
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis 2011. aastal 

 
Võrreldes 2010. aastaga suurenes 2011. aastal mõnevõrra reisimisega seotud nakkushaiguste 
arv. 2011. aastal  registreeriti kokku 143  Eestisse sissetoodud haigusjuhtu (2010. a – 135).  
Nagu eelmistel aastatel, nakatuti  põhiliselt soolenakkustesse (salmonelloosi, shigelloosi, 
kampülobakterenteriiti, rotaviirusenteriiti jm), mis levivad saastunud toidu, vee, käte või 
pindade kaudu. 
 
2011. a registreeriti 7 reisimisega seotud  A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist neljal juhul 
nakatuti Indias ning Egiptuses, Soomes ja Valgevenes – igas üks. Kõik haigestunud olid 
vanuserühmas 20 – 44 aastat. Reisimisega seotud rotaviirusenteriidi 14-st  haigusjuhust 9 
diagnoositi lastel vanuses kuni 9 aastat. 
 
2011. a jooksul registreeriti Eestis kokku 7 leetrite  haigusjuhtu, neist 5  olid  sisse toodud 
(Hispaaniast   – 2 ning Itaaliast, Prantsusmaalt  ja Soomest  – igast üks). Viiest sissetoodud 
haigusjuhust neli diagnoositi  täiskasvanutel vanuserühmas 35-44 aastat. 
 
2011. a diagnoositi üks Ghanast Eestisse imporditud  Plasmodium falciparum - malaaria 
haigusjuht. Reisija kasutas  kemoprofülaktikat malaaria ennetamiseks, kuid  ei lõpetanud 
kuuri. 
 
2011. aastal registreeriti Eestis 13  reisimisega seotud puukborrelioosi ( Lyme`i tõve)  
haigusjuhtu, millesse nakatuti Soomes, Rootsis, Šveitsis, Saksamaal, Norras, Venemaal ja 
Tais. 
 
Välisriikidest toodi sisse 13 shigelloosi ehk düsenteeria haigusjuhtu, mis moodustasid  üle 
poole (59%) 2011. aastal registreeritud shigelloosi haigusjuhtude üldarvust (22) Eestis. 
 
Kõige sagedamini toovad reisijad Eestisse nakkushaigusi populaarsetest reisi- ja 
puhkekohtadest (Türgist, Egiptusest, Indiast) ning naaberriikidest (Soomest, Venemaalt, 
Lätist).  
 
2007.- 2011. a Eestisse sissetoodud nakkushaigused 

Nakatumise 

koht  

2007 2008 2009 2010 2011 

Egiptus 47 64 34 27 16 
India 22 5 17 10 14 
Läti 3 12 9 6 6 
Soome 58 11 66 10 17 
Türgi 10 18 22 11 19 
Venemaa 11 6 19 12 17 
Kokku  

sissetoodud 

nakkushaigusi 

 

205 

 

204 

 

300 

 

135 

 

143 

 
Riskiriikidest  oli 2011. a esimesel kohal Türgi 19  haigusjuhuga, neist 6 täpsustamata 
soolenakkust, 5 rotaviirusenteriiti, 4 salmonelloosi, 2 kampülobakterenteriiti, üks B-
viirushepatiit ja üks klamüüdianakkuse haigusjuht. 
 



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. 
 
Täiendav info nakkusohudest ja soovitatud ennetusmeetmete kohta võib leida:  
Terviseameti koduküljel rubriigist „Reisimine ja tervis“:  
http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html 
WHO International Travel and Health:  http://www.who.int/ith/en/ 
CDC  Yellow Book:  http://wwwnc.cdc.gov/travel/default.aspx 
 
Koostas: Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond 
Aprill  2012. a 


