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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2014. a 5 kuud 2013. a 5 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 24 1,9 47 3,5 Vähenes 2 korda  
Kampülobakterenteriit 96 7,5 122 9,1 Vähenes 21,3% võrra 
Rotaviirusenteriit 990 77,0 1004 74,9   
Norwalk-viirusnakkus 133 10,3 708 52,8 Vähenes 5,3 korda 
Soolenakkuste summa 1462 110,7 2151 160,6 Vähenes 32,0% võrra 
Meningokokknakkus 3 0,2 5 0,4 Vähenes 40,0% võrra 
Haemophilus influenzae 
nakkus 

13 1,0 26 1,9 Vähenes 2 korda 

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

11 0,9 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 138 10,7 148 11,0  Vähenes 6,8% võrra 
HIV- tõbi 7 0,5 6 0,4  
Puukentsefaliit 4 0,3 0 0,0  
Lyme’i tõbi 169 13,1 226 16,9 Vähenes 25,2% võrra 
Viirushepatiidid kokku 150 11,7 134 10,0 Suurenes 11,9% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 7 0,5 4 0,3 Suurenes 75,0% võrra 
       äge B-viirushepatiit 3 0,2 6 0,4 Vähenes 2 korda 
       äge C-viirushepatiit 4 0,3 17 1,3 Vähenes 4,2 korda 
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2013. aasta viie kuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 32,0% võrra. 
Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 76,8% soolenakkuste üldarvust (2013. aastal – 79,6%). Haigestumine 
shigelloosi vähenes 2 korda (2014. a – 4 haigusjuhtu, 2013. a – 8 haigusjuhtu), Norwalk-
viirusnakkusesse – 5,3 korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 36,4% võrra (2014. a 
– 68 haigusjuhtu, 2013. a – 107 haigusjuhtu), lambliaasi – 26,8% võrra (2014. a – 90 
haigusjuht, 2013. a – 123 haigusjuhtu), salmonelloosi – 2 korda, kampülobakterenteriiti – 
21,3% võrra. Samuti vähenes haigestumine E. coli soolenakkusesse (2014. a – ei esinenud, 
2013. a – 4 haigusjuhtu) ja amöbiaasi (2014. a – kaks haigusjuht, 2013. a – kolm haigusjuhtu). 
Haigestumine Yersinia enterocolitica enteriiti (2014. a – 27 haigusjuhtu, 2013. a – 25 
haigusjuhtu) ja rotaviirusenteriiti on 2013. aastaga võrdne. 
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Agona – 4,2%, S. Bareilly – 4,2%, S. Brandenburg – 4,2%, 
S. Derby – 4,2%, S. Enteritidis – 16,7%, S. Infantis – 4,2%, S. Newport – 8,3%, S. Zanzibar – 
4,2%, S. Tudu – 4,2%, S. Typhimurium – 29,2%, S. C-gr – 4,2%, S. spp – 12,5%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni – 80,2%, Campylobacter coli 

– 1,0%, Campylobacter spp – 18,8%. 
Shigelloosi tekitajateks olid: Shigella sonnei – 25,0%, Shigella flexneri – 75,0%. 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 41,2%, Aeromonas spp – 
1,5%, astroviirus – 14,7%, Clostridium difficile – 13,2%, Clostridium perfringens – 14,7%, 
enteroviirused – 11,8%, Klebsiella pneumoniae – 1,5%, parvoviirus – 1,5%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2013-2014 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 51,8% võrra (2014. a – 5688 haigusjuhtu, 2013. a – 
3747 haigusjuhtu), leegionärihaigusesse – 50,0% võrra. Haigestumine läkaköhasse vähenes 
21,0% võrra (2014. a – 15 haigusjuhtu, 2013. a – 19 haigusjuhtu), sarlakitesse – 28,0% võrra 
(2014. a – 226 haigusjuhtu, 2013. a – 314 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 45,4% 
võrra (2014. a – 36 haigusjuhtu, 2013. a – 66 haigusjuhtu), Haemophilus influenzae 
nakkusesse – 2,0 korda, meningokokknakkusesse – 40,0% võrra. Vähenes samuti 
haigestumine leetritesse ja muudesse viirusentsefaliitidesse ja –meningiitidesse (2014. a – üks 
haigusjuht, 2013. a – 7 haigusjuhtu). Haigestumine mumpsi on 2013. aastaga võrdne (2014. a 
– 7 haigusjuhtu, 2013. a – 8 haigusjuhtu).  
 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
2013/2014 gripihooaega võib pidada lõppenuks, kuna haigestumise sagedus ülemiste 
hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi on jõudnud hooajavälisele tavapärastele näitajatele. 
Alates 20-ndast nädalast leidsid laboratoorselt kinnitust vaid üksikud paragripi-, adeno- ja RS-
viiruste proovid, ükski gripiviirus kinnitust ei leidnud.  
 
