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Sissejuhatus
2009. aastal avaldas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) kokku 43 teaduslikku dokumenti. Neist
olulisimad on:

Nakkushaiguste epidemioloogia aastaaruanne Euroopas 2009. aastal. Tegemist on ECDC kolmanda igaaastase väljaandega, mis sisaldab põhjalikku kokkuvõtet 2007. aasta seireandmetest ja 2008. aastal
jälgitud ohtudest;
Tuberkuloosi seire Euroopas 2007. aastal ning HIVi ja AIDSi seire Euroopas 2008. aastal. Mõlemad
•
uurimused koostati ühiselt koos Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbürooga (WHO EURO)
ning neis käsitletakse olukorda Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ning
täiendavalt veel 23 riigis, mis paiknevad WHO EURO piirkonnas;
Sisserändajate tervise sarja alustamine. See sari on kogum haigusepõhistest väljaannetest, mis sisaldavad
•
andmeanalüüsi, kokkuvõtet tõendusmaterjalist, tõlgendusi ning juhiseid sekkumisteks rände ja valitud
nakkushaiguste valdkonda. Esimesed kaks 2009. aastal avaldatud haigusepõhist dokumenti olid HIVi ja
AIDSi kohta;
Bakteriaalne väljakutse: aeg reageerida. See on tehniline aruanne lünga kohta, mis eksisteerib hulgi
•
resistentsete bakterite poolt põhjustatud nakkuskoormuse ning selle probleemi lahendamiseks uute
antibiootikumide loomise vahel, aruanne on koostatud ühiselt koos Euroopa Ravimiametiga (EMEA); ning
•
HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste alase käitumusliku seire kaardistamine Euroopas. Tegemist on
süvaanalüüsiga Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide HIVi ja sugulisel
teel levivate nakkuste alaste käitumusliku seire programmide hetkeolukorra kohta.
Valitud ECDC dokumentidest, näiteks eespool nimetatud väljaanded, on koostatud kokkuvõtted, et teha need
poliitika kujundajatele kättesaadavaks kõikides Euroopa Liidu ning islandi ja norra keeltes. Kokkuvõtted kajastavad
originaalväljaannete sisu, kuid tervikdokumendi mõningad olulised nüansid võivad olla neis kaduma läinud.
Lugejad, kes soovivad üksikasjalikumat ülevaadet, saavad lugeda terviktekste veebiaadressilt
www.ecdc.europa.eu.
•

ECDC 2009. aasta väljaannete täielik loetelu on esitatud lisas. Kõik väljaanded on eespool mainitud veebiaadressil
olemas elektroonilisel kujul koos sisu lühikirjeldusega. Valitud aruanded on kättesaadavad ka trükistena. Trükitud
eksemplari on võimalik tellida, saates e-kirja aadressile publications@ecdc.europa.eu.
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Tehnilised aruanded
1. Õhusõidukites levivate nakkushaiguste riskihindamise
juhised
(Avaldatud juunis 2009)
Rahvusliku ja rahvusvahelise kommertslennunduse reisijate hulk on viimaste aastate jooksul pidevalt kasvanud.
Rahvusvahelised lennujaamad võtavad iga päev vastu miljoneid reisijaid ning see võimaldab üksikisikutel
tundidega ümber maailma rännata. Samas võivad sellised muutuvad reisimisharjumused kaasa tuua uusi ohte:
moodsate lennukite reisijatesalongi suletud keskkonnas võivad reisijaid kokku puutuda kaasreisijate mitmesuguste
nakkushaigustega.
Ägeda raskekujulise respiratoorse sündroomi (SARS) levik 2003. aastal näitas, et uue haiguse ootamatu ilmumine
ja levimine lennureisimise kaudu üle kogu maailma on võimalik. Nakkushaiguste varane diagnoosimine õhusõiduki
pardal koos õigeaegse riskijuhtimisega on oluline rahvatervise vastumeetmete alustamiseks. Kui tuvastatakse oht
rahva tervisele, on ohutuse tagamiseks oluline välja selgitada lennu ajal nakkushaigega kokku puutunud reisijad
ning samas on see üks keerulisemaid ülesandeid rahvatervise ekspertidele üle kogu maailma.
Õhusõidukites levivate nakkushaiguste riskihindamise juhiste RAGIDA projekt ühendab teaduskirjandusest leitud
tõendusmaterjali ekspertteadmistega, et pakkuda otsustajatele toimivaid valikuvõimalusi. Kõnealused juhised
võivad olla väärtuslikuks abivahendiks, kui on tarvis kindlaks määrata vallandavad tegurid ning kui on vaja teha
otsus, kas on vaja välja selgitada lennu ajal nakkushaigega kokku puutunud lennureisijaid ja meeskonna liikmeid.
Robert Kochi Instituut ja ECDC leppisid kokku, et RAGIDA projekt hõlmab 12 haigust: tuberkuloos (TB), gripp,
SARS, meningokokknakkus, leetrid, punetised, difteeria, Ebola hemorraagiline palavik, Marburgi hemorraagiline
palavik, Lassa palavik, pärisrõuged ja siberi katk. Süsteemselt vaadati läbi üle 3700 erialaekspertide poolt
vastastikku hinnatud artikli ja halli kirjanduse allika, et määrata kindlaks täpsed asjaolud, mille tulemusena levisid
nimetatud nakkushaigused õhusõiduki pardal. Lisaks otsiti süsteemselt rahvusvaheliste lennuametite ning
rahvuslike ja rahvusvaheliste terviseametite juhiseid kõnealuste nakkushaiguste riskihindamiseks ja -juhtimiseks.
Lisaks sellele võeti ühendust ja küsiti nõu 73 eksperdilt 38 riigist.
Süsteemse kirjandusotsingu tulemused viitavad sellele, et õhusõiduki pardal levivad suhteliselt sageli tuberkuloos,
gripp, SARS, meningokokknakkus ja leetrid. Üllatavalt väike oli aga artiklite hulk, milles kajastati juhtumeid, mille
puhul oleks kinnitust leidnud nimetatud haigustesse nakatumine lennuki pardal, eriti kui võtta arvesse võimalike
kontaktide suurt hulka. Nende tulemuste valguses on tõenäoliselt väga väike ka pardal nakatumiste koguhulk.
Kuigi on keeruline teha järeldusi pardal levimise tulemusena tekkinud nakatumiste hulga kohta, on tõenäoline, et
nakkushaiguste võimalus levida pardal ei ole suurem maa peal levimise võimalusest.
Kokkuvõttes oleme jätkuvalt kindlad, et riskihindamise viis peab sõltuma konkreetsest juhtumist, otsuse kontaktide
välja selgitamiseks peab tegema iga juhtumi puhul eraldi ning arvesse peab võtma selliseid tegureid nagu
haigustekitajate epidemioloogilise leviku potentsiaal, indekspatsientide nakatamisohtlikkus ja patogeensus, parda
ventilatsioonisüsteemide funktsionaalsus, kontaktide intensiivsus ning istekohtade alane teave – nagu on
soovitatud kõnealuses tehnilises aruandes.
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2. Pandeemiaaegne seire ja uuringud Euroopas
(Avaldatud 2009. aasta juunis)
Pandeemiaaegne seire ja uuringud on kompleksne valdkond, millel on neli erinevat komponenti:
1)
2)
3)
4)

varane avastamine ja uurimine;
igakülgne varane hindamine;
seire; ja
tõrjemeetmete efektiivsuse ja mõju (sealhulgas farmatseutiliste vastumeetmete ohutus) kiire uurimine
haiguse leviku piiramisel.

Kuna on ebatõenäoline, et pandeemia saab alguse Euroopast, toimub varane avastamine ja uurimine tõenäoliselt
muudes piirkondades, kuid Euroopas tuleb ellu viia kolm ülejäänud komponenti. Laboripõhine (mikrobioloogiline)
seire on oluline kõikide etappide puhul, kuid tavaliselt on see lülitatud epidemioloogilise ja kliinilise seire hulka.
Varane hindamine (2. komponent) on väga tähtis, sest mitmeid järgmise pandeemia olulisi parameetreid ei ole
võimalik ette prognoosida. Kõik riigid ei pea varast hindamist siiski läbi viima. Optimaalse tulemuse tagamiseks on
kõige parem, kui selle viivad läbi Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) toetusel läbi need Euroopa riigid, keda pandeemia kõige esimestena mõjutab, ning
kui piirdutakse nn strateegiliste parameetrite kindlaksmääramisega. Nende parameetrite väärtuste põhjal on
võimalik kindlaks teha, millised rahvatervise- ja kliinilised meetmed on tõenäoliselt kõige tulemuslikumad. Üksikute
riikide tulemused edastatakse seejärel viivitamata kõikidele teistele riikidele.
Pandeemia raskuse hindamine on üks varase hindamise osadest. See on keeruline, kuid väga oluline, sest mõned
Euroopa riiklikud kavad näevad tõsise pandeemia puhul ette põhimõtteliste tõrjemeetmete käivitamist. Oodatakse,
et WHO juhiks selle hindamist. Samas on teatud üksikasjade tõttu vajalik, et riskihindamisel oleks arvestatud
Euroopa seisukohta, sest pandeemia kontseptsiooni keerukus muudab raskeks selle taandamise üksikmeetmele.
Kõik Euroopa riigid peavad korraldama seiret (3. komponent), et tagada tervishoiusüsteemi ja muude teenistuste
õiget juhtimist. On võimalik, et riikide keskasutused soovivad seire läbiviimiseks hulgaliselt teavet, ent anda tuleks
vaid sellist teavet, mis on vajalik otsustamiseks ja olulise tähtsusega teabevahetuseks. Seire teostatavust tuleks
katsetada gripihooaegadel, ent arvesse tuleb võtta ka seda, et rutiinsed seiresüsteemid võivad pandeemia ajal
muutuda või lakata toimimast. Rahvusvaheline seire (Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa asutuste
teavitamine) peab jääma lihtsaks, sest mitmete riikide jaoks on keeruline anda samaaegselt rutiinset teavet
rahvusvahelistele organitele ja viia läbi siseriiklikke protsesse. Lisaks ei suuda iga riik anda nii üksikasjalikku
teavet, kui Euroopa asutused ehk sooviksid.
Rahvatervise kaitsemeetmete mõju (ja farmatseutiliste vastumeetmete ohutuse) uurimine (4. komponent) on
täiendav menetlus, mille peavad läbi viima vaid mõned riigid. Tõenäoliselt ei jõuta pandeemia ajal välja selgitada,
kas (ja millised) rahvatervise tõrjemeetmed on olnud tõhusad.
WHO ja ECDC on töötanud koos Euroopa liikmesriikidega, et arendada 2. komponendi (varase hindamise
protsessi) jaoks välja menetlusi ja nn mudelprotokolle, ning nende sobivust kavatseti testida tegevuste käigus ja
need kavatseti praktikasse viia 2009.–2010. aasta gripihooajal. Uue gripiviiruse A(H1N1) ilmumine tähendab seda,
et neid menetlusi ja protokolle katsetatakse tegeliku pandeemiatüve suhtes. Käimas on Euroopa gripivaktsiini
tõhususe hindamise meetodite (4. komponendi osa) katsetamine. Riiklikul tasandil on oluline, et asutused
kavandaksid 2. ja 4. komponendi elluviimist, sealhulgas koostööd teadusorganite ja -töötajatega, ning eraldaksid
pandeemia ajal selle jaoks vahendeid tegelikust olukorrast lähtuvalt.

3

ECDC CORPORATE

Peamiste väljaannete kokkuvõte 2009

3. Rahvatervise meetmete juhend gripipandeemiate mõju
vähendamiseks Euroopas: nn ECDC valiknimekiri
(Avaldatud juunis 2009, ajakohastatud oktoobris 2009)
Rahvatervise kaitsemeetmed (vaata koondtabeleid leheküljel 6) vähendavad teatud määral nakatuvate inimeste
hulka, kes vajavad arstiabi ja surevad gripipandeemia ajal. Tõenäoliselt vähendavad nimetatud meetmed ka
hooajalise gripi ägedate epideemiate poolt mõjutatavate isikute arvu. Pandeemiakõvera haripunkti langetamise ja
võimaliku edasilükkamisega (joonis 3.1) võivad meetmed lisaks leevendada pandeemiate teiseseid tagajärgi, mis
tekivad juhul, kui haigeks jääb palju inimesi korraga: näiteks massilise haiguse tõttu töölt puudumise mõju olulise
tähtsusega ülesannete täitmisele, nagu tervishoiuteenuste pakkumine, toiduvarude tagamine, kütuse jaotamine,
avalikud teenused ja muud. Rahvatervise kaitsemeetmed võivad lükata epideemiakõvera haripunkti lähemale ajale,
mil pandeemiavaktsiin on muutunud kättesaadavaks, vähendades sellega tõenäoliselt mõjutatavate isikute
koguhulka. Lisaks võivad meetmed lükata haripunkti teoreetiliselt nii kaugele, et jõuab kätte gripi leviku loomuliku
vähenemise aeg suvekuudel.
Joonis 3.1 Rahvatervise kaitsemeetmete kohaldamise eesmärgid pandeemia ajal

Gripi leviku vähendamisega seotud eesmärgid
kogukonnas
 Lükata edasi ja langetada epideemia haripunkti
 Vähendada ohtu ja haripunktiga kaasnevat koormust
tervishoiusüsteemile
 Vähendada teatud määral juhtumite arvu
 Võita veidi lisaaega
Sekkumiseta
Haigusjuhtude
arv
päevas

Sekkumistega

Päevi alates esimesest haigusjuhust

Soovitatud on mitmeid meetmeid (vaata koondtabeleid), sealhulgas meetmeid üksikisikutele, näiteks käte
pesemine ja maskide kandmine, samuti farmatseutilisi sekkumisi, näiteks viiruseravimid, inimese
linnugripivaktsiinid (ehk pandeemiaeelsed vaktsiinid) ja erivaktsiinid hilisemaks ajaks, kui pandeemia on juba
tekkinud; ning kogukonna sotsiaalse suhtlemise vähendamise meetmeid. Paljud on seisukohal, et kombineeritud
meetmed, näiteks nn sügavuti minev kaitse või nn mitmekihilised sekkumised, on veelgi tõhusamad kui
üksikmeetmed. Nii modelleerimise tulemused kui ka terve mõistus viitavad sellele, et varased sekkumised on
tõhusamad kui ootamine hetkeni, mil pandeemia on laialdaselt levinud.
Raske on ette kujutada, et sellistel meetmetel nagu sotsiaalse suhtlemise vähendamise kategooriasse kuuluvad
tegevused ei ole mõningat positiivset mõju inimeselt inimesele piiskade või kaudse kokkupuute teel edasi
kanduvate hingamisteede nakkuste leviku vähendamisele. Samas jääb igat üksikmeedet toetav tõendusmaterjalide
baas sageli nõrgaks. Lisaks on selgusetu, milline on mitme meetme vastastikune mõju. Täpsemalt, kas mitme
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sotsiaalse läbikäimise vähendamise meetme mõju on kumulatiivne? Mõnel juhul on selgusetuse põhjuseks
teadusuuringute puudumine. Sagedamini on põhjuseks aga see, et meetmeid on keeruline mõne katsepõhise
lähenemisega hinnata, ning kui meetmeid on rakendatud tegelikus elus, on neid kasutatud kombinatsioonis muude
meetmetega. Seega on üksikmeetmete absoluutset positiivset mõju ja suhtelist tugevust väga keeruline hinnata.
Lisaks võib mõju tugevus varieeruda arvestataval määral ka pandeemia eriomaduste tõttu. Näiteks võisid lastele
suunatud sekkumised olla üsna tõhusad 1957. aasta pandeemia ajal, kui levik nooremates vanuserühmades
tundus olevat määrava tähtsusega, ent vähem tõhusad 1918.–1919. aasta ja 1968. aasta pandeemiate ajal. Seega
ei ole võimalik koostada kindlaid kavasid, mis sobiksid iga pandeemia puhul. Lisaks on sotsiaalse suhtlemise
vähendamise meetmete tõhusus, teostatavus ja kulud Euroopa riikide lõikes või isegi riikide sees erinevad (näiteks
tihedalt asustatud linnaalad võrreldes maapiirkondadega).
Varasemate pandeemiate ja seostuvate sündmuste (nagu SARS) alane kogemus näitab, et teatud määral
rakendatakse rahvatervise kaitsemeetmeid vastavalt kohalikele kommetele ja tavadele. Kui Ameerika Ühendriikides
rakendati 1918.–1919. aasta pandeemia ajal meetmeid organiseeritult ja sageli ennetavalt, siis Euroopas reageeriti
pandeemiatele ja SARSile pigem tagantjärele.
Seetõttu on hästi põhjendatud nn valmisolekuplaanide (plaanid, mida on testitud tegevuste käigus ja mida
rakendatakse muu teabe puudumisel) olemasolu. Maailma Terviseorganisatsiooni asjakohane juhend on tõepoolest
olemas ja mitmed Euroopa riigid on selliseid plaane välja töötanud. Võttes aga arvesse eespool mainitud
kaalutlusi, peaksid need plaanid olema väga paindlikud ning sisaldama käsu- ja kontrollistruktuure, mis
võimaldavad teha kiireid muudatusi, lähtudes uutest andmetest ja kogemustest.
Kõik rahvatervise kaitsemeetmed maksavad midagi ja paljudel on teisesed mõjud. Enamike meetmete teisesed
mõjud võivad kujuneda suureks ning nende rakendamist peab hoolikalt kaaluma. Soovitatud sotsiaalsetest
meetmetest kõige äärmuslikumad (näiteks ennetav koolide sulgemine ja reisimise piiramine) on kallid ning neil on
erinevad tagajärjed, mis sõltuvad taustsüsteemist. Lisaks on neid meetmeid keeruline käigus hoida. Tavalise
hooajalise gripi või kerge pandeemia korral võib nende rakendamine, eriti nende liiga varane elluviimine, tekitada
rohkem kahju kui gripi loomulik kulg ja raskelt haigete inimeste ravimine.
Mõnda meedet saab üsna lihtsalt rakendada ning neid juba soovitataksegi isegi kerge hooajalise gripi puhul (nt
regulaarne kätepesemine ja varane eneseisolatsioon, kui on tekkimas palavikuga haigus). Samuti on nende
eeliseks see, et üksikisikutele antakse keerulisel ja murettekitaval ajal õigusi ja kasulikke nõuandeid. Teisi
soovitatud meetmeid on keeruline rakendada või on need liiga kulukad (nt õigeaegne ja massiline viiruseravimite
manustamine neile, kes on haigeks jäämas) või pärsivad oluliselt tavalist elukorraldust või on neid keeruline käigus
hoida (nt piiride sulgemine, sisetranspordi piirangud). Seetõttu peab kõiki meetmeid planeerima, ette valmistama
ja harjutama.
Kulukate ja tavalist elukorraldust oluliselt pärssivate meetmete teema on väga oluline. Kergema haiguse ja
haigestuvate inimeste väiksema hulgaga pandeemia puhul, näiteks 1957. ja 1968. aasta pandeemiad, võivad
mõned kogukondlikud meetmed (ennetav koolide sulgemine, kodutöö võimaldamine jne) osutuda leviku
võimalikust piiramisest hoolimata kulukamaks ja tülikamaks kui pandeemia ise. Järelikult võivad sellised meetmed
olla tõeliselt tulusad vaid juhul, kui neid rakendatakse ägedate pandeemiate ajal, näiteks kõrge haiglaravimäära
või 1918.–1919. aasta nn Hispaania gripiga võrreldava suremuskordajaga pandeemia puhul.
Nendel põhjustel on pandeemia kliinilise tõsiduse varane hindamine kogu maailmas ja Euroopas väga oluline. Kuigi
on loogiline rakendada meetmeid varases järgus, võib tavapärast elukorraldust oluliselt pärssivate sekkumiste liiga
varane elluviimine olla kulukas ja muuta meetmete käigushoidmise keeruliseks.
Praegu on mitmed Euroopa riigid tegemas poliitilisi valikuid seoses nende meetmetega. Euroopa mitmekesisuse
tõttu ei ole olemas üht meetmete kombinatsiooni, mis sobiks igale erineva taustaga Euroopa piirkonnale. Siiski on
kasulik neid meetmeid ühiselt arutada ja tõhustada sellega otsustamisprotsessi. Lisaks on mõned riigid juba teinud
arvestataval hulgal asjakohast teadustööd, millele toetub osaliselt ka käesolev dokument. Samas võiksid teiste
riikide mõttetegevusest kasu saada kõik Euroopa riigid.

Eesmärk
Võttes arvesse eespool nimetatud kaalutlusi ja arvestades, et ECDC-l on volitus anda pigem teaduslikke
nõuandeid, kui kohustada kedagi meetmeid rakendama, on selle dokumendi eesmärk esitada võimalike meetmete
valik, andes rahvatervisealast ja teaduslikku teavet selle kohta, mis on teada või mida võib öelda nende meetmete
tõenäolise tõhususe, (otseste ja kaudsete) kulude, vastuvõetavuse, avalikkuse ootuste ning muude praktiliste
kaalutluste kohta. Dokumendi eesmärk on aidata Euroopa Liidu liikmesriikidel ja institutsioonidel otsustada, ja seda
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kas individuaalselt või kollektiivselt, milliseid meetmeid rakendada. Lisaks sellele on mõned meetmetest kas nii
iseenesestmõistetavad või nii ebaefektiivsed, et ainuüksi tõendite esitamine peaks juba lihtsustama poliitiliste
otsuste tegemist.

Lugejaskond
Dokument on suunatud peamiselt poliitikakujundajatele ning teises järjekorras gripi teemaga tegelejatele, samuti
avalikkusele ja meediale. Selleks, et kõnealuseid meetmeid ja piiranguid oleks pandeemia ajal võimalik edukalt
rakendada, on ülimalt oluline, et meedia neid mõistaks.

