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SISUKOKKUVÕTE 
Immunoprofülaktika on oluline arstlik tegevus pidurdamaks nakkushaigusi ja takistamaks 
nende levikut. Järelevalve immunoprofülaktika läbiviimise üle on pandud 
Tervisekaitseinspektsioonile ja tema allasutustele. 
Magistriprojekti hüpoteesiks oli, et meedikud ja ka tervisekaitseinspektorid ei tegutse 
immuniseerimise valdkonnas alati ühtede seisukohtade järgi. Töö eesmärk oli välja tuua 
põhilised lahkarvamused ja probleemid immuniseerimise korraldamises ja järelevalves. 
Magistriprojekti materjali kogumisega alustati 2002. aasta aprillis ja lõpetati 2003. aasta 
aprillis. Selle aja jooksul on tehtud mitmeid  muudatusi immuniseerimist puudutavas 
seadusandluses, mida magistriprojektis on ka arvestatud.  
Probleemi ülevaates on ära toodud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seisukohad, 
WHO Euroopa piirkonna ette tõstatatud ülesanded, mõned statistilised andmed 
vaktsineerimistega ärahoitavate haiguste esinemise kohta maailmas ja ka Eestis ning viimaste 
aastate laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega Eestis. Selgitamaks 
olemasolevat olukorda, on käsitletud kehtivat (kuni aprill 2003) immuniseerimisega seotud 
seadusandlust ja antud ülevaade asutustest, kes teostavad immuniseerimisi. 
Magistriprojektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks viidi läbi kaks ankeetküsitlust:  
esimene Tervisekaitseinspektsiooni allasutuste epidemioloogide , kui immuniseerimise 
järelevalve läbiviijate seas; 
teine nelja maakonna perearstide, kui immuniseerimise läbiviijate seas.  
Ankeetküsitlusega sooviti vastuseid saada järgmistele küsimustele: 
kas dokumentatsioone täidetakse ühtemoodi; 
kas dokumendid liiguvad meedikute vahel ühtemoodi; 
kes tegeleb immuniseerimise korraldamisega maakonnas; 
kas statistilisi aruandeid täidetakse ühtemoodi; 
kas tervisekaitseinspektorid teostavad järelevalvet ühtemoodi; 
mida tehakse siis, kui lapsel või õpilasel kaovad ära immuniseerimise andmed. 
Töö tulemuste põhjal võib öelda, et nii immuniseerimist läbiviivatel arstidel, kui ka 
immuniseerimise läbiviimist kontrollivatel inspektoritel esineb oma igapäevases töös küllalt 
palju lahkarvamusi, erinevaid käitumismalle, mis vajavad ühtlustamist vastavate juhiste 
väljatöötamisega, et tõsta immuniseerimise läbiviimise kvaliteeti ja aruandluse (statistika) 
usaldusväärtust. 
 
