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ÜLDOSA 
 

RISKIANALÜÜS Kinnitamise kuupäev: 
  

Hädaolukorda põhjustada võiva sündmuse nimi:  
TERVISHOIUSÜNDMUS  
 
Juhtiv asutus: Terviseamet  
 
Kaasatud asutused:  
 
Kooskõlastatud: Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Päästeamet, Häirekeskus, 
Sotsiaalministeerium ja Siseministeerium.    
 
Riskianalüüsi koostajad: Martin Kadai koostöös Terviseameti epidemioloogia, keskkonnatervise 
valdkonna ja mürgitusteabekeskuse ekspertidega.  
 

 

1. ANALÜÜTILINE OSA 
 

1.1. Hädaolukorda põhjustada võivad sündmuse liigid 
 
Käesolevas riskianalüüsis käsitletakse järgmisi tervishoiusündmusi: 

- epideemia; 
- massiline mürgistus.  

 
Riskianalüüsis ei käsitleta päästesündmuse, politseisündmuse ning kiirgus- või tuumaõnnetusega 
kaasneda võivaid tervishoiusündmusi. Päästesündmuse, politseisündmuse ning kiirgus- või 
tuumaõnnetusega kaasneda võivaid tervishoiusündmuse asjaolusid käsitletakse vastavate 
riskianalüüside osana, kusjuures muud hädaolukordi juhtivaid asutused käsitlevad Terviseametit 
vajadusel kaasatud asutusena. Zoonootiliste (loomalt inimesele ja vastupidi levivate) haigustekitajate 
leviku riske, tõenäosust, tagajärgi jm olulisi asjaolusid loomapopulatsioonis (sh koduloomade 
hulgas) käsitletakse loomataudi riskianalüüsis, mille koostamisel on juhtivaks asutuseks Veterinaar- 
ja Toiduamet.     
Riskianalüüsi üld- ja analüütilises osas (sh nt stsenaariumite koostamine, tõenäosuse hindamine jmt) 
ei võeta arvesse sündmusi, mis on tingitud haigustekitajate või mürgiste ainete tahtliku levitamisega. 
Selliste riskide tõenäosuse vms. hindamine ei ole Terviseameti pädevuses, kuid sarnaselt ülaltoodule 
käsitlevad pädevad asutused Terviseametit oma sündmuste riskianalüüsides kaasatud asutusena. 
Nimetatud sündmuseid või sündmuste asjaolusid analüüsitakse julgeolekuasutuste poolt 
julgeolekuasutuste seaduse ja/või riigikaitseseaduse alusel. Riskianalüüsi osad, mis ei sõltu otseselt 
massilise mürgistusega või nakkushaiguste levikuga seotud tervishoiusündmuse tekkepõhjustest, 
kohalduvad universaalselt. 
Samuti ei käsitle riskianalüüs sündmusi, mis võivad põhjustada hädaolukorra vältimatu abi kui 
elutähtsa teenuse katkestuse tõttu. Elutähtsa teenuse raskete tagajärgedega või pikaajalisest 
katkestusest tingitud hädaolukorra tekke riskid jm asjaolud analüüsitakse vastavalt hädaolukorra 
seaduse (HOS) 5. peatükis sätestatule. Antud juhul on Terviseamet hädaolukorra lahendamisel 
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juhtiva asutuse rollis ning koostab ka vastava hädaolukorra lahendamise plaani lähtudes elutähtsa 
teenuse osutajate toimepidevuse riskianalüüsidest ja plaanidest. 

1.2. Hädaolukorra määratlus 
HOS mõistes on hädaolukord sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis 
ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või 
tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik 
mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest 
erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.  
 
Lisaks HOS-is nimetatud hädaolukorra üldtunnustele määratletakse hädaolukorrana 
tervishoiusündmust, mis vastab ühele või mitmele järgnevale tingimusele: 
 

1. sündmusega kaasnev või prognoositavalt kaasnev kannatanute hulk ületab piirkondliku või 
üleriigilise raviressursi võimekuse, mistõttu vajab sündmuse lahendamine: 

- tervishoiuteenuse osutajate erakorralist kõrgendatud valmiduse loomist või; 
- tervishoiuteenuste osutamise ajutist ümberkorraldamist või; 
- ajutiste tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse piirangute ning muude tavapärasest 

erinevate tervishoiuteenuste osutamise ajutiste nõuete kehtestamist või; 
- rahvusvahelise abi kaasamist.  

   
2. sündmus saab väga suure avalikkuse tähelepanu ning põhjustab ühiskonnas ebakindlust ja 

paanikat; 
 

3. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on sündmuse nimetanud rahvusvahelise tähtsusega 
rahvatervise hädaolukorraks selle piiriülese leviku ohu tõttu.  
  

1.3. Toimunud sündmuste analüüs 
 
1.3.1. Epideemia 
Epideemia nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) mõistes on nakkushaiguse puhang, 
mis nõuab nakkustõrje meetmete laiaulatuslikku rakendamist. Käesolevas riskianalüüsis lähtutakse 
mh NETS põhimõttest, kus epideemia hädaolukord ei ole seotud haigusjuhtude konkreetse arvulise 
väärtusega vaid on hinnanguline ning sõltub olukorrast ja taustsüsteemist. Ühtlasi võetakse 
epideemia määratlusel hädaolukorrana arvesse Rahvusvaheliste Tervise Regulatsioonide 
(International Health Regulations – IHR) põhimõtet, mille järgi hinnatakse etteantud kriteeriumite 
alusel sündmuse mõju rahvatervisele, selle ootamatut või ebaharilikku päritolu, rahvusvahelise 
leviku riski ning rahvusvahelise reisimise ja kaubanduse piirangu ohtu.  
 
1.3.1.1. Epideemiat, kui hädaolukorda põhjustavate sündmuste kirjeldus 
Nakkushaiguste, sh puhangulise ja epideemilise potentsiaaliga nakkushaiguste, levikut pole võimalik 
täielikult välistada. Seetõttu on nakkushaigustesse haigestumine teatud tavapärasel foonil ja 
sagedusega normaalne igapäevane nähtus. Erinevate ebasoodsate ohutegurite ilmnemisel või nende 
kokkulangemisel võib nakkushaiguse levik olla tavapärasest oluliselt intensiivsem ning 
haigestumine võtta puhangu või epideemia mõõtmed. Epideemiat võivad põhjustada nt järgmised 
tegurid eraldiseisvatena või koosmõjus: 
 
- levima hakkab uus, uute omadustega või harvaesinev ohtlik nakkushaigus; 
- elanikkonnal ei ole nakkushaiguse suhtes immuunsust; 
- eksootilise nakkushaiguse sissetoomine välisriigist, sh massilise migratsiooni/immigratsiooni tõttu; 
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- nakkushaiguse kuritahtlik levitamine; 
- ohtliku nakkushaiguse ringlusse sattumine õnnetuse või hooletuse tõttu; 
- rakendatavad nakkushaiguste ennetamise ja tõrje meetmed ei ole piisavad, sh nt elanikkonna madal 
vaktsineeritus.  
 
Epideemiat võivad põhjustada erineva päritoluga haigustekitajad (ennekõike bakteriaalse või 
viirusliku päritoluga), mis levivad saastunud toiduga, veega, õhuga, piisk-, õhklevi- või 
kontaktnakkuse teel. Ülevaade väga kõrge ja kõrge epideemilise ohupotentsiaalida nakkushaigustest 
on toodud lisas.  
 
Alljärgnevalt on kirjeldatud mõned hilisemad maailmas esinenud ning Euroopat (sh Eestit) otseselt 
või kaudselt puudutanud märkimisväärsemad nakkushaiguste epideemiate või suuremate 
haiguspuhangute juhtumid.  
 
Leetrid 
Viimastel aastatel on Euroopat haaranud laiaulatuslik leetrite levik. 2017. a. jooksul raporteerisid EL 
riigid kokku 14 451 leetrite haigusjuhtu. 2017. a. registreeriti suurimad puhangud Rumeenias ja 
Itaalias (joonis 1). Suurima leetrite puhanguga Rumeenias registreeriti 2017. a. kokku 5560 leetrite 
juhtu. Itaalias oli 2017. a. leetritesse haigestumiste arv kokku 5004. Perioodil 1. veebruar 2017 kuni 
31. jaanuar 2018 registreeriti EL-is kokku 31 leetritest tingitud surmajuhtu, millest 16 Rumeenias, 7 
Itaalias, kaks Prantsusmaal ja Kreekas ning üks Bulgaarias, Saksamaal, Portugalis ja Hispaanias.  

  
Joonis 1. Raporteeritud leetrite haigusjuhud Euroopa Liidu riikides miljoni elaniku kohta 
ajavahemikus 01. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2017. (Allikas: Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus).  
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Leetrid on äärmiselt nakkav õhu kaudu piisknakkusena leviv viirushaigus, mida on võimalik 
ennetada vaktsineerimisega. Andmed Euroopa riikide kohta näitavad (joonis 2), et enamik leetritesse 
haigestunuid on riikidest, kus vaktsineerimistega hõlmatus on madal. Ka haigusjuhtude andmete 
täpsem analüüs kinnitab, et leetritesse haigestunutest enamik on kas vaktsineerimata, vaktsineeritud 
vaktsiini ühe annusega või on nende vaktsineerimisstaatus teadmata. ECDC andmetel oli nt perioodil 
1. detsember 2016 kuni 30. november 2017 EL-is registreeritud kokku 14 393 leetrite haigusjuhtu, 
kelle puhul oli vaktsineerimise kohta andmed 13 579 juhul. 13 579 leetrite haigusjuhust omakorda  
87% olid vaktsineerimata, 8% vaktsineeritud vaktsiini ühe annusega ning 3% vaktsiini kahe 
annusega ning 2% vaktsineeritud teadmata arvu vaktsiiniannustega. 6%-l kõikidest leetrite juhtudest 
oli vaktsineerimise staatus teadmata. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) soovitab hõlmata 
leetrite kahe vaktsiiniannusega vähemalt 95% lapsi, mis hoiab ära leetrite puhangud ja epideemilise 
leviku. Eestis oli 2-aastaste laste leetrite vastane vaktsineerimine 2017. a. 93,3% jäädes allapoole 
soovitatud taset. 2016. a. oli Eestis leetrite vastu vaktsineerimata 7481 last vanuses 1-14 aastat, neist 
üle 60% elasid Tallinnas. Vaktsineerimata ja haigusele vastuvõtlikke gruppide koondumine ühte 
piirkonda on lokaalseid puhanguid ja epideemiaid soodustav faktor. Immuniseerimiskava 
vaktsineerimistega hõlmatus (sh leetrite vastu) on Eestis järjepidevalt viimase 10 aasta jooksul 
langenud. Vaktsineerimistega hõlmatuse edasisel jätkuval langusel suureneb oht vaktsiin-välditavate 
nakkushaiguste (mh leetrite) puhangute ja epideemiate tekkeks. 

 
Joonis 2. Leetrite haigusjuhud ja vaktsineerimistega hõlmatus Euroopa Liidu riikides. Haigusjuhud 
on arvestusega perioodil 1. september 2016 kuni 31. august 2017. Vaktsineerimise andmete puhul 
on  arvestatud riiklike immuniseerimiskavade põhise hõlmatusega leetrite komponenti sisaldava 
vaktsiini kahe annusega perioodil 2016. (Allikas: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus).    
 
A-viirushepatiit 
2017. a. täheldati mitmetes Euroopa riikides märkimisväärset A-viirushepatiidi haigestumise tõusu 
(joonis 3). Kokku registreeriti aasta jooksul 26 riigis 20 089 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, mis on 
neljakordne haigestumuse tõus võrreldes sama perioodiga aastatel 2012 kuni 2015. 2017. a. 
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haigestunutest on sugu teada 20 067 juhul, sealjuures 15 591 meest ja 4 476 naist. Võrreldes 
haigestumist perioodil 2012 kuni 2015 nähtub, et meeste haigestumus suurenes 2017. a. 413% ja 
naiste haigestumus 70%. See tõendab, et 2017. a. A-viirushepatiidi puhangu oluliseks teguriks oli 
levik homoseksuaalsete kontide teel.    

 
Joonis 3. A-viirushepatiidi haigusjuhtude arv perioodil 01.2013-01.2018 Euroopa Liidus, sh 
haigestumise sooline jaotus (Allikas: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus).  
 
Aastatel 2008-2009 esines laiaulatuslik A-viirushepatiidi puhang Lätis, kus haigete arv ületas 5000.  
A-viirushepatiit on fekaal-oraalsel teel edasi kanduv viirusnakkus, mis võib puhangutena levida 
saastunud toidu ja veega. A-viirushepatiit on vaktsineerimisega ennetatav. Süsteemset elanikkonna 
A-viirushepatiidi vastast vaktsineerimist Eestis ei rakendata. 
 
Ebola viirusnakkus 
2014/2015 esines Lääne-Aafrikas ajaloo suurim Ebola viirusnakkuse puhang. Kokku registreeritu u 
30 000 nakkushaigusjuhtu, sh u 11 300 surmajuhtu. Olgugi, et sarnase ulatusega eriti ohtliku 
nakkushaiguse epideemia puhkemist Euroopas peetakse vähetõenäoliseks, siis esines puhanguga 
seotult sissetoodud haigusjuhte mh ka Hispaanias (1), Ühendkuningriikides (1) ja Itaalias (1). 
Seetõttu pälvis Ebola viirusnakkuse puhang väga suure ülemailmse tähelepanu, tekitas inimestes 
hirmu ja ebakindlust. Nakkuse sissetoomise risk pani proovile riikide võimekuse nakkushaiguse 
diagnoosimiseks, haige kiireks avastamiseks, isoleerimiseks ja nakkusohutuse tagamiseks haige 
käsitlemisel. Nakkuse haiglasisene levik Hispaanias patsiendilt meditsiiniõele ilmestas, kui rangelt 
tuleb jälgida nakkusohutusnõudeid.       
Ebola viirusnakkus on eriti ohtlik kergelt nakkuv ning raskete tagajärgede ning suurt suremust 
põhjustav viiruslik nakkushaigus. Nakatumine toimub kokkupuutel haige inimesega, tema eritiste ja 
saastunud pindade kaudu. Haiguse vastu puudub spetsiifiline ravi ning kommertsiaalselt kasutatav 
vaktsiin. 
 
