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Üks tont on maailmas pead tõstmas – leetrid. Viimasel ajal
ei möödu päevagi uudiseta, kuidas see vastik ja äärmiselt
nakkav tõbi nii siin- kui sealpool Eesti piiri inimesi murrab.
Märtsi lõpus jõudis meieni teade, et New Yorgi osariigi
Rocklandi maakond USA-s kuulutas ootamatu leetripuhan-
gu tõttu välja koguni eriolukorra. Pärast seda, kui tuvastati
153 leetrijuhtumit, keelati vaktsineerimata lastel 500-dolla-
rilise trahvi ähvardusel 30 päevaks koolides, kaubanduskes-
kustes, restoranides ja teistes avalikes kohtades viibimine. 

Kuidas sai selline kogu maailma tähelepanu pälvinud
leetripuhang tekkida, kui aastal 2000 kuulutati USA leetri-
vabaks piirkonnaks? Väga lihtsalt! Kui leetrite või ka teiste
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vaktsiiniga välditavate haiguste vastu mitte vaktsineerida,
ilmuvad need varem või hiljem uuesti välja. Nii juhtus leetri-
tega ka USA-s.  

Seda, et vaktsineerimine on nii USA-s kui mujal maailmas
vahepeal vähikäiku teinud, seostatakse eeskätt vaktsineeri-
misvastase liikumisega, mis on üles kütnud asjatuid hirme ja
valearusaamu. Selle aasta hakul lõi maailma terviseorgani-
satsioon hüppeliselt suurenenud leetrite esinemissageduse
tõttu häirekella ning kuulutas vaktsiinivastase liikumise
üheks suurimaks tänavuseks ülemaailmseks terviseohuks.

Tervisekaitsjaid ärevaks tegevatest hoovustest pole puu-
tumata jäänud ka Euroopa ega Eesti. Terviseameti viimaste
andmete järgi on tänavu Eestis leetritesse nakatunud 11 
inimest. Kuigi tänu süsteemsele vaktsineerimisele meil n-ö
kohalikke leetreid pole, siis inimesed reisivad ja toovad 
seda tõbe siia mujalt. Meile lähematest riikidest tuleb 
leetriohuga arvestada näiteks Venemaaal, Ukrainas, Prant-
susmaal, Kreekas, Itaalias ja Rumeenias. 

Samas on leetrid kõigest üks paljudest tõbedest, mis
vaktsineerimise vähenemisega pead tõstab. Teine kole 
haigus, mille kasvupind on üha soodsamaks muutumas, on
läkaköha. Kui täiskasvanule võib selle haiguse põdemine
tähendada kolme kuud piinavat köha, siis imikud võivad
läkaköha kätte surra. Mõtlemapanev on fakt, et mullu 
suri Eestis vaktsiinidega ärahoitavatesse haigustesse ühte-
kokku 124 inimest. Samal ajal kustus meie teedel liiklus-
õnnetustes, millest iga päev kuuleme, tunduvalt vähem 
ehk 67 inimelu. 

Infoühiskonna üks valusid on müraks ja juraks moondu-
ma kippuv infoküllus, mille hulgast on kohati ka parimatel
väga keeruline tõde või valet eristada. Seepärast palusimegi
molekulaarbioloog Ülar Allasel vaktsineerimisega seondu-
vat Horisondis lähemalt selgitada ning olulised põhitõed 
üle korrata. Selle numbri kaaneloos tutvustab ta vaktsinee-
rimise olemust ja vajadust, järgmises numbris ilmuvas jätku-
loos avab vaktsineerimisvastasuse tagamaid.   

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee
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