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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 

Nakkushaigused 

2017. a 2 kuud 2016. a 2 kuud  

Võrdlus Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

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

Salmonelloos 4 0,3 11 0,8 Vähenes 2,8 korda 

Kampülobakterenteriit 66 5,0 26 2,0 Suurenes 2,5 korda 

Rotaviirusenteriit 56 4,3 57 4,3  

Norwalk-viirusnakkus 338 25,7 158 12,0 Suurenes 2,1 korda 

Soolenakkuste summa 579 44,0 335 25,5 Suurenes 72,8% võrra 

Meningokokknakkus 1 0,1 1 0,1  

Haemophilus influenzae 

nakkus 

7 0,5 6 0,5  

Leegionärihaigus 2 0,2 2 0,2  

Leptospiroos 0 0,0 0 0,0  

Leetrid 0 0,0 1 0,1  

Punetised 0 0,0 0 0,0  

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

HIV-nakkus 40 3,0 33 2,5 Suurem 21,2% võrra 

HIV- tõbi 2 0,2 8 0,6 Vähenes 4,0 korda 

Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  

Lyme’i tõbi 79 6,0 66 5,0 Suurenes 19,7% võrra 

Viirushepatiidid kokku 32 2,4 87 6,6 Vähenes 2,7 korda 

   sh äge A-viirushepatiit 5 0,4 1 0,1  

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

        äge C-viirushepatiit 1 0,1 2 0,2  

 

Soolenakkused 

2017. aasta kahe kuu jooksul suurenes haigestumine soolenakkustesse 2016. aasta sama 

perioodiga võrreldes 72,8% võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit 

ja Norwalk-viirusnakkus) moodustavad 68% soolenakkuste üldarvust (2016. aastal 64,2%). 

Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse suurenes 2,1 korda, kampülobakterenteriiti 2,5 

korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse 50% võrra (2017. a 78 haigusjuhtu, 2016. a 52 

haigusjuhtu), lambliaasi 22,7% võrra (2017. a 27 haigusjuhtu, 2016. a 22 haigusjuhtu). 

Samuti suurenes haigestumine E. coli soolenakkusesse (2017. a kolm haigusjuhtu, 2016. a üks 

haigusjuht). Haigestumine salmonelloosi vähenes 2,8 korda. Võrreldes 2016. a kahe kuuga ei 

muutunud märgatavalt haigestumine rotaviirusenteriiti, šigelloosi (2017. a kolm haigusjuhtu, 

2016. a kaks haigusjuhtu) ja Yersinia enterocolitica enteriiti (2017. a neli haigusjuhtu, 2016. a 

neli haigusjuhtu). 

 

Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis ühel juhul (25,0%), S. Infantis ühel juhul 

(25,0%), S. spp kahel juhul (50,0%).  

Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni 48 juhul (72,7%), 

Campylobacter coli kahel juhul (3,0%), Campylobacter spp 16 juhul (24,3%). 
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Šigelloosi tekitajateks oli Shigella sonnei kahel juhul (66,7%) ja Shigella flexneri ühel juhul 

(33,3%). 

Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus 36 juhul (46,1%), Clostridium 

difficile 40 juhul (51,3%), enteroviirused kahel juhul (2,6%). 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2016–2017 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 87,5% võrra (2017. a 2274 haigusjuhtu, 2016. a 1213 

haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 52,4% võrra (2017. a 32 haigusjuhtu, 2016. a 21 

haigusjuhtu). Samuti suurenes haigestumine mumpsi (2017. a kolm haigusjuhtu, 2016. a üks 

haigusjuht). Haigestumine läkaköhasse vähenes 5,8 korda (2017. a neli haigusjuhtu, 2016. a 

23 haigusjuhtu). Haigestumine ei muutunud märgatavalt H. Influenzae nakkusesse, 

sarlakitesse (2017. a 60 haigusjuhtu, 2016. a 64 haigusjuhtu), muudesse 

viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse (2017. a kaks haigusjuhtu, 2016. a kaks 

haigusjuhtu), leegionärihaigusesse (2017. a kaks haigusjuhtu, 2016. a kaks haigusjuhtu) ja 

meningokokknakkusesse (2017. a üks haigusjuht, 2016. a üks haigusjuht). 

