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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2014. a jaanuar 2013. a jaanuar  
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 3 0,2 5 0,4 Vähenes 40,0% võrra 
Kampülobakterenteriit 17 1,3 20 1,5 Vähenes 17,6% võrra 
Rotaviirusenteriit 122 9,5 97 7,2 Suurenes 25,8% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 27 2,1 111 8,3 Vähenes 4,1 korda  
Soolenakkuste summa 228 17,7 299 22,3 Vähenes 23,7% võrra 
Meningokokknakkus 0 0,0 1 0,07  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

1 0,1 2 0,1  

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

7 0,5 2 0,1 Suurenes 3,5 korda 

Leptospiroos 0 0,0 0 0,0  
Leetrid 0 0,0 0 0,0  
Punetised 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 0 0,0  
HIV-nakkus 33 2,6 23 1,7 Suurenes 43,5% võrra 
HIV- tõbi 3 0,2 1 0,07  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 37 2,9 49 3,7 Vähenes 24,5% võrra 
Viirushepatiidid kokku 26 2,0 29 2,2 Vähenes 10,3% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 0 0,0 1 0,07  
       äge B-viirushepatiit 1 0,1 1 0,07  
       äge C-viirushepatiit 0 0,0 2 0,1  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2013. aasta jaanuarikuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 23,7% 
võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 65,4% soolenakkuste üldarvust (2013. aastal – 69,6%). Haigestumine Norwalk-
viirusnakkusesse vähenes 4,1 korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 42,8% võrra 
(2014. a – 20 haigusjuhtu, 2013. a – 35 haigusjuhtu), salmonelloosi – 40,0% võrra, 
kampülobakterenteriiti – 17,6% võrra. Samuti vähenes E. coli soolenakkusesse haigestumine 
(2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – ei esinenud).  Haigestumine Yersinia enterocolitica 
enteriiti suurenes 3,5 korda (2014. a – 14 haigusjuhtu, 2013. a – 4 haigusjuhtu), 
rotaviirusenteriiti – 25,8% võrra. On 2013. aasta jaanuarikuuga võrdne haigestumine 
shigelloosi (2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – üks haigusjuht) ja lambliaasi (2014. a – 24 
haigusjuht, 2013. a – 25 haigusjuhtu). 
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis – 33,3%, S. Zanzibar – 33,3%, tüpiseerimata 
salmonellad – 33,3%.  
Kampülobakterenteriidi tekitajaks oli Campylobacter jejuni 94,1%, Campylobacter spp – 
5,9%. 
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Shigelloosi tekitajaks oli Shigella sonnei. 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirused – 25,0%, Aeromonas spp – 
5,0%, astroviirused – 15,0%, Clostridium difficile – 10,0%, Clostridium perfringens – 30,0%, 
enteroviirused – 5,0%, Klebsiella pneumoniae – 5,0%, parvoviirus – 5,0%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2013-2014 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 62,7% võrra (2014. a – 1077 haigusjuhtu, 2013. a – 
662 haigusjuhtu). Haigestumine läkaköhasse vähenes 2,0 korda (2014. a – 2 haigusjuhtu, 
2013. a – 4 haigusjuhtu), sarlakitesse – 28,8% võrra (2014. a – 42 haigusjuhtu, 2013. a – 59 
haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 22,2% võrra (2014. a – 7 haigusjuhtu, 2013. a – 9 
haigusjuhtu). Haigestumine muudesse viirusentsefaliitidesse ja –meningiitidesse, 
leegionärihaigusesse ja Haemophilus influenzae nakkusesse on 2013. aastaga võrdne (1-2 
haigusjuhtu).  
 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
Jaanuaris hakkas kasvama ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine, tõus 
moodustas 18%. Gripitaoliste haigestumiste arv samal ajavahemikul püsis stabiilsel tasemel. 
Grippi haigestumuse intensiivsust hinnati veel madalaks, gripiviiruse levikut piiratuks.    
Suuri erinevusi haigestumuses maakondade lõikes ei esinenud.  
Etioloogilise struktuuri arvestused näitavad, et ligi 80 protsendil juhtudest oli haigestumine 
seotud muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega, eeskätt adeno- , 
paragripi- ja RS-viiruste kasvuga.  
Jaanuaris kinnitati laboratoorselt 20 A-gripiviirust. Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruste 
alatüüpeerimine näitas, et neist 10 olid gripiviiruse alatüüp A(H1N1)pdm09 ja üks A- 
gripiviirus alatüüp (H3N2).  
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Vaatamata sellele, et gripiviiruse püsivat levikut ei ole veel täheldatud, on hospitaliseeritud 
hooaja algusest 19 patsienti, neist kuus vanusrühmas 0-4, üks vanuses 5-9, täiskasvanute 
vanusrühmas 8 patsienti ning neli vanemaealiste vanusrühmas. 
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on vähenenud 10,3% võrra.    
2014. aasta jaanuarikuus registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 11,5% 
(3 haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 80,8% (21 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust. Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht. 
 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Haigestumine süüfilisse ja gonokokknakkusesse on 2013. aastaga võrdne (süüfilis: 2014. a – 5 
haigusjuhtu, 2013. a – 4 haigusjuhtu; gonokokknakkus: 2014. a – 9, 2013. a – 8). On 
suurenenud varajase süüfilise osakaal (2014. a – 80,0%, 2013. a – 50,0%). Haigestumine 
suguliselt levivatesse klamüüdianakkustesse on vähenenud 36,1% võrra (2014. a – 108 
haigusjuhtu, 2013. a – 169 haigusjuhtu).  
 
