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NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EESTIS 

 

 

Nakkushaigused 

2018. a 2 kuud 2017. a 2 kuud  

Võrdlus Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Kõhutüüfus/paratüüfused 0 / 2 0,0 / 0,2 2 / 0 0,2 / 0,0  

Salmonelloos 27 2,1 4 0,3 Suurenes 6,8 korda 

Kampülobakterenteriit 21 1,6 66 5,0 Vähenes 3,1 korda 

Rotaviirusenteriit 82 6,2 56 4,3 Suurenes 46,4% võrra 

Norwalk-viirusnakkus 121 9,2 338 25,7 Vähenes 2,8 korda  

Soolenakkuste summa 346 26,3 579 44,1 Vähenes 40,2% võrra 

Meningokokknakkus 2 0,2 1 0,1  

Haemophilus influenzae 

nakkus 

19 1,4 7 0,5 Suurenes 2,7 korda 

Leegionärihaigus 4 0,3 2 0,2  

Leptospiroos 2 0,2 0 0,0  

Leetrid 0 0,0 0 0,0  

Punetised 0 0,0 0 0,0  

Malaaria (sissetoodud) 0 0,0 0 0,0  

HIV-nakkus 31 2,4 40 3,0 Vähem 22,5% võrra 

HIV- tõbi 9 0,7 2 0,2  

Puukentsefaliit 0 0,0 0 0,0  

Lyme’i tõbi 93 7,1 79 6,0 Suurenes 17,7% võrra 

Viirushepatiidid kokku 37 2,8 32 2,4 Suurenes 15,6% võrra 

   sh äge A-viirushepatiit 8 0,6 5 0,4 Suurenes 60% võrra 

        äge B-viirushepatiit 0 0,0 1 0,1  

        äge C-viirushepatiit 0 0,0 1 0,1  

 

Soolenakkused 

2018. aasta kahe esimese kuu haigestumine soolenakkustesse on 2017. aasta sama 

perioodiga võrreldes vähenenud 40,2% võrra.  

Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rotaviirusenteriit ja Norwalk-viirusnakkus) 

moodustavad 58,7% soolenakkuste üldarvust (2017. aastal 68%).  

Haigestumine salmonelloosi suurenes 6,8 korda, E. coli soolenakkusesse 2,3 korda (2018. a 

7 haigusjuhtu, 2017. a kolm haigusjuhtu), Yersinia enterocolitica enteriiti 50% võrra (2018. 

a kuus haigusjuhtu, 2017. a neli haigusjuhtu), rotaviirusenteriiti 46,4% võrra.  

Registreeriti kaks paratüüfuse ja üks amöbiaasi haigusjuht (2017. aastal ei olnud). 

Haigestumine kampülobakterenteriiti vähenes 3,1 korda, Norwalk-viirusnakkusesse 2,8 

korda, muudesse täpsustatud soolenakkustesse 23,1% võrra (2018. a 60 haigusjuhtu, 2017. 

a 78 haigusjuhtu), lambliaasi 33,3% võrra (2018. a 18 haigusjuhtu, 2017. a 27 haigusjuhtu). 

Samuti vähenes šigelloosi haigusjuhtude arv (2018. a üks haigusjuht, 2017. a kolm 

haigusjuhtu). 

 

Salmonelloosi tekitajateks olid: S. Enteritidis 13 juhul (48,1%), S. Infantis kahel juhul 

(7,4%), S. Java ühel juhul (3,7%), S. Kottbus ühel juhul (3,7%), S. Stanley ühel juhul (3,7%), 
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S. Typhimurium kolmel juhul (11,1%), monofaasne S. Typhimurium kahel juhul (7,4%), S. 

B-grupist ühel juhul (3,7%), S. E-grupist ühel juhul (3,7%), S. sp kahel juhul (7,4%).  

Kampülobakterenteriidi tekitajateks olid: Campylobacter jejuni 13 juhul (61,9%), 

Campylobacter coli kahel juhul (9,5%), Campylobacter spp kuuel juhul (28,6%). 

Muude täpsustatud soolenakkuste tekitajateks olid: adenoviirus 39 juhul (65%), 

Aeromonas sp ühel juhul (1,7%), astroviirus ühel juhul (1,7%), Clostridium difficile 14 juhul 

(23,3%), enteroviirused viiel juhul (8,3%). 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2017–2018 

 
Piisknakkused, sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused 

Haigestumine läkaköhasse suurenes 2,2 korda (2018. a 9 haigusjuhtu, 2017. a neli 

haigusjuhtu), sarlakitesse 40% võrra (2018. a 84 haigusjuhtu, 2017. a 60 haigusjuhtu), H. 

