
ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 30. dubna 2009, 

kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení 
přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

2119/98/ES 

(oznámeno pod číslem K(2009) 3517) 

(Text s významem pro EHP) 

(2009/363/ES) 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologic-
kého dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství ( 1 ), 
a zejména na čl. 3 písm. c) uvedeného rozhodnutí, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Podle bodu 2.1 přílohy I rozhodnutí Komise 2000/96/ES 
ze dne 22. prosince 1999 o přenosných nemocích, které 
musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
2119/98/ES ( 2 ), se na „nemoci, jimž lze předcházet očko-
váním“, včetně „chřipky“, vztahuje epidemiologický dozor 
v síti Společenství podle rozhodnutí č. 2119/98/ES. 

(2) Podle článku 2 rozhodnutí Komise 2002/253/ES ze dne 
19. března 2002, kterým se stanoví definice případů pro 
hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
2119/98/ES ( 3 ), mají být definice případů stanovené 
v příloze uvedeného rozhodnutí v příslušné nezbytné 
míře aktualizovány na základě nejnovějších vědeckých 
údajů. 

(3) Bylo hlášeno několik případů nového viru chřipky 
v Severní Americe a nedávno i v několika členských 
státech. Tento virus je jednou z mnohých forem, které 
může mít nemoc „chřipka“ uvedená v příloze 
I rozhodnutí 2000/96/ES. Avšak vzhledem k tomu, že 
tento nový virus představuje riziko pandemické chřipky 
a vyžaduje neprodlenou spolupráci mezi Společenstvím 
a příslušnými vnitrostátními orgány, je nezbytné stanovit 
specifickou definici případu, která jej odlišuje od 

obecnější definice chřipky a která by umožnila 
příslušným vnitrostátním orgánům sdělit příslušné infor-
mace do sítě Společenství podle článku 4 rozhodnutí č. 
2119/98/ES. 

(4) Podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení 
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ( 4 ) 
(ECDC) poskytlo ECDC na žádost Komise technický 
posudek ohledně definice případu této přenosné nemoci, 
který pomůže Komisi a členským státům při rozvoji 
intervenčních strategií v oblasti dozoru a reakce. Definice 
případů uvedené v příloze rozhodnutí 2002/253/ES by 
měly být na základě tohoto příspěvku aktualizovány. 

(5) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zřízeného článkem 7 rozhodnutí č. 
2119/98/ES, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Příloha rozhodnutí 2002/253/ES se doplňuje o další definici 
případu obsaženou v příloze tohoto rozhodnutí. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 30. dubna 2009. 

Za Komisi 
Androulla VASSILIOU 

členka Komise
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PŘÍLOHA 

Do přílohy rozhodnutí 2002/253/ES se doplňuje tento text: 

„NOVÝ VIRUS CHŘIPKY A(H1N1) (TAKZVANÝ VIRUS PRASEČÍ CHŘIPKY A(H1N1) A VIRUS MEXICKÉ CHŘIPKY) ( 1 ) 

Klinická kritéria 

Každá osoba s jednou z těchto tří situací: 

— horečka > 38 °C A známky a příznaky akutní infekce dýchacích cest, 

— zápal plic (těžké onemocnění dýchacích cest), 

— úmrtí na nevysvětlené akutní onemocnění dýchacích cest. 

Laboratorní kritéria 

Nejméně jeden z těchto testů: 

— RT-PCR, 

— kultivace viru (vyžadující zařízení se zabezpečením BSL 3), 

— čtyřnásobný vzestup neutralizačních protilátek specifických pro nový virus chřipky A(H1N1) (vyžaduje párová séra, od 
akutní fáze onemocnění a poté v rekonvalescentní fázi 10–14 dnů nato minimálně). 

Epidemiologická kritéria 

Nejméně jedna z těchto tří situací během 7 dnů před nástupem nemoci: 

— osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným případem infekce novým virem chřipky A(H1N1) v době, kdy byl 
tento případ nemocný, 

— osoba, která cestovala do oblasti, kde je dokumentován trvalý přenos nové chřipky A(H1N1) z člověka na člověka, 

— osoba pracující v laboratoři, kde jsou testovány vzorky nového viru chřipky A(H1N1). 

Klasifikace případů 

A. Vyšetřovaný případ 

Každá osoba splňující klinická a epidemiologická kritéria. 

B. Pravděpodobný případ 

Každá osoba splňující klinická A epidemiologická kritéria A s laboratorními výsledky prokazujícími pozitivní infekci 
chřipkou typu A nezařaditelnou do podtypu. 

C. Potvrzený případ 

Každá osoba splňující laboratorní kritéria pro potvrzení. 

( 1 ) Název bude změněn v souladu s definicí vydanou Světovou zdravotnickou organizací.“.
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