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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2014. a 3 kuud 2013. 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 10 0,8 15 1,1 Vähenes 33,3% võrra 
Kampülobakterenteriit 64 5,0 51 3,8 Suurenes 25,5% võrra 
Rotaviirusenteriit 479 37,2 334 24,9 Suurenes 43,4% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 76 5,9 574 42,8 Vähenes 7,6 korda 
Soolenakkuste summa 753 58,5 1131 84,4 Vähenes 33,4% võrra 
Meningokokknakkus 1 0,08 4 0,3  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

5 0,4 13 1,0 Vähenes 2,6 korda 

Leegionärihaigus 6 0,5 3 0,2 Suurenes 2,0 korda 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

10 0,8 6 0,4 Suurenes 66,7% võrra 

Leptospiroos 0 0,0 1 0,07  
Leetrid 0 0,0 1 0,07  
Punetised 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 0 0,0  
HIV-nakkus 81 6,3 84 6,3   
HIV- tõbi 7 0,5 4 0,3 Suurem 75,0% võrra 
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 88 6,8 131 9,8 Vähenes 32,8% võrra 
Viirushepatiidid kokku 98 7,6 74 5,5 Suurenes 32,4% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 3 0,2 2 0,1  
       äge B-viirushepatiit 3 0,2 4 0,3  
       äge C-viirushepatiit 0 0,0 6 0,4  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2013. aasta kolme kuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 33,4% 
võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad soolenakkuste üldarvust 73,7% (2013. aastal – 80,3%). Haigestumine Yersinia 

enterocolitica enteriiti suurenes 40,0% võrra (2014. a – 21 haigusjuhtu, 2013. a – 15 
haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti – 43,4% võrra, kampülobakterenteriiti – 25,5% võrra, 
shigelloosi – 2 korda (2014. a – 4 haigusjuhtu, 2013. a – kaks haigusjuhtu). Haigestumine 
Norwalk-viirusnakkusesse vähenes 7,6 korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 
33,4% võrra (2014. a – 42 haigusjuhtu, 2013. a – 71 haigusjuhtu), lambliaasi – 15,2% võrra 
(2014. a – 56 haigusjuht, 2013. a – 66 haigusjuhtu), salmonelloosi – 33,3% 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).  
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Agona – 10,0%, S. Bareilly – 10,0%, S. Brandenburg – 
10,0%, S. Derby – 10,0%, S. Enteritidis – 10,0%, S. Newport – 10,0%, S. Zanzibar – 10,0%, 
S. Tudu – 10,0%, S. Typhimurium – 20,0%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid Campylobacter jejuni 90,6%, Campylobacter spp – 
9,4%. 
Shigelloosi tekitajateks olid Shigella sonnei 25,0%, Shigella flexneri – 75,0%. 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 42,8%, Aeromonas spp – 
2,4%, astroviirus – 14,3%, Clostridium difficile – 16,6%, Clostridium perfringens – 14,3%, 
enteroviirused – 4,8%, Klebsiella pneumoniae – 2,4%, parvoviirus – 2,4%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2013-2014 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 77,8% võrra (2014. a – 3599 haigusjuhtu, 2013. a – 
2024 haigusjuhtu) ja leegionärihaigusesse 2 korda. Haigestumine läkaköhasse vähenes 40,0% 
võrra (2014. a – 9 haigusjuhtu, 2013. a – 15 haigusjuhtu), sarlakitesse – 25,4% võrra (2014. a 
– 123 haigusjuhtu, 2013. a – 165 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 33,3% võrra (2014. 
a – 22 haigusjuhtu, 2013. a – 33 haigusjuhtu), Haemophilus influenzae nakkusesse – 2,6 
korda. Samuti vähenes haigestumine meningokokknakkusesse ja muudesse 
viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse (2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – neli 
haigusjuhtu).  
 
Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
Alates veebruarist keskmisel tasemel püsinud gripi intensiivsus oli märtsi viimasel nädalal   
madal, ringlevate respiratoorsete viiruste struktuur muutus polüetioloogiliseks.  
Gripiviiruste poolt põhjustatud haigestumiste osakaal langes 42 protsendini, kuid gripi levik 
märtsis jätkus. Gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeriti kõikides maakondades ning 
hospitaliseeritud inimeste arv püsis suhteliselt kõrgel tasemel.  
Laboratoorselt kinnitati märtsis 202 gripi haigusjuhtu, neist 8 oli põhjustanud A 
(H1N1)pdm09. Muudest respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavatest viirustest oli 
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haigestumine valdavalt seotud RS-viirusega ning viimasel märtsi nädalal sagenes 
metapneumoviiruse (hMPV) poolt põhjustatud haigestumine. 
Hospitaliseerimist vajavate inimeste arv E-Tervise SA andmete põhjal 
E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 
248 inimest, neist peaaegu 70% olid täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid. 
Hospitaliseerimist vajanud inimeste arv võrreldes hooajaga 2012/2013 on vähenenud 
täiskasvanute, vanemaealiste ja väikelaste hulgas keskmiselt kolm korda ning kooliealiste 
vanusrühmas 10 -13 korda. 
Hospitaliseerimise sageduse suhe (inimeste arv vanusrühmas, kes vajasid gripi tõttu 
hospitaliseerimist kogu samas vanusrühmas haigusjuhtumite arvu kohta) kinnitab, et olenevalt 
nädalast oli vanemealiste haigestunute hospitaliseerimise sagedus 2-st kuni 30 korda kõrgem 
kui laste hospitaliseerimise sagedust. 
Hospitaliseerimise sagedus 

  
Intensiivravi vajanud gripijuhtude ülevaade põhineb Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Pärnu Haigla ja Lõuna 
Eesti Haigla andmetel.  
Alates jaanuarist on intensiivravi vajanud kokku 54 patsienti vanuses 28 – 88 eluaastat, neist 
vanemaealiste 65 ja vanemate patsientide arv on 30 ehk 55,5%, vanuses 50 -65 oli 17 inimest 
(31,5%),  seitse inimest olid vanuses 28-48 (12,9%). Kaasuvad haigused esinesid 50-l 
inimesel ehk 92,6%. 
Kaks intensiivravi vajanud haiget olid eelnevalt terved, kahe inimese kohta puudusid andmed 
kaasuvate haiguste kohta. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või oli teada, et nad ei 
olnud vaktsineeritud. 
Märtsis lisandus 12 gripist tingitud surmajuhtu. Hooaja algusest alates on kuue haigla andmeil 
surnud kokku kakskümmend inimest vanuses 28- 86 a, kes kõik kuulusid riskirühmadesse. 
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 32,4% võrra.    
2014. aasta kolme kuuga registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 9,2% 
(9 haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 83,6% (82 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust. Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht. 
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Sugulisel teel levivad haigused  

Kolme kuu haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse on vähenenud 16,8% 
võrra (2014. a – 370 haigusjuhtu, 2013. a – 445 haigusjuhtu). Haigestumine süüfilisse on 
suurenenud 2 korda (2014. a – 12 haigusjuhtu, 2013. a – 6 haigusjuhtu). On suurenenud 
varajase süüfilise osakaal (2014. a – 41,7%, 2013. a – 33,3%). Haigestumine 
gonokokknakkusesse on 2013. aasta sama perioodiga võrdne (29 haigusjuhtu nii 2014., kui ka 
2013. a). 
 
2014. aasta kolme kuu jooksul registreeritud HIV-tõve juhtude arv on kolme juhu võrra 
suurem. Avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 2013. aastaga võrdne. 
 

Muudest nakkushaigustest registreeriti 2014. aasta kolme kuuga 10 neerusündroomiga 
hemorraagilise palaviku juhtu (2013. a – neli haigusjuhtu), 3 sissetoodud Dengue palaviku 
(varem Eestis ei registreeritud), üks toksoplasmoosi juht. 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine on vähenenud 32,8% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, jaanuar-märts 2014 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 23 5,7 4 

Harjumaa 15 9,3 25 

Hiiumaa 1 11,6 2 

Ida-Virumaa 1 1,1 2 

Narva 4 6,4 3 

Jõgevamaa 2 6,3 1 

Järvamaa 1 3,2  

Läänemaa 4 16,2 2 

Lääne-Virumaa 1 1,7 2 

Põlvamaa 2 7,2 1 

Pärnumaa 9 10,8 5 

Raplamaa 2 5,7 1 

Saaremaa 16 50,3 7 

Tartumaa 4 2,6 1 

Valgamaa 1 3,3 2 

Viljandimaa 2 4,2  

Võrumaa 0 0,0  

Kokku 88 6,7  

 
 Loomahammustuste arv on 2013. aasta kolme kuuga võrdne (2014. a – 244, 2013. a – 252). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 172 (70,5% juhtudest), 
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kass – 63 (25,8% juhtudest), 
rott – 3 (1,2% juhtudest), 
ahv – 2 (0,8% juhtudest), 
hobune – 1 (0,4%), 
kährik – 1 (0,4% juhtudest), 
orav – 1 (0,4% juhtudest), 
rebane – 1 (0,4% juhtudest). 
 
