
Teabematerjal tervishoiuteenuse osutajatele 

 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse (MERS-CoV) nakkuse  

epidemioloogiline olukord ja ennetamine 

 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse (MERS-CoV) nakkus on äge respiratoorne 

sündroom, millega võib kaasneda palavik (üle 38° C), köha ja/või hingamisraskus ja esineb 

alumiste hingamisteede kahjustus (pneumoonia või äge respiratoorne distressi sündroom 

(ARDS)), mis on kliiniliselt jah/või radioloogiliselt kinnitatud ning patsient vajab 

hospitaliseerimist.  

 

MERS-CoV nakkuse kahtlus püstitakse inimesel, kellel on äge respiratoorne nakkus palaviku ja 

köhaga ning kliiniliselt, radioloogiliselt või histopatoloogiliselt kinnitatud haiglaravi vajav 

kopsukahjustus (pneumoonia või äge respiratoorne distressi sündroom (ARDS) ilma viitega muu 

etioloogiaga haigestumisele (tuleb arvestada, et immuunpuudulikkusega inimestel võivad 

esineda atüüpilised haigusnähud)  ja lisaks järgmised kriteeriumid või vähemalt üks järgnevatest:  

 

1. Inimene elab, viibis/reisis riskipiirkonnas*, kus on  dokumenteeritud  MERS -CoV-i levik 

ja/või seal, kus levib MERS-CoV kaamelite seas. 

2. Haiguskahtlane isik kuulub nende inimeste rühma, kelle hulgas esines viimase 14 päeva 

jooksul raskekujuline äge respiratoorne haigus. 

3. Haigestub labori- või tervishoiutöötaja, kellel on olnud kokkupuude raskekujulist 

respiratoorset sündroomi (pneumooniat või ägedat respiratoorset distressi sündroomi 

(ARDS) põdeva patsiendiga.  

4. Inimesel, kellel vaatamata kõikidele  kasutatud ravimeetmetele halveneb terviseseisund, 

tekib äge respiratoorne distress, mille põhjuseks ei ole muud mikrobioloogilised või 

keemilised faktorid (nt. Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza tüüp B, 

Legionella pneumophila, gripiviirus, RS-viirus jne).    

5. Inimesel  oli lähikokkupuude** 14 päeva enne haigusnähtude ilmumist isikuga, kellel on 

kinnitatud diagnoos või MERS-CoV kahtlusega nakkus. 

6. Inimesel oli lähikokkupuude haige loomaga (kaamelitega) samas ruumis viibimisel või 

haigestunud kaameli pastöriseerimata piima joomisel ja läbi kuumutamata liha söömisel. 

7. Haigestub labori-/tervishoiutöötaja, kellel on olnud kokkupuude MERS-CoV nakkust 

põdeva patsiendi nakkuskahtlase materjaliga. 

 

Märkused: 

* MERS CoV riskipiirkonnaks on 6.07.2015 seisuga järgmised Lähis-Ida riigid: Saudi - Araabia, 

Katar, Jordaania, Ühendatud Araabia Emiraadid ja naaberriigid: Bahrein, Kuveit, Iraak, Israel, 

Liibüa, Oman, Süüria ja Jeemen. 
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**Lähikokkupuute mõiste:  

• Mis tahes isik, sealhulgas õhusõiduki salongipersonal, tervishoiutöötajad ja 

meditsiinilise evakueerimisega seotud isikud, kes oli pikemas lähikontaktis (>15 minutit) 

suletud ruumis kinnitatud diagnoosiga või tõenäolise haigusjuhuga.  

• Õhusõiduki reisijad, kes istuvad kinnitatud diagnoosiga või tõenäolise haigusjuhuga 

samas reas või kuni kolm rida ees- või tagapool  

• Isik, kellel oli (>15 minutit) lähikokkupuude haigega taksos, lennukis, koolis jm 

2. Teavitamine 

2.1  Nakkushaigust diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe MERS-CoV nakkuse kahtluse 

korral Terviseametit telefoni teel (tel. +372 53440429) või elektrooniliselt e-mail: 

ewrs@terviseamet.ee   

2.2  Andmed edastatakse isikute kohta, kes vastavad samaaegselt järgmistele kliinilistele ja 

epidemioloogilistele kriteeriumidele: 

a) Tõenäoline haigusjuht:  

• kliinilised kriteeriumid:  

• Inimene, kellel on äge palavikuline respiratoorne haigus, mis on kliiniliselt, 

radioloogiliselt või histopatoloogiliselt kinnitatud alumiste hingamisteede parenhümaalsele 

kahjustusele (pneumoonia või äge respiratoorne distressi sündroom (ARDS)  

• Kliinilised kriteeriumid laienevad ka isikule, kellel varem oli diagnoositud pneumoonia 

või äge respiratoorne distress ning mida ei olnud võimalik põhjendada muude 

mikrobioloogiliste või keemiliste faktoritega (nt. Streptococcus pneumoniae, Hemophilus 

influenza tüüp B, Legionella pneumophila, gripiviirus, RS-viirus jne); 

ja  

• epidemioloogilistele kriteeriumidele (vähemalt üks järgnevast): 

• lähikokkupuude 14 päeva enne haigusnähtude ilmumist isikuga, kellel on kinnitatud 

diagnoosiga või kahtlustusega MERS-CoV nakkus, mil isik oli haige; 

• viibimine/reisimine riskipiirkonnas, kus on dokumenteeritud MERS-CoV levik ja/või 

seal, kus levib MERS-CoV kaamelite seas;  

• haigestub labori/tervishoiutöötaja, kellel on olnud kokkupuude MERS-CoV nakkust 

põdeva patsiendi nakkuskahtlase materjaliga 

 • puudub võimalus laboratoorselt kinnitada MERS-CoV nakkust või ei ole patsiendilt 

võimalik proovi võtta. 

b) Kinnitatud haigusjuht  

Kõik haigusnähtudega isikud, kellel on laboratoorselt kinnitatud MERS-CoV nakkus. 

