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Zika viiruse puhang 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

U. arvestades, et vähesel arvul on 

esinenud teateid Zika viiruse sugulisel teel 

edasikandumise kohta; 

U. arvestades, et Zika viirus võib edasi 

kanduda sugulisel teel
1,2

 ning WHO on 

märkinud, et sugulisel teel 

edasikandumine on suhteliselt tavaline
3
; 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
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M. arvestades, et praegu uuritakse seost 

rasedate naiste Zika viirusega nakatumise 

ja mikrotsefaalia (seisund, mida 

iseloomustab vastsündinu ebatavaliselt 

väike pea ja enamikul juhtudel 

mahajäämus aju arengus) esinemise järsu 

tõusu vahel pärast Zika viiruse puhangut, 

ning WHO andmetel on seose olemasolu 

üha usutavam; arvestades, et see 

ebakindlus ja lisaks ebakindlus 

edasikandumismehhanismide osas seab 

naised ja teismelised tütarlapsed, sh 

eelkõige rasedad naised ja nende 

perekonnad tõeliselt raskesse olukorda, 

eelkõige pidades silmas nende tervist ja 

pikemaajalisi tagajärgi perekonnale, ning 

arvestades, et osutatud ebakindlust ei 

tohiks mingil juhul kasutada käesoleva 

kriisi lahendamiseks vajalike 

kiireloomuliste otsuste ja meetmete 

edasilükkamise ettekäändena; 

M. arvestades, et esialgsete uuringute üha 

rohkemate tulemuste põhjal on teadlased 

valdavalt seisukohal, et Zika viirus on üks 

tegureid, mis põhjustab mikrotsefaaliat
1
, 

seisundit, mida iseloomustab loote 

ajurakkude kahjustumine
2 

ning 
ebatavaliselt väikese peaga laste sünd, 

kellest enamikul esineb mahajäämus aju 

arengus; lisaks on ilmnenud, et Zika viirus 

võib kahjustada loodet kogu raseduse 

vältel
3
 ja põhjustab ka Guillain-Barré 

sündroomi; arvestades, et ebakindlus 

seoses sündimata lapse tervisega ja lisaks 

ebakindlus edasikandumismehhanismide 

osas seab naised ja teismelised tütarlapsed, 

sh eelkõige rasedad naised ja nende 

perekonnad tõeliselt raskesse olukorda, 

eelkõige pidades silmas nende tervist ja 

pikemaajalisi tagajärgi perekonnale, ning 

arvestades, et osutatud ebakindlust ei 

tohiks mingil juhul kasutada käesoleva 

kriisi lahendamiseks vajalike 

kiireloomuliste otsuste ja meetmete 

edasilükkamise ettekäändena; 

 __________________ 

1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 

   

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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  7 a. arvestades, et Zika viiruse puhang 

näitab, et kasutada tuleb teaduse kogu 

potentsiaali, sh lootekudede uuringuid, et 

selgitada välja, kuidas Zika viirus võib 

kaasasündinud väärarenguid, sh 

mikrotsefaaliat põhjustada, ning töötada 

välja vaktsiin või ravim, et hoida tulevikus 

ära rasked kaasasündinud väärarengud ja 

surmajuhtumid; arvestades, et 

lootekudede uuringud on olnud otsustava 

tähtsusega vaktsiinide väljatöötamisel 

selliste haiguste vastu nagu punetised, 

tuulerõuged, marutõbi ja hepatiit ning 

praegustes teadusuuringutes HIV/AIDSi
1 

valdkonnas; arvestades, et selliseid 

uuringuid tuleb siiski teostada seaduslikes 

ja eetilistes piirides; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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  7 b. märgib, et lootekudede uuringud 

võivad tuua selgust haiguse kulgemise 

osas ning aidata ära hoida väärarenguid 

ja nendega seotud aborte;  

Or. en 

 

 


