
Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis 2009. aastal 
 
2009. aastal nakatus välisreisil 300 inimest (2008. a – 204).  Põhiliselt oli tegemist soolenakkustega 
(salmonelloos, shigelloos (ehk düsenteeria), noroviirusnakkus ja teised), mis levivad saastunud toidu, 
vee, käte või pindade kaudu. 
 
Ühe kolmandiku sissetoodud haigusjuhtudest moodustas pandeemiline gripp  A(H1N1) – registreeriti 
95 reisimisega seotud haigusjuhtu alates uue gripi laboratoorse diagnostika algusest 2009. a mais 
kuni sentinelsüsteemi käivitamiseni 11. novembril. Ameerika Ühendriikidest toodi sisse 14, Ukrainast -
10, Suurbritanniast – 9 ja Hispaaniast –  9 pandeemilise gripi haigusjuhtu. 
 
2009. a diagnoositi neli Eestisse imporditud malaaria haigusjuhtu, neist üks lõppes surmaga. 
Nakatumine toimus kolmel juhul troopilises Aafrikas ja ühel Lõuna- Ameerikas. Kolm nakatanud  
reisijat ei kasutanud kemoprofülaktikat malaaria ennetamiseks; üks kasutas, kuid ei lõpetanud kuuri. 
Välisriikidest sissetoodud shigelloosi haigusjuhtude arv (26) moodustas 50% aasta jooksul 
registreeritud shigelloosi haigusjuhtude üldarvust Eestis (52). 
 
2009. a jooksul registreeriti Eestis kokku 19 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist 17 olid  sissetoodud 
(Egiptusest – 8, Indiast – 4, Lätist – 2, Taist – 2, Turkmenistanist  – 1). 
 
Nakatumisriikide pingereas oli esimesel kohal Soome – registreeriti 66 sissetoodud haigusjuhtu, sh 44 
noroviirunakkuse haigusjuhtu registreeriti soome turistide seas koheselt pärast nende saabumist ühte 
spa hotelli. Egiptus oli teisel kohal - registreeriti 34 sissetoodud haigusjuhtu (2008. a – 64), neist 15 
shigelloosi, 4 salmonelloosi, 8 A-viirushepatiidi haigusjuhtu. Türgis nakatus 22 inimest, Venemaal – 
19, Indias – 17 (sh 4 A-viirushepatiiti, 2 kõhutüüfust, üks salmonelloos ja 5 shigelloosi). 
 
Lätti reisimisega oli seotud 9 sissetoodud haigusjuhtu (A-viirushepatiit – 2, salmonelloosid – 4, 
täpsustamata soolenakkused – 2, rotaviirusenteriit - 1). 
 
Terviseamet tuletab nii reisihuvilistele kui ka reisifirmadele meelde, et vastavalt „Nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje seaduse” § 16 sätetele peab turismiteenuse pakkuja tegema teatavaks välisriiki 
sõitvale isikule: 
1) külastatavas riigis nakkushaigustesse nakatumise ohu; 
2) immuniseerimise või ravimite kasutamise otstarbekuse; 
3) võimaluse saada enne reisi arsti nõuannet ja reisi ajal arstiabi ning reisijärgse tervisekontrolli 
vajalikkuse. 
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