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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2014. a 2 kuud 2013. a 2 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 8 0,6 7 0,5  
Kampülobakterenteriit 31 2,4 38 2,8 Vähenes 18,4% võrra  
Rotaviirusenteriit 299 23,2 188 14,0 Suurenes 59,0% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 51 4,0 243 18,1 Vähenes 4,8 korda 
Soolenakkuste summa 483 37,5 768 57,3 Vähenes 37,1% võrra 
Meningokokknakkus 1 0,1 4 0,3  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

2 0,2 7 0,5 Vähenes 3,5 korda 

Leegionärihaigus 5 0,4 3 0,2 Suurenes 66,7% võrra 
Neerusündroomiga 
hemorraagiline palavik 

10 0,8 4 0,3 Suurenes 2,5 korda 

Leptospiroos 0 0,0 1 0,07  
Leetrid 0 0,0 0 0,0  
Punetised 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 0 0,0  
HIV-nakkus 57 4,4 55 4,1   
HIV- tõbi 3 0,2 1 0,07  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 58 4,5 97 7,2 Vähenes 40,2% võrra 
Viirushepatiidid kokku 60 4,7 51 3,8 Suurenes 17,6% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 1 0,1 1 0,07  
       äge B-viirushepatiit 2 0,2 2 0,1  
       äge C-viirushepatiit 0 0,0 4 0,3  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2013. aasta kahe kuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 37,1% võrra. 
Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 72,5% soolenakkuste üldarvust (2013. aastal – 56,1%). Haigestumine Yersinia 

enterocolitica enteriiti suurenes 50,0% võrra (2014. a – 18 haigusjuhtu, 2013. a – 12 
haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti – 59,0% võrra. Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse 
vähenes 4,8 korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 35,7% võrra (2014. a – 36 
haigusjuhtu, 2013. a – 56 haigusjuhtu), kampülobakterenteriiti – 18,4% võrra, lambliaasi – 
18,8% võrra (2014. a – 39 haigusjuht, 2013. a – 48 haigusjuhtu). Samuti vähenes 
haigestumine E. coli soolenakkusesse (2014. a – ei esinenud, 2013. a – üks haigusjuht) ja 
amöbiaasi (2014. a – ei esinenud, 2013. a – kaks haigusjuhtu).  On 2013. aasta kahe kuuga 
võrdne haigestumine shigelloosi (2014. a – üks haigusjuht, 2013. a – üks haigusjuht) ja 
salmonelloosi. 
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Agona – 12,5%, S. Brandenburg – 12,5%, S. Derby – 
12,5%, S. Enteritidis – 12,5%, S. Zanzibar – 12,5%, S. Tudu – 12,5%, S. Typhimurium – 
25,0%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajaks oli Campylobacter jejuni 90,3%, Campylobacter spp – 
9,7%. 
Shigelloosi tekitajaks oli Shigella sonnei. 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 41,7%, Aeromonas spp – 
2,8%, astroviirus – 13,9%, Clostridium difficile – 16,7%, Clostridium perfringens – 16,7%, 
enteroviirused – 2,8%, Klebsiella pneumoniae – 2,8%, parvoviirus – 2,8%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2013-2014 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 73,4% võrra (2014. a – 2234 haigusjuhtu, 2013. a – 
1288 haigusjuhtu), leegionärihaigusesse – 66,7% võrra. Haigestumine läkaköhasse vähenes 
2,4 korda (2014. a – 5 haigusjuhtu, 2013. a – 12 haigusjuhtu), sarlakitesse – 33,3% võrra 
(2014. a – 82 haigusjuhtu, 2013. a – 123 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 20,0% võrra 
(2014. a – 16 haigusjuhtu, 2013. a – 20 haigusjuhtu), Haemophilus influenzae nakkusesse – 
3,5 korda. Vähenes samuti haigestumine meningokokknakkusesse. Haigestumine muudesse 
viirusentsefaliitidesse ja –meningiitidesse on 2013. aastaga võrdne (1 haigusjuht).  
 