Influenzae nakkusesse 2,7 korda.  

Suurenes ka haigestumine meningokokknakkusesse, muudesse viirusentsefaliitidesse ja -

meningiitidesse (2018. a viis haigusjuhtu, 2017. a kaks haigusjuhtu) ja leegionärihaigusesse 

(2018. a neli haigusjuhtu, 2017. a kaks haigusjuhtu). 

 

Haigestumine tuulerõugetesse vähenes 2,3 korda (2018. a 992 haigusjuhtu, 2017. a 2274 

haigusjuhtu). Samuti vähenes registreeritud mumpsi juhtude arv (2018. a üks haigusjuht, 

2017. a kolm haigusjuhtu). Haigestumine pneumokokknakkusesse oli 2017. aastaga võrdne 

(2018. a 33 haigusjuhtu, 2017. a 32 haigusjuhtu). Pneumokokkseptitseemiate arv vähenes 

kaks korda (2018. a viis haigusjuhtu, 2017. a 10 haigusjuhtu). 
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Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 

Veebruari algusel (5.nädalal 29.01.- 04.02.2018) ületas grippi haigestunute arv epidläve 65% 

võrra, mis tähendas, et gripi haigestumuse intensiivsus jõudis keskmisele tasemele, tähistades  

ning gripi kõrghooaja kättejõudmist. Grippi haigestumisi registreeriti kõikides maakondades. 

Veebruari lõpuks hakkas haigestumus stabiliseeruma.  

5. - 9 nädalani kinnitati laboratoorselt 2109 gripiviirust, neist 549 olid A- ja 1560 B- 

gripiviirused.  

Eestis ringlevad üheaegselt kolm gripiviiruse tüüpi: A gripiviirus alatüüp A(H1N1), B-gripi 

viirus ja A-gripiviirus alatüüp H3N2. Domineerib B-gripiviirus.  

Hooaja algusest ehk alates oktoobrist on gripi tõttu haiglaravi vajanud 730 patsienti, neist 

68% on olnud tööealised ja üle 65-aastased inimesed.  

 

* Intensiivravi on vajanud 105 inimest vanuses 45 – 92 eluaastat, kellest 99 kuulusid 

riskirühmadesse.  

Veebruari lõpu seisuga oli terviseametile teadaolevalt gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud 

34 inimest vanuses 53 – 98 eluaastat, neist 31 olid vanuses 65 ja enam. Kõik lahkunud 

kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate krooniliste haiguste tõttu, keegi polnud 

vaktsineeritud. Peamiseks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.  

Kaasuvatest haigustest on olnud põhilised südameveresoonkonna haigused.  

 
* Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajadus ja surmajuhud) ülevaade põhineb Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna 

Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Narva, Viljandi ja Pärnu haiglate poolt edastatud 

andmetel. 

 

Summaarne haigestumine viirushepatiitidesse  suurenes 15,6% võrra.  

Haigestumine A-viirushepatiiti suurenes 60% võrra. 2018. aasta kahe kuu jooksul 

registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi haigusjuhtude osakaal moodustab 13,5% (viis 

haigusjuhtu) ja kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 59,4% (22 haigusjuhtu) registreeritud 

hepatiitide üldarvust.  

 

Sugulisel teel levivad nakkushaigused  

 

Võrreldes 2017. aasta kahe kuuga vähenes haigestumine süüfilisse 40% võrra (2018. a viis 

haigusjuhtu, 2017. a kolm haigusjuhtu), gonokokknakkusesse 2,3 korda (2018. a kuus 

haigusjuhtu, 2017. a 14 haigusjuhtu), suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse 9% võrra 

(2018. a 141 haigusjuhtu, 2017. a 155 haigusjuhtu).  

 

2018. aasta jaanuaris avastatud HIV-nakkuste arv vähenes 22,5% võrra. Registreeritud HIV-

tõve juhtude arv on suurenenud. 

 

Muudest nakkushaigustest registreeriti 2018. aasta kahe kuu jooksul kolm 

neerusündroomiga hemorraagilist palaviku A98.5 juhtu (2017. a oli 9 haigusjuhtu), kaks 

leptospiroosi (2017. aastal ei olnud), üks listerioos (2017. aastal ei olnud) ja üks 

toksoplasmoos (2017. aastal ei olnud). 
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Lyme’i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine suurenes 2017. aasta kahe kuuga võrreldes  

17,7% võrra. 