2014. aasta jaanuarikuus registreeritud HIV-tõve juhtude arv on  kahe juhu võrra suurem, 
avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 43,5% võrra suurem. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2014. aasta jaanuarikuus 7 neerusündroomiga 
hemorraagilise palaviku juhtu (2013. a – kaks haigusjuhtu). 
 

Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi vähenes haigestumine 2014. aastal 24,5% võrra. 
 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2014 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 9 2,3 3 

Harjumaa 7 4,4 11 

Hiiumaa  0,0  

Ida-Virumaa  0,0  

Narva  0,0  

Jõgevamaa  0,0  

Järvamaa  0,0  

Läänemaa 1 4,2  

Lääne-Virumaa  0,0  

Põlvamaa 2 7,4 1 

Pärnumaa 7 8,6 4 

Raplamaa 1 2,9  

Saaremaa 7 22,6 3 

Tartumaa 1 0,7  

Valgamaa 1 3,4 1 

Viljandimaa 1 2,1  
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Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Võrumaa  0,0  

Kokku 37 2,9  

 
 Loomahammustuste arv on 2014. aastal 2013. aastaga võrdne (2014. a – 95, 2013. a – 92). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 73 (76,8% juhtudest), 
kass – 20 (21,0% juhtudest), 
rott – 2 (2,1% juhtudest), 
2014. aasta jaanuarikuus ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, E. coli soolenakkust, 
amöbiaasi, botulismi, difteeriat, kaasasündinud süüfilist, leetreid, punetisi, mumpsi, 
meningokokknakkust, puukentsefaliiti, erlihhioosi, tulareemiat, listerioosi, trihhinelloosi, 
teetanust, toksoplasmoosi, malaariat, A-viirushepatiiti, ägeda C-viirushepatiiti, leptospiroosi, 
ornitoosi, ehhinokokoosi. 
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.- 31.01.2014) 
 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

E-viirushepatiit (äge) 1 India 

Jersinioos 1 Tai 

Klamüüdiahaigused (sugulisel teel) 2 Soome, Austraalia 

Rotaviirusenteriit 1 Soome 

KOKKU 5   
 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripiviiruse levik Euroopas 
Euroopa riikides on täheldatud grippi haigestumuse intensiivsuse kasvu.  
Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel loetakse haigestumuse intensiivsust kõrgeks Kreekas, 
keskmiseks Bulgaarias, Hispaanias, Luksemburgis, Maltal, Prantsusmaal ja Soomes. 
Ülejäänud riigid hindasid haigestumuse intensiivsust madalaks, kuid kõikjal oli täheldatud 
haigestumuse kasvu. Laboratoorselt kinnitatud A-gripiviirustest domineerib A-gripiviiruse 
alatüüp p(H1N1)2009. 
 
Gripiviiruse A(H7N9) haigusjuhud Hiinas 
Endiselt levib Hiinas uus gripiviirus A(H7N9), kus on 28. jaanuari seisuga laboratoorselt 
diagnoositud 244 uue gripiviiruse H7N9 haigusjuhtu, millest 56 on lõppenud surmaga.  
2013. aasta veebruarist maini registreeriti 133 juhtu, suve ajal vaid 2 juhtu. Oktoobrist algas 
uus haigestumise tõus.  
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Riski hindamine hiljuti läbiviidud WHO poolt (21.01.2014) ei ole muutunud põhilist 
seisukohti. Viimane WHO poolt koostatud riskianalüüs (21.01.2014) ei sisalda uusi seisukohti 
A(H7N9) gripi leviku kohta Hiinas.  
 
Nakkusallikas ja viiruse levikutee ei ole selgunud. Pidevat viiruse levikut inimeselt inimesele 
ei ole täheldatud. On esinenud piiratud viiruse levik inimeselt inimesele ning 
tervishoiuteenusega seotud nakatumine. 
Kõige tõenäolisem on viiruse A(H7N9) haigusnähtudeta levik kodulindudel ning edasi 
üksikud nakatumised kas kodulindude või kodulindude toodanguga kokkupuutunud inimestel. 
Haigestunud on enamuses seotud eluskanade või kanaliha töötlemisega.  
Viirus on madala patogeensusega lindudele, kuid võib nakatada imetajaid sh ka inimesi, 
samas on ta kergema kanduvusega kui teised linnugripi viirused. Patogeensus inimeste suhtes 
on suur, riskifaktoriks loetakse praegu kõrget vanust. 
Seoses A(H7N)) poolt põhjustatud haigusjuhtude esinemisega ei ole WHO soovitanud 
kehtestada reisikeeldu ega muid täiendavaid piiranguid reisimiseks Hiinasse.  
Riskipiirkondades viibides tuleb pidevalt jälgida kohalikku epidemioloogilist olukorda ning 
järgida hügieenireeglite täitmist. 
 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS-CoV poolt põhjustatud 

