Příloha č. 6
ROZHODOVACÍ NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ A OZNAMOVÁNÍ UDÁLOSTÍ,
KTERÉ MOHOU PŘEDSTAVOVAT OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Události zjištěné národním systémem dohledu
Případ výskytu
následujících chorob
je neobvyklý či
neočekávaný a může
mít vážný dopad na
veřejné zdraví, a
proto by měl být
oznámen a,b:
- neštovice,
- dětská obrna,
způsobená divokým
poliovirem,
- chřipkové
onemocnění
způsobené novým
podtypem,
- akutní syndrom
dýchacích cest
(SARS).

NEBO

Jakákoli událost
s potenciálním
mezinárodním
dopadem na veřejné
zdraví, včetně
událostí, jejichž
příčiny či zdroje
nejsou známy a jež
se týkají jiných
událostí nebo chorob
než těch, které jsou
vyjmenovány
v políčku nalevo a
v políčku napravo,
povede k použití
algoritmu.

NEBO

Je dopad události na veřejné
zdraví vážný?

Ano

Ne

Je událost neobvyklá nebo
neočekávaná?

Ano

Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?

Ano

Ne

Ne
Existuje významné riziko
šíření v mezinárodním
měřítku?

Existuje významné riziko
šíření v mezinárodním
měřítku?

Ano

Událost týkající se
následujících chorob povede
k použití algoritmu vždy,
protože tyto choroby projevily
schopnost způsobit vážný
dopad na veřejné zdraví a
rychle se šířit v mezinárodním
měřítku a,b:
- cholera,
- plicní mor
- žlutá zimnice,
- virové hemoragické horečky
(Ebola, Lassa, Marburg),
- západní nilská horečka,
- jiné choroby národního nebo
regionálního významu, např.
horečka dengue, horečka údolí
Rift a meningokoková
onemocnění.

Ano

Ne

Ne

Existuje významné riziko omezení
mezinárodního cestování nebo
obchodu?

Ano

Ne

V tomto stadiu se
neoznamuje. Zhodnotit
znovu, až bude
k dispozici více
informací.

PODLE MEZINÁRODNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PŘEDPISŮ JE TŘEBA
UDÁLOST OZNÁMIT SZO
a
b

Podle definic případů SZO.
Seznam chorob se používá pouze pro účely MZP 2005
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PŘÍKLADY PRO UPLATŇOVÁNÍ ROZHODOVACÍHO NÁSTROJE PRO
HODNOCENÍ A OZNAMOVÁNÍ UDÁLOSTÍ, KTERÉ MOHOU PŘEDSTAVOVAT
OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Příklady uvedené v této příloze nejsou závazné a slouží pouze pro orientaci a pomoc při
výkladu kritérií rozhodovacího nástroje.

Je dopad události na veřejné zdraví vážný?

SPLŇUJE UDÁLOST ALESPOŇ DVĚ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ?
I. Je dopad události na veřejné zdraví vážný?
1.
Je počet případů výskytu a/nebo počet úmrtí u tohoto typu události velký
vzhledem k danému místu, době či obyvatelstvu?
2.
Má událost potenciál mít velký dopad na veřejné zdraví?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY OKOLNOSTÍ, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VELKÉMU DOPADU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ:
 Událost způsobená patogenem s vysokým potenciálem způsobit epidemii
(infekčnost původce, vysoká úmrtnost, více přenosových cest nebo zdraví nosiči).
 Známky selhání léčení (nová nebo vznikající odolnost vůči antibiotikům, selhání
očkování, odolnost vůči protilátkám nebo jejich selhání).
 Událost představuje významné riziko pro veřejné zdraví i tehdy, nebyly-li zjištěny
žádné případy u lidí nebo jich bylo zjištěno velmi málo.
 Hlášeny případy výskytu u zdravotnických pracovníků.
 Ohrožené obyvatelstvo je zvláště zranitelné (uprchlíci, nízká úroveň imunizace,
děti, starší lidé, nízká imunita, podvýživa atd.).
 Průvodní faktory, které mohou bránit reakci v oblasti veřejného zdraví nebo ji
zdržet (přírodní katastrofy, ozbrojené konflikty, nepříznivé povětrnostní podmínky,
více ohnisek ve smluvním státě).
 Událost v oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva.
 Šíření toxických, infekčních či jinak nebezpečných materiálů, které se mohou
vyskytovat ve volné přírodě či jinak a kontaminovaly či mají potenciál
kontaminovat obyvatelstvo a/nebo velkou zeměpisnou oblast.
3.

