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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 
 
 
Nakkushaigused 

Jaanuar 2015. a Jaanuar 2014. a  
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 5 0,4 3 0,2 Suurenes 66,7% võrra 
Kampülobakterenteriit 9 0,7 17 1,3 Vähenes 47,0% võrra 
Rotaviirusenteriit 83 6,3 122 9,5 Vähenes 32,0% võrra 
Norwalk-viirusnakkus 57 4,3 27 2,1 Suurenes 2,1 korda 
Soolenakkuste summa 190 14,4 228 17,7 Vähenes 16,7% võrra 
Meningokokknakkus 0 0,0 0 0,0  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

2 0,2 1 0,1  

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

2 0,2 7 0,5 Vähenes 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) 1 0,1 0 0,0  
HIV-nakkus 33 2,5 33 2,6  
HIV- tõbi 1 0,1 3 0,2  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 34 2,6 37 2,9  
Viirushepatiidid kokku 46 3,5 26 2,0 Suurenes 76,9% võrra 
   sh äge A-viirushepatiit 0 0,0 0 0,0  
       äge B-viirushepatiit 0 0,0 1 0,1  
       äge C-viirushepatiit 0 0,0 0 0,0  
 
Soolenakkused 
Võrreldes 2014. aasta jaanuarikuuga on haigestumine soolenakkustesse vähenenud 16,7% 
võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 
moodustavad 73,7% soolenakkuste üldarvust (2014. aastal – 65,4). Haigestumine Norwalk-
viirusnakkusesse suurenes 2,1 korda, salmonelloosi – 66,7% võrra. Haigestumine Yersinia 

enterocolitica enteriiti vähenes 7,0 korda (2015. a – 2 haigusjuhtu, 2014. a – 14 haigusjuhtu), 
kampülobakterenteriiti – 47,0% võrra, lambliaasi – 33,3% võrra (2015. a – 16 haigusjuht, 
2014. a – 24 haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti – 32,0% võrra, muudesse täpsustatud 
soolenakkustesse – 15,0% võrra (2015. a – 17 haigusjuhtu, 2014. a – 20 haigusjuhtu). 
Haigestumine šigelloosi on 2014. aastaga võrdne (2015. a – 1 haigusjuht, 2014. a – 1 
haigusjuht).  
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Corvallis – 20,0%, S. Enteritidis – 20,0%, S. Typhimurium 
– 20,0%, S. spp – 40,0%.  
Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni – 77,8%, Campylobacter spp 
– 22,2%. 
Shigelloosi tekitajaks oli Shigella sonnei. 
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Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 58,8%, Aeromonas spp – 
5,9%, Clostridium difficile – 17,6%, Clostridium perfringens – 5,9%, Clostridium Welchii – 
5,9%, enteroviirused – 5,9%. 
 
Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2014-2015 

 
 
Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine läkaköhasse suurenes 8 korda (2015. a – 16 haigusjuhtu, 2014. a – 2 
haigusjuhtu), sarlakitesse – 14,3% võrra (2015. a – 48 haigusjuhtu, 2014. a – 42 haigusjuhtu). 
Samuti suurenes haigestumine muudesse viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse (2015. a – 
3 haigusjuht, 2014. a – 1 haigusjuht). Haigestumine tuulerõugetesse vähenes 48,3% võrra 
(2015. a – 557 haigusjuhtu, 2014. a – 1077 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse – 28,6% 
võrra (2015. a – 5 haigusjuhtu, 2014. a – 7 haigusjuhtu).    
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 76,9% võrra.    
2015. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 4,3% (2 
haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 95,7% (44 haigusjuhtu) registreeritud 
hepatiitide üldarvust.  
 
Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 
Gripilaadsetesse viirusnakkustesse haigestumiste arv hakkas märgatavalt kasvama jaanuari 4. 
nädalal (19.-25.01.2015), peamiselt haigestusid lapsed. 
Haigestunute hulgas kasvas grippi haigestunute osakaal. Viirusnakkustesse haigestumus oli 
Eesti keskmisest kõrgem Ida-Virumaal, Tallinnas ja Narvas. 
 
