
 

Eesti puudulik hepatiidiravi kujutab endast ohtu 
rahvatervisele, selgub hiljuti koostatud 30 riigi 
edetabelist 

Brüssel, 6. november 2012 

 

Hepatiidiga seotud haigustesse sureb igal aastal 125 000 eurooplast. Euroopas on kokku 

23 miljonit hepatiiti nakatunud inimest, kellest suurem osa ei ole sellest ise teadlik. See 

muudab neid nakkuse levitamise seisukohast väga ohtlikeks. Uues uuringus võrreldi 

hepatiidiravi ja hepatiidiga võitlemise kava 30 Euroopa riigis eesmärgiga leida kõige 

edukamad näited, mille põhjal kujundada parimad üleeuroopalised tavad võitluseks 

hepatiidiga. Esikoha saavutas uuringus Prantsusmaa, kellele järgnesid Sloveenia ja 

Saksamaa. Eesti sai 1000 võimalikust punktist 576 ning jäi 29. kohale. 

 

Kuigi Euroopas elab hinnanguliselt umbes 23 miljonit kroonilise B- (HVB) ja/või C-

hepatiidiga (HVC) inimest, on viirusliku hepatiidi epideemiat seni Euroopas suuresti 

ignoreeritud. Selle arvu juures tuleb silmas pidada, et haigus diagnoositakse väga vähestel 

nakatunutel. Isegi riikliku strateegiaga riikides saab diagnoosi alla 40% nakatunutest. 

Suurbritannias ja Saksamaal avastatakse 14–18% haigusjuhtumitest. Enamikus teistes riikides 

jääb avastamise määr 0,3% (Kreeka) ja 3% (Poola) vahele. See tähendab, et miljonid 

eurooplased ei ole oma hepatiidist teadlikud. 

 

Valitsused ei pea tõhusat hepatiidivastast võitlust kuigi oluliseks. Peamised erandid on 

Ühendkuningriik (Šotimaa ja üha enam ka Inglismaa) ja Prantsusmaa. See tähendab, et isegi 

paljudes suure hepatiidiindeksiga riikides on vaja veel palju ära teha! 

 

Umbes 14 miljonit inimest on HVBkandjad. See haigus levib peamiselt nakatunud vere või 

kehavedelike (sperma, tupesekreet, rinnapiim ja sülg) vahendusel. 

 

Veel 9 miljonit on HVC nakkuse kandjad, mis levib peamiselt ühiseid süstlaid kasutavate 

narkomaanide seas. Enne 1992. aastat põhjustasid uusi nakkusjuhtumeid ka vereülekanded, 

sest nende ohutusnõuded olid leebemad. 

 

Kõrge risk haiguse saamiseks ja levitamiseks on mitte ainult vereülekandeid saavatel 

patsientidel,vaid ka intravenoosseid süste saavatel inimestel, nakatunud emade lastel, 

professionaalsetel intiimteenuste pakkujatel, vangidel, meestega seksuaalvahekorras olevatel 

meestel, aga ka tervishoiutöötajatel ja migrantidel. Eriti just HVB võib sageli esineda ilma 

selgete sümptomiteta, mistõttu kandja ei ole enamasti ise oma haigusest teadlik. See seab 

üldpopulatsiooni tervikuna ohtu ning muudab avalikkuse teavitamise tähtsaks.  



 

Kuna kroonilist hepatiiti sageli ei ravita – vähem kui 20% patsientidest saavad ravi –, on see 

oluline maksatsirroosi ja esmasesse maksavähki haigestumise põhjus. 

 

Euroopa hepatiidistrateegia säästab elusid 

EL ja liikmesriikide valitsused on asunud otsima võimalusi haiguse kahjuliku mõju 

vähendamiseks. Seepärast on oluline välja selgitada, millised tegutsemisviisid on edukad. 

Täna esitlesid Euroopa Maksahaigustega Patsientide Ühing (ELPA; kes on ühtlasi 

levitanud pressiteavet indeksi kohta) ja eksperdikeskus Health Consumer Powerhouse 

(HCP) Brüsselis ühiselt Euroopa hepatiidiindeksit (EHepI), mis võrdleb haigusega võitlemise 

strateegiat ja ravi 30 Euroopa riigis. Uuring osutab paljudele parandamist vajavatele 

valdkondadele ning formuleerib Euroopa hepatiidistrateegia. 

 

 Tõhusad B-hepatiidi vaktsineerimisprogrammid. 

 Kergesti kättesaadavad tasuta skriinimisprogrammid kogu elanikkonnale ja kõigile 

riskigruppidele. 

 Teavituskampaaniad, et suurendada haiguse avastamismäära ja vähendada 

riskikäitumist nii üldpopulatsioonis kui ka põhilistes nakkusekandjate rühmades. 

 Vajadusel ravile ligipääsu võimaldamine (mitte ainult riiklikult toetatud ravile, vaid 

ka personaliseeritud ravile), tervisealane teavitustöö ja sotsiaalne toetus. 

 Kvalifitseeritud professionaalide koolitamine eesmärgiga optimeerida haiguse 

ohjamist parimate tavade kohaselt. 

 Riiklike registrite loomine asjakohaste andmete hankimiseks, mis võimaldavad 

analüüsida seda, kuidas saaks olemasolevaid ressursse parimal viisil kasutada, ning 

samuti parandamist vajavate valdkondade tuvastamiseks ja hindamiseks. 

 EL lubab võtta rahvatervise edendamises juhtrolli. Riikidepoolsete jõupingutuste 

koordineerimiseks on vaja riiklikke strateegiaid. 

 

„On hädavajalik muuta hepatiidiravi Eestis prioriteediks” 

- Hepatiit on paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides alaravitud. „Eriti valusalt tõuseb 

see esile kolmes Balti riigis, mille näitajad olid 30 riigi omavahelises võrdluses kõige 

kehvemad,” lausus EHepI projektijuht dr Beatriz Cebolla. Eesti ei pea hepatiiti kiiret 

sekkumist vajavaks rahvatervise probleemiks, viidates haiguse madalale 

esinemissagedusele. Avastamata juhtumite suur hulk enamikus riikides näitab, et see 

võib olla ohtlik hoiak. 



 

Eestis on vaktsineerimine imikutele ja HVB vaktsineerimine noorukitele tasuta ning 

vaktsineeritute protsent on väga kõrge. Tervishoiutöötajad ja vangid saavad lasta ennast tasuta 

vaktsineerida, kuid teised eestlased, sealhulgas kõrge riskiga grupid, peavad oma vaktsiinide 

eest maksma. Kuigi viiruse skriinimine on riiklikult rahastatud, hõlmab see väikest osa 

elanikkonnast. 

- „On lootust, et uus register tõhustab epidemioloogilisi uuringuid ja tõstab 

hepatiidiravi Eesti tervishoiu tavatasemele lähemale,” lisas dr Cebolla. 

 

Indeksi on koostanud eksperdikeskus Health Consumer Powerhouse Ltd, kes on alates 2004. 

aastast mõõtnud tervishoiualaseid näitajaid 35 riigis, võttes tarbija seisukoha. ELPA (Euroopa 

Maksahaigustega Patsientide Ühing) on toetanud EHepI koostamist piiramatu grandiga. 

Aruande täistekst, indeksi maatriks, graafikud ja riiklikud pressiteated on saadaval aadressil 

www.healthpowerhouse.com 

 

Päringud: info@healthpowerhouse.com või 

Dr Arne Bjornberg: +467 0584 8451   

Dr Beatriz Cebolla: +346 2078 3383 
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