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2006.a I poolaasta nakkushaiguste esinemine:  

Harvaesinevad nakkushaigused: 

Kõhutüüfus – 1 juht ehk 0,1 100 000 el. kohta (2005.aastal ei registreeritud); 

Meningokokknakkus – 9 juhtu ehk 0,7 100 000 el. kohta (2005.a I poolaasta jooksul - 4 
juhtu); 

Haemophilus Influenza tüüp b nakkus – 11 juhtu ehk 0,8 100 000 el. kohta (2005.a I 
poolaasta jooksul - 9 juhtu); 

Leegionärihaigus – 2 juhtu ehk 0,1 100 000 el. kohta (2005.a I poolaasta jooksul 1 juht); 

Neerusündroomiga hemorraagiline palavik – 15 juhtu ehk 1,1 100 000 el. kohta (2005.a I 
poolaasta jooksul - 1 juht); 

Leptospiroos – 5 juhtu ehk 0,4 100 000 el. kohta (2005.a I poolaasta jooksul - 5 juhtu); 

Toksoplasmoos – 2 juhtu ehk 0,1 100 000 el. kohta (2005.a I poolaasta jooksul - 5 juhtu); 

Leetrid – 27 juhtu ehk 2,0 100 000 el. kohta (2005.aastal – 2 juhtu); 

Malaaria – 2 juhtu ehk 0,1 100 000 el. kohta (2005.aastal ei registreeritud) 

  

Soolenakkused:  

Võrreldes 2005. aasta 1. poolaastaga suurenes 2006. aastal haigestumine soolenakkustesse 
6,2% võrra (2006. a – 1946 juhtu, 2005. a – 1833 juhtu), eriti märgatavalt suurenes 2006. 
aastal haigestumine salmonelloosi (2006.a - 194 haigusjuhtu, 2005. a samal perioodil – 136), 
jersinioosi (2006.a – 25 juhtu, 2005.a – 6 juhtu), rotaviirusenteriiti (2006.a – 1090 juhtu, 
2005.a samal perioodil – 589 juhtu).  

Vähenes haigestumine Norwalk-viiruse gastroenteriiti (6 korda) ja täpsustamata 
soolenakkustesse (1,5 korda). 

Piisknakkused sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused: 

Suurenes poole võrra haigestumine läkaköhasse ( 2006.a – 74 haigusjuhtu, 2005.a – 36 
haigusjuhtu) ja nakkuslikku mononukleoosi (2006.a – 115 juhtu, 2005.a – 66 juhtu). Mumpsi 
haigestumine on 2005. aasta tasemel. Registreeritud tuberkuloosi ja sarlakite arv vähenenud 



15% võrra. 2006. aastal registreeriti üks punetiste haigusjuhus (2005. aastal samal perioodil 
– 5 juhtu). 

Võrreldes 2005.a 1. poolaastaga haigestumine tuulerõugetesse vähenes 21% võrra (2006.a 
– 3697 juhtu, 2005.a – 4685 juhtu). 

Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused: haigestumine suurenes 7,5% võrra (2006.a – 
148 993 ehk 11 057 100 000 el. kohta, 2005.a – 138 599 ehk 10 258 100 000 el. kohta). 
Samuti oli 2006.a grippi haigestumine suurem 33% võrra (2006.a – 643 juhtu ehk 47,7 100 
000 el. kohta, 2005.a – 482 ehk 35,7 100 000 el. kohta). 

  

Muudest nakkushaigustest vähenes haigestumine viirushepatiitidesse 38% võrra, eriti A-
viirushepatiiti – 7 korda ja C-viirushepatiiti – 1,5 korda. 

Loomahammustuste arv on 2005.aasta tasemel (2006.a – 1490, 2005.a – 1498). 

Puukborrelioosi haigestumine on 2005.aasta tasemel (2006.a – 74 juhtu, 2005.a – 73 juhtu). 
Puukentsefaliiti haigestumine suurenes 23% võrra (2006.a – 64, 2005.a – 52 juhtu); 2006.a 
registreeritud haigusjuhtudest 7 haigusjuhtu (11%) seotud toorkitsepiima tarbimisega. 