 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 

Gripi ja gripilaadsete nakkuste haigestumine püsis veebruaris stabiilsena, kuid suhteliselt 

kõrgel tasemel. Kuu alguses hinnati grippi haigestumuse intensiivsust keskmiseks ja 

geograafilist levikut laialdaseks, kuu lõpus madalaks. 

Etioloogilise pildi alusel hakkas gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal langema (60% 

kuu algusest kuni 40% veebruari lõpus). Etioloogiline pilt muutus mitmekesisemaks, kuid 

endiselt domineeris A- gripiviirus. 

Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on gripi tõttu haiglaravi vajanud 1187 

patsienti, neist 69% olid täiskasvanud ja vanemaealised.  

Intensiivravi on hooaja algusest alates vajanud 90 inimest, neist kaks last vanuses 0-4-

eluaastat, üks koolilaps, 18 inimest olid vanuses 18-64 eluaastat ning 68 inimest ehk veidi üle 

75% vanuses 65 ja enam. Intensiivravi vajanute mediaanvanus on 74 aastat. 
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10 haigla andmete põhjal on sel hooajal gripi tõttu surnud veebruari lõpu seisuga 33 inimest, 

neist 29 olid vanemad kui 65 eluaastat. Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi 

polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised 

haigused. 

Terviseametile teadaolevalt on intensiivosakonda sattunud sel hooajal 7 inimest 

hooldekodudest, kellest 5 surid. Sel aastal ringluses olev gripiviirus A(H3N2) on toonud 

kaasa palju raskekujulisi haigestumisi ennekõike vanemaealiste inimeste hulgas. 

Hospitaliseerimiste arv veebruaris kasvas, kuid haiglaravi vajanute arvu juurdekasv aeglustus, 

moodustades veebruaris 24 protsenti varasema 33,5% asemel.  

 

Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on vähenenud 2,7 korda. Registreeritud 

kroonilise C-viirushepatiitide arv on vähenenud 3,4 korda (2017. a 22 haigusjuhtu, 2016. a 76 

haigusjuhtu). 

2017. aasta kahe kuu jooksul registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi haigusjuhtude 

osakaal moodustab 3,1% (üks haigusjuht) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 68,8% (22 

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

kaks haigusjuhtu). 

 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Võrreldes 2016. aasta kahe kuuga ei muutunud 2017. aastal märgatavalt süüfilisse 

haigestumine (2017. a viis haigusjuhtu, 2016. a kuus haigusjuhtu). Haigestumine 

gonokokknakkusesse suurenes 27,3% võrra (2017. a 14 haigusjuhtu, 2016. a 11 

haigusjuhtu). Haigestumine sugulisel teel levivatesse klamüüdiahaigustesse vähenes 36,2% 

võrra (2017. a 155 haigusjuhtu, 2016. a 243 haigusjuhtu).    

 

2017. aasta kahe kuuga avastatud HIV-nakkuse arv on suurem 21,2% võrra. Registreeritud 

HIV-tõve juhtude arv on vähenenud 4 korda. 

 

Muudest nakkushaigustest registreeriti 2017. aasta kahe kuu jooksul 9 neerusündroomiga 

hemorraagilist palavikku A98.5 juhtu (2016. a oli kaks haigusjuhtu). 

 

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

19,7% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2017. a 2 kuud 

Piirkond 
Registreeritud haigete 

arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 16 3,8 4 

Harjumaa 4 2,6 5 

Hiiumaa 1 10,7 1 

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 0 0,0  

Järvamaa 0 0,0  

Läänemaa 4 16,3 1 
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Piirkond 
Registreeritud haigete 

arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Lääne-Virumaa 2 3,4 1 

Põlvamaa 9 31,9 10 

Pärnumaa 15 18,1 5 

Raplamaa 3 8,8  

Saaremaa 13 38,8 10 

Tartumaa 6 4,1  

Valgamaa 0 0,0  

Viljandimaa 2 4,2  

Võrumaa 4 11,8  

Kokku 79 6,0  

 

Loomahammustuste arv on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga suurenes 16,7% võrra 

(2017. a 175 juhtu, 2016. a 150 juhtu). 