 

Lyme’i tõppe haigestumine, 2018. a 2 kuud 

Piirkond 
Registreeritud 

haigete arv 

Haigestumus 100 000 

elaniku kohta 

Registreeritud  

haigusjuhud 

teadaoleva 

nakatumiskoha järgi 

Tallinn 21 5,0  

Harjumaa 6 3,9 7 

Hiiumaa 3 32,1  

Ida-Virumaa 0 0,0  

Narva 0 0,0  

Jõgevamaa 3 9,6 1 

Järvamaa 2 6,5 1 

Läänemaa 4 16,3 1 

Lääne-Virumaa 1 1,7  

Põlvamaa 2 7,1 3 

Pärnumaa 11 13,3 7 

Raplamaa 3 8,8 1 

Saaremaa 17 50,8 5 

Tartumaa 9 6,2  

Valgamaa 0 0,0  

Viljandimaa 10 20,9  

Võrumaa 1 2,9 1 

Kokku 93 7,1  

 

Loomahammustuste arv on võrreldes 2017. aasta kahe kuuga vähenes 24% võrra (2018. a 

133 juhtu, 2017. a 175 juhtu). 

Inimesi hammustanud loomad: 

ahv – 2 (1,5% juhtudest), 

kass – 45 (33,8% juhtudest), 

koer – 80 (60,2 juhtudest), 

küülik – 1 (0,8% juhtudest), 

rott – 2 (1,5% juhtudest), 

tuhkur – 3 (2,2% juhtudest). 

 

2018. aasta kahe kuu jooksul ei ole registreeritud botulismi, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, Denge 

palaviku, difteeriat, ehhinokokoosi, erlihhioosi, E-viirushepatiiti, kõhutüüfust, 

krüptosporidioosi, leeprat, leetreid, malaariat, ornitoosi, punetisi, puukentsefaliiti, teetanust, 

trihhinelloosi, tulareemiat, ägedat B-viirushepatiiti, ägedat C-viirushepatiiti.  
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Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis ajavahemikul 1.01.-28.02.2018 

Haigus Imporditud 

haigusjuhtude 

arv 

Riigid,  

kus toimus nakatumine 

Amöbiaas  1 Indoneesia 

E. coli soolenakkus 2 Filipiinid 

Gripp (gripiviirus tuvastatud) 3 Egiptus 1, Venemaa 2 

Gripp (gripiviirus tuvastamata) 1 Singapur 

Kampülobakterenteriit 4 Ghana 1, Malaisia 1, Singapur 1, India 

Leegionärihaigus 1 Läti 

Loomahammustus 2 Tai 

Meningokokknakkus 1 Jaapan 

Noroviirusnakkus 4 Tai 2, Egiptus 1, Soome 1 

Paratüüfus  2 Filipiinid 

Rotaviirusenteriit 3 Dominikaani Vabariik, Panama, Tai 

Salmonelloos 5 Tai 4, Filipiinid 1 

Tuulerõuged 1 Kreeka 

KOKKU 30  

 

 

 

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS 

 

Gripp Euroopas 

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hinnati veebruaris haigestumuse intensiivsust väga 

kõrgeks Luksemburgis, kõrgeks Saksamaal ja Slovakkias. Keskmiseks hindasid grippi 

haigestumise intensiivsust ülejäänud EU riigid. Grippi haigestumus on hakanud Lääne 

Euroopa riikides stabiliseeruma.   

Kogu Euroopas tsirkuleerisid veebruaris üheaegselt kolm gripi viiruse tüüpi: A-gripiviirus 

alatüüp A(H1N1), B-gripi viirus ja A-gripiviirus alatüüp H3N2. Domineeris B-gripiviirus. 

 

Poliomüeliit maailmas 

WHO andmetel on kolm poliomüeliidi endeemilist riiki Afganistan, Pakistan ja Nigeeria. 

Samas kuuluvad poliomüeliidi riskipiirkondadesse ka need riigid, kus on täheldatud metsiku 

polioviiruse (WPV) või vaktsiini-polioviiruse (VDPV) ajutine ringlus ja/või esinevad 

tingimused poliomüeliidi epideemiliseks levikuks.   

