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Harvaesinevad nakkushaigused –  
suurenes haigestumine leetritesse ja hemorraagilisse palavikku 
 

Meningokokknakkus – 3 juhtu (2005.a I kvartalis – 3 juhtu); 
Haemophilus Influenza tüüp b nakkus – 4 juhtu (2005.a I kvartalis – 6 juhtu); 
Leegionärihaigus – 1 juht (2005.a I kvartalis ei registreeritud ühtegi juhtu); 
Neerusündroomiga hemorraagiline palavik – 12 juhtu (2005.a I kvartalis – 1 juht); 
Leptospiroos – 4 juhtu (2005.a I kvartalis – 3 juhtu); 
Toksoplasmoos – 1 juht (2005.a I kvartalis – 5 juhtu); 
Leetrid – 11 juhtu (2005.a I kv ei registreeritud, kogu 2005. a esines 2 juhtu). 
 

Soolenakkused – vähenemistrend 
 

2006. aastal I kvartalis vähenes haigestumine soolenakkustesse 31% võrra (2006.a 
– 1035 juhtu, 2005.a – 1504 juhtu). Eriti märgatavalt vähenes haigestumine 
Norwalk-viiruse gastroenteriiti (7 korda), muudesse täpsustatud 
soolenakkustesse (6,5 korda) ja täpsustamata soolenakkustesse (2,9 korda). 
2006.a esimese kolme kuuga aga suurenes haigestumine salmonelloosi: 2006.a – 
119 haigusjuhtu (2005. a – 42). Valdav osa ehk 61,3% 2006. aastal registreeritud 
salmonelloosi haigusjuhtudest on seotud puhanguga Harjumaal Rae valla lasteaias, 
kus haigestus 73 inimest, lisaks üks laps väljastpoolt lasteaeda. Sporaadiline 
salmonelloosi haigestumine (va puhang) on jäänud 2005. aasta tasemele (2006.a – 
46 juhtu, 2005. a – 42 juhtu). 
 

Piisknakkused, sh vaktsiinvälditavad nakkushaigused –  
vähem tuberkuloosi ja viirushepatiite 
 

Tuberkuloosi haigestumine vähenes 16% võrra (2006.a – 73 haigusjuhtu, 2005.a – 
87); viirushepatiitidesse 16,3% võrra. Eriti tuntav vähenemine on C-viirushepatiiti 
nakatumisel, võrreldes 2005.a I kvartaliga oli vähenemine 29% võrra (2006.a – 20 
haigusjuhtu, 2005.a – 31). A-viirushepatiiti registreeriti 2006.a 1 juht, 2005.a – 7 
juhtu. 
Poole võrra suurenes haigestumine läkaköhasse (2006.a – 38 juhtu, 2005.a – 25). 
Tuulerõugetesse ja mumpsi haigestumine jäi 2005. aasta tasemele. Registreeritud 
sarlakite arv vähenes 10% võrra (2006.a – 77, 2005.a – 86). 2006. aastal ei ole 
registreeritud ühtegi punetiste haigusjuhtu (2005. aastal samal perioodil – 3 juhtu). 
2006. aastal märtsikuus registreeriti 11 leetrite haigusjuhtu. Kogu 2005. aasta jooksul 
registreeriti 2 haigusjuhtu (nendest 1 sissetoodud). Aastatel 2001–2004 leetrite 
haigusjuhte Eestis ei registreeritud. 
Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused: haigestumine suurenes 13% võrra 
(2006.a – 97 768 juhtu, 2005.a – 86 629 juhtu). Grippi haigestumine suurenes 27% 
võrra (2006.a – 467 juhtu, 2005.a – 369). 
7% võrra suurenes loomahammustuste arv ehk 2006.a I kvartalis registreeriti 608 
loomahammustust, aasta tagasi sama ajaga 570. 
 

Rühmaviisilised haigestumised 
 

2006.a I kvartalis registreeriti seitse rühmaviisilist haigestumist: 
1. Ajavahemikul 03.–08.01.06.a rota- ja Norwalk-viiruse gastroenteriiti 
rühmaviisiline haigestumine Tallinna Lastekodu Imikute ja Puuetega Laste Keskuses 
(haigestus 4 last). Kahel haigel diagnoositi laboratoorselt rotaviirust, kahel rota- ja 
noroviirust. Kõik lapsed hospitaliseeriti Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) Merimetsa 
Nakkuskeskusesse. 