Kohaldamisala
Seda dokumenti kohaldatakse siis, kui Euroopas levib Maailma Terviseorganisatsiooni pandeemia 5. või 6. faasile
vastav pandeemia, ning samuti hooajaliste gripiepideemiate puhul. Dokumendis ei käsitleta 4. faasi erinevaid
asjaolusid, ainulaadseid vajadusi arvatava pandeemiatüve esmakordse leviku puhul (Maailma
Terviseorganisatsiooni kiire ohjeldamise strateegia) ega keerulisi planeerimis- ja poliitikaküsimusi, mis on seotud
võtmeteenistuste käigushoidmisega pandeemia ajal (nn. pandeemiaaegse püsivategevuse planeerimine). Viimane
ei kuulu mitte mingil juhul ECDC töövaldkonda.
Dokumenti peab lugema koos varasemate ECDC juhenditega individuaalsete kaitsemeetmete kohta. Kokkuvõte
individuaalsetest kaitsemeetmetest on esitatud nii tekstis kui ka tabelites. Avaldatud on ka asjakohaseid
teaduslikke juhendeid inimeste linnugripi (pandeemiaeelsete) H5N1 vaktsiinide kohta ja neile on tekstis viidatud.
Juhendit tuleb lugeda koos Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. aasta juhendiga ning koos uue juhendiga
vastumeetmete kohta (avaldatud 2009. aastal).
NB! Tegemist on vahejuhendiga, sest teadusuuringute tulemused täienevad ning võimalik on uute vastumeetmete
väljatöötamine. Seetõttu ajakohastatakse valiknimekirja teatud ajavahemike tagant.
Koondtabelid pandeemia 6. faasi (ulatusliku) sesoonse gripi epideemia ajal viiruse leviku
vähendamiseks potentsiaalselt rakendatavate meetmete näitajad
Rahvusvaheline reisimine (piiride sulgemine, sissesõidupiirangud, reisinõuanded)
Meede

Tõendite Tõhusus
kvaliteet 1 (kasu)

Otsesed
kulud

Kaudsed
kulud ja
riskid 2

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised ja muud aspektid

1. Reisinõuanded

B

Minimaalne

Väikesed

Ülisuured

Hea

Rahvusvaheline reisimine väheneb
tõenäoliselt niigi olulisel määral

2.
B, Bm
Sissesõidukontroll

Minimaalne

Suured

Suured

Alaline elanikkond
võib seda oodata

Rahvusvaheline reisimine väheneb
tõenäoliselt niigi olulisel määral

3. Piiride
sulgemised või
ranged
reisipiirangud

Minimaalsed, v.a Ülisuured
kui need on
peaaegu
täielikud

Ülisuured

Varieeruv, kuid osa Rahvusvaheline reisimine väheneb
alalisest
tõenäoliselt niigi olulisel määral
elanikkonnast võib
seda oodata

B, Bm

Individuaalsed kaitsemeetmed

1

Tõendid tõhususe kohta: A, B ja C on soovitused, mis on vastavalt kas põhjalikult, mõõdukalt või puudulikult tõendatud.
A – süsteemsed ülevaated, mis tuginevad mitmesugustele lähteuuringutele (mitte peamiselt modelleerimisele), hästi kavandatud
epidemioloogilised uuringud või eelkõige katsed (randomiseeritud kontrollkatsed).
B – tõendid, mis tuginevad hästi kavandatud epidemioloogilistele uuringutele, olulistele vaatlusuuringutele või katsetele, kus
osaleb 5–50 subjekti, või muude piirangutega katsetele (näiteks kus gripp ei kuulu mõjutusobjektide hulka). Bm viitab
modelleerimisele, mis keskendub hea kvaliteediga lähteandmeid kasutavatele uuringutele. Seega võib tõendite kvaliteet olla
üheaegselt Bm ja C.
C – tõendid, mis tuginevad haigusjuhtude aruannetele, väikestele puudulikult kontrollitud vaatlusuuringutele, nõrgalt
põhjendatud suurematele uuringutele, levikuviisi ja nakatamisperioodi käsitlevate teadmiste rakendamisele jne. Cm viitab
modelleerimisele, mis tugineb vähestele või halva kvaliteediga lähteandmetele.
2

Mõnikord nimetatakse neid teisejärgulisteks või kolmandajärgulisteks mõjudeks (nt piiride sulgemine põhjustab häireid
kaubanduses ning olulise tähtsusega tarnete ja töötajate liikumisel).
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Meede

Tõendite
kvaliteet

Tõhusus
(kasu)

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised ja muud aspektid

4. Regulaarne
kätepesemine

B

Tõenäoliselt
Väikesed
vähendab levikut

Puuduvad

Hea, kuid meetme
järgimise määr on
teadmata

Mõõdukad 3

5. Hea
B
hingamisteede
hügieen
(pabersalvrättide
kasutamine &
kõrvaldamine)

Teadmata, aga
eeldatavasti
olemas

Väikesed

Väikesed

Hea, kuid meetme
järgimise määr on
teadmata

Väikesed

6. Üldine maski
kandmine
väljaspool kodu

Teadmata

Ülisuured Väikesed

Teadmata, kuid
enamikes riikides on
maskikandmise
kultuur vähesel
määral olemas

Ülisuured – raskused koolitamise,
varustamise, maskitüüpide,
kõrvaldamise ja jäätmetega.
Väärkasutuse ja taaskasutuse
tõttu võivad tekkida vastupidised
mõjud

7. Maski
C
kandmine
tervishoiuasutust
es 4

Teadmata

Mõõduka Väikesed
d

Tavaliselt juba
Mõõdukad – raskused koolituse,
laialdaselt kasutusel eriti ohtlike olukordade
määratlemise, varustamise ja
maskitüüpidega, eriti
respiraatoritega

8. Maski
kandmine
muudes eriti
ohtlikes
olukordades 5

C

Teadmata

Mõõduka Väikesed
d

Teadmata, kuid
mõttekas

Mõõdukad – raskused
koolitamise, eriti ohtlike
olukordade määratlemise,
varustamise ja maskitüüpidega

9. Maski
kandmine
hingamisteede
nakkusega
inimestel

C

Teadmata, kuid
eeldatavasti
olemas

Mõõduka Võib
d
võimaldada
haigetel ja
nakatunud
isikutel ringi
liikuda ja
teisi
nakatada

Teadmata, kuid
mõttekas. Laiendab
hetkel haiglates
järgitavad
nõuanded kodustele
ja avalikele oludele

Raskused määratlemisega, kes
peavad nõuet järgima, samuti
maskidega varustamisega. Nõue
kehtib ka neile, kelle
hingamisvõime on hingamisteede
nakkuse tõttu piiratud

10. Haigete
C
inimeste varane
eneseisoleerimine

Teadmata, kuid
eeldatavasti
olemas

Mõõduka Mõõdukad. Juba tavaline
7
d
nõuanne mitmes
Suurenenud riigis
oht
hooldajatele
ning nad
puuduvad
töölt

Vajadus koolitada ja varustada
koduseid hooldajaid, kes on ohus.
Kaotatud palga hüvitamise ja
tööandjate nõusoleku probleem

11. Karantiin 8

Teadmata

Ülisuured Ülisuured
kaotatud
tootlikkuse
tõttu

Selle õiglast toimimist on väga
keeruline tagada ning tekib ka
kaotatud palkade hüvitamise
probleem

C, Cm

6

C

Otsesed Kaudsed
kulud
kulud ja
riskid

Selgusetu

Sotsiaalse läbikäimise vähendamise meetmed
3

Vajadus muuta sagedane kätepesu igapäevastes olukordades palju kättesaadavamaks, nt avalikes kohtades, kiirtoidukohtades
jne.

4

Isikud, kellel on näost näkku kokkupuude paljude teiste isikutega.

5

Isikud, kellel on tihedalt rahvastatud transpordivahendis näost näkku kokkupuude paljude teiste isikutega.

6

Tavaliselt isiku kodus, kes tunneb, et on haigeks ja palavikku jäämas.

7

Isik vajab kodust hooldust ning ta ise ja tema hooldajad ei ole tööl.

8

Näivalt tervete, aga nakkusega kokkupuutunuks peetavate isikute mõnepäevane isoleerimine kodus.
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Meede

Tõendite
kvaliteet

Tõhusus
(kasu)

12.
Reisipiirangud
riigis sees

Cm, C

Eeldatavalt
Suured
vähene
edasilükkav mõju

13. Koolide
sulgemine
pärast
haiguspuhangu
tekkimist

Bm, C

Võib olla suurem Mõõdukad Ülisuured, Teadmata, seda ei
mõju kui teistel
sest lapsi
juhtu Euroopas
sotsiaalse
tuleb kodus sageli
läbikäimise
hooldada 11
vähendamise
meetmetel

14. Ennetav
koolide
sulgemine

Bm, C

Võib olla suurem Mõõdukad Sama mis
mõju kui teistel
eelmine11
sotsiaalse
läbikäimise
vähendamise
meetmetel ja
võib olla parem
kui koolide
sulgemine pärast
haiguspuhangu
ilmnemist

Sama mis eelmine

Sama mis eelmine, kuid veelgi
keerulisem ajastada (võidakse
sulgeda liiga vara),
jätkusuutlikkust tagada ja
taasavada10,12

15. Töökohtade
sulgemine
pärast
haiguspuhangu
tekkimist

Cm

Teadmata9

Suured

Teadmata, hüvitise
küsimus on väga
oluline10

Vastutuse, hüvitise ja õigusliku
aluse, samuti jätkusuutlikkuse ja
taasavamise küsimused.
Elutähtsaid ülesandeid täitvate
ametite puhul ei saa rakendada 13

16. Kodutöö ja
koosolekute
vähendamine

Cm,C

Teadmata

Mõõdukad Mõõdukad

Tõenäoliselt
vastuvõetav

Elutähtsaid ülesandeid täitvate
ametite puhul on meetme
kasutamise võimalus väiksem13

Teadmata

Ülisuured1 Ülisuured10

Tõenäoliselt sõltub
hüvitisest ja sellest,
kas kindlustus seda
katab.9 Avalikkus
võib seda oodata.

Vastutuse ja õigusliku toe
küsimused. Raskused
määratlemisega, millal on
tegemist avaliku kogunemise või
rahvusvahelise kohtumisega ning
millal keelud tühistada

17. Avalike
C
kogunemiste,
rahvusvaheliste
ürituste jne
ärajätmine

Otsesed
kulud

Kaudsed
kulud ja
riskid

Vastuvõetavus
Euroopas

Ülisuured, Teadmata
sealhulgas
sotsiaalne
lõhestumin
e9

Suured

0

Praktilised aspektid

Ohustab ühiskonna toimimist.
Vastutuse ja õigusliku aluse
küsimused 10

Koolis mittekäivad lapsed tuleb
eraldada teistest lastest.
Vastutuse ja õigusliku aluse
küsimused.10, 12 Raske ajastada,
jätkusuutlikkust tagada ja
taasavada

Viiruseravimite kasutamine: varane ravi
9

Selle ja mõne muu sekkumise eelis on, et nii kutsutakse plaanitud kujul esile see, mis oleks teatud aja jooksul tõenäoliselt ka
ise juhtunud.

10

Küsimus, kes maksab hüvitist, kui riigi (valitsuse) tegevuse tõttu tekib majanduslik kahju.

11

Laps vajab koduhooldust, kuid tema hooldajad puuduvad töölt.

12

Lastele suunatud sekkumised eeldavad sageli, et lastel on nakkuse levimisel oluline roll, see aga ei pruugi iga pandeemia puhul
tõele vastata.

Elutähtsaid ülesanded määratakse kindlaks keerulise menetluse teel. See on oluline küsimus, kuid ei kuulu käesoleva
dokumendi teemavaldkonda

13
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Meede

Tõendite Tõhusus
kvaliteet (kasu)

Otsesed Kaudsed
kulud
kulud ja
riskid

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised aspektid

18. Kõik, kellel
ilmnevad
sümptomid

A (üksnes
levik ja
haiguse
kestus),
Bm

Eeldatav kasu
on mõõdukas,
aga
sellekohased
tõendid on
nõrgad 14

Ülisuured Mõõdukad

Seda ootab
enamike riikide
avalikkus

Märkimisväärsed logistilised
kulud, keeruline otsustada, kellel
on gripp, ja raske varustada
õigeaegselt (vähem kui 24 või 48
tunni jooksul) kõiki isikuid, kellel
võib ravist kasu olla, keeruline
varusid õiglaselt jaotada 15

Väike15

Suured

Peetakse
töötajaskonna
kaitse osaks ja
oluline tööle
jäävatele töötajatele

Tervishoiutöötajaid või elutähtsaid
ülesandeid täitvaid võtmetöötajaid on keeruline
määratleda15

19. Tervishoiu-,
A
sotsiaalhoolekand
e-, või elutähtsaid
ülesandeid täitvad
võtmetöötajad

Väikesed

Viiruseravimite kasutamine: profülaktika pärast haigusjuhtu
Meede

Tõendite
kvaliteet

Tõhusus
(kasu)

Otsesed Kaudsed
kulud
kulud ja
riskid

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised aspektid

20. Perekond

B, Bm

Mõõdukas

Ülisuured Mõõdukad

Tõenäoliselt
vastuvõetav

Haigusjuhtude leidmine ja
perekondade määratlemine,
varustamise kiiruse ja tagavarade
turvalisuse tagamine ning
tagavarade haldamine on
keeruline 16

21. Perekond ja
sotsiaalsed
kontaktid

B, Bm

Mõõdukas

Ülisuured Mõõdukad
+

Teadmata, kuid
Sama mis eelmine, lisaks
näib, et on
keeruline määrata, kes kuulub
probleeme, sest
sellisesse rühma
mõned inimesed on
ravist keeldunud

22. Perekond ja
asukoha
kontaktsed

B, Bm

Mõõdukas

Ülisuured Mõõdukad
+

Teadmata, kuid
Sama mis eelmine, lisaks veelgi
näib, et on
keerulisem määrata, kes kuulub
probleeme, sest
sellisesse rühma
mõned inimesed on
ravist keeldunud

Viiruseravimite kasutamine: pidev profülaktika
Meede

Tõendite
kvaliteet

23. Tervishoiu-, C
sotsiaalhooleka
nde-, või võtmetöötajad

Tõhusus
(kasu)

Otsesed
kulud

Kaudsed
kulud ja
riskid

Mõõdukas

Ülisuured Mõõdukad

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised aspektid

Selgusetu –
tervishoiutöötajad
võivad ravimeid
mitte kasutada või
nende võtmise
katkestada

Tervishoiutöötajaid või
elutähtsaid ülesandeid täitvaid
võtmetöötajaid on keeruline
määratleda. Tekib küsimus, kui
kaua on võimalik viiruseravimite
pakkumist jätkata

Vaktsiinid: inimeste linnugripi vaktsiin16

14

Katsete tulemused näitavad, et hooajalise gripi puhul vähendab varane ravi haiguse kestust ühe või kahe päeva võrra ning
piirab ka haiguse levikut. Andmed selle positiivse mõju kohta haiglaravile ja suremusele on vaatluspõhised, piiratud ja palju
nõrgemad.

15

Tekib rida olulisi praktilisi probleeme, sealhulgas vajadus otsustada, kellel on gripp, kuidas isikuid viiruseravimitega varustada
jne.

16

Vaja on kaaluda, kuidas uurida kiiresti ja tõhusalt varaseid teateid tõenäoliste kõrvaltoimete kohta.
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Meede

Tõendite
kvaliteet

Tõhusus
(kasu)

24. Terve
elanikkond

B, Bm

Ebaselge, sõltub Ülisuured Suured16, 18 Teadmata 19
pandeemia
antigeeni
tüübist 17

Tekib küsimus, milliseid rühmi
lugeda prioriteetseteks

25. Tervishoiu-,
B, Bm
sotsiaalhoolekande, või võtmetöötajad

Sama mis
eelmine

Ülisuured Sama mis
eelmine

Sama mis eelmine,
lisaks on selgusetu,
kas kõnealused
rühmad sellega
nõustuvad

Tervishoiutöötajaid või
elutähtsaid ülesandeid täitvaid
võtmetöötajaid on keeruline
määratleda

26. Lapsed
vaktsineeritakse
kõigepealt

Sama mis
eelmine

Ülisuured Sama mis
eelmine

Selgusetu, kas
vanemad on nõus,
eriti kui haigus
kulgeb lastel
leebemalt ja kasu
saavad teised.
Ohutuseprofiil ei
ole hästi kindlaks
tehtud 20

Vajab eelnevat planeerimist

B, Bm

Otsesed Kaudsed
kulud
kulud ja
riskid

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised aspektid

Vaktsiinid: asjakohane pandeemiavaktsiin
Meede

Tõendite
kvaliteet

27.
B, Bm
Pandeemiavakts
iin

Tõhusus
(kasu)

Otsesed
kulud

Kaudsed
kulud ja
riskid

Esimese laine
korral
minimaalne

Ülisuured Väikesed
ja vajalik
on eelnev
investeerin
g

Vastuvõetavus
Euroopas

Praktilised aspektid

Tõenäoliselt
võetakse hästi
vastu20

Raskused esialgsete prioriteetsete
rühmade määratlemisel16

17

Eeldab, et järgmine pandeemia põhineb H5 antigeenil. Kasu saamise kohta võib järeldusi teha katseliste seroloogiliste
reaktsioonide põhjal, ent enne leviku algust ja pandeemia jõudmist 3. faasi ei saa vaatlusandmeid, samuti ei saa läbi viia katseid
pandeemiatüve kohta. Siis aga võidakse katseid pidada ebaeetiliseks.
18

Finantsrisk, et järgmine pandeemia põhineb praegusest kõrge patogeensusega linnugripist (A/H5) erineval antigeeni tüvel.

19

Mitte ükski riik ei ole kunagi üritanud pakkuda oma elanikkonnale nii madala oodatava efektiivsusega vaktsiini, seega tekkiksid
tõsised teavitamisalased probleemid.

20

Vaja on kaaluda, kuidas uurida kiiresti ja tõhusalt varaseid teateid tõenäoliste kõrvaltoimete kohta.
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4. Sisserändajate tervise sari: juurdepääs HIVi ennetusele,
ravile ja hooldusele ELi ja EMP riikides
(Avaldatud juulis 2009)
Kõnealuses aruandes võetakse kokku tulemused 2008. aasta maist kuni septembrini läbi viidud uurimusest sisserändajate juurdepääsu kohta HIVi ennetusele, ravile ja hooldusele Euroopa Liidus (EL). Ülevaate tellis Haiguste
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) osana laiemast aruannete sarjast sisserände ja nakkushaiguste kohta
Euroopa Liidus.
Aruande eesmärk on anda uuringuga, milles osalesid vastajad 27 Euroopa Liidu liikmesriigist ja kolmest Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) riigist, ning kirjandusest kogutud teabe põhjal ülevaade hetkeolukorrast ning pakkuda
materjali edasisteks poliitikateks, uuringuteks ja teenusteks, mille eesmärk on sisserändajatest elanikkonna
juurdepääsu parandamine HIViga seotud teenustele. Ligikaudu kaks kolmandikku vastajatest esindasid
valitsusväliseid organisatsioone ja ülejäänud kolmandik valitsusorganisatsioone. Seetõttu ei peegelda tulemused ja
soovitatud meetmed ilmtingimata Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste vaateid.
Aruande esimeses jaos kirjeldatakse lühidalt ülevaate tausta ja kasutatud metoodikat. Teises jaos tõstetakse esile
peamisi järeldusi sisserändajate ja HIVi kohta, keskendudes teguritele, mis suurendavad nende haavatavust HIVi
suhtes ning mis takistavad nende juurdepääsu ennetus-, ravi- ja hooldusteenustele, ning viisile, kuidas Euroopa
Liit ja liikmesriigid reageerivad sisserändajate vajadustele, mis on seotud HIViga. Kolmandas jaos käsitletakse
edasist tegutsemisviisi, võttes kokku probleemid ja käsitledes meetmeid, mida vastajad on soovitanud
sisserändajate juurdepääsu parandamiseks HIViga seotud teenustele Euroopa Liidus. Järgneb kokkuvõte
peamistest järeldustest, probleemidest ja soovitatud meetmetest.

Peamised järeldused
•

Euroopa Liit on teinud olulisi samme, et tegeleda laiemalt rände ja tervisega ning konkreetsemalt rände ja
HIViga. 2004. aasta Dublini deklaratsioon partnerluse kohta võitluses HIVi ja AIDSiga Euroopas ja KeskAasias ning järgnevad deklaratsioonid tõstsid Euroopa päevakajaliste tegevuste hulgas esile vajaduse
pöörata HIViga tegelemisele suuremat tähelepanu. Lissaboni konverents ning 2007. aasta jätkukohtumised
ning -aruanded juhtisid tähelepanu rände, tervise ja HIVi teemale. Mõlemad on mõjutanud Euroopa Liidu
poliitilist pühendumist, mis peegeldub poliitika- ja õigusvahendites, mille eesmärk on tagada
sisserändajatele juurdepääs tervishoiule, sealhulgas HIVi ennetus-, ravi- ja hooldusteenustele. Euroopa
Liidu liikmesriikide hulgas esinevad aga suured erinevused seoses poliitilise ja õigusraamistiku ning
sisserändajatele pakutavate HIVi ennetus-, ravi- ja hooldusteenustega.

•

HIVi seisukohalt kõige olulisem sisserändajatest elanikkond pärineb Saharast lõunasse jäävast Aafrikast,
Ida-Euroopast ja Aasiast ning mõne Euroopa riigi puhul Ladina-Ameerikast ja Kariibi mere piirkonnast.
Olulised alampopulatsioonid on varjupaigataotlejad ja pagulased, dokumentideta sisserändajad,
seksuaalteenuste pakkujad ning meestega seksivad mehed. Aruannete kohaselt olid keelebarjäär,
marginaliseerimine ja sotsiaalne tõrjutus ning õiguslikud takistused peamised tegurid, mis muutsid
sisserändajad HIVi suhtes haavatavaks. Lisaks mainiti ka kultuurist tulenevaid hoiakuid, usutunnistust,
hirmu diskrimineerimise ees ja sisserändajate kogukonna väheseid teadmisi HIVi kohta.