Ajavahemikul 1.01.2017 - 2.03.2018 registreeriti maailmas 22 esimese tüübi polioviiruse 

(WPV1) poolt põhjustatud poliomüeliidi haigusjuhtu (sh Afganistanis -14 ja Pakistanis – 8) 

ning 96 vaktsiini-polioviiruse (VDPV2) põhjustatud haigusjuhtu (sh Kongo DVs - 22 ja 

Süürias - 74). 2016. a samal perioodil registreeriti 34 WPV1 poliomüeliidi haigusjuhtu ja 3 

VDPV2 haigusjuhtu. 
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31. jaanuaril 2018 isoleeriti Portugalis (São Vicente, Cape Verde) 5-kuuse lapse väljaheite 

proovist esimese tüübi polioviirus, mis on arvatavasti raskelt immuunpuuduliku lapse 

organismi sattunud vaktsiini-polioviirus. Uurimine jätkub. 

 

Hinnang: Viimane WPV1 tingitud poliomüeliidi kohalik juhtum Euroopa Liidus on 

registreeritud 2001. a Bulgaarias. WHO Euroopa regiooni suurim poliomüeliidi puhang (460 

haigusjuhtu) esines 2010. a Tadžikistanis. WPV1 oli sisse toodud Pakistanist, mis näitab, et 

polioviiruse importimine Euroopa regiooni on võimalik. Seoses sellega on vajalik jätkata 

poliomüeliidi seiret maailmas (sh nende sündmuste seiret, mis võivad viia polioviiruse 

taastulekule Euroopa regioonis. 

 

Terviseamet soovitab reisijatele, kes siirduvad poliomüeliidi riskipiirkondadesse kontrollida 

perearsti juures oma vaktsineerimise seisundit ja nendele, kes ei ole viimase 10 aasta jooksul 

vaktsineeritud poliomüeliidi vastu, vaktsineerida end IPV vaktsiini ühe annusega 4 nädalat 

kuni 12 kuud enne reisi ning teha sissekanne vaktsineerimise kohta Rahvusvahelisse 

vaktsineerimise või profülaktika tõendisse (International Certificate of Vaccination or 

Prophylaxis), mis tuleb reisile kindlasti kaasa võtta. 

 

Kollapalaviku puhang Brasiilias 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Brasiilia Tervishoiuministeeriumi andmetel on 

2017. a detsembrist alates tunduvalt suurenenud kollapalaviku viiruse ringlus, sh uutes 

piirkondades, kus varem nakatumise ohtu ei olnud (nt São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro). Alates 2017. a septembrist oli täheldatud samades piirkondades kollapalaviku taud 

loomadel (primaatidel, sh ahvidel).  

Brasiilia Tervishoiuministeeriumi andmetel on alates 2017. a juulist 2018.a veebruari lõpuni 

registreeritud 723 kinnitatud kollapalaviku haigusjuhtu, neist 237 on lõppenud surmaga.  

Kõige rohkem haigusjuhte registreeriti São Paulo ja Minas Gerais provintsides, samas on 

kohalikku levikut täheldatud ka Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo ja Mato Grosso 

provintsides.  

 

Aasta algusest kuni 9.03.2018 registreeriti 5 reisimisega seotud kollapalaviku haigusjuhtu EL 

riikides: Rumeenias, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Hollandis. Haigestunud reisijad olid 

vaktsineerimata. Teadaolevalt toimus nakatumine São Paulo ja Minas Gerais provintsides.   

 

Kõige tõhusam kollapalaviku ennetusmeede on vaktsineerimine, mille kaitseefektiivsus on 

99%. WHO toetusel on käivitanud Brasiilia tervishoiuministeerium elanikkonna 

vaktsineerimisprogrammi viies provintsis: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia ja 

Rio de Janeiro.  

 

WHO ja ECDC jälgivad pidevalt seireandmeid kollapalaviku riskipiirkondade ja nende 

muutumise kohta seoses iga-aastase karnevali läbiviimisega, mis toimub 2017. aastal 

ajavahemikul 24.-28.02. 

Uuendatud infot riskipiirkondade kohta Brasiilias võib leida ECDC veebilehelt (aadressil 

https://ecdc.europa.eu/en/yellow-fever/threats-and-outbreaks/distribution-Brazil ) 

 

Rahvusvaheline listerioosi puhang 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel jätkub listerioosi 

rahvusvaheline puhang. 2015. aasta lõpust kuni selle aasta veebruarini on registreeritud 33 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/yellow_fever/current-transmission/Pages/yellow-fever-map.aspx
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listerioosi haigusjuhtu viies EL LR-s (Soomes 15, Rootsis 6, Suurbritannias 6, Taanis 4 ja 

Austrias 2), neist 6 haigusjuhtu lisandus viimase kolme kuuga. Kuuel juhul lõppes 

haigestumine surmaga. Kõikidel juhtudel on haigustekitajaks tuvastatud Listeria 

monocytogenes PCR serogroup IVb, MLST 6. 

