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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 

Nakkushaigused 

2017. a 4 kuud 2016. a 4 kuud  

Võrdlus Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Kõhutüüfus/paratüüfused 1 / 0 0,1 / 0,0 0 / 0 0,0 / 0,0  

Salmonelloos 52 4,0 120 9,1 Vähenes 2,3 korda 

Kampülobakterenteriit 122 9,3 75 5,7 Suurenes 62,7% võrra 

Rotaviirusenteriit 234 17,8 145 11,0 Suurenes 61,4% võrra 

Norwalk-viirusnakkus 458 34,8 359 27,3 Suurenes 27,6% võrra 

Soolenakkuste summa 1073 81,5 866 65,9 Suurenes 23,9% võrra 

Meningokokknakkus 1 0,1 1 0,1  

Haemophilus influenzae 

nakkus 

19 1,4 23 1,8 Vähenes 17,4% võrra 

Leegionärihaigus 7 0,5 3 0,2 Suurenes 2,3 korda 

Leptospiroos 0 0,0 0 0,0  

Leetrid 0 0,0 2 0,2  

Punetised 0 0,0 0 0,0  

Malaaria (sissetoodud) 1 0,1 0 0,0  

HIV-nakkus 90 6,8 69 5,3 Suurem 30,4% võrra 

HIV- tõbi 7 0,5 16 1,2 Vähenes 2,3 korda 

Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  

Lyme’i tõbi 131 10,0 114 8,7 Suurenes 14,9% võrra 

Viirushepatiidid kokku 57 4,3 141 10,7 Vähenes 2,5 korda 

   sh äge A-viirushepatiit 10 0,8 2 0,2 Suurenes 5,0 korda 

        äge B-viirushepatiit 1 0,1 3 0,2  

        äge C-viirushepatiit 3 0,2 6 0,5 Vähenes 2,0 korda 

 

Soolenakkused 

2017. aasta nelja kuu jooksul haigestumine soolenakkustesse on 2016. aasta sama perioodiga 

võrreldes suurenes 23,9% võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja 

Norwalk-viirusnakkus) moodustavad 64,5% soolenakkuste üldarvust (2016. aastal 58,2%). 

Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse suurenes 27,6% võrra, kampülobakterenteriiti 62,7% 

võrra, muudesse täpsustatud soolenakkustesse 58,8% võrra (2017. a 135 haigusjuhtu, 2016. a 

85 haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti 61,4% võrra. Haigestumine salmonelloosi vähenes 2,3 

korda, lambliaasi 15,5% võrra (2017. a 49 haigusjuhtu, 2016. a 58 haigusjuhtu).  Võrreldes 

2016. a nelja kuuga on võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine šigelloosi (2017. a 

neli haigusjuhtu, 2016. a viis haigusjuhtu), Yersinia enterocolitica enteriiti (2017. a 11 

haigusjuhtu, 2016. a samuti 11 haigusjuhtu) ja E. coli soolenakkusesse (2017. a 7 haigusjuhtu, 

2016. a kuus haigusjuht). Registreeriti üks sissetoodud kõhutüüfuse haigusjuht (2016. aastal ei 

olnud).  

 

Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis kolmel juhul (5,8%), S. Infantis kahel juhul 

(3,8%), S. Mbandaka ühel juhul (1,9%), S. Newport ühel juhul (1,9%), S. Tornow ühel juhul 

(1,9%), S. Typhimurium 37 juhul (71,2%), S. Typhimurium monofaasiline kolmel juhul 

(5,8%), S. spp neljal juhul (7,7%).  
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Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni 88 juhul (72,1%), 

Campylobacter coli viiel juhul (4,1%), Campylobacter spp 29 juhul (23,8%). 

Šigelloosi tekitajateks oli Shigella sonnei kolmel juhul (75,0%) ja Shigella flexneri ühel juhul 

(25,0%). 

Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus 63 juhul (46,7%), astroviirus 

kahel juhul (1,5%), Clostridium difficile 67 juhul (49,6%), enteroviirused kahel juhul (1,5%) 

ja Staphylococcus aureus ühel juhul (0,7%). 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2016–2017 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 83,7% võrra (2017. a 4579 haigusjuhtu, 2016. a 2492 

haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 2,0 korda (2017. a 77 haigusjuhtu, 2016. a 39 

haigusjuhtu), sh pneumokokk-septitseemiasse 2,5 korda (2017. a 20 haigusjuhtu, 2016. a 8 

haigusjuhtu), leegionärihaigusesse 2,3 korda. Samuti suurenes haigestumine mumpsi (2017. a 

kolm haigusjuhtu, 2016. a üks haigusjuht). Haigestumine läkaköhasse vähenes 5,7 korda 

(2017. a kuus haigusjuhtu, 2016. a 34 haigusjuhtu), sarlakitesse 22,8% võrra (2017. a 105 

haigusjuhtu, 2016. a 136 haigusjuhtu) ja H. Influenzae nakkusesse 17,4% võrra. Registreeriti 

üks H. Influenzae septitseemia (eelmine haigusjuht esines 2014. a aprillikuus). On võrdne või 

ei muutunud märgatavalt haigestumine meningokokknakkusesse (2017. a üks haigusjuht, 

2016. a samuti üks haigusjuht) ja muudesse viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse (2017. a 

neli haigusjuhtu, 2016. a kolm haigusjuhtu). 

 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 

Alates märtsi lõpust on grippi haigestumus jätkuvalt langustrendis. Grippi haigestumuse 

intensiivsust hinnati aprilliks madalaks, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte, 

registreeriti üle Eesti. Registreeritud sporaadilised grippi haigusjuhud, kaasarvatud gripiga 

seotud hospitaliseerimised, olid seotud B-gripiviirusega, mis jõudis ringlusesse märtsi lõpus. 
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Rasked gripijuhud 

Terviseameti andmeil on sel hooajal vajanud gripi tõttu haiglaravi 1400 inimest, neist 105 

inimest intensiivravi. Gripist tingitud tüsistuste tõttu suri 45 haigestunut. 

Hooajal hospitaliseerimist vajanud patsientidest 73% olid täiskasvanud ja vanemaealised, 

kelle haiglaravi kestvuseks oli keskmiselt 13,8 päeva (1 - 22 päevani). 

Möödunud hooajal, kui valdavaks gripiviiruseks oli A(H1N1)pdm09, kulges haigus raskemalt 

laste hulgas, kes moodustasid poole kõikidest haiglaravi vajanutest. Sel aastal ringluses olev 

gripiviirus A(H3N2) on toonud kaasa palju raskeid haigestumisi ennekõike vanemaealiste 

inimeste hulgas. 

Keskmine intensiivravi kestus oli 9 päeva (vahemik üks päev – 34 päeva).  

Kui varasemate aastate gripisuremus on jäänud Eestis 20-22 surmajuhu juurde, siis sel hooajal 

on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud 45 inimest vanuses 7 kuud kuni 95 eluaastat, 

mediaanvanus 79,5 aastat (7-kuust kuni 95. eluaastani). 

Põhiliseks riskifaktoriks on südameveresoonkonna haigused (55 inimesel ehk 64,6%), neist 

puhtalt südamega seotud probleemid olid 22 patsiendil, 33 patsiendil lisandus üks või kaks 

muud patoloogiat. Esikohal olid krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, onkoloogilised 

probleemid, neerupuudulikus ja diabeet. Informatsioon kaasuvate haiguste kohta puudus 12 

inimesel, sest nad sattusid intensiivraviosakonda juba üliraskes seisundis ja nad kõik surid.  

Selle hooaja eripäraks võiks lugeda hooldekodudest intensiivravi osakonda sattunute kõrget 

arvu. 17 inimesest, kes sattusid intensiivravisse hooldekodudest surid 12.   

Gripist tingitud tüsistuste tõttu surnutest keegi ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.  

 

Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on vähenenud 2,5 korda. Haigestumine A-

viirushepatiiti on suurenenud 5,0 korda. Haigestumine ägedasse B- ja C-viirushepatiiti on 

vähenenud. Registreeritud kroonilise C-viirushepatiitide arv on vähem 3,4 korda (2017. a 35 

haigusjuhtu, 2016. a 119 haigusjuhtu). 

2017. aasta nelja kuu jooksul registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi haigusjuhtude osakaal 

moodustab 7,0% (neli haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 61,4% (35 

haigusjuhtu) registreeritud hepatiitide üldarvust. Registreeriti kolm E-viirushepatiit (2016. a 

samuti kolm haigusjuhtu). 

 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Võrreldes 2016. aasta nelja kuuga, suurenes 2017. aastal haigestumine süüfilisse 85,7% võrra 

(2017. a 13 haigusjuhtu, 2016. a 7 haigusjuhtu). Vähenes haigestumine suguliselt levivatesse 

klamüüdiahaigustesse 21,1% võrra (2017. a 374 haigusjuhtu, 2016. a 474 haigusjuhtu) ja 

gonokokknakkusesse 29,7% võrra (2017. a 26 haigusjuhtu, 2016. a 37 haigusjuhtu). 