Escherichia coli nakkus 
Mais 2011. a. sai Saksamaal alguse ulatuslik verotoksilise E. coli toidutekkeline nakkuspuhang, mis 
levis ka piiriüleselt. Puhanguga seotult haigestus kokku teadaolevalt 3950 inimest, 53-l juhul lõppes 
haigus surmaga. Enamus haigus- ja surmajuhtudest esinesid Saksamaal.  
Bakteri E. coli tüve O104:H4 põhjustatud puhanguga kaasnes 908 juhul raskete komplikatsioonidega 
hemolüütiline ureemia sündroom, mis vajab erakorralist ravi. Viimasega kaasneb samaaegselt 
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hemolüütiline aneemia (punaste vereliblede lagunemisest tingitud verevaegus), äge neeru 
puudulikkus ja vereliistakute vähesus (trobotsütopeenia). 
Saksamaa ametivõimud oletasid esmaste uuringute põhjal, et nakkuse levikufaktoriks on Hispaaniast 
imporditud kurgid. Esmaste uuringute tulemuste avalikustamise järgselt kehtestasid mitmed riigid  
Hispaaniast pärit kurkidele sisseveokeelu. Samuti andsid Saksamaa ametivõimud elanikkonnale 
soovituse vältida värskete kurkide, tomatite ja salati tarbimist. Hilisemad uuringud tuvastasid, et 
kõige tõenäolisem nakkuse levikufaktor oli siiski Saksamaal ühes farmis toodetud idandatud 
seemned. Lisaks haigusjuhtumitele ja sellega kaasnenud otsestele ning kaudsetele kuludele (mõnede 
hinnangute kohaselt kuni 2,84 miljardit dollarit) kaasnes sündmusega ka Euroopa Liidu 
taimekasvatussektorile ulatuslik majanduslik kahju saamatu jäänud tulu näol. Euroopa Komisjon 
oma töödokumendis „Lessons learned from the 2011 outbreak of Shiga toxin-producing Escherichia 
coli (STEC) O104:H4 in sprouted seeds“ toob välja, et taimekasvatussektori kahju esimese kahe 
nädala jooksul oli hinnanguliselt vähemalt 812 miljonit eurot. Sellele lisandus Venemaa kehtestatud 
ajutise impordikeelu tõttu tekkinud iga-aastane kahju saamata jäänud tulu näol hinnanguliselt 600 
miljonit eurot. Üldist sündmusega kaasnenud otsest ja kaudset majanduslikku kahju kokku nii 
taimekasvatussektorile kui ka sellega seotud teistele sektoritele hinnatakse üle ühe miljardi euro. 
 
Koroonaviirus-infektsioonid - MERS ja SARS  
Vahemikus november 2002 kuni juuli 2003 levis ennekõike Lõuna-Hiina piirkonnas (Hong Kong) 
ulatuslikult viiruslik hingamisteede nakkus, mis põhjustas rasket ägedat respiratoorset sündroomi 
(Severe acute respiratory syndrome - SARS). Tegu on zoonootilist päritolu koroonaviirusega1. 
Kokku registreeriti teadaolevalt 8 098 haigusjuhtu, sh 774 surmajuhtu 37 erinevas riigis. Alates 2004. 
a. ei ole SARS juhtumeid registreeritud. Haigusega kaasnes mh laiaulatuslik rahvusvahelise 
lennuliikluse häiritus ning sellest tingitud suur majanduslik kahju. Haigusest haaratud piirkondade 
külastus vähenes 50-70% ning hotellide külastatus rohkem kui 60% võrreldes tavapärasega. Mõned 
uuringud pakuvad SARS-ist põhjustatud globaalset hinnangulist kogukulu ligikaudselt 40 miljardi 
dollari suuruseks. Eestis teadaolevalt SARS haigusjuhte ei tuvastatud.   
 
Esmased teated SARS-i sarnastest haigusjuhtudest saabusid 2012. aastal Saudi-Araabiast. Haiguse 
päritolu ja sümptomite tõttu hakati haigust nimetama Lähis-Ida respiratoorseks sündroomiks (Middle 
East respiratory syndrome – MERS). Tegu on samuti zoonootilist päritolu koroonaviiruse 
põhjustatud haigusega. Haigusjuhte on tänaseks registreeritud üle 2000, millest enamus Araabia 
poolsaare piirkonnas. Üksikute haigusjuhtude registreerimine jätkub. 36% diagnoositud 
haigestunutest on haigus lõppenud surmaga (haiguse suremus siiski tõenäoliselt väiksem, kuna 
paljud haiguse asümptomaatilised ja kergemad juhud jäävad diagnoosimata). MERS-koroonaviirus 
põhjustas ulatusliku haiguspuhangu 2015. a. Lõuna-Koreas. Puhanguga seotult registreeriti 186 
haigusjuhtu, sh 36 surmajuhtu. Puhang tõi Lõuna-Koreas kaasa arvestatava majandusliku kahju 
ennekõike ajutiselt vähenenud turismi tõttu. Eestis seni teadaolevalt MERS-koroonaviiruse 
haigusjuhte tuvastatud ei ole. 
 
Gripp 
2009/2010 põhjustas uus gripiviirus A/H1N1pdm09 ülemailmse gripipandeemia. WHO hinnangul 
haigestus pandeemia perioodil 5-20% maailma elanikkonnast ning hinnanguline haigestumisest 
tingitud suremus oli 0,01-0,07%. Gripipandeemia pälvis väga suure ülemailmse tähelepanu, tekitas 
inimestes hirmu ja ebakindlust.     
Gripipandeemia oht tekib juhul, kui ringlusse ilmub uus, kõrge patogeensusega inimpopulatsioonis 
varem mitte esinenud gripiviirus ning esineb selle viiruse laiaulatuslik levik inimeselt-inimesele. 

                                                           
1 Selle perekonna viirused põhjustavad peamiselt ülemiste hingamisteede ja seedetrakti nakkusi nii imetajatel 
kui ka lindudel. Seni on teada kuus erinevat viirustüve, mis põhjustavad nakkusi inimestel. 
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Gripp on äge viirushaigus, mis levib piisknakkusena või saastunud pindade kaudu. Gripp on 
vaktsineerimisega välditav, kuid uue viiruse ilmnemisel igaks hooajaks välja töötatud vaktsiin kaitset 
ei paku. Vaktsiini väljatöötamine uue viirustüve vastu võib võtta aega hinnanguliselt u 6 kuud.  
 
Eestis haigestus 2009/2010 gripipandeemia aja hinnanguliselt 124 000 inimest. Intensiivravi vajas 
teadaolevalt 149 gripidiagnoosiga patsienti, neist 125 last ja 24 täiskasvanut. Haiguse kulg oli 
erakordselt raske lastel. Kokku suri gripi tagajärjel 21 inimest, sh 3 last. Hinnanguline 2009/2010 
pandeemia aegne gripi haigestumus ja raskete gripitüsistuste arv ei olnud küll keskmistest raskemate 
gripihooaegade võrdluses erakordne, kuid sellegi poolest pälvis sarnaselt muu maailmaga ka Eestis 
väga suure avalikkuse tähelepanu, põhjustas ühiskonnas hirmu ja ebakindlust ning teravat kriitikat 
riiklike institutsioonide aadressil.  
 
Varasemad olulised puhangud ja epideemiad Eestis 
Alates 1996. aastast ei ole Eestis registreeritud joogiveega levinud soolenakkushaiguste puhanguid.  
Varem registreeriti neid aastatel 1945–1995 üle 150. Nendest 84 olid shigelloosi, 31 A-
viirushepatiidi ning ülejäänud kõhutüüfuse ja paratüüfus B puhangud. Ulatuslikult vee kaudu levinud 
haiguspuhangud esinesid 1963. a. Ahtmes, kus shigelloosi haigestus 1254 inimest ning 1993. a. 
Sõmerus, kus A-viirushepatiiti haigestus 614 inimest. Enamiku selliste haiguspuhangute põhjuseks 
oli ühisveevärgi veeallikate reostumine. Ühtlasi näitab see veevärgi ohutuse ja järelevalve olulisust 
vee kaudu levida võivate puhangute ärahoidmisel ning võimalikke tagajärgi joogivee saastumisel 
haigustekitajatega.  
Enne laiaulatusliku elanikkonna vaktsineerimisega alustamist esines nt poliomüeliidi epideemia 
aastail 1956-1959, mil haigestus kokku 1 421 inimest ning surmajuhtude arv oli 61. Leetrite 
epideemiad esines aastail 1965-1966 haigusjuhtude arvuga 42 665 ja surmajuhtude arvuga 3 ning 
aastail 1981-1982 haigusjuhtude arvuga 9 485 ja surmajuhtudeta. Ka need epideemiad jäävad 
perioodi, kui Eestis ei olnud rakendunud ulatuslik elanikkonna leetrite vastu vaktsineerimine, mis 
ühtlasi näitab vaktsineerimise osatähtsust haiguspuhangute ja epideemiate ärahoidmisel. 
 
1.3.1.2. Tulevikuprognoos 
Nakkushaiguste puhanguid, epideemiaid või pandeemiaid ei oska tänapäeva erialateadus täpselt ette 
ennustada. Sellegi poolest on nakkushaiguste puhanguliseks või epideemiliseks levikuks teatud 
eeldused/ohud. Nakkushaigustest tingitud hädaolukorda raskendavaks eripäraks on selle tekkimisel 
ühes riigis või piirkonnas edasine piiriülene leviku võimalus. See tähendab, et hoolimata hetkel 
suhteliselt stabiilsest nakkushaiguste epidemioloogilisest olukorrast Eestis ei saa käesolevas 
riskianalüüsis kitsalt arvestada vaid riigisisese päritolu puhangu või epideemiaga ja sellest tingitud 
hädaolukorra tekke tõenäosusega. Nakkushaiguste puhul tuleb riskide analüüsimisel samaaegselt 
arvesse võtta maailmas esinevat nakkushaiguste epidemioloogilist olukorda koosmõjus 
sotsiaaldemograafiliste trendide (nt inimpopulatsiooni kasv ja globaliseerumine) ning piirkondlike 
riskiteguritega (nt vaesusest või sõjalistest konfliktidest tingitud puudulik tervisekaitse- ja 
tervishoiukorraldus, massiline migratsioon/immigratsioon). Epideemia tekke tõenäosuse hindamisel 
on seega üks riskitegur haiguse sissetoomine riiki ning sellest tingitud hädaolukord. Ühtlasi tuleb 
arvesse võtta, et nakkushaiguste epidemioloogiline olukord maailmas võib kiiresti muutuda. Seda 
võivad põhjustada ootamatud inimfaktoritest tingitud sündmused aga ka näiteks uue või uute 
omadustega või harva esineva nakkushaiguse ringlusse ilmnemine. 
 
Siinjuures vajab erilist tähelepanu antimikroobne resistentsus kui üha suurenev globaalne 
rahvatervise oht. Peamiseks riskiteguriks on seejuures antibiootikumide ulatuslik ja kontrollimatu 
tarbimine nii tervishoius kui ka põllumajanduses (nii põllumajandusloomade raviks, haiguste 
profülaktikaks kui ka loomade kasvu soodustava faktorina). Antibiootikumide ulatuslik ja 
kontrollimatu tarbimine on toonud kaasa antibiootikumidele resistentsuse omandanud patogeensete 
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bakteritüvede tekke ja leviku ning nendest põhjustatud haigestumuse. Selliste tüvede põhjustatud 
nakkuste ravivõimalused on piiratud ning raviefektiivsus märkimisväärselt väiksem. Maailmas, sh 
Eestis, on teada ka bakteritüvesid, mis on omandanud resistentsuse enamusele kasutusel olevatele 
antibiootikumidele ning nende vastu puudub efektiivne ravi. Tõsiseks ja hoiatavaks näiteks 
antimikroobse resistentsuse levikul on multiresistentsete (MDR, XDR, PDR) tuberkuloositekitaja 
tüvede levik Eestis ja mujal. Vaatamata sellele, et tuberkuloos ei saa üksi põhjustada hädaolukorda, 
on ravimresistentsete tuberkuloosi haigustekitajate osakaal Eestis üks suuremaid maailmas. 
Ravimresistentsete bakteriaalsete nakkuste (sh tuberkuloosi) tegelik globaalne levik on 
hinnanguliselt oluliselt suurem, kuivõrd nende tuvastamine (ravimiresistentsuse määramine) 
arenguriikides on puudulik. Antibiootikumidele resistentsete haigusvormide ravi on väga kulukas 
ning efektiivusus samas oluliselt tagasihoidlikum. Seetõttu on kokkuvõtlikult tegu arvestatava 
globaalselt kasvava epideemiate teket soodustava riskiga.  
 