•

Tegurid, mis takistavad sisserändajate juurdepääsu teenustele, on seotud poliitikate ja seaduste, teenuste
pakkumise, sisserändajate kogukondade endi ja laiema ühiskonnaga. Aruannete kohaselt piiravad poliitikad,
millega sisserändajaid riikide sees hajutatakse, juurdepääsu ennetus- ja raviteenustele. Suurima
takistustena HIVi ravile juurdepääsemisel nimetati õiguslikku seisundit – elamisloa ja tervisekindlustuse
puudumist –, eelkõige uutes Euroopa Liidu liikmesriikides antud vastustes. Kõigis kolmes
teenusevaldkonnas olid takistuseks kultuurilist tausta arvestava ja asjakohastes keeltes esitatud teabe,
sobivalt koolitatud professionaalide ja sisserändajate erivajadustega kohandatud teenuste puudumine.
Sisserändajate kogukondade siseselt takistavad juurdepääsu teenustele kultuur, usutunnistus, hirm
diskrimineerimise ees ja piiratud teadmised olemasolevatest teenustest. Suuremas ühiskonnas takistavad
sisserändajate häbimärgistamine ja diskrimineerimine juurdepääsu eelkõige ennetus- ja hooldusteenustele.
Sisserändajate sotsiaalseid olusid mainiti kui erilist takistust ravile juurdepääsul.
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Peaaegu kõik riigid teatasid HIViga seotud meetmetest, mis on suunatud sisserändajate kogukondadele ja
alampopulatsioonidele. Osades riikides, eelkõige pikema rändetraditsiooniga riikides, pakutakse
valitsusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kogukonna organisatsioonide kaudu palju erinevaid
teenuseid. Teistes riikides on olemas vaid mõned teenused või puuduvad need üldse. Enamikes riikides on
sisserändajate kogukonnad kaasatud meetmete rakendamisse, kuid välja arvatud mõni märkimisväärne
erand, on nende osalemine poliitikas piiratud. Vastavalt aruannetele oli sisserände- ja HIVi-teema enamikes
osalevates riikides (osales 30 riiki) siiski väikese tähtsusega. Suuremat tähtsust omistati sellele valdkonnale
riikides, kus HIV on sisserändajatest elanikkonna hulgas suhteliselt laialt levinud.
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Peamised probleemid
•

HIViga seotud teenuste pakkumisel sisserändajatele on probleemiks poliitilised ja õiguslikud raamistikud.
Tervise- ja sisserännupoliitikate vastuolulisus võib omada rahvatervise parandamisele vastupidist mõju.
Väga oluline küsimus on dokumentideta ja kindlustuseta sisserändajate juurdepääs HIVi ravile. Sellega on
seotud probleem, et puudub selge ja järjepidev õiguslik raamistik, mis käsitleks sisserändajate tervishoiuga
seotud õigusi.

•

Lüngad olemasolevas teabes on samuti probleemiks. Kuna andmete kogumine erinevatest riikidest ei ole
ühtlustatud, on sisserändajate olukorda Euroopa Liidu piires keeruline võrrelda. Hoolimata arvestatava
hulga teadusuuringute läbiviimisest on teabes lüngad, näiteks sisserände ja HIVi kohta uutes Euroopa Liidu
liikmesriikides, sisserändajate HIViga seotud riskikäitumise kohta, sisserändajate tervisevajaduste ja HIViga
seotud vajaduste kohta ning kultuuri ja usu mõju kohta tervisealastele tõekspidamistele, suhtumistele ja
tervisekäitumisele sisserändajate kogukondades.

•

Teenuste pakkumise tasandil tuleb mõnedes riikides ikka veel tegeleda juurdepääsu takistavate õiguslike,
halduslike ja kultuuriliste barjääridega. Lisaks on probleemiks piisava ja jätkusuutliku rahastamise tagamine
valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide kogukonnapõhistele ennetus- ja ravisekkumistele.

•

Keeruliseks ülesandeks on terviklik tegutsemine sisserändajate suhtes levinud negatiivsete sotsiaalsete
suhtumiste vähendamisel, mida raskendavad negatiivsed meediakajastused, ning selliste algatuste
tegemine, mis rahuldaks sisserändajate laiemaid sotsiaalseid, majanduslikke ja õiguslikke vajadusi. See on
keeruline, sest vajab poliitika kujundajate, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate ning
kodanikuühiskonna ühiseid jõupingutusi.

Peamised soovitatud tegevused
•

Täpsete ja võrreldavate vaatlusandmete kogumiseks ning omavahel kooskõlas olevate ja sobivate poliitikate
ja sekkumiste väljatöötamiseks on tarvis mõiste „sisserändaja” terves Euroopa Liidus kasutatavat ühist
määratlust. Lisaks tegid vastajad ettepanekuid poliitika, rahastamise, uuringute, koostöövõrgustike loomise
ja teenuste valdkonna konkreetsete meetmete kohta nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

•

Esmatähtsaks peeti selgete poliitika- ja õiguslike võrgustike loomist nii Euroopa kui ka riiklikel tasanditel,
mis kaitseks sisserändajate, eelkõige dokumentideta ja kindlustamata sisserändajate õigust HIVi ravile.
Lisaks kuulusid soovitatud meetmete hulka poliitika järjekindlamaks muutmine, poliitika kujundajate
tundlikumaks muutmine HIVi ja sisserändega seotud teemade suhtes ning sisserändajate kogukonna
kaasamine poliitika kujundamise protsessi. Esmatähtsa meetmena tõsteti täiendavalt esile sisserände ja
HIVi teematikaga tegelevate Euroopa võrgustike ja projektide rahastamist ning valitsusväliste
organisatsioonide rahastamist, mis pakuvad HIViga seotud teenuseid sisserändajatest elanikkonnale.

•

Tehti ettepanekuid seoses mitme uurimisvaldkonnaga. Muuhulgas tehti ettepanek viia Euroopa tasandil läbi
uuringuid, millega parandataks arusaamist sisserändemustritest, samuti uuringuid selle kohta, kuidas
Euroopa seadused ja poliitikad mõjutavad juurdepääsu ravile. Ühtlasi soovitati hinnata, millised on ravile
üldise juurdepääsu tagamise kulud ja sellest saadav kasu ning sekkumiste mõjud. Riikliku tasandi
uurimistegevustega seoses tehti ettepanek parandada epidemioloogilist teavet ja arusaamist sisserändajate
kogukondadest – sealhulgas HIViga seotud teadmised, suhtumised ja käitumised ning kultuuri ja usu roll –
ning analüüsida õigusnormide mõju ja sekkumiste tõhusust seoses sisserändajatest elanikkonnaga.

•

Koostöövõrgustike loomisega seotud meetmete hulgas peeti muuhulgas prioriteetseks Euroopa Liidu toetust
üleeuroopalisele sisserände ja HIViga tegelevate organisatsioonide võrgustikule ning muid mehhanisme,
millega jagada vahendeid ning vahetada kogemusi ja häid tavasid, lisaks sidemete ja koostöö tugevdamist
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate liitude ning Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil sisserändajate ja
inimõiguste kaitsmisega tegelevate organisatsioonide vahel.

•

Teenuse pakkumisega seoses rõhutas enamik vastajaid vajadust kultuuriliselt sobivate materjalide ja
sekkumiste, tervishoiu- ja kogukonnatöötajate asjakohase koolituse ning sisserändajate kogukondade
suurema kaasahaaratuse järele teenuste pakkumisel. Teenustega kaetuse ja teenuste mõistmise
suurendamiseks soovitati kogukonnapõhist lähenemist HIVi testimisele, näiteks tavaraamidest väljuvad
konkreetsetele kogukondadele suunatud programmid, ning terviklikku lähenemist ravimisele ja hooldusele
koos suuremate jõupingutustega sisserändajate kogukondade teavitamiseks olemasolevatest teenustest.
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5. Sisserändajate tervise sari: HIVi ja AIDSi epidemioloogia
sisserändajate kogukondades ja rahvusvähemuste hulgas
ELi ja EMP riikides
(Avaldatud juulis 2009)

Taust, põhjendus ja eesmärk
Ülemaailmne HIVi ja AIDSi pandeemia peegeldab suuri sotsiaalmajanduslikke ja tervisealaseid erinevusi tööstus- ja
arenguriikide vahel. Vastavalt ÜRO HIVi ja AIDSi vastu võitlemise programmi (UNAIDS) hinnangule elas
2007. aastal 33 miljonit inimest HIVi ja AIDSiga, kusjuures enam kui 96% uutest HIVi nakatumistest leidis aset
madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Kõikidest HIVi ja AIDSiga elavatest inimestest elab 22,5 miljonit
Saharast lõunasse jäävas Aafrikas, kus HIV on 5% täiskasvanutest, mis on märkimisväärselt rohkem kui 0,8%-line
hinnanguline levimus maailmas. Teine kõige tugevamalt mõjutatud piirkond on Kariibi mere piirkond, kus HIV on
1% elanikkonnast, ning kolmas Ida-Euroopa, kus HIV on 0,9% elanikkonnast.
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetel oli rahvusvahelisi sisserändajaid 2006. aastal 192
miljonit inimest (3% maailma elanikkonnast), neist 95 miljonit olid naised. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
määratleb rahvusvahelise migrandina igaühe, kes vahetab oma tavalise elukoha riiki. Kõige levinum migratsiooni
põhjus on soov parandada majanduslikku olukorda, seega reisib enamik migrante arenguriikidest arenenud
riikidesse. 2006. aastal oli kõige rohkem sisserändajaid pärit Hiinast, Indiast ja Filipiinidelt, samas kui Ameerika
Ühendriigid, Venemaa, Saksamaa, Ukraina ja Prantsusmaa olid esimesed viis kõige rohkem sisserändajaid vastu
võtvad riigid. Euroopa Liit, üks rikkamaid piirkondi maailmas, on võtnud vastu 64 miljonit (8,8%) sisserändajat;
liikmesriigiti on vastuvõtumäär väga erinev. Euroopa Liit on samuti väga uhke selle üle, et on üks maailma
piirkondadest, kus on kõige pikem inimõiguste austamise traditsioon. Sellest hoolimata esineb Euroopa Liidus,
nagu ka paljudes muudes maailma piirkondades elavatel sisserändajatel suuri integratsiooniprobleeme. Ränne ja
sotsiaalne tõrjutus muudavad sisserändajad HIVi ja AIDSi ning nendega seotud tüsistuste suhtes väga
haavatavaks.
HIVi epideemia on peamine rahvatervise probleem Euroopa Liidus; HIVi nakatumiste arv ei ole HIVi
aruandemehhanismide töölehakkamisest saadik 1999. aastal kasvamast lakanud. Domineerivaks levikuteeks on
heteroseksuaalsed kontaktid (53% uutest HIVi juhtudest 2006. aastal), millele järgnevad meeste vahelised
seksuaalkontaktid (37%) ning süstivad narkomaanid (9%). Lisaks tuleb esile tõsta 204 emalt lapsele edasi antud
HIVi nakatumise juhtumit 2006. aastal. Sobivate vastumeetmete väljatöötamiseks tuleks jälgida ebavõrdsust
tervise valdkonnas, sealhulgas sisserändaja seisundist põhjustatud ebavõrdsust. Alates 2000. aastast kogub endine
EuroHIV teavet teatatud haigusjuhtude geograafilise päritolu kohta. Oluline ja suurenev osa AIDSi ja HIVi
juhtudest, mis on saadud heteroseksuaalse kontakti teel, on inimestel, kellel on aruanderiigist erinev geograafiline
päritolu, peamiselt Saharast lõunasse jääv Aafrika. HIV ja AIDS võivad ebaproportsionaalselt mõjutada ka muid
sisserändajate rühmi, kuid nende kohta andmed puuduvad. Rändajate absoluutne ja suhteline panus riikide HIVepideemiatesse on Euroopa Liidu raames väga erinev ja sõltub rändemustritest, ajaloos esinenud
koloniseerimisest, HIV-epideemiate olukorrast päritolu- ja sihtriikides ning tervishoiualastest ja sotsiaalsetest
vastumeetmetest. Juba epideemia alguses selgus, et üks peamistest küsimustest on HIVi ja AIDSiga elavate
inimeste õiguste tagamine; vaieldamatult on selle saavutamise võtmeelementideks teadus, inimõigused ja
rahvatervist silmas pidav lähenemine.
2007. aastal valis Portugal Euroopa Liidu eesistujana oma põhiteemaks migratsiooni ja tervise küsimuse. Nõukogu
2007. aasta detsembri järeldustes pöörduti ECDC poole, et viimane esitaks aruande migratsiooni ja nakkushaiguste
kohta. Vastuseks sellele pöördumisele algatas ECDC aruannete sarja, mille moodustavad ühtekokku ECDC aruande
migratsiooni ja nakkushaiguste kohta Euroopa Liidus. Käesoleva HIVi ja AIDSi epidemioloogiat sisserändajate
kogukondades ja rahvusvähemuste hulgas käsitleva aruande eesmärk oli määrata kindlaks HIV-nakkuste hulk
sisserändajate kogukonnas ja selle panus HIVi epidemioloogiasse ajavahemikus 1999–2006.

Metoodika
Kasutati ECDC ja endise EuroHIVi andmeid nii terve maailma kui ka üksikute riikide kohta ning HIVi ja AIDSi
juhtude absoluutseid arve ja protsente uuriti geograafilise päritolu ja aasta alusel (1999–2006) soo ja
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levikukategooriate kaupa. Kui ECDC-l puudus vajalik teave, võeti põhiliste teabeallikatega otse ühendust.
Registreeritud migrantide arv soo ja aasta lõikes saadi avalikest Euroopa andmebaasidest, Eurostatist ning kõikide
osalevate riikide statistikaametitelt. Teavet saadi kas nende kodulehtedelt või kirjutati neile otse.

Tulemused
Vastavalt aruandlusele esines Euroopa Liidu 27 liikmesriigis ning Norras ja Islandil 2006. aastal kokku 6746 AIDSijuhtumit. Kõige suuremat sisserändajate hulka täheldati heteroseksuaalse kontakti teel levivate haigusjuhtude
puhul. Nendest nakatanutest, kelle geograafilist päritolu teati, olid 1373 (50%) pärit aruanderiigist erinevast riigist,
neist 77% Saharast lõunasse jäävast Aafrikast. 57 AIDSi-juhtumi puhul, kus laps sai haiguse emalt ja kus teati
tema geograafilist päritolu, oli 23% haigetest pärit Saharast lõunasse jäävast Aafrikast. Lisaks oli sisserändajate
osakaal meestega suguühtes olnud meeste AIDSi-juhtude hulgas peaaegu 20%, enamik neist oli pärit kas LadinaAmeerikast (106) või muudest Lääne-Euroopa riikidest (52). Sisserändajate osakaal süstivatest narkomaanidest
AIDSi-haigete hulgas (1545 juhtu) oli 7%, enamik neist oli pärit muudest Lääne-Euroopa riikidest ning PõhjaAafrikast ja Lähis-Idast. Kohalike ja muudest Lääne-Euroopa riikidest pärit isikute AIDSi-juhtude arv vähenes
aastatel 1999–2006 kõnealuses piirkonnas 42% võrra. Samas ajavahemikus kasvas Ida-Euroopast (200% võrra),
Saharast lõunasse jäävast Aafrikast (89% võrra) ja Ladina-Ameerikast (50% võrra) pärit sisserändajate AIDSijuhtude arv. Euroopa Liidus esineb AIDSi meeste hulgas palju rohkem kui naiste hulgas, kuigi meeste juhtude
suhe naiste juhtudesse on vähenemas. Hoolimata sellest, et Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit meeste ja
naiste AIDSi-juhtude absoluutarvud olid 2006. aastal 602 ja 623, olid nende osakaalud meeste ja naiste AIDSijuhtude koguhulkades vastavalt 12% ja 33%.
Vastavalt aruandlusele esines Euroopa Liidu 27 liikmesriigis ning Norras ja Islandil 2006. aastal kokku 26 712 HIVi
nakatumise juhtu, millest 29% puhul puudus teave geograafilise päritolu kohta. Kõige suuremat sisserändajate
hulka, nii absoluutselt kui suhteliselt, täheldati heteroseksuaalse kontakti teel levivate nakkusjuhtude puhul.
Nendest 8345 HIV-nakkuse kandjast, kelle geograafilist päritolu teati, olid 65% pärit aruanderiigist erinevast riigist
ning neist omakorda enamik (5046) Saharast lõunasse jäävast Aafrikast. 169 HIV-nakkuse puhul, kus laps sai
nakkuse emalt ja kus teati tema päritolumaad, olid 41% nakkuse kandjatest pärit Saharast lõuna poole jäävast
Aafrikast. Lisaks oli 5048 meestega suguühtes olnud meeste HIV-nakkuse juhtude hulgas, mille puhul teati
nakkuse kandja geograafilist päritolu, sisserändajate osakaal 18% ning enamik neist oli pärit Ladina-Ameerikast
(215) ja Lääne-Euroopa riikidest (247). 1590 HIVi nakatunud süstiva narkomaani hulgas, kelle puhul teati
geograafilist päritolu, olid 86% kohalikud ja 14% sisserändajad; viimased olid peamiselt pärit muudest LääneEuroopa riikidest (63) ja Ida-Euroopast (64). Vastavalt aruandlusele kasvas aastatel 1999-2006 nii kohalike kui ka
sisserändajate HIVi nakatumiste arv Euroopas märgatavalt. Seda kasvu tuleb aga tõlgendada Euroopa Liidu veel
lõplikult väljaarendamata HIVi käsitleva aruandlussüsteemi rakendamise valguses.
Euroopa Liidus esineb HIV-nakkust meeste hulgas üldiselt palju rohkem kui naiste hulgas, kuigi meeste juhtude
suhe naiste juhtudesse on vähenemas. 2006. aastal olid Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit meeste ja naiste
HIV-juhtude absoluutarvud vastavalt 1764 ja 2989. Võttes arvesse, et kohalike meeste ja kohalike naiste HIVi
nakatumiste arv oli vastavalt 7891 ja 2028, oli Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit meeste ja kohalike meeste
suhe 0,1 ning Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit naiste ja kohalike naiste suhe 1,5. Vastavalt aruandlusele
ületas Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit naiste HIVi nakatumiste arv kohalike naiste nakatumiste arvu
peaaegu 1000 võrra, kuigi 2910 naistel esineva HIV-nakkuse juhtumi puhul puudus geograafilise päritolu alane
teave. Lisaks ületas Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit naiste HIVi nakatumiste arv rohkem kui 1000 võrra
samast piirkonnast pärit meeste nakatumiste arvu. Meeste HIV-nakkuste puhul moodustasid suuruselt teise
sisserändajate rühma muudest Lääne-Euroopa riikidest pärit mehed (539), kellele järgnesid Ladina-Ameerikast
pärit mehed (456). Kui jätta välja Saharast lõunasse jääv Aafrika, erinesid naiste peamised päritolumaad meeste
omadest, sest 179 HIV-nakkuse juhtu esinesid Kagu-Aasiast pärit naistel ja 161 HIV-nakkuse juhtu Kariibi mere
piirkonnast pärit naistel, samas kui muudest Lääne-Euroopa riikidest ja Ida-Euroopast ning Ladina-Ameerikast pärit
naiste nakkuste arvud olid vastavalt 85 ja 111.
Sisserändajate osakaal kõikide HIV-nakkuse kandjate hulgas erineb riigiti märkimisväärselt. Riikides, kus esines
vähem kui 20 HIVi juhtumit miljoni elaniku kohta, peamiselt Kesk-Euroopas, oli sisserändajate panus epideemiasse
madal. Riikides, kus esines 21 kuni 49 HIVi juhtumit miljoni elaniku kohta, välja arvatud Leedu, oli sisserändajaid
2006. aastal teatatud HIV-juhtude hulgas üle 40%. Erineva elanikkonna suuruse tõttu varieerus sisserändajatel
diagnoositud HIV-juhtude arv 24-st Küprosel 258-ni Rootsis. Riikides, kus esines 50–99 HIV-juhtu miljoni elaniku
kohta, välja arvatud Kreeka, oli sisserändajate osakaal teatatud HIV-juhtude hulgas 40% Madalmaades ja
Saksamaal, ligi 60% Norras, ligikaudu 65% Iirimaal ja Prantsusmaal ning 70% Belgias. Riikides, kus esines 100–
199 HIV-juhtu miljoni elaniku kohta, oli sisserändajate osakaal teatatud HIV-juhtude hulgas ligikaudu 30%
Austrias, 71% Ühendkuningriigis ning Luksemburgis lausa 80%. Portugalis, suurima HIV-nakkuste
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esinemiskordajaga Euroopa Liidu riigis, oli sisserändajate juhtude osakaal teatatud HIV-juhtude hulgas ligikaudu
20%.
Ajavahemikul 1999–2006 teatati 16 222 tuberkuloosijuhust kui AIDSi kindlaksmääramise aluseks olnud
haigusseisundist; 8028 juhtu diagnoositi sisserändajate hulgas, kellest 3883 olid pärit Saharast lõunasse jäävast
Aafrikast ja kellest 2684 päritolu oli teadmata. Tuberkuloosi osakaal AIDSi kindlaks määravate haigusseisundite
hulgas oli geograafilise päritolu lõikes väga erinev: osakaal oli väiksem Põhja-Ameerikast pärit sisserändajate (8%)
ja kohalike (16%) puhul ning kõige kõrgem Saharast lõunasse jäävast Aafrikast (40%), Ida-Euroopast (40%),
Kagu-Aasiast (32%) ja Ladina-Ameerikast (30%) pärit sisserändajate puhul.
Ligikaudu 495 miljonist inimesest, kes on elanikuna kirjas Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ning Norra, Islandi ja
Liechtensteini rahvastikuametites, on umbes 32,5 miljonit (6,5%) registreeritud mittekodanikena. Teave
kõnealuste isikute kodakondsuse kohta on olemas kõikide selle uuringu 30 riigi kohta, välja arvatud Bulgaaria,
Eesti, Luksemburg ja Prantsusmaa. Nendest 32,5 miljonist registreeritud sisserändajast on pooled pärit Euroopast
(6,5 miljonit on pärit Lääne-Euroopast, 7,4 miljonit Kesk-Euroopast, 2,3 miljonit Ida-Euroopast), järgnevad LadinaAmeerika (2,31 miljonit) ja Kariibi mere riigid (261 000), Lõuna- ja Kagu-Aasia (2,25 miljonit), Põhja-Aafrika ja
Lähis-Ida (2,19 miljonit) ning Saharast lõunasse jääv Aafrika (1,32 miljonit).