 

2017. aasta nelja kuuga avastatud HIV-nakkuse arv on suurem 30,4% võrra. Registreeritud 

HIV-tõve juhtude arv on vähem 2,3 korda. 

 

Muudest nakkushaigustest registreeriti 2017. aasta nelja kuu jooksul üks malaaria (2016. a 

ei olnud), 12 neerusündroomiga hemorraagilist palaviku A98.5 juhtu (2016. a oli kolm 

haigusjuhtu), üks hantaviiruslik hemorraagiline palavik A98.6 (2016. a ei olnud), viis 

sissetoodud Denge palaviku (2016. a oli 9 haigusjuhtu), kaks erlihhioosi (2016. a ei olnud), 

üks listerioos (2016. a oli viis haigusjuhtu), üks toksoplasmoos (2016. a ei olnud). 

 

Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine võrreldes 2016. aasta nelja kuuga suurenes 

14,9% võrra. 
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Lyme’i tõppe haigestumine, 2017. a 4 kuud 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 26 6,1 5 

Harjumaa 10 6,5 11 

Hiiumaa 8 85,6 2 

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 0 0,0  

Järvamaa 1 3,3 1 

Läänemaa 7 28,5 1 

Lääne-Virumaa 2 3,4 1 

Põlvamaa 9 31,9 10 

Pärnumaa 20 24,1 5 

Raplamaa 4 11,7  

Saaremaa 28 83,6 18 

Tartumaa 6 4,1  

Valgamaa 1 3,3  

Viljandimaa 4 8,4  

Võrumaa 5 14,7 1 

Kokku 131 10,0  

 

Loomahammustuste arv on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga ei muutunud märgatavalt 

(2017. a 365 juhtu, 2016. a 369 juhtu). 

Inimesi hammustanud loomad: 

ahv – 1 (0,3% juhtudest), 

deegu – 1 (0,3% juhtudest), 

hamster – 1 (0,3% juhtudest), 

hiir – 1 (0,3% juhtudest), 

jänes – 1 (0,3% juhtudest), 

kass – 125 (34,2% juhtudest), 

koer – 226 (61,9 juhtudest), 

kährik – 2 (0,5% juhtudest), 

küülik – 1 (0,3% juhtudest), 

orav – 1 (0,3% juhtudest), 

rott – 3 (0,8% juhtudest), 

tuhkur – 2 (0,5% juhtudest). 
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2017. aasta nelja kuu jooksul ei ole registreeritud amöbiaasi, botulismi, Creutzfeldti-Jakobi 

tõbi, difteeriat, ehhinokokoosi, krüptosporidioosi, leeprat, leetreid, leptospiroosi, ornitoosi, 

paratüüfusi, punetisi, puukentsefaliiti, teetanust, trihhinelloosi, tulareemiat.  

Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis ajavahemikul 1.01.–30.04.2017 

Haigus Imporditud 

haigusjuhtud

e arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

Adenoviirusenteriit 1 Egiptus 

A-viirushepatiit 3 Madagaskar, India, Venemaa 

E-viirushepatiit (äge) 1 Hispaania 

Dengue viiruspalavik 5 India, Indoneesia, Nigeeria, Sri Lanka, Tai 

Kampülobakterenteriit 7 Hispaania, India, Indoneesia, Tai 2, Myanmar 

(Birma), Venemaa 

Kõhutüüfus 1 India 

Leegionärihaigus 1 Itaalia 

Loomahammustus 2 Tai, Soome 

Malaaria (p.falciparum) 1 Tansaania 

Gripp (gripiviirus tuvastatud) 1 Norra 

Pneumokokknakkus 2 Soome 

Rotaviirusenteriit 8 Egiptus 3, Suurbritannia 3, Maroko, Tai 

Salmonelloos  4 Egiptus 2, Hispaania, Filipiinid 

Shigelloos 3 Tai, Myanmar (Birma), Kenya 

Süüfilis 1 Ameerika Ühendriigid 

Tuulerõuged 2 Taani, Suurbritannia 

KOKKU 43  

 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripp Euroopas 

Euroopa WHO regiooni gripiseirevõrgustiku andmetel täheldati piiratud gripilevikut (üksikud 

juhud) peaaegu kõikides liikmesriikides. Haigestumuse intensiivsust hindasid kõik riigid 

madalaks. 