Nakkushaiguste epideemiate tekkimise keerulist prognoositavust arvesse võttes ei ole otstarbekas 
käesolevas riskianalüüsis keskenduda iga potentsiaalse epideemiat (hädaolukorda) põhjustada võiva 
nakkushaiguse eripära kirjeldamisele. Samamoodi pole otstarbekas anda nt hädaolukorra tekkimise 
tõenäosuse ja tagajärgede hinnang iga potentsiaalselt hädaolukorrani viiva nakkushaiguse kohta.   
Olulist lisaväärtust ei anna ka paljude erinevate epideemilise potentsiaaliga nakkushaiguste põhiste 
stsenaariumite kirjeldamine. Erinevate nakkushaiguste leviku vm omadused võivad küll haiguste 
võrdluses erineda ning sellest tulenevalt võivad erinevad olla ka konkreetsed rakendatavad ennetuse 
ja nakkustõrje meetmed. Sellegi poolest on võimalik riskianalüüsis hinnata peamisi epideemia 
eripäraga seotud tegureid üldistatult laskumata iga konkreetse nakkushaiguse spetsiifikasse. 
Käesolevas riskianalüüsis koostatakse seetõttu üks üldine epideemia (hädaolukorra) sündmuse 
stsenaarium teoreetilise nakkushaiguse põhjal. Stsenaarium koostatakse halvima tõenäolise 
stsenaariumi põhimõttel. Stsenaarium koostatakse viisil, et oleks läbi analüüsitud kõik olulised 
epideemia (hädaolukorra) ennetamise ja tõrje meetmed. See võimaldab omakorda läbi analüüsida 
olemasolevad võimekused ja välja selgitada olulised võimelüngad. Epideemia hädaolukorra 
riskianalüüsis ei kirjeldata eraldi hädaolukorra regionaalset tasandit kuna epideemia tekke oht Eestis 
ei erine märkimisväärselt piirkonniti ning laieneb suure tõenäosusega üleriigiliseks. 
 
1.3.2. Massiline mürgistus 
Mürgine aine ehk mürk on ohtlik inimese elule või tervisele ning põhjustab organismis olenevalt 
kogusest erineva raskusega tervisehäireid või surma. Käesolev riskianalüüs keskendub üksnes 
massiliste mürgistuste sündmustele, mille võivad põhjustada mürgised ained, mis avaldavad toimet 
ainult tarvitanud inimestel. Samuti keskendub analüüs üksnes ägedatele mürgistuse sündmustele ega 
vaatle pikaaegseid mürgistusi ega nende mõjusid. 
Inimeste massiline mürgistus on võimalik, kui legaalsele või illegaalsele turule satub ekslikult, 
teadlikult või hooletusest tingituna mürgist ainet sisaldav toode, mida tarbivad paljud inimesed. 
Legaalsed tooted võivad olla nt toit ja toidulisandid, kehahooldustooted, ravimid vms laialt tarbitav 
kaup. Illegaalsed tooted võivad olla nt salaalkohol (metanool ja etüleenglükool), narkootikumid 
(fentanüül jm sünteetilised narkootikumid) või illegaalsed ravimid. Samaoodi võib massiline 
mürgistus tekkida, kui paljud inimesed tarbivad väärinformatsiooni põhjal heas usus mingit toodet 
või ka mürgiste omadustega ainet selleks mitte ettenähtud viisil, koguses või otstarbel. 
On arusaadav, et illegaalse turu puhul puuduvad täielikult kontrollmehhanismid seal müüdavate 
toodete ohutuse ja nõuetele vastavuse tagamiseks. Legaalsete toodete puhul (nt toit, ravimid, 
kosmeetikatooted jne) on Euroopa Liidus nende ohutuse tagamiseks rakendatud üsnagi ranged ja 
toimivad valdkondade põhised kontrollmehhanismid. Omaette tähelepanuväärne on nende erinevate 
toodete ohutuse küsitavus, mille müük pole ametlikult küll EL-is (sh Eestis) lubatud, kuid mis on 
kättesaadavad kolmandatest riikidest veebipõhiste turustuskanalite kaudu.  
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1.3.2.1. Massilist mürgistust, kui hädaolukorda põhjustavate sündmuste kirjeldus 
Laiaulatuslikke massilise mürgistuse juhtumeid on käesoleval sajandil Eestis aset leidnud ühel korral 
– metanoolimürgistus Pärnumaal 2001. a. Ka maailmas on inimeste massilise mürgistuse juhtumid 
peamiselt seotud salaalkoholi tarbimisega ning põhiliselt on tegu metanoolimürgistusega. Allpool on 
toodud mõned märkimisväärsemad inimeste massilise mürgistuse sündmused või ohujuhtumid, mis 
võiksid potentsiaalselt viia massilise mürgistuse tekkeni. 
 
Salaalkoholist tingitud mürgitused 
2001. aastal leidis Pärnumaal aset metanoolist tingitud massiline mürgistus, kus teadlikult levitatud 
metanooli sisaldavat salaalkoholi tarbiti mitteteadlikult ning selle tagajärjel suri 67 inimest. Üle 40 
ellujäänutest invaliidistus, mitmed neist surid tervisehädade tõttu järgnevate aastate jooksul. Pärnu 
haiglasse hospitaliseeriti 146 metanooli mürgistuse kahtlusega haiget, mürgistus diagnoositi neist 
125 inimesel. Erakordselt suur mürgistatud patsientide arv ületas Pärnu haigla ravivõimekuse, 
mistõttu 35 haiget suunati Tartu Ülikooli Kliinikumi ja 55 Tallinna haiglatesse. Arvestatav osa 
hospitaliseeritud haigetest olid rasked haiged ning vajasid intensiivravi.  
 
Sarnase juhtumi kordumine Eestis ei ole välistatud. Konjunktuuriinstituudi varimajanduse uuringu 
järgi tarbiti Eestis 2015. a. 1,4 miljonit liitrit illegaalset alkoholi. Illegaalse kaubanduse osakaal 
siseturul moodustas 2015. a. 17-22% (tabel 1). Uuringu järgi on siiski salaalkoholi teadlikult ostjate 
ja tarbijate osakaal kerges languses. Alkoholi illegaalse kaubanduse osakaalu mõjutab ka nt odavama 
hinnatasemega Lätist toodud alkoholi mitteametlik edasimüümine kohalikul turul. 
 
Tabel 1. Illegaalse alkoholikaubanduse osakaal siseturul aastatel 2005-2015. (Allikas: Illegaalse 
alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis elanike hinnangute alusel, Eesti Konjunktuuriinstituut). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Illegaalse 
kauban-
duse 
osakaal 
siseturul* 
% 

20-25 15-20 8-12 10-15 15-19 23-27 22-27 20-24 20-24 17-21 17-22 
 

* Illegaalse alkoholi turuosa on väljendatud viinaturu suhtes 
 
Eestis paikneb nii keemiatehaseid, kui ka toimub läbi Eesti transiit potentsiaalselt ohtlike ainetega, 
sh metanooli jm alkoholi surrogaatidega. Samuti näitab salaalkoholi tarbimist vastava 
mürgistusdiagnoosiga tervishoiuasutusesse pöördunud inimeste arv (tabel 2).  
 
Tabel 2. Alkoholimürgistusest põhjustatud esmaste ambulatoorsete vastuvõttude arv 2016. aastal 
RHK-10 järgi vanuserühmade kaupa (Tervise infosüsteem) 
 T51.0 Etanooli 

toksiline toime  
T51.1 Metanooli 
toksiline toime 

T51.8 Muude 
alkoholide 
toksiline toime 

T51.9 
Täpsustamata 
alkoholide 
toksiline 

Patsiendi 
vanuserühm 

    

0-15 a. 9 0 0 0 
15-19 a.  71 0 0 0 
19-… a.  1321 10 2 29 
Kokku 1401 10 2 29 
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Psühhoaktiivsete ainete ja narkootikumide tarvitamisega seotud ohujuhtumid 
Illegaalsed narkootilised ained on üks võimalik põhjus massilise mürgistuse tekkeks narkootikume 
tarvitavate kontingentide hulgas. Eestis suurendab seda riski erakordselt suur regulaarselt 
narkootilisi aineid tarvitavate, sh narkootikume süstivate, inimeste osakaal elanikkonnast. The 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2017. a. raporti järgi oli 
2015. a. Eestis hinnanguliselt 9 800 süstivat narkomaani. Sedavõrd suure narkootikume tarvitava 
kontingendi puhul on risk narkootikumide tarvitamisega kaasneva ulatusliku massilise mürgistuse 
tekkeks väga märkimisväärne.   
Eesti paistab teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes eriliselt silma narkootikumide tarvitamisega 
kaasneva üledoosist tingitud surmade võrdluses. 2016. a. registreeriti Eestis 88 narkootikumide 
tarvitamisega kaasnenud ning surmaga lõppenud üledoosi juhtumit, millest 77 oli seotud opioidide 
tarvitamisega (peamiselt fentanüül). 2012. a. oli üledoosidest tingitud surmade arv rekordiliselt 170. 
Lisaks narkootikumide üledoseerimisega kaasnevatele mürgitus- ja surmajuhtumitele on Euroopas 
markantseid näiteid, kus narkootikumidega võivad levida ka nt eriti ohtlikud nakkushaigused. 
Perioodil 2009-2010 registreeriti Suurbritannias ja Saksamaal kokku 119 narkootikumide (heroiini) 
süstimisega seotud siberi katku (antraksi) juhtu. Järgnevatel aastatel registreeriti heroiini süstimisega 
seotud siberi katku haigusjuhte ka Prantsusmaal ja Taanis. Kokku registreeriti perioodil 2009-2013 
26 siberi katku surmajuhtu, mis olid heroiini süstimisega seotud. Eelneva näite puhul on tegu küll 
nakkushaigusega, kuid see näitab ilmekalt, et samamoodi võib illegaalsete narkootikumide kaudu 
levida mistahes muu ägedat mürgistust põhjustav aine. Seega narkootikumide tarvitamisega kaasnev 
massilise mürgistuse risk ei ole vaadeldav kitsalt ainult narkootilise aine üledoosist tingitud 
mürgitusena vaid teoreetiliselt ka laiemalt.  
 
Toidutekkelised mürgistustega seotud ohujuhtumid  
Üldjuhul on toidutekkelised ohusündmused seotud pigem nakkushaiguste või nende toksiinide 
levikuga. 2008. a. leidis aset markantne sündmus Hiinas, kus tootja lisas piimatoodetele võltsimise 
eesmärgil melamiini, et näidata toodangu suuremat valgusisaldust. Melamiiniga võltsitud 
piimatooteid kasutati mh ka imikutoitude komponendina. Hinnanguliselt puudutas sündmus 300 000 
inimest, 54 000 last hospitaliseeriti ning 6 neist suri. Olgugi, et sündmus ei puudutanud otseselt 
Euroopat ega ka Eestit ning toiduainesaaduste eksport EL-i on Hiinast keelatud, siis on tegu 
tähelepanuväärse sündmusega arvestades selle ulatust.  
 
1.3.2.2. Tulevikuprognoos 
Massiliste mürgistuste teket Eestis pole tulevikus võimalik välistada. Iseäranis võimalik on 
salaalkoholi (metanooli) tarbimisest tingitud massilise mürgistuse taaskordumine. Seda tõendab 
jätkuvalt oluline salaalkoholi turu osakaal, salaalkoholi tarbiva kontingendi olemasolu ning iga-
aastane metanoolist jm surrogaatalkoholidest tingitud pöördumiste arv tervishoiuasutustesse. 
Olgugi, et kõige tõenäolisemaks võiks pidada salaalkoholi tarbimisest tingitud massilise mürgistuse 
sündmust, ei peeta vajalikuks selle stsenaariumi käsitlemist antud riskianalüüsis, kuivõrd seesugune 
olukord on Eestis juba reaalset aset leidnud. Analoogse sündmuse läbikirjutamine stsenaariumina ei 
anna olulist uudset vaadet massilise mürgistuse kui võimaliku hädaolukorra käsitlusele. Sellegi 
poolest arvestatakse riskianalüüside muudes peatükkides, et just salaalkoholi tarbimisest tingituna 
on kõige tõenäolisem massilise mürgistuse ning võimaliku tervishoiualase hädaolukorra teke.    
Psühhoaktiivsete ainete ja narkootikumide tarvitamisega võib Eestis samuti kaasneda massilise 
mürgistuse teke. Seda soodustab ennekõike tõsiasi, et need ained on kättesaadavad illegaalsel turul, 
kus puuduvad igasugused kontrollmehhanismid ainete ohutuse tagamiseks. Eesti eripäraks on ka 
sünteetiliste opioidide (nt fentanüül) suur osakaal narkootikumide illegaalsel turul. See on omakorda 
põhjuseks suure arvu üledooside ja nendest tingitud surmade tekkel. Narkootikumidest nii nagu ka 
salaalkoholi tarbimisest tingitud võimalike massiliste mürgistuste sündmuste realiseerimisel 
lokaliseeruvad need juhtumid neid aineid tarvitavate kontingentidega. Samas sündmuse 
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realiseerumisel on tegu mõneti raskendava asjaoluga, sest vajalike andmete väljaselgitamisel võib 
esineda teatud soovimatus koostööks ametiasutustega ning ohust teavitamine riskigrupile vajab 
teistmoodi lähenemist. Kuivõrd psühhoaktiivsete ainete ja narkootikumide tarvitamisega seotud 
massilise mürgistuse sündmusel on sarnased iseloomustavad jooned ja sündmuse lahendamisel 
sarnased tegevusetapid salaalkoholist tingitud sündmustega, siis ei peeta otstarbekaks ka selle 
stsenaariumi eraldi käsitlust riskianalüüsis. Sellegi poolest võetakse selliste sündmuste 
realiseerumise tõenäosust arvesse riskianalüüside muudes etappides.  
Legaalsel turul kättesaadavad tooted võivad halvima stsenaariumi korral põhjustada inimeste 
massilist mürgistust. Seda siis ennekõike mõne kvaliteedivea tõttu tootmise või käitlemise protsessis. 
Kuivõrd EL-is on nt ravimite, toidu, joogivee vm massilist mürgistust võimaldavale ja laialt tarbitava 
toote tootmisele ja edasisele käitlemisele seatud üsna ranged ohutus- või kvaliteedikontrolli nõuded, 
siis pole EL-is vähemalt viimastel kümnenditel teada ka nende toodete tarbimisest tingitud 
ulatuslikke massilise mürgistuse juhtumeid. Samuti on paika pandud ka selged tervisele ohtlike või 
kvaliteedile mittevastavate toodete turult tagasikutsumise ja kõrvaldamise mehhanismid. Seega 
kohalikest toodetest tingitud ulatuslike massiliste mürgistuste tekke tõenäosus on viidud 
minimaalseks. Samas on aga teada selliseid juhtumeid kolmandatest riikidest. Eestis on kasvava 
trendiga igasuguste alternatiivsete, tihti mittetõenduspõhiste ja suisa ohtlike, tervistavate meetodite 
populaarsus – nt MMSi (naatriumkloriti ja sidrunhappe vesilahuseid sisaldavad tooted) ja DMSO 
(dimetüülsulfoksiid) kasutamine erinevate haiguste raviks. Samuti on Eestis läbi veebipõhiste 
turustamiskanalite ja kohapealsete vahendajate kättesaadavad küsitava kvaliteedi ja toimega 
kolmandatest riikidest või mitteametlikest kohalikest tootmistest pärit tooted. Neid asjaolusid 
arvestades ei saa välistada inimeste massilise mürgituse teket. Kuivõrd tegu on ka ühtlasi seni läbi 
analüüsimata uudse stsenaariumiga, siis otsustati massilise mürgistuse halvima tõenäolise 
stsenaariumi valikul sedalaadi sündmuse kasuks. Stsenaarium koostatakse viisil, et see võimaldaks 
läbi analüüsida kõik olulised massilise mürgistuse sündmuse lahendamise etapid – sh siseriikliku ja 
rahvusvaheline koostöö. See võimaldab omakorda läbi analüüsida olemasolevad võimekused ja välja 
selgitada olulised võimelüngad massilise mürgistuse sündmuse lahendamiseks.  
 

