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Veterinaarepidemioloogia 
kordamisküsimused III osaeksamiks 
 

 Ptk 10. Nakkushaiguste õkoloogia (Loeng 
10, Käsiraamat 3. peatükk; Loomataud ja 
tauditõrje) 
 
1) Nakkushaiguse mõiste 
2) Mis on infektsioon? 
3) Inkubatsiooni perioodi mõiste. 
4) Loetle infektsiooniprotsessi etapid. 
5) Mõisted- septitseemia ja vireemia 
6) Tekitaja patogeensus ja virulentsus  
7) Loetle nakkushaiguste ühiseid omadusi 
8) Loetle nakkuse ahela komponendid.  
9) Nakkusallika mõiste 
10) Tekitaja reservuaari mõiste 
11) Millises seisundis loomad võivad olla 

nakkusallikaks 
12)  Tekitaja eritumise teed (too näide) 
13)  Nakkuse ülekandetee mõiste. Too näide 
14) Nakkuse ülekandeteguri mõiste. 
15) Nimeta 5 ülekandetergurit, mis on 

olulised nakkushaiguste ülekandes. Too 
näide. 

16) Mis on horisontaalne ja vertikaalne 
nakkuse ülekanne? 

17) Nakkuse otsene ja kaudne ülekanne (too 
näide) 

18) Mis on mehhaaniline siirutaja ja mis 
bioloogiline siirutaja? Too näide. 

19) Nimeta 4 nakatumise viisi otsese 
ülekande puhul. Too näide 

20) Nakatumise moodus – mõiste ja näited 
21) Haigusetekitaja nakkavuse mõiste 
22) Haigusetekitaja nakkavust mõjutavad 

tegurid 
23) Loetle nakatumise mooduseid (kolm) ja 

selgita, kuidas on need seoses kliiniliste 
tunnuste ja haiguse tõrjega? 

24) Loetle tegureid (kolm), millest sõltub 
nakkushaiguse leviku kiirus. 

25) Loetle nakatumise mooduseid (kolm) ja 
selgita, kuidas on need seoses kliiniliste 
tunnuste ja haiguse tõrjega? 

26) Loetle tegureid (kolm), millest sõltub 
nakkushaiguse leviku kiirus. 

27) Epideemiakõver ja selle alaosad 
(epideemia staadiumid). 

28) Millistesse kategooriatesse saame 
klassifitseerida haiguspuhangut kogeva 
populatsiooni loomad? 

29) Haiguse sesoonsuse mõiste 
30) Haigestumise tsüklilised ja sekulaarsed 

trendid 
31) Haiguse leviku ruumilise kujutamise 

meetodid 
32) Mis on peamine küsimus haiguse 

ruumilise leviku analüüsimise puhul?  
 
Ptk 11. Puhangu-uuring (Loeng 11. 
praktikum 9, veebiõpik) 
 

1) Mis on puhangu-uuring, mis on selle 
eesmärgid? 

2) Puhangu-uuringu põhietapid. 
3) Milliseid kliinilisi andmeid me 

vajame? 
4) Milliseid kronoloogilisi andmeid me 

vajame? 
5) Milliseid geograafilisi andmeid me 

vajame? 
6) Milliseid demograafilisi andmeid me 

vajame? 
7) Mis on puhanguuringu kirjeldava 

faasi eesmärk? 
8) Mis on puhanguuringu analüütilise 

faasi eesmärk? 
9) Mida peame arvestama sekkumise 

meetmete kavandamisel? 
 
 
Lisaks tuleb töösse 10 valikvastustega 
küsimust kogu materjalist. 