Inimesi hammustanud loomad: 

ahv – 1 (0,6% juhtudest), 

hiir – 1 (0,6% juhtudest), 

kass – 63 (36,0% juhtudest), 

koer – 105 (60,0 juhtudest), 

kährik – 1 (0,6% juhtudest), 

orav – 1 (0,6% juhtudest), 

rott – 1 (0,6% juhtudest), 

tuhkur – 2 (1,1% juhtudest). 

 

2017. aasta kahe kuu jooksul ei ole registreeritud amöbiaasi, botulismi, Creutzfeldti-Jakobi 

tõbi, Denge palaviku, difteeriat, ehhinokokoosi, erlihhioosi, kõhutüüfust/paratüüfusi, 

krüptosporidioosi, leeprat, leetreid, leptospiroosi, listerioosi, malaariat, ornitoosi, punetisi, 

puukentsefaliiti, teetanust, toksoplasmoosi, trihhinelloosi, tulareemiat.  

 

Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis ajavahemikul 1.01.–28.02.2017 

Haigus 
Imporditud 

haigusjuhtude arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

Adenoviirusenteriit 1 Egiptus 

A-viirushepatiit 1 Madagaskar  

E-viirushepatiit (äge) 1 Hispaania 

Kampülobakterenteriit 3 Indoneesia, Tai, Myanmar (Birma) 

Loomahammustus 1 Tai 

Gripp (gripiviirus tuvastatud) 1 Norra 

Pneumokokknakkus 1 Soome 

Rotaviirusenteriit 4 Egiptus 3, Tai 

Shigelloos 2 Tai, Myanmar (Birma) 

Tuulerõuged 1 Taani 

KOKKU 16   
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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripp Euroopas ja maailmas 

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hinnati grippi haigestumuse intensiivsust keskmiseks 

Bulgaarias, Horvaatias, Hollandis, Islandis, Kreekas, Lätis, Poolas, Rumeenias, Tsehhis, 

Taani, Soome, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Šveitsis ja Ungaris. Teised 

riigid hindasid haigestumuse intensiivsust juba madalaks. 

Lassa palaviku puhang Lääne-Aafrikas 

WHO andmetel registreeriti 2017. a veebruaris Lassa palaviku haigusjuhud järgmistes 

Lääne-Aafrika riikides: Benin, Togo, Burkina Faso ja Nigeeria. Epidemioloogilise uuringu 

käigus tuvastatud kontaktsed isikud võeti meditsiinilise jälgimise alla 21 päevaks. 

Surmajuhtude korral korraldati matused ohutusnõudeid järgides.  

 

Lassa on äge hemorraagiline viiruspalavik, mis on endeemiliselt levinud Lääne-Aafrika 

maades. Lassa palaviku tekitajaks on Lassa viirus, mis kuulub arenaviiruste perekonda. 

 

Looduses on Lassa viiruse kandjateks Mastomys-liiki kuuluvad rotid, kes eritavad viirusi 

uriini ja väljaheitega väliskeskkonda. Inimesele on nakkusallikaks tavaliselt 

nakatunud/haige inimene. Viirused levivad inimeselt-inimesele haige vere, uriini, rooja, sülje 

või mehe seemnevedelikuga. Inimene võib nakatuda ka roti uriini või roojaga 

kokkupuutumisel.  

 

Nigeerias registreeritakse Lassa palavikku iga-aastaselt keskmiselt 500-1000 haigusjuhtu. 

2016. a Beninis registreeriti 54 Lassa palaviku haigusjuhtu, neist 28 surmajuhtu. Burkina Faso 

ja Togo registreerisid oma territooriumil eelmiste aastate jooksul sporaadilisi haigusjuhte.   

