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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2014. a 4 kuud 2013. a 4 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 17 1,3 26 1,9 Vähenes 34,6% võrra 
Kampülobakterenteriit 79 6,1 84 6,3 Vähenes 6% võrra 
Rotaviirusenteriit 732 56,9 681 50,8 Suurenes 7,5% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 112 8,7 658 49,1 Vähenes 5,9 korda 
Soolenakkuste summa 1092 84,9 1669 124,6 Vähenes 34,6% võrra 
Meningokokknakkus 2 0,2 5 0,4 Vähenes 2,5 korda 
Haemophilus influenzae 
nakkus 

9 0,7 21 1,6 Vähenes 2,3 korda 

Leegionärihaigus 6 0,5 4 0,3 Suurenes 50% võrra 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

10 0,8 6 0,4 Suurenes 83,3% võrra 

Leptospiroos 0 0,0 1 0,07  
Leetrid 0 0,0 2 0,1  
Punetised 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 0 0,0  
HIV-nakkus 105 8,2 120 9,0  Vähenes 12,5% võrra 
HIV- tõbi 7 0,5 6 0,4  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 119 9,3 161 12,0 Vähenes 26,1% võrra 
Viirushepatiidid kokku 119 9,3 97 7,2 Suurenes 22,7% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 5 0,4 3 0,2  
       äge B-viirushepatiit 3 0,2 4 0,3  
       äge C-viirushepatiit 2 0,2 11 0,8  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2013. aasta nelja kuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 34,6% võrra. 
Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 77,3% soolenakkuste üldarvust (2013. aastal – 80,2%). Haigestumine Yersinia 

enterocolitica enteriiti suurenes 15% võrra (2014. a – 23 haigusjuhtu, 2013. a – 20 
haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti – 7,5% võrra. Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse 
vähenes 5,9 korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 41,8% võrra (2014. a – 53 
haigusjuhtu, 2013. a – 91 haigusjuhtu), lambliaasi – 30,4% võrra (2014. a – 71 haigusjuht, 
2013. a – 102 haigusjuhtu), salmonelloosi – 34,6% võrra, kampülobakterenteriiti – 6% võrra. 
Samuti vähenes haigestumine E. coli soolenakkusesse (2014. a – ei esinenud, 2013. a – üks 
haigusjuht) ja amöbiaasi (2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – kaks haigusjuhtu). Haigestumine 
shigelloosi on 2013. aastaga võrdne (4 haigusjuhtu nii 2014., kui ka 2013. aastal). 
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Agona – 5,9%, S. Bareilly – 5,9%, S. Brandenburg – 5,9%, 
S. Derby – 5,9%, S. Enteritidis – 11,7%, S. Newport – 11,7%, S. Zanzibar – 5,9%, S. Tudu – 
5,9%, S. Typhimurium – 29,4%, S. C-gr – 5,9%, S. spp – 5,9%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid Campylobacter jejuni 84,8%, Campylobacter spp – 
15,2%. 
Shigelloosi tekitajateks olid Shigella sonnei 25%, Shigella flexneri – 75%. 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 43,4%, Aeromonas spp – 
1,9%, astroviirus – 15,1%, Clostridium difficile – 15,1%, Clostridium perfringens – 13,2%, 
enteroviirused – 7,5%, Klebsiella pneumoniae – 1,9%, parvoviirus – 1,9%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2013-2014 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 65,8% võrra (2014. a – 4716 haigusjuhtu, 2013. a – 
2845 haigusjuhtu), leegionärihaigusesse – 50% võrra. Haigestumine läkaköhasse vähenes 
29,4% võrra (2014. a – 12 haigusjuhtu, 2013. a – 17 haigusjuhtu), sarlakitesse – 27,1% võrra 
(2014. a – 175 haigusjuhtu, 2013. a – 240 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 45,1% 
võrra (2014. a – 28 haigusjuhtu, 2013. a – 51 haigusjuhtu), Haemophilus influenzae 
nakkusesse – 2,3 korda. Vähenes samuti haigestumine meningokokknakkusesse, leetritesse, 
muudesse viirusentsefaliitidesse ja –meningiitidesse (2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – neli 
haigusjuhtu) ja mumpsi (2014. a – kaks haigusjuhtu, 2013. a – neli haigusjuhtu).  
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 22,7% võrra.    
2014. aasta nelja kuuga registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 8,4% 
(10 haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 82,3% (98 haigusjuhtu) 
registreeritud hepatiitide üldarvust. Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht. 
 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
Märtsi viimasel nädalal hakkas langema nii ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse kui 
gripiviirustest põhjustatud haigestumiste osakaal.  
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Aprillis jätkus haigestumise langus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi ja 
gripilaadsetesse haigustesse.   
Grippi haigestumuse intensiivsust hinnati madalaks, üksikud gripiviirusega seotud 
haigusjuhud registreeriti Tallinnas, Harjumaal, Narvas, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Järva-, Pärnu-, 
Tartu- ja Võrumaal.  
E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 
368 inimest, neist 93 lisandus aprillis. Ligi 70% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid 
täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid. 
Etioloogiline struktuur  
Aprillis vähenes märkimisväärselt laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv ning muutus ka 
gripiviiruste etioloogiline struktuur. Domineeriva gripiviiruse A(H1N1)pdm09 kõrval on 
ringlusesse jõudnud A(H3N2) ning B gripiviirused. Laboratoorse kinnituse said aprillis 85 A- 
ja 2 B-gripiviirust. Täpsemalt määratleti 19 A-gripiviirust, nendest 6 osutusid A-gripiviiruse 
alatüübiks A(H1N1)pdm09 ning 13 olid A-gripiviiruse alatüüp A(H3N2). 
 