  

2006.a teise kvartali jooksul registreeriti järgmised rühmaviisilised haigestumised: 

1. Ajavahemikul 23.03-28.04.06.a leetritesse rühmaviisiline haigestumine. Kokku 
haigestus 25 inimest, nendest alla 1-aastaseid lapsi – 9, 1.-9.a lapsi – 8, 
täiskasvanuid – 8. Haigestunutest 23 hospitaliseeriti Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Merimetsa Nakkuskeskusesse ning kaks viibisid ambulatoorsel ravil. Diagnoos 
kõikidel laboratoorselt kinnitatud, kümme esimest leetrite suhtes IgM+ proovi edastati 
kontrollimiseks Berliini Regionaalsesse Referentslaborisse (Robert Kochi Instituuti). 
Kõik TKI Viroloogia Kesklabori IgM+ leidsid kinnitust ning sedastatud genotüüp D6 on 
sarnane Ukraina ja Saksamaal ringlevate genotüüpidega. Oletatavaks nakkusallikaks 
oli meesterahvas, kes käis vahetult Ukrainas (kus aasta algusest esineb viimaste 
aastate suurim leetrite puhang), kes omakorda nakatas Merimetsa Nakkuskeskuse 
arst-residenti (seda juhtu saab käsitleda ainult epidemioloogiliselt, kuna arsti 
haigestunute nimekirjas ei ole, sest diagnoos jäi laboratoorselt kinnitamata), kes veel 
omakorda nakatas Nakkuskeskuses olevaid teiste diagnoosidega kümmet haiget. 
Seega haiglasiseses puhangus haigestus kokku 10 inimest, sporaadilisi haigusjuhte 
registreeriti 15.  

Nakkus levis piisknakkuse teel. Haigestunutest olid vaktsineeritud viis, 18 
vaktsineerimata (nendest alla 1-aastaseid lapsi 9), andmed vaktsineerimiste kohta 
teadmata kahel haigel. 

Rakendatud tõrjemeetmed:  

Rakendatud meetmed: informatsioon haigusjuhtude kohta edastatud EK varajase 
teavitamise ja reageerimise süsteemi (EWRS), koheselt Perearstide Seltsi esimehele, 
TÜK-le, Koolitervishoiu AS-ile, Tallinna Linna Haridusametile, Harju Maavalitsuse 
Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonnale, teavitatud elanikkonda raadio ja televisiooni teel 
vajadusest vaktsineerida leetrite vastu, avaldatud informatsioon TKI koduküljel. 



Tehtud taotlus Sotsiaalministeeriumile leetrite, mumpsi ja punetiste (MMR) vaktsiini 
täiendava vajaduse kohta haigetega kontaktsete vaktsineerimiseks. Antud soovitused 
mitte vaktsineeritud ja põdemata haiglapersonali vaktsineerimiseks leetrite vastu.  

Tallinna Imikute ja Puuetega Laste Keskuses vaktsineeriti 45 kontaktset isikut; 
Merimetsa Nakkuskeskuses vaktsineeriti 35 kontaktset med. personali ja 9 haigla 
patsientide kontaktseid ning kodustes kolletes vaktsineeriti 18 kontaktset isikut – 
kokku vaktsineeriti 107 kontaktset isikut.  

2. Ajavahemikul 27.05-03.06.06.a registreeriti perekondlik haigestumine puukentsefaliiti 
Valgamaal, mis oli seotud toorkitsepiima tarbimisega (5 haiget). Kolm haiget 
hospitaliseeriti TÜK Närvikliinikusse, kaks haiget Pärnu Haiglasse. Diagnoos 
laboratoorselt kinnitatud. Nakkuse allikas – oma majapidamises nakatunud kitsed. 
Nakkuse levikutee – alimentaarne. Nakkuse levikufaktor – toores kitsepiim. 
Rakendatud tõrjemeetmed – epidemioloogilise uuringu teostamine, kohaliku 
veterinaarteenistuse ja perearsti teavitamine, toore kitsepiima tarbimise keelustamine.  

3. 4 salmonelloosi (S. enteritidis) haigusjuhtu Islandi firma laevameeskonna liikmetel 
(kõik Tallinna elanikud), kes nakatusid 13.06.2006.a Nuadibu (Mauretaania) 
lennujaamas, leviku faktoriks olid hamburgerid. Euroopa Komisjoni Varajase 
Teavitamise ja Reageerimise Süsteemi (EWRS) kaudu laekus informatsioon Leedus 
registreeritud 3-st haigest, kelle nakatumise aeg, koht ja faktor olid samad.  

 
 