 

Leetrid tervishoiutöötajatel Ungaris  
Ajavahemikul 21-27. veebruar 2017. a registreeriti Ungaris (Makó, Csongrád maakond) 9 

laboratoorselt kinnitatud (B3) leetrite haigusjuhtu, 2 haigusjuhtu on uurimisel. Kõik 

kinnitatud haigusjuhud on tervishoiutöötajatel vanuses 26-51 aastat. Haigestunutest 7 olid 

vaktsineeritud, neist 5 olid vaktsineeritud kahe MMR doosiga ja 2 olid vaktsineeritud ühe 

doosiga. Kahel juhul oli vaktsineerimisstaatus teadmata. 7. märtsiks 2017 registreeriti veel 7 

haigusjuhtu, neist kaks kinnitati laboratoorselt. Haigusjuhtude uurimine jätkub.   

Kõik Makó Haiglas viibinud kontaktsed (nii patsiendid kui ka tervishoiutöötajad) on 

vaktsineeritud MMR vaktsiiniga olenemata nende vaktsineerimisstaatusest.  

 

Leetrite puhang Rumeenias (allikas: ECDC RRA „Ongoing outbreak of measles in 

Romania, risk of spread and epidemiological situation in EU/EEA countries“  
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-

Romania,%20European%20Union%20countries.pdf ) 

Seisuga 17. veebruar 2017 registreeriti Rumeenias 3071 leetrite haigusjuhtu (oktoobris 2016 

oli see arv 2341). Kõik registreeritud haigusjuhud olid kas kinnitatud laboratoorselt (B3) või 

epidemioloogiselt seotud kinnitatud haigusjuhuga.  

Haigusjuhud esinesid 36 regioonis, enamik haigusjuhte registreeriti regioonides: Caras 

Severin (n=703), Arad (n=617) ja Timis (n=566). Enamik haigestunutest olid väikesed lapsed 

(<1 a – 549; 1-4 a -1247). 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf
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Seisuga 17. veebruar 2017 registreeriti Rumeenias 16 leetrite surmajuhtu, kõik neist olid 

immuunkomplitseeritud ja/või kroonilised haiged. 

 

Kasutusele võetud meetmed: 

- täiendavad vaktsineerimiskampaaniad lastele 

- kohalike omavalitsuste kaasamine vaktsineerimiskampaaniate korraldamiseks 

- MMR 1. doosi manustamise vanuse vähendamine 1 aastast kuni 9 kuuni 

- teavitamiskampaania tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale 

 

Leetrid Euroopa Liidu riikides (allikas: ECDC RRA „Ongoing outbreak of measles in 

Romania, risk of spread and epidemiological situation in EU/EEA countries“  

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-

Romania,%20European%20Union%20countries.pdf) 

Ajavahemikul 1. veebruar 2016 kuni 31. jaanuar 2017 registreeriti 30 EL riigis 4484 leetrite 

haigusjuhtu. Võrdluseks: 2014. a – 3656 haigusjuhtu; 2015. a – 4003 haigusjuhtu; 2016. a – 

4099 haigusjuhtu. 

2016. a teavitasid leetrite puhangutest Prantsusmaa, Iirimaa, UK ja Itaalia. 

 

Leetrite puhangud jätkuvad alljärgnevates EU/EEA riikides: 

- Austria: 68 leetrite haigusjuhtu registreeriti 2017. a. Võrdluseks: 28 haigusjuhtu 2016. a.  

- Saksamaa: 43 leetrite haigusjuhtu registreeriti 2017. a. RKI arvates on leetrite haigusjuhtude 

arv alahinnatud. 

- Itaalia: jaanuaris 2017 registreeriti 238 leetrite haigusjuhtu (jaanuaris 2016. a – 73 

haigusjuhtu). 

 

ECDC hinnangul on leetrite puhangud mitmetes EL riikides epidemioloogiliselt seotud 

puhanguga Rumeenias.  

2015. a WHO andmetel on 17 EL/EEA riigis saavutatud 95%-ne hõlmatus MCV1 

vaktsineerimisega ning 8 riigis MCV2 vaktsineerimisega. 