1.4. Analüüsitavad stsenaariumid 
1. Epideemia - maailmas tekib inimpopulatsioonis uus ohtlik nakkushaigus, mis levib inimeselt 

inimesele ning mille sissetoomine Eestisse tingib riigisisese epideemia tekke. 
 

2. Massiline mürgistus - veebimüügi kaudu turustatav populaarne toidulisand sisaldab ohtlikus 
koguses toksilist ainet, mis põhjustab piiriüleselt, sh Eestis, inimeste massilist mürgistust. 

 
1.4.1. Epideemia  
 
Maailmas tekib inimpopulatsioonis uus ohtlik nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele ning 
mille sissetoomine Eestisse tingib riigisisese epideemia tekke. 
 
1.4.1.1. Stsenaariumi kirjeldus 
 
Halvima tõenäolise stsenaariumi valiku põhjendus 
Riskianalüüsis on valitud stsenaariumiks sündmus, kus maailmas tekib uus inimeselt inimesele leviv 
ohtlik nakkushaigus ning mille sissetoomine Eestisse põhjustab riigisisese epideemia. Stsenaariumi 
valikut toetavad järgmised põhjendused: 
 

- maailmas on sellel sajandil teada tähelepanuväärsed nakkushaigustega seotud sündmused (nt 
MERS ja SARS), mil haigustekitaja ei ole tavapäraselt inimpopulatsioonis levinud, kuid 
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saavutanud mingil hetkel uue omadusena võime inimpopulatsioonis levida. Seetõttu on olnud 
tegu ebaharilike ja ootamatute sündmustega.  
 

- mitmel juhtudel on ohtlik nakkushaigus saavutanud ootamatult suure ulatuse, sh piiriülese 
leviku (sh Ebola viirusnakkus, MERS ja SARS). 
 

- globaalse levikupotentsiaaliga nakkushaigused saavad suurema tõenäosusega alguse 
piirkondadest, kus on selleks kõige soodsamad eeltingimused – haiguse looduslik 
nakkusallikas või haiguse edasikandumiseks sobiv vektor, kõrge rahvastikutihedus, 
vaesusest või sõjalistest konfliktidest tingitud ebapiisav tervisekaitse- või tervishoiukorraldus 
jms. Globaalses tähenduses olulise uue nakkushaiguse Eestist alguse saamine on äärmiselt 
ebatõenäoline.     
 

- maailmas on viimastel kümnenditel toimunud mitu tähelepanuväärset nakkushaigustega 
seotud sündmust, mis kinnitavad haiguste väga kiiret ülemaailmset levikupotentsiaali tänu 
tihedatele rahvusvahelistele reisi- ja kaubandussidemetele. Nt pandeemilise gripi 
ülemaailmne levik 2009/2010 a.  
 

- maailmas on teada mitmeid eriti ohtlike nakkushaiguste piiriülese leviku juhtumeid 
vaatamata rakendatud ohjamismeetmetele (nt Ebola viirusnakkus). Arvestades inimeste ja 
kaupade rahvusvahelise liikumise olulisust ei rakendata tõenäoliselt selles osas radikaalseid 
meetmeid nakkushaiguste piiriülese leviku peatamiseks. Rahvusvahelise liikumise 
äärmuslikku laadi piiramise negatiivne mõju võib olla suurem, kui nakkushaiguse mõju.   
 

- välisreisidelt saadud nakkushaiguste (sh eksootiliste nakkushaiguste) sissetoomine Eestisse 
ei ole välistatud ning selliseid sündmuseid registreeritakse rutiinselt.  
 

- uue nakkushaiguse suhtes puudub elanikkonnal immuunsus, mis soodustab selle laialdast ja 
kiiret levikut. 
 

- tervishoiusüsteem ei pruugi olla valmis diagnoosima või koheselt kahtlustama Eestis 
tavapäraselt mitte levivat nakkushaigust, mistõttu nakkuse ohjamise meetmeid ei pruugita 
koheselt rakendada ning on võimalik nakkuse laiem/kontrollimatu edasine levik.  
 

- uue ohtliku nakkushaiguse käsitlemine, sh nakkushaigete käsitlemine, vajab tavapärasest 
erinevaid nakkusohutuse ja -tõrje meetmeid, mis paneb proovile tervishoiusüsteemi 
(toimepidevuse) võimekuse olukorra lahendamisel. 
 

- uus ohtlik nakkushaigus pälvib avalikkuse suure tähelepanu ning paneb proovile juhtiva 
asutuse riski- ja kriisikommunikatsiooni võimekuse elanikkonna hirmude ja ebakindluse 
ärahoidmiseks.   

 
 
 
Sündmuse algus ja areng 
Maailma terviseorganisatsioon (WHO) saab riigi X Rahvusvaheliste Tervise Regulatsioonide 
(International Health Regulations – IHR) kontaktpunkti kaudu ohuteate riigis avastatud 
paarikümnest ebaharilikust ning raskest haigusjuhust. Haigestunutel on sarnased nakkushaigusele 
viitavad sümptomid. Haigusel on äge algus ning sellega kaasnevad rasked komplikatsioonid. Esialgu 
pole haigustekitajat kindlaks tehtud, kuid kahtlustatakse haiguse viiruslikku päritolu. Nakkuse 
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levikufaktor ja nakkusallikas on esialgu ebaselge, kuid kuna suur osa haigestunutest on 
tervishoiutöötajad, on alust kahtlustada inimeselt inimesele levikut. Mõne päevaga mitmekordistub 
registreeritud raskete haigusjuhtude arv. Tervishoiusüsteemi teavitamise ja seiresüsteemide 
aktiveerimise tulemusena avastatakse sarnaseid üksikuid haigusjuhte ka naaberriikides. WHO 
nimetab sündmuse rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorraks, kuna sündmus on 
ebaharilik ja ootamatu ning esineb rahvusvahelise leviku risk. 
 
Mõne kuu pärast on hoolimata WHO soovitatud meetmetest nakkushaiguse ohjamiseks, sh 
tõrjemeetmete rakendamine riikide sissesõidupunktides, haiguse levik ning uute haigusjuhtude 
lisandumine jätkuvalt kasvava trendiga. Kokku on maailmas selleks hetkeks teada tuhandeid 
haigusjuhte, haigestunutest on surnud ligikaudu 20%. Üle 10% haigestunutest on tervishoiutöötajaid. 
Haigus on laialt levinud esimesena haigusest teavitanud riigis ja selle naaberriikides ning üksikuid 
haigusjuhte on avastatud kõikides maailma regioonides. Rahvusvahelise laboriseirevõrgustiku kaudu 
on kindlaks tehtud, et tegu on uut tüüpi zoonootilist päritolu viirushaigusega, mille perekonna 
viirused on levinud närilistel ja põhjustavad tavapäraselt inimestel haigestumist harva. Haigus levib 
õhkpiisknakkusena. Haiguse peiteperiood on 2-4 nädalat ning haige on nakkusohtlik juba enne 
sümptomite tekkimist. Haiguse ravi on mittespetsiifiline ja haiguse ennetamiseks puudub vaktsiin. 
Paranenud haiged ei ole enam nakkusohtlikud reeglina 2-4 nädalat peale esmaste sümptomite 
tekkimist. Mitmed ravimitööstused on käivitanud WHO soovitusel uue viiruse vastaste ravimite, sh 
vaktsiini, väljatöötamise kliinilised uuringud. Inimesed tühistavad ametkondade soovitusel reisimist 
riikidesse, kus haigus levib. Haiguse levik on maailmas, sh Eestis, pälvinud suure avalikkuse ja 
meediatähelepanu. Eestis tuleb sagedasti ette pöördumisi raviasutustesse uue viiruse 
haiguskahtlusega, mis ei leia kinnitust. Sotsiaalmeedias levivad kinnitamata teated haiguse 
sissetoomisest Eestisse. Ühiskonnas on haigusega seotult suur infovajadus, sotsiaalmeedias levib 
palju ebatäpset ja vastuolulist informatsiooni. 
  
Poole aasta pärast peale haiguse esmast avastamist jätkub haiguse intensiivne levik maailmas 
peamiselt riigis X ja sellega piirnevates lähiriikides. Haigusjuhte on kokku registreeritud ligi 
kümmetuhat. Tallinna lennujaamas leiab aset sündmus, kus välisreisilt saabunud inimesel on 
tekkinud uuele viirusele viitavad ägedad haigussümptomid. Haigelt võetud uuringuproovid 
kinnitavad hiljem uue viiruse olemasolu. Sündmuse lahendamine lennujaamas vajab ametkondade 
ja asutuste vahelist koostööd ning pälvib kohaliku kui ka olulise rahvusvahelise tähelepanu. 
Nakkushaigega on kokku puutunud palju inimesi ja erinevate riikide kodanikke. Tegu on esimese 
lähipiirkonnas avastatud ja kinnitust leidnud uue viiruse poolt põhjustatud haigusjuhuga. 
 
Mõne kuu jooksul pärast esmase uue viiruse haigusjuhu avastamist Eestis registreeritakse üksikuid 
uusi haigusjuhte, mis ei ole seotud reisimisega mõnda haigusest haaratud välisriiki. Seega leiab 
kinnitust haiguse riigisisene levik. Haigusjuhtude arv kasvab kiiresti. WHO annab Eestile ajutised 
soovitused rakendada nakkuse ohjamise meetmed, sh korraldada väljuvate isikute sõeluuringut. 
Haiguse riigisisene levik saab väga suure avalikkuse tähelepanu, meedias on palju vastukäivat 
informatsiooni.  
 
Järgnevate kuude jooksul jätkub maailmas, sh Eestis, uue viiruse laialdane levik ning uute 
haigusjuhtude lisandumine on Eestis kasvava trendiga. Haigestunute hulgas on ka tervishoiutöötajaid 
ning mh kahtlustatakse haiguse raviasutuse sisest levikut. Kokku on Eestis registreeritud sadu 
haigusjuhte, sh kümneid surmajuhte. Haiguse edasist levikut ei ole suudetud peatada. Haigusjuhte 
registreeritakse ka Eesti naaberriikides. Uued haiged paigutatakse haiglate nakkusosakondadesse, 
selleks on ümber korraldatud haiglate tavapärane töö. Õppeasutused on osaliselt tegevuse ajutiselt 
peatanud. Haiguse ulatuslik levik Eestis on tekitanud ühiskonnas arvestaval määral ebakindlust ja 
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paanikat. Haiguse levik Eestis häirib märkimisväärset tavapärast elu. Avalikus ruumis on 
spontaanselt alanud arutelud eriolukorra väljakuulutamisest, sh inimeste vaba liikumise piiramisest. 
Ühel ravimifirmal õnnestub välja töötada uue viirushaiguse vastane vaktsiin ning Euroopa 
Ravimiamet annab sellele rahvatervise kaalutlustel tingimustega müügiloa. Ravim pole läbinud 
tavapäraseid kliinilisi uuringuid. Nõudlus vaktsiini järele on väga suur, kuid samas levivad ka 
vaktsineerimise vastased hoiakud.     
 
Mõned kuud hiljem on haiguse intensiivne kasv maailmas peatumas. Eksperdid prognoosivad siiski 
haiguse teist lainet. Mitmed riigid on alustanud vaktsineerimistega. Vaktsiini kättesaadavus on 
limiteeritud tootmisvõimekuse tõttu esialgu piiratud ning alustatakse prioriteetsemate sihtrühmade 
vaktsineerimisega. Vaktsineerimise korraldamine, sh sihtrühmade valik, kutsub esile suure 
avalikkuse ja meediatähelepanu. Jätkuvalt levivad ka vaktsineerimise vastased hoiakud ning 
pannakse kahtluse alla vaktsiini ohutus ning efektiivsus. Ühiskonnas leiavad märkimisväärset 
kandepinda ka vaktsineerimisega seotud vandenõuteooriad. Vaktsineerimise korraldamine tingib 
ulatusliku teavitusvajaduse.  
 
Sündmuse lõpp 
Kaks aastat peale uue viiruse avastamist on haiguse pandeemiline levik maailmas, sh epideemiline 
levik Eestis, peatunud. Haiguse levik on saadud kontrolli alla. Endiselt registreeritakse siiski 
üksikuid haigusjuhte, kuid Eestis enam mitte. Enamus riike on käivitanud laiaulatuslikud 
vaktsineerimiskampaaniad. WHO nimetab uue viiruse poolt põhjustatud rahvusvahelise tähtsusega 
rahvatervise hädaolukorra lõppenuks. Ekspertide hinnangul jääb uus viirus tõenäoliselt 
inimpopulatsioonis ringlema veel aastateks. Seetõttu nimetab WHO vajalikud jätkuvad 
nakkushaiguse ennetamise ja tõrjemeetmed uute puhangute vältimiseks. Eestis on järk-järgult  
taastunud tavapärane ühiskondlik elu, sh jätkub õppetöö. Haiguse epideemiline levik on lõppenud. 
 
