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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 

Nakkushaigused 

2017. a 5 kuud 2016. a 5 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 90 6,8 131 10,0 Vähenes 31,3% võrra 

Kampülobakterenteriit 151 11,5 99 7,5 Suurenes 52,5% võrra 

Rotaviirusenteriit 360 27,4 204 15,5 Suurenes 76,5% võrra 

Norwalk-viirusnakkus 501 38,1 437 33,3 Suurenes 14,6% võrra 

Soolenakkuste summa 1351 102,7 1081 82,3 Suurenes 25,0% võrra 

Meningokokknakkus 1 0,1 1 0,1  

Haemophilus influenzae 

nakkus 

28 2,1 28 2,1   

Leegionärihaigus 9 0,7 3 0,2 Suurenes 3,0 korda 

Leptospiroos 0 0,0 0 0,0  

Leetrid 1 0,1 2 0,2  

Punetised 0 0,0 0 0,0  

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

HIV-nakkus 116 8,8 95 7,2 Suurem 22,1% võrra 

HIV- tõbi 10 0,8 21 1,6 Vähenes 2,1 korda 

Puukentsefaliit 1 0,1 1 0,1  

Lyme’i tõbi 179 13,6 162 12,3 Suurenes 10,5% võrra 

Viirushepatiidid kokku 64 4,9 153 11,7 Vähenes 2,4 korda 

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

        äge B-viirushepatiit 2 0,2 4 0,3  

        äge C-viirushepatiit 4 0,3 6 0,5 Vähenes 33,3% võrra 

 

Soolenakkused 

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

võrreldes suurenenud 25,0% võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit 

ja Norwalk-viirusnakkus) moodustavad 63,7% soolenakkuste üldarvust (2016. aastal 59,3%). 

Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse suurenes 14,6% võrra, kampülobakterenteriiti 52,5% 

võrra, muudesse täpsustatud soolenakkustesse 57,0% võrra (2017. a 157 haigusjuhtu, 2016. a 

100 haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti 76,5% võrra. Haigestumine salmonelloosi vähenes 31,3% 

võrra, lambliaasi 20,8% võrra (2017. a 61 haigusjuhtu, 2016. a 77 haigusjuhtu), šigelloosi 

33,3% võrra (2017. a neli haigusjuhtu, 2016. a kuus haigusjuhtu). Võrreldes 2016. a viie 

kuuga on võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine Yersinia enterocolitica enteriiti 

(2017. a 17 haigusjuhtu, 2016. a 18 haigusjuhtu) ja E. coli soolenakkusesse (2017. a 9 

haigusjuhtu, 2016. a samuti 9 haigusjuht). Registreeriti üks sissetoodud kõhutüüfuse 

haigusjuht (2016. aastal ei olnud).  
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Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis viiel juhul (5,6%), S. Infantis viiel juhul (5,6%), 

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

S. Typhimurium 54 juhul (60,0%), S. Typhimurium monofaasiline 13 juhul (14,4%), S. B-

grupp ühel juhul (1,1%), S. spp 9 juhul (10,0%).  

Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni 107 juhul (70,9%), 

Campylobacter coli 9 juhul (5,9%), Campylobacter upsaliensis ühel juhul (0,7%), 

Campylobacter spp 34 juhul (22,5%). 

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

(25,0%). 

Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus 82 juhul (52,2%), astroviirus 

kahel juhul (1,3%), Clostridium difficile 69 juhul (43,9%), enteroviirused kahel juhul (1,3%) 

ja Staphylococcus aureus kahel juhul (1,3%). 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2016–2017 

 

 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 78,5% võrra (2017. a 5628 haigusjuhtu, 2016. a 3153 

haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 48,4% võrra (2017. a 92 haigusjuhtu, 2016. a 62 

haigusjuhtu), sh pneumokokk-septitseemiasse 2,2 korda (2017. a 26 haigusjuhtu, 2016. a 12 

haigusjuhtu), leegionärihaigusesse 3,0 korda. Samuti suurenes haigestumine mumpsi (2017. a 

kolm haigusjuhtu, 2016. a üks haigusjuht). Haigestumine läkaköhasse vähenes 4,4 korda 

