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Kas yra sprendimo priėmimo Kas yra sprendimo priėmimo 
dokumentas?dokumentas?

 Kriterijai, kuriais būtina naudotis vertinant 
įvykius šalies teritorijoje ir įvertinus, kad  
įvykiai gali sukelti tarptautinio masto 
ekstremalią visuomenės sveikatai
situaciją, informuoti apie juos PSO per 
Nacionalinį TSPT koordinavimo centrą



Įvykiai, apie kuriuos gali tekti Įvykiai, apie kuriuos gali tekti 
pranešti:pranešti:

 biologinės (infekcinės, neinfekcinės), cheminės ar radiobiologinės (infekcinės, neinfekcinės), cheminės ar radio--
branduolinės kilmės įvykiaibranduolinės kilmės įvykiai

 Įvykiai, kurių sukėlėjas, plitimo (perdavimo) būdas, Įvykiai, kurių sukėlėjas, plitimo (perdavimo) būdas, 
nežinomas, naujai nustatytas ar pranešimo teikimo metu nežinomas, naujai nustatytas ar pranešimo teikimo metu 
neišaiškintasneišaiškintas

 Įvykiai, susiję su užkrato (taršos) perdavimu ar galimybe Įvykiai, susiję su užkrato (taršos) perdavimu ar galimybe 
perduoti užkratą (taršą) per asmenis, užkrato perduoti užkratą (taršą) per asmenis, užkrato 
pernešėjus, krovinius, prekes (įskaitant maisto pernešėjus, krovinius, prekes (įskaitant maisto 
produktus) ir per aplinkąproduktus) ir per aplinką

 Įvykiai, kurie gali turėti poveikį visuomenės sveikatai  Įvykiai, kurie gali turėti poveikį visuomenės sveikatai  
ateityje, ir reikalauja imtis veiksmų, kad sumažinti ateityje, ir reikalauja imtis veiksmų, kad sumažinti 
galimas pasekmesgalimas pasekmes

 Įvykiai, kurie įvyksta (atsiranda) ne pagal jiems būdingą Įvykiai, kurie įvyksta (atsiranda) ne pagal jiems būdingą 
atsiradimo modelį atsiradimo modelį 



Sprendimo priėmimo dokumentasSprendimo priėmimo dokumentas
vienas ar keli susirgimai viena iš 4 vienas ar keli susirgimai viena iš 4 
specifinių ligų, kurios yra specifinių ligų, kurios yra 
neįprastos ir netikėtos ir gali neįprastos ir netikėtos ir gali 
sukelti tarptautinio masto sukelti tarptautinio masto 
ekstremalią visuomenės sveikatai ekstremalią visuomenės sveikatai 
situacijąsituaciją

Bet koks įvykisBet koks įvykis, galintis kelti galintis kelti 
tarptautinio masto riziką visuomenės tarptautinio masto riziką visuomenės 
sveikataisveikatai



Įvykio vertinimo kriterijaiĮvykio vertinimo kriterijai

 poveikio visuomenės sveikatai sunkumaspoveikio visuomenės sveikatai sunkumas

 įvykiįvykiss neįprastaneįprastass ar netikėtaar netikėtass

 dideldidelė įvykio plitimo tarptautiniu mastu rizika ė įvykio plitimo tarptautiniu mastu rizika 
ir/arir/ar

 rizika, kad įvykis sukels tarptautinių kelionių ar rizika, kad įvykis sukels tarptautinių kelionių ar 
prekybos apribojimusprekybos apribojimus



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai

I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

 1. Ar šio tipo įvykio atvejų ir (arba) mirčių skaičius yra 1. Ar šio tipo įvykio atvejų ir (arba) mirčių skaičius yra 
didelis tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ar tam tikrai didelis tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ar tam tikrai 
populiacijai? populiacijai? 

 2. Ar įvykis gali turėti didelį poveikį visuomenės 2. Ar įvykis gali turėti didelį poveikį visuomenės 
svsveieikatai?katai?



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai? (2)I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai? (2)
 Aplinkybių, sustiprinančių DIDELĮ poveikį visuomenės sveikatai, pavyzdžiai:Aplinkybių, sustiprinančių DIDELĮ poveikį visuomenės sveikatai, pavyzdžiai:

 Įvykį sukėlė patogenas, kuris lengvai gali sukelti epidemiją (infekcijos Įvykį sukėlė patogenas, kuris lengvai gali sukelti epidemiją (infekcijos 
sukėlėjo patogeniškumas, didelis mirties atvejų skaičius, daugybiniai sukėlėjo patogeniškumas, didelis mirties atvejų skaičius, daugybiniai 
perdavimo keliai ar sveikas nešiotojas).perdavimo keliai ar sveikas nešiotojas).