Sündmuse mõjud 
Sündmuse mõjud on laiaulatuslikud ja mõjutavad praktiliselt kogu riiki mitmete aastate jooksul. 
Järgnevalt on välja toodud ülevaade võimalike mõjude kohta: 
 
1) Mõju inimeste elule ja tervisele 
Sündmuse tõttu haigestub Eestis ligikaudu tuhat inimest, sh kuni kolmandik neist on rasked 
haigusjuhud, 10% juhtudest lõppeb haigus surmaga. Ligi pooltel rasketel haigusjuhtudel jäävad 
haiguse tüsistuste tõttu püsivad tervisekahjustused, mis mõjutavad nende edasist töövõimet ja 
hakkamasaamist. Psühholoogilised mõjud on üldiselt inimeste tervisele mõõdukad, kuivõrd 
epideemia kulg on pikaajaline ning inimestel on võimalik haigusest tingitud olukorraga kohaneda.   
 
2) Mõju ühiskonna stabiilsusele 
Senine praktika näitab, et nakkushaiguste epideemiad põhjustavad arvestaval määral inimestes ja 
ühiskonnas tervikuna paanikat ja ebakindlust. Olgugi, et stsenaariumikohane tõenäoline epideemia 
kulg on kuid kuni aastaid kestev sündmus, tekivad ühiskonnas teatud ebastabiilsuse ja paanika lained 
korrelatsioonis sündmuste arenguga. Näiteks võib üsna kindlalt oletada, et oluline ebakindluse ja 
paanika laine tekib ühiskonnas siis, kui Eestis avastatakse esimene ohtliku nakkushaiguse juhtum, 
sest inimeste ohutaju seetõttu ka oluliselt muutub. Paanika ja ebakindluse tekkimise tõenäosust võib 
suurendada ka massi- ja sotsiaalmeedias leviv vastuoluline informatsioon. Arvestades, et ka 
tavapäraselt praktiseerivad ja levitavad osad inimesed oma tervise hoidmiseks, haiguste 
ennetamiseks ja nende ravimiseks mitte tõenduspõhiseid võtteid, siis võib eeldada säärast käitumist 
ka epideemia tekkimisel. Viimane omakorda mõjutab ühiskonna ühtsust ning tekitab ebastabiilsust, 
mille üks näide on usaldamatus riiklike institutsioonide suhtes. Ühiskonnas võib tekitada ka 
ebastabiilsust olukord, kus ühiskonna huvide nimel võidakse piirata üksikisiku põhiõigusi – nt vaba 



 
 

17 
 

liikumise piirang nakkushaiguse leviku vältimiseks (nakkushaige tahtest olenemata 
isoleerimine/ravi, karantiini kehtestamine või viibimiskeeld eriolukorra väljakuulutamisel).  
 
3) Mõju riigiasutustele 
Sündmuse lahendamist juhtivale ja sündmuse lahendamisse kaasatud riiklikele institutsioonidele 
tähendab kõnealune sündmus tavapärasest oluliselt intensiivsemat lisatööd. Juhtiv asutus peab oma 
tööprotsessid ümber korraldama, et tagada kriisireguleerimiseks vajalik võimekus. Kuna epideemia 
ohustab elanikkonna rühmi reeglina kas tööalase riski (ennekõike tervishoiutöötajad) või tervislike 
riskide (kroonilised haigused, ealised eripärad jne) põhiselt, siis ei tohiks epideemiast tingitud 
haigestumine stsenaariumi kohaselt avaldada üldisest teistmoodi mõju muudele riigiasutustele või 
ka ettevõtetele. Haiguse kõrgperioodil võivad statistilise tõenäosuse alusel haigestuda 
asutuse/ettevõtte töötajad. Välistada ei saa asutuse/ettevõtte sisest haiguse levikut. Viimasel juhul 
tähendab see olulisemalt mõju asutuse/ettevõtte toimepidevusele. Asutustel/ettevõtetel võib tekkida 
vajadus kaaluda tööprotsesside ümberkorraldamist pädeva asutuse soovitusel – nt kaugtöö 
praktiseerimine jne, et vältida paljude inimeste omavahelist kokkupuutumist ja sellest tingitud 
soodsaid võimalusi nakkuse edasikandumiseks. 
Stsenaariumi kohaselt tekib täiendav infovajadus riigis asuvatel välismaalastel ning siinsetel 
välisesindustel. Seega kriisikommunikatsiooni osas on arvestatav roll Välisministeeriumi vastaval 
üksusel.        
Haiguskahtluse ja üldise hirmu tõttu võib kasvada kõnede arv Häirekeskusesse, seda eriti juhul kui 
ei käivitata elanikonnale vastavat infoliini või kui ametlik kriisikommunikatsioon ei suuda rahuldada 
inimeste informatsioonivajadust. 
 
4) Mõju avalikule korrale 
Võib tekkida üksikuid avalikku korda rikkuvaid intsidente, kus inimese soove või vajadusi eiratakse 
või jäetakse inimene abitusse olukorda, sest peetakse teda nakkusohtlikuks. Samuti võib tekkida 
vajadus kaasata korrakaitseorganeid, et rakendada isikule tahtest olenemata ravi, kuivõrd isik ei ole 
koostöövalmis. Halvimal juhul võib tekkida ka korrakaitseorganite sekkumist vajavaid olukordi nt 
raviasutuste vastuvõtuosakondades, kus paljud inimesed nõuavad endal nt uuringute teostamist 
haiguskahtluse tõttu või tervishoiuteenuste osutamist. Ulatuslikumait mõju avalikule korrale läbi 
erinevate intsidentide (nt protestiaktsioonide) või halvimal juhul ette näha inimeste põhiõiguste 
piiramisel (nt viibimis- või liikumiskeelu kehtestamine eriolukorra ajal), kuid halvima tõenäolise 
stsenaariumi kohaselt ei peeta seda väga tõenäoliseks.  
 
5) Mõju elutähtsatele teenuste toimimisele 
Mõju kõikidele elutähtsate teenuste toimepidevusele (v.a. vältimatu abi) on sarnane üldise mõjuga  
asutustele/ettevõtetele. Haigestumise kõrgperioodil võib ETO-del olla mõningane vajadus töötajate 
haigestumisest tingituna leida ajutisi lahendusi toimepidevuse tagamiseks – nt kriitilistele 
ametikohtade asendamiseks või tööprotsesside osaliseks ajutiseks ümberkorraldamiseks. Üldiselt ei 
tohiks sündmus tekitada olulisi ja ulatuslikke häireid elutähtsate teenuste toimepidevuses (v.a. 
vältimatu abi).  

Mõju vältimatu abi kui elutähtsa teenuse toimepidevusele on oluline. Elutähtsa teenuse osutajateks 
on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes kiirabibrigaadi pidajad ja haiglavõrgu 
arengukava haiglad. 

Kiirabibrigaadi pidajad 

Sündmuse tõttu kasvab kiirabibrigaadide väljasõitude arv nii tegelike abivajajate kui ka nakkuse 
kahtluse hirmus tekkivate väljakutsete näol. Epideemiast tingitud väljasõidud tekivad sealjuures 
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tavapärastele väljasõitudele lisaks. Seega kiirabibrigaadide üldine hõivatus haiguse leviku perioodil 
kasvab oluliselt. Samas, kuivõrd epideemiast tingitud abivajajad ei teki korraga vaid korrelatsioonis 
epideemia kulgemisega, siis kiirabibrigaadide võimekus väljakutseid teenindada ei ole tõenäoliselt 
põhjuseks toimepidevuse katkemiseks. Küll aga tuleb silmas pidada, et tavapärastele väljasõitudele 
lisanduvad väljakutsed ohtliku nakkushaiguse või selle kahtlusese korral. Iga seda sorti väljakutse 
nõuab kindlate nakkusohutuse erimeetmete rakendamist. Kiirabibrigaadi töötajad peavad väljasõidul 
olema varustatud nõuetekohaste isikukaitsevahenditega ning teenuse osutamise järgselt toimub 
igakordselt kiirabiauto erakordne desinfitseerimine. See omakorda piirab kiirabiteenuse 
kättesaadavust. Vaatamata kõrgendatud nakkusohutusmeetmetele ei saa välistada ka epideemiaga 
kaasnevat kiirabitöötajate haigestumist kas tööst tingituna või tööväliselt. See omakorda muudab 
pingelisemaks vajaliku personali olemasolu suurenenud kiirabiteenuse nõudluse foonil. Seega 
kokkuvõtlikult võib hinnata, et sündmuse mõju kiirabibrigaadi pidajatele on märkimisväärne. 
Toimepidevuse tagamiseks on vajalik tavapärase töö ümberkorraldamine ning täiendavate 
ressursside kasutusele võtmine. Välistada ei saa mõningasi toimepidevuse häireid. Sündmus 
tähendab olulisi täiendavaid kulusid kiirabibrigaadi pidajatele.  

Haiglavõrgu arengukava haiglad 

Nakkushaiged, nakkuskahtlased ja endal nakkushaigust kahtlustavad patsiendid satuvad haiglatesse 
kas transpordituna kiirabi poolt või otse erakorralise meditsiini osakonda pöördununa. Tagamaks 
tervishoiutöötajate nakkusohutus ja vältimaks haiguse raviasutuse sisest levikut tuleb haiglatel 
ümber korraldada tavapärane haigete vastuvõtt. Epideemia kõrgperioodil ei suuda haiglad patsiente 
ära mahutada nakkushaigete raviks ettenähtud ja kohaldatud palatitesse. Vajadus haigla tavapärane 
töö ümber korraldada ilmneb mõningal määral juba esimeste patsientidega, kuivõrd esmalt hoitakse 
nad kõrgendatud ohu kaalutlusel üksikult isoleerituna palatites. Patsientide lisandumisel 
profileeritakse nakkusosakondade töö ümber. Eraldi probleem tekib raskete nakkushaigetega, kes 
vajavad intensiivravi. Iga patsiendi käsitlemine tähendab nakkusohutuse erimeetmete rakendamist. 
Vaatamata nakkusohutuse erimeetmetele näitavad senised sündmused, et haiguspuhangute korral on 
tervishoiutöötajate haigestumine keskmisest kõrgem. Seega lisaks juhuslikule tööst mitte tingitud 
nakatumise riskile on tervishoiutöötajate tööst tingitud haigestumine oluline toimepidevust mõjutav 
riskitegur. Nakkushaigete raviga tegelevad haiglad ei suuda täita täies mahus muud plaanipärast tööd 
ning vajalik on patsientide või tervishoiuressursi osaline ümber jaotamine haiglate vahel, riigi 
tegevusvarude kasutusele võtmine või täiendavate hangete korraldamine ning plaanilise ravi osaline 
peatamine. Seega kokkuvõtlikult võib hinnata, et sündmuse mõju aktiivravi haiglatele kui elutähtsa 
teenuse osutajatele on märkimisväärne. Toimepidevuse tagamiseks on vajalik tavapärase töö 
ümberkorraldamine nii haiglate kui riiklikul tasandil ning täiendavate ressursside kasutusele 
võtmine. Sündmus tähendab olulisi täiendavaid kulusid haiglatele. 

 

Üldarstiabi  

Eraldi äramärkimist vajavad ka perearstid, olgugi et hädaolukorra seaduse mõistes pole tegu 
elutähtsate teenuste osutajatega. Sellegi poolest lasub perearstidel oluline roll haiglaravi mitte 
vajavate kergema haiguskuluga nakkushaigete käsitlemisel epideemia perioodil. Samuti lasub 
perearstidel esmane roll vaktsineerimise läbiviimisel. Sarnaselt teiste haigetega kokku puutuvate 
tervishoiutöötajatega on ka perearstidel tööst tingitud kõrgendatud risk nakkuse saamiseks ja 
haigestumiseks. See omakorda muudab epideemiast tingituna suurenenud üldarstiabi teenuse 
nõudluse foonil keeruliseks üldarstiabi teenuse tavapärase kättesaadavuse tagamise. Möödapääsmatu 
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on nimistu patsientide suunamine ja asendusarstide leidmine kesksel juhtimisel riiklikul tasandil. 
Kokkuvõtlikult toob sündmus kaasa häireid perearstiteenuse kättesaadavuses ning teenuse tagamine 
abivajajatele vajab keskset korraldamist. Nakkusohtlike patsientide käsitlemiseks vajavad perearstid 
täiendavaid isikukaitsevahendeid, perearsti tavapärane tööaeg ei kata tegelikku teenuse nõudlust 
ning mh vaktsineerimise korraldamise näol lisanduvad täiendavad tööülesanded. Sündmus tähendab 
olulisi täiendavaid kulusid perearstidele. 

6) Mõjud majandusele 
Sündmusega kaasnevad olulised otsesed ja kaudsed mõjud majandusele. Sündmuse lahendamine 
tähendab märkimisväärseid kulutusi nii riigi- kui ravikindlustuseelarvele.  
Otsesed sündmusega ja sellega lahendamisega seotud kulud on järgmised: 

- tervishoiuteenuste osutamiseks tehtavad tavapärased ja erakorralised kulud (haiguse 
diagnoosimisega ning raviga seotud kulu, sh isikukaitsevahenditele jm tarvikute ning 
ravimite kulu; TTO-de erakorraline kulu tööjõule, sh kiirabi lisabrigaadide töö, 
haiglatöötajate ja perearstide lisatöö; 

- juhtiva asutuse ja kaasatud asutuste otsesed kulud hädaolukorra lahendamiseks (nt 
teavitustööga seotud kulu).  

