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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 
Nakkushaigused 

2016. a 2 kuud 2015. 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 11 0,8 7 0,5 Suurenes 57,1% võrra 
Kampülobakterenteriit 26 2,0 19 1,5 Suurenes 36,8% võrra 
Rotaviirusenteriit 57 4,3 158 12,3 Vähenes 2,8 korda 
Norwalk-viirusnakkus 158 12,0 98 7,6 Suurenes 61,2% võrra 
Soolenakkuste summa 334 25,4 354 26,9 Vähenes 5,6% võrra 
Meningokokknakkus 1 0,1 0 0,0  
Haemophilus influenzae 
nakkus 

6 0,5 7 0,5  

Leegionärihaigus 2 0,2 0 0,0  
Leptospiroos 0 0,0 0 0,0  
Leetrid 1 0,1 0 0,0  
Punetised 0 0,0 0 0,0  
Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 1 0,1  
HIV-nakkus 33 2,5 56 4,4 Vähem 41,1% võrra 
HIV- tõbi 8 0,6 1 0,1  
Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  
Lyme’i tõbi 66 5,0 69 5,4  
Viirushepatiidid kokku 87 6,6 83 6,5  
   sh äge A-viirushepatiit 1 0,1 0 0,0  
        äge B-viirushepatiit 2 0,2 1 0,1  
        äge C-viirushepatiit 2 0,2 0 0,0  
 
Soolenakkused 
2016. aasta kahe kuu haigestumine soolenakkustesse on 2015. aasta sama perioodiga 
võrreldes vähenes 5,6% võrra. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja 
Norwalk-viirusnakkus) moodustavad 64,4% soolenakkuste üldarvust (2015. aastal 72,3%). 
Haigestumine Norwalk-viirusnakkusesse suurenes 61,2% võrra, muudesse täpsustatud 
soolenakkustesse 44,4% võrra (2016. a 52 haigusjuhtu, 2015. a 36 haigusjuhtu), 
kampülobakterenteriiti 36,8% võrra, salmonelloosi 57,1% võrra. Samuti suurenes 
haigestumine amöbiaasi (2016. a kaks haigusjuhtu, 2015. a ei esinenud). Haigestumine 
rotaviirusenteriiti vähenes 2,8 korda, Yersinia enterocolitica enteriiti 42,8% võrra (2016. a 4 
haigusjuhtu, 2015. a 7 haigusjuhtu) ja lambliaasi 15,4% võrra (2016. a 22 haigusjuhtu, 2015. a 
26 haigusjuhtu). Haigestumine šigelloosi ja E. coli soolenakkusesse on 2015. aastaga võrdne 
(šigelloos: 2016. a 2 haigusjuhtu ja 2015. a 2 haigusjuhtu; E. coli soolenakkus: 2016. a 1 
haigusjuht ja 2015. a 1 haigusjuht). 
 
Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis – 9,1%, S. Haifa – 9,1%, S. Javiana – 9,1%, S. 
Oranienburg – 9,1%, S. Stanley – 9,1%, S. Typhimurium – 27,3%, S. D-grupp – 9,1%, S. spp 
– 18,2%.  
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Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni – 69,3%, Campylobacter coli 

– 3,8%, Campylobacter spp – 26,9%. 
Šigelloosi tekitajateks oli Shigella sonnei (100,0%). 
Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus – 11,5%, Clostridium difficile 
– 38,5%, Clostridium perfringens – 13,5%, Clostridium spp – 1,9%, enteroviirused – 34,6%. 
 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2015–2016 

 
 

Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 
Haigestumine tuulerõugetesse suurenes 5,3% võrra (2016. a 1213 haigusjuhtu, 2015. a 1152 
haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 31,2% võrra (2016. a 21 haigusjuhtu, 2015. a 16 
haigusjuhtu). Samuti suurenes haigestumine leetritesse, mumpsi (2016. a 1 haigusjuht, 2015. a 
ei esinenud), meningokokknakkusesse ja leegionärihaigusesse. Haigestumine sarlakitesse 
vähenes 26,4% võrra (2016. a 64 haigusjuhtu, 2015. a 87 haigusjuhtu), muudesse 
viirusentsefaliitidesse ja -meningiitidesse 2,0 korda (2016. a 4 haigusjuhtu, 2015. a 2 
haigusjuhtu). Haigestumine H. Influenzae nakkusesse ja läkaköhasse (2016. a 23 haigusjuhtu, 
2015. a 25 haigusjuhtu) märgatavalt ei muutunud. 
 
Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 
Veebruaris jätkus grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise kasv. 
Oluliselt kasvas grippi haigestunute arv.   
Kahekordistus gripitaoliste haigestumiste arv gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase 
uuringu (sentinel-süsteem) andmete põhjal, mis viitab gripiviiruste leviku kõrghooaja 
saavutamisele. Grippi haigestumise intensiivsust hinnati veebruaris keskmiseks, gripilevikut 
laialdaseks.  
Gripiviiruste osakaal moodustas 74% kõikidest ringlevatest viirustest.   
Laboratoorselt kinnitati 633-A ja 574 B-gripiviirust. Täpsemalt määratleti 120 A-gripiviirust, 
neist 119 olid A-gripiviiruse alatüübid (A(H1N1)pdm09) ning üks A-gripiviirus H3N2. Kõigi 
13 B-gripiviiruse puhul oli tegemist B-gripiviirusega Victoria.  
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A-gripiviirus (A(H1N1)pdm09) on ringluses alates 2009. aastast, tema geneetilises ja 
antigeenses struktuuris pole muutusi seni täheldatud.  
Selle hooaja omapära: 
• ringluses on üheaegselt ja peaaegu võrdsetes proportsioonides kaks gripiviiruse tüüpi 
(A/H1N1pdm2009 & B /Victoria)   
• paljudele juhtudele on iseloomulik suhteliselt kerge kliiniline pilt 
• kasvas gripi tõttu hospitaliseerimiste arv 59%  
• suurenes hospitaliseerimist vajanud laste arv vanuses kuni 14. a, moodustades 60% 
kõikidest hospitaliseerimist vajanud patsientidest 
• enim on ohustatud väikesed lapsed, vanemaealised ja riski rühmadesse kuuluvad 
inimesed.  
Raskekujuline gripp 
E-Tervise SA andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 621 patsienti, neist vaid 19 
protsenti olid vanemaealised (65+),  üle 21% olid inimesed vanuses 19-64, lapsi vanusrühmas 
0-4 oli hospitaliseeritute hulgas ligi 30%. 
Alates jaanuari lõpust on vajanud gripi tõttu intensiivravi 42 riskirühmadesse kuulunud 
inimest, neist kaks olid lapsed vanuses 7 ja 13 aastat; vanusrühmas 29-64 vajas intensiivravi 
18 inimest ning 21 inimest vanuses 65 ja üle. Kaasuvatest haigustest olid esikohal 
kardiovaskulaarsed haigused. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas 
puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.  
Terviseametile teadaolevatel andmetel on sel hooajal gripi tõttu surnud 12 inimest vanuses 
14-91 eluaastat. Kõik gripi tõttu surnud inimesed kuulusid riskirühmadesse. 
 
Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on 2015. aastaga võrdne.    
2016. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi haigusjuhtude osakaal moodustab 3,4% 
(kolm haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 87,4% (76 haigusjuhtu) 
registreeritud hepatiitide üldarvust. Registreeriti 2 E-viirushepatiidi haigusjuhtu. 
 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  
Võrreldes 2015. aastaga, kasvas 2016. aastal haigestumine süüfilisse 50,0% võrra (2016. a 6 
haigusjuhtu, 2015. a 4 haigusjuhtu). Haigestumine gonokokknakkusesse vähenes 2,3 korda 
(2016. a - 11, 2015. a - 25). Haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse on 
2015. aastaga võrdne (2016. a - 243, 2015. a - 242).   
2016. aastal avastatud HIV-nakkuse arv on väiksem 41,1% võrra. Registreeritud HIV-tõve 
juhtude arv on suurenenud. 
 
Muudest nakkushaigustest registreeriti 2016. aastal 2 neerusündroomiga hemorraagilise 
palaviku A98.5 juhtu (2015. a - 2), 5 sissetoodud Dengue palaviku haigusjuhtu (2015. a - 4) ja 
4 listerioosi (2015. a - 2). 
 
Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine võrreldes 2015. aasta kahe kuuga ei 
muutunud märgatavalt. 
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Lyme’i tõppe haigestumine, 2016. a 2 kuud 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 17 4,1 2 
Harjumaa 5 3,1 13 
Hiiumaa 0 0,0 1 
Ida-Virumaa 0 0,0  
Narva 0 0,0  
Jõgevamaa 0 0,0  
Järvamaa 1 3,3  
Läänemaa 7 28,8 1 
Lääne-Virumaa 0 0,0 1 
Põlvamaa 1 3,6  
Pärnumaa 17 20,5 4 
Raplamaa 2 5,8  
Saaremaa 10 31,5 8 
Tartumaa 2 1,3  
Valgamaa 1 3,3 1 
Viljandimaa 3 6,3 3 
Võrumaa 0 0,0  
Kokku 66 5,0  

 
Loomahammustuste arv võrreldes 2015. aasta kahe kuuga suurenes 4,2% võrra (2016. a 150 
juhtu, 2015. a 144 juhtu). 
Inimesi hammustanud loomad: 
jänes – 1 (0,7% juhtudest), 
kass – 46 (30,7% juhtudest), 
koer – 102 (68,0 juhtudest), 
tšintšilja – 1 (0,7% juhtudest). 
 