 Neefektyvaus gydymo indikacija (naujas ar atsirandantis atsparumas Neefektyvaus gydymo indikacija (naujas ar atsirandantis atsparumas 
antibiotikams, neefektyvus skiepijimas, atsparumas priešnuodžiams ar antibiotikams, neefektyvus skiepijimas, atsparumas priešnuodžiams ar 
priešnuodžių neveikimas).priešnuodžių neveikimas).

 Įvykis kelia didelę riziką visuomenės sveikatai net tuo atveju, jei dar Įvykis kelia didelę riziką visuomenės sveikatai net tuo atveju, jei dar 
nebuvo identifikuotas nė vienas žmonių susirgimo atvejis arba tokių nebuvo identifikuotas nė vienas žmonių susirgimo atvejis arba tokių 
atvejų buvo labai mažai.atvejų buvo labai mažai.

 Pranešta apie atvejus tarp sveikatos priežiūros darbuotojų.Pranešta apie atvejus tarp sveikatos priežiūros darbuotojų.
 Gyventojai, kuriems kyla rizika, yra ypač pažeidžiami (pabėgėliai, žemo Gyventojai, kuriems kyla rizika, yra ypač pažeidžiami (pabėgėliai, žemo 

imunizacijos lygio, vaikai, pagyvenusieji, turintys silpną imunitetą, blogai imunizacijos lygio, vaikai, pagyvenusieji, turintys silpną imunitetą, blogai 
besimaitinantys ir kt.).besimaitinantys ir kt.).

 Susiję faktoriai, galintys trukdyti visuomenės sveikatos institucijoms Susiję faktoriai, galintys trukdyti visuomenės sveikatos institucijoms 
reaguoti ar sulaikyti tokią reakciją (gamtos katastrofos, ginkluoti reaguoti ar sulaikyti tokią reakciją (gamtos katastrofos, ginkluoti 
konfliktai, nepalankios oro sąlygos, daugybiniai židiniai valstybėje konfliktai, nepalankios oro sąlygos, daugybiniai židiniai valstybėje 
Šalyje).Šalyje).

 Įvykis teritorijoje, kurioje didelis gyventojų tankumas.Įvykis teritorijoje, kurioje didelis gyventojų tankumas.
 Toksinių, infekcinių ar kitaip pavojingų medžiagų plitimas, galintis vykti Toksinių, infekcinių ar kitaip pavojingų medžiagų plitimas, galintis vykti 

natūraliai arba kitu būdu, kuris užkrėtė ar gali užteršti gyventojus ir natūraliai arba kitu būdu, kuris užkrėtė ar gali užteršti gyventojus ir 
(arba) didelę geografinę teritoriją (arba) didelę geografinę teritoriją 



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai? (3)I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai? (3)

 3. Ar esamam įvykiui nustatyti, ištirti, reaguoti į jį 3. Ar esamam įvykiui nustatyti, ištirti, reaguoti į jį 
ir jį kontroliuoti, taip pat užkirsti kelią naujiems ir jį kontroliuoti, taip pat užkirsti kelią naujiems 
atvejams reikia išorinės pagalbos?atvejams reikia išorinės pagalbos?
Toliau pateikiami pavyzdžiai, kada gali reikėti pagalbos: Toliau pateikiami pavyzdžiai, kada gali reikėti pagalbos: 
 Nepakankami žmogiškieji, finansiniai, materialieji ar techniniai Nepakankami žmogiškieji, finansiniai, materialieji ar techniniai 

ištekliai, ištekliai, ypačypač::
 Nepakankami laboratoriniai ar epidemiologiniai pajėgumai ištirti Nepakankami laboratoriniai ar epidemiologiniai pajėgumai ištirti 

įvykį (įranga, personalas, finansiniai ištekliai).įvykį (įranga, personalas, finansiniai ištekliai).
 Nepakanka priešnuodžių, vaistų ir (arba) skiepų ir (arba) Nepakanka priešnuodžių, vaistų ir (arba) skiepų ir (arba) 

apsauginės įrangos, taršos pašalinimo įrangos arba pagalbinės apsauginės įrangos, taršos pašalinimo įrangos arba pagalbinės 
įrangos numatytiems poreikiams patenkinti.įrangos numatytiems poreikiams patenkinti.