 

Koolera epideemia Jeemenis   

Koolera epideemia Jeemenis on alanud 2016. aasta oktoobris. Mai alguse 2017 seisuga on 

registreeritud ca 27 000 haigusjuhtu, neist 130 surmajuhtu (CFR: 0,5%).  

Epideemia leviku oht suureneb seoses tervisesüsteemi ja tsiviilinfrastruktuuri hävitamisega 

kaheaastase sõjakonflikti tõttu. Enamiku elanikkonna ligipääs ohutu joogivee juurde on 

piiratud.  

 

A-viirushepatiidi puhang EL riikides  

Alates 2016. a veebruarist tõusis mõnedes EL riikides märkimisväärselt A-viirushepatiidi 

haigusjuhtude arv. Enamik haigusjuhte esines vaktsineerimata meestel, kel on seksuaalsuhted 

meestega (inglisekeelne lühend MSM).  
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Hispaania 

2016. a registreeriti Hispaanias 1152 A-viirushepatiidi haigusjuhtu ja moodustas haigestumus 

2.5/100,000, mis on 2 korda kõrgem võrreldes 2015. a. 67% haigestunutest olid üle 15-

aastased mehed, neist 13% kuulusid MSM gruppi.  

Ajavahemikul 1. jaanuar kuni 2. märts 2017. a registreeriti Hispaanias 517 A-viirushepatiidi 

haigusjuhtu. 

Igal aastal kasutatakse Hispaanias ca 200 000 A-viirushepatiidi vaktsiinidoosi, kuid k.a kasvas 

vaktsiini vajadus tunduvalt. Vaktsiinitootjad on võimelised tarnima 2017. a vaid 164 000 

vaktsiinidoosi. Vaktsiini sihipäraseks ja optimaalseks kasutamiseks on riigi poolt seatud 

ranged soovitused (nt. seroloogine uuring enne vaktsineerimist, ühedoosiline 

vaktsineerimisskeem), kuid vaatamata sellele ületab vaktsiini vajadus tarnevõimalusi. 

2017. a suvel korraldatakse Madridis üritus "2017 World Gay Pride Parade", mis võib 

soodustada haiguse levikut. Kõige tõhusam preventiivne meede selle ürituse kontekstis on 

potentsiaalsete osavõtjate vaktsineerimine vähemalt 2 nädalat enne üritust.  

Portugal 

2017. a jooksul registreeriti Portugalis 258 A-viirushepatiidi haigusjuhtu (võrdluseks: 2016 - 

44 haigusjuhtu), neist 80% on Lissaboni piirkonna elanikud ja 90% on 18 - 50-aastased 

mehed, kes kuuluvad MSM gruppi. 

Vaktsiini defitsiidi olukorras on kasutusele võetud alljärgnevad meetmed:  

•    Portugali Tervishoiuministeeriumi poolt on loodud A-viirushepatiidi vaktsiini varu; 

• MSM grupi, nende lähikontaktsete ja ohustatud piirkondadesse reisijate tasuta 

vaktsineerimine; 

•    ajutine ühedoosiline vaktsineerimisskeem; 

•    vaktsineerimiskampaaniad kohtades, kus viibivad MSM; 

• kommunikatsioon (vaktsineerimise, ohutu seksi ja käte hügieeni propageerimine 

meediakanalite kaudu, arstitelefon). 

 

Itaalia 

Ajavahemikul 2016. a augustist kuni 2017.a aprillini registreeriti Itaalias 1028 A-

viirushepatiidi haigusjuhtu, mis ületab viiekordselt 2015. a registreeritud haigusjuhtude arvu. 

Ülalmainitud ajavahemikul moodustas haigestumus 3.2/100,000, mis on 8 korda kõrgem kui 

2015. a 85.9% haigestunutest on mehed (2015. a - 58.5% ). 

60.8% haigestunutest kuuluvad MSM gruppi (võrdluseks moodustas see osakaal 2015. a. 

8%). 

A-viirushepatiidi vaktsiinide kasutamine Itaalias, eriti riskirühmadesse kuuluvate inimeste 

seas, on suur. Riigis on vaktsiinide defitsiit, esineb vaktsiinitarnete hilinemist ja probleeme 

vaktsiinide hoiustamisega.  

Riigis planeeritakse kampaaniat ohutu seksi ja hügieenimeetmete propageerimiseks. 

 

 

 

 

 


