
 
 
 
NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 
 

jaanuar 2013  jaanuar 2012   
Nakkushaigused Haigete 

arv 
100 000 
el. kohta 

Haigete 
arv 

100 000 
el. kohta 

 
Võrdlus 

Kõhutüüfus/paratüüfused 0 0,0 0 0,0  
Salmonelloos 5 0,4 16 1,2 Vähenes 3,2 korda 
Rotaviirusenteriit 97 7,2 59 4,4 Suurenes 64,4% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 111 8,3 120 9,0  
Soolenakkuste summa 406 30,3 359 26,8 Suurenes 13,1% võrra 
Meningokokknakkus 1 0,07 0 0,0  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

2 0,1 4 0,3  

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

2 0,1 2 0,1  

Leptospiroos 0 0,0 1 0,07  
Leetrid 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 1 0,07  
HIV-nakkus 23 1,7 34 2,5 Vähenes 32,3% võrra 
HIV- tõbi 1 0,07 2 0,1  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 49 3,7 65 4,9 Vähenes 24,6% võrra 
Viirushepatiidid kokku 29 2,2 31 2,3  
   sh äge A-viirushepatiit 1 0,07 9 0,7  
       äge B-viirushepatiit 1 0,07 0 0,0  
       äge C-viirushepatiit 2 0,1 2 0,1  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2012. aasta jaanuarikuuga on haigestumine soolenakkustesse suurenenud 13,1% 
võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 51,2% soolenakkuste üldarvust (2012. aastal – 49,9%). Haigestumine 
kampülobakterenteriiti suurenes 81,8% võrra (2013. a – 20 haigusjuhtu, 2012. a – 11 
haigusjuhtu), lambliaasi – 78,6% võrra (2013. a – 25 haigusjuht, 2012. a – 14 haigusjuhtu), 
rotaviirusenteriiti – 64,4% võrra, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 2,3 korda (2013. a 
– 35 haigusjuhtu, 2011. a – 15 haigusjuhtu). Haigestumine salmonelloosi vähenes 3,2 korda, 
täpsustamata soolenakkustesse – 10,1% võrra (2013. a – 107 haigusjuhtu, 2012. a – 119 
haigusjuhtu), Norwalk-viirusnakkusesse – 7,5% võrra. Haigestumine shigelloosi (2013.a – 1 
haigusjuhtu, 2012.a – 1 haigusjuht) ja Yersinia enterocolitica enteriiti (2013. a – 4 haigusjuht, 
2012. a – 4 haigusjuhtu) on 2012. aastaga võrdne.  
Salmonelloosi tekitajateks olid: Salmonella Enteritidis – 20,0%, Salmonella Typhimurium – 
20,0%, Salmonella Infantis – 20,0%, Salmonella Heidelberg – 20,0%, Salmonella spp – 
20,0%.  
Kampülobakterenteriidi tekitajaks oli Campylobacter jejuni 80,0%, Campylobacter spp – 
20,0%. 
Shigelloosi tekitajaks oli Shigella sonnei. 
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Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 65,7%, enteroviirused – 
11,4%, Clostridium perfringens – 11,4%, astroviirus – 8,6%,  Clostridium difficile – 2,8%. 
 
Joonis 1. Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2012-2013  
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Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine pneumokokknakkusesse suurenes 3 korda (2013. a – 9 haigusjuhtu, 2012. a – 3 
haigusjuhtu), sh Streptococcus pneumoniae tekkesesse kopsupõletikku 4 korda (vastavalt 8 ja 
2 haigusjuhtu). Samuti on suurenenud haigestumine meningokokknakkusesse (2013. a – 1 
haigusjuht, 2012. a – ei esinenud). Haigestumine tuulerõugetesse vähenes 2,4 korda (2013. a – 
662 haigusjuhtu, 2012. a – 1589 haigusjuhtu), läkaköhasse – 11 korda (2013. a – 4 
haigusjuhtu, 2012. a – 44 haigusjuhtu), sarlakitesse – 46,4% võrra (2013. a – 59 haigusjuhtu, 
2012. a – 110 haigusjuhtu), Samuti vähenes Haemophilus influenzae nakkuse ja  muude 
viirusentsefaliitide ja –meningiitide registreeritud juhtude arv. Haigestumine 
leegionärihaigusesse ja nakkuslikku mononukleoosi on 2012. aastaga võrdne. 
 
Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
Grippi haigestumine on jaanuari algusest alates pidevalt kasvanud ning jõudnud  4. nädalal 
märkimisväärse haigestumuse tõusuni. Kuni 4. nädalani oli valdavalt levinud gripi viiruse 
tüüp B, mis on väiksema leviku potentsiaaliga ja andnud suhteliselt aeglase haigestumise 
kasvu. Sel perioodil hinnati gripihaigestumise intensiivsust madalaks ja gripilevikut 
sporaadiliseks. 
Alates 4. nädalast kasvas sentinel-süsteemi kaudu registreeritud andmete põhjal gripitaoliste 
haigestumiste arv 109 protsendi võrra. Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal kasvas 
kuni 60%.  
Grippi haigestumise intensiivsust hinnati keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks.  
Jaanuaris haigestusid enim kuni 5-aastased lapsed. Haigestunute juurdekasv oli väikelaste 
hulgas jaanuari lõpuks siiski aeglustunud (juurdekasv 7,5%), kuid koolilaste seas täheldati 
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haigestumuse 293-protsendilist tõusu (kolmekordne tõus), vanemaealiste (65a. ja vanemad) 
hulgas kasvas haigestumus 166 protsenti, täiskasvanute seas 71 protsenti. 
 
Jaanuaris ringlesid Eestis üheaegselt kolm gripi viiruse tüüpi: A-gripiviirus alatüüp 
A(H1N1)pdm09 ja H3N2 ning B-gripiviirus.  
Jaanuari jooksul kinnitati laboratoorselt 243 gripiviirust, neist 117 A- ja 126 B-gripiviirust.  
Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud grippi 268 korral, neist  131 korral on 
olnud tegu A- ja 137 korral B-gripiga.  
E-Tervise SA esialgsetel andmetel vajas jaanuaris haiglaravi 104 gripipatsienti, neist 28 
vanusrühmas 0-4, 28 patsienti vanusrühmas 5-14; 30-vanusrühmas 15-64 ning 18 
vanemaealiste vanusrühmas, kusjuures jaanuari esimesel nädalal hospitaliseeriti vaid 6 
patsienti, viimasel nädalal - 52. 
Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajavate gripijuhtude) ülevaade põhineb Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla andmetel. Kolme haigla 
andmetel vajas jaanuaris gripi tõttu intensiivravi kokku 13 inimest vanuses 1–84 eluaastat, 
neist riskirühmadesse kuulusid 10 inimest. Üheaastane laps oli eelnevalt terve, kolme inimese 
puhul andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid. 
Peamine riskitegur: südame-veresoonkonnahaigused – 6 patsienti, neist ühel oli lisaks 
kaasuvaks haiguseks diabeet; ühel oli krooniline neerupuudulikus ning ühel alkoholism. 
Hapnikuravi said läbi maski või olid juhitaval hingamisel/kunstlikul ventileerimisel kõik 
patsiendid. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei 
olnud vaktsineeritud Võib eeldada, et kõik intensiivravi vajanud patsiendid olid 
vaktsineerimata.  
Kolme haigla andmete põhjal suri jaanuaris gripi tõttu 2 inimest vanuses 53 ja 68. Mõlemad 
kuulusid riskirühmadesse.   
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on 2012. aastaga võrdne. Registreeriti üks A-
viirushepatiidi haigusjuht (2012. aastal oli 9), üks ägeda B-viirushepatiidi haigusjuht (2012. 
aastal ei olnud). C-viirushepatiit on 2012. aastaga võrdne.  
2013. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 3,4% (üks 
haigusjuht) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 79,3% (23 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust.  
 
Sugulisel teel levivad nakkushaigused  
Haigestumine klamüüdianakkustesse suurenes 15,8% võrra, anogenitaalsetesse 
herpesviirusnakkustesse – 23,1% võrra. Haigestumine gonokokknakkusesse vähenes 27,3% 
võrra. Haigestumine süüfilisse on 2012. aastaga võrdne.  
 
2013. aastal registreeriti üks HIV-tõve haigusjuht (2012. aastal – kaks), avastatud HIV-
nakkuste arv on 32,3% võrra vähem. 
   
