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KOMISJONI OTSUS,
30. aprill 2009,
millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse
võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele
2119/98/EÜ
(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3517 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/363/EÜ)
määratlus, mis eristuks üldisemast gripi määratlusest, nii
et riiklikel pädevatel asutustel oleks võimalik edastada
ühenduse võrgustikku asjakohast teavet vastavalt otsuse
nr 2119/98/EÜ artiklile 4.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri
1998. aasta otsust, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik, (1) eriti selle
artikli 3 punkti c,

(4)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli
2004. aasta määruse (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus) (4) artikliga 9 esitas nimetatud keskus komisjoni nõudmisel
tehnilise dokumendi kõnealuse nakkushaiguse haigusjuhu
määratluse kohta, et aidata komisjonil ja liikmesriikidel
välja töötada sekkumisstrateegiad järelevalve ja reageerimise valdkonnas. Otsuse 2002/253/EÜ lisas nimetatud
nakkushaiguste haigusjuhu määratlusi tuleks selle dokumendi alusel ajakohastada.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
otsuse nr 2119/98/EÜ artikli 7 alusel moodustatud
komitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta otsuse 2000/96/EÜ
(nakkushaiguste kohta, mis kuuluvad järk-järgulisele
hõlmamisele ühenduse võrgustikuga vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 2119/98/EÜ) (2) I
lisa punkti 2.1 kohaselt on „vaktsineerimise abil ärahoitavad haigused”, sealhulgas „gripp”, hõlmatud epidemioloogilise seirega vastavalt otsusele nr 2119/98/EÜ.
Komisjoni 19. märtsi 2002. aasta otsuse 2002/253/EÜ
(millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ) (3)
artikli 2 kohaselt tuleks kõnealuse otsuse lisas sätestatud
haigusjuhtude määratlusi vajalikul määral ajakohastada
uusimate teaduslike andmete arvessevõtmiseks.
Põhja-Ameerikas ja viimasel ajal mitmes liikmesriigis on
teateid mitmest uue gripiviirusega nakatumise juhtumist.
Kõnealune viirus on otsuse 2000/96/EÜ I lisas nimetatud
haiguse „gripp” üks paljudest vormidest. Võttes aga
arvesse asjaolu, et kõnealuse viiruse puhul esineb oht
gripipandeemia tekkeks ning et selline olukord nõuab
viivitamata kooskõlastamist ühenduse ja riiklike pädevate
asutuste vahel, on vaja esitada eraldi haigusjuhu

(1) EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1.
(2) EÜT L 28, 3.2.2000, lk 50.
(3) EÜT L 86, 3.4.2002, lk 44.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2002/253/EÜ lisa täiendatakse käesoleva otsuse lisas
esitatud täiendava haigusjuhu määratlusega.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. aprill 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU

(4) ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
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LISA
Otsuse 2002/253/EÜ lisa täiendatakse järgmiselt:
„UUS GRIPIVIIRUS A (H1N1) (NIINIMETATUD SEAGRIPIVIIRUS A(H1N1) JA MEHHIKO GRIPIVIIRUS) (1)
Kliinilised kriteeriumid
Inimesed, kellel on üks kolmest järgnevast:
— palavik üle 38 °C JA äge hingamisteede nakkus;
— kopsupõletik (raskekujuline hingamisteede haigus);
— surm ebaselge ägeda hingamisteede nakkuse tõttu.
Laboratoorsed kriteeriumid
Vähemalt üks järgmistest proovidest:
— RT-PCR;
— viiruse kultiveerimine (nõutavad BSL-3 ruumid);
— A-tüüpi uuele gripiviirusele (H1N1) viirusele iseloomulike neutraliseerivate antikehade neljakordne tõus (tingib vajaduse paarisseerumite järele, haiguse ägedas faasis ja paranemisfaasis vähemalt 10–14 päeva hiljem).
Epidemioloogilised kriteeriumid
Vähemalt üks järgnevast kolmest seitse päeva enne haiguse ilmnemist:
— isik, kes on olnud lähedases kokkupuutes sellise isikuga, kelle puhul on kinnitatud uue gripiviiruse A (H1N1)
haigusjuhu esinemist, sel ajal, kui vastav isik oli haige;
— isik, kes käis reisil piirkonnas, kus on dokumenteeritud uue gripiviiruse A (H1N1) jätkuv inimeselt inimesele ülekandumine;
— isik, kes töötab laboris, kus uuritakse uue gripiviiruse A (H1N1) proove.
Haigusjuhu klassifikatsioon
A. Uurimisel olev juht
Kõik isikud, kes vastavad kliinilistele ja epidemioloogilistele kriteeriumidele.
B. Tõenäoline haigusjuht
Kõik isikud, kes vastavad kliinilistele JA epidemioloogilistele kriteeriumidele JA kellel on analüüsitulemustega tõestatud Atüüpi gripi nakkus, mille alamtüüpi ei osata määrata.
C. Kinnitatud haigusjuht
Kõik kinnitatud laboratoorsetele kriteeriumidele vastavad isikud.

(1) Viiruse nimetust muudetakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni esitatud definitsiooniga.”.
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