Arutlused ja piirangud
Sisserändajatest elanikkonna, peamiselt Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit isikute haigusjuhud
moodustavad arvestatava ja kasvava osa nii AIDSi kui ka HIV-nakkuse juhtudest Euroopa Liidu 27 liikmesriigis
ning Norras ja Islandil aastatel 1999–2006. Kuigi Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit sisserändajate osakaal
on väga kõrge heteroseksuaalse kontakti teel ja emalt lapsele antud AIDSi ja HIVi juhtumite puhul, on oluline hulk
meestega seksinud meeste diagnoosidest samuti seotud sisserändajatega, kes on peamiselt pärit Lääne-Euroopast
ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidest; see kõik rõhutab vajadust tunnistada HIVi ja AIDSiga elavate
sisserändajate seksuaalset mitmekesisust. Sisserändajatest elanikkonna panus HIV- ja AIDSi-epideemiasse on
oluliselt kõrgem naiste hulgas; see näitab, et sisserändajate HIV- ja AIDSi-epideemia on Euroopa Liidus kandumas
naistele. Sellel, et naised on HIV-nakkuse poolt haavatavad, on nii sotsiaalsed kui ka bioloogilised põhjused.
Kõnealuste näitajate tõttu on väga vajalik viia riiklikul tasandil ellu soopõhiseid HIV-alaseid ennetusmeetmeid ning
ravipoliitikaid. Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit naiste kõrge HIV-nakkuse tase on tihedalt seotud sellest
piirkonnast pärit sisserändajate väga suure osakaaluga emalt lastele antud HIV-nakkusega isikute hulgas Euroopa
Liidus. Kuigi sünnieelselt HIVi nakatumise langus on Euroopa Liidus oluline rahvatervisealane saavutus, on veel
palju ära teha, eriti sisserändajatest emade hulgas.
HIV-nakkusega sisserändajate osakaal on riigiti väga erinev. Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa riikides on see alla
10%, samas kui enamikes Põhjamaades on see üle 40%. Enamikes Lääne-Euroopa riikides jääb sisserändajate
osakaal HIV-nakkusega isikute hulgas 20% ja 40% vahele. See muster on kooskõlas rändesuundumustega, sest
riigid, mida iseloomustab suurem sisserändajate osakaal HIVi juhtude hulgas, on samaaegselt ka riigid, mida
iseloomustab kõrgem sisserändajate osakaal üldises rahvastikus. Viimase peamisteks põhjusteks on
koloniaalajalugu ning viimase aja sotsiaalmajanduslik ja demograafiline tasakaalutus. Lisaks on arvestatav ja
murettekitav nende juhtude osakaal, mille puhul ei teata isikute geograafilist päritolu, seda eelkõige
Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal.
Olemasolevad andmed ei võimalda eristada Euroopa Liidus saadud HIV-nakkust välismaal saadutest. Muude
aruannete põhjal, kus võrreldakse keskmist viibimist Euroopas HIVi diagnoosimisel määratud CD4 rakkude
hulgaga, võib väita, et enamik Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit isikuid on HIVi nakatunud päritoluriigis.
Samas on aga ka tõendeid, et Saharast lõunasse jäävast Aafrikast pärit isikud nakatuvad HIVi Euroopa Liidu
riikides. Teiste geograafiliste päritolude osas on selle kohta, kus isikud nakatusid, vähe teavet, kuigi andmed
sisserändajatest süstivate narkomaanide kohta viitavad sellele, et nad saavad HIV-nakkuse Euroopas. Kuigi on
vaieldav, kas arutelu selle üle, millises riigis nakatumine toimus, on vajalik – sest see on kahjuks esile kutsunud
avalikke rassistlikke reaktsioone –, on rahvatervise vaatenurgast oluline teada, kus HIVi nakatuti ja kus arenes
välja AIDS, võimaldades tuua esile esmase või teisese või mõlema HIVi ennetuse puudused.
Hiline HIVi diagnoosimine on suur probleem nii Euroopa Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides ning andmed
viitavad sellele, et see probleem on veelgi suurem, kui HIV-positiivsed sisserändajad ei ole pärit lääneriikidest.
Enamikes Euroopa Liidu riikides on teatatud AIDSi juhtude arv alates 1990. aastate keskpaigast märgatavalt
vähenenud, mille peamiseks põhjuseks peetakse väga aktiivsele retroviirusravile juurdepääsu võimaldamise mõju
elanikkonnale. Enamike sisserändajate puhul ei ole aga kõnealune langus märgatav. Selles peegeldub HIV-nakkuse
hiline diagnoosimine, nõrk juurdepääs väga aktiivsele retroviirusravile ja selle halb vastuvõtt ning see võib
suurendada HIV-positiivsete sisserändajate suremust Euroopa Liidus. Lisaks on HIVi piisav ravimine ka HIVi leviku
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ennetamise strateegia, arvestades, et väga aktiivset retroviirusravi saavad inimesed on vähem nakkavad. See ravi
ja ennetav lähenemine kehtib ka tuberkuloosi suhtes, sest kiire HIVi testimine vähendab HIViga seotud
tuberkuloosi. Hästi on tõestatud, et tuberkuloosi ravi on võrdväärne tuberkuloosi leviku ja seega ka teiseste
juhtude ennetusega.
Sisserändajate osakaalu HIVi epidemioloogiasse kõnealuses piirkonnas on keeruline tõlgendada, sest Euroopa Liidu
liikmesriikide HIVi käsitlevates aruandlussüsteemides on suuri erinevusi ning muutujat „geograafiline päritolu” ei
ole piisavalt viimistletud. Õigupoolest muudab puuduvate väärtuste suur osakaal geograafilise päritolu kategoorias
vaieldavaks arvude tõlgendused. Seetõttu peab tugevdama HIVi seiret Euroopa Liidus, et kindlustada ettenähtud
kvaliteedistandardite täitmine.
Kokkuvõttes ei ole aruandes esitatud arvud selles valdkonnas töötavatele inimestele üllatuseks, eriti kui uurida
ülemaailmset HIVi epidemioloogiat ning rändesuundumusi, mille peamiseks mõjutajaks on mõlemal juhul
ülemaailmne ebavõrdsus. HIV/AIDSi epideemia tõrje peaks lõhkuma tõkked, mis takistavad sisserändajate
juurdepääsu HIVi ennetusele ja ravile Euroopa Liidus. Kõnealuses aruandes esitatud ja analüüsitud andmed
kinnitavad, et nii esmane kui ka teisene HIVi ennetus ebaõnnestuvad ning tarvis on otsustavat tegutsemist.
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6. HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste alase
käitumusliku seire kaardistamine Euroopas
(Avaldatud septembris 2009)

Taust
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ja muude sugulisel teel levivate nakkuste epideemiad on Euroopas
endiselt oluliseks terviseprobleemiks. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) loodi 2005. aastal
eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu (EL) suutlikkust nakkushaigusi ennetada ja tõrjuda, sealhulgas kuulusid HIV
ja sugulisel teel levivad haigused prioriteetsete valdkondade hulka. Selles kontekstis on seirel oluline roll ning
ECDCle on antud tugev mandaat üleeuroopalise nakkushaiguste seire andmebaaside pidamiseks ja
koordineerimiseks. Teise põlvkonna seire ühendab nii bioloogiliste (uute HIVi ja AIDSi ning sugulisel teel levivate
nakkuste juhtude) kui ka käitumuslike indikaatorite (nt seksuaalkäitumine, kaitsevahendite kasutamine)
vaatlemise. Selline lähenemine on oluline nii poliitikaarenduseks vajaliku teabe pakkumise kui ka selle tulemuste
hindamise seisukohast.
2008. aastal andis ECDC rahvusvahelisele ekspertide meeskonnale ülesande koostada süvaanalüüs HIVi ja
sugulisel teel levivate nakkuste alase käitumusliku seire programmide tehnilise taseme kohta Euroopa riikides ning
töötada välja ettepanek raamistiku kohta HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste alaste käitumuslike indikaatorite
põhikogu rakendamiseks Euroopas. Kõnealuses aruandes tutvustatakse HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste
alase käitumusliku seire süsteemide kaardistamist ELi liikmesriikides ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni
(EFTA) riikides. Uuritakse järgmiste elanikkonnarühmade seiret: üldine elanikkond, noored, süstivad narkomaanid,
meestega seksivad mehed, HIVi ja AIDSiga elavad inimesed, seksuaalteenuste pakkujaid, sugulisel teel levivate
nakkustega tegelevate kliinikute kliendid, sisserändajad ja rahvusvähemused.

Meetodid
Kõikidele ELi ja EFTA riikidele saadeti küsimustike kogumik. See koosnes üheksast erinevast küsimustikust: üks
riikliku käitumusliku ja teise põlvkonna seiresüsteemi kohta tervikuna ning üks küsimustik iga konkreetse
elanikkonnarühma kohta. Küsimustikus, mis käsitles tervet seiresüsteemi, paluti järgmist teavet:
•
•
•

riikliku või piirkondliku käitumusliku seiresüsteemi olemasolu ja määratlus;
teise põlvkonna süsteemi toimimine riiklikul ja piirkondlikul tasandil; ning
võimalikud või kogetud tõkked, mis takistavad jätkusuutliku teise põlvkonna seiresüsteemi loomist.

Konkreetseid elanikkonnarühmi käsitlevates küsimustikes küsiti kõigepealt, kas selle elanikkonnarühma jaoks on
olemas seiresüsteem, ning seejärel paluti järgmist teavet erinevate huvipakkuvate elanikkonnarühmade hulgas
alates 1985. aastast läbi viidud käitumuslike uuringute (või teist liiki andmekogumiste) kohta:
•
•
•

igas uuringus või andmekogumissüsteemis kasutatud metoodika;
peamised hetkel jälgitavad indikaatorid; ning
seotud publikatsioonid.

Küsimustik saadeti elektronposti teel HIVi seire kontaktpunktidele igas riigis. Nemad suutsid korraldada vastamise
nii, et igale konkreetsele elanikkonda käsitlevale küsimustikule vastasid selle riigi asjaomase valdkonna
spetsialistid. Seejärel kogusid kontaktpunktide vastutavad isikud küsimustikud kokku ning saatsid need tagasi, et
ekspertide meeskonnad saaksid neid analüüsida. Veebruaris 2009 arutati kõnealuse aruande projekti käitumusliku
seire ekspertide kohtumisel Montreux’s (Šveitsis). Lisaks saadeti projekt kinnituse saamiseks HIVi seire
kontaktpunktidele kõikides riikides, kes olid algselt enda riigi osas küsimustikke võrrelnud.

Tulemused
28 riiki 31-st viisid läbi põhjalikud uuringud ja saatsid küsimustike kogumi tagasi (küsimustikele ei vastanud
Bulgaaria, Rumeenia ja Portugal). Käitumusliku seire tegevuste kaardistamine ELi ja EFTA riikides toob
päevavalgele märkimisväärsed erinevused riikide käitumusliku seire arengutasemete vahel: 15 riiki teatasid, et neil
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on loodud HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste alase käitumusliku seire süsteem (Belgia, Eesti, Hispaania,
Küpros, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani ja Ühendkuningriik),
ning veel üks riik (Madalmaad) teatas, et seiret teostatakse mitme konkreetse elanikkonna segmendi suhtes, kuid
puudub ametlik üleriigiline käitumusliku seire süsteem.
See, kuivõrd ametlik on käitumuslik seire ehk kui süsteemselt see on paika pandud, erineb riigiti oluliselt.
Kuueteistkümnest käitumuslikku seiret praktiseerivast riigist teatas vaid kaheksa, et neil on olemas dokument, mis
kirjeldab kõnealust süsteemi või muudab selle ametlikuks. Mitmes käitumusliku seirega riigis on seda süsteemi
ehitatud järk-järgult, lisades juurde uusi, mõnikord selge seirealase eesmärgita, ajaliselt jälgitavaid
elanikkonnarühmi. Lisaks ei ole paljudes riikides, isegi ametliku käitumusliku seirega riikides, sisse seatud erinevate
elanikkonnarühmade käitumusliku seire ajastamise korrapära või rutiini. Samuti leiab erinevusi käitumusliku seire
korralduses: ametlikuks muudetud käitumusliku seirega riikides tegeleb korraldamise ja kooskõlastamisega
terviseministeerium, riiklik terviseamet või mõni ülikool. Vähem ametlikustatud süsteemiga riikides toimub
mitteametlik koordineerimine valitsusasutuste, ülikoolide, valitsusväliste organisatsioonide ja muude asutuste
võrgustiku kaudu. Mis puudutab süsteemi asjakohasust (st uuringusse kaasatud elanikkonnarühmade), siis ei ole
mitmetel juhtudel ohustatud elanikkonnarühmi kindlaks määratud ja seiratud või on seda tehtud puudulikult.
Elanikkonnarühmadest on kõige rohkem seiret teostatud üldise elanikkonna ja noorte, meestega seksivate meeste
ja süstivate narkomaanide hulgas. Üksnes vähestes riikides viiakse käitumuslikku seiret läbi seksuaalteenuste
pakkujate ja nende klientide, sisserändajate ja rahvusvähemuste, HIVi ja AIDSiga elavate isikute ning sugulisel
teel levivate nakkustega tegelevate kliinikute patsientide hulgas.
16 käitumuslikust seirest teavitanud riigist märkisid 13 riiki, et neil on olemas teise põlvkonna seiresüsteemid, ja 2
riiki, et neil on olemas kõnealune süsteem vaid ühe elanikkonnarühma jaoks. 6 riigis korraldab juhtimis- või
koostööorgan ametlikult süsteemi toimimist.
Iga vaadeldava elanikkonnarühma puhul oli vähem neid riike, kes andsid teavet oma peamiste indikaatorite kohta,
kui neid riike, kes mainisid, et koguvad vastavate teemade kohta teavet. Tõenäoliselt seletab seda tõsiasi, et vaid
seire paradigma raames tegutsevad riigid on teinud korrapäraselt kogutavate indikaatorite suhtes konkreetseid
valikuid ning on seetõttu suutelised neid selgelt määratlema. Üldiselt seiratavate valdkondade osas on erinevate
elanikkonnarühmade puhul seiratavate põhivaldkondade kattuvus suur; see võib olla juhtnööriks riikidele ja
vaadeldavatele elanikkonnarühmadele omaste indikaatorite valimisel. Kuna riikide vahel esineb siiani suuri
erinevusi, tuleb Euroopa tasandil jätkata igale elanikkonnarühmale omaste indikaatorite ühtlustamise protsessi.
Elanikkonnarühmades, kus käitumuslikku seiret viiakse läbi või võidakse läbi viia teenuste- või rühmapõhiste
valimitega, tuleb käitumusliku seire rakendamist sellises taustsüsteemis eelnevalt sidusrühmadega arutada.
Kui Euroopa tasandil on konsensus saavutatud, tuleb teha ettepanek kokkulepitud indikaatorite kohta ning valida
need indikaatorid, mida on võimalik muuta rahvusvaheliselt kokku lepitud indikaatoriteks. Üldisest analüüsist
lähtudes soovitatakse seejärel põhiindikaatoreid, mis on kõikide elanikkonnarühmade puhul keskse tähendusega.
Need on seotud seksuaalpartnerite arvuga, kondoomi kasutamisega viimase vahekorra ajal, sellega, kas on tehtud
HIV-testi, kas on makstud seksi eest, ning teadmistega HIVi kohta. Lisaks peaksid põhiindikaatorid süsteemselt
käsitlema haridustaset, kodakondsust/etnilist päritolu ning seksuaalset sättumust.
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7. Bakteriaalne väljakutse: aeg reageerida (ECDC ja EMEA
ühine tehniline aruanne)
(Avaldatud septembris 2009)

Peamised järeldused
Multi ravimresistentsete bakterite tekitatud nakkuskoormuse ning selle probleemi lahendamiseks uute
antibiootikumide väljatöötamise vahel on lõhe.
•
•
•
•
•

•
•

Inimestel tõsiseid nakkusi tekitavad grampositiivsed ja gramnegatiivsed bakterid on antibiootikumide suhtes
väga resistentsed, mitmes ELi liikmesriigis ulatub nende resistentsus 25%-ni või üle selle.
Euroopa Liidus kasvab teatavate gramnegatiivsete bakterite resistentsus, näiteks täheldati seda hiljuti
Escherichia coli puhul.
Igal aastal sureb Euroopa Liidus ligikaudu 25 000 patsienti nakkusesse, mille on tekitanud mõni multi
ravimresistentne bakter.
Kõnealuste multiresistentsete bakterite poolt Euroopa Liidus tekitatud nakkused toovad endaga kaasa
täiendavaid tervishoiukulutusi ning vähemalt 1,5 miljardi euro suuruse iga-aastase tootlikkuse languse.
Tehti kindlaks viisteist hetkel väljatöötatavat süsteemselt juhitavat antibakteriaalset ainet, millel on kas uus
toimemehhanism või mis on suunatud uue bakteriaalse sihtmärgi vastu ning millel on potentsiaal toimida
multiresistentsuse puhul. Enamik väljatöötatavatest ravimitest oli alles varases arendusfaasis ja suunatud
bakterite vastu, mille jaoks on ravivõimalused juba olemas.
Eriti suur puudus on uute sihtmärkide või toimemehhanismidega uutest ainetest, mis toimiksid
multiresistentsete gramnegatiivsete bakterite vastu. Kindlaks tehti kaks sellist ainet, millel on või võivad olla
uued sihtmärgid ning mille toimimine on dokumenteeritud. Mõlemad ained on varases väljatöötamisfaasis.
Selle lõhe ületamiseks on kiiresti vaja nii Euroopa kui ka ülemaailmset strateegiat.

2007. aastal alustasid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), Euroopa Ravimiamet (EMEA) ja
rahvusvaheline antibiootikumiresistentsusevastane võrgustik ReAct arutelu vajaduse üle dokumenteerida
multiresistentsete bakterite põhjustatud nakkuste esinemissageduse ning uute antibiootikumide väljatöötamise
vaheline lõhe Euroopa Liidus. Selle tulemusena loodi 2008. aastal ECDC ja EMEA ühine töörühm, mis pidi aru
andma faktidest ja arvudest, mis võimaldaksid mõistlikke prognoose selle lõhe suuruse kohta eelseisvatel aastatel.
Valiti järgmised antibiootikumiresistentsed bakterid, sest need põhjustavad sageli vereringe nakkusi ning nende
antibiootikumiresistentsuse viitab enamikel juhtudel multiresistentsusele mitme antibiootikumi suhtes:
•
•
•
•
•
•
•

Staphylococcus aureus, metitsilliiniresistentne (MRSA);
S. aureus, osaliselt resistentne vankomütsiini suhtes ja vankomütsiiniresistentne (VISA/VRSA);
Enterococcus spp. (nt Enterococcus faecium), vankomütsiiniresistentne (VRE);
Streptococcus pneumoniae, penitsilliiniresistentne (PRSP);
Enterobakterid (nt Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), kolmanda põlvkonna tsefalosporiini

resistentsed;
Enterobakterid (nt K. pneumoniae), karbapeneemiresistentsed; ning
Mitte-fermentatiivsed gramnegatiivsed bakterid (nt Pseudomonas aeruginosa), karbapeneemiresistentsed.

Multiresistentsete bakterite poolt põhjustatud nakkustega seotud
suundumused ja koormus Euroopa Liidus
Ajavahemikul 2002–2007 saadi igal aastal Euroopa antimikroobse resistentsuse järelevalve süsteemist (EARSS)
andmed kõnealuste valitud antibiootikumiresistentsete bakterite esinemise kohta invasiivsete nakkuste korral
(peamiselt vereringe nakkused) ELi liikmesriikides, Islandil ja Norras.
Joonisel 7.1 on näidatud Euroopa esinevad suundumused sageli vereringe nakkusi tekitavate valitud bakterite
antibiootikumiresistentsete isolaatide osakaalus vere isolaatide hulgas.
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Joonis 7.1 Sageli vereringe nakkusi põhjustavate bakterite resistentsete isolaatide keskmine osakaal
vere isolaatide hulgas. Rahvastiku kaalutud keskmise osakaalu 2002.–2007. aasta uuring ELi
liikmesriikides, Islandil ja Norras.
a. Grampositiivsed bakterid

b. Gramnegatiivsed bakterid
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2007. aastal oli bakteri Staphylococcus aureus metitsilliiniresistentsete vere isolaatide keskmine osakaal (% MRSA)
Euroopa Liidus sageli vereringe nakkusi põhjustavate valitud bakterite hulgas kõrgeim antibiootikumiresistentsete
isolaatide seas. See osakaal on aga viimastel aastatel vähenenud (joonis 7.1). Põhjuseks on metitsiliiniresistentse
bakteri Staphylococcus aureus vähenemise trend mitmes liikmesriigis, mida on tõenäoliselt aidanud saavutada
riiklikud tegevuskavad, mis on olemas Prantsusmaal, Sloveenial ja Ühendkuningriigil. Metitsilliiniresistentse bakteri
Staphylococcus aureus keskmine osakaal on langenud tasemeni, mis on sarnane valitud
antibiootikumiresistentsete gramnegatiivsete bakterite omaga.
Bakteri S. aureus vankomütsiini suhtes osaliselt resistentsete vere isolaatide osakaal (VISA) oli ELi liikmesriikides,
Islandil ja Norras väga madal (vähem kui 0,1%). EARSSile ei teatatud 2007. aastal ühestki
vankomütsiinresistentsest bakteri S. aureus isolaadist (neid andmeid ei ole joonisel 7.1 esitatud).
Vastupidiselt sellele on Escherichia coli – kõige tavalisemate inimestel nakkuseid tekitavate gramnegatiivsete
bakterite - kolmanda põlvkonna tsefalosporiinide resistentsete vere isolaatide keskmine osakaal pidevalt tõusnud.
Samal ajal ei ole ühtegi viidet sellele, et bakteri Klebsiella pneumoniae resistentsus kolmanda põlvkonna
tsefalosporiinide suhtes või bakteri Pseudomonas aeruginosa karbapeneemiresistentsus väheneks (joonis 7.1).
2007. aastal oli K. pneumoniae karbapeneemiresistentsete vere isolaatide osakaal ELi liikmesriikides, Islandil ja
Norras üldjoontes väga madal (mediaan = 0%), välja arvatud Kreekas, kus see ulatus 42%-ni (neid andmeid ei ole
joonisel 7.1 esitatud).
Antibiootikumiresistentsete bakterite koormust inimestele ja majandusele suudeti hinnata vaid järgneva viie
antibiootikumiresistentse bakteri puhul: MRSA, vankomütsiiniresistente Enterococcus faecium, kolmanda
põlvkonna tsefalosporiini resistentsed E. coli ja K. pneumoniae ning karbapeneemiresistentne P. aeruginosa.
Uuring kinnitas, et MRSA oli kõige tavalisem ainus multiresistentne bakter Euroopa Liidus. Tavaliste
antibiootikumiresistentsete grampositiivsete bakterite (peamiselt MRSA ja vanomütsiiniresistentne Enterococcus
faecium ) juhtude koguhulk oli aga võrreldav tavaliste antibiootikumiresistentsete gramnegatiivsete bakterite
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(kolmanda põlvkonna tsefalosporiini resistentsed E. coli ja K. pneumoniae ning karbapeneemiresistentne P.

aeruginosa ) juhtude koguhulgaga.