 

ECDC ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) viivad koostöös liikmesriikidega läbi 

epidemioloogilise uuringu ühise levikufaktori väljaselgitamise eesmärgil. Kuna ei ole 

välistatud uute juhtude esinemine, on ECDC andnud soovitused liikmesriikidele tõsta valvsust 

listerioosi suhtes ning tõhustada seiretegevusi.   

 

Leetrite puhangud maailmas  

Ajavahemikul 1.01.2017 kuni 5.02.2018 registreeriti EU/EEA riikides 37 leetrite 

surmajuhtu Romeenia (26), Itaaalia (4), Kreeka (2), Bulgaaria (1), Saksamaa (1), Portugali 

(1), Prantsusmaa (1) ja Hispaania (1). 

 

ECDC andmetel registreeriti 2018. a jaanuaris EU/EEA riikides 1073 leetrite haigusjuhtu. 

Kõige suurem haigestumuse tõus on olnud Kreekas ja Prantsusmaal.  

 

Olukord riikide kaupa: 

Bulgaarias 1.01.2017 kuni 28.01.2018 registreeriti 166 leetrite haigusjuhtu. 

Prantsusmaal alates 2017. novembrist leetrite epideemiline levik. Ajavahemikul 6.11.2017 – 

12.03.2018 registreeriti 913 haigusjuhtu, neist 23% olid hospitaliseeritud.  

50% haigusjuhte registreeriti Nouvelle Aquitaine regioonis (riigi edelapoolses osas). 

Haigestunutest olid 73% vaktsineerimata ja 14% - vaktsineeritud MMR-vaktsiini ühe doosiga.  

Bordeaux regioonis registreeriti 1.11.2017 kuni 24.01.2018 115 leetrite haigusjuhtu, neist 32 

olid hospitaliseeritud.  

Saksamaal registreeriti 1.01.2017 kuni 25.01.2018. a 926 leetrite haigusjuhtu. 

Kreekas registreeriti 1.05.2017 kuni 1.02.2018. a 1 362 leetrite haigusjuhtu, neist 775 on 

laboratoorselt kinnitatud. Samal ajavahemikul registreeriti kaks leetrite surmajuhtu. Enamik 

haigusjuhtudest moodustasid mustlaste lapsed ja kreeka täiskasvanud. 

Ungaris registreeriti üks leetrite haigusjuht 2018. aastal. 2017. aastal registreeriti 105 

haigusjuhtu. 

Iirimaal registreeriti 2018. a - 11, 2017. a – 22 ja 2016. a – 43 leetrite haigusjuhtu.  

Itaalias registreeriti 2017. a 4 991 leetrite haigusjuhtu ja 4 surmajuhtu. 

Lätis registreeriti ajavahemikul 29.12.2017 kuni 29.01. 2018. a 11 leetrite haigusjuhtu. 

Poolas registreeriti 2018. a (24.01. seisuga) 11 leetrite haigusjuhtu, neist 9 kinnitati 

laboratoorselt. Haigusjuhud esinesid piirkondades Warmia ja Mazury Ukraina kodanikel (10) 

ja poola kodanikul (1). 2017 –registreeriti 63 ja 2016 – 133 leetrite haigusjuhtu.  

Rumeenias registreeriti 2018. a 316 leetrite haigusjuhtu ja 1 surmajuht. Ajavahemikul 

1.01.2016 kuni 2.02.2018 registreeriti Rumeenias 10 623 leetrite haigusjuhtu ja 38 

surmajuhtu. 

Hispaanias registreeriti 2018. a 3 leetrite haigusjuhtu, 2017.  

Rootsis registreeriti 28 leetrite haigusjuhtu, mis olid seotud jaanuarikuus Göteborgis 

toimunud leetrite puhanguga. 2018. Viimane haigusjuht registreeriti 22. jaanuaril.  

Suurbritannias registreeriti 1.01 kuni 30.01.2018. a 144 laboratoorselt kinnitatud leetrite 

haigusjuhtu: West Midlands (51), West Yorkshire (35), Cheshire and Liverpool (29), Surrey 

(22) ja Greater Manchester (7).  
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Gruusias registreeriti ajavahemikul 1.08.2017 kuni 29.01.2018 a. 102 laboratoorselt 

kinnitatud haigusjuhtu, enamik neist esinesid Adžaarias (86). Haigestunute seas oli 

vaktsineerimata imikuid ja vanemaid inimesi.  

