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Sissejuhatus 
2008. aastal avaldas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) kokku 21 teaduslikku dokumenti. Neist 
olulisemad on Euroopa Liidu tuberkuloosivastase võitluse raamtegevuskava, teabematerjal poliitikavalikute kohta 
inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu vaktsineerimise kasutuselevõtuks ning kaks seirearuannet: Nakkushaiguste 
epidemioloogiline aastaaruanne Euroopas 2008. aastal ja HIV/AIDSi seire Euroopas – 2007. Viimati nimetatud 
aruanne koostati esimest korda koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbürooga (WHO EURO); 
see käsitleb olukorda Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja veel WHO EURO piirkonna 23 riigis. 

ECDC valitud dokumentidest, nagu eespool nimetatud , on koostatud kokkuvõtted eesmärgiga teha need 
dokumendid kõigis Euroopa Liidu keeltes poliitikakujundajatele kättesaadavaks. Kokkuvõtted kajastavad 
originaalväljaannete sisu, kuid kokkuvõtetest võib puududa tervikdokumendi olulisi nüansse. Lugejad, kes soovivad 
üksikasjalikku ülevaadet, saavad lugeda terviktekste veebiaadressilt http://ecdc.europa.eu/en/Publications.  

ECDC 2008. aasta väljaannete täielik loetelu on esitatud lisas. Kõik väljaanded on koos sisu lühikirjeldusega 
elektroonisel kujul olemas eespool esitatud veebiaadressil. Valitud aruanded on olemas ka trükistena. Paberkandjal 
eksemplari saab tellida e-kirjaga aadressilt publications@ecdc.europa.eu. 

http://ecdc.europa.eu/en/Publications/�
mailto:publications@ecdc.europa.eu�
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Tehniline aruanne 
1. Klamüüdia tõrjemeetmete uuring Euroopa Liidu riikides  
(Avaldatud 2008. aasta mais) 

Aruandes kirjeldatakse Euroopa klamüüdia sõeluuringu projekti (SCREen) ulatust ja tulemusi; see on väidetavalt 
seni suurim Euroopa Liidus tehtud klamüüdia tõrjemeetmete uuring. Projekt toimus 2006. aasta novembrist 2007. 
aasta augustini ning selle käigus koguti andmeid Euroopa Liidu liikmesriikidest ja kandidaatriikidest, samuti EFTA 
liikmesriikidest ja Ameerika Ühendriikidest. 

Kõigile liikmesriikidele ja kandidaatriikidele posti teel saadetud küsimustiku ning valitud liikmesriikide 
tervisekaitsespetsialistide ja tervishoiuteenuste osutajate juurde tehtud põhjalike visiitide käiguskoguti projektis 
üksikasjalikku teavet klamüüdia diagnoosimise, sõeluuringute, juhupõhise ravi, klamüüdia levimusuuringute ja 
muude klamüüdiaga seonduvate rahvatervise valdkondade kohta. Projekti käigus analüüsiti põhjalikult riikide 
tervisekaitsesüsteemide klamüüdianakkuste leviku tõkestamise strateegiaid. 

Aruande üldeesmärk oli analüüsida liikmesriikide klamüüdia tõrjeprogramme ja tõrjemeetmeid ning esitada 
ettepanekud klamüüdianakkuse tõhusamaks ennetamiseks ja tõrjeks piirkonnas. Konkreetsed eesmärgid olid 
järgmised: 

• koguda süstemaatilist teavet C. trachomatis bakteri tõrjega seotud tervisekaitsemeetmete kohta Euroopa 
Liidu liikmes- ja kandidaatriikides, Euroopa Liidu Euroopa naaberriikides ja Ameerika Ühendriikides; 

• koguda nendest riikidest ühtlasi andmeid demograafia- ja majandusnäitajate, tervishoiusüsteemide, 
klamüüdia levimuse ja seksuaalkäitumise uuringute kohta; 

• luua andmete haldamiseks elektrooniline andmebaas; 
• koguda valitud Euroopa Liidu liikmesriikidest põhjalikku teavet klamüüdia tõrjemeetmete kohta; 
• anda ECDC-le soovitusi rahvatervise meetmete ja täiendavate teadusuuringute kohta. 

34 väljavalitud riigi hulgast saabusid vastused 29 Euroopa riigist ja Ameerika Ühendriikidest (üldine 
vastamissagedus 88 %). Andmeid ei esitanud Küpros, Slovakkia, Poola ja Horvaatia. Uuringu kõige olulisemad 
tulemused on järgmised: 

• 29 osalevast Euroopa riigist 17 riigis oli välja antud vähemalt üks riikliku asutuse soovitatud kliiniliste tavade 
suunis, mis käsitles klamüüdianakkusega patsientide juhuikorralduse aspekte. 3 Euroopa Liidu liikmesriigis 
(Bulgaaria, Kreeka ja Soome) alles kestis suunise väljaandmine või väljatöötamine. 

• Klamüüdiatesti tegemise võimalus oli olemas kõigi osalevate riikide günekoloogiakabinettides või -kliinikutes; 
23 riigis käsitleti seda esmatasandi arstiabina. Viies riigis turustati klamüüdiateste apteegis või muudes 
ravimite käsi müügipunktides. 

• Kui oli ette nähtud teatada nakkusest partnerile, siis tegid seda saadud andmete järgi kõige sagedamini 
arstid ise või kutsuti partner erikliinikusse. 

• Nukleiinhappe amplifikatsioonitestid olid teataval määral kättesaadavad kõigis riikides peale ühe. 9 riigis 
testiti alla 50 % proovidest nukleiinhappe amplifikatsioonitesti abil. 

• Enamikus riikides olid olemas diagnoositud klamüüdianakkusest riigi tervisekaitseasutustele teatamise 
süsteemid, kuid ligikaudu kolmandik riike ei avaldanud neid andmeid korrapäraselt. 

• 13 riigis on olemas korrapärased andmed klamüüdianakkuse poolt tekitatavate võimalike kliiniliste 
tüsistuste kohta. 

• Seksuaalkäitumise ja klamüüdia levimuse uuringud on tehtud 8 riigis ning elanikkonna hulgas klamüüdia 
levimust käsitlevad uuringud 7 riigis.  

Riikide liigitamiseks töötati SCREen projekti käigus välja ka klamüüdia tõrjemeetmete tüpoloogia, mis põhines 
sugulisel teel levivate nakkuste tõrjemeetmete põhimõtetel. Klamüüdia tõrjemeetmete liigid olid järgmised: 
organiseeritud tegevus puudub (13 riiki: Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Kreeka, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, 
Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Soome, Šveits ja Türgi); juhupõhine ravi (5 riiki: Austria, Itaalia, Leedu, Saksamaa 
ja Tšehhi Vabariik); haigusjuhtude tuvastamine (3 riiki: Belgia, Prantsusmaa ja Ungari); oportunistlike organismide 
leidumise testimine (6 riiki: Eesti, Island, Läti, Norra, Rootsi ja Taani); organiseeritud sõeluuringud (2 riiki: 
Madalmaad ja Ühendkuningriik (ainult Inglismaa)). 

Tulemused näitavad, et 2 Euroopa riigis on olemas jätkuvad (Inglismaa, Ühendkuningriik, oportunistlik) või 
katselised (Madalmaad, ennetav) klamüüdia sõeluuringu programmid. Veel 9 riiki teatas kavast kehtestada 
oportunistlik, ennetav või määramata korraldusega sõeluuringu programm. Neist 5 riigis puudub praegu klamüüdia 
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juhupõhise ravi suunis. Klamüüdia rasedatele ettenähtud sõeluuringut tehakse Eestis ja Lätis, kahes Taani 
piirkonnas saadetakse igal aastal 18–19 või 21–22 aastastele posti teel klamüüdia sõeluuringu kutse. 

SCREen-projektis välja töötatud tüpoloogiat saab tulevikus kasutada riiklike klamüüdia tõrjemeetmete intensiivsuse 
hindamiseks ja otsustamisel, mis meetmeid tuleks tõhustada või ette võtta. 
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ECDC juhendid 
2. HPV-vaktsiinide kasutuselevõtu juhend Euroopa Liidu 
riikides 
(Avaldatud 2008. aasta jaanuaris) 

Dokumendis sätestatakse inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiinide kasutuselevõtu teaduslik alus, et aidata 
Euroopa Liidu liikmesriikidel teha poliitikavalikuid. Dokumendis tõstetakse esile probleemid, mida tuleks arvesse 
võtta, ning esitatakse neist iga kohta poliitikavalikute loetelu.  

Juhendi töötas välja teadusekspertide komisjon, ECDC algatas juhendi koostamise ja koordineeris seda ning ECDC 
nõukoda vaatas juhendi läbi. 

Emakakaelavähk ja inimese papilloomiviiruse nakkused Euroopa Liidus  
Emakakaelavähk on esinemissageduselt teisel kohal pärast rinnavähki, ohustades 15–44 aasta vanuseid naisi 
Euroopa Liidus. Igal aastal avastatakse ELis umbes 33 000 emakakaelavähi juhtu, neist 15 000 patsienti sureb. 
Emakakaelavähi peamine põhjus on suguteede püsiv nakatumine inimese papilloomiviiruse ohtliku tüvega. 

Suguelundite HPV-nakkus on väga levinud ja sellesse nakatutakse kiiresti pärast seksuaalelu alustamist. Enamik 
nakkustest vaibub iseenesest. Kuid püsiv nakatumine ohtliku HPV-tüvega võib põhjustada emakakaela rakkude 
muutusi, mille tagajärjel võib areneda emakakaelavähk. Ohtlikke HPV-tüvesid seostatakse ka teiste 
anogenitaalpiirkonna vähi liikidega ning pea ja kaela piirkonna vähiga nii meestel kui ka naistel. Mõned madala 
riskiastmega HPV-tüved põhjustavad meestel ja naistel suguelundite tüükaid. 