Hinnanguliselt suri 2007. aastal Euroopa Liidus, Islandil ja Norras kokku ligikaudu 25 000 patsienti valitud viie
antibiootikumiresistentse bakteri tekitatud nakkustesse. Lisaks oli valitud antibiootikumiresistentsete bakterite
tekitatud nakkuste tulemuseks ligikaudu 2,5 miljonit täiendavat haiglapäeva ning rohkem kui 900 miljoni euro
väärtuses täiendavaid haiglaabikulusid.
Järgnevalt hinnati seda, kui suur oli nende nakkuste põhjustatud tootlikkuse langus. 2007. aasta andmete põhjal
olid iga-aastased ambulatoorse ravi kulud hinnanguliselt 10 miljonit eurot ning iga-aastane tootlikkuse langus
nakatunud patsientide puudumise tõttu töölt rohkem kui 150 miljonit eurot. Iga-aastane tootlikkuse langus
nakkuse tõttu surnud patsientide tõttu hinnati 450 miljoni euro suuruseks. Kokkuvõttes hinnati valitud
antibiootikumiresistentsete bakterite tekitatud nakkuste iga-aastased sotsiaalsed kulud 1,5 miljardi euro suuruseks.
Mitmetel erinevatel põhjustel (nt et hõlmatud bakterite hulk oli piiratud, et ambulatoorseid nakkusi ei arvestatud,
et keskmine haiglaravi maksumus ei võta arvesse patsientide erihooldust, näiteks intensiivravi) tuleb toetada
järeldust, et eespool nimetatud arvud pigem alahindavad antibiootikumiresistentsete bakterite tekitatud nakkuste
koormust inimestele ja majandusele.

Antibakteriaalseid toimeaineid käsitlev uurimis- ja arendustegevus
Antibakteriaalsete ravimite väljatöötamise hindamiseks tehti kahes kommertsandmebaasis (Adis Insight R&D ja
Pharmaprojects) päring kliiniliselt väljatöötatavate antibakteriaalsete ainete kohta kõikjal maailmas. Otsustati, et
eelkliiniliste uurimiste kõrgete kadude ja olemasolevate andmete nappuse tõttu ei uurita sügavuti aineid, mis ei
olnud veel jõudnud kliiniliste uuringute faasi.
Kui vähegi võimalik, hinnati uuringutega tuvastatud ainete antibakteriaalset toimet valitud bakterite suhtes,
toetudes aktuaalsetele andmebaaside või kirjanduse andmetele. Tegelike tehiskeskkonnas saadud andmete
puudumisel võtsid analüüsi koostajad nn parima juhu stsenaariumi väljatöötamisel lisaks arvesse mõistlikke eeldusi
mõnede ainete toime kohta, toetudes nendega sarnaste ainete omadustele (nt sama klassi või toimemehhanismiga
ained).
Lisaks paluti, et analüüsi koostajad viitaksid iga aine puhul, kas tegemist oli uude või juba olemasolevasse
antibiootikumide klassi kuuluva ainega, ning märgiksid, kas:
see toimis sama sihtmärgi suhtes ning sama moodi kui vähemalt üks varem litsentsitud antibakteriaalne
aine;
•
see toimis uue sihtmärgi suhtes tuntud toimemehhanismi kaudu; või
•
see toimis uue toimemehhanismi kaudu.
Kõnealuse analüüsi peamised tulemused olid järgmised:

•

Otsingute käigus kindlaks tehtud 167 ainest toimisid 90 antibakteriaalset toimeainet tehiskeskkonnas nn
parima juhu stsenaariumi käigus vähemalt ühe organismi suhtes, mis kuulus valitud bakterite paneeli, mis
koostati, lähtudes nende tähtsusest rahvatervisele (toetudes tegelikele andmetele või eeldustele, mis
tuginesid klassiomadustele või toimemehhanismile).
•
Neist 90 ainest 24 olid litsentsitud antibakteriaalsed ained uues esituses ning 66 uued toimeained.
•
66 uuest toimeainest oli hinnangute põhjal vaid 27-l uus sihtmärk või uus toimemehhanism, mis näitab
nende potentsiaali tuua rohkem kasu kui olemasolevad antibiootikumid.
•
Neist 27 ainest olid 15 sellised, mida oli võimalik süsteemselt juhtida.
•
Neist 15-st süsteemselt juhitavast ainest omasid hinnangute põhjal vaid kaheksa toimet vähemalt ühe
valitud gramnegatiivse bakteri vastu.
•
Kaheksast gramnegatiivse bakteri vastu toimivast ainest nelja toimet näitasid tegelikud andmed ning nelja
toime oli eeldatav teadaolevate klassiomaduste või toimemehhanismide põhjal.
•
Neljast ainest, mille toimet gramnegatiivsete bakterite vastu näitasid tegelikud andmed, olid kahel uued
sihtmärgid ja kahel tõenäoliselt uued sihtmärgid ning mitte ühelgi ei olnud uut toimemehhanismi.
Joonisel 7.2 esitatakse teavet kõnealuse 15 antibakteriaalse aine kohta. Tähelepanuväärne on see, et vaid viis
neist ainetest olid jõudnud kliiniliste uuringute faasi, mille eesmärk on kinnitada aine kliinilist tõhusust (kliinilise
arendustegevuse 3. või hilisem faas).
•
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Joonis 7.2 Uued süsteemsed antibakteriaalsed ained, millel on uus sihtmärk või uus
toimemehhanism ning mis toimivad tehiskeskkonnas valitud bakterite vastu (parima juhu
stsenaarium), tuginedes tegelikele andmetele (tumedavärvilised tulbad) või toimivad
tehiskeskkonnas valitud bakterite vastu oletatavasti, tuginedes klassi omadustele või
toimemehhanismidele (heledavärvilised tulbad), arengufaaside lõikes. (n=15).
b. Gramnegatiivsed bakterid*
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8
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a. Grampositiivsed bakterid
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Märkus: tegelikel andmetel põhinevat toimet tehiskeskkonnas on kujutatud iga tulba allosas tumedama värviga. Eeldatavat
toimet tehiskeskkonnas, mis tugineb klassi omadustele või toimemehhanismidele (kus see on kohaldatav), on kujutatud
heledama värviga tulpade ülaosas.
* Kaks karbapeneemi on jooniselt 7.2b välja jäetud, sest need ei toimi aktiivsemalt kui varasemad gramnegatiivsete bakterite
vastased karbapeneemid. Nende ainete suhteline uudsus tugineb paremale toimimisprofiilile antibiootikumiresistentsete
grampositiivsete bakterite suhtes ning seetõttu on need esitatud joonisel 7.2a.

Bakterite resistentsuse koormus on juba praegu Euroopa Liidus märkimisväärne ning tõenäoliselt suureneb veelgi.
Käesolevate andmete põhjal prognoositakse, et järgnevatel aastatel tekivad erilised probleemid seoses
gramnegatiivsete bakterite resistentsusega.
Samas toimub praegu vaid üksikute uue toimemehhanismiga antibakteriaalsete toimeainete väljatöötamine
multiresistentsuse probleemi lahendamiseks. Eelkõige puuduvad uued toimeained, millega ravida nakkusi, mida
tekitavad multiresistentsed gramnegatiivsed bakterid.
Kõnealune aruanne on tuvastanud lünga multiresistentsete bakterite tekitatud nakkuskoormuse ning selle
probleemi lahendamiseks uute antibakteriaalsete ainete väljatöötamise vahel. Nimetatud lõhe vähendamiseks on
hädavajalik töötada välja Euroopa ja ülemaailmne strateegia. Kasutusele tuleb võtta meetmed, mis ergutavad
ravimite väljatöötamist.
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8. Meestega seksivatele meestele suunatud HIVi ja sugulisel
teel levivate nakkuste käitumuslike ja psühhosotsiaalsete
ennetusmeetmete tõhusus Euroopas
(Avaldatud novembris 2009, muudetud detsembris 2009)

Taust
Tõhusa ja taskukohase vaktsiini ning praegu kasutusel oleva retroviirusevastase ravi tervenemist mittetagava mõju
tõttu jääb meestega seksivate meeste puhul peamiseks HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste vähendamise
meetmeks seksuaalset riskikäitumist piirav käitumuslik ja psühhosotsiaalne ennetustegevus. Arvestades, et
programmide kavandajad ja poliitika kujundajad vajavad ennetustöö ja uurimistegevuse rahastamisega seotud
teadlike otsuste tegemiseks konkreetsete meetmete kirjeldusi ja kvantitatiivseid hinnanguid meetmete mõjude
kohta, on vaja andmete süsteemset läbivaatamist, millega ajakohastatakse olemasolevat teadmistepagasit
meestega seksivatele meestele suunatud HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste ennetusmeetmete kohta
Euroopas.

Eesmärgid
Eesmärk oli koostada kokkuvõte Euroopas elavatele meestega seksivatele meestele suunatud HIVi ja sugulisel teel
levivate nakkuste ennetusmeetmete tõhususest ja seda hinnata ning teha kindlaks nii meetmete tõhususega
seotud tunnused kui ka võimalikud lüngad tõendusmaterjalide baasis.

Meetodid
Kaheksas rahvusvahelises andmebaasis ning asjakohaste ülevaadete ning hõlmatud uuringute viidete loetelude
põhjal viidi läbi süsteemne asjakohase kirjanduse otsing. Uuringud valiti välja eelnevalt määratletud kriteeriumide
alusel ning seejärel hinnati nende kallutatuse riski. Tulemused võeti kokku tabelite vormis ning arvutati välja
seksuaalkäitumise hinnangulised mõjud.

Tulemused
Järeldused on tehtud kuue kontrollitud uuringu põhjal, mis hõlmasid kokku 4111 osalejat neljast erinevast Euroopa
riigist. Tulemused näitasid, et kõikides uuringutes oli kas ühes või mitmes hinnatud uuringuvaldkonnas kallutatuse
risk kõrge või ebaselge. Nelja uuritud meetme kohta saadud andmete põhjal arvutatud hinnanguline ühismõju
vihjas sellele, et meestega seksivad mehed, kes osalevad HIVi ja sugulisel teel levivaid nakkusi ennetavates
meetmetes, teatavad väiksema tõenäosusega oma kaitsmata anaalsest suguühtest (UAI). Tõendusmaterjali baas
oli ebapiisav, et uurida meetmete neid tunnuseid, mis on kõige tihedamalt seotud mõju suurusega. Vaid väga
vähestel uuringutes osalejatel ei olnud valge päritolu ning vaid ühes uuringus kasutati muutuse näitajana sugulisel
teel levivate nakkuste bioloogilist mõõtmist.

Arutelu
Hoolimata HIV-epideemia pikaajalisusest on meestega seksivatele meestele suunatud HIVi ja sugulisel teel levivate
nakkustega seotud mis tahes käitumusliku meetme täpne tulemushindamine Euroopas väga haruldane. Tulemused
viitavad meetmete võimalikele lühiajalistele mõjudele, näiteks kaitsmata anaalses suguühtes olevate meestega
seksivate meeste osakaalu vähenemine, ent kontrollitud uuringute vähesus viitab vajadusele seda valdkonda
uurida. Teaduskogukond peaks arutama meetmete ülekantavuse võimalikkust ning ideaalis viima enne uue
programmi rakendamist läbi ulatuslikke uuringuid.

Järeldus
Kogu Euroopas meestega seksivate meeste hulgas läbi viidud HIVi ja sugulisel teel levivate nakkustega seotud
riskikäitumise vähendamise meetmete tulemuste hindamine on puudulik. Käitumuslike ennetusstrateegiate
kavandamine HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste ärahoidmiseks ning meestega seksivatele meestele suunatud
ennetusprogrammide hindamine on HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste pideva ennetuse ja hoolduse kaudu
toimuva haiguste ohjeldamise tervikliku strateegia oluline osa.
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Juhendaruanded
9. Klamüüdiatõrje Euroopas
(Avaldatud juunis 2009)

Miks on klamüüdia rahvaterviseprobleem
Chlamydia trachomatis on üks kõige tavalisem sugulisel teel leviv bakteriaalne nakkus Euroopas. Seksuaalselt

aktiivsete noorte hulgas on sellesse nakatumise sagedus 5–10%. Diagnoositud haigusjuhtude arv on mitmes
Euroopa riigis kasvamas, osaliselt sagedasema kontrollimise ning tundlikumate testide kasutamise tõttu. Inimesed,
kes põevad genitaalklamüüdiat, võivad kogeda genitaaltrakti põletikke, sealhulgas kusitipõletiku ja
emakakaelapõletiku sümptomeid, kuid enamik inimestest jääb asümptomaatiliseks. Klamüüdia on oluline
rahvaterviseprobleem, sest ravimata klamüüdia võib mõnedel naistel põhjustada vaagna elundite põletiku,
valgviljakuse ning halvad reproduktiivtulemused. Lisaks lihtsustab klamüüdia HIVi levikut. Klamüüdia tõttu
tekkinud valgviljakuse ravimise maksumus on kõrge, sest vajalik on tubaar-kirurgia ning viljastamine katseklaasis.
Kuigi on olemas odav ja tõhus ravi, on klamüüdiatõrje keeruline, sest enamik inimesi on asümptomaatilised.

Klamüüdiatõrje meetmed Euroopas
29 Euroopa riigi klamüüdiatõrje meetmete süstemaatiline uurimine tõi päevavalgele suured erinevused
klamüüdiatõrje organiseerimises. Peaaegu pooled riigid teatasid, et neil puudub organiseeritud tegevus, ning
üksnes kahes riigis tuvastati riiklikud tõrjeprogrammid.

Klamüüdiatõrje elluviimine
Tervikliku ja tõhusa tõrjeprogrammi väljatöötamisel on esimene samm sellise klamüüdiatõrje strateegia
vastuvõtmine, mille aluseks on laiapinnaline konsulteerimine peamiste sidusrühmadega. Strateegia peaks võtma
arvesse riigile eriomaseid võimalusi ja piiranguid ning ülevaadet tõendusmaterjalist hõlmatud sekkumiste ja
meetmete kohta. Strateegia aluseks võib olla kõnealuses juhendis visandatud astmeline lähenemine.
Astmelist lähenemist soovitatakse rakendada selleks, et tagada, et enne keerukate sekkumiste, näiteks
sõeluuringute kavandamist on paika pandud sugulisel teel levivate nakkuste asjakohane ennetamine ja patsientide
suunamine.
Järgnevalt on visandatud neli klamüüdiatõrje programmi taset:
A tase ehk esmane ennetus: see sisaldab terviseedendamist ja terviseõpetust, kooliprogramme ja
kondoomide jaotamist.
•
B tase ehk haigusjuhtude käitlemine: see toetub A tasemele, lisades rutiinse juhtumiseire, täpsed
klamüüdia diagnostika teenused, kliinilised teenused ning patsientide ja partnerite juhtimise teenused. Kõigi
nimetatud aspektide puhul on tarvis selgeid tõenditepõhiseid juhendeid ja korrapärast auditeerimist.
•
C tase ehk opportunistlik testimine: see toetub B tasemele, lisades testimise, mida pakutakse rutiinselt
ühele või enamale kindlaks määratud inimrühmale, kes saavad teisi kliinilisi teenuseid, eesmärgiga leida
haigusjuhte ehk teha kindlaks asümptomaatilisi juhte.
•
D tase ehk sõeluuringute programm: see toetub C tasemele, lisades korrapärase klamüüdia testimise
organiseeritud pakkumise, et hõlmata olulist osa kindlaksmääratud elanikkonnast eesmärgiga vähendada
klamüüdia levikut elanikkonna hulgas.
Tõendeid C ja D taseme programmide mõju kohta on piiratult ning seetõttu peab neid programme seal, kus neid
rakendatakse, hoolikalt hindama, et selle põhjal saaks paremini kujundada tulevasi poliitikaid. Eelkõige peab
jälgima ja hindama programmide mõju klamüüdiatõrjele elanikkonnas. Klamüüdia sõeluuringute programmi
juurutamist peab kaaluma sama hoolikalt kui ükskõik millist teist sõeluuringute programmi, hinnates võimalikku
kogukasu, -kahju ja -kulusid.
•

Riiklike klamüüdiatõrje strateegiate tõhus ressurssidega varustamine ja rakendamine nõuab tervishoiualase
poliitika kujundajatelt juhtimist ja pühendumist. Kõige sobivamad riiklikud strateegiad on erinevates riikides
tõenäoliselt erinevad ning riiklikud strateegiad tuleb välja töötada, konsulteerides professionaalsete
meditsiiniorganisatsioonide, finantseerijate ning tervishoiu- ja diagnostikateenuste pakkujatega.
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Klamüüdiatõrje programmide hindamine
Tõrjeprogrammide eesmärk on vähendada klamüüdia levimust, kuid seda on keeruline seirata, kuna see nõuaks
perioodilisi rahvastiku-uuringuid. Olemas on siiski mitmeid teisi tõhususe indikaatoreid, mis tuleks integreerida
igasse programmi juba selle loomisel.
Riiklikul tasandil tuleks programmide raames seirata indikaatoreid, mis on seotud programmi poliitikate ja
juhendite, rakendamise ja protsesside ning programmi tulemustega. Indikaatorid peavad tuginema konkreetsetele
eesmärkidele, mis sobivad rakendustasemega.
Kui riik liigub ühelt tõrje tasemelt edasi järgmisele tasemele, tuleb tal langetada otsuseid, toetudes tõhususe,
kulutasuvuse ning kahju käsitlevate tõendite rangele hindamisele. Selles osas pakutakse abi, kui riigid tagavad, et
kõiki tegevusi hinnatakse täielikult ning tulemusi jagatakse teistega Euroopas. Nii tugevdavad programmidesse
täna tehtud investeeringud klamüüdiatõrje tõendibaasi, lihtsustavad tulevast otsustamist ning parandavad rahva
tervist.
Euroopa tasandil peaks eesmärgiks olema vähendada nende riikide osakaalu, mis teatavad organiseeritud
tegevuse puudumisest.