Muudest nakkushaigustest: on 2013. aastal registreeriti kaks neerusündroomiga 
hemorraagilist palaviku, üks trihhinelloos, kaks ehhinokokkoosi. Haigestumine sügelistesse 
on 2012. aastaga võrdne (2013. aastal – 109 haigusjuhtu, 2012. aastal – 106 haigusjuhtu). 
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Lyme’i tõppe (ehk puukborrelioosi) haigestumine vähenes 2013. aastal 24,6% võrra. 
 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2012. a  

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 
Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  
haigusjuhud 
teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 
Tallinn 15 3,7  

Harjumaa 6 4,7 9 

Hiiumaa 0 0,0  

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 0 0,0 1 

Järvamaa 0 0,0 1 

Läänemaa 0 0,0 1 

Lääne-Virumaa 0 0,0  

Põlvamaa 0 0,0  

Pärnumaa 7 7,9 3 

Raplamaa 1 2,7 1 

Saaremaa 14 40,5 5 

Tartumaa 2 1,3  

Valgamaa 0 0,0  

Viljandimaa 4 7,3 2 

Võrumaa 0 0,0  

Kokku 49 3,7  
 

 Loomahammustuste arv on vähenenud 8,9% võrra (2013. a – 92, 2012. a – 101). 
Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 50 (54,3% juhtudest), 
kass – 39 (42,4% juhtudest), 
deegu – 1 (1,1% juhtudest), 
hiir – 1 (1,1% juhtudest), 
rott – 1 (1,1% juhtudest). 
 
2013. aastal ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, botulismi, difteeriat, kaasasündinud 
süüfilist, leetreid, punetisi, mumpsi, puukentsefaliiti, tulareemiat, listerioosi, teetanust, 
toksoplasmoosi, malaariat, leptospiroosi. 
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.- 31.01.2013) 

Haigus 
Imporditud 

haigusjuhtud
e arv 

Riigid,  
kus toimus nakatumine 

A-viirushepatiit  1 Araabia Ühendemiraadid 

B-viirushepatiit (äge) 1 Venemaa 

Gripp 1 Valgevene 
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Kampülobakterenteriit 2 Mehhiko, Vietnam 

Lambliaas (giardiaas) 1 Egiptus 

Nakkuslik mononukleoos  1 Suurbritannia 

Noroviirusnakkus 1 Egiptus 

Puukborrelioos (Lyme`i tõbi) 1 Soome 

Rotaviirusenteriit 6 Egiptus  

Salmonelloos 2 Egiptus, Tansaania 
Sugulisel teel levivad 
klamüüdiahaigused 2 Austria 

Tuberkuloos 1 Soome 

Tuulerõuged 2 Soome, Suurbritannia 

Sügelised e skaabies 1 Norra 

KOKKU 23   
 
 
 
NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 
 
Gripiviiruse levik Euroopas ja maailmas  
Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmete põhjal iseloomustavad gripi 
levikut Euroopas jaanuaris järgmised näitajad: 
• Gripiviiruste levik intensiivistus 2012. a 49. nädalal (alates 3. detsembrist). 
• Alates gripi ja ülemiste hingamisteede muude viiruste leviku hooaja algusest olid avastatud 

gripiviirustest 44% A-gripi ja 56% B-gripi viirused. A-gripi viirustest on 51% A(H3) ja 49% 
A(H1) alltüübi viirused. B-gripi viirustest on 84% Yamagata ja 16% Victoria alltüübi viirused.  

• Ringlevate gripiviiruste tüübid langevad hästi kokku hooajalise gripivaktsiini koosseisu 
kuuluvate vaktsiiniviirustega. 

• Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel  loetakse haigestumuse intensiivsust kõrgeks Belgias, 
madalaks - Bulgaarias, Küproses Soomes, Kreekas, Ungaris, Leedus, Poolas, Rumeenias, 
Suurbritannias. Ülejäänud riigid hindavad haigestumuse intensiivsust keskmiseks.  

• Seitse riiki on teatanud kokku 239 hospitaliseeritud gripihaigest ning kahest surmajuhust 
(Belgias ja Prantsusmaal). 