Inimese papilloomiviiruse vaktsiin 
Euroopas on kasutusluba antud kahele profülaktilisele HPV-vaktsiinile: neljavalentsele vaktsiinile Gardasil® (Sanofi 
Pasteur MSD) ja kahevalentsele vaktsiinile Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals). Mõlemad vaktsiinid on 
valmistatud viirusesarnastest osakestest ega põhjusta nakkusohtu. Vaktsiinidel on head ohutusomadused. 
Mõlemad vaktsiinid kaitsevad ohtlike HPV-tüvede 16 ja 18 eest, mis põhjustavad hinnanguliselt 73% 
emakakaelavähi juhtudest Euroopas. Gardasil kaitseb ka HPV 6 ja 11 eest, mis põhjustavad enamasti suguelundite 
tüükaid. Mahukate III etapi kliiniliste uuringute käigus on selgunud, et vaktsiinid hoiavad ära üle 90% 
vähieelsetest muutustest, mida seostatakse tüvedega 16 või 18 HPV-negatiivsetel naistel. Vaktsiine manustatakse 
kolme doosina kuue kuu jooksul. 

HPV-vaktsiinid ja emakakaelavähi sõeluuringud 
On selgunud, et süsteemsed ja ulatuslikud emakakaelavähi sõeluuringuprogrammid, mille käigus tagatakse 
rakumuutustega naistele tõhus tagasiside ja ravi, vähendavad emakakaelavähi esinemissagedust üle 80%. 
Süsteemsete sõeluuringuprogrammide kaudu jõutakse juhuslikest sõeluuringutest tulemuslikumalt kõige rohkem 
ohustatud naisteni, seatakse sisse kvaliteedikontrolli mehhanismid ning jälgitakse standarditud tegevusmeetmeid 
ja mõju. 

HPV-vaktsiin on emakakaelavähi leviku piiramise uus täiendav vahend. Kuid see ei välista emakakaelavähi 
sõeluuringute vajadust isegi HPV tüvede 16 ja 18 vastu vaktsineeritud naistel, keda endiselt ohustavad teised 
suure riskiastmega viiruse tüved. Riikide asutused peaksid jätkama jõupingutusi sõeluuringuprogrammide ulatuse 
ja kvaliteedi parandamiseks vaktsiini kasutuselevõtmisest olenemata. Sõeluuringuprogramme tuleks alustada 
eelkõige seal, kus neid ei ole veel käivitatud. 

HPV-vaktsiinid mõjutavad olemasolevate sõeluuringuprogrammide tõhusust, mida tuleb hoolikalt jälgida. Ulatuslik 
vaktsineerimine vähendab mõnevõrra HPVga seotud rakumuutuste esinemissagedust. Samuti võib vaktsineeritud 
naistel tekkida petlik kindlustunne, mistõttu nad osalevad sõeluuringutes vähem. Naisi tuleb teavitada ja innustada 
sõeluuringuprogrammides osalema isegi siis, kui nad on vaktsineeritud. Üks tähtsamaid eesmärke on saavutada 
sõeluuringute ja vaktsineerimise koosmõju kulutõhusal ja naistele maksimaalselt kasulikul viisil.  

Keda tuleks vaktsineerida? HPV-vastase vaktsineerimise sihtrühmade 
määratlemine  
Et optimeerida uute vaktsiinide mõju HPVga seostatavatele haigustele, tuleks kaaluda korrapärase vaktsineerimise 
põhisihtrühmana tütarlapsi vahetult seksuaalelu (ja seega HPV-nakkuse leviku) eelses vanuses. Vaktsineerimine 
enne kõnealust iga ei aita alati nakatumist ennetada ning vaktsineerimist tuleks vältida, kuni laekub tõendeid, et 
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vaktsiin annab pikaajalise kaitse (üle 15–20 aasta). Veidi vanemate tütarlaste ja noorte naiste kaasamine 
järelvaktsineerimisse korrapärase vaktsineerimisprogrammi käivitamisel tõenäoliselt kiirendab programmi mõju 
ning vaktsineerimisest on juba lühikese aja möödumisel rohkem kasu.  

Korrapäraseks vaktsineerimiseks ja võimalikuks järelvaktsineerimiseks täpse ea määratlemisel on riigi eripärad 
olulised. Need hõlmavad seksuaalelu alustamise keskmist vanust, HPV-nakkuse levimust eri vanuserühmades (kui 
andmed on kättesaadavad), vaktsiinide manustamise strateegiaid ning vaktsineerimisega nõustumist sihtrühmas 
(ja nende hooldajate poolt).  

Ainuüksi ohustatud rühmade valikuline vaktsineerimine ei ole ilmselt praktiline ega tõhusam kui kõigi tütarlaste 
vaktsineerimine. Kuid korrapärase vaktsineerimise kõrval väärib kaalumist mõnede rohkem ohustatud riskirühma 
kuuluvate isikute valikuline või olukorrast lähtuv vaktsineerimine. 

HPV-vaktsiini manustamise strateegilised võimalused ELi riikides 
Koolis vaktsineerimine näib olevat kõige odavam viis manustada tütarlastele HPV-vaktsiini enne noorukiea 
saabumist. Kuid selle meetodi kasutamise otstarbekust võivad mõjutada kohalikud olud, näiteks see, kas koolis 
osutatakse tervishoiuteenuseid, vaktsiinide ostmise ja manustamise hüvitamine ning vanemate nõusoleku saamine. 

Täiendav või alternatiivne võimalus oleks kõigile kättesaadav HPV-vaktsiini manustamine kliinikus või arstipunktis. 
See võib olla kallim kui koolis vaktsineerimine ning vaktsiini kasutamist võib olla sel puhul keerulisem jälgida. 

Seksuaal- ja reproduktiivtervise kliinikud ning muud naistekliinikud võivad osutuda olulisteks 
vaktsineerimiskeskusteks. Tütarlapsed ei pruugi neid aga enne seksuaalelu algust külastada ning seepärast on 
neist tõenäoliselt kasu peamiselt hilisteismelistele ja naistele mõeldud järelprogrammide puhul. HPV-vaktsiini 
manustamiseks tütarlastele „raskesti ligipääsetavates” kogukondades ja olukorrast lähtuvaks vaktsineerimiseks – 
kui tütarlapsed külastavad meditsiiniasutusi muudel põhjustel –, võib kaaluda ka muid keskusi. Nende kasutamine 
võib parandada üldist kaasamist. 

HPV-vaktsiini manustamise strateegiate kavandamisel tuleb arvesse võtta noorukitele mõeldud juba toimivaid 
vaktsineerimisprogramme ning muud tervise edendamise tegevust. Vaktsineerimisel on alati äärmiselt oluline 
edastada sõnum, et vaktsineerimine on lisavõimalus, mis ei asenda emakakaelavähi sõeluuringuid. 

HPV-vastase vaktsineerimise maksumuse hindamine ja järeldused 
HPV-vastast vaktsineerimist tuleb lisaks selle tõhususele hinnata ka majanduslikust vaatepunktist. Majandusliku 
hindamise eesmärk on määrata kindlaks, kas kulu, mida ühiskond kannab, võites tänu HPV-vastasele 
vaktsineerimisele ühe eluaasta, korrigeerituna selle kvaliteediga (nn kvaliteediga korrigeeritud eluaasta), sarnaneb 
muude tervishoiu valdkonnas üldiselt aktsepteeritud sekkumiste kuludega.  

Majanduslikku hindamist ei ole võimalik riigiti erinevate kulude ja meditsiinisüsteemide tõttu täielikult üle võtta. 
Seepärast peaks iga riik püüdma enne emakakaelavähi parima ennetusstrateegia valimist ise teha sellist hindamist 
(võttes samuti arvesse juba toimivat emakakaelavähi sõeluuringu liiki). 

Seni tehtud majanduslikud hindamised näivad viitavat, et noorukieelses eas tütarlaste HPV-vastase vaktsineerimise 
(koos vanemate earühmade järelvaktsineerimisega või ilma) kulutasuvuse määr on mõistlik. Tulemused on 
soodsamad dünaamiliste simulatsioonimudelite kasutamisel, kus võetakse arvesse vaktsineerimise mõju nakkuse 
levikule. 

HPV-vastase vaktsineerimise mõju seire ja hindamine 
Pärast loa andmist HPV-vaktsiinide kasutamiseks tuleb hinnata vaktsiini vastuvõttu ja nõuetele vastavust, 
vaktsiinide pikaajalist tõhusust, vaktsineerimise ühendamist muude strateegiatega, nagu emakakaelavähi 
süsteemsed sõeluuringud, ning vaktsiinide ohutust. Võrreldes muude olemasolevate ennetustegevustega, nagu 
sõeluuringud, on vaktsiini seire ja vähi leviku piiramise programmide omavaheline kooskõlastamine vaktsiini mõju 
ja selle eeliste hindamisel väga oluline.  

Meetodid, mille alusel hinnata vaktsiinide mõju kliiniliselt olulisele haigestumisele, võivad sisaldada vaktsiiniga 
seotud HPV-nakkuse, vähieelsete muutuste või vähi esinemissageduse jälgimist olemasolevat või äsja asutatud 
laborite või tsütoloogia- või vähiregistrite kaudu.  

HPV-vaktsiini rahvatervisemõju hindamiseks on tehtud ettepanek viia läbi IV faasi kliinilised uuringud. Need võivad 
anda rakumuutuste ja vähieelsete rakkude, samuti vähi esinemise ja surmajuhtude sageduse kohta lisateavet. 
Samuti võivad need osutuda kasulikuks emakakaela sõeluuringute ja vaktsineerimisprogrammide võimaliku 
koosmõju hindamisel. Vaktsiinide tõhususe hindamiseks välitingimustes võib kasutada HPV-vastase vaktsineerimise 
süstemaatilise registreerimise seiret ja ühendavaid uuringuid, milles kasutatakse asjaomaseid terviseregistreid. 
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HPV-vaktsiinide seire miinimumteave peaks sisaldama vaktsineerimise ulatuse, vaktsineerimisele järgnenud 
kõrvalmõjude seire ning vähemalt vähieelsetele muutustele avaldatava mõju kontrollseire andmeid.  