 
Sündmusega seotult kaasnevad järgmised olulised kulud: 

- inimeste haigestumisest ning haigusega kaasnevatest püsivatest tervisekahjudest tingitud  
töövõimetuse ja hooldushüvitiste kulu; 

- sündmuse tagajärjel surnud või püsiva tervisekahjustuse saanud inimeste summaarselt 
kaotatud kvaliteetsete eluaastate kulu ühiskonnale.  

 
Vajalikud on kulud tervishoiusüsteemi tavapärase toimimise ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
taastamiseks. Samuti võib arvestada, et kaasnevad kulud muudes eluvaldkondades tavapärase 
olukorra taastamiseks, sh erinevate avalike teenuste kättesaadavuse taastamiseks kriisieelsel tasemel.  
 
Sündmusega kaasnevad kaudsed mõjud majandusele saamata jäänud tulude näol, mis on tõenäoliselt 
isegi suuremad kui sündmuse otsesed kulud. Epideemia kestel võib eeldada, et turismisektor kaotab 
vähemalt poole tavapärasest käibest. Turismisektoriga seotud aga ka eraldiseisvate muude huvi- ja 
meelelahutusteenuste nõudlus väheneb märkimisväärselt. See toob kaasa mõningase mõju nende 
sektorite tavapärasele majandustegevusele.  
 
Kokkuvõtlikult on epideemia sündmusel oluline mõju majandusele nii sündmuse lahendamiseks 
tehtavate otseste kulude, kaasnevate kulude kuid ka kaudselt saamata jäänud tulude näol. Seda 
kinnitavad ka maailmas varem esinenud nakkushaiguste laiaulatuslikud puhangud ja epideemiad. 
Sündmusega kaasnev hinnanguline mõju majandusele võib kokku ulatuda sadadesse miljonitesse 
eurodesse. 
 
7) Välisabi kaasamise vajadus 
Piiriülese leviku või potentsiaalselt piiriüleselt levida võiva ohtliku nakkushaiguse epideemia 
lahendamine ei saa toimuda ühes riigis isoleeritult. Peamiselt WHO aga ka EL struktuuris on selliste 
sündmuste koordineeritud lahendamiseks loonud vastavad rahvusvahelised koostöövõrgustikud. 
Sündmuse lahendamine võib tähendada mõningase välisabi kaasamist, kuid seda pigem just koostöö 
(peamiselt ekspertabi) näol. Välistada ei saa ka välisabi küsimist koostöövõrgustike kaudu 
mingisuguste konkreetsete materiaalsete ressursside ajutise puuduse korral (diagnostikavahendid, 
isikukaitsevahendid vms). Nakkushaigusesse haigestunute saatmine mõne muu riigi raviasutusse või 
ravispetsialistide koondamine Eestisse epideemia hädaolukorra lahendamiseks on pigem 
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ebatõenäoline, kuivõrd sündmus ei ole väga suure tõenäosusega Eesti keskne ja haarab samaaegselt 
ka teise riike. 
 
8) Mõju varale ja looduskeskkonnale  
Mõju varale ja keskkonnale on väike. 
 
1.4.2. Massiline mürgistus   
 
Veebimüügi kaudu turustatav populaarne toidulisand sisaldab ohtlikus koguses toksilist ainet, mis 
põhjustab piiriüleselt, sh Eestis, inimeste massilist mürgistust. 
 
1.4.2.1. Stsenaariumi kirjeldus 
 
Halvima tõenäolise stsenaariumi valiku põhjendus 
Riskianalüüsis on valitud massilise mürgistuse näidisstsenaariumiks sündmus, kus veebimüügi 
kaudu turustatakse populaarset toidulisandit, mille tootmisprotsessis on tekkinud kontaminatsioon 
ohtliku toksilise ainega ning mille tarbimine põhjustab mitmes riigis (sh Eestis) inimeste massilist 
mürgistust. Stsenaariumi valikut toetavad järgmised põhjendused: 
 

- järelevalve veebimüügi kaudu turustatavate toodete ohutuse ja nõuetele vastavuse üle on 
raskendatud, kuivõrd tootja ja vahendaja võivad asuda kolmandas riigis, sh järelevalve 
toidulisandite üle on pisteline; 

 
- kõiksuguste toidulisandite jm tervist toetavate toodete müük on Eestis väga populaarne ning 

kasvava trendiga. Tihti on tegu toodetega, mis on toodetud kolmandates riikides või 
mitteregistreeritud kohalike tootjate poolt. Toodete ohutus ja kvaliteet võib olla 
kontrollimata; 
 

- veebimüük võimaldab toodet lihtsalt ja odavalt turustada samaaegselt paljude riikide 
tarbijatele, mistõttu tervisele ohtlik toode võib sattuda turule ja põhjustada inimeste massilise 
mürgistust samaaegselt mitmes riigis; 
 

- Eestis avastatakse ja kõrvaldatakse müügilt rutiinselt kolmandatest riikidest pärit tooteid, mis 
ei vasta kehtestatud nõuetele, on tervisele ohtlikud või mille suhtes pole teostatud vajalikku 
ohutuskontrolli; 
 

- maailmas on kolmandatest riikidest teada ulatuslikke massilise mürgistuse sündmusi, kus 
legaalne tervisele ohtlik toode on sattunud tarbijateni (nt melamiini mürgistus Hiinas);  
 

- laialt tarbitava toote puhul ei pruugi inimeste massilise mürgistuse tekkepõhjuse ja mürgistust 
põhjustava aine väljaselgitamine olla lihtne ning ühise seose leidmine haigestunute vahel 
võib võtta aega; 
 

- veebimüügi korral võib tervisele ohtliku toote turult kõrvaldamine osutuda keerulisemaks, 
kui toodet turustatakse nii tootja veebimüügikanali aga ka kohalike vahendajate kaudu; 
 

- spetsiifilist laadi toksiliste ainete põhjustatud ägedate mürgistuste ravi võib vajada 
spetsiifilisi vastumürke (antidoote), mis ei pruugi Eestis olla kättesaadavad ning mistõttu 
võib olukorra lahendmaine vajada rahvusvahelise abi kaasamist; 
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- laialt tarbitavast tervisele ohtlikust tootest tingitud massilise mürgistuse juhtumid võivad 
tekkida spontaanselt üle Eesti. Ägeda mürgistusega haiged võivad vajada intensiivravi, mille 
suutlikkus üldhaiglate tasandil on väike. Seetõttu võib olla vajadus suunata haiglate vahel 
ümber patsiente või tervishoiuressurssi. Viimane omakorda võib põhjustada häireid 
tervishoiuteenuste tavapärases kättesaadavuses.   
 

- laialt tarbitavatest toodetest tingitud oht tervisele puudutab praktiliselt kõiki elanikkonna 
kontingente. Seetõttu pälvib massiline mürgistuse sündmus suure avalikkuse tähelepanu. 
Tervisele ohtliku toote (sh toidulisandi) turule sattumisel eeldab sündmuse lahendamine 
mitme ametkonna vahelist koostööd, sh ulatusliku riski- ja kriisikommunikatsioonitegevuse 
korraldamist. See omakorda paneb proovile erinevate ametkondade koostöövõimekuse ja -
suutlikkuse.   

 
Sündmuse algus ja areng 
Euroopa Liidu riik teavitab teisi liikmesriike varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) 
ning WHO IHR kontaktpunkti kaudu kümnekonna teadmata päritolu haigusjuhu esinemisest 
viimaste päevade jooksul. Haigestunud on erinevas vanuses ning riigi mitmest erinevast piirkonnast.  
Paaril juhul on haigestunud ühest leibkonnast. Haigestunutel esineb iiveldus, oksendamine, kõhu-, 
pea- ja lihasvalu, väsimus jm sümptomid. Haigestunutest enam kui pooltel esineb äge 
neerupuudulikkus.  
Järgmiste päevadega mitmekordistub riigis avastatud haigusjuhtude arv, mis ulatub juba sajani. Mitu 
varem haiglasse toodud patsienti on progresseeruva neerukahjustuse tõttu koomas. Vahepeal on 
kinnitust leidnud, et tegu on mükotoksiinist põhjustatud mürgistusega. Mürgistuse allikas on 
väljaselgitamisel, mürgiste seente tarbimine on välistatud. Kahtlustatakse toidutekkelist mürgistust. 
Spetsiifilist antidooti mürgistuse raviks ei ole. Mürgistuse peiteaeg võib olla 2 kuni 17 päeva. 
Samaaegselt tuleb teateid sarnastest ootamatutest ning ebatavalistest massilistest 
mürgitusjuhtumitest ka mitmest teisest EL riigist. Eestis toob nende päevade jooksul kiirabi 
erinevatesse haiglatesse mitmeid ägeda neerupuudlikkusega patsiente, üks raske neerukahjustusega 
patsient on koomas. Eesti teavitab rahvusvaheliste hoiatussüsteemide kaudu inimeste 
rühmaviisilisest haigestumisest. Mitmed riigid on ennatlikult otsustanud kehtestada EL-is toodetud 
toidukaupadele täieliku impordikeelu.    
Järgnevate päevade jooksul on mürgistusega, sh raske neerupuudulikkusega, haiglasse sattunud 
patsientide arv nii Eestis kui mujal mitmekordistunud. Lisandunud on ka raskest neerukahjustusest 
tingitud surmajuhtumeid. Eestis on kokku teada üle 65 mürgitusjuhu, kellest mitmed on surnud. 
Haigusjuhte esineb peamiselt suuremates linnades, kuid haigestunud on ka mujalt üle Eesti. Mitmed 
patsiendid on väiksematest haiglatest edasi suunatud piirkondlikesse haiglatesse. Raskete 
mürgistusjuhtude erakordselt suur arv häirib mitme haigla tavapärast tööd. Haigestunuid lisandub 
pidevalt juurde. Haigestumine Eestis on pälvinud suure avalikkuse ja meediatähelepanu. Ühiskonnas 
on suur nõudlus info järgi. Sotsiaalmeedias levivad kuulujutud tahtlikust mürgistamisest mitmes EL-
i riigis, mis tekitab elanikkonnas paanikat. Samal päeval teavitab üks haigestumisest haaratud 
liikmesriik, et on teinud kindlaks mürgistuse põhjuse. Selleks on populaarne toidulisand, mida 
propageeritakse internetis alternatiivse ravimina mitmete haiguste ennetamiseks ja raviks. 
Toidulisandis on avastatud eluohtlikus koguses mükotoksiini. Toote turustamine ja müük toimub 
peamiselt veebikeskkonna kaudu läbi kohalike vahendajate. Euroopa Komisjoni institutsioonid, sh 
EL toiduohutuse agentuur (EFSA) annavad läbi kiirhoiatussüsteemi RASFF (Rapid Alert System for 
Food and Feed) ametliku hoiatuse toote tervisele ohtlikkuse kohta. Elanikkonda hoiatatakse 
eluohtliku toote kasutamise eest ja selle tarbimisest hoidumiseks. Toote müük keelatakse ning selle 
müügiga tegelev veebileht suletakse.  
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Sündmuse lõpp: 
Mitme nädala jooksul on Eestis kokku saanud mürgistuse ligi paarsada inimest. Raske 
neerupuudulikkus on neist rohkem kui veerandil. Neerupuudulikkusest tingituna sureb kokku ligi 25 
inimest. Ohtliku toote turustamine on keelatud ning alustatud uurimismenetlust. Esialgsed uurimised 
tootja suhtes kinnitavad, et eluohtlik toksiin on sattunud toidulisandisse eksitusena, sest partii 
valmistamiseks on ekslikult kasutatud suures koguses toksiini sisaldavat ja surmavalt mürgist 
looduslikku toorainet.  
 
Sündmuse mõjud 
Sündmuse mõjud on ulatuslikud ning mõjutavad praktiliselt kogu riiki mitmete nädalate jooksul. 
Sündmuse järelmõjud ulatuvad kuudesse. Järgnevalt on välja toodud ülevaade võimalike mõjude 
kohta: 
 
1) Mõju inimeste elule ja tervisele 
Sündmuse tõttu haigestub Eestis ägedasse mürgistusse ligi paarsada inimest, sh üle veerandi neist 
saab mürgistuse tagajärjel raske neerukahjustuse. Mürgistuse tõttu sureb ligi 25 haigestunut. Raske 
neerukahjustusega patsientidest suurel osal kujuneb välja krooniline neerupuudulikkus ja nad vajada 
neerusiirdamist. Seega arvestaval osal rasketel haigetel jäävad mürgistuse tõttu pikaaegsed 
tervisekahjustused, mis mõjutavad nende edasist töövõimet. 
 
2) Mõju ühiskonna stabiilsusele 
Sündmuse häiriv mõju ühiskonna stabiilsusele ei ole pikaajaline. Sündmuse ootamatus võib 
põhjustada ühiskonnas ajutiselt mõningal määral paanikat ja ebakindlust. Paanika ja ebakindluse 
tekkimise tõenäosust võib suurendada ka massi- ja sotsiaalmeedias leviv vastuoluline informatsioon.  
 
3) Mõju riigiasutustele 
Sündmuse lahendamist juhtivale ja sündmuse lahendamisse kaasatud riiklikele institutsioonidele 
tähendab kõnealune sündmus tavapärasest oluliselt intensiivsemat lisatööd. Juhtiv asutus peab oma 
tööprotsessid ümber korraldama, et tagada kriisireguleerimiseks (sh kriiskommunikatsiooniks) 
vajalik võimekus. Üldise hirmu tõttu võib kasvada kõnede arv Häirekeskusesse, seda eriti perioodil, 
kui ei ole teada mürgistuste tekke põhjus. Edaspidi sõltub koormus Häirekeskusele, kui tõhus on 
ametlik kriisikommunikatsioon inimeste informatsioonivajaduse rahuldamiseks.  
 