 
Gripiviiruse levik Ameerika Ühendriikides  
2012-2013 gripihooaeg algas Ameerika Ühendriikides veidi tavapärasest varem. Jaanuaris 
hinnati haigestumuse intensiivsust kõrgeks.  
Gripiga seotud hospitaliseerimine oli kõrgeim vanemaealiste 65 ja vanemate inimeste hulgas. 
Gripi tõttu on surnud 20 last. 
Ringluses on üheaegselt kolm gripi viiruse tüüpi: A gripiviirus alatüüp H3N2, B-gripi viirus 
ja A-gripiviirus alatüüp A(H1N1)pdm09. Viimasel ajal läbiviidud A- ja B-gripiviiruste 
antigeenide määramised näitavad, et viirused on väga sarnased kasutusel oleva vaktsiini 
tüvega.  
Uuritud viirused on tundlikud viirusvastaste ravimite suhtes.  
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Leetritesse ja punetistesse haigestumine Euroopas 
Leetrid 
Ajavahemikul detsember 2011 kuni november 2012 registreeriti 29 Euroopa ja EEA riigis  
8 326 leetrite haigusjuhtu. 87% haigusjuhtudest teavitasid Prantsusmaa, Hispaania, Rumeenia 
ja Itaalia.  
Haigusjuhtude arv on ajavahemikul jaanuar-november 2012 tunduvalt väiksem võrreldes 
2011 sama perioodiga, kuid ühtlasi ületas leetrite elimineerimise teavitamistaseme – 1 
haigusjuht/1000000 elaniku kohta. 12 riigis oli teavitamistase vähem kui 1 
haigusjuht/1000000 elanike kohta, agrigeeritud teavitamistase moodustas 16,4 haigusjuhtu/ 
1000000 elaniku kohta. 
82% haigestunutest olid vaktsineerimata.  
1-4 aastastel lastel esines 2254 haigusjuhtu, 75% neist olid vaktsineerimata. 
Viimase 12 kuu jooksul ei ole registreeritud ühtegi surmajuhtu leetritesse. Leetrite levik 
jätkub Euroopa tasemel, kuid ei ole registreeritud uusi suuri puhanguid. 
Punetised 
Ajavahemikul jaanuar kuni november 2012 registreeriti 26 Euroopa ja EEA riigis 26 438  
punetiste haigusjuhtu. Ajavahemikul detsember 2011 kuni november 2012 teavitati 28 536 
haigusjuhtu, neist 99% esines Rumeenias ja Poolas. 
 
Poliomüeliit 
3. jaanuaril 2013 registreeriti poliomüeliidi haigusjuht Nigeris, Tahuoa regioonis. 
Haigustekitajaks oli 1. tüüpi polioviirus, mis on geneetiliselt seotud Nigeerias, Kaduna 
regioonis leviva viirusega. 15. jaanuaril korraldati Nigeris vaktsineerimiskampaania, mille 
käigus vaktsineeriti kaks miljonit last bivalentse OPV vaktsiiniga. Ajavahemikul 2.-4. 
veebruar 2013 jätkati vaktsineerimist trivalentse OPV vaktsiiniga ja vaktsineeriti viis miljonit 
last. Järgmine vaktsineerimiskampaania on kavandatud 2013 märtsi alguses. 
Detsembris 2012 isoleeriti 1. tüüpi metsik polioviirus Egiptuses, Kairo regioonist võetud 
heitveeproovist. Viirus on geneetiliselt seotud Pakistanis, Põhja Sindh regioonis leviva 
viirusega. Pakistan on üks kolmest riigist (koos Nigeeria ja Afganistaniga), kus 
registreeritakse polioviiruse haigusjuhte. Viirus oli isoleeritud rutiinse keskkonna seire käigus.  
2-6. veebruaril 2013 korraldati vaktsineerimiskampaania kahes Kairo regioonis, kust võeti 
heitveeproovid. Kampaania käigus vaktsineeriti trivalentse OPV vaktsiiniga üle 155 000 
lapse. Märtsi alguses kavandatakse vaktsineerida monovalentse OPV vaktsiiniga (tüüp 1) 
kolm miljonit last. Aprillis 2013 plaanitakse vaktsineerida üleriigiliselt trivalentse OPV 
vaktsiiniga 12 miljonit last. 
 
 
 