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused  
Veebruaris kasvas oluliselt grippi haigestunute arv, mis kolmekordistus eelneva kuuga 
võrreldes. Grippi haigestumise intensiivsust hinnati keskmiseks, gripilevikut laialdaseks.  
Enim haigestusid kuni 5-aastased lapsed. Veebruari viimastel nädalatel kõrgeim haigestumuse 
kasv oli vanemaealiste inimeste seas – 280%, koolilaste ja täiskasvanute seas kasvas 
haigestumus vastavalt 30 ja 36 %, kuni 5-aastaste laste seas langes haigestumus 28% võrra. 
Etioloogiline struktuur: laboratoorse kinnituse said veebruaris 239 A-gripiviirust, hooaja 
algusest 257. Täpsemalt määratleti 120 A-gripiviirust, neist 112 osutusid A-gripiviiruse 
alatüübiks A(H1N1)pdm09 ja 8 A-gripiviiruse alatüübiks A(H3N2). Gripiviirustest tingitud 
haigestumiste osakaal kasvas kuni 72%. 
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Rasked gripijuhud: E-Tervise SA esialgsetel andmetel on hooaja algusest vajanud haiglaravi 
154 gripiga patsienti, neist veebruaris 134. Haiglaravi vajanutest kasvas vanemaealiste 
inimeste osakaal. Hospitaliseerimise sageduse suhe oli vanemaealiste haigestunute seas 23 
korda kõrgem laste hospitaliseerimise sagedusest. Suhteliselt kõrge oli hospitaliseerimise 
sagedus ka kuni 65.a. täiskasvanute vanusrühmas, mille üheks põhjuseks võib pidada 
gripijärgsete tüsistuste tekkimist haigena tööl käimise tagajärjel. 

  

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajavad gripijuhud) ülevaade põhineb Lääne-
Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haigla 
andmetel.  

Nende haiglate andmetel vajas veebruaris gripi tõttu intensiivravi 22 inimest vanuses 28-88 
eluaastat, kõik kuulusid riskirühmadesse. Kaasuvateks haigusteks olid valdavalt südame-
veresoonkonnahaigused haigused, diabeet ja kopsu- või onkoloogilised probleemid. Andmed 
vaktsineerimise kohta intensiivravi vajanud haigetel kas puudusid või oli kindlalt teada, et nad 
ei olnud vaktsineeritud. 
Veebruaris on haiglate andmeil surnud neli inimest, kõik vanuses 65 ja enam. Hooaja algusest 
suri viis inimest. 
 
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 17,6% võrra.    
2014. aasta kahe kuuga registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 11,7% 
(7 haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 81,7% (49 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust. Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht. 
 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

Kahe kuu haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse on vähenenud 33,9% 
võrra (2014. a – 222 haigusjuhtu, 2013. a – 336 haigusjuhtu), gonokokknakkusesse – 20,0% 
võrra (on 2014. a – 17 haigusjuhtu, 2013. a – 21 haigusjuhtu). Haigestumine süüfilisse on 
suurenenud 60,0% võrra (2014. a – 8 haigusjuhtu, 2013. a – 5 haigusjuhtu). On suurenenud 
varajase süüfilise osakaal (2014. a – 62,5%, 2013. a – 40,0%). 
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2014. aasta kahe kuu jooksul registreeritud HIV-tõve juhtude arv on  kahe juhu võrra suurem, 
avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 2013. aastaga võrdne. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2014. aasta kahe kuuga 10 neerusündroomiga 
hemorraagilise palaviku juhtu (2013. a – neli haigusjuhtu), 2 sissetoodud Dengue palaviku 
(varem Eestis ei registreeritud). 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine on vähem 40,2% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2014 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 17 4,2 4 

Harjumaa 8 4,9 15 

Hiiumaa 1 11,6 2 

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 2 6,3 1 

Järvamaa 0 0,0  

Läänemaa 2 8,1  

Lääne-Virumaa 1 1,7 2 

Põlvamaa 2 7,2 1 

Pärnumaa 7 8,4 4 

Raplamaa 1 2,9  

Saaremaa 11 34,6 4 

Tartumaa 3 2,0 1 

Valgamaa 1 3,3 2 

Viljandimaa 2 4,2  

Võrumaa 0 0,0  

Kokku 58 4,5  

 
 Loomahammustuste arv on 2013. aasta kahe kuuga võrdne (2014. a – 166, 2013. a – 174). 