haigusjuhud 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse 
(ECDC) andmetel on seisuga 27.01.2014 laboratoorselt diagnoositud 180 juhtu, millest 77 on 
lõppenud surmaga. 
Riskipiirkonnaks on käesoleval ajal järgmised Lähis-Ida riigid: Saudi-Araabia, Katar, 
Jordaania, Ühendatud Araabia Emiraadid ja naaberriigid: Bahrein, Kuveit, Iraak, Israel, 
Liibüa, Oman, Süüria ja Jeemen. 
Kõik Euroopas registreeritud esmajuhud olid seotud reisimisega Lähis-Ida riikidesse. 
Nakkusallikas ja viiruse levikutee ei selgunud. 
Hiljuti läbiviidud uuringud viitavad, et üheks nakkusuallikaks võisid olla kaamelid, kuid see 
hüpotees vajab täiendavat kinnitust. On tõestatud, et esines piiratud viiruse levik inimeselt 
inimesele ning tervishoiuteenusega seotud nakatumine.  
WHO ja ECDC prognoosi alusel võib oodata uute haigusjuhtude esinemist EL 
tervishoiuasutustes, kuna Lähis-Ida riikides haigestunud võivad pöörduda eriarstiabi 
saamiseks EL tervishoiuasutustesse. Samuti võivad EL elanikud nakatuda riskipiirkondades 
viibides ning võib esineda viiruse ülekanne haigelt kontaktsetele. Seetõttu on oluline järgida 
põhilisi nakkuste ennetamise ja tõrje meetmeid. 
 
Leetrid ja punetised Euroopas (allikas: WHO, http://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2013/12/update-on-vaccine-
preventable-diseases-in-the-european-region-measures-to-prevent-spread-of-measles-and-
poliovirus-continue) 
Ajavahemikul jaanuarist kuni septembrini 2013 registreeriti 37-s WHO Euroopa Regiooni 
riigis 26 321 leetrite haigusjuhtu, neist üle 6000 vajasid hospitaliseerimist, esines üks 
surmajuht. Üle 35% haigestunutest olid täiskasvanud. 
 
Ajavahemikul jaanuarist septembrini 2013 registreeriti 22-s WHO Euroopa Regiooni riigis  
37 502  punetiste haigusjuhtu. 99% (n=37 012) haigusjuhtudest registreeriti Poolas. 
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2013. aastal WHO Euroopa Regiooni riikides esinenud leetrite ja punetiste puhangud 
näitavad, et WHO Euroopa Regioon ei ole hetkeseisuga valmis saavutama 2015. aastaks 
leetrite ja punetiste elimineerimise eesmärki. WHO/Euroopa töötas välja dokumendi 
“Package for Accelerated Action”, mis sisaldab tegevuskava leetrite ja punetiste 
elimineerimise eesmärgi saavutamiseks. 
 
Leetrid Venemaal (allikas: ProMED) 
2013. aastal registreeriti leetrite haigusjuhte Vene Föderatsiooni 58 föderaalringkonnas. Üle 
40% haigusjuhtudest esinesid Põhja-Kaukaasia, Kesk ja Lõuna Föderaal ringkondades.  
Ülalnimetatud föderaalringkondades oli haigestumus leetritesse 2,3/100 000 elaniku kohta. 
Keskmine haigestumus Vene Föderatsioonis oli 1,62/100 000, mis on 10,2% kõrgem 
võrreldes 2012. aastaga. 
Moskvas registreeriti 2013. aastal 505 haigusjuhtu, neist 88% esinesid vaktsineerimata 
inimestel. Haigestumus moodustas 4,36/100 000, mis on 2,7 korda kõrgem Vene 
Föderatsiooni keskmisest. 17% haigusjuhtudest on sisse toodud nii teistest riikidest kui ka 
Venemaa Föderatsiooni muudest regioonidest (nt Dagestan, Krasnodari ja Stavropoli krai).                                                            
2014. jaanuaris registreeriti Moskvas 48 leetrite haigusjuhtu.  
 
Poliomüeliit (allikas: ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR), week 5/2014) 

2013. aastal registreeriti maailmas 399 metsiku polioviiruse poolt (WPV1) põhjustatud  
poliomüeliidi haigusjuhu 8 riigis: Somaalia, Nigeeria, Pakistan, Keenia, Afganistan, Etioopia, 
Süüria ja Kamerun. 
2014. aastal registreeriti 5 poliomüeliidi haigusjuhtu Pakistanis, üks Afganistanis ja 7  
Süürias. Alates novembrist 2013. a registreeriti Süürias kokku 23 metsiku polioviiruse poolt 
(WPV1) põhjustatud haigusjuhtu. 
 
 
 
 
  
 
 

  

  

 