4) Mõju elutähtsate teenuste toimimisele 
Sündmus ei avalda märkimisväärset mõju elutähtsate teenuste toimepidevusele (v.a. vältimatu abi).  

Mõju vältimatu abi kui elutähtsa teenuse toimepidevusele on oluline. Elutähtsa teenuse osutajateks 
on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes kiirabibrigaadi pidajad ja haiglavõrgu 
arengukava haiglad.  

 

Kiirabibrigaadi pidajad 

Sündmuse kestel kasvab kiirabibrigaadide väljasõitude arv nii tegelike abivajajate kui ka mürgistuse 
hirmus tekkivate väljakutsete näol. Väljasõidud tekivad sealjuures tavapärastele väljasõitudele 
lisaks. Seega kiirabibrigaadide üldine hõivatus sündmuse tõttu kasvab. Samas ei ole antud 
stsenaariumi korral kiirabi vajavate mürgistusjuhtumite arv nii ulatuslik ning hajutatud nädalatele. 
Seetõttu võib eeldada, et kiirabibrigaadid suudavad väljakutseid ära teenindada ning ei teki oht 
toimepidevuse katkemiseks. Kiirabibrigaadi pidajatel võib tekkida vajadus rakendada tööle 
teeninduspiirkonnas lisabrigaade. Lühiajalisema ja ühte Eesti piirkonda lokaliseeruva massilise 
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mürgistuse sündmuse korral on kiirabiressursi ümberjaotamine riigi piires möödapääsmatu 
(tõenäoline nt salaalkoholist või narkootilistest ainetest tingitud massilise mürgistuse korral).  

 

Haiglavõrgu arengukava haiglad 

Sündmuse mõju aktiivravi haiglatele kui elutähtsa teenuse osutajatele on arvestatav. Haiglatele 
kaasneb täiendav töökoormus erakorraliselt suure ägedate mürgistuste tõttu. Toimepidevuse 
tagamiseks on haiglatel vaja tööle rakendada valvepersonal. Samuti võib olla vajalik mõningal juhul 
tavapärase töö ümberkorraldamine haiglate tasandil. Väiksemates haiglates võib tekkida vajadus 
suunata raske mürgistusega patsiente ümber teistesse haiglatesse või peatada ajutiselt plaaniline ravi. 
Sündmuse lahendamine tähendab täiendavaid kulusid haiglatele. Antud stsenaariumi kohaselt küll 
ei ole vajadust võtta kasutusele või täiendada antidootide varu, kuid mõne muu aine põhjustatud 
massilise mürgistuse korral võib see olla vajalik.  

5) Mõjud majandusele 
Sündmusega kaasnevad otsesed ja kaudsed mõjud majandusele on olulised. Sündmuse lahendamine 
tähendab kulutusi nii riigi- kui ravikindlustuseelarvele.  
Otsesed sündmuse ja sellega lahendamisega seotud kulud on järgmised: 

- mürgistatutele tervishoiuteenuste osutamise kulud, sh järelravi kulu (nt neerusiirdamised ja 
sellega kaasnevad tervishoiuteenused); 

- TTO-de erakorralised kulud sündmuse lahendamiseks (valvepersonali lisatöö jms) 
- juhtiva asutuse ja kaasatud asutuste otsesed kulud hädaolukorra lahendamiseks (nt 

teavitustööga ja menetlustoimingutega seotud kulu).  
 
Sündmusega seotult kaasnevad järgmised kulud: 

- inimeste haigestumisest ning haigusega kaasnevatest püsivatest tervisekahjudest tingitud  
töövõimetuse ja hooldushüvitiste kulu; 

- sündmuse tagajärjel surnud või püsiva tervisekahjustuse saanud inimeste summaarselt 
kaotatud kvaliteetsete eluaastate kulu ühiskonnale.  

 
Sündmuse kaudsed kulud avalduvad läbi saamata jäänud tulu, mille põhjustab kolmandate riikide 
kehtestatud ajutine toiduainete impordikeeld EL toodetele. 
   
Sündmusega kaasnev hinnanguline kulu kokku Eest riigile võib ulatuda kümnetesse miljonitesse 
eurodesse. 
 
6) Välisabi kaasamise vajadus 
Piiriülese levikuga tervisesündmuse koordineeritud lahendamiseks on WHO aga ka EL struktuuris 
loodud vastavad rahvusvahelised koostöövõrgustikud. Sündmuse lahendamine võib tähendada 
mõningase välisabi kaasamist, kuid seda pigem just koostöö (peamiselt ekspertabi) näol. Välistada 
ei saa ka välisabi küsimist koostöövõrgustike kaudu mingisuguste materiaalsete ressursside ajutise 
puuduse korral – nt antidootid, erakorralist neerusiirdamist vajavate patsientide hulk. Haigete 
saatmine mõne muu riigi raviasutusse või ravispetsialistide koondamine Eestisse mürgistuste 
hädaolukorra lahendamiseks selliste stsenaariumite korral võib olla arvestatavas ulatuses realiseeruv. 
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1.5. Tõenäosuse ja tagajärgede hindamine 
 
1.5.1. Epideemia tõenäosuse hindamise tabel 
Sõnaline 
väärtus 

väga väike väike keskmine suur väga suur 

Kriteerium harvemini 
kui üks kord 
100 aasta 
jooksul 

üks kord 50 – 
100 aasta 
jooksul 

üks kord 20 – 
50 aasta 
jooksul 

üks kord 5 – 
20 aasta 
jooksul 

tihemini kui üks 
kord 5 aasta jooksul 

Tõenäosus: SUUR Hoolimata suhteliselt stabiilsest nakkushaiguste 
epidemioloogilisest olukorrast Eestis, on maailmas reaalsed 
riskid ohtlike nakkushaiguste puhangute ja epideemiate tekkeks 
ning nende pandeemiliseks levikuks olemas. Sealjuures ohtliku 
nakkushaiguse levik Eestisse ei ole välistatud. Epideemia tekke 
tõenäosust suurendab sotsiaaldemograafiliste trendide (nt 
inimpopulatsiooni jätkuv kasv ja globaliseerumine) koosmõju 
piirkondlike riskiteguritega (nt vaesusest või sõjalistest 
konfliktidest tingitud puudulik tervisekaitse- ja 
tervishoiukorraldus, massiline migratsioon/immigratsioon). 
Eraldi tähelepanu vajab antimikroobse resistentsuse kasv kui 
globaalne rahvatervist ohustav nähtus. Välistatud ei ole ka uue 
või uute omadustega või harva esineva nakkushaiguse 
spontaanne ringlusse ilmnemine ning seda sõltumata epideemia 
teket soodustavate tegurite olemasolust. Viimase 20 aasta 
jooksul on mitmeid näiteid ohtlike nakkushaiguste ringlusse 
ilmnemisest, sh erinevad uued gripiviiruse tüved, MERS ja 
SARS ning ebola viirusnakkus.  

 
1.5.2. Epideemia tagajärgede hindamise raskusastmed 

Raskusaste 1 2 3 4 5 

Sõnaline 
väärtus 

vähetähtis kerge raske väga raske katastroofiline 

I Elu ja tervis  

Surnud (arv) ≤ 5 6−15 16−50 51−200 > 200 

Vigastatud või 
haigestunud 

(arv) 
≤ 15 16−45 46−150 151−600 > 600 

Evakueeritud 
(arv) 

≤ 50 51−200 201−500 501−2000 > 2000 

II Vara      
Otsene 

rahaline kulu 
(mln eurot) 

< 1 1−10 11−50 51−100 > 100 

Kaudne 
rahakulu 

vähetähtis väike suur väga suur katastroofiline 

III 
Looduskeskko

nd 
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Mõju ulatus 
(km2) 

< 1 1−10 11−100 101−1000 > 1000 

Mõju kestus <1 kuu 1−6 kuud 6−12 kuud 1−3 aastat > 3 aasta 
IV Elutähtsad 

teenused  
     

Otseselt 
mõjutatud 

teenuste arv 
0−1 2−3 4−5 6−7 ≥ 8 

Kestus < päev 1−6 päeva 
1 – 2 

nädalat 
2 nädalat 

kuni 1 kuu kauem kui 1 kuu 

Tagajärgede 
koondhinnang 

(arvutuslik) 

  2,8     

Tagajärgede 
koondhinnang (töögrupi 
otsusel):  
4 (VÄGA RASKE) 

Tagajärjed elule ja tervisele on väga rasked ennekõike suure 
haigestunud inimeste ja sh raskete haigusjuhtude ning surmajuhtude 
tõttu. Sündmus kestab pikalt, mistõttu on ka mõjud nii elutähtsatele 
teenustele (ennekõike vältimatu abi) kui ka muudele teenustele 
pikaajalised ning ulatuslikud. Sündmuse järelmõjud võivad kesta 
aastaid (teenuste taastumine sündmuse eelsele tasemele). Sündmus 
häirib märkimisväärselt ühiskonna tavapärast toimimist, põhjustab 
hirmu ja ebakindlust. Sündmuse lahendamisega kaasnevad 
märkimisväärsed otsesed kulud, kuid veelgi ulatuslikumad on 
sündmusega seotud kaudsed kulud. Otsesed mõjud 
looduskeskkonnale ja varale on väikesed, kuivõrd sündmus ei ole 
sedalaadi iseloomuga, mispärast saaks vahetult kahjustatud 
looduskeskkond või inimeste vara.  
 
Arvestades sündmuse väga rakseid tagajärgi inimeste elule ja 
tervisele, vältimatu abi toimepidevuse ulatuslikke häireid või 
katkemist ning sündmuse pikaaegset kestust ja järelmõju on 
tagajärgede koondhinnangut tõstetud raskelt väga raskele.  

Riskiklass (arvutuslik): 
B4 (kõrge) 

KÕRGE 

Lõplik riskiklass (töögrupi 
otsusel): 
B4 (kõrge) 
 

KÕRGE 

 
1.5.3. Massilise mürgistuse tõenäosuse hindamise tabel 
Sõnaline 
väärtus 

väga väike väike keskmine suur väga suur 

Kriteerium harvemini 
kui üks kord 
100 aasta 
jooksul 

üks kord 50 
– 100 aasta 
jooksul 

üks kord 20 
– 50 aasta 
jooksul 

üks kord 5 – 
20 aasta 
jooksul 

tihemini kui üks 
kord 5 aasta jooksul 

Tõenäosus: SUUR Erinevate alternatiivsete tervistavate eluviiside praktiseerimine 
ja sealjuures mõnikord ka mitte tõenduspõhiste ja suisa ohtlike 
toodete tarbimine on kasvava populaarsusega. Seesugused 
tooted on vabalt kättesaadavad veebimüügi või kohalike 
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vahendajate kaudu. Välistatud pole võimalus, et tootja või 
vahendaja on oma tegevusalal täiesti registreerimata. Toodete 
ohutuse ja toote nõuetele vastavuse üle on kontroll pisteline.      
Seetõttu on arvestatav risk, et ekslikust veast või hooletusest 
võib mõnda laialt turustatavasse tootesse sattuda või 
tootmisprotsessis tekkida toksiline aine ning seda piisavalt 
suures kontsentratsioonis et põhjustada paljude inimeste rasket 
mürgistust. 

 
1.5.4. Massilise mürgistuse tagajärgede hindamise raskusastmed 

Raskusaste 1 2 3 4 5 

Sõnaline 
väärtus 

vähetähtis kerge raske väga raske katastroofiline 

I Elu ja tervis  

Surnud (arv) ≤ 5 6−15 16−50 51−200 > 200 

Vigastatud või 
haigestunud 

(arv) 
≤ 15 16−45 46−150 151−600 > 600 

Evakueeritud 
(arv) 

≤ 50 51−200 201−500 501−2000 > 2000 

II Vara      
Otsene 

rahaline kulu 
(mln eurot) 

< 1 1−10 11−50 51−100 > 100 

Kaudne 
rahakulu 

vähetähtis väike suur väga suur katastroofiline 

III 
Looduskeskko

nd 

     

Mõju ulatus 
(km2) 

< 1 1−10 11−100 101−1000 > 1000 

Mõju kestus <1 kuu 1−6 kuud 6−12 kuud 1−3 aastat > 3 aasta 
IV Elutähtsad 

teenused  
     

Otseselt 
mõjutatud 

teenuste arv 
0−1 2−3 4−5 6−7 ≥ 8 

Kestus < päev 1−6 päeva 
1 – 2 

nädalat 
2 nädalat 

kuni 1 kuu 
kauem kui 1 kuu 

Tagajärgede 
koondhinnang 

(arvutuslik) 

  2,3  
   

 

Tagajärgede 
koondhinnang (töögrupi 
otsusel):  
3 (RASKE) 

Sündmuse tagajärjed elule ja tervisele on rasked ennekõike suure 
haigestunud inimeste arvu, sh raskete mürgistusjuhtude tõttu. 
Märkimisväärne on ka sündmuse tagajärjel hukkunute arv. Inimeste 
ägedate ja raskete mürgistusjuhtude rühmaviisiline koosesinemine on 
kindlasti ootamatu ja pigem kiire kuluga sündmus, mis toob kaasa 
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tervishoiuteenuste kättesaadavuse häireid kas piirkondlikul või 
üldiselt riiklikul tasandil. Sündmuse kiire ja ootamatu areng päädib 
piiratud perioodil elanikkonna hirmude ja teatud ebastabiilsusega. 
Sündmuse järelmõjud kestavad pikemalt ja seda ennekõike raskete 
mürgistusjuhtudega inimeste ravi näol. Sündmuse lahendamisega 
kaasnevad märkimisväärsed otsesed ja kaudsed tervishoiukulud. 
Mõjud looduskeskkonnale ja otsesed mõjud varale on väikesed.  
Arvestades sündmuse rakseid tagajärgi inimeste elule ja tervisele 
ning võimalikke piirkondlikke või üleriigilisi vältimatu abi 
toimepidevuse häireid ning sündmuse ootamatut ja kiiret arengut on 
tagajärgede koondhinnangut tõstetud kergelt raskele. 