2016. aasta kahe kuu jooksul ei ole registreeritud botulismi, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, 
difteeriat, ehhinokokoosi, erlihhioosi, kõhutüüfust/paratüüfusi, krüptosporidioosi, leeprat, 
leptospiroosi, malaariat, ornitoosi, punetisi, puukentsefaliiti, teetanust, toksoplasmoosi, 
trihhinelloosi, tulareemiat.  
 
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis (2016 jaanuar-veebruar) 

 

Haigus Imporditud 

haigusjuhtud

e arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

E-viirushepatiit (äge) 1 Bangladesh 
Dengue viiruspalavik 5 Tai 3, India 1, Filipiinid 1 
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Kampülobakterenteriit 1 Tai 
Klamüüdiahaigused (sugulisel teel) 2 Šveits, Tai 
Leetrid 1 Egiptus 
Leegionärihaigus 1 Venemaa 
Läkaköha 1 Venemaa 
Loomahammustus 1 Filipiinid 
Gripp (gripiviirus tuvastatud) 1 Venemaa 
Muu viirusmeningiit 1 Suurbritannia 
Neerusündroomiga  
hemorraagiline palavik 

1 Soome 

Noroviirusnakkus 23 Venemaa 22 (puhang), Araabia 
Ühendemiraadid 1 

Pneumokokknakkus 1 Soome 
Salmonelloos 3 Tai 3 
Shigelloos 2 Kambodža, Türgi 
Tuulerõuged 2 Portugal, Taani 

KOKKU 47  

 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripp Euroopas ja maailmas 
Grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tendents oli veebruaris 
sarnane kõikides Euroopa riikides. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid 
haigestumuse intensiivsust kõrgeks vaid 2 riiki – Island ja Luksemburg ning madalaks Leedu, 
Läti, Itaalia, Portugal, Inglismaa, Venemaa ja Ukraina. Ülejäänud riigid hindavad 
haigestumuse intensiivsust veel keskmiseks. 
 

Zika-viirusnakkuse puhang 
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tunnistas 1. veebruaril 2016 Zika-viirusnakkuse 
leviku rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorraks. Põhjuseks sääskede poolt 
levitatava Zika-viirusnakkuse ulatuslik levik Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning selle viiruse 
poolt põhjustatud võimalikud lootekahjustused – mikrotsefaalia, muud närvisüsteemi 
väärarengud ning halvatusega lõppeda võiv Guillain-Barré sündroom. 
Riigid, kus esineb viirusnakkuse kohalik levik leiab ECDC kodulehelt: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-
countries-with-transmission.aspx 
 
Seisuga 14.03.2016 on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel 
viimase 9 kuu jooksul Zika-viirusnakkuse kohalik levik täheldatud 42 riigis. ECDC hinnangul 
suureneb Euroopa Liidu riikides reisimisega seotud haigusjuhtude esinemise risk.  
 
Zika-viirusnakkuse vastast vaktsiini ei ole. Nakatumise ohu vähendamiseks tuleb hoiduda 
sääsehammustustest riskipiirkondades viibimisel: kasutada sääsetõrjevahendeid; riietuda 
pikkade varrukatega rõivastesse; vältida kaitsmata seksuaalvahekorda kuna viirused võivad 
püsida ka pärast paranemist mehe seemnevedelikus kuni 28 päeva. Võimalik seos Zika-
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viirusnakkuse toimest rasedusele ja loote mikrotsefaalia tekkimise vahel on uurimisel, kuid 
täiendavate andmete saamiseni soovitab WHO ja ECDC rasedatel või rasedust planeerivatel 
naistel mitte külastada Zika-viirusnakkuse kohaliku levikuga riskipiirkondi.  
Reisimise ega kaubavahetuse piiranguid WHO poolt kehtestatud ei ole. 
 
Dengue viirusnakkuse puhang Uruguais 
Uruguay Terviseministeerium teavitas dengue viiruspalaviku epideemilisest levikust.  
Alates 2016. a algusest on kahe kuuga registreeritud 570 haigusjuhtu, neist 17 on 
laboratoorselt kinnitatud (viiruse serotüüp DEN 1). WHO andmetel on enamik 
haigusjuhtudest kerge kuluga, ainult üks patsient vajas intensiivravi.   
 
Nakatumine dengue viiruspalavikku toimub Aedes sääskede hammustuste kaudu.  
Vaktsiini ei ole. Dengue viiruspalaviku ennetamise põhimeede on sääskede 
paljunemistingimuste piiramine ning sääsehammustuste vältimine. Uruguay Tervisekaitse 
asutused rakendavad epideemiatõrje meetmeid, sh on tõhustatud siirutajate kontrolli, 
elanikkonna teavitamine ning uuendatud ravijuhiseid.     
 