Gripitaolistest haigestumistest olid 78 protsenti seotud muude respiratoorsete viirustega, neist 
48% RS-viirusega. Gripist tingitud haigestumised moodustasid 22 protsenti.  
Raskekujuline gripp  
Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli 
Kliinikumi, Pärnu Haigla ja Lõuna-Eesti Haigla andmetel on alates hooaja algusest vajanud 
gripi tõttu intensiivravi 57 inimest vanuses 28-88 eluaastat.  
Intensiivravi vajanutest moodustasid vanemaealised (65 +)  56,1%, vanuses 50-64 – 31,6% 
patsientidest, vanuses 28-48 – 12,8% patsientidest. Kaasuvad haigused esinesid 93% 
haigestunutest. 
Kaks intensiivravi vajanud patsienti olid eelnevalt terved, kahe haige kohta puudusid andmed 
kaasuvate haiguste kohta. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või oli kindlalt teada, 
et inimesed ei olnud vaktsineeritud. 
Aprillis lisandus kaks gripist tingitud surmajuhtu. Hooaja algusest on kuue haigla andmeil 
surnud 22 inimest vanuses 28-86.a, neist vanuses 65+ oli 14 inimest ehk 63,6%. Kõik surnud 
kuulusid riskirühmadesse ning põhiliseks riskifaktoriks olid kardiovaskulaarsed haigused 
(59%). 
 
Sugulisel teel levivad nakkushaigused  
Nelja kuu haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse on vähenenud 7,6% võrra 
(2014. a – 520 haigusjuhtu, 2013. a – 563 haigusjuhtu). Haigestumine süüfilisse ja  
gonokokknakkusesse on 2013. aasta sama perioodiga võrdne (süüfilis: 2014. a – 15 
haigusjuhtu, 2013. a – 13 haigusjuhtu; gonokokknakkus: 2014. a - 44 haigusjuhtu, 2013. a – 
42 haigusjuhtu). On suurenenud varajase süüfilise osakaal (2014. a – 46,7%, 2013. a – 
38,5%). 
 
2014. aasta nelja kuu jooksul registreeritud HIV-tõve juhtude arv on 2013. aastaga võrdne, 
avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 12,5% võrra väiksem. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2014. aasta nelja kuu jooksul 10 neerusündroomiga 
hemorraagilise palaviku juhtu (2013. a – 6 haigusjuhtu), 4 sissetoodud Dengue palaviku juhtu 
(varem Eestis ei registreeritud) ja üks toksoplasmoosi haigusjuht. 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine on vähenenud 26,1% võrra. 
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Lyme’i tõppe haigestumine, jaanuar-aprill 2014 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 25 6,2 4 
Harjumaa 20 12,4 29 
Hiiumaa 6 69,5 4 
Ida-Virumaa 1 1,1 2 
Narva 4 6,4 3 
Jõgevamaa 3 9,5 1 
Järvamaa 1 3,2  
Läänemaa 8 32,5 2 
Lääne-Virumaa 1 1,7 3 
Põlvamaa 3 10,8 2 
Pärnumaa 13 15,5 6 
Raplamaa 3 8,6 1 
Saaremaa 20 62,9 8 
Tartumaa 6 3,9 3 
Valgamaa 2 6,5 3 
Viljandimaa 3 6,2  
Võrumaa 0 0,0  
Kokku 119 9,0  