1. SISSEJUHATUS 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu otsuses nr 2119/98/EÜ on öeldud, et 
tervisehäirete profülaktika on riikide ühenduse tegevuses prioriteetsel kohal.  
Selles otsuses on sõnastatud ka järgmine mõiste: 
Nakkushaiguste profülaktika ja tõrje – kõik meetmed, sealhulgas epidemioloogilised 
uuringud, mida pädevad tervisekaitseasutused liikmesriikides rakendavad nakkushaiguste 
profülaktikaks ja nende leviku peatamiseks.  
Eeltoodud otsuse lisas on nakkushaiguste kategooriate loetelus esimesena ära toodud:  
vaktsineerimise abil ärahoitavad haigused. 
Immuniseerimine on tegevus, mis kindlasti kuulub nakkushaiguste profülaktika valdkonda. Ja 
immuniseerimise järelevalve tervisekaitseasutuste poolt on vajalik, et vähendada või 
likvideerida vaktsineerimise abil ärahoitavate haiguste esinemist. 
Eestis on 15 tervisekaitse osakonda, kus töötavad epidemioloogid (vanem- ja 
nooreminspektoritena), kelle tööülesannete hulka kuulub immuniseerimise järelevalve. 
Nemad koguvad kokku tervishoiuasutustelt kõik kaitsepookimise andmed ja teevad 
järelevalvet kõikides asutustes, kus viiakse läbi immuniseerimist. 
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Magistriprojekti alustati hüpoteesiga, et immuniseerimise valdkonnas ettetulevad probleemid, 
millega on kokkupuutunud ühe maakonna meditsiinitöötajad ja tervisekaitse inspektorid, 
esinevad ka mujal Eestis ja et näiliselt selgeks räägitud vaktsineerimise teema ei ole sugugi nii 
selge. Eriti palju küsimusi tekib arstidel ja meditsiiniõdedel, kes alustavad alles tööd 
immuniseerimise vallas.  
Paljud seisukohad ja kokkulepped on olemas, kuid neid ei ole alati kuskilt lugeda. Mõnikord 
peab nõuandjaks-otsustajaks olema tervisekaitsetalituse inspektor, kuid mille alusel ta siis 
ikkagi tohib nõu anda? 
Lihtsam oleks nii epidemioloogidel, kui ravivõrgu meditsiinitöötajatel, kui ettetulevatele 
küsimustele oleks võimalik saada kirjalikku vastust. Immuniseerimisaruannete juures võiks 
olla kirjalik selgitus, kuidas täita aruannet (näiteks mitu doosi läheb kirja vaktsineerimisena 
või mis on revaktsineerimine selle või teise vaktsiini puhul). 
Kaitsepookimiste aruandluses võib tekkida vigu, kui neid ei täideta ühtemoodi, ja kui suures 
ulatuses on need vead lubatavad (juhul kui käsitletakse näiteks hõlmatust kaitsepookimisega).  
Immuniseerimise tõhusust näitavad haiguste, mille vastu vaktsineeritakse, esinemissagedused, 
samuti laste ja noorukite vaktsineerimisega hõlmatus.  
Selleks et teada saada, mida muuta töökorralduses, tuleb kõigepealt välja selgitada esinevad 
mured.  Senised töökogemused on näidanud, et mitte kõik vaktsineerimistega seotud  
perearstid, kooliarstid ja tervisekaitseinspektorid ei teosta oma tööd selles valdkonnas ühtsete 
põhimõtete ja reeglite järgi. 
Magistriprojekti vormistamise ajal on juba muudetud mõningaid sotsiaalministri määrusi, mis 
puudutavad immuniseerimist. Arusaamatusi põhjustab seegi, kui mõningaid õigusakte 
muudetakse liiga tihti. Ei tohiks unustada, et sellises töövaldkonnas, nagu seda on 
immuniseerimine, nakkushaiguste järelevalve ja eriti statistiliste andmete kogumine, on 
oluline töö süstemaatilisus, järjepidevus, ühtsed reeglid. Muidu muutub andmete 
interpreteerimine ja kasutamine tegevuste planeerimisel ja otsuste tegemisel raskeks. Kasulik 
oleks aegajalt läbi viia ankeetküsitlusi perearstide seas, et teada saada milliseid koolitusi nad 
rohkem vajavad. Kõigepealt peavad aga tervisekaitseinspektorid ise olema ühtsetel 
seisukohtadel. Üks põhiküsimus on, kes või kas üldse keegi on kohustatud koordineerima  
immuniseerimisalast tegevust maakonnas, kasvõi tutvustama uusi määrusi, koordineerima 
meditsiinitöötajate omavahelist tegevust. Ükski määrus või muu seadusandlik akt ei hakka  
iseenesest toimima, seda tuleb rakendada. 
Ülaltoodud küsimustest ja probleemidest püütaksegi käesolevas magistriprojektis ülevaadet 
saada. 
 