Nakkusallikas jäi teadmata. Nakkuse levikutee oli olmeline. 
2. Ajavahemikul 21.–27.01.06.a rotaviirusenteriiti perekondlik haigestumine (4 
inimest) Tallinnas. Haiged hospitaliseeriti LTKH Merimetsa Nakkuskeskusesse. 
Diagnoos laboratoorselt kinnitatud. Nakkuse levikutee oli olmeline. 
3. Ajavahemikul 01.–02.03.06.a soole täpsustamata viirusnakkusesse 
rühmaviisiline haigestumine Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Porkuni koolis (9 
haigestunut, neist 8 õpilast ja 1 õpetaja). Haigetelt võetud proovid soolegrupi ja 
viirustekitajate suhtes osutusid negatiivseteks. Nakkusallikaks oli kodust haigena 
kooli tulnud õpilane, tema nakkusallikas jäi teadmata. 
Koolis kehtestati karantiin 7 päevaks, kool desinfitseeriti, kooliarst jälgis kontaktseid. 
Kontrolliti kooli söökla, rikkumisi toidukäitlemise osas ei avastatud. 
4. Ajavahemikul 02.–09.03.06.a salmonelloosi (tekitaja Salmonella enteritidis) 
rühmaviisiline haigestumine Harjumaal, Rae vallas, Jüri alevikus. Kokku 74 
haigestunut, nendest 73 Tõrukese Lastepäevakodust (67 last ja 6 personalitöötajat) 
ja üks kodune laps. 
Suure tõenäosusega põhjustas haigestumise lasteaia köögis valmistatud omlett. 
Omletile kui ühisele levikufaktorile viitab epidemioloogilise uuringu käigus selgunud 
asjaolu, et lisaks lasteaia lastele ja personalile haigestus ka aastane kodune laps, 
kellele lasteaias töötav vanaema tõi lasteaiast omletti. 
Toidu kaudu nakatus 65 inimest, lisandus 8 haiget, kes nakatusid olmeliselt, kuna 
osa haigeid lapsi käisid lasteaias edasi. 
Tervisekaitseametnikud teavitasid juhtunust Harjumaa Veterinaarkeskust ja 
Veterinaar- ja Toiduametit. 
5. Ajavahemikul 10.–18.03.06.a rotaviirusenteriiti perekondlik haigestumine (4 
inimest) Harjumaal, Kiili vallas. Haigestusid sugulased: ema ja kaks last ning tema 
õde. Kõik hospitaliseeriti LTKH Merimetsa Nakkuskeskusesse. Haigetelt võetud 
proovid osutusid positiivseteks rotaviirusele. Nakkuse levikutee – olmeline. 
Nakatumine toimus isikliku hügieeni rikkumise tõttu. 
6. Ajavahemikul 21.–23.03.06.a soole täpsustamata viirusnakkusesse 
rühmaviisiline haigestumine Pärnu Taastusravikeskuses Estonia (10 inimest). Kõik 
haigestunud olid Soome kodanikud, kes saabusid Pärnusse laeva ja matkabussiga. 
Nakkusallikas jäi teadmata, tõenäoliselt toimus haigestumine juba Soomes, kuna 
taastusravikeskuse personal ja kohalikud ravialused olid terved. 
Kahelt haigelt võetud proovid soole- ja viirustekitajate suhtes osutusid negatiivseteks. 
7. Ajavahemikul 05.02–16.03.2006.a registreeriti 14 laboratoorselt kinnitatud 
leetrite haigusjuhtu LTKH Merimetsa Nakkuskeskuses. Haigestus 9 last ja 5 
täiskasvanut. Nendest 12 Tallinna, 1 Harjumaa ja 1 Raplamaa elanik. 
Leetrite suhtes IgM+ proovid edastati kontrollimiseks Berliini Regionaalsesse 
Referentslaborisse (Robert Kochi Instituuti). Kõik TKI Viroloogia Kesklabori IgM+ 
proovid leidsid kinnitust ning sedastatud genotüüp D6 on sarnane Ukraina ja 
Saksamaal ringlevate genotüüpidega. Epidemioloogiline uuring jätkub. 
TKI edastas informatsioon haigusjuhtude kohta Euroopa Komisjoni varajase 
teavitamise ja reageerimise süsteemile (EWRS), perearstide seltsi esimehele, Tartu 
Ülikooli Kliinikumile, teave avaldati ka TKI koduküljel. 
Sotsiaalministeeriumilt taotleti täiendavalt leetrite, mumpsi ja punetiste (MMR) 
vaktsiini haigetega kontaktsete vaktsineerimiseks. LTKH Merimetsa 
Nakkuskeskusele väljastati 80 doosi MMR vaktsiini, nendest 45 doosi personalile ja 
35 doosi haigetega kontaktsetele; 35 doosi väljastati Tallinna Lastekodu Imikute ja 
Puuetega Laste Keskuse personalile. 
 

Gripiseire on käivitunud 
 

Tervisekaitseinspektsiooni (TKI) ja TKI Viroloogia Kesklabori koostöös on rakendatud 
sentinel-süsteem, mille eesmärk on gripitekitajate ringluse seire. Esimeses 
kvartalis oli seirega hõlmatud neli maakonda, kust edastasid proove 6 perearsti. 
12 nädala jooksul uuriti 125 proovi, neist sedastati 6 A-gripiviirust ja 12 B-gripiviirust, 
mis moodustab 12,8% proovide üldarvust. 



Alates 8.03.2006.a korraldati gripiseire sentinel-süsteemi raames täiendav ja 
perearstidele tasuta uurimine Viljandimaa, Lääne-Virumaa, Võrumaa ja Harjumaa 
maakondades, kus gripi ja ÄRH-i haigestumus oli viimase 4 nädala jooksul olnud 
kõrgem. 10.-12. nädalal võeti 155 proovi, neist sedastati 11 A-gripivirust ja 7 B-
gripiviirust, mis moodustab 10,4% proovide üldarvust. Täiendava uuringu maksumus 
oli 92 382 krooni. 
TKI edastas gripiandmed iganädalaselt Euroopasse EISS seirevõrgustikku. 