 
 Loomahammustuste arv on 2013. aasta nelja kuuga võrdne (2014. a – 356, 2013. a – 345). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 252 (70,7% juhtudest), 
kass – 89 (25,0% juhtudest), 
rebane – 3 (0,8% juhtudest), 
rott – 3 (0,8% juhtudest), 
ahv – 2 (0,6% juhtudest), 
hiir – 1 (0,3% juhtudest), 
hobune – 1 (0,3%), 
kährik – 1 (0,3% juhtudest), 
küülik – 1 (0,3% juhtudest), 
merisiga – 1 (0,3% juhtudest), 
orav – 1 (0,3% juhtudest), 
tuhkur – 1 (0,3% juhtudest). 
 
2014. aasta nelja kuu jooksul ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, E. coli 
soolenakkust, botulismi, difteeriat, kaasasündinud süüfilist, leetreid, punetisi, puukentsefaliiti, 
erlihhioosi, tulareemiat, listerioosi, trihhinelloosi, teetanust, malaariat, leptospiroosi, ornitoosi, 
ehhinokokoosi. 
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Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.01. - 30.04.2014) 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

A-viirushepatiit  2 Filipiinid – 2  

E-viirushepatiit (äge) 1 India 

Dengue viiruspalavik 4 Indoneesia – 2, Vietnam – 2  

Gripp  3 
Lõuna-Aafrika Vabariik – 1, Sri Lanka 
– 1 , Portugal – 1 

Jersinioos 1 Tai 

Kampülobakterenteriit 4 
Maroko – 1, India – 1, Venemaa – 1, 
Vietnam – 1 

Klamüüdiahaigused (sugulisel 
teel) 2 Austraalia – 1 , Soome – 1 

Läkaköha 1 Suurbritannia 

Loomahammustus 2 Tai – 2 

Puukborrelioos (Lyme`i tõbi) 1 Lõuna-Aafrika Vabariik 

Rotaviirusenteriit 5 Egiptus – 3, India – 1, Soome – 1  

Salmonelloos 4 Egiptus – 2, Tai – 2 

Shigelloos 3 
Costa Rica – 1, Dominikaani Vabariik 
– 1, Egiptus – 1 

Süüfilis 3 Venemaa – 1, Saksamaa – 1, Tai – 1 

Tuulerõuged 1 Venemaa  

KOKKU 37   
 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Mitmeid riike hõlmav Salmonella Stanley poolt põhjustatud haiguspuhang 