Kõnealuse dokumendi eesmärk
Kõnealuses dokumendis antakse tervishoiupoliitika kujundajatele Euroopa Liidus juhiseid riikide klamüüdiatõrje
strateegiate kohta. Dokument ei sisalda konkreetseid kliinilisi ega diagnostilisi juhtnööre, vaid loob pigem
raamistiku riiklike klamüüdia ennetuse ja tõrje strateegiate arendamise, rakendamise või parandamise jaoks.
Spetsiifiliste juhtnööride saamiseks tuleb tutvuda hiljuti läbiviidud süstemaatiliste analüüsidega.
Tervishoiupoliitika, nagu ka kliinilised juhised, peaksid tuginema parimale olemasolevale tõendusmaterjalile.
Üldjoontes väheneb aga tõendite hulk, millele saaks selliste poliitikaotsuste tegemisel tugineda. Kõnealuses
juhendis üritatakse lihtsustada kohalike tõenditepõhiste juhtnööride väljatöötamist usaldusväärsete riiklike
klamüüdiastrateegiate kontekstis. Kliiniliste ja epidemioloogiliste tegurite kõrval (nt klamüüdia levik elanikkonna
hulgas) peavad sellised strateegiad arvestama ka kohalike tervishoiuteenuste pakkumise süsteemi, infrastruktuuri
ja ressurssidega varustatusega.
Juhendi on välja töötanud tehniline ekspertrühm, kasutades ECDC aruandesse „Ülevaade klamüüdiatõrje
meetmetest ELi riikides” kogutud tõendusmaterjali. Uuringut klamüüdiatõrje meetmete kohta võeti arvesse koos
viimaste süsteemsete ülevaadetega klamüüdia sõeluuringute ja tõrje kohta.
Kõnealune juhend käsitleb tavalist sugulisel teel ülekantavat nakkuse Chlamydia trachomatis vormi (serotüübid D
kuni K) ning ei hõlma ei nakkust Lymphogranuloma venereum ega trahoomi.
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10. Gripivastaste ravimite kasutamine gripipandeemiate ajal
rahvatervise eesmärgil
(Avaldatud juunis 2009, muudetud augustis 2009)
Kõnealune taustadokument on mõeldud abivahendiks eelkõige pandeemiatega seotud gripivastaste ravimite
kasutamise poliitikate ja praktika kujundajatele Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA piirkonnas. Dokumendi aluseks on
teaduslik tõendusmaterjal, WHO juhendid, eksperdiarvamused (sealhulgas ECDC Nõuandva Kogu arvamused) ning
soovitused, mis sisalduvad Euroopa pandeemiaks valmisoleku riiklikes kavades. Dokumendis keskendutakse
viiruseravimite kasutusvõimalustele gripipandeemia kontekstis.
Tõendid, mis on olemas viiruseravimite raviomaduste või profülaktilise tõhususe kohta ning sellest tuleneva
kasutamise kohta rahvatervise kaitseks pandeemia ajal, on pärit uuringutest, mis viidi läbi peamiselt tervete
täiskasvanute, kuid väiksemas ulatuses ka ühe kõrgema riskiga rühma (vanurid) ning mõnede vanemate laste
hulgas hooajalise gripi hooaegadel.
Tõendid viitavad sellele, et teatud viiruseravimitega, eelkõige neuraminidaasi inhibiitoritega (oseltamiviir ja
zanamiviir) ravimine toob kaasa täiendavat kasu: gripihaiguse kestus väheneb tavaliselt 1–2 päeva võrra, lisaks
väheneb tüsistuste hulk ja nakatunud üksikisikute antibiootikumivajadus. Mõjusust piirab aga vajadus anda
ravimeid varakult (48 tunni jooksul alates sümptomite tekkest). Mõned nõrkadel vaatlusuuringutel põhinevad
tõendid näitasid, et ka hiljem kui 48 tundi pärast sümptomite teket antavad ravimid võivad vähendada
haigestumist ning isegi haigemate patsientide suremust. Sageli on teatatud suukaudse preparaadi (oseltamiviir)
väikestest kõrvalmõjudest, eelkõige iiveldus ning mõnikord isegi oksendamine, seetõttu soovitab tootja võtta
ravimit koos toiduga.
Tervete täiskasvanutega läbi viidud katsetest võib järeldada, et haiguse profülaktilise ravi efektiivsus on 70–90%,
kui ravimit võetakse ettenähtud korras. Kõrgema riskiga rühmade ja taustsüsteemide puhul on tõendid
rahvatervisega seotud kasu kohta küll nõrgemad, kuid tundub, et esineb teatav nakkuste vähenemine, näiteks
hooajalise gripi puhangute korral sellistes suletud taustsüsteemides nagu vanadekodud. Sellest on võimalik
järeldada, et kõnealused ravimid võivad mõjutada viiruse leviku taset ning aidata nakatumist ennetada.
Väga harva võivad geenimutatsiooni ja loodusliku valiku tõttu tekkida gripiviirused, millel on esmane resistentsus
ühe või enama viiruseravimi suhtes. See juhtus Euroopas 2007/2008. aasta hooajal, kui levis
oseltamiviiriresistentne gripiviirus. Kõnealune juhtum ei olnud seotud viiruseravimite kasutamisega ning selline
võimalus ei tohiks mõjutada kokkulepitud poliitikat viiruseravimite kasutamise kohta pandeemia ajal. Samas on
viiruseravi suhtes resistentse kohastunud uue viiruse teke tõsine probleem, mis võib olukorras, kus selline viirus
levib pandeemia ajal, tekitada vajaduse muuta kiiresti viiruseravi poliitikat, eelkõige profülaktikat. Seda ei tohi segi
ajada viiruseravi teisese resistentsusega, mis tekib palju sagedamini viiruseravimite kasutamise tulemusena.
Tavaliselt tekib aga viirus, mis ei ole võimeline levima inimeselt inimesele ning ei ole seetõttu rahvatervise
seisukohast murettekitav.
Viiruseravimite kasutamiseks on mitmeid erinevaid strateegiaid ning need sõltuvad üldistest riiklikest rahvatervise
eesmärkidest, viiruseravimite kättesaadavusest ning muudest praktilistest küsimustest. Kõnealuste eesmärkide
hulka võivad kuuluda haigemate inimeste ravi, kõrgema riskiga inimeste ravi või kaitse, kõikide juhtude ravi, leviku
vähendamine või tervishoiutöötajate ja muude olulise tähtsusega töötajate kaitse. ECDC on koostanud soovitatava
prioriteetide hierarhia.
Pandeemiate ajal esineb haigusjuhtude suure hulga ning nakkuse potentsiaalse tõsiduse tõttu mitmeid praktilisi
probleeme, kuidas rahuldada nii nakatunud inimeste raviks kui ka nakatumise ennetamiseks (profülaktikaks)
tarvilike viiruseravimite potentsiaalset vajadust. Mitmed riigid on varunud endale viiruseravimite reservid, mida
kavatsetakse kasutada pandeemiate ajal. Praegu tundub, et Euroopa riikide elanikkondade kindlustatus
viiruseravimite reservidega varieerub mõnest protsendist 50 protsendini. Hoolimata sellest, et on olemas reservid,
on peaaegu vältimatu, et pandeemia ajal ületab nõudlus pakkumise viiruseravimite järele. Seetõttu on oluline
rakendada arenenud strateegilist ja logistilist planeerimist, et optimeerida olemasolevate reservide kasulikkust.
Üldise põhimõttena on oluline, et reservide omamise kasulikkus on piiratud, kui puuduvad nendega seotud
kokkulepitud eesmärgid, protokollid, juhtimine ja varustussüsteemid.
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Seega on viiruseravimite reservidest saadava kasu maksimeerimiseks oluline, et pandeemiaalase
planeerimistegevuse hulka kuuluks ka selgete eesmärkide püstitamine. Planeerimisel peaks võtma arvesse
viiruseravimite koguhulka ja kättesaadavust, gripi epidemioloogiat (prognoositud nakatumisesagedust jne),
puhangu ulatust ja kestust ning elanikkonnarühmade suurust. Modelleerimine võib samuti olla oluline vahend,
millega ekstrapoleerida viiruseravi erinevate strateegiate mõjusid pandeemia korral, aga selline modelleerimine ei
ole otsene. Olemasolevate tõendite põhjal teeb ECDC ettepaneku kasutada järgmist viiruseravi prioriteetide
järjestamise strateegiat:
1.

Gripi raske haigusvormiga inimesed. Esmane prioriteet on ravida inimesi, kellel on raske gripihaigus,
isegi kui nad on väljaspool sümptomite ilmnemisele järgnevat 48-tundi, mille jooksul peetakse
viiruseravimite andmist tõhusaks. Nende patsientide jaoks on aga veelgi olulisem, et olemas on piisav varu
teiseste nakkuste raviks sobivaid antibiootikume ning muid olulisi ravimeid.

2.

Gripi raskesse vormi haigestumise riskiga inimesed. Nende hulgas võib prioriteetseteks pidada neid,
kellel on kõige suurem risk tõsiselt haigestuda. Hooajalise gripi puhul on need rühmad, kellele soovitatakse
hooajalise gripi vaktsiini: vanemad inimesed, eelnevate krooniliste haigusseisunditega inimesed ning
tervishoiutöötajad, kellel on otsene kontakt patsientidega. Samas võib pandeemia ajal tekkida vajadus neid
muuta, et hõlmata rühmi, kellele on konkreetne pandeemiatüvi kõige ohtlikum. Kui ringlevad nii
pandeemilised kui ka hooajalised viirused, tuleb pandeemia ja hooajalise gripi kõrgema riskiga rühmad
ühitada. Mõned riigid võivad kaaluda profülaktilise ravi pakkumist kodumajapidamistes, kus elavad kõrge
riskiga inimesed, ent sellist meedet on keerukas rakendada.

3.

Haiguse algfaasis olevad inimesed. Tõsisemate haigusjuhtude järel võib viiruseravi prioriteedina
määratleda ka need inimesed, kes on just haigeks jäämas (48 tunni jooksul esimestest sümptomitest), sest
siis on ravimid kõige tõhusamad.

4.

Kasutamine profülaktikaks. Suuremate viiruseravimite varudega riigid võivad kaaluda ravimite
kasutamist profülaktikaks. Prioriteetsete rühmade kandidaatideks on haigete inimestega lähedases
kontaktis või perekontaktis olnud isikud ning töötajad, kes on olulised äritegevuse järjepidevuse
tagamiseks. Koduseid reserve ei soovitata, sest varud on piiratud, kuid paratamatult võib oodata, et mõned
inimesed nõuavad neid oma arstidelt, nagu see juhtus linnugripi ajal.

5.

Erijuhtum on tervishoiutöötajad, kellel on patsientidega otsene kontakt. Neil peab olema võimalik end
isiklike kaitsevahendite abil mõistlikult kaitsta. Kui nad haigestuvad, tuleb neile koheselt anda
viiruseravimeid ning nad peavad töölt koju jääma. Suuremate varudega riigid võivad kaaluda nende
töötajate teatavate rühmade profülaktikat.

Veelgi suuremaid probleeme tekitavad viiruseravimitega varustamise organisatsioonilised küsimused, sest tõendid
näitavad, et ravi võib piiratud kasu tuua vaid juhul, kui seda antakse esimese 48 tunni jooksul pärast sümptomite
teket. See on pandeemia ajal eriti oluline. Viiruseravimitega tõhususe tagamiseks nakkuste ravimisel tuleb leida
vahendid, et töötada välja protokollid ja süsteemid, millega tagatakse kiire varustamine kõnealuste ravimitega ning
nende haldamine.
Töö, mida ECDC ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo on liikmesriikidega teinud, näitab, et
juba enne pandeemiat tuleb hoolikalt läbi mõelda järgmised riiklike viiruseravimite ja teiste strateegiliste
reservidega varustamise ja nende juhtimisega seotud operatiivküsimused:
1.

Pandeemia algusfaasis tuleb teha otsus, kas üksiku patsiendi tasandil on nakkuse tõsidus piisav, et pakkuda
viiruseravimeid kõikidele, kellel on sümptomid, või isegi üritada haigestumist edasi lükata või ohjeldada.

2.

Tuleb tagada, et praktiseerivatel arstidel on alati olemas viiruseravimid, millega ravida kõige haigemaid
inimesi.

3.

Viiruseravimeid kõige enam vajavate inimeste õigeaegse varustamise suutlikkus, sest tõhususe tagamiseks
peab ravimeid andma 48 tunni jooksul pärast sümptomite ilmnemist.

4.

Nende olulise tähtsusega rühmade määratlemine, kes peaksid viiruseravimeid saama esmajärjekorras,
võttes aluseks varem kokkulepitud kriteeriumid.

5.

Tuleb tagada võime muuta prioriteete, kui näeb, et kõige rohkem ohustatud isikud ei ole need, keda
ennustati hooajalise gripi kogemuste põhjal.

6.

Tuleb tagada, et esmaselt tabatud piirkonnad ei ammendataks riiklikke varusid ning tagada võime varusid
riigis ümber jaotada.
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7.

Seisukoha kujundamine isikute suhtes, kes soovivad luua isiklikud reservid, ning ettevõtjate suhtes, kes
soovivad oma töötajaid kaitsta.

8.

Viiruseravimite resistentsuse, eelkõige esmase resistentsuse seire ning suutlikkus riiklikke ravistrateegiaid
muuta, kui näib, et varud ammenduvad või tekib viiruseravimite resistentsus (eelkõige kui ravimeid
kasutatakse profülaktikaks).

9.

Tuleb hoiduda koormamast pinge all töötavaid esmatasandi arstiabiteenuseid kohustusega jagada
viiruseravimeid kergelt või keskmiselt haigetele inimestele, kui nad on tõsise surve all, sest nende ülesanne
on tegelda haigemate inimestega. See välistab lisaks ka selle, et suurem hulk võimaliku nakkusega inimesi
koguneb viiruseravimite saamiseks kokku ühte kohta (nt sabadesse või ooteruumidesse), levitades niimoodi
nakkust.

10.

Muude võtmetähtsusega farmaatsiatoodete piisava tagavara tagamine. See puudutab eelkõige, kuid mitte
ainult, sobivaid antibiootikume.

11.

Tuleb tagada raviga nõusoleku seire, eelkõige kergelt haigete ja profülaktilist ravi saavate isikute hulgas.

12.

Kergemate tavaliste oseltamiviiri kõrvalmõjudega, näiteks iiveldusega, arvestamine ning olema teadlik
sellest, et harvem võidakse teatada tõsisematest kõrvalmõjudest.

13.

Koolitusmaterjalide ning koolitusstrateegiate olemasolu zanamiviiri inhalaatorite kasutamise lihtsustamiseks,
eelkõige nende hulgas, kes võivad seda keeruliseks pidada.

14.

Kaaluda, kuidas läheneda erilistele rühmadele, näiteks rasedad ja väikelapsed.

15.

Lihtsate, usaldusväärsete ja katsetatud strateegiate olemasolu professionaalide ja avalikkuse vaheliseks
suhtlemiseks, võttes arvesse kõike eespool mainitut kui osa üldisemast pandeemia ajal toimuvast
teabevahetusest.

Lisaks soovitab ECDC teatavate praktiliste süsteemide rakendamist ELi tasandil:
16.

Liikmesriikidest teabe edastamine kokkulepitud poliitikaga seotud seisukohtade kohta ning järgnevalt
nendesse tehtud oluliste muudatuste kohta, kasutades varase hoiatamise ja reageerimise süsteemi
(EWRS).

17.

Kõrvalnähtude kohta teateid ja kuuldusi koguvate süsteemide rakendamine ning selliste mehhanismide
kasutuselevõtt, mis reageeriksid koos Euroopa Ravimiameti ja ECDCga, kui need möödapääsmatult tekivad.

18.

Ühenduse võrgustiku tugilabori ja Maailma Terviseorganisatsiooni korraldatav viiruseravimite resistentsuse
tekke seire koostöös ECDCga.

19.

Reguleerimata allikatest, sealhulgas Internetis pärit viiruseravimite ja muude arstimite müümise
ennetamine.

Töö viitab mitmele uurimis- ja arendustegevuse prioriteedile, sealhulgas vajadusele määrata kindlaks, kas
viiruseravimid toovad kasu, kui neid antakse väljaspool 48-tunnist ‘akent’, seda eelkõige tõsisemalt haigete
inimeste ravimisel. Lisaks on prioriteediks luua liikmesriikides süsteemid, mis suudavad reaalajas kindlaks määrata,
kas viiruseravimid on ka tegelikult pandeemiaviiruse vastu tõhusad, ning süsteemid, mis avastavad varakult õige
ravi ja profülaktika ebaõnnestumise, mis viitab resistentsuse väljakujunemisele.

29

ECDC CORPORATE

Peamiste väljaannete kokkuvõte 2009

11. Spetsiifiliste pandeemiliste gripi vaktsiinide kasutamine
A(H1N1) 2009 pandeemia ajal
(Avaldatud augustis 2009)
Aprillis 2009 tehti kindlaks ja iseloomustati uus inimese gripi viiruse A(H1N1) tüvi. Eeldatakse, et pandeemiatüve
A(H1N1) nakatumissagedus on kõrgem kui hooajaliste tüvede puhul, sest elanikkonna eelnev immuunsus on
madalam (välja arvatud vanematel inimestel, kellest paljudel näib olevat teatav immuunsuse tase). Seetõttu on
tervishoiuteenuste pakkujate juurde jõudvate gripi juhtudega inimeste tegelik arv lühikese aja jooksul tõenäoliselt
suurem kui hooajalise gripi puhul.
Vaktsineerimist tüvespetsiifilise pandeemiavaktsiiniga peetakse üheks kõige tõhusamaks vastumeetmeks, millega
kaitsta inimesi pandeemia ajal. Sellest hoolimata ei ole kõik tüvespetsiifilised pandeemiavaktsiinid kohe
kättesaadavad. Tootjate tarned on paratamatult etapiviisilised ning vaktsiinide jaotamisel tekib raskusi. Keeruline
on tagada vaktsiinivaru mõistliku aja jooksul. Selleks, et olemasolevatest doosidest oleks võiamlikult palju kasu,
tuleb vaktsiine strateegiliselt kasutada pärast hoolikat kaalumist, millised elanikerühmad on prioriteetsed.
Vaktsineerimise üldine eesmärk tuleb kindlaks määrata enne otsustamist, kellele vaktsiini pakkuda ning kuidas
valida elanikkonna seast prioriteetsed sihtrühmad. Selliste otsuste tegemine võib riigiti ja/või piirkonniti erinev olla.
Eelkõige erinevad need olemasolevate ressursside, vaktsiini hulga, süstalde arvu jne ning jaotuse ja
kohaletoimetamisega seotud praktiliste küsimuste osas. Kõnealused riikidevahelised erinevused tekitavad ilmsiks
tulemisel kommunikatsiooniprobleeme ning riigid peaksid nendeks valmistuma.
Pandeemiaaegse vaktsineerimise strateegia eesmärgid võib jagada kahte laia, mitte mingil juhul üksteist
vastastikku välistavasse, kategooriasse: a) tõrjeabinõud, millega kaitsta üksikisikuid, kellel on kõige suurem oht
nakatuda raskesse haigusvormi, ning b) elu-tähtsate teenuste kaitsmine.
A(H1N1)v on uudne viirus ja kaasaegsed pandeemiad on kõik erinenud nii üksteisest kui ka praegusest
hooajalisest gripist. Seega võivad riskirühmad (kellel on suurem oht haigestuda raskesse haigusvormi) erineda
hooajaliste gripitüvede riskirühmadest. Lisaks tulevad mängu erinevad strateegiad, milles pööratakse rohkem
tähelepanu vajadusele hoida immuniseerimise abil käigus elu-tähtsad teenused. Seega võivad erineda ka
vaktsineerimise sihtrühmad (rühmad, kellele pakutakse vaktsiini ning kes võivad, aga ei pruugi olla riskirühmad).
Praegu 2009. aasta A(H1N1) pandeemia kohta teada olevate tõendite kohaselt võib riskirühmadena määratleda
järgmised elanikerühmad:
Inimesed, kes on nooremad kui 65-aastased ning kellel on kroonilised põhihaigused, nimelt:
− kroonilised hingamisteede haigused;
− kroonilised südame-veresoonkonna haigused;
− kroonilised ainevahetushäired (eriti diabeet);
− kroonilised neeru- ja maksahaigused;
− puuduliku immuunsusega inimesed (kaasasündinud või omandatud);
− kroonilised neuroloogilised või neuromuskulaarsed haigusseisundid;
− iga muu haigusseisund, mis nõrgendab inimese immuunsust või kahjustab tema hingamisfunktsiooni;
•
väikelapsed (eelkõige alla kahe-aastased lapsed);
•
rasedad.
See nimekiri erineb mõnevõrra rühmadest, kellele paljud riigid soovitavad immuniseerimist hooajalise gripi vastu,
eelkõige 65-aastaste ja vanemate inimeste osas. Üldjoontes tundub, et vanemate inimeste nakkusrisk on väiksem
– võimalik, et selle põhjuseks on juba olemas olev immuunsus –, kuid on olemas viiteid sellele, et nakatumise
korral kulgeb nende haigus tõsisemalt kui noorematel täiskasvanutel.

•

Lisaks on muid rühmi, kellele võib pakkuda immuniseerimist, hoolimata sellest, et neil ei ole suuremat riski tõsiselt
haigestuda (sihtrühmad). On argumente, mis toetavad vaktsineerimise pakkumist lastele, sest neid iseloomustab
kõrge nakatumise sagedus (kuigi haigused kulgevad leebelt) ning nende roll kohalike puhangute võimendamisel
võib olla eriti oluline. Lisaks on argumente, mis toetavad immuniseerimise pakkumist kõikidele
tervishoiutöötajatele. Selle eesmärk on ühest küljest vähendada riskirühma kuuluvate inimeste nakatumist
tervishoiutöötajate kaudu ning teisest küljest kaitsta tervishoiutöötajaid nakatunud patsientide eest, hoides
samaaegselt käigus tervishoiuteenuste pakkumist. Eeliseid on ka immuniseerimise pakkumisel inimestele, kes
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hooldavad selliseid isikuid, kellele immuniseerimine ei mõju (nt immuunsupressiivsel ravil olevaid inimesi). Alla
kuuekuuseid beebisid ei saa selles etapis immuniseerida, sest puuduvad andmed vaktsiini immunogeensuse ja
ohutuse kohta. Seetõttu on argumente, mis toetavad vaktsineerimise pakkumist neile, kellel on selles vanuses
lastega kõige tihedam kontakt. Teine potentsiaalne sihtrühm on töötajad, kellel on oluline roll pandeemia
vastumeetmete rakendamisel.
Kõnealune juhend toetub hetkel kehtivale 2009. aasta A(H1N1) pandeemia stsenaariumile. Üksikud ebakindlad
valdkonnad on ära märgitud ning neid on arutatud. Kui nimetatud pandeemia kohta tekib rohkem andmeid,
tõendeid ja arvamusi, ajakohastatakse see dokument koos ECDC riskianalüüsiga.
Eelmiste pandeemiate ajal saadud kogemuste põhjal, mille puhul suurenesid aja jooksul nii viiruste patogeensus
kui ka levik, on koostatud veel kolm stsenaariumi. Samuti on lisades tehtud kokkuvõte tõenditest teatavate
riskirühmade vaktsineerimise kohta hooajalise gripi ja kõnealuse gripipandeemia vastu ning esitatud üldised
hinnangud riski- ja sihtrühmade suuruse kohta. Arvutuste põhimõtteid on kirjeldatud piisavalt üksikasjalikult, seega
on liikmesriikidel võimalus rakendada oma elanikkonna suhtes sama metoodikat või võrrelda juba kasutatud
meetodeid.
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Seirearuanded
12. Tuberkuloosi seire Euroopas 2007. aastal
(Avaldatud märtsis 2009)
Alates 1. jaanuarist 2008 koordineerivad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ja Maailma
Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo ühiselt tuberkuloosi (TB) seiret Euroopas. Nende eesmärk on
tagada kõrge kvaliteediga standarditud andmete kogumine tuberkuloosi kohta, hõlmates kõik 53 Maailma
Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna riiki.
2007. aastal teatasid 51 21 Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna riiki ja Liechtenstein 22 477 327
tuberkuloosijuhtu. Üldine teatamissagedus oli keskmiselt 54 juhtu 100 000 elaniku kohta, riikide tulemused
varieerusid märkimisväärselt ning ilmne on viimastel aastatel kasvav suundumus läänest itta. Alates 2006. aastast
on juhtude arv kasvanud 54 497 võrra ning üldine esinemissagedus on kasvanud 13% (48 juhult 100 000 elaniku
kohta 54 juhuni 100 000 elaniku kohta), mille peamiseks põhjuseks on Vene Föderatsiooni teatamissüsteemi
katvuse laienemisest tulenev korduvravitavate, ent varem teatamata juhtude registreerimine ning patsientide
paranenud juurdepääs ravile. Varem ravimata juhtude teatamissagedus vähenes kogu piirkonnas 2,5% võrra (36,6
juhult 35,7 juhuni 100 000 elaniku kohta). Viimastel aastatel peegeldasid tuberkuloosi erinevate geograafiliste
piirkondade suremuskordajad üldjoontes kõnealuste piirkondade üldisi teatamissagedusi, ja seda terves Euroopas
(üldiste teatamissageduste mediaan: 0,6 juhtu 100 000 elaniku kohta, varieeruvus riigiti: 0,0–22,3). Esmase
multiresistentse tuberkuloosi (MDR TB) teatamissageduste mediaan oli 1,5% (22 riigi põhjal, kes edastasid
selliseid andmeid). Keskmine ravi edukus oli 73%, kusjuures 11% juhtudel ei ilmunud isik järelläbivaatusele, 8%
juhtude puhul isik suri ja 7% puhul ravi ebaõnnestus.

