
 

 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2013. a 3 kuud 2012. a 3 kuud  
Võrdlus Haigete 

arv 
100 000 
el. kohta 

Haigete 
arv 

100 000 
el. kohta 

Kõhutüüfus/paratüüfused 0/0 0,0/0,0 0/0 0,0/0,0  
Salmonelloos 15 1,1 29 2,2 Vähenes 48,3% võrra 
Rotaviirusenteriit 334 24,9 244 18,2 Suurenes 36,9% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 574 42,8 267 19,9 Suurenes 2,1 korda 
Soolenakkuste summa 1385 103,4 1055 78,7 Suurenes 31,3% võrra 
Meningokokknakkus 4 0,3 2 0,1  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

13 1,0 12 0,9  

Leegionärihaigus 3 0,2 2 0,1  
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

6 0,4 5 0,4  

Leptospiroos 1 0,07 1 0,07  
Leetrid 1 0,07 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 1 0,07  
HIV-nakkus 84 6,3 92 6,9 Vähenes 8,7% võrra 
HIV- tõbi 4 0,3 6 0,4  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 131 9,8 158 11,8 Vähenes 17,1% võrra 
Viirushepatiidid kokku 74 5,5 92 6,9 Vähenes 19,6% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 2 0,1 29 2,2 Vähenes 14,5 korda 
       äge B-viirushepatiit 4 0,3 1 0,07  
       äge C-viirushepatiit 6 0,4 4 0,3  
 
Soolenakkused 

Võrreldes 2012. aasta sama perioodiga on haigestumine soolenakkustesse suurenenud 31,3% 
võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 65,6% soolenakkuste üldarvust (2012. aastal – 73,7%). Haigestumine 
kampülobakterenteriiti suurenes 88,9% võrra (2013. a – 51 haigusjuhtu, 2012. a – 27 
haigusjuhtu), lambliaasi – 18,2% võrra (2013. a – 66 haigusjuht, 2012. a – 54 haigusjuhtu), 
rotaviirusenteriiti – 36,9% võrra, Norwalk-viirusnakkusesse – 2,1 korda, muudesse 
täpsustatud soolenakkustesse – 54,3% võrra (2013. a – 71 haigusjuhtu, 2011. a – 46 
haigusjuhtu). Haigestumine salmonelloosi vähenes 48,3% võrra, täpsustamata 
soolenakkustesse – 30,6% võrra (2013. a – 254 haigusjuhtu, 2012. a – 366 haigusjuhtu), 
Yersinia enterocolitica enteriiti – 11,8% võrra (2013. a – 15 haigusjuht, 2012. a – 17 
haigusjuhtu). Haigestumine shigelloosi (2013. a – 2 haigusjuhtu, 2012. a – 3 haigusjuhtu) ja 
E. coli soolenakkusesse (2013. a – 1 haigusjuht, 2012. a – 2 haigusjuhtu) on 2012. aastaga 
võrdne.  
Salmonelloosi tekitajateks olid: Salmonella Enteritidis – 26,6%, Salmonella Typhimurium – 
26,6%, Salmonella Derby – 6,7%, Salmonella Heidelberg – 6,7%, Salmonella Infantis – 
6,7%, Salmonella Poona – 6,7%, Salmonella Stanley – 6,7%, Salmonella spp – 13,3%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajaks oli Campylobacter jejuni 66,7%, Campylobacter spp – 
33,3%. 
Shigelloosi tekitajaks oli Shigella sonnei (50,0%) ja Shigella dysenteriae (50,0%). 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 71,8%, astroviirus – 5,6%,  
enteroviirused – 8,5%, Aeromonas spp – 1,4%, Clostridium difficile – 1,4%, Clostridium 

perfringens – 11,3%.  
 
Joonis 1. Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2012-2013  
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Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine pneumokokknakkusesse suurenes 32% võrra (2013. a – 33 haigusjuhtu, 2012. a 
– 25 haigusjuhtu). Samuti on suurenenud haigestumine meningokokknakkusesse (2013. a – 4 
haigusjuhtu, 2012. a – 2 haigusjuhtu), leegionärihaigusesse (2013. a – 3 haigusjuhtu, 2012. a – 
2 haigusjuhtu), leetritesse ja muudesse viirusentsefaliitidesse ja –meningiitidesse (2013. a – 4 
haigusjuhtu, 2012. a – 2 haigusjuhtu). Haigestumine tuulerõugetesse vähenes 2,2 korda (2013. 
a – 2024 haigusjuhtu, 2012. a – 4375 haigusjuhtu), läkaköhasse – 5,9 korda (2013. a – 15 
haigusjuhtu, 2012. a – 88 haigusjuhtu), sarlakitesse – 2,1 korda (2013. a – 165 haigusjuhtu, 
2012. a – 354 haigusjuhtu), tuberkuloosi – 10,6% võrra (2013. a – 42 haigusjuhtu, 2013. a – 
47 haigusjuhtu). Samuti vähenes haigestumine mumpsi (2013. a – ei esinenud, 2012. a – 2 
haigusjuhtu) registreeritud juhtude arv. Haigestumine Haemophilus influenzae nakkusesse on 
2012. aastaga võrdne 
 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  

