ypatingai mažiems 

vaikams ir pagyvenusiems asmenims)
 HUS sąlygoja didelį mirštamumą, ypač vaikų tarpe
 išplitęs infekcijos perdavimo veiksnys (užkrėstas maisto 

produktas)

12



Vertinimas: 2 kriterijus

Ar įvykis neįprastas ar netikėtas?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 žinomi infekcijos plitimo būdai:

– per maistą (žalią, nepilnai šiluminiai apdorotą mėsą, žalią pieną)
– netiesiogiai per fekalijomis užterštą vandenį ir kt. maisto 
produktus
– kryžminė tarša, gamybinio proceso metu

 žinoma infekcijos klinika
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Vertinimas: 3 kriterijus

Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 užterštas maisto produktas eksportuotas ir į kitas šalis
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Vertinimas: 4 kriterijus

Ar didelė tarptautinių kelionių ar prekybos apribojimo 
rizika?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 užterštas maisto produktas ekportuotas į kitas šalis ir galimas 

tarptautinis prekybos apribojimas
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Sprendimas: “Ar turi būti pranešama PSO?”

Taisyklė
“....jei bent du vertinimo kriterijai = “TAIP”                         PSO...” 

Atlikus situacijos Nr. 1 vertinimą:
 vertinimo kriterijų rezultatas = “3 TAIP”
 reikalinga informuoti PSO  

pranešama
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“Išmoktos pamokos”

 Su maisto sauga susiję įvykiai (per maistą plintančios 
užkrečiamosios ligos) gali turėti sunkų poveikį visuomenės 
sveikatai ir reikalauja atlikti vertinimą ir jei reikalinga pranešti

 Tikėtina, kad įvykiai susiję su nesaugiu maisto importu / eksportu 
sąlygos tarptautinės prekybos apribojimą
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Situacija Nr. 2
 Viename iš šalies X miestų, buvo vykdomi geriamojo vandens 

vamzdžių santechniniai darbai. Gyventojams buvo rekomenduota 
negerti nevirinto vandens bent keletą pirmųjų savaičių

 Nepaisant šių įspėjimų mieste kilo didelis vidurių šiltinės protrūkis 
(600 atvejų) 

 14 asmenų mirė nuo išsivysčiusių ligos komplikacijų  

 Sveikatos specialistai patikrino tiekiamo vandens kokybę. Šiuo 
metu vanduo skirtas vartojimui yra saugus. Susirgimų skaičius 
nedidėja

 Nėra pranešimų apie registruotus šios ligos atvejus kaimyniniuose 
miestuose

 Vidurių šiltinė yra dažna, pasikartojanti, atsinaujinanti visuomenės 
sveikatos problema šalyje X



Vertinimas: 1 kriterijus

Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 registruojamų atvejų skaičius nedidėja
 tiekiamas geriamasis vanduo jau yra saugus
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Vertinimas: 2 kriterijus

Ar įvykis neįprastas ar netikėtas?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 žinomas sukėlėjas, infekcijos šaltinis, plitimo būdas
 šalis X yra endeminė vidurių šiltinės šalis
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Vertinimas: 3 kriterijus

Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 tai vietinio geriamojo vandens užteršimas, apribotas geografinės 

teritorijos, todėl mažai tikėtina, kad liga išplis tarptautiniu keliu
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Vertinimas: 4 kriterijus

Ar didelė tarptautinių kelionių ar prekybos apribojimo 
rizika?

TAIP       NE

Todėl, kad:
 nėra būtinybės riboti tarptautinę prekybą ir keliones
 atvykstantiems keliautojams tikslinga rekomenduoti saugiai 

vartoti geraimą vandenį
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Sprendimas: “Ar turi būti pranešama PSO?”

Atlikus situacijos Nr. 2 vertinimą:
 vertinimo kriterijų rezultatas = “0 TAIP”
 PSO nepranešama 

“Išmoktos pamokos”:
 Kiekvienas įvykis turi būti vertinamas, kadangi priklausomai nuo 

aplinkybių jis gali kelti / nekelti rizikos visuomenės sveikatai 

 dažnai didelis endeminės užkrečiamosios ligos protrūkis, jei yra 
laiku taikomos tinkamos kontrolės (valdymo) premonės, nesukelia 
ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos apie kurią reikėtų 
pranešti



Ačiū už dėmesį