3. Gripivastase vaktsineerimise prioriteetsed riskirühmad 
(Avaldatud 2008. aasta augustis) 

Euroopa Komisjoni palvel korraldas ECDC rahvatervise alase teadusuuringu gripi riskirühmade1

• kirjeldada riskirühmi, keda soovitatakse ELi/EMPi riikides vaktsineerida, koos teiste rühmade 
täpsustamisega, kellele pakutakse vaktsineerimise võimalust; 

 (1 Gripi 
riskirühmadena mõistetakse siin neid inimrühmi, kes haigestuvad pärast nakatumist tõenäoliselt raskemini ning 
kelle puhul on teada, et vaktsineerimisest oleks kasu, kuivõrd see vähendab nakatumisohu) ja teiste rühmade seas, 
kellele pakutakse Euroopas hooajalise gripi vastase vaktsineerimise võimalust. Uuringu konkreetsed eesmärgid olid:  

• teha toetavatest tõenditest kokkuvõte riskirühmade jaoks, kellel soovitatakse end vaktsineerida; 
• soovitada määrata läbipaistvate kriteeriumide alusel prioriteetsed riskirühmad ELis; 
• määratleda prioriteetsetesse riskirühmadesse kuuluvate inimeste ligikaudne arv ELi liikmesriikides; 
• selgitada välja edasise töö, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse valdkonnad. 

Gripi riskirühmi ja teisi rühmi, kellele pakutakse praegu vaktsineerimise võimalust, kirjeldatakse uuringu põhjal, 
mis viidi läbi 2008. aastal VENICE projekti raames koostöös ECDCga. ECDC/VENICE väljatöötatud kriteeriumide 
kohaselt peaksid riskirühmad olema selgesti määratletud rühmad, kellel võib raske haigestumine tekkida 
tõenäolisemalt kui teistel. Lisaks sellele peaks olema avaldatud tõendeid selle kohta, et vaktsineerimine vähendab 
nende nakatumisohtu. Esimese kriteeriumi kohane töö takerdus seetõttu, et gripiga seotud raske haigestumise ja 
suremuse üle ei tehta praegu Euroopas korralist seiret. Vaktsineerimise efektiivsust näitamata võeti arvesse 
töötervishoiust tulenevaid kriteeriume (eelkõige vaktsineeriti meditsiinitöötajaid), kuid neid peeti vähemtähtsaiks. 
Erandi moodustas töötajate rühm, kes hoolitseb hooldekodudes eakate eest ja kelle kohta on veenvaid tõendeid, 
et vaktsineerimine kaitseb patsiente. Lõpuks märgiti, et ELi liikmesriikide vahel valitseb teatud üksmeel.  

Kirjanduse analüüs näitab, et teaduslikel põhjustel ja rahvatervise kaitseks on korraline iga-aastane 
vaktsineerimine hooajalise gripi vastase vaktsiiniga Euroopas õigustatud kahes riskirühmas. Need on:  

• eakate rühmad, tavaliselt 65-aastased ja vanemad; 
• kroonilised haiged, eelkõige järgmiste haigustega:  

- kroonilised hingamisteede haigused; 
- kroonilised südame-veresoonkonna haigused; 
- kroonilised ainevahetushäired; 
- kroonilised neeru- ja maksahaigused; 
- (kaasasündinud või omandatud) immuunpuudulikkusega isikud;  
- pikaajalist salitsülaatravi saavad noored; 
- isikud, kes põevad hingamiselundeid kahjustavaid haigusi. 

Need on ka ainsad riskirühmad, kelle suhtes on Euroopa Liidu kõik liikmesriigid üksmeelel. Eakate rühma täpne 
vanuseline määratlus on mõnevõrra meelevaldne (üle 64-aastased, üle 59-aastased jne) ning mõned riigid on 
kohalike olude ja analüüside põhjal üle 64-aasta kriteeriumist juba loobunud.  

Mõjuvaid argumente on samuti kahe teise riskirühma vaktsineerimiseks: rasedad ja lapsed (kohati määratletud kui 
„alla 2-aastased” või „alla 5-aastased”). Kuid mõlema rühma kohta on Euroopas nii riskide kui ka tõhususe teavet 
vaid piiratult ning praegu üksmeel puudub. Nende kahe rühma ELi tasandil riskirühmaks nimetamiseks ei ole 
piisavalt andmeid. Teabe ja andmete lisandudes tuleb nende rühmade määratlus uuesti läbi vaadata. On väga 
oluline koguda nende rühmade vaktsineerimise kohta andmeid, et pärast edasist analüüsi saaks jõuda üksmeelele. 

Samuti on rühmi, kellele pakutakse sageli vaktsineerimise võimalust, kuid kes ei kuulu riskirühmadesse ning kelle 
vaktsineerimine ei ole rahvatervise seisukohast põhjendatud. Näiteks valitseb ELis märkimisväärne üksmeel, et 
kõiki patsientidega kokkupuutuvaid meditsiinitöötajaid tuleb vaktsineerida töötervishoiuga seotud põhjustel 
(töötajate kaitseks). On mõjuvaid katsepõhiseid tõendeid selle kohta, et hooldajate vaktsineerimisest on eakate 
hooldekodudes kaudselt kasu ka patsientidele, kuivõrd see kaitseb neid gripinakkuse tõsiste tagajärgede eest. 
Väärib aga mainimist, et enamik meditsiinitöötajaid Euroopas loobub sellisest vaktsineerimisest. Kahe peamise 
riskirühma esindajatega eluaset jagavate inimeste vaktsineerimise tulemuslikkuse kohta mõjuvaid tõendeid ei ole.  

ELi liikmesriikides kahte peamisse riskirühma kuuluvate inimeste arvu ja osakaalu kohta esitatakse ligikaudsed 
hinnangud. Uuringus kasutati meetodit, mille kohaselt peaksid ELi liikmesriigid praegu vaktsineerima igal aastal 
                                                                 
 
1 Gripi riskirühmadena määratletakse siin need inimrühmad, kes haigestuvad nakatumise järel tõenäoliselt raskemini ning kelle 
puhul on teada, et vaktsineerimisest oleks kasu, kuivõrd see vähendab nakatumisohtu. 
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ligikaudu 25% oma elanikkonnast, kes kuulub vähemalt ühte kahest peamisest riskirühmast. Riikide muudes 
hinnangutes on esitatud samasuguseid protsendimäärasid. Riigiti on näitaja 19–28%, olenevalt eakate hulgast riigi 
elanikkonnas. Hinnanguliselt on ELis selliseid inimesi ühtekokku 125 miljonit, kellest kaks kolmandikku ehk umbes 
84 miljonit on 65-aastased või vanemad ning üks kolmandik ehk umbes 41 miljonit on nooremad kroonilised 
haiged. Aja jooksul kasvavad need näitajad pidurdamatult rahvastiku vananemise ning samuti selle tõttu, et 
tänapäeva tõhus meditsiin võimaldab kroonilistel haigetel elada pikemalt ja produktiivsemalt. 

Uuringus antakse mitmeid soovitusi Euroopa teadus- ja arendustegevuse prioriteetide seadmiseks:  

• järelevalve väljaarendamine: raskete gripipuhangute korraline seire Euroopas (hospitaliseerimine ja 
surmajuhud); 

• gripivastase vaktsineerimise tõhususe korraline seire, eelkõige raskete haigusjuhtude ja gripist põhjustatud 
surmajuhtude ohu vähendamisel; 

• gripist põhjustatud haiguste osakaalu hinnang rasedate ja laste korral ning rasedate ja igas vanuses laste 
vaktsineerimise mõju Euroopas; 

• edasised uuringud peaksid näitama, kas meditsiinitöötajate ja leibkonna liikmete vaktsineerimine vähendab 
haigestumise ohtu kahes peamises riskirühmas; 

• projektide väljatöötamine gripivastase vaktsineerimise suuremaks propageerimiseks meditsiinitöötajate seas 
– nii nende endi kui ka nende patsientide kaitseks; 

• eriuuringud selle kohta, kas Euroopa HIV-positiivsetel on suurem oht põdeda raskekujulist grippi, ning 
samalaadsed uuringud tavalisemate haigusjuhtude, nagu kerge astma puhul; 

• gripivastase vaktsineerimise tervise- ja majandusliku mõju uuringud, nt inimeste kohta, kes on 
vaktsineerimispiirist vanemad, võttes arvesse, et iga riik peab kehtestama oma vanusepiiri; 

• piiriülese vaktsineerimise mõju uuring, et määrata kindlaks nakatumise üldise leviku vähenemisest tulenev 
kaudne kasu.  
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Seirearuanded 
4. Nakkushaiguste epidemioloogia aastaaruanne – 
Nakkushaiguste olukorra 2008. aasta aruanne Euroopa 
Liidus ja EMP/EFTA riikides 
(Avaldatud 2008. aasta detsembris) 

ECDC avaldab igal aastal Euroopa epidemioloogia aastaaruande (AER). 2008. aastal avaldatud teine väljaanne 
sisaldab ülevaadet 2006. aasta nakkushaiguste seire kohta lühimärkustega tabelitena ning kirjeldab 
nakkushaiguste tekitatud akuutseid ohte inimtervisele 2007. aastal. Peale selle kirjeldatakse aruandes põhjalikult 
haiglanakkusi, sealhulgas ravimiresistentsust.  

Nakkushaigustega seotud põhilised terviseohud Euroopa Liidus on jäänud aruande eelmisest väljaandest saadik 
samaks ning on järgmised:  

• ravimiresistentsus; 
• haiglanakkused;  
• HIV-nakkus;  
• pneumokokknakkused; 
• gripp (pandeemia võimalus ja iga-aastased hooajalised epideemiad); 
• tuberkuloos. 

KÄESOLEVA VÄLJAANDE PÕHITEEMAD 

Haiglanakkused 
Haiglanakkuste seiret Euroopas teeb IPSE (patsiendiohutuse parandamine Euroopas) võrgustik (2005. aastast kuni 
2008. aasta juunini), kelle tegevuse hulka kuulub ka operatsioonijärgsete nakkuste seire (Hospitals in Europe Link 
for Infection Control through Surveillance, HELICS-SSI) ja intensiivraviüksuste seire (HELICS-ICU). 