Inimesi hammustanud loomad: 
koer – 119 (71,7% juhtudest), 
kass – 41 (24,7% juhtudest), 
rott – 2 (1,2% juhtudest), 
ahv – 1 (0,6% juhtudest), 
kährik – 1 (0,6% juhtudest), 
orav – 1 (0,6% juhtudest), 
rebane – 1 (0,6% juhtudest). 
2014. aasta jaanuaris-veebruaris ei ole registreeritud kõhutüüfust/paratüüfusi, E. coli 
soolenakkust, amöbiaasi, botulismi, difteeriat, kaasasündinud süüfilist, leetreid, punetisi, 
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mumpsi, puukentsefaliiti, erlihhioosi, tulareemiat, listerioosi, trihhinelloosi, teetanust, 
toksoplasmoosi, malaariat, ägeda C-viirushepatiiti, leptospiroosi, ornitoosi, ehhinokokoosi. 
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.01. - 28.02.2014) 

Haigus Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

Dengue viiruspalavik 1 Vietnam 

E-viirushepatiit (äge) 1 India 

Gripp (tuvastamata) 1 Portugal 

Jersinioos 1 Tai 

Kampülobakterenteriit 2 India, Vietnam 

Klamüüdiahaigused (sugulisel teel) 2 Soome, Austraalia 

Loomahammustus 1 Tai 

Rotaviirusenteriit 1 Soome 

Süüfilis  1 Saksamaa 

KOKKU 11  

 
 
NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripiviiruse levik Euroopas 
Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hinnati haigestumuse intensiivsust kõrgeks Kreekas ja 
Soomes. Koos Eestiga hindavad haigestumise intensiivsust keskmiseks Belgia, Bulgaaria, 
Hispaania, Island, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Rootsi, Rumeenia ja  Sloveenia.  
Ülejäänud riigid hindasid haigestumuse intensiivsust madalaks.  
Kogu Euroopas ringlesid üheaegselt kaks gripi viiruse tüüpi: A-gripiviirus alatüüp 
A(H1N1)pdm09 ja A-gripiviirus alatüüp H3N2. Enamikes riikides domineeris  
A(H1N1)pdm09, kuues riigis A-gripiviirus alatüüp  (H3N2), neljas riigis domineerisid  
üheaegselt mõlemad A-gripiviiruse alatüübid. 
 

Gripiviiruse A(H7N9) haigusjuhud Hiinas 
Uus gripiviirus A(H7N9) endiselt levib Hiinas, kus on 28.veebruari seisuga laboratoorselt 
diagnoositud 387 haigusjuhtu, millest on 121 lõppenud surmaga. Viimased haigusjuhud on 
registreeritud lisaks kuuele provintsile Hiinas veel Taibeis, Gong Kongis ja Malaisias. 
Haigestunud on peamiselt (80% juhul) seotud eluskanade või kanaliha töötlemisega. 
Haigusjuhud registreeriti mitmes peres ning kahtlustati haigustekitaja võimalikku levikut 
inimeselt inimesele. Uuringu tulemusena tuldi arvamusele, et suure tõenäosusega toimus 
inimeste nakatumine ühisest nakkusallikast. 
Pidevat viiruse levikut inimeselt inimesele ei ole täheldatud, puuduvad andmed nakkusallika 
ja levikuteede kohta. Kõige tõenäolisem on viiruse A(H7N9) haigusnähtudeta levik 
kodulindudel ning edasi juhuslikud nakatumised kas kodulindude või kodulindude 
toodanguga kokkupuutunud inimeste hulgas. Haigestunud on peamiselt seotud eluskanade või 
kanaliha töötlemisega.  
Seoses uut tüüpi gripiviiruse poolt põhjustatud haigusjuhtude esinemisega ei ole WHO 
soovitanud kehtestada reisikeeldu ega muid täiendavaid piiranguid reisimiseks Hiinasse.  
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Riskipiirkondades viibides tuleb pidevalt jälgida kohalikku epidemioloogilist olukorda ning 
järgida hügieenireeglite täitmist. 
 