Salmonella enterica serotüüp Stanley (S. Stanley) on harvaesinev serotüüp Euroopa riikides, 
samas põhjustab ta sagedamini haigestumisi inimestel Kagu-Aasias (Tai, Malaisia, Filipiinid). 
Aastatel 2006-2013 on 24-s Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud umbes 4300 S. Stanley 
poolt põhjustatud salmonelloosi juhtu. Aastatel 2007-2011 olid enamik juhtudest seotud 
reisimisega, alates 2011 aastast suurenes aga märkimisväärselt kohalike juhtude osakaal. 2012 
aastal esines ulatuslik haiguspuhang juhtude haripunktiga augustikuus. Ajavahemikus 1. 
august 2011 kuni 31. jaanuar 2013 esines EL kümnes liikmesriigis (Ungari, Austria, 
Saksamaa, Suurbritannia, Belgia, Tšehhi, Rootsi, Itaalia, Slovakkia ja Kreeka) 710 S. Stanley 
poolt põhjustatud kohalikku salmonelloosi juhtu. Isoleeritud kohalike haigustekitajate 
nalidiksiinhappe resistentsus on märkimisväärselt kasvanud 12 protsendilt (2007-2010) 70 
protsendini (2011-2013). Samas on sissetoodud haigustekitajate resistentsus nalidiksiinhappe 
suhtes jäänud samaks (8-27%, keskmine 18%). Tõenäoliselt oli haigustekitajaks kalkuniliha. 
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S. Stanley avastati kalkunitel, kalkunilihast, kalkuniliha sisaldavatest toitudest, samuti 
üksikjuhtudel kanadel ning kanaliha sisaldavatest toitudest, veise- ja sealihast. 
2014. aastal jätkub haigestumine neljas liikmesriigis (Austrias, Ungaris, Šotimaal, Rootsis). 
Isoleeritud salmonellade tüved on sarnased 2011-2012 aa. puhangut põhjustanud tüvega. 
Tõenäoline levikufaktor on jätkuvalt kalkuniliha. 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ja Euroopa Toiduohutuse Agentuur 
(EFSA) peavad tähtsaks hügieenireeglite täitmist kõikidel toiduahela etappidel (alates 
valmistamisest kuni toitlustamiseni). Samuti peaksid ka tarbijad olema väga hoolikad nii 
isikliku hügieeni nõuete täitmisel (eeskätt kätepesemine) kui ka toidu ohutul käitlemisel  
(vältida toorliha ja valmistoidu ristsaastumist). 
Allikas: 8.05.2014 Joint ECDC–EFSA Rapid Outbreak Assessment 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/salmonella-stanley-multi-country-outbreak-
assessment-8-May-2014.pdf.  
 

Ebola-viirushaiguse puhang Lääne-Aafrikas 
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud Ebola viirushaiguse puhangust Lääne- 
Aafrika riikides, mis algas veebruaris Guinea Guéckédou piirkonnas ning on hiljem levinud 
ka Conakry, Macenta, Kissidougou, Dabola ja Djingaraye piirkondadesse. Seisuga 12.05.2014 
on Guineas registreeritud 248 haigusjuhtu, millest 171 juhul on haigestumine lõppenud 
surmaga. Esmajuhtumi nakatumine toimus tõenäoliselt nakkusohtliku surnukeha käitlemisel. 
Peale Guinea on Libeerias täpsustatud andmetel esinenud 12 haigusjuhtu, millest 11 korral 
lõppes haigestumine surmaga.  
Seoses Guineas esineva puhanguga on tõhustatud valmisolekut ja viiruspalavike seiret 
naaberriikides Sierra Leones, Malis ja Ghanas. 
Riskipiirkondades viibimisel on väga oluline pidada kinni hügieenireeglitest ning vältida 
lähikontakte haigete/haiguskahtlaste isikutega, võimalusel mitte külastada rahvarohkeid kohti 
ning vältida kokkupuudet haige looma või selle laibaga. 
Ebola-viirushaiguse leviku tõkestamiseks rakendatakse järgmised tõrjemeetmed: haige või 
haiguskahtlase inimese väljaselgitamine ja isoleerimine; lähikontaktsete üle arstliku 
järelevalve kehtestamine 21 päevaks; haige/haiguskahtlase isiku eritiste poolt saastatud 
esemete desinfitseerimine; meditsiiniliste instrumentide desinfitseerimine/steriliseerimine; 
vastavate isikukaitsevahendite kasutamine haige/haiguskahtlase inimesega või tema eritistega 
kokkupuutel (ühekordsed kindad, peakatted, maskid, kitlid); nakkusohtlike jäätmete 
nõuetekohane käitlemine. Riskipiirkondadest saabunutel soovitatakse jälgida oma 
terviseseisundit vähemalt 21 päeva jooksul pärast naasmist. Juhul, kui ilmuvad palavik, 
peavalu, kõhulahtisus ja nõrkus tuleb koheselt võtta ühendust arstiga mainides oma 
reisimisest riskipiirkonda. 
Täiendav info TA kodulehel: 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/nakkused/Ebola-viirusnakkus.pdf. 
ECDC soovitused reisijatele: 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ebola-traveller-advice-leaflet-18-apr-
2014.pdf. 
Grippi haigestumine Euroopas ja maailmas 
Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid haigestumuse intensiivsust aprillis madalaks 
kõik EL liikmesriigid. 
Gripiviiruse (H7N9) haigusjuhud Hiinas 
Hiinas on 30.04.2014 seisuga laboratoorselt diagnoositud 430 uue gripiviiruse H7N9 
haigusjuhtu, millest 146 juhul on haigestumine lõppenud surmaga. Aprillis lisandus 26 uut 
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haigusjuhtu. Reisikeeldu Hiinasse uut tüüpi gripiviiruse poolt põhjustatud haigusjuhtude 
esinemisega kehtestatud ei ole. Riskipiirkondades viibides tuleb pidevalt jälgida kohalikku 
epidemioloogilist olukorda ning täita hügieenireegleid. 
 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS-CoV poolt põhjustatud 