(2017. a 11 haigusjuhtu, 2016. a 49 haigusjuhtu) ja sarlakitesse 18,5% võrra (2017. a 132 

haigusjuhtu, 2016. a 162 haigusjuhtu). On võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine 

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

viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse (2017. a viis haigusjuhtu, 2016. a neli haigusjuhtu) 

ja H. Influenzae nakkusesse. Registreeriti üks H. Influenzae septitseemia (eelmine haigusjuht 

esines 2014. a aprillikuus) ja üks leetrite sissetoodud haigusjuht. 
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Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 

Ametlik hingamisteede viirusnakkuste ja gripi hooaeg lõppes aasta 20. nädalal ja 

haigestumuse üldnäitajad jõudsid tavapärasele ehk hooajavälisele tasemele juba aprillis.  

Maikuu viimastel nädalatel on järsult kasvanud grippi haigestunute arv. Haigestusid valdavalt 

vanemaealised inimesed. Haigestumised on seotud B-gripiviirusega. Maikuus haigestumiste 

kasvu põhjustanud B-gripiviirus on iseenesest väiksema leviku potentsiaaliga ja elanikkonna 

seas viirust praktiliselt enam ei ringle, kuid võib ta levida kinnistes kollektiivides. 

Haigestumise kasvu põhjuseks olid peamiselt asutusesisesed puhangud nii hooldekodudes kui 

haiglas.  

Viimasel kuul on gripi tõttu haiglaravi vajanud 30 inimest, lisandunud on neli gripist tingitud 

surmajuhtu. Hooaja algusest on hospitaliseeritud 1437 patsienti, neist 72% tööealised ja 

vanemad inimesed. Intensiivravi on vajanud sel hooajal 112 ja surnud kokku 47 inimest. 

 

Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on vähenenud 2,4 korda. Haigestumine A-

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

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

37 haigusjuhtu, 2016. a 128 haigusjuhtu). Registreeritud kroonilise B-viirushepatiitide arv on 

2016. aastaga võrdne (2017. a 7 haigusjuhtu, 2016. a samuti 7 haigusjuhtu). 

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

moodustab 10,9% ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 57,8% registreeritud hepatiitide 

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

 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Võrreldes 2016. aasta viie kuuga, suurenes 2017. aastal haigestumine süüfilisse 2,2 korda 

(2017. a 18 haigusjuhtu, 2016. a 8 haigusjuhtu). Vähenes haigestumine suguliselt levivatesse 

klamüüdiahaigustesse 16,4% võrra (2017. a 483 haigusjuhtu, 2016. a 578 haigusjuhtu) ja 

gonokokknakkusesse 36,9% võrra (2017. a 29 haigusjuhtu, 2016. a 46 haigusjuhtu). 

 

2017. aasta viie kuuga avastatud HIV-nakkuse arv on suurem 22,1% võrra. Registreeritud 

HIV-tõve juhtude arv on vähem 2,1 korda. 

 

Muudest nakkushaigustest registreeriti 2017. aasta viie 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), kuus 

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 samuti üks). 

 

Registreeriti esimene puukentsefaliidi haigusjuht (2016. a oli samuti üks haigusjuht). 

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

10,5% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2017. a 5 kuud 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 33 7,8 7 

Harjumaa 12 7,9 13 
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Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Hiiumaa 9 96,3 2 

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 1 3,2  

Järvamaa 2 6,5 2 

Läänemaa 15 61,0 1 

Lääne-Virumaa 2 3,4 2 

Põlvamaa 10 35,4 11 

Pärnumaa 26 31,3 6 

Raplamaa 5 14,6  

Saaremaa 38 113,5 27 

Tartumaa 12 8,3 2 

Valgamaa 1 3,3  

Viljandimaa 7 14,6 2 

Võrumaa 6 17,7 1 

Kokku 179 13,6  

 

Loomahammustuste arv on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga vähenenud 8,6% võrra 

(2017. a 477 juhtu, 2016. a 522 juhtu). 