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS-CoV poolt põhjustatud 

haigusjuhud 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse 
andmetel on seisuga 28.02.2014 laboratoorselt diagnoositud 188 uut koroonaviiruse MERS-
CoV haigusjuhtu, millest 82 on lõppenud surmaga. 
 
Poliomüeliidi esinemine (allikad: ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR), 
week 5/2014; WHO) 
2013. aastal registreeriti maailmas 399 metsiku polioviiruse poolt (WPV1) põhjustatud 
poliomüeliidi haigusjuhtu. Haigusjuhud on registreeriti 8 riigis: Somaalias, Nigeerias, 
Pakistanis, Keenias, Afganistanis, Etioopias, Süürias ja Kamerunis. 
2013 veebruaris isoleeriti heitveest Iisraeli lõuna regioonis metsiku polioviirus (WPV1). 
Polioviirus isoleeriti 85. proovist 27. proovivõtmiskohas. Polioviirus on seotud Pakistanis 
ringleva polioviirusega ning Kairo heitveest isoleeritud polioviirusega. Roojast isoleeriti 
polioviirus (WPV1) 42-l inimesel, kes olid vaktsineeritud vastavalt immuniseerimiskavale. 
Tänapäeval jälgitakse Iisraelis polioviiruse olemasolu väliskeskkonnas, jätkub aktiivne alla 
10-aastaste laste immuniseerimine OPV vaktsiiniga ning jätkub lõdva halvatuse seire.   
2014. aasta algusest registreeriti maailmas 13 poliomüeliidi haigusjuhtu, nendest 5 Pakistanis, 
üks haigusjuht Afganistanis ja 7 haigusjuhtu Süürias. Alates novembrist 2013. a registreeriti 
Süürias kokku 23 metsiku polioviiruse (WPV1) poolt põhjustatud  haigusjuhtu. 
11. veebruaril 2014 arutati WHO ja ECDC poolt korraldatud audiokonverentsil poliomüeliidi 
epidemioloogilist olukorda. Olulisemad järeldused olid alljärgnevad: 
- ECDC riskianalüüsi alusel on metsiku polioviiruse sissetoomise oht Euroopa 
Liikmesriikidesse reaalne;  
- WHO ja ECDC soovitavad kõikidele riikidele pöörata erilist tähelepanu laste 
vaktsineerimisele poliomüeliidi vastu ning tõhustada poliomüeliidi, lõdvahalvatuse ja 
keskkonna seiret; 
- ECDC soovitab kasutada inaktiveeritud poliovaktsiini (IPV) poliomüeliidi rutiinseks 
profülaktikaks ja piiratud puhangute korral; 
- Tuleb täpsustada rahvusvaheliste (WHO, UNICEF) OPV varude kasutamise põhimõtteid 
ning kättesaadavuse võimalusi puhangute piiramiseks EL territooriumil. 
 