Operatsioonijärgsete nakkuste esinemissagedus jäi 2006. aastal võrreldes 2004.–2005. aastaga stabiilseks, välja 
arvatud puusaliigese proteesimise korral, kus võis täheldada märkimisväärset vähenemist: nakkusi esines 2004. 
aastal 2,2 %, 2005. aastal 1,6 % ja 2006. aastal 1,3 % juhtude korral (p = 0,039). 

51 621 patsiendist, kes viibisid intensiivraviosakonnas üle kahe päeva, sai 6,8 % kopsupõletiku. Esinemissagedus 
varieerus 1,5 %-st (ventileerimata patsiendid) kuni 22,2 %-ni (vähemalt nädal ventileeritud patsiendid). 
Intensiivraviosakonnas saadud kopsupõletiku korral isoleeriti mikroorganismidest kõige sagedamini Pseudomonas 
aeruginosa ning intensiivraviosakonnas saadud verenakkuste korral koagulaasnegatiivsed stafülokokid. 

Haiglanakkuste seiret laiendati ka 2006. aastal ning laiendamine jätkub pärast IPSE võrgustiku seirekomponentide 
üleandmist ECDC-le 2008. aastal. 

Üldiselt jäi haiglanakkuste esinemissagedus kogu Euroopas 2006. aastal stabiilseks. Riikide vahel on seire 
valdkonnas samas suured erinevused ja meetodite ühtlustamisele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. 

Ravimiresistentsus 
Andmed mikroobide ravimiresistentsuse kohta pärinevad Euroopa ravimiresistentsuse järelevalve 
süsteemist (EARSS), mis on mikroobide ravimiresistentsuse seire võrgustik Euroopas. 

Streptococcus pneumoniae 
2006. aastal esines enamikus Põhja-Euroopa riikides penitsilliiniresistentset S. pneumoniae (PNSP) tüve alla 5 %, 
samal ajal kui Lõuna-Euroopa ja Vahemere-äärsetes riikides esines PNSPd vahemikus 7 % kuni > 25 %. 

Staphylococcus aureus 
Metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus (MRSA) jätkas 2006. aastal levimist Euroopa riikides nakkuse suure, 
keskmise ja väikese endeemilise esinemissagedusega. 15 riiki 31st (peamiselt Lõuna-Euroopa riigid, 
Ühendkuningriik ja Iirimaa) teatasid, et metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus isolaatide osakaal on 25 % 
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või rohkem, mõnes suure endeemilise esinemissagedusega riigis MRSA osakaal stabiliseerus. Põhja-Euroopas oli 
MRSA osakaal < 4 %.  

Escherichia coli 
Eriti murettekitav oli üha suurem fluorokinolooniresistentsus Euroopas. 

Pseudomonas aeruginosa  
2006. aastal oli peaaegu viiendik invasiivse P. aeruginosa isolaatidest resistentne vähemalt kolme antibiootikumi 
suhtes, eelkõige Lõuna-Euroopa riikides.  

NAKKUSHAIGUSTE SEIRE KOKKUVÕTE 2006. AASTAL 

HIV-nakkus, sugulisel teel levivad nakkused, B- ja C-hepatiit ning HIV-tõbi 
2006. aastal oli HIV-nakkus endiselt peamine rahvatervise probleem Euroopas; 29 riiki teatas kokku üle 25 000 
esmakordselt diagnoositud nakatunust (välja arvatud Hispaania, Itaalia ja Liechtenstein), mille järgi on üldine 
esinemus 6 nakatunut 100 000 elaniku kohta. Riikide vahel on HIV-nakkuse epidemioloogia erinevus suur. Mõni 
riik, peamiselt Eesti, Luksemburg, Läti, Portugal ja Ühendkuningriik, teatasid HIV-nakkuse esinemuse 
suurenemisest. Seevastu oli uute AIDSi-juhtumite arv Europa Liidus ja EMP/EFTA riikides 7035 ehk 1,4 juhtu 
100 000 elaniku kohta, mis tähendab esinemuse vähenemist alates 1999. aastast rohkem kui kolmandiku võrra. 

Heteroseksuaalne kokkupuude (53 %) oli domineeriv HIV-nakkuse levimise viis, kuid 40 % neist juhtumeist 
diagnoositi inimestel, kes on pärit üldise epideemiaga riigist. Kui nimetatud juhtumid välja arvata, on valdav HIV-
nakkuse levimise viis meestevaheline seks (37 %).  

Ikka ei tea suur arv HIV-positiivseid inimesi Euroopa Liidus, et nad on nakatunud. See rõhutab vajadust 
suurendada inimeste nõustumist HIV-testi tegemisega. 

Sugulisel teel levivad nakkused 
Ka 2006. aastal olid Chlamydia trachomatis bakteri nakkused kõige sagedamad teatatud sugulisel teel levivad 
nakkused (ja kõige üldisem teatamiskohustusega haigus kogu Euroopas); kõnealuse haiguse seiret sooritava 22 
Euroopa Liidu ja EMP/EFTA liikmesriiki teatasid kokku ligi veerand miljonist juhust. Teatatud esinemissagedus on 
92 juhtu 100 000 elaniku kohta. 

2006. aastal teatati Rootsis uuest i Chlamydia trachomatisbakter variandist, mida tavalised turustatavad testid ei 
tuvasta. Tehti uuring uue variandi otsinguks muudes liikmesriikides, kuid näib, et uus variant esineb siiski 
peamiselt Rootsis. 

2006. aastal anti müügiluba esimesele inimese papilloomiviiruse vaktsiinile. 

Gripp 
2006. aastal esinesid Euroopa Liidu mets- ja kodulindude seas esimesed väga patogeense linnugripi (A(H5N1)) 
juhd. Juhtudest, kus inimene oleks nakatunud viirusega A(H5N1), 2006. aastal Euroopa Liidus siiski ei teatatud; 
teatati vaid ühest nakatumisest linnugripi vähepatogeense H7-tüvega, mis avastati linnufarmi töötajal 
Ühendkuningriigis. Sellele vaatamata tagasid karmistatud loomatervishoiumeetmed Euroopa Liidu liikmesriikides 
pideva valmisoleku A(H5N1)-viiruse tekitatud suurenenud ohuks. Et tegu oli endiselt eelkõige lindude viirusega, jäi 
nakkuse tuvastamine ja likvideerimine lindude, eriti kodulindude korral peamiseks inimeste kaitsemeetmeks. 

Tuberkuloos 
Tuberkuloosi esinemine vähenes jätkuvalt peaaegu kõigi liikmesriikide põliselanike seas, kus see on peamiselt 
eakate inimeste haigus, mis nüüd, pärast aastakümneid tagasi toimunud nakatumist, uuesti aktiveerub. Olukorda 
mõjutavad siiski viimasel ajal Euroopas toimunud demograafilised, poliitilised ja sotsiaal-majanduslikud muutused, 
nagu suurenev ränne. Selle tõttu esineb Euroopa Liidus tuberkuloosi üha sagedamini sisserännanutel, kodututel, 
vaestel linnaelanikel, vangidel, HIV-nakkusega isikutel ja narkomaanidel. 

Peale selle on piirkondi, kus esineb palju ravimiresistentset tuberkuloosi, mis on tekkinud peamiselt puuduliku või 
asjakohatu raviskeemi tõttu. 

Vaktsineerimisega ennetatavad haigused 
Pärast seda, kui enamikus Euroopa Liidu riikides hakati lapsi üldiselt vaktsineerima Haemophilus influenzae tüüp b 
(Hib) vastase vaktsiiniga, on Hib-meningiidi esinemissagedus vähenenud ja on jätkuvalt väike kogu Euroopa Liidu 
riikide elanikkonna seas (2006. aastal alla 1 juhu100 000 elaniku kohta). 
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Mitmed Euroopa riigid on vaktsineerimiskavadesse lisanud vähemalt suure riskiga rühmade jaoks pneumokoki 
konjugeeritud 7-valentse vaktsiini (PCV7). See on tekitanud küsimusi võimaluse pärast, et tavaliselt esinevad 
serotüübid asenduvad järk-järgult PCV7-ga hõlmamata serotüüpidega, nagu on juba täheldatud Ameerika 
Ühendriikides. Sel põhjusel muutuvad veelgi olulisemaks seiresüsteemid, mis hõlmavad peale haiguste ka 
serotüüpide levikut. 

Vaatamata viimasel aastakümnel esinenud üldisele vähenemissuundumusele olid leetrid 2006. aasta endiselt 
rahvatervist ohustavaks teguriks, esines 7000 kinnitatud diagnoosiga juhtu ja teatati 6 surmajuhtumist. Peale selle 
osutas mitu juhtu selgelt leetripuhangu puhkemise suurele võimalusele. 

Enamik Euroopa Liidu riike kasutas 2006. aastal atsellulaarse läkaköha vaktsiini. Pärast stabiilsusperioodi näitab 
juhtumitest teatamise arv mõnes Euroopa Liidu riigis 2003. aastast alates kerget suurenemistendentsi.  

Toidu ja vee kaudu levivad haigused 
Kampülobakter on üha kõige enam teatatud seedekulgla patogeen Euroopa Liidus ja EMP/EFTA riikides, mille 
esinemissagedus on ligi 40 juhtu 100 000 elaniku kohta, ehkki aastatel 2005–2006 näib juhtude arv olevat veidi 
vähenenud. 

Vähenevat näib ka verotoksiini/Shiga-toksiini tekitava E. coli (VTEC/STEC) nakkusjuhtude arv, 2006. aastal oli 
teatamissagedus veidi üle 1 juhu 100 000 elaniku kohta, kuigi mõni riik teatab palju suuremast arvust juhtumitest, 
eriti väikelastel. 

2007. AASTA TERVISEOHTUDE KOKKUVÕTE  
2007. aastal seiras ECDC 168 terviseohtu, millest 

• 142 (85 %) olid uued;  
• 21 nimetati terviseohuks 2006. aastal ja see nimetus kehtis ka 2007. aastal; 
• 5 nimetati terviseohuks 2005. aastal ja see nimetus kehtis ka 2007. aastal; 
• 66 terviseohtu nõudsid ECDC-lt aktiivset järelmeetmete rakendamist; 
• 10 terviseohu tõttu edastati Euroopa varajase teavitamise süsteemi (EWRS) kaudu liikmesriikidele ja 

Euroopa Komisjonile üksikasjalik ohtude hinnang. 