Inimesi hammustanud loomad: 

ahv – 1 (0,2% juhtudest), 

deegu – 1 (0,2% juhtudest), 

hamster – 1 (0,2% juhtudest), 

hiir – 1 (0,2% juhtudest), 

jänes – 1 (0,2% juhtudest), 

kass – 151 (31,6% juhtudest), 

koer – 308 (64,6% juhtudest), 

kährik – 2 (0,4% juhtudest), 

küülik – 1 (0,2% juhtudest), 

orav – 1 (0,2% juhtudest), 

rebane – 3 (0,6% juhtudest), 

rott – 4 (0,8% juhtudest), 

tuhkur – 2 (0,4% juhtudest). 

 

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

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

punetisi, teetanust, trihhinelloosi, tulareemiat.  
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Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis ajavahemikul 1.01.–31.05.2017 

 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

Adenoviirusenteriit 1 Egiptus 

A-viirushepatiit 3 Madagaskar, India, Venemaa 

E-viirushepatiit (äge) 1 Hispaania 

Dengue viiruspalavik 6 India, Indoneesia, Nigeeria, Sri Lanka, Tai 2 

Kampülobakterenteriit 7 

Hispaania, India, Indoneesia, Tai 2, Myanmar 

(Birma), Venemaa 

Kõhutüüfus 1 India 

Leegionärihaigus 1 Itaalia 

Leetrid 1 Itaalia 

Loomahammustus 3 Tai 2, Soome 

Malaaria (p.falciparum) 1 Tansaania 

Noroviirusnakkus 1 Kenya 

Gripp (gripiviirus 

tuvastatud) 1 Norra 

Pneumokokknakkus 2 Soome 

Rotaviirusenteriit 12 

Egiptus 4, Suurbritannia 3, Maroko, Tai, 

Gruusia, Hispaania 2 

Salmonelloos  4 Egiptus 2, Hispaania, Filipiinid 

Shigelloos 3 Tai, Myanmar (Birma), Kenya 

Süüfilis 2 Ameerika Ühendriigid, Tai 

Tuulerõuged 3 Taani, Suurbritannia, Türgi 

KOKKU 53   
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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Koolera Kiirde-Aafrikas   

Koolera epideemia Somaalias ja Etioopias algas 2017. aasta jaanuaris. Seisuga 14.05 on 

Somaalias registreeritud haigusjuhte 15 regioonis 18–st. Sademete vaesusega kaasneb kuivus 

ja piiratud ligipääs ohutule joogiveele. 6.2 mln inimest Somaalias vajavad humanitaarabi ja on 

ohustatud nakatuda soolenakkustesse.   

Etioopias registreeriti üle 33 tuhande ägeda kõhulahtisusega haigusjuhtu, neist 769 

surmajuhtu (CFR: 2.3%). Esineb tõusutendents võrreldes olukorraga aprilli lõpus. 

Reisijatel on soovitatav täpsustada info epidemioloogilisest olukorrast sihtriikides ja 

soovitatud ennetusmeetmetest.   

 

Alates 2017. aasta algusest paljudes Aafrika riikides on täheldatud ägeda kõhulahtisuse ning 

koolera haigestumise tõus, sh Libeerias, Nigeerias, Kamerunis, Sierra Leones. 

