
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis 2010. aastal  

 

2010. aastal on tunduvalt vähenenud reisimisega seotud nakkushaiguste arv Eestis – kokku 

registreeriti 135 inimest (2009. a – 300).  Põhiliselt oli tegemist soolenakkustega 

(salmonelloos, shigelloos (ehk düsenteeria), noroviirusnakkus ja teised), mis levivad 

saastunud toidu, vee, käte või pindade kaudu. 

2010. a diagnoositi üks Eestisse imporditud  Plasmodium vivax- malaaria haigusjuht, millesse 

nakatuti Lõuna- Ameerikas;  kuuest  Eestis registreeritud A-viirushepatiidi haigusjuhust viis  

olid  sisse toodud (Egiptusest – 3, Gambiast – 4, Lätist – 1). Välisriikidest sisse toodud 

shigelloosi haigusjuhud (18) moodustasid  ühe kolmandiku aasta jooksul registreeritud 

shigelloosi haigusjuhtude üldarvust Eestis (46). 

2010. a jooksul registreeriti Eestis kokku 1721 puukborrelioosi ( Lyme`i tõvi)  haigusjuhtu, 

neist 7  olid  sisse toodud (Soomest  – 3 ning Saksamaalt, Leedust, Lätist ja Venemaalt  – 

igast üks). 

Kõige sagedamini toovad reisijad Eestisse nakkushaigusi populaarsetest reisi- ja 

puhkekohtadest (Egiptus, India, Türgi) ning naaberriikidest (Soomest, Venemaalt, Lätist). 

 

2006.- 2010. a Eestisse sissetoodud nakkushaigused:  

Nakatumise 

koht  

2006 2007 2008 2009 2010 

Egiptus 26 47 64 34 27 

India 7 22 5 17 10 

Leedu 1 1 4 2 5 

Läti 9 3 12 9 6 

Soome 16 58 11 66 10 

Tai  2 7 6 6 5 

Türgi 5 10 18 22 11 

Ukraina  4 5 5 11 4 

Venemaa 10 11 6 19 12 

Kokku  

sissetoodud 

nakkushaigusi 

 

111 

 

205 

 

204 

 

300 

 

135 

 

Riskiriikide pingereas oli 2010. a esimesel kohal Egiptus  27  haigusjuhuga, neist üks 

nakkuslik mononukleoos, 5 salmonelloosi, 3 kampülobakterenteriiti, 7 shigelloosi, 5 

täpsustamata soolenakkust, üks läkaköha, üks C-viirushepatiit, 3 A-viirushepatiiti ja üks  

jersinioosi juht.  

 

Imporditud nakkushaigusjuhtude vältimiseks on tähtis, et reisija oleks teadlik 

nakkushaigustesse nakatumise ohust külastatavas riigis ja soovitatud ennetusmeetmetest.  

 

Vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” § 16 sätetele peab turismiteenuse 

pakkuja tegema teatavaks välisriiki sõitvale isikule: 

1) külastatavas riigis nakkushaigustesse nakatumise ohu; 

2) immuniseerimise või ravimite kasutamise otstarbekuse; 

3) võimaluse saada enne reisi arsti nõuannet ja reisi ajal arstiabi ning reisijärgse 

tervisekontrolli vajalikkuse. 

 

 
Koostas: Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond, aprill 2011 