Iga-aastase gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu registreeritud andmete 
põhjal (sentinel-seire) kasvas gripilaadsetesse nakkustesse haigestumiste arv neljandal nädalal 
rohkem kui 35% võrra, grippi haigestunute arv kolmekordistus.  
Gripilevikut hinnati laialdaseks, aga haigestumuse intensiivsust jätkuvalt madalaks.  
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Gripilaadsetesse haigustesse haigestunute vanuseline struktuur näitab, et gripiviiruse levik on 
laienenud kõikidesse vanusrühmadesse ning haigestumine algas laste kollektiivides. Enim 
haigestusid grippi kuni 5-aastased lapsed, haigestunute juurdekasv selles vanusrühmas 
moodustas 54,5%, koolilaste seas kasvas haigestumine kuni 96%.  
E-Tervise SA andmetel on hooaja algusest vajanud haiglaravi 44 gripihaiget, neist 16 olid 
vanemaealised (65+), vanusrühmas 0-4  – 11 last, vanusrühmas 5-9 – 8 last, täiskasvanute 20-
64 aastaste seas – 6 ja 10-19 aastaste noorukite seas – 3. 
Ringlevate viiruste etioloogiline struktuur: jaanuari kuu jooksul said kinnituse 168 
gripiviirust, neist 131 olid A- ja 37 B-gripiviirust.  
Täpsemalt määratleti 38 A-gripiviirust, nendest 37 olid A-gripiviiruse alatüübid (H3N2), üks 
A-gripiviiruse A(H1N1)pdm09. Alatüüpeeriti ka kaks B-gripiviirust, kõik olid Yamagata tüvi. 
Viirustest tingitud haigestumiste osakaal moodustas 85%, neist gripiviirustest tingitud 
haigestumiste osakaal kasvas kuni 70%.  
Teistest respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavatest viirustest olid ülekaalus paragripiviirused 
(18%) ja RS-viirus (14 %). 
 
Sugulisel teel levivad nakkushaigused  
2015. aastal süüfilise haigusjuhte ei ole registreeritud (2014. aastal – 5 haigusjuhtu). 
Haigestumine  gonokokknakkusesse suurenes 44,4% võrra (2015. aastal – 13 haigusjuhtu, 
2014. aastal – 9 haigusjuhtu), suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse – 13,9% võrra 
(2015. aastal – 123 haigusjuhtu, 2014. a – 108 haigusjuhtu).  
 
2015. aasta jaanuarikuus avastatud HIV-nakkuse juhtude arv on 2014. aasta sama perioodiga 
võrdne ning registreeritud HIV-tõve juhtude arv on väiksem. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2015. aastal kaks neerusündroomiga hemorraagilise 
palaviku A98.5 juhtu (2014. a – 7), üks listerioos (2014. a ei olnud), üks sissetoodud malaaria 
(2014. a ei olnud). 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine on 2014. aastaga võrdne. 
 
Lyme’i tõppe haigestumine, 2015 

Piirkond 
Registreeritud 
haigete arv 

Haigestumus 100 000 
elaniku kohta 

Registreeritud  
haigusjuhud 
teadaoleva 
nakatumiskoha järgi 

Tallinn 7 1,7  
Harjumaa 7 4,3 9 
Hiiumaa 0 0,0  
Ida-Virumaa 0 0,0 1 
Narva 0 0,0  
Jõgevamaa 0 0,0  
Järvamaa 0 0,0  
Läänemaa 4 16,4  
Lääne-Virumaa 1 1,7  
Põlvamaa 0 0,0  
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Piirkond 
Registreeritud 
haigete arv 