Leetrid ja punetised EL/EEA riikides  

allikas: Surveillance Report „Measles and Rubella Monitoring“, January 2016, 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/2016_issue_1_%20Measles%20rubella%2
0monitoring_final.pdf  
Leetrid  
Ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2015. a registreeriti 30-s EL/EEA liikmesriigis 3969 
leetrite haigusjuhtu. 62,1% haigusjuhtudest esinesid Saksamaal. 13-s riigis oli teavitamistase 
väiksem kui 1 haigusjuht 1 000 000 elaniku kohta, neist 8 riiki teavitasid 0 haigusjuhtu.  
Vaktsineerimisstaatus selgitati välja 88,9% juhul, haigestunutest 84,8% olid vaktsineerimata. 
1-4 aastastest haigestunutest olid 77% vaktsineerimata.  
2015. a jooksul  registreeriti üks surmajuht leetritesse 19-kuusel lapsel, kuuel haigestunul 
tüsistus haigus entsefaliidiga. 
Punetised 
Ajavahemikul jaanuar kuni detsember 2015. a registreeriti 28-s EL/EEA riigis 2193 punetiste 
haigusjuhtu, neist 2029 (92,5%) registreeriti Poolas (teavitamistase oli 53.4 juhtu 1000000 
elaniku kohta). 25 riiki teavitasid 0 haigusjuhtu.  
2015. a. 31. oktoobri seisuga ei ole EL/EEA riikides uusi punetiste puhanguid registreeritud. 
Inglise Tervishoiu Agentuuri pressiteate kohaselt lõppeb 1. aprillist 2016 Suurbritannias 
rasedate skriining punetiste suhtes, kuna WHO kinnitas Suurbritannias punetiste 
elimineerimise staatuse.  
 
WHO eesmärgiks on leetrite ja punetiste elimineerimine Euroopa regioonis. Tulemused:  
• Leetrid: 2014. a saavutasid 16 EL/EEA liikmesriiki 95% hõlmatuse leetrite 

immuniseerimise 1. doosiga. Kuues EL/EEA riigis saavutati üle 95% hõlmatus leetrite 
immuniseerimise 2. doosiga. Leetrite leviku katkestamiseks Euroopa regioonis on vaja 
saavutada kõikides riikides 95% hõlmatus leetrite immuniseerimise kahe doosiga. 2014. a 
oli 14 EL/EEA riigis hõlmatus leetrite immuniseerimise 1. doosiga ja 20 riigis hõlmatus 
leetrite vaktsineerimise 2. doosiga alla 95%. 
• Punetised: 2014. a saavutasid 16 EL/EEA liikmesriiki üle 95% hõlmatuse punetiste 

immuniseerimise 1. doosiga, elanikkonna immuunsuse tase oli piisav punetiste endeemilise 
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leviku katkestamiseks. 16 riigis oli hõlmatus punetiste immuniseerimise 2. doosiga alla 
95%. 

 
WHO regionaalne verifitseerimiskomisjon leetrite ja punetiste elimineerimiseks tegi 
alljärgnevad kokkuvõtted: 
Leetrid 
• Endeemiline levik on katkestatud 14 EL/EEA riigis 
• Endeemiline levik esineb 8 EL/EEA riigis 
• Ebaselge olukord on 7 EL/EEA riigis 
Punetised 
• Endeemiline levik on katkestatud 16 EL/EEA riigis 
• Endeemiline levik esineb 8 EL/EEA riigis 
• Ebaselge olukord on 5 EL/EEA riigis 
 
Leetrite puhang Rumeenias (allikas: ECDC) 
Leetrite puhang leidis aset Rumeenia Bistrita Nasaud regioonis, madala vaktsineerimise 
hõlmatusega piirkonnas.  
Kaks esimest haigusjuhtu esinesid 29. ja 31. jaanuaril 2016. a 7- ja 9 aastasel vennal, kes olid 
hospitaliseeritud Dej haiglasse. 
15. märtsi 2016. a seisuga on ülalmainitud piirkonnas registreeritud 62 haigusjuhtu, neist 25 
olid laboratoorselt kinnitatud ja 37 olid kinnitatud haigusjuhtudega epidemioloogilise seose 
alusel.  
Haigestunute vanuseline jaotus: <1 aasta - 13 (21%); 1-4 aastat - 22 (35,5%); 5-9 aastat - 12 
(19,3%); 10-14 aastat - 9 (14,5%); 15 aastat ja > - 6 (9,7%). 
Cantacuzino Institute’s Reference Laboris määrati viiruse genotüüp B3.  
14. märtsi 2016. a seisuga vaktsineeriti ohustatud piirkonnas 114 last. 