 

A-viirushepatiidi puhang EL riikides (allikas: ECDC RRA „Hepatitis A outbreaks in the 

EU/EEA mostly affecting men who have sex with men“ 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/16-02-2017-RRA%20UPDATE%201-

Hepatitis%20A-United%20Kingdom.pdf ) 

Alates veebruarist 2016 registreeriti 13 EL riigis 287 laboratoorselt kinnitatud A-

viirushepatiidi haigusjuhtu. Enamik haigusjuhte ilmnes vaktsineerimata meestel, kes seksivad 

meestega (MSM). 9 haigusjuhtu naistel.  

Kõige tõhusam preventiivne meede selle puhangu kontekstis on MSM-de vaktsineerimine. 

Vaktsineerimine on eriti soovitatud alljärgnevatele isikutele: 

- MSM-reisijad, kes reisivad A-viirushepatiiti ohustatud riikidesse; 

- MSM, kes elavad ohustatud piirkondades; 

- MSM, kellel esinevad haigused, mis võivad raskendada A-viirushepatiidi kulgu (nt B- 

ja C-viirushepatiit); 

- MSM – süstivad narkomaanid; 

- kontaktsed. 

 

 

 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/16-02-2017-RRA%20UPDATE%201-Hepatitis%20A-United%20Kingdom.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/16-02-2017-RRA%20UPDATE%201-Hepatitis%20A-United%20Kingdom.pdf
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Difteeria toksigeense tüve levik Inglismaal 

Noor naine (sündinud Inglismaal) töötas pikema aja jooksul Ghanas ja tuli tagasi Inglismaale 

jalahaavaga. Patsiendi haavast isoleeriti C. diphtheriae ja määrati patsiendile AB ravi. Naine 

on viimati saanud difteeria vaktsiini 2013. a.  

Haige lähikontaktsed: 

- vanemealine naine, kellel esinesid pärast kontakti respiratoorsed sümptomid ja kurgust 

isoleeriti toksigeenset C. Diphtheriae. Naisele määrati AB ravi. 

- ülejäänud kontaktsetelt võetud proovid olid negatiivsed. Kõik kontaktid on saanud 

profülaktilist ravi ja vajalikke vaktsineerimisi. 

 

Salmonella Enteritidis, MLVA type 2-12-7-3-2 ja 2-14-7-3-2 poolt põhjustatud 

rahvusvaheline puhang mitmes EL LR-s 

Ühendkuningriigis 2016. aasta sügisel tuvastatud salmonelloosi klaster oli põhjustatud S. 

Enteritidis´e taasilmunud tüve poolt, mis oli esmakordselt identifitseeritud 2014. aastal ning 

põhjustas 2015.aasta maikuust oktoobrini Ühendkuningriigis ja Hispaanias salmonelloosi 

haiguspuhangu.  

 

Kuna 2016. aastal registreeritud puhangutes Prantsusmaal, Iirimaal, Hispaanias ja 

Ühendkuningriigis ning 2015 aastal esinenud puhangutes identifitseeriti haigestunutelt 

isoleeritud tekitajate analoogset nukleotiidi polümorfismi (SNP), võib oletada, et tõenäoliselt 

toimus nakatumine mõlemal aastal ühisest allikast.  

 

Oleme silmitsi rahvusvahelise salmonelloosi puhanguga, mis kestab alates 2014 aastast ja 

hõlmab vähemalt nelja EL/EMP liikmesriiki. 2016. aastal Suurbritannias läbiviidud uuringu 

tulemused viitavad nakatumisele väljaspool kodusid ning haigestumine ei olnud seotud 

reisimisega. Kuna ka teistes riikides ei ole sama tekitaja põhjustatud salmonelloosijuhud 

seotud reisimisega, on tõenäoline, et saastunud levikufaktor/faktorid turustatakse vähemalt 

neljas ülaltoodud riigis. 

 

Kuna MLVA ja WGS meetodid ei ole kõikides EL/EMP riikides rutiinselt kasutusel, soovitab 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) nendele riikidele, kus registreeritakse 

tavapärasest rohkem S. Enteritidis või S. Enteritidis PT59 põhjustatud haigusjuhte, kaaluda 

seiresüsteemi tõhustamist ning MLVA või WGS laboratoorsete meetodite juurutamist. 

 

 