Euroopa Liidu (EL), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Euroopa
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigid (30 riiki)
27 ELi ja kolm EMP/EFTA riiki (Island, Norra ja Liechtenstein) teatasid 2007. aastal kokku 84 917
tuberkuloosijuhust. Tuberkuloosist teatamise sagedused (üldine teatamissagedus oli 17 juhtu 100 000 elaniku
kohta) olid kõrgeimad Rumeenias (118), Bulgaarias (40) ja Balti riikides (36–71). Ajavahemikus 2003–2007
vähenesid üldised teatamissagedused igal aastal 4% võrra, peegeldades langust varem ravimata tuberkuloosi
juhtudes. Samas täheldati olulist tõusu Maltal (+61%) ja Islandil (+37%), osalist tõusu Rootsis (+5%) ning
Ühendkuningriigis ja Küprosel (mõlemal +3%), peamiselt välispäritoluga juhtude osas. 2007. aastal esinesid 21%
juhtudest (varieeruvus riigiti: 0–78%) välisriikidest pärit isikutel, peaaegu kaks kolmandikku neist olid Aasia või
Aafrika päritoluga ja 6% ELi-välistest Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikidest. HIVi levimus tuberkuloosi juhtude hulgas
suurenes aastatel 2001–2007 Eestis ja Lätis (vähem kui 1%-st 11%-ni Eestis ning 4%-ni Lätis) ning kahekordistus
aastatel 2000–2003 Ühendkuningriigis (4%-st 8%-ni). Ülejäänud riikides, kes andmeid esitasid, oli HIVi levimus
tuberkuloosi juhtude hulgas 1% või väiksem viies riigis, 2–5% seitsmes riigis ja 14% Portugalis. Multiresistentsust
(MDR) esines Balti riikides endiselt sagedamini (kombineeritud MDR: 10–21%) kui teistes riikides (0–4%), kus
seda esines üldjuhul rohkem välismaise päritoluga isikute puhul. 21 riiki esitas ravitulemuste seire andmeid
kindlate kopsutuberkuloosi juhtude kohta 2006. aastal. Ravitulemuste seirerühmadesse kaasatud varem ravimata
juhtudest olid 80% eduka tulemusega. Kopsutuberkuloosi järelläbivaatustele ei ilmunud välismaa päritoluga
inimesed sagedamini kui kohalikud (vastavalt 35% vs. 16%), samas kui suremusest teatati vähem (8% vs. 4%).
Tuberkuloosi suremuskordaja varieerus vahemikus 0,0–10,9 juhtu 100 000 elaniku kohta (29 riiki, olemasolevate
andmete viimane seis aastate 2001–2006 kohta).

Lääs (ELi-välised, 5 riiki)
2007. aastal teatasid kolm riiki – Andorra, Iisrael ja Šveits – 881 tuberkuloosijuhust, mille sagedus varieerus
vahemikus 5,6–7,3 juhtu 100 000 elaniku kohta. Tuberkuloosijuhtude sagedused olid üldiselt madalad ja enamik
21

Monaco ja San Marino kohta andmed puuduvad.
Aruanne hõlmab Liechtensteini, kuid seda esitletakse üksnes EMP/EFTA riigina, sest see ei kuulu Maailma
Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna riikide hulka.
22
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teatatud tuberkuloosijuhtudest olid välismaise päritoluga. Šveits ja Iisrael esitasid ravimiresistentsust käsitleva
seire andmed: kõikide testitud multiresistentsete tuberkuloosijuhtude levimus oli vastavalt 2,3% ja 6,7%. Lisaks
teatas Iisrael 2006. aastal registreeritud juhtude ravitulemustest: uute kindlate kopsutuberkuloosijuhtude ravi
edukuse määr oli 74%.

Balkani riigid (7 riiki)
Balkani riigid teatasid 2007. aastal 26 296 juhtumist, millest 75% esines Türgis (lisaks teatas ÜRO hallatav Kosovo
provints 930 juhtumist). Üldine tuberkuloosist teatamise sagedus oli 2007. aastal 29 juhtu 100 000 elaniku kohta
ning see oli Bosnias ja Hertsegoviinas kõrgem (62) kui Albaanias, Horvaatias, endises Jugoslaavia Makedoonia
Vabariigis, Montenegros, Serbias ja Türgis (varieeruvus riigiti: 14–28). HIVi levimus tuberkuloosijuhtude hulgas oli
0,0–0,4% riikides, kus olid vastavad andmed olemas (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endise Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia). Kombineeritud esmase ja omandatud multiresistentse tuberkuloosi
levimused olid vastavalt 0–0,6% ja 9,7–34,6% neljas riigis, kes esitasid andmed multiresistentse tuberkuloosi
kohta (Albaania, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Serbia). Uute kindlate
kopsutuberkuloosijuhtude ravi edukuse määr oli 2006. aastal 80–97% viies riigis ning madalam (35–70%) kahes
ülejäänud andmeid esitanud riigis. Tuberkuloosi suremuskordaja varieerus vahemikus 0,25–21 juhtu 100 000
elaniku kohta (viis riiki, olemasolevate täielike andmete viimane seis aastate 2001–2006 kohta).

Ida (12 ELi-välist Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riiki)
2007. aastal teatasid Euroopa idaosa riigid 365 233 tuberkuloosijuhust, millest 59% esines Vene Föderatsioonis.
Tuberkuloosist teatamise sagedused olid 2007. aastal (üldine: 131 juhtu 100 000 elaniku kohta) kõige kõrgemad
Kasahstanis (258), Moldova Vabariigis (178), Vene Föderatsioonis (151), Gruusias (135) ja Kõrgõzstanis (125),
kellele järgnesid Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Tadžikistan, Türkmenistan, Ukraina ja Usbekistan
(varieeruvus riigiti: 59–119). Keskmine iga-aastane kasv oli ajavahemikus 2002–2007 sama suur kui ajavahemikus
1998–2002 (+6%). Uute juhtude arv vähenes ajavahemikus 2006–2007 kuues riigis. HIVi levimus tuberkuloosi
juhtude hulgas oli 1% või madalam viies riigis (viimastel aastatel), aga kõrgem Vene Föderatsioonis ja Ukrainas
(vastavalt 7% ja 6%, 2007. aasta uute juhtude hulgas). Mitme riigi riiklikud ja piirkondlikud ravimiresistentsuse
andmed viitavad multiresistentse tuberkuloosi laiale ja suurele levikule. Kombineeritud multiresistentse
tuberkuloosi levimus varieerus vahemikus 14–57%, kuigi andmete esindavus oli riigiti erinev. Riikides, kes
teavitasid uute positiivse rögaäige uuringuga kopsutuberkuloosi juhtude tulemustest (2006), oli ravi keskmine
edukus 64% (varieeruvus riigiti: 58–86%). Madalat edukust, mida seostatakse suure ebaõnnestumiste hulgaga,
(keskmine: 12%, varieeruvus riigiti: 3–16%) põhjustasid peamiselt esmase multiresistentse tuberkuloosi levimus
ja järelläbivaatustele ilmumata jätmine (keskmine: 13%, varieeruvus riigiti: 4–35%). Tuberkuloosi suremuskordaja
varieerus vahemikus 3,0–22,3 juhtu 100 000 elaniku kohta (kõikide riikide, välja arvatud Türkmenistan, täielikud
andmed, olemasolevate andmete viimane seis iga aasta kohta ajavahemikus 2003–2006).

Järeldused
ELi-välised Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riigid jäävad tuberkuloositõrje piirkondlikuks prioriteediks. Nendes riikides
muudavad olukorra tihti veelgi keerulisemaks teabe vähene liigendatus või halb kvaliteet ning pidev kõige paremini
sobivateks vastumeetmeteks vajalike ressursside puudus ja/või olemasolevate meetmete ebapiisav kasutamine.
Kaugemal läänes püsib tuberkuloosimustrite mitmekesisus. Tööstusriigid, kelle eesmärk on tuberkuloos
elimineerida, märkavad üha sagedamini, et juhud koonduvad teatavatesse haavatavatesse
elanikkonnarühmadesse. Keskmise tuberkuloosikoormusega riikides, näiteks Balti riigid, on multiresistentse
tuberkuloosi levimus jätkuvalt kõrge. Andmete analüüsist saab tuletada mitu seirealast soovitust tuberkuloositõrje
tugevdamise toetamiseks:
•
•
•
•
•

kogu piirkonnas kasutatava haigusjuhu mõiste ja andmehaldusvahendite standardimine;
tuberkuloosi integreerimine üldisesse nakkushaiguste seiresse;
rõhutamine, et ravitulemuste seirel kasutataks kohortanalüüse;
tuberkuloosi ja HIVi ühisepideemia põhjalikum tundmaõppimine; ning
hoolikate hindamiste läbiviimine multiresistentse tuberkuloosi levimuse ja suundumuste kohta riikide ja
piirkondade tasandil.
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13. Nakkushaiguste epidemioloogia aastaaruanne Euroopas
2009. aastal
(Avaldatud oktoobris 2009)

Taust
2007. aastal tegi ECDC ettepaneku, et kõiki ECDC seirevaldkondi süvitsi käsitlevat ulatuslikku epidemioloogilist
aastaaruannet (AER) antaks välja kolme kuni viie aasta tagant. Ettepanekut toetas ECDC Nõuandev Kogu. Seega
on kõnealune väljaanne ulatuslik kokkuvõte nakkushaigustealasest olukorrast Euroopa Liidus, kuid põhjalikult
analüüsitakse selles vaid ühte valdkonda: vaktsiin-välditavaid haigusi. Aruandes esitatakse lühikommentaaridega
varustatud standardsetes tabelites ja graafikutes andmed haiguste esinemisest 2007. aastal ning hinnatakse 2008.
aasta terviseohte.

Nakkushaigustest tulenev suur koormus tervishoiusüsteemile
Nakkushaigustega seotud peamised terviseohud Euroopa Liidus on jäänud aruande eelmisest väljaandest saadik
samaks ning on järgmised:
•
•
•
•
•

ravimiresistentsus;
haiglanakkused;
vaktsiin-välditavad haigused, eriti pneumokokknakkused;
hingamisteede haigused, eriti gripp (nii pandeemiapotentsiaal kui ka iga-aastased hooajalised epideemiad)
ja tuberkuloos;
HIV-nakkus.

Kokkuvõte nakkushaiguste seire kohta 2007. aastal
3. peatükis esitatakse kõik 2007. aasta juhtumid, millest on teatanud 27 liikmesriiki ja kolm EMP ja EFTA riiki
Island, Liechtenstein ja Norra. Nagu viidatakse mitmes selle peatüki üksikuid haigusi käsitlevas jaos, tuleb olla
ettevaatlik, võrreldes haigusjuhtude taset erinevates riikides. Seiresüsteemid on riigiti erinevad ning teatatud ja
tegelikult esinevate juhtude arvu suhe on mitme haiguse puhul erinevates riikides erinev. Enamikel juhtudel on
asjakohasem keskenduda ajaliste suundumuste võrdlemisele, sest need on seiresüsteemide puhul stabiilsemad.
Eelnevat arvestades on allpool tehtud kokkuvõte mõningatest peamistest üleeuroopalise nakkushaiguste seire
tulemustest peamiste murettekitavate haigusrühmade ja/või -seisundite kaupa.

Antimikroobne resistentsus ja haiglanakkused
2007. aastal oli metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus (MRSA) endiselt terves Euroopas suureks
probleemiks. Sellest hoolimata tundus MRSA osakaal mõningates suure endeemilise esinemissagedusega riikides
stabiliseeruvat ning paaris riigis täheldati isegi suundumust vähenemisele.

Streptococcus pneumoniae (PNSP) penitsilliiniresistentsuse suhtes oli pilt Euroopas heterogeenne: enamik
põhjapoolseid Euroopa riike teatas madalatest ning lõunapoolsed Euroopa riigid ja Vahemeremaad kõrgetest
tasemetest. Üldjoontes püsisid aga penitsilliini- ja erütromütsiiniresistentsus enamikes riikides stabiilsel tasemel.
Klonaalse kogumi 17 levimise tõttu mõjutasid vankomütsiiniresistentse bakteri Enterococcus faecium puhangud
üha rohkem erinevate riikide haiglaid.

Escherichia coli resistentsus fluorokinolooni-, aminopenitsilliini-, aminoglükosiidi- ja kolmanda põlvkonna

tsefalosporiini suhtes on suurenenud viimastel aastatel oluliselt peaaegu kõigis aruandeid esitanud riikides. See
oluline tähelepanek annab märku, et on toimumas areng mitme ravimi üha resistentsemate gramnegatiivsete
bakterite ning isegi täielikult resistentsete tüvede suunas.
2007. aastal sai kinnitust puusaliigese proteesimisele järgnevate operatsioonijärgsete nakkuste vähenev
suundumus, mis näitab seire, sealhulgas haiglatevaheliste riskivõrdluste olulist rolli haiglanakkuste ennetuses ja
tõrjes.
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Vaktsiin-välditavad haigused
2007. aastal oli Haemophilus influenzae tüüp B poolt põhjustatud invasiivsest haigusest teatamise sagedus
Euroopas jätkuvalt stabiilne ja palju väiksem kui üks juhtum 100 000 elaniku kohta. Hib-vastasel vaktsiinil oli
jätkuvalt oluline mõju selle haiguse esinemissagedusele kõikides riikides, kus seda kasutatakse.
Invasiivsest meningokoki põhjustatud haigusest teatamise sagedus oli 2007. aastal üks juht 100 000 elaniku
kohta, mis sarnanes 2006. aasta tulemusega, ning selle peamisteks põhjustajateks olid Euroopas endiselt B-(77%)
ja C-serogrupp (16%). Tavaline kasutatav vaktsiin katab vaid C-serogruppi.
Võrreldes eelmise aastaga suurenesid 2007. aastal märkimisväärselt Austria ja Sloveenia teatatud invasiivse
pneumokokknakkuse (IPD) kinnitatud juhtude arvud. Tõenäoliselt on selle põhjuseks nende riikide
seiresüsteemidesse hiljuti tehtud parandused. Üldjoontes oli teavitusmäärasid liikmesriikide lõikes keeruline
võrrelda, sest IPD seiresüsteemid on Euroopa Liidus väga erinevad. Pneumokoki konjugeeritud 7-valentne vaktsiin
litsentseeriti Euroopa Liidus 2001. aastal, kuid selle kasutamine on riigiti erinev.
2007. aastal oli Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riikide teatatud leetrite juhtude arv väiksem kui 2006. aastal, kuid
leetrid olid endiselt rahvatervise prioriteediks, sest esines 2795 kinnitatud juhtu, sealhulgas üks surmaga lõppenud
juht ning kaks peaajupõletiku juhtu. Viimase kolme aasta jooksul ei ole vaid neljas riigis leetreid esinenud.
2007. aastal oli mumps endiselt üks kõige kõrgema Euroopa teatamissagedusega vaktsiin-välditav haigus, ent
üldine vähenemissuundumus jätkus ning õigupoolest oli mumpsist teatamise sagedus 2007. aastal madalaim
alates aastast 1995.
Sarnaselt 2006. aastaga oli 2007. aastal vähe kinnitatud punetiste juhte.

Hingamisteede nakkused
Euroopa 2007/2008. aasta gripihooaega iseloomustab keskmine kliiniline aktiivsus, A(H1N1)-gripi leviku
haripunktile järgnes B-gripi haripunkt. Isoleeriti vaid üksikud A(H3N2) tüved.
Oluline uus nähtus oli esimese hooajalise gripiviiruse tüve teke, mis oli resistentne viiruseravimi oseltamiviiri
suhtes: A(H1N1-H247Y). Kõnealune tüvi suutis tervikuna inimeselt inimesele edasi kanduda, aga selle jaotus
varieerus märkimisväärselt piirkonna sees – mõnedes riikides esines rohkem kui pool isoleeritud tüvedest, mõnes
riigis oli esinemissagedus vaid mõni protsent. Selle resistentse viiruse teket ja levikut ei suudetud seletada
viiruseravimite varasema kasutamisega.
Sarnaselt 2006. aastaga esines mitmeid kõrgelt patogeense linnugripi puhanguid Euroopa lindude, peamiselt
kodulindude hulgas, kuid ühestki inimeste haigestumise juhust ei teatatud. 2007. aasta mais esines
Ühendkuningriigis üks madala patogeensusega loomade linnugripi A(H7N2) puhang, millega kaasnes mitu
gripilaadset haigust ja/või konjunktiviiti inimeste hulgas.
Legionelloosi teavitustase Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riikides oli 2007. aastal endiselt stabiilsel tasemel 1,1
juhtu 100 000 elaniku kohta. Reisimisega seotud legionelloosijuhtude arv kasvas võrreldes 2006. aastaga, mille
põhjuseks võib tõenäoliselt pidada paremat seiret ja aruandlust, samas kui reisimisega seotud haigusepuhangute
arv vähenes, mis võib peegeldada Legionella Nakkuste Euroopa töörühma (EWGLINET) legionelloositõrje juhiste
mõju.
Alates 2003. aastast on 25 riiki teatanud tuberkuloosist teavitamise sageduse püsiva vähenemise suundumusest.
20% kõikidest juhtudest esines välismaise päritoluga isikutel, kes olid sarnaselt 2006. aastaga pärit peamiselt
Aasiast või Aafrikast. Multiresistentsust esines teiste riikidega võrreldes endiselt sagedamini Balti riikides ning see
oli jätkuvalt levinum välismaise päritoluga isikute hulgas. Andmed peegeldavad endiselt tuberkuloosialase olukorra
heterogeensust, kus väikese esinemissagedusega riikides diagnoositakse üha rohkem juhte välismaal sündinud
elanikkonnarühmades. Muudes riikides on keskmine kuni kõrge esinemissagedus, kuid multiresistentne
tuberkuloos ei ole veel levinud, samas suhteliselt kõrge teatamissagedusega riikides on kõrge ka multiresistentse
tuberkuloosi osakaal. Kokku teatasid Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riigid 2007. aastal 41 205 kinnitatud
tuberkuloosijuhtumist (8,2 juhtu 100 000 elaniku kohta).
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HIV, sugulisel teel levivad nakkused, B- ja C-hepatiit
2007. aastal oli HIV-nakkus endiselt peamine rahvatervise probleem Euroopas, kusjuures teatatud uute
diagnoositud juhtude arv ei paistnud sugugi vähenevat. Sellest hoolimata vähenes jätkuvalt diagnoositud AIDSi
juhtude arv, välja arvatud mõnes Ida- ja Kesk-Euroopa riigis. Domineeriv HIV-nakkuse levimise viis varieerus riigiti
ja geograafiliste piirkondade lõikes, näidates HIV-nakkuse suurt epidemioloogilist mitmekesisust Euroopas.
Ka 2007. aastal oli bakteri Chlamydia trachomatis nakkus kõige sagedasem sugulisel teel leviv nakkus (ja kõige
levinum teatamiskohustusega haigus kogu Euroopas). 22 Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riiki teatasid kokku
rohkem kui veerand miljonist kinnitatud C. trachomatis nakkuse juhust, mis tähendab, et haigestumus oli 122,6
juhtu 100 000 elaniku kohta. Klamüüdia mõjutas endiselt peamiselt noori 15- kuni 24-aastaseid isikuid. Tegelik C.
trachomatis nakkuse esinemissagedus oli tõenäoliselt suurem ja teatamissagedused kajastasid pigem
sõelumistavasid ja testimise mahtu kui tegelikku esinemissagedust.
Tähelepanuväärne on see, et Rootsi teatas 45% suurusest juhtude arvu kasvust võrreldes 2006. aastaga.
Tõenäoliselt olid selle põhjuseks uued testimismeetodid bakteri C. trachomatis uue variandi tuvastamiseks, millest
Rootsi teatas esmakordselt 2006. aasta novembris. Terve Euroopa Liidu kohta tehtud uuringust selgus, et selle
variandi levik on piiratud Rootsiga või rootslaste seksuaalpartneritega teistes riikides.
Enamikes Euroopa riikides on olemas B- ja C-hepatiidi seiresüsteemid, aga riikide seireandmeid on süsteemide
erinevuste tõttu keeruline omavahel võrrelda. Eelkõige erinevad üksteisest süsteemide struktuurid, aruandetavad,
andmekogumismeetodid ja kasutatavad juhtude määratlused.

Toidu ja vee kaudu levivad haigused ja zoonoosid
Kampülobakter on jätkuvalt Euroopa Liidus ning EMP ja EFTA riikides kõige rohkem teatatud seedekulgla haiguste
põhjustaja ning 2007. aastal suurenes teatamissagedus võrreldes 2006. aastaga rohkem kui 15%.
Aruandlussüsteemide suured riikidevahelised erinevused koos alateatamise kõrge tasemega mõnedes riikides
muudavad otsesed riikidevahelised võrdlused väga keeruliseks.
2007. aastal oli salmonelloosi teatamissagedus Euroopa Liidus ning EMP ja EFTA riikides endiselt kõrge, kuid jätkus
alates 2004. aastast täheldatud vähenemissuundumus.
29 Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riiki teatasid 2007. aastal kokku 13 952-st kinnitatud A-hepatiidi juhust ning Ahepatiidi epidemioloogiline pilt oli riigiti väga erinev. 2007. aasta novembris algas Lätis A-hepatiidi puhang.

Keskkonna- ja vektori-tekkelised haigused
2007. augustil teatas Itaalia chikungunya palaviku puhangust koos 217 laboris kinnitatud juhuga. Chikungunya
viiruse kohalik levik järgnes selle sissetoomisele ühe Indiat külastanud isiku poolt ja näitas, et Aedes albopictus
sääsk on tõepoolest vektor, kes on võimeline viirust Euroopa Liidu laiuskraadil edukalt levitama.
22 Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riiki teatasid 2007. aastal kokku 637-st kinnitatud Q-palaviku juhust, mis
sarnaneb 2006. aasta näitajale (583). Q-palaviku puhangutest teatati Madalmaades ja Sloveenias, millega kaasnes
vastavalt 168 ja 86 juhtu.
Seitse liikmesriiki teatas kokku 40-st kinnitatud hemorraagilise palaviku juhust, peamiselt oli tegemist
hantaviirusnakkusega.

