
 

2007. aasta nakkushaiguste esinemine:  

           
Tabel 1.  Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus 

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

kohta 
Haigete arv 100 000 el. 

kohta 
Kõhutüüfus/paratüüfused 2 0,1 1 0,07 
Meningokokknakkus 11 0,8 11 0,8 
Haemophilus influenzae 
nakkus 

23 1,7 20 1,4 

Leegionärihaigus 3 0,2 4 0,3 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

7 0,5 15 1,1 

Leptospiroos 2 0,1 6 0,4 
Toksoplasmoos 1 0,07 3 0,2 
Leetrid 1 0,07 27 2,0 
Malaaria (sissetoodud) 5 0,4 6 0,4 
Listerioos 3 0,2 1 0,07 
Tulareemia 2 0,1 0  
Tuberkuloos 400 29,8 330 24,5 
HIV-nakkus 633 47,2 668 49,7 
HIV- tõbi 57 4,2 34 2,5 
 
Soolenakkused:  
Võrreldes 2006. aastaga suurenes 2007. aastal haigestumine soolenakkustesse 24% võrra 
(2007. a – 3972 juhtu, 2006. a – 3200 juhtu), eriti märgatavalt suurenes haigestumine 
noroviirusnakkusesse – 2,9 korda (2007. a – 496 haigusjuhtu, 2006. a – 168 haigusjuhtu), 
shigelloosi 2,2 korda (2007. a – 114 haigusjuhtu, 2006. a – 53 haigusjuhtu), täpsustamata 
soolenakkustesse – 82,8% võrra (2007. a – 1515 juhtu, 2006. a – 829 juhtu), jersinioosi 
81% võrra (2007. a – 76 juhtu, 2006. a – 42 juhtu) ja muudesse täpsustatud 
soolenakkustesse 27,4% võrra (2007. a – 195 juhtu, 2006. a – 153 juhtu).  
Vähenes haigestumine  E.coli soolenakkusesse – 29,2% võrra, rotaviirusenteriiti – 25% 
võrra, kampülobakterenteriiti – 8,1% võrra ja salmonelloosi – 5,5% võrra.  

 
Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused: 
2,7 korda suurenes haigestumine läkaköhasse (2007. a – 409 haigusjuhtu, 2006. a – 153 
haigusjuhtu), 2 korda punetistesse (2007 .a – 10 haigusjuhtu, 2006. a – 5 haigusjuhtu), 2 
korda sarlakitesse (2007. a – 346 ja 2006. a – 174 haigusjuhtu), esmasesse tuberkuloosi 
21,2% võrra (2007. a – 400, 2006. a – 330 haigusjuhtu), tuulerõugetesse haigestumine 
kasvas 16,7% võrra (2007. a – 7795 haigusjuhtu, 2006. a – 6679 haigusjuhtu) ja 
Haemophilus influenzae nakkusesse 15,0% võrra (2007. a – 23, 2006. a – 20 haigusjuhtu).  
Vähenes haigestumine mononukleoosi 8,1% võrra.  
2007. aastal registreeriti üks leetrite haigusjuht (2006. aastal 27 haigusjuhtu). 
Haigestumine mumpsi, meningokokknakkusesse ja pneumokokknakkusesse on jäänud 
2006. aasta tasemele. 
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Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused:  
Haigestumine ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse on 2006. a tasemel (2007. a 
– 248855 ehk 18543,6 100 000 el. kohta, 2006 .a – 247192 ehk 18398,5 100 000 el. 
kohta). Haigestumine grippi on 4,0 korda kõrgem võrreldes 2006.aastaga (2007. a – 2832 
haigusjuhtu, 2006. a – 693 haigusjuhtu). 

 
Muudest nakkushaigustest vähenes 3 korda haigestumine leptospiroosi (2007. aastal 
registreeriti 2 haigusjuhtu, 2006. aastal – 6 haigusjuhtu) ja 2,1 korda haigestumine 
neerusündroomiga hemorraagilisse palavikku (vastavalt 7 ja 15 haigusjuhtu).  

 
Haigestumine viirushepatiitidesse on võrdne 2006. aastaga. Kuid haigestumise analüüs 
näitab, et 2 korda suurenes haigestumine A-viirushepatiiti: 2007. a – 10 juhtu, 2006. a – 5 
juhtu ning vähenes 36,8% võrra ägedasse C-viirushepatiiti: vastavalt 36 ja 57 haigusjuhtu. 
Haigestumine ägedasse B-viirushepatiiti on samal tasemel: vastavalt 44 ja 45 haigusjuhtu. 
Kasvab krooniliste B- ja C-viirushepatiitide osakaal hepatiitidesse üldhaigestumises: 
2007. a – 66% hepatiitide üldarvust, 2006. a – 61% hepatiitide üldarvust. 

 
Puukborrelioosi haigestumine suurenes 2007. aastal 49,6% võrra (2007. a – 721, 2006. a 
– 482 haigusjuhtu). Puukentsefaliiti haigestumisi oli 18,1% võrra vähem (vastavalt 140 ja 
171 haigusjuhtu). 
2007. a 11 kuuga registreeriti 5 sissetoodud malaaria haigusjuhtu, 2006. aastal – 6 
haigusjuhtu.  

 
Loomahammustuste arv vähenes 12,2% võrra (2007. a – 2588, 2006. a – 2948). 
 
Sugulisel teel levivad nakkushaigused: haigestumine süüfilisse vähenes 39,2% võrra, 
2007. aastal registreeriti üks kaasasündinud süüfilis. Haigestumine gonokokknakkusesse 
vähenes 37,8% võrra,  herpesviirusnakkustesse – 9,5% võrra. Haigestumine 
klamüüdianakkustesse võrreldes 2006. aastaga märgatavalt ei muutunud. 
2007. aastal registreeritud HIV-nakkuse arv vähenes 5,2% võrra (vt tabel 1). 
Registreeritud HIV-tõve juhtude arv suurenes 67,6% võrra (2007. a – 57 juhtu, 2006. a – 
34 juhtu).  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 