2. PROBLEEMI ÜLEVAADE 
2.1. Põhimõisted 

Immunoprofülaktika on nakkushaiguste ennetamine antigeeni (aktiivne immuniseerimine 
vaktsiini manustamisega) või vastavate antikehade (passiivne immuniseerimine 
immuunglobuliini manustamisega) viimisega organismi (edaspidi immunoprofülaktika) 
(Sotsiaalministri 8. aprilli 1999.a. määruses nr 28). 
 Immuunsus (<ld. Immunis  “vaba millestki”), organismi võime tõrjuda haigustekitajaid, 
nende mürke või mõnd muud antigeeni omadustega võõrainet (ENE, 1988). 
Immuniseerima , immuunseks tegema, nakkusohutust tekitama (Võõrsõnade leksikon, 1981). 
Immuniseerimise e. vaktsineerimise e. kaitsepookimise all mõistetakse põhiliselt aktiivset 
immuniseerimist (vaktsiini viimist organismi). Vaktsineerimisel antakse organismile haigust 
tekitavaid mikroorganisme või nende osi sellisel kujul, et see tekitab organismis kaitsva, 
aktiivse immuunsuse selle haigustekitaja vastu (Vaktsineerija käsiraamat, 1994). 
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Revaktsineerimine e. korduvvaktsineerimine – Põhivaktsinatsioonil (e. esmasel 
immuniseerimisel) tekkinud immuunsuse säilitamiseks antav lisadoos (e. korduv 
immuniseerimine).  
Immuniseerimise järelevalve - immunoprofülaktika läbiviimise kontrollimine. 
Epidemioloogia (kr. epi – juures, seas, demos – rahvas, logos – teadus, õpetus) on teadus, mis 
käsitleb haiguste esinemist rahvastikurühmades (inimpopulatsioonides) (Ahlbom, Norell,  
1993). Epidemioloogia esialgne tähelepanu oli suunatud peamiselt nakkushaigustele. 
Epidemioloogid - on magistriprojektis tervisekaitseinspektoreid, kes tegelevad 
nakkushaiguste epidemioloogiaga ja immunoprofülaktika läbiviimise kontrollimisega (e. 
immuniseerimise järelevalvega).  
Sellist ametikohta kui epidemioloog tervisekaitseteenistuses ei ole. Nimetus epidemioloog 
näitab töö valdkonda. Ametinimetuseks on neil vanem- või nooreminspektor. 
 

2.2. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seisukohad immunoprofülaktika 