Euroopa Liidu tasandil huvi pakkuvad terviseohud olid 2007. aastal endiselt laialt levinud. Toidu ja vee kaudu 
levivad haigused olid Euroopa Liidu kõige tavalisemad seiratud ohuallikad. Olulise asjaoluna suurenes 2007. aastal 
märkimisväärselt tuberkuloosiga seotud terviseohtude arv, eelkõige multiresistentsed ja eriti ravimresistentsed 
(XDR) tuberkuloosijuhud, samuti kaasreisijate kokkupuude nakkusohtlike reisivate tuberkuloosihaigetega. 

Enamikust Euroopa Liidule võimalikku mõju avaldavatest 2007. aastal tuvastatud terviseohtudest teatati Euroopa 
varajase teavitamise süsteemi (EWRS) või samal eesmärgil asutatud Euroopa võrgustike kaudu (legionelloosi jaoks 
EWGLI ning toidu ja vee kaudu levivate haiguste jaoks ENTERNET). Euroopa varajase teavitamise süsteem (EWRS) 
on üha tõhusam vahend, mille abil koordineerida rahvatervise kaitsemeetmete õigeaegset rakendamist Euroopa 
Liidu liikmesriikides, et need käsitleksid tuvastatud terviseohte. 2007. aastal alustas ECDC kogu Euroopa Liitu 
hõlmavava epideemiateabe vahetamise platvormi loomist. 

JÄRELDUSED 
Euroopa Liidu prioriteedid, mis on seotud nakkushaiguste ennetamise ja seirega, ei ole eelmisest epidemioloogia 
aastaaruandest saadik oluliselt muutunud. 

Ühelt poolt on probleemsed valdkonnad, sealhulgas püsiva suure tegelemisvajadusega haigused jäänud samaks. 
Peale käesoleva kokkuvõtte alguses loetletud kuuele peamisele terviseohule tuleb tähelepanu pöörata klamüüdia- 
ja kampülobakterinakkuste suurele arvule.  

Teisalt on mõne haiguse, nagu teatud vaktsineerimisega ennetatava haiguse (sh Hib-meningiidi) esinemine 
vähenenud ja mõni muu vaktsineerimisega ennetatav haigus (nt difteeria) esineb äärmiselt harva: ligikaudu 0,1 
juhtu 100 000 elaniku kohta. Euroopa Liidu liikmesriigid on siiski endiselt kaugel haiguste likvideerimise 
programmide eesmärkide saavutamisest, eriti leetrite osas. 

Järelduste tegemise aluseks olevate andmete kvaliteet ei ole kaugeltki väga hea ja nakkushaiguste seireks 
Euroopa Liidus tuleb endiselt teha olulisi jõupingutusi. Tähtsa asjaoluna tuleb rõhutada, et andmete võrreldavuse 
probleem püsib eri liikmesriikidest, mis loomulikult vähendab Euroopa tasandil kogutud andmete kasutatavust. 

Uurida on vaja uusi andmekogumise viise, et seada prioriteete nakkushaiguste tõrje valdkonnas; muu hulgas 
tuleks uurida nakkushaiguste praegust ja tulevast haiguskoormust. 
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Tulevikku vaadates on selge, et nakkushaiguste olukorda Euroopa Liidus mõjutavad mitu pikaajalist suundumust, 
näiteks:  

• Euroopa Liidu elanikkonna vananemine; 
• keskkonnamuutused, sh kliimamuutus; 
• suurenenud reisimine ja ränne; 
• ühiskonnamuutused. 

Järjepidevalt tuleb seirata nakkushaiguste haiguskoormust ja nakkushaiguste valdkonna suundumusi, et koguda 
usaldusväärseid andmeid, millele tuginedes üles ehitada ühine tervishoiupoliitika. 

5. HIV/AIDSi seire Euroopas 
(Avaldatud 2008. aasta detsembris) 

Põhipunktid 
HIV-nakkus on praegu Euroopas oluline terviseoht, andmete kohaselt on HIV-nakkuse levimus mitmes Euroopa 
riigis suurenenud. 

• 2007. aastal teatas Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna 53 riigist 49 riiki 48 892 esmaselt 
diagnoositud HIV-nakkuse juhust (Austria, Itaalia, Monako ja Venemaa Föderatsiooni kohta andmed 
puuduvad). Nakatumise suurim sagedus oli teadete kohaselt Eestis, Ukrainas, Portugalis ja Moldovas. 48 
riiki teatasid kokku 5244 AIDSi-juhust (Itaalia, Kasahstani, Monaco, Venemaa Föderatsiooni ja Ukraina 
kohta andmed puuduvad). 

• 2007. aastal teatasid Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooni (EFTA) riigid 26 279 
esmaselt diagnoositud HIV-nakkuse juhust (Austria ja Itaalia kohta andmed puuduvad ). EL/EFTA riikidest 
oli nakatumise sagedus suurim Eestis, Portugalis ja Lätis, väikseim Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja 
Rumeenias. 

• EL/EFTA riikides näib valdavaks HIV-nakkuse levikuteeks olevat meeste vaheline seks, sellele järgneb 
heteroseksuaalne kontakt. Ligikaudu 40 % heteroseksuaalsel teel levinud nakkusjuhtudest diagnoositi 
inimestel, kes pärinesid üldise HIV/AIDSi-epideemiaga riikidest. 

• Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna kolmes geograafilises osas on narkootikumide süstimine 
endiselt peamine nakkuse levimise viis piirkonna idaosas, keskosas seevastu levib HIV-nakkus peamiselt 
heteroseksuaalsete kontaktide kaudu, kuigi HIV-nakkusjuhtude arv on suurenenud ka meestega seksivate 
meeste seas. Lääneosas on peamine nakkuse levimise viis meestevaheline seks, sellele järgnevad 
heteroseksuaalsed kontaktid, kui välistada juhud isikutel, kes pärinevad üldise HIV/AIDS-epideemiaga 
riikidest. 

• Puudulikele andmetele vaatamata on esmaselt diagnoositud HIV-nakkuse juhtude arv 2007. aastal üldiselt 
suurenenud, samal ajal kui diagnoositud AIDSi-juhtude arv jätkas Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa 
piirkonnas üldiselt vähenemist, kuigi piirkonna idaosas AIDSi-juhtude arvu suurenemine jätkus. 2000. 
aastast alates on esmaselt diagnoositud HIV-nakkuste arv miljoni elaniku kohta peaaegu kahekordistunud, 
39 juhust miljoni elaniku kohta 2000. aastal kuni 75 juhuni miljoni elaniku kohta 2007. aastal, seda HIV-
seire andmeid pidevalt teatanud 44 riigi andmete põhjal. 

• Igal aastal diagnostika eesmärgil tehtud HIV-testide (v.a anonüümsed testid ja veredoonorluse testid) 
üldarv on enamikus riikides aastatel 2003–2007 suurenenud. 

• Siin esitatud andmed on teatavas ulatuses piiratud, eelkõige seetõttu, et mitme riigi kohta andmed 
puuduvad. See piirab ka järelduste tegemist Euroopa HIV- ja AIDSi-epideemia ulatuse kohta. Kui neid 
andmeid oleks saanud arvesse võtta, siis oleks 2007. aasta juhtude üldarv ligikaudu kahekordistunud. 

HIV/ AIDSi seire soovitused 
HIV/AIDSi seire andmed on väga olulised HIV-epideemia suundumuste jälgimiseks ja rahvatervise kaitse 
meetmete hindamiseks. Sel põhjusel peaksid kõik Euroopa riigid tegema järgmist: 

• rakendama riiklikke HIV/AIDS-juhtudest juhtupõhise teatamise süsteeme ning tagama nende täielikkuse ja 
ajakohasuse; 

• parandama edastatavate andmete kvaliteeti, eriti tõenäoliste levikuteede kohta; 
• edendama ülevaatlikku HIV-seiret, sealhulgas käitumise seiret ja HIV esinemise uuringuid. 
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Rahvatervise kaitse soovitused 
Epideemiatõrje meetmed peavad olema tõenduspõhised ning kohandatud riigi ja geograafilise piirkonnaga. 
Olemasolevate seireandmete põhjal on mõistlik Euroopa eri osade jaoks soovitada järgmist: 

• idaosa: HIV-ennetuse nurgakiviks peaksid olema meetmed HIV-nakkuse leviku tõrjeks süstivate 
narkomaanide seas; tuleks tõhustada ka meetmeid heteroseksuaalse kontakti teel nakkuse leviku 
ennetamiseks, meetmed peaksid eelkõige olema suunatud inimestele, kelle parterid on suure riskiga; 

• keskosa: epidemioloogilise kasuteguri säilitamiseks peavad ennetusmeetmed olema kohandatud iga riigi 
oludega; 

• lääneosa: HIV-ennetus peaks rajanema meestega seksivate meeste seas HIV-nakkuse leviku tõrje 
meetmetele, nt tuleks uuesti korraldada meestega seksivatele meestele suunatud turvaseksi kampaaniaid; 
ennetus-, ravi- ja hoolduskampaaniad tuleb kohandada kõigile sisserännanute rühmadele; 

• kõigis Euroopa osades tuleb edendada HIV-testimist, et tagada varajane juurdepääs ravile ja nõustamisele, 
ennetada või vähendada nakkuse edasist levikut ja parandada nakatunute ravitulemusi pikas perspektiivis. 
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Eriaruanded 
6. Euroopa Liidu tuberkuloosivastase võitluse 
raamtegevuskava 
(Avaldatud 2008. aasta märtsis) 

Tuberkuloos on ohtlik inimeste nakkushaigus, millesse nakatutakse tavaliselt sel teel, et hingatakse sisse baktereid, 
mida on köhimisel, aevastamisel või rääkimisel õhku paisanud kopsutuberkuloosiga inimene. Kuigi tuberkuloos on 
haigus, mida saab tulemuslikult ravida, võib mitteadekvaatne ravi või raviskeemi eiramine põhjustada ravi 
ebaõnnestumise, varajase taasaktiveerimise või resistentse tuberkuloosi kujunemise.  