haigusjuhud 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
(ECDC) andmetel on aprillis märkimisväärselt kasvanud MERS-CoV poolt põhjustatud 
haigusjuhtude arv. Alates septembrist 2012 on laboratoorselt diagnoositud 495 koroonaviiruse 
MERS-CoV haigusjuhtu, millest 141 juhul on haigestumine lõppenud surmaga. 261 juhtu on 
lisandunud käesoleva aasta aprillis. Kõik haigusjuhud on registreeritud Lähis–Idas või on 
olnud seotud reisimisega Lähis-Ida maadesse või olid otseses kontaktis esmajuhtudega.   
Riskipiirkonnaks on käesoleval ajal järgmised Lähis-Ida riigid: Saudi-Araabia, 
Katar, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid ja nende riikide naaberriigid: Bahrein, Kuveit, 
Iraak, Israel, Liibüa, Oman, Süüria ja Jeemen. 
Lähis-Ida riikides  esinenud haigusjuhud: 
Saudi Araabia - 411 haigusjuhtu, neist 115 on lõppenud surmaga; 
Araabia Ühendemiraadid – 49 haigusjuhtu/ 9 surmajuhtu 
Katar - 7 haigusjuhtu /4 surmajuhtu 
Jordaania- 6 haigusjuhtu /3 surmajuhtu 
Oman – 2 haigusjuhtu /2 surmajuhtu 
Kuveit – 3 haigusjuhtu /1 surmajuhtu 
Egiptus – 1 haigusjuhtu/ 0 surmajuhtu 
Euroopas:  
Suurbritannia – 4 haigusjuhtu/ 3 surmajuhtu 
Saksamaa – 2 haigusjuhtu /1 surmajuht 
Prantsusmaa - 2 haigusjuhtu /1 surmajuht 
Itaalia - 1 haigusjuht /0 surmajuhtu 
Kreeka - 1 haigusjuht /0 surmajuhtu 
Aafrikas: 
Tuneesia 3 haigusjuhtu /1 surmajuhtu 
Aasias: 
Malaisia -1 haigusjuhtu/1 surmajuhtu 
Filipiinid – 1 haigusjuhtu/0 surmajuhtu 
Ameerikas: 
USA - 1 haigusjuhtu/0 surmajuhtu 
 
Kiire haigestumise leviku põhjus on ebaselge, haigusjuhtude kasvu saab osaliselt põhjendada 
tõhustatud laboratoorse uurimisega, kontaktsete aktiivse uurimisega, haiglanakkustõrje 
meetmete rikkumisega, võimalike valepositiivsete analüüside tulemustega ning võimalike 
muutustega viiruse levikul inimeselt inimesele.    
Kõik Euroopas registreeritud esmajuhud olid seotud reisimisega Lähis-Ida maadesse. 
Nakkusallikas ja viiruse levikutee on ebaselged, üheks võimalikuks levikuteeks peetakse 
kontakti kaamelitega. Samas on aset leidnud piiratud viiruse levik inimeselt inimesele ning 
tervishoiuteenusega seotud nakatumine. 
WHO ja ECDC prognoosi alusel jätkub uute juhtude lisandumine EL riikide 
tervishoiuasutustes kuna Lähis-Ida riikides haigestunud võivad pöörduda eriarstiabi saamiseks 
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EL-tervishoiuasutustesse, EL elanikud võivad haigestuda riskipiirkondades viibides ja haigus 
võib edasi kanduda haigelt kontaktsetele.  
Raskekujulised haigus- ja surmajuhud on registreeritud peamiselt kaasuvate haigustega 
patsientidel. Riskifaktoriks võib pidada immuunpuudulikkust, mis võib muuta haiguse 
kliinilist pilti.  
Haigusele vastuvõtlikumad on:  

• 65 aastased ja vanemad; 
• kuni 12 aasta vanused lapsed;  
• rasedad; 
• isikud, kes põevad kroonilisi haigusi - kroonilist kopsu-, südame-, neerude või 

ainevahetuse süsteemi haigust (eeskätt diabeeti); 
• immuunpuudulikkusega inimesed, sealhulgas immuunsüsteemi talitlust pärssivat ravi 

saavad ja HIV-positiivsed isikud; 
• onkoloogilised haiged. 