Haigestumus 100 000 
elaniku kohta 

Registreeritud  
haigusjuhud 
teadaoleva 
nakatumiskoha järgi 

Pärnumaa 4 4,8  
Raplamaa 1 2,9  
Saaremaa 5 15,7 3 
Tartumaa 2 1,3 1 
Valgamaa 0 0,0  
Viljandimaa 3 6,3 1 
Võrumaa 0 0,0  
Kokku 34 2,6 15 
 

 Loomahammustuste arv on vähenenud 10,5% võrra (2015. a – 85, 2014. a – 95). 
Inimesi hammustanud loomad: 
kass – 21 (24,7% juhtudest), 
koer – 56 (65,9% juhtudest), 
nirk – 1 (1,2% juhtudest), 
nugis – 4 (4,7% juhtudest), 
rott – 2 (2,3% juhtudest), 
saarmas – 1 (1,2% juhtudest). 
 
2015. aastal ei registreeritud amöbiaasi, botulismi, difteeriat, E. coli soolenakkust, 
ehhinokokoosi, erlihhioosi, krüptosporidioosi, kõhutüüfust/paratüüfusi, leegionärihaigust, 
leeprat, leetreid, leptospiroosi, meningokokknakkust, mumpsi, ornitoosi, punetisi, 
puukentsefaliiti, süüfilist, teetanust, toksoplasmoosi, trihhinelloosi, tulareemiat, ägedaid 
viirushepatiite.   
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (ajavahemik 01.- 31.01.2015) 
Haigus Imporditud 

haigusjuhtude 
arv 

Riigid,  
kus toimus nakatumine 

Kampülobakterenteriit 1 Hiina 

Läkaköha 1 Saksamaa 

Loomahammustus 1 Tai 

Malaaria (p.falciparum) 1 Uganda 

Puukborrelioos (Lyme`i tõbi) 1 Norra 

Salmonelloos 2 Tai 

Shigelloos 1 India 

Tuulerõuged 1 Ameerika Ühendriigid 

KOKKU 9  
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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 
 
Ebola-viirushaiguse puhang Lääne-Aafrikas 
Seisuga 11. veebruar 2015 on WHO andmetel registreeritud kokku 22 894 Ebola viiruhaiguse 
juhtu, neist 9177 juhul lõppes haigestumine surmaga.  
Kõikidest registreeritud haigusjuhtudest 22 859  on registreeritud kolmes Lääne-Aafrika riigis 
– Guinea, Libeeria ja Sierra Leone, surnute arv 9162. Hospitaliseeritud isikute seas 
moodustab suremuse määr 53-60%. 830 korral haigestusid tervishoiutöötajad, neist 488 surid. 
 
Gripiviiruse levik Euroopas 
Euroopa WHO regiooni gripiseirevõrgustiku andmetel hinnati grippi haigestumuse 
intensiivsust kõrgeks Belgias, Itaalias ja Portugalis; madalaks Iirimaal, Eesti, Leedus, Norras 
ja Suurbritannia Wales’i piirkonnas. Ülejäänud riigid hindavad haigestumuse intensiivsust 
keskmiseks. Kõikides riikides täheldati haigestumise tõusutrendi.  
Domineerivaks A-gripiviiruse tüveks on gripiviirus A(H3N2). Samal ajal ringlevad ka 
pandeemiline A(H1N1)pdm09 ning B-gripiviirused. 
 
ECDC ja WHO eksperdid täheldavad, et A-gripiviiruse alatüübiga H3N2 seotud grippi 
haigestumise kulg on reeglina raskem ja seda just suurema tüsistuste ning suremuse ohu tõttu, 
eriti vanemealistel.  
 