2013. a immuniseerimisalaste aruannete kohaselt on Eestis 2.-14. aasta vanusest lastest 
mittetäielikult vaktsineeritud poliomüeliidi vastu 5735 last. Eestis on hetkel olemas IPV 
vaktsiini varu, mille kasutamise näidustused on: 
a) rutiinne kasutamine immuniseerimiskava raames, kui kompleksvaktsiin on 
vastunäidustatud või kasutatakse IPV-d kombineerituna teiste vaktsiinidega hilinenud 
vaktsineerimiste korral; 
b) põgenike ja immigrantide vaktsineerimine, kui nende eelnev vaktsineerimisstaatus on 
teadmata; 
c) metsiku polioviiruse sissetoomisel Eestisse: 
- esmaseks nakkuskontaktsete vaktsineerimiseks; 
- seni lastehalvatuse vastu immuniseerimiskava raames hõlmamata laste ja noorukite 
vaktsineerimiseks. 
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Leetrid (allikas: WHO EpiData 12, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/243641/EpiData12-2013.pdf) 
Ajavahemikul jaanuar-detsember 2013 registreeriti 34-s WHO Euroopa regiooni riigis 31617 
leetrite haigusjuhtu, neist 94% ( 29720 haigusjuhtu) registreeriti kümnes riigis: Gruusias 
(n=7830; 24,8%), Saksamaal (n=1073; 3,4%), Itaalias (n=2216; 7%), Hollandis (n=2499; 
7,9%), Ukrainas (n=3308; 10,5%), Suurbritannias (n=1900; 6%), Rumeenias (n=1044, 3,3%), 
Venemaal (n=2174, 6,9%), Türgis (n=7404, 23,4%) ja Prantsusmaal (n=272, 0,9%).  
 
Leetrite puhangud 
Terviseametile laekus teave kahest 2014. a veebruaris esinenud leetrite puhangust. Ühel juhul 
esines puhang Vahemeres kruiisilaeva laevapere liikmete seas ning teisel juhul esines 
haiglasisene puhang Tšehhi Vabariigis.  
 
Kruiisilaev külastas Vahemeres Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa sadamaid. Haigestumise 
tõus oli ajavahemikul 22.-27.02, mil laevaarsti poole pöördus lööbega umbes 40 laevapere 
liiget, neist 26-l kinnitati leetrite diagnoos. Laevas oli rahvusvaheline meeskond ning reisijad 
paljudest Euroopa riikidest. Puhangu ajal ei olnud laeval reisijaid Eestist. Seisuga 5.03.2014 
ei registreeritud ühtegi haigusjuhtu selle kruiisilaeva reisijate seas. 
 
Veebruaris algas leetrite puhang ühes haiglas Tšehhi Vabariigis. Seisuga 14.03. oli 
registreeritud 80 haigusjuhtu, neist 41 laboratoorselt kinnitatud.  
Haigestunutest oli 47 tervishoiutöötajat. 45 haigusjuhtu registreeriti vanuserühmas 35-44. 
Esmane haigusjuht oli tõenäoliselt seotud reisimisega Indiasse. Käesoleval ajal jätkub 
epidemioloogiline uuring ja rakendatakse tõrjemeetmed, sh vaktsineeritakse kontaktseid 
sõltuvalt nende immuniseerimisstaatusest.  
 
Punetised (allikad: WHO EpiData 12, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/243641/EpiData12-2013.pdf  
Eurosurveillance, Volume 18, Issue 21, 23 May 2013)  
Ajavahemikul jaanuar-detsember 2013 registreeriti 34-s WHO Euroopa regiooni riigis 39139 
punetiste haigusjuhtu, neist 38585 (98,6%) registreeriti Poolas. 
1989. a alustati Poolas 13-aastaste tütarlaste vaktsineerimist MMR vaktsiiniga. Ajavahemikul 
1992 kuni 2006 saavutati Poolas hõlmatus vaktsineerimisega 94% – 99%. Alates 2004. a 
hakati vaktsineerima MMR vaktsiiniga kõiki lapsi vanuses 13-15 kuud. Ajavahemikul 2005 
kuni 2012 oli hõlmatus MMR1 vaktsineerimisega 91% – 98%. Ülalmainitud 
immuniseerimispoliitika tulemusel jäid enne 2003. a sündinud mehed ja enne 1976. a 
sündinud naised punetiste vastu immuniseerimata. WHO soovitas olukorra parandamiseks 
korraldada meessoost noorukite ja noorte täiskasvanute vaktsineerimist punetiste vastu. 
 

 