 Turima priežiūros sistema yra nepakankama, kad laiku nustatytų Turima priežiūros sistema yra nepakankama, kad laiku nustatytų 
naujus atvejus naujus atvejus 



AR AR SUNKUSSUNKUS ĮVYKIO POVEIKIS VISUOMENĖS ĮVYKIO POVEIKIS VISUOMENĖS 
SVEIKATAI ?SVEIKATAI ?

 Atsakymas „Atsakymas „taiptaip“, jei atsakėte „taip“ į “, jei atsakėte „taip“ į 
pateiktus 1, 2 ar 3 klausimuspateiktus 1, 2 ar 3 klausimus. . 

 1. Ar šio tipo įvykio atvejų ir (arba) mirčių skaičius yra didelis tam tikroje 1. Ar šio tipo įvykio atvejų ir (arba) mirčių skaičius yra didelis tam tikroje 
vietoje, tam tikru laiku ar tam tikrai populiacijai? vietoje, tam tikru laiku ar tam tikrai populiacijai? 

 2. Ar įvykis gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai?2. Ar įvykis gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai?
 3. Ar esamam įvykiui nustatyti, ištirti, reaguoti į jį ir jį kontroliuoti, taip pat 3. Ar esamam įvykiui nustatyti, ištirti, reaguoti į jį ir jį kontroliuoti, taip pat 

užkirsti kelią naujiems atvejams reikia išorinės pagalbos?užkirsti kelią naujiems atvejams reikia išorinės pagalbos?



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas? II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas? 

 4. Ar įvykis neįprastas?4. Ar įvykis neįprastas?
Įvykių pavyzdžiai:Įvykių pavyzdžiai:
 Įvykį sukėlė nežinomas sukėlėjas arba šaltinis, Įvykį sukėlė nežinomas sukėlėjas arba šaltinis, 

pernešėjaspernešėjas ir perdavimo kelias yra neįprasti arba ir perdavimo kelias yra neįprasti arba 
nežinomi nežinomi (neįprastas įvykis)(neįprastas įvykis)

 Atvejų raida yra greitesnė nei tikėtasi (įskaitant Atvejų raida yra greitesnė nei tikėtasi (įskaitant 
sergamumą ir mirties atvejus) arba jos simptomai sergamumą ir mirties atvejus) arba jos simptomai 
neįprasti neįprasti (neįprastas įvykis).(neįprastas įvykis).

 Paties įvykio atsiradimas neįprastas tai teritorijai, Paties įvykio atsiradimas neįprastas tai teritorijai, 
sezonui ar populiacijai sezonui ar populiacijai (neįprastas įvykis)(neįprastas įvykis)



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas? (2)II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas? (2)

 5. Ar įvykis yra netikėtas visuomenės sveikatos 5. Ar įvykis yra netikėtas visuomenės sveikatos 
požiūriu?požiūriu?
Netikėtų įvykių pavyzdžiai:Netikėtų įvykių pavyzdžiai:
 Įvykį sukėlė liga ar veiksnys, jau pašalintas ar Įvykį sukėlė liga ar veiksnys, jau pašalintas ar 

išnaikintas valstybėje Šalyje, arba apie jį išnaikintas valstybėje Šalyje, arba apie jį 
nebuvo anksčiau pranešama. nebuvo anksčiau pranešama. 



AR ĮVYKIS NEĮPRASTAS AR NETIKĖTAS?

 Atsakymas „Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į “, jei atsakėte „taip“ į 
pirmiau pateiktus 4 ar 5 klausimus.pirmiau pateiktus 4 ar 5 klausimus.



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
III.III. Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?

 6. 6. Ar yra epidemiologiniAr yra epidemiologinioo ryšio su panašiais ryšio su panašiais 
įvykiais kitose valstybėse įrodymų?įvykiais kitose valstybėse įrodymų?

 7. 7. Ar yra koks nors veiksnys, kuris keltų nerimą Ar yra koks nors veiksnys, kuris keltų nerimą 
dėl galimybės sukėlėjui, pernešėjui ar dėl galimybės sukėlėjui, pernešėjui ar 
šeimininkui išplisti už valstybės sienos?šeimininkui išplisti už valstybės sienos?