 
Poliomüeliidi esinemine maailmas (allikas: WHO, 
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx) 
2013. a registreeriti 8 riigis 416 metsiku polioviiruse (WPV1) poolt põhjustatud  
poliomüeliidi haigusjuhtu. 
2014. a on jätkunud polioviiruste levik riigist riiki: Pakistanist Afganistani,  Süüriast Iraaki ja 
Kamerunist Ekvatoriaal Guineasse. Seisuga 6. mai 2014 on registreeritud 74 poliomüeliidi 
haigusjuhtu. 
Somaalia, Nigeeria, Pakistan, Iraak, Keenia, Afganistan, Etioopia, Ekvatoriaal Guinea, Süüria 
ja Kamerun kuuluvad poliomüeliidi suhtes ohustatud riikide hulka, neist Pakistan, Süüria ja 
Kamerun kuuluvad kõrgeima riski piirkonda polioviiruse importimise osas. 
 
5. mail 2014 tunnistas WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade Erakorraline Komitee 
käesoleval ajal poliomüeliidi leviku maailmas rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise 
erakorraliseks olukorraks. 
 
Vaktsineerimata inimesed on potentsiaalselt vastuvõtlikud poliomüeliidi suhtes. Terviseamet 
soovitab vaktsineerida poliomüeliidi vastu kõiki ohustatud piirkondadesse reisivaid ja seni 
vastavalt immuniseerimiskavale vaktsineerimata lapsi ning täiskasvanuid, kes ei ole viimase 
10 aasta jooksul vaktsineeritud poliomüeliidi vastu või see ei ole dokumentaalselt kinnitatud. 
Ohustatud piirkondadesse reisimisel on otstarbekas kaasa võtta polomüeliidi vastu 
vaktsineerimist tõendav dokument, milleks on rahvusvaheline sertifikaat (International 
Certificate of Vaccination or Prophylaxis).  
  
A-viirushepatiidi puhang Euroopas (Allikas: Rapid Outbreak Assessment, 11. Aprill 2014 
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ROA-Hepatitis%20A%20virus-
Italy%20Ireland%20Netherlands%20Norway%20France%20Germany%20Sweden%20Unite
d%20Kingdom%20-%20final.pdf) 
Alates 1. jaanuarist 2013 registreeriti EL/EEA riikides 1315 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, 
neist 240 haigusjuhtu (18,3%) olid kinnitatud ja 1075 haigusjuhtu tõenäolised. Itaalia teatas 
1202 haigusjuhust (>90%). Teistes EL/EEA riikides registreeritud 113 haigusjuhust olid 40 
seotud reisimisega Itaaliasse, 70 inimest nakatusid kodumaal. 741 haigusjuhtu olid esmased, 
27 haigusjuhtu – teisesed, 550 haigusjuhu kohta info puudus. 
Haigestunute keskmine vanus oli 35 aastat (1 kuni 92 aastat). 54% haigestunutest olid mehed. 
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A-viirushepatiidi puhang Norras (allikas: Eurosurveillance, Volume 19, Issue 15, 17 April 

2014) 
Seisuga 12. aprill 2014 registreeriti Norras 25 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist 15 esinesid 
meestel vanuses 24 kuni 71 aastat. Enamik haigusjuhtudest esinesid ajavahemikul 28. jaanuar 
kuni 21. märts 2014. Haigusjuhud on registreeritud 15 erinevas regioonis, enamik riigi edela  
osas. Puhangu uurimise käigus selgus, et enamik haigestunutest sõid Saksamaalt külmutatuna 
imporditud sega-marju sisaldavat kooki. Norra Toiduohutuse Agentuur uurib nakatumise 
üksikasju. 
 
 


