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Seitse viisi, kuidas vähendada nakkusi narkootikume süstivatel 
inimestel: ECDC ja EMCDDA juhendav ühisaruanne 

 
Seitse sekkumisviisi, üks eesmärk: ennetada nakkusi narkootikume süstivatel inimestel.                
Täna avaldatud uues suunisdokumendis on kaks ELi asutust – Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus (ECDC) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) – 
ühendanud oma jõud, et tuvastada seitse sekkumisvõimalust, kuidas vähendada ja ennetada 
nakkusi selles haavatavas sihtrühmas. Paljud Euroopa riigid on viimastel aastatel saavutanud 
märkimisväärset edu narkootikumidega seotud nakkuste vähendamisel. Narkootikumide süstimine 
on aga jätkuvalt üks peamisi nakkushaiguste põhjusi Euroopas. Kavandatud sekkumised ulatuvad 
süstimisvahendite jagamisest, testimisest ja vaktsineerimisest nakkuste ja narkosõltuvuse ravini. 
Parima tulemuse saavutamiseks on oluline nende sekkumiste rakendamine kombineeritult ja 
soovitatavalt samas kohas. 
 
Oma suunisdokumendis „Nakkushaiguste ennetamine ja kontrollimine uimasteid süstivate inimeste 

hulgas” uurivad asutused rahvatervise häid lähenemisi, mis suudaks toetada nakkuste vähendamise tõhusat 

poliitikat. Levinumad vere kaudu edasikanduvad viirused selles sihtrühmas on HIV ning B- ja C-hepatiit. 

Enamjaolt levivad need nõelte, süstalde ja narkootikumide ettevalmistamiseks kasutatavate vahendite 

jagamise ning kaitsmata seksuaalvahekordade kaudu.  

 

Täna Lissabonis toimuval nakkushaiguste ekspertide kohtumisel avaldatud suunisdokumendiga püüavad 

nimetatud kaks asutust toetada Euroopa riike nakkusohu vähendamisel.  

 

EMCDDA direktor Wolfgang Götz ütles: „Vere kaudu edasikanduvad nakkused võivad narkootikume 

süstivate inimeste seas väga kiiresti levida, mis omakorda toob kaasa kõrged ravikulud, tootlikkuse languse 

ja inimkannatused. Tänase suunisdokumendi keskne sõnum on, et nüüd teame, kuidas selles sihtrühmas 

nakkusi ennetada. Meie ülesanne on tagada, et see arusaam väljenduks tõhusates teenustes. Euroopas on 

veel arenguruumi, et vähendada nende ennetavate haiguste poolt tulenevat rahvatervise probleemi”. 

 

„Nakkuste ennetamine narkootikume süstivatel inimestel on teostatav ja tõhus, kui seda teha õigesti,” rõhutas 

ECDC direktor Marc Sprenger. „Narkootikume süstivate inimeste usalduse võitmiseks ja neile 

suunisdokumendis kirjeldatud terviseteenuste pakkumiseks peavad kõik tervishoiuvaldkonna sektorid tegema 

koostööd.”  

 

ECDC ja EMCDDA ühisdokument avaldatakse koos kokkuvõtliku juhise ja kahe tehnilise aruandega, kus 

antakse tõendusmaterjalile põhjalik hinnang.  

 



 

 

Seitse väljapakutud sekkumist on järgmised: 

 

SÜSTIMISVAHENDID: tagada ennetamist, kahjude vähendamist, nõustamist ja ravi hõlmavate 

mitmeosaliste programmide osana puhaste süstimisevahendite, sealhulgas steriilsete nõelte ja süstalde  

tasuta kättesaadavus. 

 

VAKTSINEERIMINE: pakkuda vaktsineerimist nende nakkuste vastu, nt A- ja B-hepatiit, teetanus ja gripp, 

mille jaoks on olemas tõhusad vaktsiinid. HIV-nakkuse korral on soovitatav kasutada ka 

pneumokokivaktsiini. 

 
NARKOSÕLTUVUSE RAVI: tagada juurdepääs ravile, eelkõige opioiditarbijate asendusravi. 

 

TESTIMINE: kindlustada juurdepääs HIVi, C- ja B-hepatiidi ning muude nakkuste, sealhulgas tuberkuloosi 

testimisele ja tagada sellele järgnev ravi. 

 
NAKKUSHAIGUSTE RAVI: pakkuda HIVi, B- või C-hepatiiti nakatunutele kliiniliselt näidustatud 

viirusvastast ravi. Tuberkuloosiravi on soovitatav aktiivsete haigusjuhtude korral, latentsete haigusjuhtude 

korral tuleks kaaluda profülaktilist ravi. 

 
TERVISE EDENDAMINE: pakkuda tervise edendamise meetmeid, mis on suunatud ohutumale 

narkootikumide tarbimisele ja seksuaalkäitumisele, et inimesed võiksid ise paremini oma tervist kontrollida 

ja seda parandada.   
 
TEENUSTE SUUNATUD OSUTAMINE: osutada vastavalt kasutajate vajadustele ja kohalikele 

tingimustele mitmesuguseid teenuseid, näiteks narkoravi, kahjude vähendamist, nõustamist, testimist ja 

teistele tervishoiu teenustele suunamist. 

 

Lingid 

ECDC–EMCDDA juhendi ja kokkuvõtliku juhise saab alla laadida siin: 

www.ecdc.europa.eu � www.emcdda.europa.eu 

 

ECDC pressikeskus       

Tel: (46) (0) 8 586 01 678     

E-post: press@ecdc.europa.eu  

EMCDDA pressikeskus 

Tel: (351) 211 21 02 00 

E-post: press@emcdda.europa.eu 
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Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on Euroopa Liidu asutus, kelle ülesandeks on 
tuvastada ja hinnata inimtervisele ohtlikke nakkushaigusi ning nendest teavitada. ECDC toetab riiklikke 
tervishoiuasutusi ELi ja EMP/EFTA liikmesriikides.  

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) varustab Euroopa Liitu ja selle 

liikmesriike Euroopa narkoprobleeme käsitlevate faktiülevaadete ja usaldusväärsete tõendusmaterjalidega, 

et toetada arutelusid narkootikumide teemal. 
 


