
Mis on  
difteeria?

Difteeria ehk kurgutõbi on äge bakteriaalne 
nakkushaigus, mille tekitajaks on bakter Cory-
nebacterium diphtheriae.

Kes on difteeria nakkusallikas?
Nakkusallikas on haige inimene või bakteri-
kandja.

Kuidas difteeria tekitaja levib?
Difteeria levib otsese kontakti kaudu inime-
selt inimesele, samuti piisknakkusena köhi-
misel ja aevastamisel, ning haarab tüüpiliselt 
ülemisi hingamisteid või nahka, harvem kon-
junktiive või genitaalide limaskesti. Diftee-
riasse võib nakatuda igas vanuses inimene.

Millised on difteeria 
haigusnähud?
Haiguse inkubatsiooniperiood kestab tavaliselt 
2–5 päeva. Ilma ravi saamata võib nakatunud 
inimene levitada haigust 2–3 nädala jooksul.

Peamised haigusnähud on palavik, suurenenud 
lümfisõlmed, kurguvalu, närvivalu, häälekao-
tus, köha, hingamispuudulikkus, neelamisras-
kused. 

Hingamisteede difteeria algab tavaliselt 
kehatemperatuuri tõusu ja katulise mandli-
põletikuga, mis võib levida hingamisteedesse 
ning põhjustada seal turse ja sulguse. Mik-
roobi eksotoksiinid võivad levida verega kogu 
organismis ning põhjustada neeru-, kopsu-, 
südame- ja närvisüsteemitüsistusi. Haigus 
võib lõppeda surmaga.

Kuidas hoiduda 
haigestumisest?

Kõige lihtsam ja efektiivsem viis difteeriasse 
haigestumise vältimiseks on vaktsineerimine. 
Haiguse läbipõdemine ei anna kaitsvat im-
muunsust. 

Kuidas vaktsineerida?
Lapsi vaktsineeritakse difteeria ja teetanuse 
vastu immuniseerimiskava alusel 3; 4,5 ja 6 
kuu vanuses ning korduvvaktsineeritakse 2, 
6–7 ja 15–16 aasta vanuses. Lastele on tasuta 
nii vaktsiin kui ka vaktsineerimisteenus.

Varem täielikult vaktsineerimata täiskasvanu-
le süstitakse kolm difteeria-teetanuse vaktsii-
ni annust: kaks esimest annust neljanädalase 
vahega ja kolmas annus 6–12 kuud pärast 
teise annuse süstimist. Pärast seda korduv-
vaktsineeritakse täiskasvanuid iga 10 aasta 
tagant. Vaktsiin on täiskasvanutele tasuta, 
vaktsineerimisteenus võib olla tasuline.

Info saamiseks pöördu oma perearsti poole.
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Mis on  
teetanus?

Teetanus ehk kangestuskramptõbi on bak-
teriaalne nakkushaigus, mida iseloomustab 
generaliseerunud lihaskrampide esinemine. 
Haigust põhjustab eostega bakter Clostridium 
tetani, mis toodab organismis teetanusetok-
siini.

Kes on teetanuse nakkusallikas?
Teetanust põhjustava bakteri Clostridium 
tetani eosed on pinnases (mullas, kõdus ja 
sõnnikus) ja tolmus laialt levinud.

Kuidas satub teetanuse tekitaja 
organismi?
Haigustekitaja satub organismi haava kaudu, 
näiteks paljajalu käimisel, aga ka marrastus-
te, lõike- ja torkehaavade, krooniliste haa-
vandite ning putukate ja loomade hammus-
tushaavade kaudu. Teetanus ei levi inimeselt 
inimesele, seetõttu pole haige ohtlik kaasini-
mestele.

Millised on teetanuse 
haigusnähud?
Teetanuse inkubatsiooniperiood kestab 1 päev 
kuni 3 nädalat ehk keskmiselt 7 päeva. Tee-
tanus algab mälumislihaste spasmiga, millele 
järgnevad neelamisraskus, kaela-, õla- ja 
seljalihaste jäikus. Hiljem haaravad krambid 
enamikku lihastest. Kergematel juhtudel on 
haigus ravitav, raskematel lõpeb surmaga.

Kuidas hoiduda 
haigestumisest?

Kõige lihtsam ja efektiivsem viis haigestumise 
vältimiseks on vaktsineerimine. Teetanuse 
läbipõdemise järgselt immuunsust ei kujune 
ning teetanust põdenud inimene vajab ikkagi 
teetanusevastast vaktsineerimist.

Kuidas vaktsineerida?
Lapsi vaktsineeritakse difteeria ja teetanuse 
vastu immuniseerimiskava alusel 3; 4,5 ja 6 
kuu vanuses ning korduvvaktsineeritakse 2, 
6–7 ja 15–16 aasta vanuses. Lastele on tasuta 
nii vaktsiin kui ka vaktsineerimisteenus.

Varem täielikult vaktsineerimata täiskasvanu-
le süstitakse kolm difteeria-teetanuse vaktsii-
ni annust: kaks esimest annust neljanädalase 
vahega ja kolmas annus 6–12 kuud pärast 
teise annuse süstimist. Pärast seda korduv-
vaktsineeritakse täiskasvanuid iga 10 aasta 
tagant. Vaktsiin on täiskasvanutele tasuta, 
vaktsineerimisteenus võib olla tasuline.

Info saamiseks pöördu oma perearsti poole.
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