Riskiklass (arvutuslik): 
B3 (oluline) 

OLULINE 

Lõplik riskiklass (töögrupi 
otsusel): 
B3 (oluline) 

OLULINE 

 
1.5.5. Riskimaatriks  

 
 TAGAJÄRG 

T
Õ

E
N

Ä
O

S
U

S 

  
vähetähtis 

(1) 
kerge (2) raske (3) 

väga raske 
(4) 

katastroofiline 
(5) 

Väga suur 
(A) 

keskmine oluline kõrge väga kõrge väga kõrge 

Suur (B) keskmine oluline 
Massiline 
mürgistus 

Epideemia väga kõrge 

Keskmine 
(C) 

madal keskmine oluline kõrge kõrge 

Väike (D) madal keskmine oluline oluline kõrge 

Väga väike 
(F) 

madal madal keskmine oluline kõrge 
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2. RISKIANKEEDID 
RISKIANKEET 

1. Hädaolukorrani viiva sündmuse nimi  
 
Epideemia 
2. Riskianalüüsi koostanud juhtiv asutus 
 
Terviseamet  
 

3. Riskianalüüsi koostamise 
kuupäev: 
4. Viide riskianalüüsile: 

5. Kokkuvõte toimunud sündmustest 
 
Nakkushaiguste puhangud ja epideemiad on loomulik nähtus. Teatud soodsate tingimuste 
kokkulangevus (sh uue ja seni teadmata nakkushaiguse ringlusse ilmnemine) võib põhjustada 
maailma eri paigus ulatusliku epideemia tekke ja selle leviku teistesse riikidesse. Uutest ja seni 
teadmata nakkushaiguste levikust põhjustatud epideemiate näidetena võib välja tuua SARS ja 
MERS koronaviiruse, ebola viirusnakkuse ja uute gripiviiruste poolt põhjustatud piiriülese 
levikuga epideemiad. Seetõttu või epideemia tekke üldist tõenäosust pidada suureks.   
6. Analüüsitud stsenaariumid 
Maailmas tekib inimpopulatsioonis uus 
ohtlik nakkushaigus, mis levib inimeselt 
inimesele ning mille sissetoomine Eestisse 
tingib riigisisese epideemia tekke. 

Stsenaariumi riskiklass:  B4 

  
7. Hädaolukorraks laieneda võivad sündmuse stsenaariumid: 
 
Maailmas tekib inimpopulatsioonis uus ohtlik nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele ning 
mille sissetoomine Eestisse tingib riigisisese epideemia tekke. 
8. Elanikkonnakaitse meetmed 
 
Avalikkuse teavitamine ning nakkusohutus- ja käitumisjuhiste andmine. Immuniseerimiskava 
põhine elanikkonna vaktsineerimine. Vaktsiin-välditava nakkushaiguse epideemia korral 
ulatusliku vaktsineerimisprogrammi läbiviimine. 
9. Riskikommunikatsiooni meetmed 
 
Elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja nakkushaiguste leviku riske maandavate harjumuste 
juurutamine, sh teave esinevatest nakkushaiguste ohtudest (ka välisriikides), nakatumist ja 
haigestumist ennetavatest meetmetest (sh hügieenimeetmed ja vaktsineerimine), nakkusohu 
korral käitumine jms. Elanikkonna vaktsineerimistega kõrge hõlmatuse tagamiseks ja 
epideemilise potentsiaaliga vaktsiin-välditavate nakkushaiguste leviku vältimiseks selgitada 
välja läbi küsitluste/uuringute korraldamise vaktsineerimistest keeldumiste põhjused, koostada 
tõenduspõhiseid, fookusgrupil testitud ning kaasaegset infokeskkonda ja info tarbimist 
arvestavaid kommunikatsioonimaterjale ning levitada neid sobivates kanalites. Viia läbi 
tervishoiutöötajate koolitusi ja töötada välja juhismaterjale suhtlemisvõtete omandamiseks 
patsientidega vaktsineerimise teemade käsitlemisel. 
10. Muud meetmed:  
Eelkokkulepete sõlmimine vaktsiinide hankimiseks, tervishoiuvarude hoidmine ja pidev 
täiendamine nakkushaiguste ennetamiseks, leviku vältimiseks ja ravimiseks vajalike ravimite 
ning meditsiinivahenditega (sh isikukaitsevahendid).  
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RISKIANKEET 
1. Hädaolukorrani viiva sündmuse nimi  
 
Massiline mürgistus 
2. Riskianalüüsi koostanud juhtiv asutus 
 
Terviseamet  
 

3. Riskianalüüsi koostamise 
kuupäev: 
4. Viide riskianalüüsile: 

5. Kokkuvõte toimunud sündmustest 
 
Massilise mürgistuse üheks tekkepõhjuseks võib olla legaalsete kuid ohutusnõuetele mitte-
vastavate toodete tarbimine (nt toit ja toidulisandid). Samuti võivad massilise mürgistuse 
põhjustada illegaalsed tooted (alkohol, narkootikumid). Enamik teadaolevatest massilise 
mürgistuse juhtudest on tingitud salaalkoholi tarbimisest, mis sisaldab metanooli või muid 
surrogaate). Eesti taasiseseisvumise ajast on teada üks massilise mürgistuse juhtum, mis oli 
põhjustatud salaalkoholist (metanoolist). Ennekõike salaalkoholi ja narkootikumide leviku ning 
tarbimise tõttu saab massilise mürgistuse tekke tõenäosust pidada suureks. Massilise mürgistuse 
tekke võimalust legaalsete kuid ohutusnõuetele mitte-vastavate toodete tarbimise tõttu ei saa 
lõplikult välistada. 
6. Analüüsitud stsenaariumid 
Veebimüügi kaudu turustatav populaarne 
toidulisand sisaldab ohtlikus koguses 
toksilist ainet, mis põhjustab piiriüleselt, sh 
Eestis, inimeste massilist mürgistust. 

Stsenaariumi riskiklass:  B4 

  
7. Hädaolukorraks laieneda võivad sündmuse stsenaariumid: 
 
Veebimüügi kaudu turustatav populaarne toidulisand sisaldab ohtlikus koguses toksilist ainet, 
mis põhjustab piiriüleselt, sh Eestis, inimeste massilist mürgistust 
8. Elanikkonnakaitse meetmed 
 
Avalikkuse teavitamine, hoiatus- ja käitumisjuhiste andmine. Antidootide varude hoidmine 
enamlevinud mürgistusjuhtude raviks.    
9. Riskikommunikatsiooni meetmed 
 
Elanikkonna teadlikkuse tõstmine salaalkoholi ja narkootiliste ainete ning ohutusnõuetele mitte-
vastavate toodete tarbimisega seotud mürgistusriskidest. Teadlikkuse suurendamine 
mürgistusteabekeskuse veebilehest ja infoliinist.   
10. Muud meetmed:  
Tervishoiuvarude hoidmine ja pidev täiendamine vajalike ravimite ja meditsiinivahenditega 
mürgistusjuhtude raviks. 
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Riskianalüüsi lisa. Väga kõrge ja kõrge ohupotentsiaaliga nakkushaigused 
 

Nakkushaigus Haigusekitaja  Nakkusallikas/ 
reservuaar 

Siirutajad/ 
vektorid  

Levikuteed/ faktorid 
 

A rühm: väga kõrge ohupotentsiaaliga nakkushaigused ja haigustekitajad 
 
Siberi katk 
(Anthrax) 

Bacillus anthracis loomad  Kokkupuude infitseeritud 
loomade või saastatud 
loomasaadustega; 
eoste sissehingamisel 

Botulism Clostridium 
botulinum toksiin 

loomad ja kalad  C.botulinumi toksiiniga 
saastatud toit;  
C.botulinumi eostega 
uimastid (narkomaanidel) 

Malleus  Burkholderia mallei loomad  Kokkupuude infitseeritud 
loomadega 

Hemorraagilised 
viiruspalavikud 
(HVP), sh 

    

Kongo- Krimmi 
HVP 

Kongo- Krimmi  
viirus 
 

kodu- ja 
metsloomad 
(veised, lambad, 
jänesed), linnud 

puugid 
(eeskätt 
Hyalomma) 

Puukide hammustusega 
(viiruse laialdane levik on 
seotud ka rändlindude ja 
puukide liikumisega) 

Lassa HVP Lassa viirus rotid  Rotide uriiniga saastunud 
tolmu, toiduainete ja 
esemete kaudu.  
Haiglasisene nakatumine 
toimub  patsientide vere ja 
eritiste kaudu 

Ebola HVP Ebola viirus ahvid, nahkhiired 
endeemilistes 
piirkondades 

 Ei ole lõplikult 
väljaselgitatud.  
Patsientide veri ja 
sekreedid on 
nakkusohtlikud 

Marburgi HVP  Marburg virus ahvid, nahkhiired 
endeemilistes 
piirkondades 

 Ei ole lõplikult 
väljaselgitatud.  
Patsientide veri ja 
sekreedid on 
nakkusohtlikud 
 

Katk Yersinia pestis Närilised (ca 200 
liiki), kaamelid, 
ahvid, šakaalid 

kirbud Kirpude vahendusel, 
vigastatud naha või 
limakesta kaudu; 
kopsuvormi korral – 
piisknakkusena;  
harva toidu kaudu  

Pärisrõuged Variola major Haige inimene. 
Alates 1980 
aastast 
haigustekitaja 
olemas ainult 
WHO poolt 

 Piisknakkuse ja kontakti 
teedel 
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Nakkushaigus Haigusekitaja  Nakkusallikas/ 
reservuaar 

Siirutajad/ 
vektorid  

Levikuteed/ faktorid 
 

määratud 
laborites 

Tulareemia Francisella tularensis Mets- ja 
koduloomad, 
närilised  

puugid ja 
sääsed 

Puukide/sääskede 
hammustustel; kokkupuude 
infitseeritud loomade ja 
saastatud loomasaadustega; 
vee kaudu 

B rühm: kõrge ohupotentsiaaliga nakkushaigused ja haigustekitajad 
 
Brutselloos Brucella abortus 

Brucella melitensis 
Brucella suis 

koduloomad  Kokkupuutel haigete 
loomade või saastatud 
esemetega; 
toidu kaudu; 
piisknakkusena; 
doonoriverega 

Koolera Vibrio cholerae 
serogrupp 01 ja 0139 

Haige inimene 
 

saastunud 
keskkonnateg
urid (joogi-, 
pinna-, 
merevesi) 

Fekaal-oraalsel teel, 
vee kaudu 

Difteeria Corynebacterium 
diphtheriae 

Haige inimene 
või pisikukandja 
 

 Piisknakkuse ja kontakti  
teel 

Shigelloos Shigella dysenteriae Haige inimene 
või pisikukandja 

 Fekaal-oraalsel teel, 
vee kaudu 

Chikungunya 
viiruspalavik 

Chikungunya viirus Haige inimene 
ahvid 

Aedes sääsed 
(A.aegypti, 
A.albopictus 
jm)  

Sääse hammustuse ja 
doonoriverega 

Hantaaviiruslik  
kopsusündroom 

Hantaan viirus karihiired  Näriliste sekreetide kaudu 

Enterohemorraa
gilise  
E. coli nakkus 
 

E. coli O157:H7 
(EHEC) 

Haige inimene 
 

 Toidu ja vee kaudu 

Gripp Influenza viirus  
(uus  tüüp) 

Haige inimene, 
(linnud, sead) 

 Piisknakkuse teel 

Leegionäri-
haigus 

Legionella 
pneumophila 

Veekeskkond 
(veesüsteemid, 
jahutusseadmed, 
niisutajad, spad 
jm) 

 Piisknakkuse teel 
veeaerosooli 
sissehingamisel 

Leetrid Morbillivirus Haige inimene  Piisknakkuse teel 
Melioidoos Burkholderia 

pseudomallei 
Loomad  (kitsed, 
veised, hobused, 
sead, ahvid jm) ja 
närilised 

 Saastunud tolmu,  
toiduainete ja vee kaudu 

Meningokokkna
kkus 

Neisseria 
meningitidis 

Haige inimene 
või pisikukandja 

 Piisknakkuse teel 

Paratüüfus Salmonella paratyphi Haige inimene 
või pisikukandja 

 Fekaal-oraalsel teel, 
vee kaudu 
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Nakkushaigus Haigusekitaja  Nakkusallikas/ 
reservuaar 

Siirutajad/ 
vektorid  

Levikuteed/ faktorid 
 

Ornitoos ehk 
psitakoos 

Chlamydia psittaci linnud  Õhu kaudu 

Äge poliomüeliit polioviirus Haige inimene 
või viirusekandja 

 Fekaal-oraalsel teel, 
 vee kaudu 

Q- palavik Coxiella burnetii Lambad, kitsed, 
lehmad 

 Piima kaudu, 
õhu kaudu 

Tuberkuloos Mycobacterium 
tuberculosis 

Haige inimene, 
loomad (veised, 
sead jm) 

 Õhu kaudu (kopsuvorm) 

Kõhutüüfus Salmonella typhi Haige inimene 
või pisikukandja 

 Fekaal-oraalsel teel, 
vee kaudu 

Epideemiline 
tähniline tüüfus 

Rickettsia prowazekii Haige inimene 
 

pea- või  
riidetäi 

Pea- või riidetäide kaudu 

Jaapani 
entsefaliit 

Japanese encephalitis 
viirus 

Loomad (sead), 
linnud 

sääsed Culex 
pipiens, 
Culex 
trithaeniorhy
nchus, Aedes 
togoi  ja 
Aedes 
japonicus 

Sääse hammustustega 
 

Puukentsefaliit Puukentsefaliidi-  
viirus 

Loomad, 
närilised 

puugid Puukide hammustustega 

Lääne-Niiluse 
viiruspalavik 

West Nile viirus Haige inimene, 
linnud, hobused 

sääsed Sääse hammustuse ja 
doonoriverega 

 