Euroopa Liidus on tuberkuloosijuhtude arv viimaste aastakümnete jooksul ühtlaselt vähenenud. Selle esinemine 
Euroopa Liidu 27 liikmesriigis on üks maailma madalamaid, kuigi see on siiski suurem kui esinemine teistes 
tööstusriikides, nt USAs ja Austraalias. Sellega ei saa rahul olla, sest mitmes riigis kirjeldati juba mitukümmend 
aastat tagasi samalaadset head epidemioloogilist olukorda, mille tulemusena langes tuberkuloositeadlikkus ning 
vähenesid tuberkuloositõrjele ja ennetamisele eraldatavad vahendid ja vastavate tervishoiuteenuste maht. Selle 
tagajärjel puhkes haigus taas, seekord koos HIV-epideemiaga ja multiresistentse tuberkuloosi (MDR-TB) 
kujunemisega. Haiguse taaspuhkemine nõudis uute jõupingutuste tegemist nii tõrjeprogrammide valdkonnas kui 
ka varajase diagnoosimise, asjakohase ravi kättesaadavuse ja tulemusliku ravi tagamisel. 

Kirjeldatud olukorda arvestades kutsus Euroopa tervishoiuvolinik Markos Kyprianou 2007. aasta märtsis ECDC-d 
üles koostama Euroopa Liidu tuberkuloosivastase võitluse tegevuskava. 

Tuberkuloosivastase võitluse raamtegevuskava pikaajaline eesmärk on tõrjuda ja likvideerida tuberkuloos Euroopa 
Liidus. Enamik tuberkuloosist tingitud haiguskoormuse vähendamiseks rakendavatest meetmetest põhineb 
liikmesriikide jõupingutustel, mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid. Kava eesmärgid on järgmised: 

• suurendada poliitikute ja avalikkuse teadlikkust tuberkuloosist kui Euroopa Liidu rahvatervise probleemist; 
• toetada ja tugevdada liikmesriikide jõupingutusi tuberkuloosivastases võitluses vastavalt riikide 

epidemioloogilisele olukorrale ja probleemidele; 
• aidata kaasa Euroopa Liidu tuberkuloositõrjele, toetades riike, kust tuberkuloosijuhud pärinevad. 

Käesoleva ettepaneku aluseks on neli põhimõtet: tagada kõigile kiire ja kvaliteetne ravi, tugevdada 
tervishoiusüsteemide suutlikkust, töötada välja uued vahendid ning luua riikide ja sidusrühmade vahelised 
partnerlused ning tagada nendevaheline koostöö. Nendele põhimõtetele vastab kaheksa strateegiavaldkonda, mille 
soovituslikud eesmärgid on kokkuvõttes järgmised. 

1. valdkond: panustamine tuberkuloositõrjesse, tuberkuloositeadlikkus ja 
tervishoiusüsteemide suutlikkus 
1. Suurendada liikmesriikide poliitilist ja materiaalset panust tuberkuloositõrjekavadesse üldiste rahvatervise 

strateegiate osana. 
2. Tugevdada liikmesriikide tervishoiusüsteemide suutlikkust tuberkuloosi tõrjuda ja likvideerida. 

2. valdkond: järelevalve 
1. Hinnata tuberkuloosi epidemioloogilisi omadusi ning selle ajalist ja geograafilist levimist nii liikmesriikides 

kui ka kogu Euroopas. 
2. Jälgida tuberkuloositõrjemeetmete rakendamist ja kasutada sellest saadud teavet otsustamisprotsessis, et 

saaks võtta asjakohaseid meetmeid riiklike ja üleeuroopaliste tuberkuloosikavade ajakohastamisel. 
3. Tuvastada haavatavad elanikkonnarühmad, kes on suuremas tuberkuloosi haigestumise ohus, kelle kohta 

on esitatud ebasoodne prognoos ja kellele tuleks suunata rahvatervise sihtmeetmed, ning neid kirjeldada. 

3. valdkond: laboriteenused 
1. Töötada välja ja võtta kasutusele kvaliteetsed ja ajakohased laboriteenused tuberkuloosiga seotud kliiniliste, 

rahvatervise ja teadusvajaduste toetamiseks. 
2. Tagada ohutud, täpsed ja kvaliteetsed laboriteenused ning nõuetekohase väljaõppega personal. 
3. Tagada investeeringud laboriteenuste järjepidevuse tagamiseks. 
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4. valdkond: kiire ja kvaliteetne tuberkuloosiravi kõigile 
1. Diagnoosida kiiresti kõik haigusjuhud ning tagada nõuetekohane ravi ja hooldus. 
2. Kohandada meetmed konkreetse epidemioloogilise olukorraga ja haavatavate elanikkonnarühmadega, et 

tagada tuberkuloositõrje suurim tõhusus kõikidel tasanditel. 
3. Saavutada haiguspuhangute ohjamise meetmete ühetaoline rakendamine. 
4. Tagada, et kõigi tuberkuloosihaigete individuaalsed tervishoiuvajadused rahuldatakse. 

5. valdkond: MDR- ja XDR TB  
Järgmised eesmärgid tuleb saavutada kõigil liikmesriikidel, kuid erilist tähelepanu peavad neile osutama need riigid, 
kus multiresistentse (MDR-TB) ja eriti resistentse tuberkuloosi (XDR-TB) probleem on kõige suurem. 

1. Optimeerida ja tugevdada MDR-TB ja XDR-TB järelevalvet. 
2. Täiustada tuberkuloosiravimite tundlikkuse kontrolli seoses tuberkuloosiuuringute laborite tugevdamisega. 
3. Parandada MDR-TB või XDR-TB haigete ravi ja hooldust, sh nakkustõrjet ja kontaktide jälgimist. 
4. Parandada juurdepääsu esma- ja teise valiku ravimitele ning nende kättesaadavust, tagades 

tuberkuloosiravimite ratsionaalne kasutamine. 

6. valdkond: üheagne nakatumine tuberkuloosi ja HIVga 
1. Vähendada üheaegsest tuberkuloosi ja HIVga nakatumisest tingitud haiguskoormust Euroopa Liidus, 

tugevdades tuberkuloosi- ja HIV/AIDSi-kavade sidusust ning asjakohaseid tervishoiuteenuseid. 
2. Edendada tuberkuloosi ja HIVga üheaegse haigestumuse Euroopa Liidu tasandi teadustegevust ja kliinilisi 

uuringuid. 

7. valdkond: tuberkuloositõrje uued vahendid 
1. Püstitada alus-, rakendus- ja toimivusuuringute põhieesmärgid Euroopa Liidus. 
2. Rahastada ja koordineerida uuringuid. 

8. valdkond: riikidevahelise partnerluse loomine ja nendevaheline koostöö 
1. Tagada, et tuberkuloosiküsimus jääb Euroopa Liidu ja riikide asutuste poliitiliste, tehniliste ja 

teadusuuringute kavades olulisele kohale, pidades silmas teisi piiratud vahenditele konkureerivaid 
eelisvaldkondi. 

2. Aidata kaotada häbimärgistamist, tagada tuberkuloosi, MDR-TB ja XDR-TB varajane ja kiire avastamine 
ning julgustada inimesi saama tuberkuloosihaigete ravi hartale vastavat ravi. 

3. Tagada järelravi kättesaadavus, juurdepääsetavus, taskukohasus, nõuetekohasus ning – mis kõige tähtsam 
– tulemuslikkus.  

4. Arendada edasi ECDC, Euroopa Komisjoni, üksikriikide, Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste 
sidusrühmade vahelist koostööd ning nende tegevuse kooskõlastamist. 

7. Nakkushaiguste seire Euroopa Liidus, pikaajaline 
strateegia: 2008–2013 
(Avaldatud 2008. aasta mais) 

On töötatud välja pikaajaline visioon ja strateegia nakkushaiguste seire tuleviku kohta Euroopa Liidus, et aidata 
juhtida Euroopa seiresüsteemi pikaajalise arengu otsuseid. Strateegia on kavandatud 2013. aastani, mille tõttu 
ühildub strateegia ECDC mitmeaastase strateegiakavaga (ECDC halduskogu poolt heaks kiidetud 2007. aasta 
juunis). Lisaks on kavandatud strateegia soodne koosmõju ECDC laboristrateegiaga. 

Strateegia eesmärk on määratleda seire tingimused ja kohaldamisala, eesmärgid ja organisatsioonilised nõuded. 
Samuti on üldjoontes kirjeldatud liikmesriikide toetamise viise ning tutvustatud strateegia elluviimise suuniseid. 

Üldine eesmärk on aidata vähendada nakkushaiguste esinemist ja levimist Euroopas, pakkudes otsustajatele, ja 
tervishoiutöötajatele asjakohaseid rahvatervise andmeid, teavet ja aruandeid, et rakendada meetmeid 
nakkushaiguste õigeaegsele ennetamisele ja tõrjele Euroopas. Eesmärgi saavutamiseks on vältimatult vaja 
liikmesriikide nakkushaiguste andmete suurt usaldusväärsust ja võrreldavust. 

Senisest koordineeritumal seirel on järgmised eelised: 

● paraneb andmete piirkondlik võrreldavus; 
● väheneb üle-euroopalise seire keerukus; 
● seires saab kasutada eri aspektide koostoimet; 
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● saab vältida töö dubleerimist; 
● pikas perspektiivis tagatakse tänu asjakohasematele ja usaldusväärsematele andmetele paremad 

rahvatervise lähteandmed; 
● lihtsustub riiklike seiresüsteemide tõhustamine; 
● lähenemisviis on tõenäoliselt säästlikum ja majanduslikult jätkusuutlikum; 
● parem juurdepääs andmetele ja nende parem kasutatavus; 
● tõhusam rahvusvaheliste haiguspuhangute tuvastamine ja seire; 
● võimekuse toetamise suurendamisele; 
● tagamine, et haigused lisatakse Euroopa prioriteetidele vastavatesse seire- ja uuringuprogrammidesse. 

