
Nakkushaiguste esinemine 2007. aasta I kvartalis  
 
Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus 

2007.a I kvartal 2006.a I kvartal Nakkushaigused 
Haigete arv 100 000 

el.kohta 
Haigete arv 100 000 

el.kohta 
Kõhutüüfus 0  0  

Meningokokknakkus 5 0,4 3 0,2 
Haemophilus 
influenzae nakkus 

6 0,4 3 0,2 

Leegionärihaigus 1 0,07 1 0,07 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline 
palavik 

2 0,1 12 0,9 

Leptospiroos 1 0,07 4 0,3 
Toksoplasmoos 0  1 0,07 

Leetrid 1 0,07 11 0,8 
Malaaria 
(sissetoodud) 

4 0,3 0  

Listerioos 1 0,07 0  
Tuberkuloos 102 7,6 73 5,4 
HIV-nakkus 170 12,7 164 12,2 
HIV-tõbi 11 0,8 11 0,8 

 
Soolenakkused 
 
Võrreldes 2006. aasta kolme kuuga suurenes 2007. aastal haigestumine 
soolenakkustesse 37% võrra (2007. a – 1416 juhtu, 2006. a – 1035 juhtu), 
eriti märgatavalt suurenes 2007. aastal  haigestumine noroviirusnakkusesse 
– 10 korda (2007. a - 331 haigusjuhtu, 2006. a samal perioodil – 32, jätkub 
2006. a novembrikuus alanud haigestumise tõus), täpsustamata 
soolenakkustesse – 2,6 korda (2007. a – 608 juhtu, 2006. a – 230 juhtu), 
jersinioosi – 62% ning shigelloosidesse – 38% võrra. 
Vähenes haigestumine salmonelloosi (2 korda), kampülobakterenteriiti 
(44% võrra), E.coli soolenakkusesse (43% võrra),  rotaviirusenteriiti (41%) 
ning muudesse täpsustatud soolenakkustesse (21%).  
 
Piisknakkused sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
 
Suurenes 2,8 korda haigestumine läkaköhasse ( 2007. a – 106 haigusjuhtu, 
2006. a – 38 haigusjuhtu), Haemophilus influenzae nakkusesse – 2 korda 
(2007. a – 6 haigusjuhtu, 2006. a – 3 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 
70% võrra (2007 .a – 17 haigusjuhtu, 2006. a – 10 haigusjuhtu), 
meningokokknakkusesse 67% võrra (vastavalt 5 ja 3 haigusjuhtu), 
tuulerõugetesse 38% (2007. a – 2909, 2006. a – 2110) ja nakkuslikku 
mononukleoosi 10% võrra (2007.a – 65 juhtu, 2006.a – 59 juhtu). Vähenes 
haigestumine sarlakitesse 21% võrra (2007.a  – 61 ja 2006. a – 77 
haigusjuhtu). Mumpsi haigestumine on 2006. a tasemel. Registreeritud 
esmase tuberkuloosi arv suurenenud 40% võrra (vastavalt 102 ja 73 



haigusjuhtu). 2007. aastal registreeriti neli punetiste haigusjuhtu (2006. 
aastal samal perioodil – 0). Vähenes leetrite haigusjuhtude arv – 2007. aastal 
registreeriti üks juht, 2006. aasta samal perioodil registreeriti 11 puhangu 
käigus avastatud haigusjuhtu. 
Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused: võrreldes 2006. aasta sama 
perioodiga suurenes haigestumine ülemiste hingamisteede ägedatesse 
nakkustesse 21% võrra, grippi – 5,7 korda. Tänu gripi sentinel-süsteemi 
toimimisele suurenes 4,3 korda laboratoorselt tuvastatud grippide arv. 
Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused: võrreldes I kvartaliga 2006. a suurenes 

haigestumine 11.1% võrra (2007. a – 108638 ehk 8079 100 000 el. kohta, 2006. a – 

97768 ehk 7255,5 100 000 el. kohta). Märgatavalt tõusis I kv 2007. a grippi 

haigestumine, võrreldes sama perioodiga 2006. a on suurenemine 5-kordne, ehk 

532.7% võrra (2007. a – 2488 ehk 185, 100 000 el. kohta, 2006. a – 467 juhtu ehk 

49,5 100 000 el. kohta). I kvartali 2007. a laboratoorselt diagnoositud  gripijuhtude 

arv  võrreldes I kvartaliga 2006. a suurenes 4 korda (2007. a -  240 neist 232 A-gripi 

juhud, 8 B-gripi juhud; 2006 – 60 neist 31 A- gripi juhud ja 29 B). 

Grippi haigestumise suurenemise põhjusteks on suurema virulentsuse ja leviku 

potentsiaaliga A gripiviiruse H3 tüve ringlemine eelmisel hooajal ülekaalus olnud B 

gripiviiruse asemel ning tänu sentinel süsteemi rakendamisele gripijuhtude 

laboratoorse kinnitamise ja registreerimise sagenemine.  

 

Muud nakkushaigused 
 
Vähenes haigestumine leptospiroosi 4 korda (2007.a kolme kuuga 
registreeriti 1 haigusjuht, 2006.a samal perioodil 4 juhtu), neerusündroomi 
hemorraagilisesse palavikku 6 korda (vastavalt 2 ja 12 juhtu). 
Viirushepatiitide summa vähenes 2007. aastal 14% võrra, kuid haigestumine 
A-viirushepatiiti suurenes 6 korda (2007.a – 6 juhtu, 2006.a – 1 juht), B-
viirushepatiiti suurenes 18% võrra (vastavalt 13 ja 11 juhtu) ja C-
viirushepatiiti vähenes 2,5 korda (vastavalt 8 ja 20 juhtu). 
Puukborrelioosi haigusjuhtusid registreeritakse aastaringselt. 2007. aastal 
registreeritud haigusjuhtude arv suurenes 2,5 korda (2007. a – 69, 2006. a – 
28 juhtu). 
2007. a kolme kuu jooksul registreeriti 4 sissetoodud malaaria juhtu (2006. a 
samal perioodil ei olnud registreeritud ühtegi juhtu).  
Loomahammustuste arv vähenes 22% võrra (2007. a – 474, 2006. a – 608). 
Sugulisel teel levivad nakkused: haigestumine süüfilisse vähenes 2,7 
korda, gonokokknakkusesse – 2,1 korda, anogenitaalsetesse 
herpesviirusnakkustesse – 14 % võrra. Haigestumine suguliselt levivatesse 
klamüüdiahaigustesse võrreldes 2006. aastaga ei muutunud. 
2007. aasta kahe kuu jooksul registreeritud HIV-nakkuse arv võrreldes 2006. 
aasta sama perioodiga suurenes 3,6% võrra (vt tabel). 2006. ja 2007. aasta I 
kvartalis registreeritud HIV-tõve juhtude arv on sama.  
 