Gripiviiruse A(H7N9) haigusjuhud 
Gripiviirus A(H7N9) levib endiselt Hiinas, kus on 04.02.2015 seisuga laboratoorselt 
diagnoositud 571 uue gripiviiruse H7N9 haigusjuhtu, millest 204 on lõppenud surmaga. 
Haigestumise põhjus on 80%-l haigestunutest seotud eluskanade või kanaliha töötlemisega.  
Pidevat viiruse levikut inimeselt inimesele ei ole täheldatud. Kõige tõenäolisem on 
gripiviiruse H7N9 haigusnähtudeta levik kodulindudel ning edasi juhuslikud nakatumised kas 
kodulindude või kodulindude toodanguga kokku puutunud inimeste hulgas.  
Seoses uut tüüpi gripiviiruse 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 
WHO ning Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) andmetel on 
laboratoorselt diagnoositud 971 koroonaviiruse MERS-CoV haigusjuhtu, millest 356 on 
lõppenud surmaga.  
Riskipiirkonnaks on praeguse seisuga arvatud järgmised riigid:  
Lähis-Ida: Saudi-Araabia, Katar, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid ja nende riikide 
naaberriigid: Bahrein, Kuveit, Egiptus,  Iraan, Iraak, Israel, Liibüa, Oman, Süüria ja Jeemen. 
Kõik haigusjuhud on registreeritud Lähis-Idas või on olnud seotud reisimisega Lähis-Ida 
maadesse või olid otseses kontaktis esmajuhtudega. 
Haigusjuhud on registreeritud ka Aafrikas – Alžeeria ja Tuneesia; Euroopas – Austria, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Holland, Türgi ja Suur-Britannia; Aasias – Malaisia 
ja Filipiinid ning Põhja-Ameerikas USA. 
Kõik Euroopas registreeritud esmajuhud olid seotud reisimisega Lähis-Idasse. 
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Nakkusallikas ja viiruse levikutee on ebaselged, üheks võimalikuks levikuteeks peetakse 
inimeste kontakti kaamelitega. Samas on aset leidnud piiratud viiruse levik inimeselt 
inimesele ning tervishoiuteenusega seotud ülekanne. 
WHO ja ECDC prognoosi alusel jätkub uute juhtude lisandumine EL riikide 
tervishoiuasutustes, kuna Lähis-Idas haigestunud võivad pöörduda sinna eriarstiabi saamiseks.  
Raskekujulised haigus- ja surmajuhud on registreeritud peamiselt kaasuvate haigustega 
patsientidel, immuunpuudulikkus võib muuta haiguse kliinilist pilti.  
Haigusele vastuvõtlikumad on:  
• 65 aastased ja vanemad; 
• kuni 12 aasta vanused lapsed;  
• rasedad; 
• isikud, kes põevad kroonilisi haigusi – kopsu-, südame-, neerude või ainevahetuse 
süsteemi haigust (eeskätt diabeeti); 
• immuunpuudulikkusega inimesed, sealhulgas immuunsüsteemi talitlust pärssivat ravi 
saavad ja HIV-positiivsed isikud; 
• onkoloogilised haiged. 
 
Amööbnakkuse meningoentsefaliidi haigusjuht Norras 
Norras registreeriti Naegleria fowleri (“brain-eating amoeba”) põhjustatud meningoentsefaliiti 
surmajuht. 70-aastane naine viibis Tais koos abikaasaga ühe kuu jooksul. Nad ei puutunud  
kokku looduslike veekogudega kuid naine loputas nina kord päevas keetmata kraaniveega. 
Diagnoos Naegleria fowleri-infektsioon kinnitus PCR meetodil Statens Serum Instituudis  
Kopenhaagenis, Taanis. 
 
Botulism narkomaanide seas Norras ja Šotimaal 
Alates detsembrist 2014 registreeriti Norras ja Šotimaal kokku 23 botulismi haigusjuhtu, sh 
Norras 8 ja Šotimaal 15.  Kõik haigestunud on heroiini süstivad narkomaanid. 
Suure tõenäosusega on tarbitud heroiinipartii saastatud Clostridium botulinum eostega.  
Viimase viie aasta jooksul on haava botulismi juhtumeid registreeritud mitmes Euroopa riigis. 
Kuna Euroopas on väljakujunenud heroiiniga varustamise võrgustik, ei saa välistada süstivate 
narkomaanide haigestumist ka teistes EL riikides. 
 