ECDC töötab välja nakkushaiguste näitajapõhise Euroopa seiresüsteemi The European Surveillance System 
(TESSy). TESSy muutub väärtuslikuks vahendiks Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Euroopa Majanduspiirkonna 
riikide- pär seireandmete kogumisel, valideerimisel, säilitamisel ja levitamisel. Esialgu kasutatakse TESSy-s 
nakkushaiguste korraliseks seireks oluliste põhinäitajate väiksemat kogumit. Kui TESSy üldiselt heaks kiidetakse ja 
seda hakatakse kasutama piirkondliku võrdlusandmebaasina, toetavad ECDC pikaajalist eesmärki lihtsustada kõigi 
osaliste tööd ja vähendada nende töökoormust järgmised meetmed: 

● nakkushaiguste seire andmekogumise standardimine; 
● liikmesriikide andmete edastamise ja andmete väljaotsimise ühtse süsteemi loomine; 
● seireandmetel põhinevate aruannete standardimine; 
● Euroopa Liidu hetkeolukorrast sidusa ja kergesti kättesaadava ülevaate pakkumine. 

Käsitletakse ka teatud haiguste korral praegu toimuva dubleeriva aruandluse probleemi, mille korral on haiguste 
seiresse kaasatud ka muid piirkondlikke organisatsioone, näiteks WHO/Europe ja EMCDDA, eesmärgiga vähendada 
ja võimaluse korral kaotada tegevuse dubleerimine. 

Tuleb kehtestada ajutine menetlus koostööpõhimõtete käsitlemiseks andmevahetuseks ECDC ja liikmesriikide ning 
ECDC ja nakkushaiguste eriseirevõrgustike (DSN) vahel, et selgelt määratleda andmeesitajate ja –kasutajate roll 
nii liikmesriikides kui ka ECDC-s (ning ka muude osaliste, nt WHO korral). See ajutine menetlus peaks muu hulgas 
hõlmama ka andmeanalüüsi tulemuste avaldamist . Ajutise menetluse kogemuste põhjal kehtestatakse kõiki 
sidusrühmi hõlmav üksikasjalikum lõplik pikaajaline menetlus. 

Tulevane koostöö konkreetse haiguse ekspertidega (kelle määravad pädevad asutused) on üles ehitatud selliselt, 
et haigused/haigustekitajad jagatakse teemadena kuude põhirühma. Vajaduse korral luuakse kuue rühma või 
rakkerühma raames konkreetse haigusega seotud allrühmad. Igal aastal toimuvad kuue põhirühma koosolekud, 
kus käsitletakse kogu haigusrühma seire küsimusi. Vajaduse korral võib samal ajal korraldada haigust 
konkreetsemalt käsitlevaid paralleelsümpoosione. Iga kuue haigusrühma/rakkerühma kohta luuakse 
koordineerimisrühm, need rühmad võtavad üle suure osa endiste nakkushaiguste eriseirevõrgustike juhtrühmade 
tööülesandeid. 

Head laboriteenused riikides on Euroopa Liidu tasandil seire tõhustamiseks äärmiselt olulised. ECDC tugineb 
senisele tööle ja toetab koostöös Komisjoniga, ECDC pädevate asutustega ja liikmesriikide mikrobioloogia 
kontaktpunktidega laborite suutlikkuse suurendamist liikmesriikides, EMP/EFTA ja kandidaatriikides. 

ECDC töötab selle nimel, et igas riigis on kas vahetult või kaudselt võimailk kasutada riikliku referentlabori 
teenuseid, mis võimaldavad kõigil riikidel kinnitada diagnoosi ning haigustekitajate isoleerimist ja täiendavat 
iseloomustamist – see on aluseks kinnitatud ja tõenäolistest haigusjuhtudest teatamisel nii tavalises olukorras kui 
ka kriisiolukorras. ECDC loob sidemed referentlaboritega ja aitab neil lõimida oma andmeid riiklike 
epidemioloogiliste (ja kliiniliste) andmetega. Laborimeetodite kvaliteedi tagamine on usaldusväärsete ja täpsete 
andmete jaoks otsustava tähtsusega ning kõnealusel perioodil edendatakse ka Euroopa standardeid. 

ECDC rakendab seirestrateegiat kahes etapis: esimene etapp on kuni 2010. aastani kestev üleminekuperiood, mille 
vältel keskendutakse olemasolevate Euroopa Liidu nakkushaiguste eriseirevõrgustike järkjärgulisele lõimimisele 
ECDC-ga; teises etapis (2010–2013) võtab ECDC üle kogu vastutuse seire eest ning saab seega keskenduda 
Euroopa jaoks parima kvaliteediga süsteemide väljatöötamisele ja konsolideerimisele. 

Strateegia ja selle eesmärkide asja- ja ajakohasuse säilitamiseks vaatavad liikmesriigid ja sidusrühmad need uuesti 
läbi, et vajaduse korral lisada uusi strateegiaid ja andmeid. 
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Koosolekute aruanded 
8. Nakkushaigused ja ühiskonnategurid 
(Koosolek toimus 2007. aasta aprillis, aruanne avaldati 2008. aasta veebruaris) 

Aruande teemal on ECDC korraldanud seminari, kus käsitleti nakkushaiguste ühiskonnategureid ja millel osalesid 
nakkushaiguste ja ühiskonnategurite valdkonna teadlased. Seminari peaeesmärgid olid järgmised: 

• hinnata nakkushaiguste haiguskoormusest tingitud sotsiaalse ebavõrdsuse olulisust; 
• teha tervishoiuvaldkonna ebavõrdsusega seoses kindlaks head tavad, mida kasutatakse nakkushaiguse 

ennetamisel ja tõkestamisel; 
• töötada välja tervishoiuvaldkonna ühiskonnategureist tingitud ebavõrdsuse käsitlemise strateegiad ja 

meetmed. 

Aruanne käsitleb seminari peateemasid ja arutlusvaldkondi ning koosneb viiest osast: 

• nakkushaiguste ühiskonnategurid; 
• haiguseomased probleemid; 
• sihtrühmadele suunatud sekkumismeetmed, mille eesmärk on sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamine; 
• sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamise poliitika; 
• prioriteetsed meetmed. 

Seminaril märgiti, et nakkushaiguste haiguskoormuse osas on vähemalt sama suur sotsiaalne lõhe kui 
mittenakkuslike haiguste osas; lõhe võib teatud rühmade ja teatud nakkuste korral olla isegi suurem. Kuigi üldiselt 
on kõige rohkem mõjutatud marginaliseeritud rühmad, ei mõjuta sotsiaalne tegur kõiki nakkusi ühtemoodi: 
sotsiaalmajanduslikult kõrgeimal tasandil olevaid rühmi võib mõni nakkushaigus ohustada teatava riskikäitumise 
tõttu rohkem. 

On olemas selge vajadus saada rohkem informatsiooni nakkushaiguste haiguskoormuse kohta Euroopas, et 
tuvastada hindamise, teadusuuringute, sekkumise ja poliitika muutmise prioriteedid. Alustatud on olukorrast 
ülevaate koostamist, näiteks tuberkuloosi kohta. 

Seminari tulemusena anti soovitus täiendada nakkushaiguste seiret paari alusteadmisi andva ühiskonnateguriga; 
üksikasjalikku teavet saab seejärel uuringutest. Standardsetesse terviseuuringutesse, võimaluse korral näiteks 
Euroopa terviseuuringutesse, võiks lisada nakkushaiguste bioloogilised näitajad. 

Seminari üheks järelduseks oli asjaolu, et ühiskonnategureid enam teaduslikult ei uurita, kuid nende uurimist tuleb 
jätkata, sest puuduvad andmed selle kohta, mis determinandid soodustavad nakkuste levikut eri piirkondades ja 
populatsioonides. Oluline, kuid sageli tähelepanuta jääv näitaja on inimeste elu- ja töötingimused. Nakkushaiguste 
riskitegurid ei ole individuaalsed riskitegurid ja haigustekitajad võivad olla eri sotsiaal-majanduslikes rühmades 
erinevad. Nakkushaiguste ühiskonnategurite uurimiseks tuleks võimalikult suures ulatuses kasutada olemasolevaid 
andmeid. Konkreetsed valdkonnad, kus on vaja teha rohkem uuringuid, on sisserändajad, häbimärkistamise 
vähendamine ning tervishoiu ebavõrdsust mõjutavad sotsiaalsed ja poliitilised protsessid. 

Seminaril esitati konkreetne soov asutada heade meetmete andmebaas. Selle eesmärk oleks tõrgeteta teabevoo 
tagamine, eriti piirkondadest, kus teavet palju ei avaldata, aga kus on rohkesti kogemusi. 

Tervisekasvatust peeti poliitiliseks prioriteediks, mida tuleb rakendada kahel viisil. Tervisekasvatus peab olema 
hariduspoliitika kujundajate kavas olulisel kohal juba varajasest east alates ja ka edaspidi. Tervisekasvatuse hulka 
peab kuuluma terviseküsimuste käsitlemine ühiskonnategureid arvesse võttes, et tulevased põlvkonnad saaksid 
poliitikaprotsessi mõjutada. Õppekava hulka peaks kuuluma sotsiaalse segregatsiooni tervisemõju, tuleks õpetada 
terviseriskide vältimise konkreetseid oskusi, et inimestel oleks võimalik ise otsustada ning mõjutada oma 
kokkupuudet riskiteguritega. Teiseks tuleks tõhustada ühiskonnategurite temaatilist õpet arstiteaduskondades, 
õenduse, sotsioloogia ja muudes valdkondades. Tulevased tervishoiutöötajad tuleb arutellu kaasata ja edendada 
eelneva etapi tegurite muutumist. Rahvatervise valdkond peaks osalema sotsiaalse ebavõrdsuse ja selle 
tervisemõju temaatilises arutelus. 