2007. aasta terviseohtude kokkuvõte
Alates epidemioloogilise teabe kogumise algusest 2005. aasta juulis kuni 2008. aasta lõpuni on ECDC seiranud 696
erinevat ohtu. 2008. aastal seiras ECDC 250 ohtu, millest 227 (91%) nimetati 2008. aastal terviseohuks, 14 (6%)
kandusid edasi 2007. aastast ja üheksa (4%) puudutasid korduvaid ohtusid. Korduvad ohud olid seotud
linnugripiga kõikjal maailmas ja Euroopa, chikungunya palaviku olukorraga terves maailmas, lastehalvatusega,
denguepalavikuga, koolera ja leetritega, samuti Creutzfeldt Jakobi tõve uue variandiga ja suurel määral
ravimiresistentse tuberkuloosiga.
Täpsemalt oli mõned seiratud ohud järgmised:
•

oseltamiviiriresistentsed gripiviirused A(H1N1) 21 liikmesriigis, mille osakaal ulatus vähem kui 1%-st Itaalias
kuni 68%-ni Norras;
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2008. aastal seirati viit rahvusvahelise tähtsusega A-hepatiidi puhangut, mis kujutasid endast olulist kasvu
võrreldes varasemate aastatega;
Shigella sonnei puhang, mis mõjutas rohkem kui 140 töötajat, kes puutusid sellega kokku oma töökoha
kohvikus Rootsis;
2008. aastal registreeriti 85 legionelloosi rühmaviisilist haigestumist;
2008. aastal Euroopa Liidus ning EMP ja EFTA riikides teatati 11 leetrite puhangust, mille tulemusena
esinesid teistes liikmesriikides teisesed juhud hoolimata leetrite esinemissageduse vähenemisest Euroopas
alates 2006. aastast. See põhjustas teatatud puhangute hulga suurenemise võrreldes 2007. (seitse) ja
2006. aastaga (kaks);
2008. aastal esines 11 tuberkuloosiga seotud ohtu. Juhud olid kõik seotud tuberkuloosi põdevate isikute
liikumisega: seitse oli seotud õhutranspordiga ja kolm meretranspordiga;
Ugandast Madalmaadesse naasva turisti surmav Marburgi viirushaigus 2008. aasta juulis;
esimene Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku (CCHF) kinnitatud juht Põhja-Kreekas 2008. aasta juulis.
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Järeldused
Peamiste arvude ja suundumuste kokkuvõttele toetudes võime järeldada, et Euroopa Liidu prioriteedid, mis on
seotud nakkushaiguste ennetamise ja tõrjega, ei ole eelmisest epidemioloogilisest aastaaruandest saadik oluliselt
muutunud, kuid mitmed punktid vajavad siiski esiletõstmist.
2007. aasta andmed näitavad, et antimikroobne resistentsus on järjest suureneva tähtsusega rahvatervise oht
Euroopas. Rahvusvaheline reisimine ja kaubandus aitavad selle levikule kaasa. Probleemi lahendamiseks on vaja
rahvusvahelist koostööd – ning samuti kooskõlastatud jõupingutusi riiklikul tasandil – , et ohjeldada ja ennetada
antimikroobse resistentsuse esinemist.
Haiglanakkuste valdkonnas on tarvis tervet Euroopa Liitu hõlmavat teatud ajahetkel esineva levimuse uuringut, et
hinnata kõikide nakkustüüpide koormust Euroopa tervishoiusüsteemides. ECDC tööprogrammi on võetud Euroopa
standarditud protokolli väljatöötamine kõnealuse levimusuuringu jaoks ning see võimaldab erinevate riiklike
haiglanakkuste levimuse protokollide vastuvõtmist, mille alusel saab läbi viia rahvusvahelisi võrdlusi.
Vaktsiin-välditavate haiguste valdkonnas muretsetakse endiselt võimaluse pärast, et pärast vaktsiini rakendamist
asenduvad pneumokoki konjugeeritud vaktsiini toimega hõlmatud serotüübid hõlmamata serotüüpidega, nagu on
juba täheldatud Ameerika Ühendriikides. Seetõttu võib osutuda vajalikuks viia Euroopa Liidu tasandil läbi
põhjalikum seire, mis sisaldaks ka laboriseiret.
Vastavalt ootustele esines Euroopa Liidus ning EMP ja EFTA riikides teatatud leetrite juhtudest peaaegu 90%
vaktsineerimata isikutel. See on märk sellest, et leetrid on jätkuvalt probleemiks madala vaktsineerimistasemega
elanikkonnarühmadele. Lisaks esinesid ka kõik fataalsed või komplitseeritud juhud vaktsineerimata isikutel. Seega
on vaktsineerimisega hõlmatuse taseme tõstmine Euroopas rahvatervise prioriteediks, samas on võimalik, et
leetreid ei suudeta 2010. aastaks elimineerida.
Mõnikord esineb isikutel, kes on saanud kaks leetrite, mumpsi ja punetiste vastase vaktsiini doosi mumpsinakkus,
millel on vaktsiiniga sama tüvi. Seda peab täiendavalt uurima.
Kui arvata välja mõned erandid, on liikmesriigid teinud suuremaid jõupingutusi, et kinnitada kõiki teatatud
punetiste juhte. Punetiste seire tundlikkuse ja üksikasjalikkuse suurendamine on Maailma Terviseorganisatsiooni
2010. aasta elimineerimiseesmärgi valguses ülima tähtsusega.
2007.–2008. aasta gripihooaja eriline tunnus oli oseltamiviiri suhtes resistentse gripiviiruse A(H1N1) teke. See oli
esimene kord, kui täheldati inimeste neuraminidaasi inhibiitori suhtes resistentset hooajalist gripiviirust, mis on
võimeline kanduma inimeselt inimesele. Viiruseravimite resistentsuse seire hooajaliste gripiviiruste hulgas peaks
jätkama resistentsete tüvede võimaliku taastekke seiret.
Tuberkuloositõrje valdkonnas, kus epidemioloogiline taustsüsteem on Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riikides
väga heterogeenne, jäi kõrge/keskmise tuberkuloosi esinemise sagedusega riikide arv samaks ning hoolimata
edusammudest epideemia piiramisel, on vaja pöörata tõsist tähelepanu tõrjele, sealhulgas seda optimeerida.
Mõnedes madala esinemissagedusega riikides näitasid andmed jätkuvat kohalike juhtude langust ning selget
epideemia nihet rohkem haavatavate elanikerühmade, näiteks sisserändajatest elanikkonna suunas. Aruandlus
samaaegse haigestumise kohta tuberkuloosi ja HIVi oli endiselt puudulik, täiendavalt peab suurendama
ravimtundlikkuse testimist ning teise astme ravimite resistentsust tutvustavat teavitamist ja analüüsi.
ECDC on seadnud prioriteediks põhjalikuma B- ja C-hepatiidi seire arendamise ja rakendamise. Paremad
seireandmed on hädavajalikud, et anda teavet, mis on vajalik suundumuste jälgimiseks, epidemioloogiliste
erinevuste mõistmiseks ning ennetusprogrammide hindamiseks Euroopa Liidus. Samas muudab mõlema haiguse
krooniline olemus keeruliseks esinemise ja levimuse eristamise. Sama kehtib ka HIV-nakkuse kohta ja sellele
probleemile ei ole lihtsat lahendust.
Toidu ja vee kaudu levivate haiguste puhul üritatakse tulevastes aruannetes verotoksiini/Shiga-toksiini tekitava

Escherichia coli (VTEC) serogrupi 0157 andmeid ja muude serogruppide andmeid üksteisest paremini eristada, sest

neil on riikide süsteemides väga erinev tähtsus ning seetõttu erinev hõlmatus. O157 on selgelt paremini hõlmatud
kui muud serogrupid.
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Tabel A. Ülevaade 2007. aastal Euroopa Liidu ning EMP ja EFTA riikide teavitatud nakkushaiguste
üldistest suundumustest, haigestumusest Euroopa Liidus ning peamistest tabatud
vanuserühmadest. Aruande esitanud riikide arv (n=30)
H
Haigus

Üldine 10-aasta suundumus

EL haigestumus 100000 el. Peamised tabatud
kohta (2007)
vanusrühmad (2007)

Hingamisteede haigused
Gripp
Linnugripp
Legionelloos
Tuberkuloos

↔
↑
↑
↓

andmed puuduvad

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

1,1

65+

8,2

25–44

HIV, sugulisel teel levivad nakkused ja verega levivad viirusnakkused
Klamüüdianakkus
Gonorröa
B-hepatiit
C-hepatiit
HIV
AIDS
Süüfilis

↑
↔
↓
↑
↑
↓
↑

122,6

15–24

9,5

15–24

1,5

25–44

6,9

25–44

6,0

25–44

1,2

25–44

4,4

25–44

<0,01

ebapiisavad andmed

<0,1

25–44

0,1

25–64

46,7

0–4

<0,01

25–44

2,4

0–4

0,2

45–64

Toidu ja vee kaudu levivad haigused ja zoonoosid
Siberi katk
Botulism
Brutselloos
Kampülobakterioos
Koolera
Krüptosporidioos
Ehhinokokoos

↔
↔
↓
↑
↓
↓
↓

Verotoksiini/tsütotoksiini tootev
Escherichia coli (VTEC/STEC)

↔

0,6

0–4

Giardiaas

ebapiisavad andmed

61,7

0–4

A-hepatiit

↓
↔
↑
↓
↓
↓
↔
↔

2,8

5–14

0,2

45–64, 25–44

0,4

65+

34,3

0–4

2,1

0–4

0,8

5–14

0,2

25–44

0,3

45–64

Leptospiroos
Listerioos
Salmonelloos
Šigelloos
Toksoplasmoos
Trihhinelloos
Tulareemia
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H
Haigus

Üldine 10-aasta suundumus

EL haigestumus 100000 el. Peamised tabatud
kohta (2007)
vanusrühmad (2007)

Kõhutüüfus/paratüüfus

↓

0,2

0–4

CJD variant

ebapiisavad andmed

<0,01

15–24

Jersinioos

↑

2,9

0–14

Taastekkivad ja vektori-tekkelised haigused
Malaaria

↔

1

25–44

Katk

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

Q-palavik

↓

0,2

15–24, 45–64

Äge raskekujuline respiratoorne
sündroom (SARS)

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

Rõuged

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

Hemorraagilised palavikud (VHF)

ebapiisavad andmed

ebapiisavad andmed

ebapiisavad andmed

Chikungunya

ebapiisavad andmed

<0,01

ebapiisavad andmed

Lääne-Niiluse palavik

ebapiisavad andmed

<0,01

> 15

Kollapalavik

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

↓

<0,01

45–64, 5–14

↔

0,5

65+, 0–4

Meningokoki põhjustatud
invasiivne haigus

↓

1,0

0–4

Invasiive pneumokokk-nakkus

↔

6,3

65+, 0–4

Leetrid

↓
↓
↓

0,6

0–4

4,3

5–14

4,4

5–14

Lastehalvatus

ebapiisavad andmed

0

juhud puuduvad

Marutõbi

ebapiisavad andmed

<0,01

ebapiisavad andmed

Punetised

↓
↓

1,2

0–4

<0,1

65+

ei rakendata

andmed puuduvad

ei rakendata

andmed puuduvad

Vaktsiin-välditavad haigused
Difteeria

Haemophilus influenzae
põhjustatud invasiivne nakkus

Mumps
Läkaköha

Teetanus

Antimikroobne resistentsus ja haiglanakkused
Antimikroobne resistentsus
Haiglanakkused

↑
↑
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14. HIVi ja AIDSi seire Euroopas 2008. aastal
(Avaldatud detsembris 2009)

Olulisemad punktid
HIV-nakkus on endiselt peamine rahvatervise probleem Euroopas, kusjuures andmed näitavad, et HIV-nakkuse
levik on mitmes Euroopa riigis suurenenud. Hoolimata puudulikust aruandlusest on esmaselt diagnoositud HIVi
juhtude koguarv 2008. aastal kasvanud, samas kui diagnoositud AIDSi juhtude arv on endiselt vähenemas
Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonnas, välja arvatud idas, kus AIDSi juhtude arv on suurenenud.
•

2008. aastal teatasid 48 riiki 53-st Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna riigist ja Liechtenstein
51 600-st esmaselt diagnoositud HIVi juhust (Austria, Liechtensteini, Monaco, Taani, Türgi ja Venemaa
kohta andmed puuduvad). Aruannete kohaselt oli suurim nakatumissagedus Eestis, Kasahstanis, Lätis,
Moldovas, Portugalis, Ukrainas ja Ühendkuningriigis.

•

47 riiki teatasid kokku 7565 AIDSi juhust (Kasahstani, Liechtensteini, Monaco, Rootsi, Taani, Türgi ja
Venemaa kohta andmed puuduvad).

•

2008. aastal teatasid Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid 25 656-st esmaselt
diagnoositud HIV-nakkuse juhust (Austria, Liechtensteini ja Taani kohta andmed puuduvad). ELi ja EMP
riikidest oli nakatumissagedus suurim Eestis, Lätis, Portugalis ja Ühendkuningriigis.

•

ELi ja EMP riikides on valdavaks HIV-nakkuse levikuteeks meeste vaheline seks, sellele järgneb
heteroseksuaalne kontakt. Ligikaudu 40% heteroseksuaalsel teel levinud nakkusjuhtudest diagnoositi
inimestel, kes pärinesid HIV/AIDSi üldise epideemiaga riikidest.

•

Kolmes geograafilises/epidemioloogilises piirkonnas varieerub peamine levikutee piirkonnast lähtudes. See
viitab HIVi laiapinnalisele epidemioloogilisele mitmekesisusele Euroopas. Idaosas on endiselt peamiseks
levikuteeks narkootikumide süstimine, samas kui keskosas levib HIV peamiselt meestevahelise seksi kaudu,
selle järgnevad heteroseksuaalsed kontaktid. Lääneosas levib HIV peamiselt meestevaheline seksi kaudu,
millele järgneb heteroseksuaalne kontakt, kui välistada isikud, kes pärinevad HIV/AIDSi üldise epideemiaga
riigist.

•

HIVi seireandmeid pidevalt teatanud 43 riigi andmete põhjal on 2000. aastast alates esmaselt diagnoositud
HIV-nakkuste arv miljoni elaniku kohta rohkem kui kahekordistunud: 44 juhust miljoni elaniku kohta 2000.
aastal kuni 89 juhuni miljoni elaniku kohta 2008. aastal.

•

Aastate 2000–2008 kohta pidevalt AIDSi käsitlevaid andmeid edastanud 46 riigi andmete põhjal on
esmaselt diagnoositud AIDSi teatatud juhtude arv vähenenud 12 072 juhtumilt (19 juhtu miljoni elaniku
kohta) 7564 juhtumini (12 juhtu miljoni elaniku kohta).

•

Siin esitatud andmed on piiratud eelkõige seetõttu, et mitmed riigid on saatnud ebapiisavaid andmeid või
nende kohta andmed üldse puuduvad ning aruandlus toimub teatava hilinemisega. See piirab ka järelduste
tegemist Euroopa HIV/AIDSi epideemia suuruse ja ulatuse kohta. Kui andmeid oleks saanud puuduva osas
parandada, oleks 2008. aasta HIV-nakkuste üldarv tõenäoliselt olnud kahekordne. Veelgi enam, 2008.
aasta kohta teatatud arve kavatsetakse lähiaastatel ajakohastada, sest paljudes riikides toimub aruandlus
hilinemisega.
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Soovitused HIVi ja AIDSi seireks
Andmed HIVi ja AIDSi seire kohta on väga olulised HIVi epideemia suundumuste jälgimiseks ja rahvatervise kaitse
vastumeetmete hindamiseks. Sel põhjusel peaksid kõik Euroopa riigid:
•

rakendama riiklikke HIVi ja AIDSi juhupõhise teatamise süsteeme ning tagama andmete täielikkuse ja
õigeaegsuse ning

•

parandama edastatavate andmete kvaliteeti, eriti tõenäoliste levikuteede kohta.

Soovitused rahvatervise kohta
Epideemiatõrje sekkumismeetmed peavad olema tõenduspõhised ning kohandatud riigi ja geograafilise
piirkonnaga. Olemasolevate seireandmete põhjal on mõistlik soovitada järgmist.
•

Idaosa riikidele: HIVi ennetuse nurgakiviks peaksid olema meetmed HIV-nakkuse leviku tõrjeks süstivate
narkomaanide seas, sealhulgas kahju vähendamise programmid. Tuleks tõhustada ka meetmeid, millega
ennetatakse nakkuse levikut heteroseksuaalse kontakti teel. Need meetmed peaksid eelkõige olema
suunatud inimestele, kelle partnerid on suure riskiga.

•

Keskosa riikidele: kui epideemiat soovitakse hoida praegusel madalal tasemel, peavad ennetusmeetmed
olema kohandatud iga riigi oludega. Kuna HIVi epideemia on suurenemas meestega seksivate meeste
hulgas, peab lisaks esmajärjekorras tugevdama HIVi tõrjemeetmeid selles rühmas.

•

Lääneosa riikidele: HIVi ennetuse nurgakiviks peaksid olema meetmed HIV-nakkuse leviku tõrjeks
meestega seksivatele meeste hulgas, sealhulgas sellele rühmale suunatud uuendusprogrammid. Ennetuse,
ravi ja hooldusega seotud sekkumised peab kohandama nii, et need jõuaksid sisserändajatest
elanikerühmadeni.

•

Kõikjal tuleb edendada nõustamist seoses HIViga, samuti HIVi testimist, et tagada varajane diagnoosimine
ning juurdepääs ravile ja nõustamisele, mis omakorda ennetaks või vähendaks nakkuse edasist levikut ja
parandaks nakatunute ravitulemusi pikas perspektiivis. Tagada tuleb kõikide seda vajavate elanikerühmade
võrdsed võimalused pääseda ligi HIVi ravile ja saada hooldust, et riigid jõuaksid lähemale ülemaailmsele
eesmärgile tagada üldine juurdepääs ennetusele, ravile ja hooldusele.
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Lisa: ECDC 2009. aasta väljaanded
Käesolev loetelu sisaldab ainult ECDC 2009. aasta ametlikke väljaandeid. Kõik nimetatud väljaanded leiab keskuse
veebiportaalist (www.ecdc.europa.eu) ning paljud neist on olemas ka trükitud kujul. Mõnda väljaannet on aasta
jooksul ajakohastatud või on välja antud teine trükk. Allpool loetletud kuud viitavad kõige viimasele väljaandele.
2009. aasta jooksul avaldasid ECDC töötajad autorite ja kaasautoritena ka arvukalt siin loetlemata teadusartikleid
ja publikatsioone, sealhulgas teadusajakirja Eurosurveillance. Keskus andis välja ka mitmeid lühikesi
teabematerjale gripipandeemia kohta, näiteks riskihindamised ja planeerimise eeldused. Need on kättesaadavad
veebis, kuid käesolevas loetelus on need nimetamata.

Tehnilised aruanded
M ai

Development of Aedes albopictus risk maps

Juuni

Risk assessment guidelines for infectious diseases transmitted on aircraft
Guide to public health measures to reduce the impact of influenza pandemics in Europe – ‘The ECDC Menu’
Surveillance and studies in a pandemic in Europe

Juuli

Migrant health series: Background note
Migrant health series: Epidemiology of HIV and AIDS in migrant communities and ethnic minorities in EU/EEA
countries
Migrant health series: Access to HIV prevention, treatment and care for migrant populations in EU/EEA countries

Septem ber

Mapping of HIV/STI behavioural surveillance in Europe
The bacterial challenge: time to react (ECDC/EMEA Joint Technical Report)

Novem ber

Effectiveness of behavioural and psychosocial HIV/STI prevention interventions for MSM in Europe

ECDC juhendid
M ai

Interim ECDC public health guidance on case and contact management for the new influenza A(H1N1) virus
infection

Juuni

Chlamydia control in Europe
Mitigation and delaying (or ‘containment’) strategies as the new influenza A(H1N1) virus comes into Europe
Public health use of influenza antivirals during influenza pandemics

August

Use of specific pandemic influenza vaccines during the H1N1 2009 pandemic

Novem ber

Scientific panel on childhood immunisation schedule: Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) vaccination
Risk assessment guidelines for diseases transmitted on aircraft – Part 2: Operational guidelines for assisting the
evaluation of risk for transmission by disease
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Seirearuanded
M ärts

Tuberculosis surveillance in Europe – 2007

Juuni

Analysis of influenza A(H1N1)v individual data in EU and EEA/EFTA countries
Preliminary report on case-based analysis of influenza A(H1N1) in EU and EEA/EFTA countries

Oktoober

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe – 2009

Detsem ber

HIV/AIDS surveillance in Europe – 2008

Koosolekute aruanded
M ärts

Expert meeting on chikungunya modelling (April 2008)
Consultation of the ECDC Competent Bodies for preparedness and response (October 2008)
Consultation on Crimean-Congo haemorrhagic fever prevention and control (September 2008)
Training strategy for intervention epidemiology in the European Union (October 2008)
ECDC workshop on social determinants and communicable diseases (March 2009)

Aprill

Technical meeting on hepatitis A outbreak response (November 2008)

M ai

European pandemic influenza planning assumptions (January 2009)

Juuni

Expert consultation on rabies post-exposure prophylaxis (January 2009)
Scientific Consultation Group – second meeting (December 2008)

August

Surveillance and studies in a pandemic: Fourth meeting of the SSiaP working group (July 2009)
Expert consultation on West Nile virus infection (April 2009)

Oktoober

First meeting of ECDC Expert Group on Climate Change (September 2009)

Novem ber

Ensuring quality in public health microbiology laboratories in the EU: Quality control and areas in need of
strengthening (September 2009)

Detsem ber

Joint ECDC/EUPHA meeting on health communication for innovation in the EU: a focus on communicable diseases
(May 2009)
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Tehnilised dokumendid
Juuli

Web service technical documentation, TESSy, Version 1.1
Transport Protocol Specification XML – Extensible Markup Language, TESSy, Version 2.6
Transport Protocol Specification CSV – Comma Separated Value, TESSy

Septem ber

Overview of surveillance of influenza 2009/2010 in the EU/EEA

Novem ber

Protocols for cohort database studies to measure influenza vaccine effectiveness in the EU and EEA Member States
Protocols for case-control studies to measure influenza vaccine effectiveness in the EU and EEA Member States

Detsem ber

Protocol for cluster investigations to measure influenza vaccine effectiveness in the EU/EEA

ECDC väljaanded
K vartaliväljaanded (m ärts, juuni, septem ber, detsem ber)
ECDC Insight

Executive Science Update

Juuni

Annual Report of the Director – 2008
Summary of key publications

August

Annual Report of the Director: Summary – 2008

45