Märtsis hakkas langema ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine, kuid grippi 
haigestumuse intensiivsus püsis keskmisel, stabiilsel tasemel väikse languskalduvusega.  
Ringlevate viiruste etioloogilises struktuuris on toimunud väikesed muutused, langema on 
hakanud gripiviiruste osakaal ning kasvama RS-viiruste, paragripi- ja adenoviiruste osakaal. 
Laboratoorse kinnituse said 202 A gripiviirust, neist 2 olid A(H3N2) ja 39 B-gripiviirus.  
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Gripist tingitud hospitaliseerimiste arv püsis stabiilsel ja võib öelda, et isegi suhteliselt kõrgel 
tasemel. E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on märtsis gripi tõttu hospitaliseeritud 
183 inimest.   
 

 
 
Viimaste märtsi nädalate iseärasusena on olnud kõige enam hospitaliseerituid täiskasvanute ja 
vanemealiste vanuserühmas. 
Märtsis lisandus ka üks surmajuht, gripist põhjustatud tüsistustesse suri 72 aastane 
meesterahvas.  
 

Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on vähenenud 17,1% võrra. Registreeriti kaks 
A-viirushepatiidi haigusjuhtu (2012. aastal oli 29), neli ägeda B-viirushepatiidi haigusjuhtu 
(2012. aastal oli üks) ja 6 ägeda C-viirushepatiidi haigusjuhtu (2012. aastal oli 4).  
2013. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 10,8% (8 
haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 73,0% (54 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust.  
 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Haigestumine klamüüdianakkustesse on 2012. aastaga võrdne (2013. a – 445 haigusjuhtu, 
2012. a – 456 haigusjuhtu). Haigestumine süüfilisse on vähenenud 40,0% võrra (2013. a – 6 
haigusjuhtu, 2012. a – 10 haigusjuhtu) ja gonokokknakkusesse – 34,1% võrra (2013. a – 29 
haigusjuhtu, 2012. a – 44 haigusjuhtu).  
 
2013. aastal registreeriti neli HIV-tõve haigusjuhtu (2012. aastal – kuus), avastatud HIV-

nakkuste arv on 8,7% võrra väiksem. 
   
Muudest nakkushaigustest on 2013. aastal registreeriti kuus neerusündroomiga 
hemorraagilist palaviku juhtu (2012. a – 5), üks trihhinelloos (2012. a ei esinenud), kaks 
ehhinokokoosi (2012. a ei esinenud), üks leptospiroos (2012. a – ka üks). 
 
Lyme’i tõppe (ehk puukborrelioosi) haigestumine vähenes 2013. aastal 17,1% võrra. 
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Lyme’i tõppe haigestumine, 2013. a  

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 31 7,7 1 

Harjumaa 10 7,8 17 

Hiiumaa 0 0,0  

Ida-Virumaa 1 1,0  

Narva 2 2,9 1 

Jõgevamaa 1 2,7 2 

Järvamaa 3 8,4 2 

Läänemaa 4 14,7 6 

Lääne-Virumaa 2 3,0 2 

Põlvamaa 2 6,5  

Pärnumaa 24 27,2 9 

Raplamaa 3 8,2 2 

Saaremaa 34 98,5 12 

Tartumaa 6 4,0 1 

Valgamaa 0 0,0  

Viljandimaa 4 7,3 2 

Võrumaa 4 10,7 3 

Kokku 131 9,8  

 
 Loomahammustuste arv on vähenenud 15,4% võrra (2013. a – 252, 2012. a – 298). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 147 (58,3% juhtudest), 
kass – 97 (38,5% juhtudest), 
ahv – 2 (0,8% juhtudest), 
hiir – 2 (0,8% juhtudest), 
deegu – 2 (0,8% juhtudest), 
naarits – 1 (0,4% juhtudest), 
rott – 1 (0,4% juhtudest). 
 
2013. aastal ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, botulismi, difteeriat, kaasasündinud 
süüfilist, punetisi, mumpsi, puukentsefaliiti, tulareemiat, listerioosi, teetanust, 
toksoplasmoosi, malaariat. 
 