Kindlaks prioriteediks on ühiskonna makrotegurite rõhutamine ja koostöö rahvatervise valdkonna sektoritega 
(poliitika, ühiskonnateadused, inseneriteadused jne). Sihteesmärgid tuleb läbi mõelda ja läbi arutada. Kasutada 
võiks häid eeskujusid kõigist Euroopa riikidest. ECDC võiks etendada olulist rolli eestkõnelejana ebavõrdsuse kui 
nakkushaiguste tõrjes olulise teguri esiletoomisel. 
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9. Keskkonnamuutuste ja nakkushaiguste seminar 
(Seminar toimus 2007. aasta märtsis, aruanne avaldati 2008. aasta mais) 

Seminari eesmärgid 
● Vaadata läbi andmed ülemaailmse kliimamuutuse ja ökoloogiamuutuse rolli kohta Euroopa nakkushaiguste 

haiguskoormuses; 
● arutada, milliseid rahvatervise pädevusi on vaja kliimamuutuse ja nakkushaiguste ohu käsitlemiseks; 
● tuvastada teadusuuringute vajadus. 

K liimamuutus 
Valitsustevaheline kliimamuutuse töörühm (IPCC) märgib, et kliima muutub; oodata võib kõrgemat temperatuuri, 
maailmamere taseme tõusu ja ekstreemsemaid ilmanähtusi. Need muutused mõjutavad ökosüsteemi, vett, 
põllumajandust, sotsiaal-majanduslikku arengut ja seega – otseselt või kaudselt – elanikkonna tervist. 
Kliimamuutus ja muud ökoloogilised muutused võivad mõjutada nakkushaiguste jaotumist mitmel viisil. Kõik 
osalejad nõustusid, et n-ö püsiv tegur – praegune kliimamuutus – nõuab kiiret meetmete rakendamist. 

Haigusohud 
Osalejad käsitlesid kliimamuutuse ja sellega seonduvate keskkonnamuutuste tagajärgi vektorputukate, näriliste, 
vee, toidu ja õhu kaudu levivate nakkushaiguste suhtes. Kuigi andmeid on vähe, jõuti järgmistele järeldustele: 

• On kindlaks tehtud, et mitu vektorputukate ja näriliste kaudu levivat nakkushaigust võivad muuta oma 
levikuala kliimamuutuse (temperatuur, ekstreemsed ilmanähtused, hooajalisus) ja keskkonnategurite 
(maakasutus, ökosüsteemid, metsade hävitamine, hüdroloogia, bioloogiline mitmekesisus) tõttu. Siia 
kuuluvad arboviirusnakkused, nagu dengueviirusnakkused, Chikungunya palavik, Lääne-Niiluse viirus- 
nakkused ja võimalik, et ka malaaria. Ilmastikutingimused võivad muuta ka näriliste populatsiooni 
asustustihedust ja jaotumist. 

• Euroopa peaks olema valmis vee kaudu levivateks sissetoodud nakkuste, nagu koolera, kohalike 
haiguspuhangute tõrjeks pärast liigsademeid ning jäätmete ja heitvete tulvast põhjustatud 
terviseprobleemideks. Oluliseks peeti ka võimalikke muutusi kõhulahtisusega kulgevate nakkushaiguste 
esinemissageduses, mille riskirühmadeks on vaesed, eakad, väikelapsed, marginaliseeritud rühmad, 
välisriikidest saabunud, immuunpuudulikkusega või olemasoleva haigusega inimesed. 

• Toidu kaudu levivaid haigusi käsitleti seoses inimeste muutuva käitumisega ning mets- ja koduloomade 
vahelise kontakti muutumisega, eriti põua korral. 

• Astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ägenemist käsitleti kliimamuutuse kõige olulisema mõjuna 
hingamiselundite seisundile. Nende haigusseisundite sageda esinemise tõttu peeti neid sobivateks 
kliimamuutuse mõju jälgimise näitajateks. 

Rahvatervise pädevused 
Osalejad olid üksmeelel, et nõutavateks oskusteks on rahvatervise põhipädevused ja väärtused, mis on olemas või 
peaksid olema olemas kõigis riikides. Muud punktid, milles kokkuleppele jõuti, olid järgmised: 

• Uute kliimamuutusest tingitud terviseohtude käsitlemise suutlikkuse suurendamist võib käsitada 
rahvatervise tugevdamisena laiemas tähenduses. Eriti oluline on vajadus koordineerida sektorite ja 
ametkondade vahelist koostööd. 

• Käsitleti rahvatervise pädevuse nelja valdkonda: seiret, teadusuuringuid, kvaliteedi tagamist ja poliitikat. 
Mõned kliimamuutusest tingitud probleemi seirestrateegiad on juba olemas, kuid nakkushaiguste 
seirevaldkonnas esineb puudusi. 

• Esimese vajaliku sammuna on vaja teha riskianalüüs, et tuvastada riskitegurid ja riskirühmad. See annaks 
rahvatervise/kliiniliste suuniste ja poliitikasoovituste väljatöötamiseks tõenduspõhise aluse. 

• Entomoloogiateadmiste lüngad on suur takistus. Entomoloogiahairiduse laiendamine võimaldaks probleemi 
lahendada. 

• Puudub kõikehõlmav seiresüsteem, kuid osalejad nõustusid, et kogu Euroopat hõlmavat süsteemi ei ole 
vaja luua, sest paljud potentsiaalselt ohtlikud haigused esinevad enamikus piirkondades harva. 

• Üksmeelel oldi lähenemisviisis „reguleerida vajadust mööda”. See lähenemisviis peab oluliseks paindlikkust 
ja võimaldab esile kerkinud probleemidele kiiresti reageerida. Lähenemisviis põhineb eeldusel, et seni on 
ainult väga vähesed nakkushaigused tekitanud kliimamuutuse või muude keskkonnaprobleemide tõttu 
olulisi probleeme. 

• Vaja on parandada üldsuse (ja võib-olla ka spetsialistide) teadmisi teatud üldküsimustes, et tõhustada 
mõningate eesseisvate muutuste mõistmist. 
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• Uus kliimamuutust käsitlev roheline raamat annab ainulaadse võimaluse suurendada Euroopa Komisjoni 
suutlikkust tervisepoliitika valdkonnas. 

Teadusuuringutega seotud vajadused, probleemid ja takistused 
Koosolekul tuvastati mitu teadusuuringutega seotud vajadust, sealhulgas näitajate ja haavatavate rühmade 
tuvastamise vajadus. Osalejad märkisid, et eri liikmesriikides on selgelt erinev suutlikkus seirata kliimamuutust ja 
teha teadusuuringuid. Nad tegid ettepaneku, et kuni kõik rahvatervise ja seire süsteemid täielikult toimima 
hakkavad, oleks kiire lahendus kasutada kõigis riikides Euroopa tasandil andmete kogumiseks nn valvekeskusi. 

On vaja juurdepääsu ka pikaajalistele andmetele. Probleeme on nende seostamisel satelliidiandmetega ja 
inimtervise seisukohast kasulike järelduste tegemisel. Pikaajaliste protsesside ja kliimamuutuse seose uurimine on 
ka teadusuuringute ülesanne. 

Meetmesoovitused 
Kliimamuutuse ja nakkushaiguste tööprogrammide ja rahvatervise poliitika väljatöötamisel on vaja teha järgmist: 

● tugineda olemasolevatele algatustele ja suutlikkusele; 
● arendada koostöös eri sektorite ja ametkondade vahel vastastikuse kasulikkuse suhtumist; 
● tunnistada, et piirkonna eri osades on kliimamuutusel erinev mõju; 
● tunnistada liikmesriikide erinevat reageerimissuutlikkust; 
● uurida mitmesuguseid seirevõimalusi; 
● käsitleda seiret takistavaid asjaolusid; 
● teha koostööd ja töötada välja terviklik ja ülevaatlik riskistrateegia; 
● soodustada spetsialistide koolitusprogrammide väljatöötamist ja rakendamist; 
● tõhustada teabevahetust. 
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Lisa: ECDC 2008. aasta väljaanded 
Käesolev loetelu sisaldab ainult ECDC 2008. aasta ametlikke väljaandeid. ECDC töötajad on avaldanud autorite ja 
kaasautoritena ka arvukalt siin loetlemata teadusartikleid ning publikatsioone (sealhulgas teadusajakirjas 
Eurosurveillance). Kõik allpool nimetatud dokumendid on olemas ECDC veebilehel (http://ecdc.europa.eu). 

Tehniline aruanne 
Mai 

Review of Chlamydia control activities in EU countries 

ECDC juhendid 
Jaanuar 

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries 

August 

Priority risk groups for influenza vaccination 

Seirearuanded 
Detsember 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2007 

Tegevusaruanne 
August 

Measles outbreak in Austria: risk assessment in advance of the EURO 2008 football championship  

Eriaruanded 
Märts 

Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union  

Mai 

Surveillance of communicable diseases in the European Union. A long-term strategy: 2008–2013  

Juuli 

ECDC strategic multi-annual programme 2007–2013  

Koosolekute aruanded 
Jaanuar 

Networking for public health (27–28 February 2007)  

Veebruar 

Consultation on vector-related risk for chikungunya virus transmission in Europe (22 October 2007) 

Infectious diseases and social determinants (26-27 April 2007)  

Märts 

Now-casting and short-term forecasting during influenza pandemics (29–30 November 2007)  

Second consultation on outbreak investigation and response in the EU (15 November 2007)  

Third meeting of the Chairs of Commission and Agency scientific committees/panels involved in risk assessment 
(6–7 November 2007)  

 

http://ecdc.europa.eu/�
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Mai 

Environmental change and infectious disease (29–30 March 2007)  

Juuni 

Training strategy for intervention epidemiology in Europe (11–12 September 2007)  

Oktoober 

Annual meeting on TB surveillance in Europe (3–4 June 2008)  

HIV testing in Europe: from policies to effectiveness (21–22 January 2008)  

Detsember 

Workshop on linking environmental and infectious diseases data (28–29 May 2008)  

Tehnilised dokumendid 
Jaanuar 

Core competencies for public health epidemiologists working in the area of communicable disease surveillance and 
response, in the European Union  

ECDC väljaanded 
Kvartaliväljaanne (märts, juuni, september, detsember) 

ECDC Insight  

Executive science update  

Juuni 

Annual report of the Director 2007  

Detsember 

Keeping Europe healthy: ECDC in action  

Protecting health in Europe: our vision for the future  
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