Moldovas haigestus 29. jaanuaril 2018. a 7-kuune laps, kes käis oma vanematega Ukrainas.  

Ukrainas registreeriti 2018. a (21.jaanuari seisuga) 2 084 leetrite haigusjuhtu, neist 3 

surmajuhtu Odessas (2 last ja 1 täiskasvanud). Enimohustatud piirkonnad: Ivano-Frankivsk 

(463), Chernivtsi (333), Zakarpattia (331) ja Odessa (265). 2017. a registreeriti Ukrainas 4 

782 leetrite haigusjuhtu, neist 7 surmajuhtu. 

Lõuna Koreas  registreeriti 2018. a (27. jaanuari seisuga) 9 leetrite haigusjuhtu. 2014-2017. a 

registreeriti 478 leetrite haigusjuhtu.  

Venemaal registreeriti 367 leetrite haigusjuhtu jaanuar-oktoober 2017. Enamik 

haigusjuhtudest registreeriti Dagestanis, Tšetšeenias ja Moskvas. 

 

Punetiste puhangud maailmas 

Itaalias registreeriti 2017. a jooksul 65 punetiste haigusjuhtu, enamik neist registreeriti 

märtsis, aprillis ja mais. 29% haigusjuhtudest on laboratoorselt kinnitatud.  

Lõuna Koreas registreeriti 2018. a (27. jaanuari seisuga) 10 punetiste haigusjuhtu. 

Võrdluseks: 2014-2017. a registreeriti 11 punetiste haigusjuhtu, 2013. a – 18 haigusjuhtu.  

Brasiilias registreeriti 2018. a (27. jaanuari seisuga) 3 kaasasündinud punetiste haigusjuhtu. 

Viimane laboratoorselt kinnitatud punetiste juhtum registreeriti 2014. a, viimane 

kaasasündinud punetiste haigusjuhtum registreeriti 2009. a. 

Venemaal registreeriti 5 punetiste haigusjuhtu jaanuar-oktoober 2017. Punetiste haigusjuhud 

registreeriti Orenburgi ja Tomski regioonides, Primorski ja Habarovski krais, ja Moskvas. 

 

Maailma tervise Organisatsiooni (WHO) hinnangul on punetised ja leetrid elimineeritud 53 

WHO Euroopa Regiooni riigis. Seitsmes EU/EEA riigis jätkub haiguste kohalik levik: Belgia, 

Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola and Rumeenia. 

 

WHO uuendas prioriteetsete nakkushaiguste nimekirja 

2018. a veebruaris koostas WHO teise uuendatud prioriteetsete nakkushaiguste nimekirja. 

Sellesse kuuluvad järgmised nakkushaigused: Krimmi-Kongo hemorraagiline palavik, Ebola 

viirushaigus, Marburgi viirushaigus, Lassa palavik, MERS-CoV, SARS, Nipah viirushaigus, 

Henipaviirushaigus, Rift Valley palavik, Zika viirushaigus ja X haigus. 

X haiguse mõiste võttis WHO kasutusele esmakordselt, tähistamaks senini mittetuntud 

haigustekitaja poolt potentsiaalselt põhjustada võivat tõsist inimnakkushaigust.   

Prioriteetse nimekirja kandidaat-nakkushaigusteks loeb WHO hemorraagilisi 

arenaviiruspalavikke (v.a. Lassa palavik), Chikungunya viirushaigust, kõrge patogeensusega 

koroonaviirushaigusi (v.a. MERS-CoV ja SARS) mitte-polioviiruslikke enteroviirusi EV71 ja 

D68, trombotsütopeenia sündroomiga tõsist palavikku (SFTS), ahvirõugeid ning 

leptospiroosi. 

WHO ei loe prioriteetseteks nakkushaigusteks kollapalavikku, dengue palavikku, HIV/AIDS, 

tuberkuloosi, malaariat, inimpatogeenset grippi, pärisrõugeid, koolerat, leishmaniaasi, katku 

ja Lääne Niiluse viirushaigust. 

 

Prioriteetsete nakkushaiguste loetelu koostamise eesmärk on rahvatervise aspektist kõige 

suurema ohtlikkusega epideemilise/pandeemilise potentsiaaliga nakkushaiguste nimetamine, 

millede teadusuuringutele, seirele, epidemioloogiale, tõrjemeetmetele ja vaktsiinide ning 

ravimite loomisele tuleb eelistähelepanu pöörata. 


