
2007.a kuue kuu (jaanuar-juuni) nakkushaiguste esinemine:  

          Tabel 1 
Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus 

2007.a 6 kuud 2006.a 6 kuud Nakkushaigused 
Haigete arv 100 000 el. 

kohta 
Haigete arv 100 000 el. 

kohta 
Kõhutüüfus 1 0,07 1 0,07 
Meningokokknakkus 8 0,6 8 0,6 
Haemophilus 

influenzae nakkus 
14 1,0 11 0,8 

Leegionärihaigus 1 0,07 2 0,1 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

5 0,4 15 1,1 

Leptospiroos 1 0,07 5 0,4 
Toksoplasmoos 0  2 0,1 
Leetrid 1 0,07 27 2,0 
Malaaria (sissetoodud) 4 0,3 2 0,1 
Listerioos 1 0,07 1 0,07 
Tuberkuloos 214 15,9 158 11,7 
HIV-nakkus 318 23,7 332 24,6 
HIV- tõbi 22 1,6 12 0,9 
 
Soolenakkused:  
Võrreldes 2006. aasta kuue kuuga suurenes 2007. aastal haigestumine soolenakkustesse 
30% võrra (2007.a – 2529 juhtu, 2006.a – 1946 juhtu), eriti märgatavalt suurenes 
haigestumine noroviirusnakkusesse – 9,6 korda (2007.a –  453 haigusjuhtu, 2006. a samal 
perioodil – 47), täpsustamata soolenakkustesse – 2,4 korda (2007.a – 1000 juhtu, 2006.a – 
416 juhtu). Suurenes haigestumine shigeloosi 2,3 korda (2007.a – 51 haigusjuhtu, 2006. a 
samal perioodil – 22),  registreeritud haigusjuhtudest olid  reisimisega seotud 27 
haigusjuhtu, mis moodustab ca 53% haigusjuhtude üldarvust, enamuses Egiptusest (19 
juhtu), samuti Indiast (6 juhtu), Keeniast ja Kuubast 1 haigusjuht. Samuti suurenes 
haigestumine jersinioosi 36% võrra (2007.a – 34 juhtu, 2006.a – 25 juhtu).  
Tunduvalt vähenes haigestumine salmonelloosi – 2,0 korda, samuti E.coli 
soolenakkusesse – 2,0 korda, kampülobakterenteriiti – 1,4 korda ja rotaviirusenteriiti – 
29,2% võrra.  
Haigestumine muudesse täpsustatud soolenakkustesse on 2006. aasta sama perioodi 
tasemel. 
 
Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused: 
Suurenes 2,1 korda haigestumine läkaköhasse (2007.a – 159 haigusjuhtu, 2006.a – 74 
haigusjuhtu), mumpsi 44,4% võrra (2007.a –13, 2006.a – 9 haigusjuhtu), 
pneumokokknakkusesse 42,1% võrra (2007.a – 27, 2006.a – 19 haigusjuhtu), 
tuulerõugetesse 41,7% võrra (2007.a – 5240, 2006.a – 3697 haigusjuhtu), esmasesse 
tuberkuloosi 35,4% võrra (2007.a – 214, 2006.a – 158 haigusjuhtu), sarlakitesse 34,0% 
võrra (2007.a – 154 ja 2006.a – 115 haigusjuhtu) ja Haemophilus influenzae nakkusesse 
27,3% võrra (2007.a – 14, 2006.a – 11 haigusjuhtu).  
2007. aastal registreeriti kuus punetiste haigusjuhtu (2006. aasta samal perioodil – 1) ja 
üks leetrite haigusjuht (2006. aasta samal perioodil 27). Haigestumine 
meningokokknakkusesse on 2006.aasta tasemel. 
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Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused:  
2007.a teises kvartalis vähenes haigestumine ÄRH-sse ja grippi, kuid oli ikkagi 6,4% 
võrra kõrgem kui 2006.a samal perioodil (2007.a – 158604 ehk 11818,5 100 000 el. 
kohta, 2006.a – 148993 ehk 11056,9 100 000 el. kohta). Haigestumine grippi langes 
võrreldes eelmise kvartaliga, kuid oli kõrgem võrreldes 2006.a sama perioodiga, 
suurenemine on 4,3-kordne (2007.a – 2752 ehk 205,1 100 000 el. kohta, 2006.a – 643 
juhtu ehk 47,7 100 000 el. kohta). 
2007.a teises kvartalis kinnitati laboratoorselt 8 gripijuhu, kõik Tartu regioonis. Samas 
proovid olid uuritud seroloogilise meetodiga, mille tõttu on raske kinnitada, kas need on 
uued või grippi juba läbipõdenud patsiendid.  
Kokku 2007.a teises kvartalis diagnoositi laboratoorselt 248 gripi haigujuhtu, nendest 236 
A-gripi ning 10 B-gripi haigusjuhtu. 2006.a samal perioodil diagnoositi kokku 60 gripi 
haigujuhtu, nendest 31 A-gripi ja 29 B-gripi haigusjuhtu. 
 
Muudest nakkushaigustest vähenes haigestumine leptospiroosi - 2007.a kuue kuuga 
registreeriti 1 haigusjuht, 2006.a samal perioodil 5 juhtu; neerusündroomiga 
hemorraagilisse palavikku - vastavalt 5 ja 15 juhtu. Haigestumine viirushepatiitidesse on 
2006. aasta tasemel. Kuid haigestumise analüüs näitab, et tunduvalt suurenes 
haigestumine A-viirushepatiiti: 2007.a – 7 juhtu, 2006.a – 2 juhtu ning vähenes C-
viirushepatiiti: vastavalt 16 ja 32 haigusjuhtu, B-viirushepatiiti on samal tasemel: 
vastavalt 24 ja 26 haigusjuhtu. 
Puukborrelioosi haigusjuhud registreeritakse aastaringselt. 2007. aastal suurenes 
haigestumine 1,8 korda (2007.a – 137, 2006.a – 74 juhtu). 
2007.a kuue kuuga registreeriti 4 sissetoodud malaaria haigusjuhtu, 2006.a samal 
perioodil – 2 haigusjuhtu.  
Loomahammustuste arv vähenes 13% võrra (2007.a – 1295, 2006.a – 1490). 
Sugulisel teel levivad nakkushaigused: haigestumine süüfilisse vähenes 2 korda, 
gonokokknakkusesse – 37,4% võrra. Haigestumine klamüüdia- ja 
herpesviirusnakkustesse võrreldes 2006. aastaga märgatavalt ei muutunud. 
2007. aasta kuue kuuga registreeritud HIV-nakkuse arv on 2006. aasta tasemel (vt tabel 
1). Registreeritud HIV-tõve juhtude arv suurenes (2007.a – 22 juhtu, 2006.a – 12 juhtu).  
 

 