Informatsiooni haigestunute arvu ja laboratoorselt kinnitatud gripiviiruste kohta saab lugeda: 
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http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkushaigustesse-haigestumine/hingamisteede-
viirusnakkused.html. 
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 11,9% võrra. 
2014. aasta viie kuuga registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 8,0% (12 
haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 82,0% (123 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust. Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht. 
 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  
Viie kuu haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse on vähenenud 7,2% võrra 
(2014. a – 633 haigusjuhtu, 2013. a – 682 haigusjuhtu). Haigestumine süüfilisse on 
suurenenud 33,3% võrra (2014. a – 20 haigusjuhtu, 2013. a – 15 haigusjuhtu). Haigestumine 
gonokokknakkusesse on 2013. aasta sama perioodiga võrdne (2014. a - 54 haigusjuhtu, 2013. 
a – 52 haigusjuhtu). Varajase süüfilise osakaal on vähenenud (2014. a – 40,0%, 2013. a – 
46,7%). 
 
2014. aasta viie kuu jooksul registreeritud HIV-tõve juhtude arv on 2013. aastaga võrdne, 
avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 6,8% võrra vähem. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2014. aasta viie kuu jooksul 11 neerusündroomiga 
hemorraagilise palaviku juhtu (2013. a – 6 haigusjuhtu), 4 sissetoodud Dengue palaviku 
(varem Eestis ei registreeritud), üks toksoplasmoos. 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine on vähem 25,2% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2014 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 31 7,6 5 
Harjumaa 22 13,6 32 
Hiiumaa 6 69,5 4 
Ida-Virumaa 2 2,2 4 
Narva 6 9,6 4 
Jõgevamaa 3 9,5 1 
Järvamaa 4 12,9 2 
Läänemaa 11 44,7 2 
Lääne-Virumaa 3 5,0 4 
Põlvamaa 9 32,4 7 
Pärnumaa 25 29,9 8 
Raplamaa 4 11,4 2 
Saaremaa 26 81,7 10 
Tartumaa 10 6,5 3 
Valgamaa 3 9,8 6 
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Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Viljandimaa 3 6,2  
Võrumaa 1 3,0  
Kokku 169 12,8  

 
2014. aasta viie kuu jooksul registreeriti 4 puukentsefaliidi haigusjuhtu (2013. aasta sama 
perioodi jooksul ei esinenud). 

 
 Loomahammustuste arv on vähenenud 6,6% võrra (2014. a – 493, 2013. a – 528). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 344 (69,8% juhtudest), 
kass – 126 (25,6% juhtudest), 
veis – 5 (1,0% juhtudest), 
rott – 4 (0,8% juhtudest), 
rebane – 3 (0,6% juhtudest), 
ahv – 2 (0,4% juhtudest), 
hiir – 2 (0,4% juhtudest), 
hobune – 1 (0,2%), 
kährik – 1 (0,2% juhtudest), 
küülik – 1 (0,2% juhtudest), 
merisiga – 1 (0,2% juhtudest), 
orav – 1 (0,2% juhtudest), 
tuhkur – 1 (0,2% juhtudest), 
veekilpkonn – 1 (0,2% juhtudest). 
 
2014. aasta viie kuu jooksul ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, E. coli 
soolenakkust, botulismi, difteeriat, kaasasündinud süüfilist, leetreid, punetisi, erlihhioosi, 
tulareemiat, listerioosi, trihhinelloosi, teetanust, malaariat, leptospiroosi, ornitoosi, 
ehhinokokoosi. 
 

Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.01. - 31.05.2014) 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

A-viirushepatiit  2 Filipiinid 

E-viirushepatiit (äge) 1 India 

Amöbiaas 1 Filipiinid 

Dengue viiruspalavik 4 Indoneesia 2, Vietnam 2 

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

Jersinioos 1 Tai 
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Kampülobakterenteriit 6 
Brasiilia 1, Maroko 1, India 1, 
Valgevene 1, Venemaa 1, Vietnam 1 

Klamüüdiahaigused (sugulisel 
teel) 2 Austraalia 1, Soome 1 

Läkaköha 1 Suurbritannia 

Loomahammustus 2 Tai 

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

Rotaviirusenteriit 7 Egiptus 3, India 1, Soome 1, Türgi 2 

Salmonelloos 5 Egiptus 3, Tai 2 

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

Süüfilis 4 
Venemaa 1, Saksamaa 1, Filipiinid 1, 
Tai 1 

Tuulerõuged 3 Venemaa 2, Egiptus 1 

KOKKU 46   
 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Ebola-viirushaiguse puhang Lääne-Aafrikas 
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud Ebola viirushaiguse puhangust Lääne-
Aafrika riikides, mis algas Guinea kagu pool Guéckédou piirkonnas 2013.aaasta detsembris 
ning on hiljem levinud Conakry, Macenta, Kissidougou, Dabola, Djingaraye, Telimele ja 
Boffa piirkondadesse. Esmajuhtum nakatus tõenäoliselt nakkusohtliku surnukeha käitlemisel. 
Peale Guinea on haigusjuhud registreeritud ka naaberriikides Libeerias ja Sierra Leones. 
Epidemioloogiline olukord seisuga 15.06.2014:  
Guinea: registreeritud 394 haigusjuhtu (219 laboratoorselt kinnitatud), millest 263 on 
surmaga lõppenud. Arstliku järelevalve all (21 päevaks) viibib ligi 1000 kontaktset isikut.  
Libeeria: registreeritud 33 haigusjuhtu, millest 24 on surmaga lõppenud. Arstliku järelevalve 
all viibib  üle saja kontaktse isiku, peamiselt Lofa piirkonnas. 
Sierra Leone: registreeritud 95 haigusjuhtu, millest 46 on surmaga lõppenud. Arstliku 
järelevalve all viibib ligi 40 kontaktset isikut, peamiselt Kailahun regioonis.  
 
Spetsiifiline profülaktika (sh vaktsiin) ja ravi puudub. 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.  
Epideemiatõrje meetmed on järgmised: haige viivitamatu isoleerimine, kontaktsete 
väljaselgitamine ning jälgimine 21 päeva jooksul, meditsiini personal täidab ennetusmeetmed 
nakkuse leviku tõkestamiseks (isikukaitsevahendite kasutamine, saastatud esemete 
desinfitseerimine või steriliseerimine, nakkusohtlike jäätmete, sh haige haavaeritised, 
saastunud sidemed jm haigematerjal, nõuetekohane käitlemine). 
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Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS-CoV poolt põhjustatud 

haigusjuhud 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
(ECDC) andmetel jätkus maikuus MERS-CoV poolt põhjustatud haigusjuhtude arvu kasv. 
Alates septembrist 2012 on laboratoorselt diagnoositud 815 koroonaviiruse MERS-CoV 
haigusjuhtu, millest 313 juhul lõppes haigestumine surmaga. 20% juhtude üldarvust (133) 
olid lisatud hilinemisega käesoleva aasta mais Saudi-Araabia terviseametnike poolt vaatamata 
sellele, et nad olid tegelikult registreeritud mais 2013, kuid ei olnud edastatud WHO-le. Kõik 
haigusjuhud on registreeritud Lähis-Idas või olid seotud reisimisega Lähis-Ida maadesse või 
olid otseses kontaktis esmajuhtudega. 
Riskipiirkonnaks on käesoleval ajal arvatud järgmised Lähis-Ida riigid: Saudi-Araabia, Katar, 
Jordaania, Araabia Ühendemiraadid ning nende riikide naaberriigid: Bahrein, Kuveit, Iraak, 
Israel, Liibüa, Oman, Süüria ja Jeemen. 
Kiire haigestumise leviku põhjus on ebaselge, osaliselt võib seletada haigusjuhtude kasvu 
sihipärase laboratoorse uurimisega, aktiivse kontaktsete uurimisega, haiglanakkustõrje 
meetmete rikkumisega, võimalike valepositiivsete analüüside tulemustega ning võimalike 
muutustega viiruse levikus inimeselt inimesele. 
Kõik Euroopas registreeritud esmajuhud olid seotud reisimisega Lähis-Ida maadesse. Üheks 
võimalikuks levikuteeks peetakse praegu kontakti kaamelitega. 
WHO ja ECDC prognoosi alusel jätkub uute juhtude lisandumine EL maade 
tervishoiuasutustes, kuna Lähis-Ida riikide haiged võivad pöörduda eriarstiabi saamiseks EL-
tervishoiuasutustesse. EL elanikud võivad haigestuda riskipiirkondades viibides ja 
haigustekitaja võib edasi kanduda haigelt kontaktsetele. 
Raskekujulised haigus- ja surmajuhud on registreeritud peamiselt kaasuvate haigustega 
patsientidel. Täiendavat rolli haiguse levikus võib omada immuunpuudulikkus, mis võib 
muuta haiguse kliinilist pilti. 
 