Vertinimo kriterijaiVertinimo kriterijai
III.III. Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika? (2)Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika? (2)

 Aplinkybių, galinčių sukelti plitimą tarptautiniu Aplinkybių, galinčių sukelti plitimą tarptautiniu 
mastu, pavyzdžiai:mastu, pavyzdžiai:
 Kai yra plitimo vietos mastu įrodymų, pirminis atvejis (ar kiti Kai yra plitimo vietos mastu įrodymų, pirminis atvejis (ar kiti 

susiję atvejai), kurio ankstesnio mėnesio istorijoje yra: susiję atvejai), kurio ankstesnio mėnesio istorijoje yra: 
 tarptautinė kelionė (arba laikas, ekvivalentiškas inkubacijos tarptautinė kelionė (arba laikas, ekvivalentiškas inkubacijos 

laikotarpiui, jei patogenas žinomas);laikotarpiui, jei patogenas žinomas);
 dalyvavimas tarptautiniuose susirinkimuose (piligrimystė, sporto dalyvavimas tarptautiniuose susirinkimuose (piligrimystė, sporto 

renginiai, konferencija, kt.);renginiai, konferencija, kt.);
 artimas sąlytis su tarptautiniu keliautoju ar labai judria populiacija.artimas sąlytis su tarptautiniu keliautoju ar labai judria populiacija.

 Įvykis, kurį sukėlė aplinkos tarša, galinti plisti už Įvykis, kurį sukėlė aplinkos tarša, galinti plisti už 
tarptautinių sienų.tarptautinių sienų.

 Įvykis yra intensyvaus tarptautinio eismo teritorijoje, Įvykis yra intensyvaus tarptautinio eismo teritorijoje, 
turinčioje ribotus pajėgumus vykdyti higieninę kontrolę, turinčioje ribotus pajėgumus vykdyti higieninę kontrolę, 
nustatyti aplinkos būklę ar pašalinti taršą. nustatyti aplinkos būklę ar pašalinti taršą. 



AR DIDELĖ PLITIMO TARPTAUTINIU AR DIDELĖ PLITIMO TARPTAUTINIU 
MASTU RIZIKA ? MASTU RIZIKA ? 

 Atsakymas „Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į “, jei atsakėte „taip“ į 
pirmiau pateiktus 6 ar 7 klausimus.pirmiau pateiktus 6 ar 7 klausimus.



Vertinimo kriterijai

IV. Ar yra didelė tarptautinių kelionių 

ar prekybos apribojimų rizika?

 8. Ar anksčiau dėl panašių įvykių buvo tarptautiniu mastu 8. Ar anksčiau dėl panašių įvykių buvo tarptautiniu mastu 
apribota prekyba ir (arba) kelionės? apribota prekyba ir (arba) kelionės? 

 9. Galbūt įtariama ar žinoma, kad įtariamas šaltinis yra iš 9. Galbūt įtariama ar žinoma, kad įtariamas šaltinis yra iš 
kitų valstybių eksportuotas ar į kitas valstybes kitų valstybių eksportuotas ar į kitas valstybes 
importuotas maisto produktas, vanduo ar bet kokios kitos importuotas maisto produktas, vanduo ar bet kokios kitos 
prekės, kurios gali būti užterštos? prekės, kurios gali būti užterštos? 

 10. Ar įvykis atsirado kartu su tarptautiniu susibūrimu 10. Ar įvykis atsirado kartu su tarptautiniu susibūrimu 
arba intensyvaus tarptautinio turizmo teritorijoje? arba intensyvaus tarptautinio turizmo teritorijoje? 

 11. Ar dėl įvykio buvo gauti prašymai iš užsienio 11. Ar dėl įvykio buvo gauti prašymai iš užsienio 
pareigūnų ar tarptautinės žiniasklaidos suteikti daugiau pareigūnų ar tarptautinės žiniasklaidos suteikti daugiau 
informacijos? informacijos? 



AR YRA DIDELĖ TARPTAUTINIŲ KELIONIŲ AR AR YRA DIDELĖ TARPTAUTINIŲ KELIONIŲ AR 
PREKYBOS APRIBOJIMO RIZIKA?PREKYBOS APRIBOJIMO RIZIKA?

 Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į 
pirmiau pateiktus 8, 9, 10 ar 11 klausimus. 




