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Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu
Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi” 45. un 46.punktu
Lai laikus identificētu apdraudējumu sabiedrības veselībai vai ārkārtas medicīnisko situāciju, ko izraisījušas infekcijas slimības, (t.sk.
bīstamās infekcijas slimības un citi bioloģiskie aģenti) ārstniecības persona nekavējoties, jebkurā diennakts laikā telefoniski un
rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra dežurējošajam epidemiologam:
ja ir grupveida saslimšana ar trim un vairāk slimniekiem, kas atklāti vienlaikus, vai slimības inkubācijas laikā, ja ir profesionāli
pamatotas aizdomas par gadījumu epidemioloģisko saistību, ar šādām diagnozēm:
1. botulisms
2. bruceloze
3. difterija un difterijas izraisītāja nēsāšana
4. ērču encefalīts (ja inficēšanās notikusi alimentārā ceļā)
5. E.coli 157 un cita enterohemorāģisko E.coli izraisīta infekcija
6. hanta vīrusu infekcija (hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu)
7. leģioneloze
8. leptospiroze
9. malārija
10. meningokoku infekcija
11. ornitoze (psitakoze)
12. Q drudzis un citas riketsiozes
13. trihineloze
14. tularēmija
15. vēdertīfs un paratīfi
ja ir grupveida saslimšana ar pieciem un vairāk slimniekiem, kas atklāti vienlaikus, vai slimības inkubācijas laikā, ja ir
profesionāli pamatotas aizdomas par šo gadījumu epidemioloģisko saistību, ar šādām diagnozēm:
1. A hepatīts

2. jersinioze
3. salmoneloze
4. šigeloze
5. uztura toksikoinfekcija, izņemot botulismu, citas noteiktas un nenoteiktas etioloģijas akūtas zarnu infekcijas
6. masalas
7. epidēmiskais parotīts
8. masaliņas
9. garais klepus
10. gripa (ārpus gripas epidēmijas)
11. vīrusu etioloģijas meningīts, encefalīts, mielīts, meningoencefalīts, akūts kardīts
12. neskaidras etioloģijas smagas akūtas infekcijas slimības ar pieciem slimniekiem un vairāk, kas ievietoti stacionārā
par diviem un vairāk vakcinācijas izraisītiem komplikāciju (blakusparādību) gadījumiem, ja ir profesionāli pamatots, ka šīs
komplikācijas ir saistītas
Ziņas, kuras norāda ārstniecības personas, sniedzot operatīvo informāciju par grupveida saslimšanas gadījumiem
bīstamās infekcijas slimības gadījumā – slimnieka vārds, uzvārds, vecums, dzimums, dzīvesvieta (adrese), darbavieta vai
izglītības iestāde;
grupveida saslimšanas gadījumā – saslimušo un mirušo skaits;
slimnieka sākotnējā diagnoze, slimnieka vispārējais klīniskais stāvoklis, galvenie simptomi un slimības norises smagums;
saslimšanas datums un laiks;
datums, kurā saslimušais vērsies pēc medicīniskās palīdzības;
diagnozes noteikšanas datums un laiks;
stacionēšanas vieta, datums un laiks;
epidemioloģiskā anamnēze:
iespējamā inficēšanās vieta;
iespējamais infekcijas avots un pārnešanas faktors (ja ir zināms);
bīstamās infekcijas slimības gadījumā – datums, kad pēdējo reizi apmeklēta darbavieta vai izglītības iestāde;
pirmie veiktie pretepidēmijas pasākumi un cita svarīga informācija, tai skaitā nepieciešamība pēc dienesta palīdzības un
infektologu konsultācijas;
vakcinācijas izraisīto komplikāciju gadījumā – vakcinācijas datums, laiks, vakcinācijas iestādes nosaukums, vakcīnas
nosaukums, ražotājs un sērija;
ziņojuma sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, iestāde, adrese un kontakttālrunis.
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