Kampülobakterenteriit Eestis 2013. aastal
2013. aastal registreeriti 385 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus
100 000 el. kohta on 28,7). 99,2% haigusjuhtudest on kinnitatud mikrobioloogiliselt,
kolmel juhul põhines diagnoos kliinilisel pildil ja epidemioloogilisel seosel
laboratoorselt tõestatud juhtudega. 2012. aastal registreeriti 268 haigusjuhtu
(haigestumus 100 000 el. kohta oli 20,0). Võrreldes 2012. aastaga suurenes
haigestumine 43,6% võrra.
Haigestunutest hospitaliseeriti 222 patsienti (57,7% haigete üldarvust).
Kampülobakterenteriit. Registreeritud haigete arv kuude kaupa, 2013. aasta
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Isoleeritud serotüübid, 2013. aasta
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Esines 9 rühmaviisilist haigestumist: üks nelja juhuga Pärnumaal (C. jejuni),
üks kolme juhuga Narvas (sissetoodud C. jejuni) ning 7 kahe juhuga (kaks Harjumaal,
kolm Tallinnas, üks Ida-Virumaal ja üks Järvamaal, kõik C. jejuni).
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18 juhul (4,7% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega
(Bulgaarias üks, Egiptuses neli, Hispaanias üks, Indias kaks, Leedus üks, LõunaAafrika Vabariigis üks, Marokos üks, Mehhikos üks, Norras kaks, Tuneesias üks,
Türgis üks, Venemaal üks ja Vietnamis üks).
Seost toiduga võib oletada 45 juhul (sh kanaliha 12 juhul, munad või
toormune sisaldav toit neljal juhul, toorpiim 12 juhul, muu liha 11 juhul ja muu toit
kuuel juhul).
Haigetest oli mehi 49,9%, naisi – 50,1%.
Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2013. aasta

Andmed on 358 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati ühe-seitsme
antimikroobse preparaadi suhtes. 167 juhul määrati tundlikkus 6-7 preparaadi suhtes,
145 juhul kolme-nelja preparaadi suhtes ning 46 juhul – ühe-kahe preparaadi suhtes.
Edastatud andmetes oli 54 multiresistentset (kolme ja rohkem preparaadi
suhtes) tekitajat: kolme preparaadi suhtes 37, nelja preparaadi suhtes 16, viie
preparaadi suhtes üks.
Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2013
(100 000 el. kohta)