Poliomüeliidi esinemine maailmas 
Seoses metsiku polioviiruse leviku ohu suurenemisega maailmas tunnistas Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade Erakorraline Komitee 
poliomüeliidi leviku maailmas rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise erakorraliseks 
olukorraks ning väljastas 5.05.2014 WHO ajutised soovitused poliomüeliidi leviku 
tõkestamiseks http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en/ 
(esialgu kolmeks kuuks). WHO soovitused on suunatud metsikuid polioviirusi eksportivatele 
riikidele (Pakistan, Kamerun ja Süüria) ning riikidele, kus metsikud polioviirused on levinud, 
kuid ei ekspordi neid viirusi (Afganistan, Ekvatoriaal-Guinea, Etioopia, Iraak, Somaalia, 
Iisrael, ja Nigeeria). Sellest dokumendist tulenevalt peavad ülaltoodud riigid tagama, et kõik 
nende elanikud ning pikaajalised külalised (kes viibivad riigis kauem, kui 4 nädalat) oleksid 
vaktsineeritud poliomüeliidi vastu. Vaktsineerimist tõendavaks dokumendiks on 
„Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend / International Certificate of 

Vaccination or Prophylaxis ” vastavalt Rahvusvahelistele Tervise-eeskirjadele (IHR 2005). 
Poliomüeliidi vastu vaktsineerimist tõendavaid dokumente kontrollitakse nimetatud riikidest 
väljuvatel reisijatel (eeskätt Pakistanis, Kamerunis ja Süürias).  
Polioviiruste leviku tõkestamiseks soovitab WHO kõikidel liikmesriikidel tõhustada 
poliomüeliidi ja ägedate lõtvade halvatuste seiret ning pöörata erilist tähelepanu laste ning 
ohustatud piirkondadesse reisivate isikute vaktsineerimist poliomüeliidi vastu.  
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Eesti Vabariigis on poliomüeliidivastane vaktsineerimine riiklikus immuniseerimiskavas. 
Terviseameti andmetel moodustab 2013.aasta seisuga kaheaastaste laste hõlmatus 
poliomüeliidivastase vaktsineerimisega 94,8% (WHO soovitus 95%).  
 

Leetrite puhang Tšehhis 
Ajavahemikul 26.01.– 12.06.2014 registreeriti Tšehhis 254 leetrite juhtu, neist 81 (32%) on 
tervishoiutöötajad. Kolmel juhul raskendus haigus ägeda pneumooniaga. Esmane haigusjuht 
oli 47-aastane mees, Tšehhi kodanik, kes nakatus Indias. Enne haiglasse hospitaliseerimist 
nakatusid temalt seitse inimest, viibides koos teatrietendusel. Mees hospitaliseeriti 31.01.2014 
Masaryk Haigla nakkusosakonda (Ústí nad Labem linn). Edasi levis leetrite puhang haiglas, 
kus nakatusid erakorralise meditsiini, nakkus- ja dermatoloogia osakondade töötajad.  
Saksamaal Robert Kochi Instituudis kinnitus kahel haigel viiruse genotüüp B3. Nakkuse 
leviku tõkestamiseks viidi haiglas läbi erakorraline vaktsineerimine leetrite vastu nendele 
töötajatele, kes sündisid aastatel 1970-1980, kuna selles ajavahemikus sündinutel esines 
kõrgeim haigestumine. Kokku vaktsineeriti MMR vaktsiini ühe doosiga 200 haigla töötajat, 
kes ei olnud varem vaktsineeritud või olid vaktsineeritud ainult ühe doosiga. Puhang jätkub, 
kuid selle intensiivsus on langenud.  
Tarvitusele on võetud järgmised nakkustõrje meetmed: tõhustati koostöö perearstidega uute 
juhtude tuvastamise ja ravi eesmärgil; korraldati täiendav vaktsineerimiskampaania 
tervishoiutöötajatele; anti vaktsineerimissoovitused isikutele, kes ei ole vaktsineeritud leetrite 
vastu kahe doosiga; toimub pidev elanikkonna teavitamine vaktsineerimise tähtsusest. 


