
2013. aastal registreeritud haiguspuhangud 

Kokku registreeriti 2013. aastal 11 rühmaviisilist haigestumist viie ja enama haigusjuhuga. 

Haigestunute üldarv oli 402. Hospitaliseerimist vajas 127 inimest, mis moodustab 31,5% 

puhangutes haigestunud inimeste üldarvust. 

Esinenud haiguspuhangud levisid olmeliselt 6 juhul, piisknakkusena 3 juhul ja toidu tarbimise 

tagajärjel 2 juhul. 
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Olmeliste haiguspuhangute iseloomustus 

Kokku esines 6 haiguspuhangut. Haigestus 102 inimest, sama palju oli ka hospitaliseerituid, 

kuna kõik olid haiglasisesed kolded. 

Esinemise sesoonsus: 

I kv – 5, II kv – 1, III kv – 0, IV kv – 0. 

 



Etioloogiline struktuur:  

• Rotaviirusenteriit – 2 haiguspuhangut, haigestus 43 inimest.  

• Soole täpsustamata viirusnakkus - üks haiguspuhang, haigestus 11 inimest.  

• Norwalkviirusnakkus – 3 haiguspuhangut, haigestus 57 inimest. 

Esinemise kohad: 

• Haigla – 6. 

Piisklevi haiguspuhangute iseloomustus   

Kokku esines 3 haiguspuhangut. Haigestus 24 inimest, hospitaliseerituid oli 23.  

Esinemise sesoonsus: I kv – 3, II kv – 0, III kv – 0, IV kv – 0. 

Etioloogiline struktuur:  

• A-gripi viirus – 3. 

Esinemise kohad: 

• Haigla – 3. 

Toidutekkeliste haiguspuhangute iseloomustus 

Kokku esines 2 haiguspuhangut. Haigestus 276 inimest. Hospitaliseerituid oli 2. 

Esinemise sesoonsus: I kv – 1, II kv – 1, III kv – 0, IV kv – 0. 

Etioloogiline struktuur: 

• Norwalkviiruse tekkene – 1 

• Salmonelloos – 1. 

Esinemise kohad: 

• Kuperjanovi Jalaväepataljon 

• Kodune kolle (sünnipäevapidu). 

Ajavahemikul 18.-20.03.2013 esines Norwalkviiruse ägeda gastroenteropaatia rühmaviisiline 

haigestumine Kuperjanovi jalaväepataljonis Võrumaal. Väeosa kolle. Haigestus 248 inimest 

vanuses 18.-20. a. Diagnoos kinnitus laboratoorselt kahel haigestunul. 

Haigustekitaja: Norwalkviirus. 

Nakatumisega eeldatavalt seotud asjaolud: jalaväepataljonis oli ca 800 inimest. 17.03.2013 

korraldati väeosa territooriumil demonstratsioonlahing, pealtvaatajaid ja külalisi oli ca 1200. 

Levikutee: oletatavalt toidukaudne. 

Levikufaktor: oletatavalt saastunud toit. 



Rakendatud tõrjemeetmed: haigete isoleerimine ja ravi. Viidi läbi ühine erakorraline 

inspekteerimine VTA järelevalve ametnikega. Tõhustati puhastus- ja 

desinfektsioonimeetmeid. Analüütilise epidemioloogilise uuringu tulemus viitas 

toidukaudsele levikufaktorile.  

 