Eesti on kuulutatud marutaudivabaks riigiks, andis aprilli alguses teada Veterinaar- ja 
Toiduamet, kinnitades, et vastav deklaratsioon on saadetud Rahvusvahelisele Epizootiate 
Büroole (OIE) http://www.vet.agri.ee/?op=news&id=200. Eestis diagnoositi viimane 
marutaudijuhtum loomadel 2011. aasta jaanuarikuus, kui leiti nakatunud kährikkoer 
Põlvamaal Värska vallas mõne kilomeetri kaugusel Eesti Vabariigi -Vene Föderatsiooni 
maismaapiirist. Sõltumata marutaudivaba maa staatusest jätkab Veterinaar-ja Toiduamet 
metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist riigi lõuna -ning idapiiri aladel, et vältida 
haiguse taaslevikut Eestisse naaberriikidest pärinevate nakatunud metsloomade vahendusel. 
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Kasside ja koerte regulaarne marutaudivastane vaktsineerimine on samuti jätkuvalt 
kohustuslik. 
Esimene teade marutõppe surnud inimese kohta Eestis pärineb Kullamaalt kiriku 
meetrikaraamatu sissekandest 1713. aastast ja viimane - 1986. aastast Järvamaalt, kui suri 10-
aastane tüdruk. 
Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel registreeritakse maailmas marutõve juhte inimestel 
rohkem kui 150-s riigis, igal aastal nakatub ja sureb marutõppe üle 55 000 inimese. 40% 
marutaudi kahtlase looma poolt puretud inimestest on alla 15-aastased lapsed. Enim surevad 
koerte poolt puretud inimesed. Kiire haava puhastamine ja vaktsineerimine esimeste 
puremisjärgsete tundide jooksul annab võimaluse ennetada haiguse teket ja selle lõppemist 
surmaga. Igal aastal vaktsineeritakse maailmas haiguse ennetamiseks üle 15 miljoni inimese, 
mis aitab hinnanguliselt hoida ära sadu tuhandeid marutaudi surmajuhtumeid aastas. 
Marutõbi on äge kesknärvisüsteemi kahjustusega kulgev inimeste nakkushaigus. Inimesel 
lõppeb ravimata haigus alati surmaga. Haigustekitajaks on marutõve viirus, mis kandub üle 
inimesele marutaudis looma süljega. Marutõve inkubatsiooniperioodi kestus on keskmiselt 1-
2 kuud, olles minimaalselt üks nädal ja maksimaalselt rohkem kui aasta. 
Inkubatsiooniperioodi pikkus sõltub viiruse sisenemise kohast ja on seda pikem, mida 
kaugemal see on inimese peaajust. 
Veterinaar- ja Toiduamet toonitab, et marutaudiohtu ei tohi alahinnata, sest haigus võidakse 
taas riiki sisse tuua näiteks ebaseaduslikult imporditud marutaudi vastu vaktsineerimata ja 
nakatunud lemmiklooma vahendusel. Endiselt tuleb säilitada ettevaatlikus kummaliselt 
käituvate kodu-ja metsloomade suhtes ning neist koheselt teavitada veterinaarteenistust. 
Terviseamet tuletab meelde, et loomade marutaudi oht püsib ka nendes riikides, mis on 
kuulutatud sellest haigusest vabaks. Marutõppe nakatumise suhtes tuleb olla valvas reisil olles 
ning kindlasti vaktsineerida ennast enne minekut marutaudi riskipiirkonda. 
 
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.01.- 31.03.2013) 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

A-viirushepatiit  2 Araabia Ühendemiraadid, Egiptus 

B-viirushepatiit (äge) 1 Venemaa 

Enteroviirusmeningiit 1 Filipiinid 

Gripp 5 
Valgevene, USA, India, Sri Lanka, Lõuna-
Aafrika 

Kampülobakterenteriit 4 Mehhiko, Vietnam, Leedu, Lõuna-Aafrika  

Lambliaas (giardiaas) 1 Egiptus 

Läkaköha 1 Soome 

Leetrid 1 Tai 

Leptospiroos 1 Tai 

Loomahammustus 2 Tai 

Nakkuslik mononukleoos  4 Suurbritannia, USA, Austria, Hispaania 

Noroviirusnakkus 1 Egiptus 

Puukborrelioos (Lyme`i tõbi) 1 Soome 
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Rotaviirusenteriit 7 Egiptus 6, Tai 1  

Salmonelloos 5 Egiptus, Tansaania, Kenya, Malaisia, Tai 

Shigelloos 1 Egiptus 
Sugulisel teel levivad 
klamüüdiahaigused 2 Austria 

Täpsustamata soolenakkused 3 Egiptus, Malaisia, Soome 

Tuberkuloos 1 Soome 

Tuulerõuged 3 Soome, Suurbritannia, Venemaa 

Sügelised e skaabies 2 Norra, Soome 

KOKKU 49   
 
 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripiviiruse levik Euroopas ja maailmas (sh A(H7N9 Hiinas) 

Grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine on Euroopa riikides 
sarnane. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel  hindas märtsis haigestumuse intensiivsust 
madalaks 14 riiki – Küpros, Kreeka, Island, Iirimaa, Leedu, Malta, Norra, Poola, 
Prantsusmaa, Portugal, Slovakkia, Suurbritannia, Taani ja Ungari. Ülejäänud riigid hindasid 
haigestumuse intensiivsust veel keskmiseks.   
Uus gripiviirus Hiinas 

31.03.2013 teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et Hiinas on kolm inimest 
nakatunud A/H7N9 gripi viirusega – 2 inimest Šanghais ja üks Anhui provintsis. Kõik 
haigestumised on alanud köha ja palavikuga ning arenenud edasi raskekujuliseks 
kopsupõletikuks. Kaks haiget on surnud, kolmas raskes seisundis. Haigetega kokku puutunud 
inimestel ei ole haigestumist esinenud.  
Hiina tervisekaitseteenistus tegeleb nakkusallika ja viiruse levikutee välja selgitamisega. 
 

Leetritesse ja punetistesse haigestumine Euroopas  

Leetrid 

Ajavahemikul veebruar 2012 - jaanuar 2013 registreeriti 29-s Euroopa ja EEA riigis 8 032 
leetrite haigusjuhtu, millest 94% moodustasid Prantsusmaa, Hispaania, Rumeenia, 
Suurbritannia ja Itaalia poolt teatatud juhud.  
2012. aastal registreeritud haigusjuhtude arv on tunduvalt väiksem võrreldes 2011 aastaga, 
kuid samas ületas agrigeeritud teavitamistase (15,8 haigusjuhtu/ 1 000 000 elaniku kohta) 
leetrite elimineerimise sihtmärki (üks haigusjuht/1 000 000 elaniku kohta). 13 riiki saavutasid 
viimase 12 kuu jooksul nimetatud leetrite elimineerimise sihtmärgi.  
Vaktsineerimisstaatus oli teada 7 613 haigestunu kohta, neist 83% olid vaktsineerimata.  
Vanuses 1-4. a olid 77% haigestunutest  vaktsineerimata. 
Ajavahemikul veebruar 2012 - jaanuar 2013 ei ole registreeritud ühtegi surmajuhtu leetritesse, 
kuid seitsmel juhul raskendus haigus entsefaliidiga. Leetrite levik Euroopas jätkub, leetrite 
puhangud jätkuvad Suurbritannias ja Rootsis. 
Suurbritannia  

Tervisekaitse Agentuuri (HPA) 18.03.2013 andmetel jätkub leetrite puhang riigi kirdeosas, 
kus registreeriti alates 2012. aasta septembrist 104 kinnitatud ja 93 tõenäolist haigusjuhtu. 
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Suurim osa haigestunutest moodustasid vaktsineerimata koolilapsed ja noored täiskasvanud. 
41% haigestunutest olid vanuses 10-19 aastat. 
2012. aaastal registreeriti Suurbritannias kokku 2016 leetrite haigusjuhtu, mis olid seotud  nii 
Merseyside ja Sussex pikaajaliste puhangutega, kui ka Inglismaa ja Wales regioonide 
rändkogukondades esinenud mitme väiksema puhanguga. 
Rootsi 
2013. aasta veebruaris teatas Rootsi Nakkushaiguste Instituut (SMI) mitmest kinnitatud 
haigusjuhtudega leetrite puhangust Uppsala ja Stockholmi regioonides. Puhangu esmajuht oli 
välismaalt naasnud Rootsi kodanik. Stockholmis registreeriti viimane haigusjuht 2. veebruaril. 
Uppsala regioonis puhang jätkub, mõned haigestunud vajasid haiglaravi. 
 

Punetised 

Ajavahemikul veebruar 2012 - jaanuar 2013 registreeriti 26-s Euroopa ja EEA riigis 26 129 
punetiste haigusjuhtu, neist 99% esines Rumeenias ja Poolas. 
 
Rahvusvaheline A-viirushepatiidi puhang Taanis, Soomes, Norras ja Rootsis 

Viimase 6 kuu jooksul registreeriti Taanis, Soomes, Norras ja Rootsis 56 A-viirushepatiidi 
haigusjuhtu, neist 16 olid põhjustatud viiruse IB serotüübi poolt. Epidemioloogilised uuringud 
seostavad haigestumist külmutatud marjade tarbimisega. Haigusjuhud ei ole reisimisega 
seotud. Riikide rahvatervise ja toiduohutuse asutused soovitavad keeta külmutatud marju enne 
puhangu asjaolude lõplikku selgumist. 
 