 

Ebola puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis 

Esimene ebola haigusjuht registreeriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis 21. aprillil 2017. a 

Likati asukohas Bas Uele provintsis, mis asub riigi kirdeosas. Seisuga 2. juuni on 

registreeritud 4 kinnitatud ja 3 tõenäolist haigusjuhtu, neljal juhul lõppes haigestumine 

surmaga. (CFR 57%). Viimane haigusjuht registreeriti 11. mail. Esimese juhtumi 

registreerimisjärgselt rakendati koheselt tõhustatud seire, jälgimisel oli ligi 600 kontaktset 

isikut. Kõikide suhtes on 21-päevane jälgimisperiood lõppenud, uusi haigusjuhte juurde ei 

tulnud. Tõhustati infektsioonikontrolli meetmed, kasutusel asjakohased isikukaitse vahendid 

ja kloorsisaldavad des. ained. Viidi läbi mitmed koolitused elanikele ohutu matmise ja kodude 

desinfitseerimise teemal. 

 

Lääne- Niiluse viirusepalavik 

Alates 2017.a mai algusest teostab ECDC hooajalist seiret Lääne-Niiluse viirusnakkuse 

(WNV) haigusjuhtude suhtes inimestel Euroopa regioonis. Lääne-Niiluse viirusnakkuse 

leviku hooaeg kestab Euroopa regioonis tavaliselt juuni lõpust novembri lõpuni.  

 

ECDC andmetel ei ole seisuga 8.06 2017 käesoleval aastal registreeritud Lääne-Niiluse 

viirusnakkuse haigusjuhte Euroopa regioonis. Uuendatud info Lääne-Niiluse viirusnakkuse 

levikualast võib leida ECDC kodulehelt: 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_borne_diseases/Pages/W

est_Niles_fever_Risk_Maps.aspx 

 

Enamik juhtudest (80%) kulgeb haigusenähtudeta. Vireemia esineb lühiajaliselt haiguse algul. 

Kerge haigusevorm lõpeb paranemisega 3-6 päeva jooksul. Rasketel haigusejuhtudel tekib 

entsefaliit, meningo-entsefaliit või meningiit ning müokardiit, pankreatiit ja hepatiit.  

 

Vereteenistused rakendavad piirangumeetmeid Lääne-Niiluse viirusnakkuse levikualas 

reisinud doonorite suhtes viiruse leviku vältimiseks doonoriverega. 

 

 

 

 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_borne_diseases/Pages/West_Niles_fever_Risk_Maps.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_borne_diseases/Pages/West_Niles_fever_Risk_Maps.aspx
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Ravimite tootjaga seotud poliomüeliidi WPV 2 kahtlus Hollandis 

3. aprillil 2017.a toimus vaktsiinide tootmistehases Hollandis 2. tüüpi metsiku polioviiruse 

(WPV2) leke. Tehases on võetud viivitamatult ette alljärgnevad meetmed: 

• inaktiveeritud poliovaktsiini tootmine on peatatud; 

• avariipiirkond on desinfitseeritud; 

• WPV2 eksponeerimise riskiga töötajad on välja selgitatud.  

Selgus, et kaks töötajat võisid olla eksponeeritud. Mõlemad olid varem täielikult 

vaktsineeritud. 7. aprillil võeti mõlemalt töötajalt kurgu- ja roojaproovid. Kurguproovid olid 

negatiivsed mõlemal, roojaproov osutus positiivseks ühel töötajal. Positiivse 

uuringutulemustega töötaja isoleeriti kodus. Töötaja kodune isoleerimine lõpetati 8. mail, 

pärast neljakordset negatiivset uuringut. 

8. aprillil uuriti positiivseks osutunud töötaja pereliikmed ja lähikontaktsed ning informeeriti 

neid hügieeninõuete täitmise osas, neid jälgiti 10 päeva jooksul pärast viimast kontakti. 

Kõikidelt võetud proovid osutusid negatiivseteks.  

11. aprillil võeti keskkonnaproovid madala vaktsineerimistasemega piirkondadest, kõik 

proovid osutused negatiivseteks. Samas võeti heitvee proovid positiivse tulemuse andnud 

töötaja elukohast 50 m kaugusel alla voolu, mõned neist osutusid positiivseteks. Heitvee 

puhastusjaam on suletud töötlemiseks, kõik puhastusjaama töötajad on vaktsineeritud.   

 

 