Je třeba pomoci z vnějšku pro zjištění a vyšetření současné události, reakci na
ni a její kontrolu či pro zamezení výskytu nových případů?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY SITUACÍ, KDY MŮŽE BÝT POMOCI ZAPOTŘEBÍ:
 Nedostatečné lidské, finanční, materiální nebo technické zdroje – zejména:
- nedostatečná laboratorní či epidemiologická kapacita k vyšetření události
(vybavení, pracovníci, finanční zdroje),
- nedostatečné protilátky, léky a/nebo vakcíny a/nebo ochranné pomůcky,
vybavení pro dekontaminaci nebo podpůrné vybavení pro pokrytí
předpokládaných potřeb,
- dosavadní systém dohledu je pro včasné zjištění nových případů
nevyhovující.
JE DOPAD UDÁLOSTI NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VÁŽNÝ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 1, 2 nebo 3 výše.
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Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?
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II. Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?
4.
Je událost neobvyklá?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY NEOBVYKLÝCH UDÁLOSTÍ:
 Událost je způsobena neznámým původcem nebo zdroj, nositel či přenosová cesta
je neobvyklá nebo neznámá.
 Vývoj případů výskytu je vážnější, než se předpokládalo (včetně nemocnosti nebo
úmrtnosti), nebo vykazuje neobvyklé příznaky.
 Samotná událost je pro oblast, roční období či obyvatelstvo neobvyklá.
5.
Je událost neočekávaná z hlediska veřejného zdraví?
NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ:
 Událost způsobená chorobou/původcem, který již byl(a) ve smluvním státě
vymýcen(a) či zlikvidován(a) nebo nebyl(a) předtím hlášen(a).

JE UDÁLOST NEOBVYKLÁ NEBO NEOČEKÁVANÁ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 4 nebo 5 výše.

Existuje významné riziko šíření v mezinárodním měřítku?

6.
7.

III. Existuje významné riziko šíření v mezinárodním měřítku?
Existují důkazy o epidemiologické vazbě na podobné události v jiných státech?
Existuje jiný faktor, který by nás měl upozornit na potenciál pohybu původce,
nositele či hostitele přes hranice států?

NÁSLEDUJÍ PŘÍKLADY OKOLNOSTÍ,
V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU:

KTERÉ

MOHOU

PREDISPONOVAT

K ŠÍŘENÍ

 Tam, kde existují důkazy o šíření v místním měřítku, je indikační případ (nebo jiné
související případy), u něhož v předchozím měsíci došlo k:
- mezinárodnímu cestování (nebo doba rovnající se inkubační době, je-li
patogen známý),
- účasti na mezinárodním setkání (pouť, sportovní akce, konference aj.),
- blízkému kontaktu s osobou cestující mezinárodně nebo vysoce mobilním
obyvatelstvem.
 Událost způsobená kontaminací životního prostředí, u níž je potenciál šíření přes
mezinárodní hranice.
 Událost v oblasti intenzivního mezinárodního provozu s omezenou kapacitou
hygienické kontroly nebo detekce či dekontaminace v životním prostředí.
EXISTUJE VÝZNAMNÉ RIZIKO ŠÍŘENÍ V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 6 nebo 7 výše.
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Riziko mezinárodních omezení?
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IV. Existuje významné riziko omezení mezinárodního cestování nebo obchodu?
8.
Vedly podobné události v minulosti k mezinárodním omezením obchodu a/nebo
cestování?
9.
Je podezření nebo je známo, že zdroj je potravina, voda nebo jiné zboží, které by
mohlo být kontaminováno a bylo vyvezeno do jiných států či dovezeno z jiných
států?
10.
Došlo k události v souvislosti s mezinárodním setkáním nebo v oblasti
intenzivního cestovního ruchu?
11.
Způsobila událost to, že úřední osoby ze zahraničí nebo mezinárodní média
žádaly o další informace?
EXISTUJE VÝZNAMNÉ RIZIKO OMEZENÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ČI CESTOVÁNÍ?
Odpovězte „ano“, pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 8, 9, 10 nebo 11 výše.

Smluvní státy, které odpovědí „ano“ na otázku, zda událost splňuje kterákoli dvě ze čtyř
výše uvedených kritérií (I-IV), uvědomí podle článku 6 Mezinárodních zdravotnických
předpisů SZO.
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