2014. aasta kolme kuu jooksul ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, E. coli 
soolenakkust, botulismi, difteeriat, kaasasündinud süüfilist, leetreid, punetisi, mumpsi, 
puukentsefaliiti, erlihhioosi, tulareemiat, listerioosi, trihhinelloosi, teetanust, malaariat, ägedat 
C-viirushepatiiti, leptospiroosi, ornitoosi, ehhinokokoosi. 
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.01. - 31.03.2014) 

Haigus 

Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

A-viirushepatiit  2 Filipiinid 

E-viirushepatiit (äge) 1 India 

Dengue viiruspalavik 3 Indoneesia, Vietnam 

Gripp  3 
Lõuna-Aafrika Vabariik, Sri Lanka, 
Portugal 

Jersinioos 1 Tai 

Kampülobakterenteriit 4 Maroko, India, Venemaa, Vietnam 
Klamüüdiahaigused (sugulisel 
teel) 2 Austraalia, Soome 

Läkaköha 1 Suurbritannia 

Loomahammustus 2 Tai 

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

Rotaviirusenteriit 5 Egiptus, India, Soome  

Salmonelloos 2 Egiptus, Tai 

Shigelloos 3 
Costa Rica, Dominikaani Vabariik, 
Egiptus 

Süüfilis 2 Venemaa, Saksamaa 

KOKKU 32   
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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

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 17.04.2014 
on Guineas registreeritud 203 haigusjuhtu, millest 129 on lõppenud surmaga. Arstliku 
järelevalve all viibivad umbes 300 isikut. Haigestunute seas on 24 tervishoiutöötajat, neist 
suri 15. Esmajuhtumi nakatumine toimus tõenäoliselt nakkusohtliku surnukeha käitlemisel.  
Peale Guinea on 27 haigusjuhtu registreeritud naaberriigis Libeerias, millest surmaga on 
lõppenud 13 juhtu. 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 (uuendatud 18.04.2014): 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ebola-traveller-advice-leaflet-18-apr-
2014.pdf 
 
Grippi haigestumine Euroopas ja maailmas  
Grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tendents on üsna sarnane ka 
teistes Euroopa riikides. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid märtsis 
haigestumuse intensiivsust keskmiseks koos Eestiga Belgia, Island, Iirimaa, Luksemburg, 
Malta, Kreeka, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia ja Soome. Ülejäänud riigid hindasid 
haigestumuse intensiivsust madalaks. 
Gripiviiruse (H7N9) haigusjuhud Hiinas 
Hiinas on 31.03.2014 seisuga laboratoorselt diagnoositud 401 uue gripiviiruse H7N9 
haigusjuhtu, millest 121 on lõppenud surmaga. WHO ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus (ECDC) koos Hiina tervisekaitseteenistusega jätkuvad tööd nakkusallika ja 
viiruse levikutee välja selgitamisega. Reisikeeldu Hiinasse kehtestatud ei ole. 
Riskipiirkondades viibides tuleb pidevalt jälgida kohalikku epidemioloogilist olukorda ning 
täita hügieenireegleid:  

• Vältida massürituste ja linnuturgude külastamist,  
• Süüa ainult kumutöödeldud (vähemalt +70ºC-ni) linnuliha 
• Hoiduda kokkupuutest haigete inimestega (kellel esinevad respiratoorsed sümptomid)  
• Mitte puudutada silmi, nina ja suud pesemata kätega 
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• Köha ja nohu esinemisel katta nina ja suu pabersalvrätikuga ning visata see pärast 
kasutamist koheselt prügikasti  

• Pesta tihti käsi  
 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS-CoV poolt põhjustatud 

haigusjuhud 
WHO ja ECDC andmetel on seisuga 30.03.2014 laboratoorselt diagnoositud 206 haigusjuhtu, 
millest 86 on lõppenud surmaga. 
Riskipiirkonnaks on märtsi lõpu seisuga 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 on ebaselged. 
Kindlat on teada, et esines piiratud viiruse levik inimeselt inimesele ning tervishoiuteenusega 
seotud nakatumine. 24% kõikidest registreeritud juhtudest on seotud tervishoiuteenusega.  
WHO ja ECDC prognoosist lähtudes oodatakse, et jätkub uute juhtude lisandumine EL 
tervishoiuasutustes, kuna Lähis-Ida riikides haigestunud võivad pöörduda arstiabi saamiseks 
EL tervishoiuasutustesse. Samuti võivad EL elanikud nakatuda riskipiirkondades 
viibides ning võib esineda viiruse ülekanne haigelt kontaktsetele.  
Seetõttu on äärmiselt oluline järgida põhilisi nakkuste ennetamise ja tõrje meetmeid. 
 
 
 