2.3.  Informatsiooni epidemioloogilise olukorra kohta maailmas ja Eestis avaldatakse 

operatiivselt Terviseameti koduleheküljel www.terviseamet.ee  
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3. Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse (MERS-CoV) nakkuse  või selle 

kahtlusega patsiendi ravi korraldamine 

3.1 Võimalikult kiiresti tuleb välja selgitada patsiendi vastavus MERS-CoV haigusjuhu 

definitsioonile ning teostada vajalikud meditsiinilised protseduurid, järgides nakkuse 

ennetamise ja tõrje meetmeid. 

3.2 Koheselt tuleb isoleerida inimesed, kes pöörduvad tervishoiuasutusse ägeda respiratoorse 

haiguse sümptomitega ja kelle anamneesis oli viimase 14 päeva jooksul saabumine 

riskipiirkondadest või kes olid kontaktis riskipiirkondades viibinud ja haigestunud 

inimestega.  Sellised patsiendid isoleeritakse vastuvõturuumides ja ravitakse isoleeritud 

palatis. Nii haiged, kellel kahtlustatakse MERS-CoV etioloogiaga haigestumist, kui kõik 

teised inimesed, kes võisid kokku puutuda selliste haigetega (teised patsiendid, külastajad, 

tervishoiutöötajaid jm) peavad kasutama isikukaitsevahendeid (kirurgilist maski, 

respiraatorit). 

3.3 Haige, kes vastab tõenäolise/kinnitatud haigusjuhu definitsioonile, tuleb paigutada negatiivse 

õhurõhuga palat-isolaatorisse. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb kasutada üksikpalatit WC-

ga. Positiivse õhurõhuga palatite kasutamine ei ole lubatud. 

3.4 Standardseid ettevaatusabinõusid (käte hügieen ja isikukaitsevahendite kasutamine selleks, et 

vältida otsest kontakti patsiendi vere, naha, kehaeritiste, sealhulgas hingamisteede eritised) 

tuleb kohaldada kõikidele patsientidele. 

3.5 Patsiendilt proovi võtmisel tuleb lähtuda, et kõiki proove, mis on võetud haigelt, kes vastab 

tõenäolise/kinnitatud haigusjuhu definitsioonile, tuleb käsitleda kui potentsiaalselt 

nakkusohtlikke.   

3.6 Tervishoiutöötajad peavad nakkushaige/nakkuskahtlase patsiendi käsitlemisel (uurimisel, 

ravimisel või protseduuride teostamisel): 

• kasutama FFP2 (US N-95) või kõrgema kaitseefektiivsusega respiraatorit,  

• kaitsekindaid ja pikkade varrukatega vetthülgav kaitsekittel; 

• jälgima 14 päeva jooksul oma tervislikku seisundit  

3.7 Aerosoole tekitavate protseduuride läbiviimisel (sh bronhoskoopia, endotrahheaalne 

intubeerimine, hingamisteede puhastamine ja sekreedi aspireerimine haigel, rindkere 

füsioteraapia ja muud) peavad tervishoiutöötajad 

• kasutama FFP3 respiraatorit 

• kaitseprille 

• kaitsekindaid ja pikkade varrukatega vetthülgavat kaitsekitlit  

• jälgima 14 päeva jooksul oma tervislikku seisundit  

3.8 Tuleb koostada nimekiri tervishoiutöötajatest, kes kontakteerusid kinnitatud  MERS-CoV 

nakkusega haigega. Tervishoiutöötajad peavad jälgima 14 päeva jooksul oma tervislikku 

seisundit. Juhul, kui nad jäävad haigeks, tuleb koheselt isoleerida ja teha laboratoorne uuring. 

3.9 Kinnitatud haigujuhu kohta peab raviarst välja selgitama lähikontaktsed, lähtudes järgmisest 

lähikokkupuute mõistest:  

• Isik, kellel oli lähikokkupuude kinnitatud või tõenäolise haigusjuhuga (perekonnas või  

raviasutuses ) 
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• Isik, kes viibis kinnitatud või tõenäolise haigusjuhuga ühes ruumis (elab, käis külas) 

• Isik, kellel oli ilmne lähikokkupuude haigega taksos, lennukis, koolis jms  

 

4. Laboratoorne diagnostika  

4.1 Vastavalt WHO poolt juunis 2015 uuendatud informatsioonile, on MERS-CoV laboratoorse 

diagnoosimise kinnitusmeetoditeks endiselt viiruse RNA järjestuste määramine ja 

kinnitamine real-time PCR meetodi abil.  

4.2 Nakkushaigust diagnoosinud arst teavitab kohe proovi võtmisest ja saatmisest  Terviseameti 

Nakkushaiguste labori juhatajat Külli Rae  telefoni teel  6943671 (tööajal) ja mob +372 

59199693 (väljaspool tööaega)  

4.3 Juhend haige uurimismaterjali võtmiseks, säilitamiseks ja transpordiks on lisatud.  
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