valdkonnas 

WHO soovitab, et kõik riigid immuniseeriksid elanikkonda järgmiste haiguste vastu: difteeria, 
teetanus, läkaköha, leetrid, poliomüeliit (e. lastehalvatus), B-hepatiit. Lisaks eeltoodule peaks 
tuberkuloosi vastu vaktsineerima vastsündinuid neis riikides, kus tuberkuloosi levimus on 
kõrge, kollapalaviku vastu piirkondades, kus see haigus esineb puhangutena ja kui 
Haemophilus influenzae tüüp B (Hib) on suhteliselt sage haigustekitaja väikelaste seas, siis on 
soovitav lisada Hib vaktsiin rahvuslikku immuniseerimiskavasse (www.who.int/vaccines-
surveillance/intro.html., 20.02.2003). 
WHO kogub andmeid immuniseerimise kohta oma liikmesriikidelt läbi WHO Regionaalsete 
Keskuste. Eesti on liikmeks aastast 1993. Alates 1995. aastast esitab Eesti terviseraportit. 
Eestis vaktsineeritakse ülal loetletud üheksast haigusest esimese seitsme vastu.  
Arvestades iga riigi epidemioloogilist olukorda ja eelpool toodud soovitusi, töötab iga riik 
välja oma vaktsineerimiskalendri. Need on kättesaadavad WHO koduleheküljel 
(www.who.int/country/en/). 
Immuniseerimine teatud haiguse vastu on tõhus, kui haigestumine sellesse haigusesse  
väheneb. 
Vaktsineerimistega ärahoitavate haiguste profülaktikas on väga oluline näitaja hõlmatus 
kaitsepoogetega. WHO-le teatamise hõlmatusse läheb vaktsineerimisena kirja, kui laps on 
saanud: 
ühe doosi BCG (Bacille Calmette Guerin) vaktsiini;  
kolmanda doosi difteeria toksoidi;  
kolmanda doosi teetanuse toksoidi;  
kolmanda doosi läkaköha vaktsiini;  
ühe doosi leetrite vaktsiini;  
kolmanda doosi B-hepatiidi vaktsiini;  
kolmanda doosi Haemophilus influenza tüüp B  vaktsiini;  
kolmanda doosi poliomüeliidi vaktsiini;  
ühe doosi kollapalaviku vaktsiini. 
WHO soovitab perioodiliselt üle vaadata hõlmatuse andmed. Teatud hõlmatuse tase pikendab 
epideemiate vaheperioode, kuid kui hõlmatus ei saavuta piisavalt kõrget taset, siis ei 
katkestata haigustekitaja ringlust. 
WHO seisukoht on: tuleks saavutada 95%-line kaheaastaste laste hõlmatus vaktsineerimisega 
poliomüeliidi, difteeria, teetanuse, leetrite, mumpsi ja punetiste vastu ning 90%-line hõlmatus 
vaktsineerimisega läkaköha vastu. Need seisukohad on ära toodud ka Eesti 
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“Immunoprofülaktika riiklikus programmis nakkushaiguste vältimiseks aastatel 2001-2005” 
(Eesti Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2001.a. korraldus nr 2-k) 
WHO Euroopa piirkonna tähised vaktsineerimise valdkonnas: 
aastaks  2000 või varem tuleks peatada poliomüeliidi levik piirkonnas ja aastaks 2003 või 
varem peaks see olema kinnitatud kõikide riikide poolt, 
aastaks 2005 või varemtuleks piirkonnas kõrvaldada neonataalne teetanus, 
aastaks 2007 või varem tuleks kõrvaldada leetrid Euroopa piirkonnas ja aastaks 2010 tuleks 
see saavutada kõikides riikides, 
aastaks 2010 või varem peaks kõikides riikides olema: 
difteeria esinemissagedus alla 0,1 juhu 100 000 elaniku kohta,  
mumpsi, läkaköha ja B-tüüpi Haemophilus influenzae esinemissagedus alla 1 juhu 100 000 
elaniku kohta, 
kaasasündinud punetiste esinemissagedus alla 0,01 juhu 100 000elussünni kohta, 
uue B-hepatiidi viirusekandja esinemissagedus peaks vähenema vähemalt 80% B-hepatiidi 
vaktsiini lisamisega laste immuniseerimisprogrammidesse (“Tervis kõigile” raampoliitika, 
1998).  
 

2.3.  Vaktsineerimistega ärahoitavate haiguste levik Euroopas ja Eestis  

Allpool äratoodud andmed on pärit väga erinevatest allikatest: tervisekaitse koduleheküljelt, 
väljaannetest “EpiNorth” (2000, 2002 a, b, c), “Eesti tervishoiustatistika 1992-1999” (2002) 
ja “Eesti tervishoiustatistika 2000-2001” (2002), Tervisekaitseinspektsiooni aastaraamatutest: 
“Tervisekaitse 1999” (2000), “Tervisekaitse 2000” (2001), “Tervisekaitse 2001” (2002), 
WHO  koduleheküljelt (www.who.int/ ,30.04.03) ja raamatust “Nordic/Baltic Health 
Statistics 1999” (2002). 
 
Leetrid 
Leetritevastane immuniseerimine on vähendanud leetrite esinemissagedust ja surmajuhtude 
arvu. Mõnes üksikus riigis on saavutatud väga kõrge immuniseerimisega hõlmatus ja haiguse 
esinemissagedus on langenud alla 1 juhu 100 000 elaniku kohta. 
Arvatavalt oli 2000. aastal  kogu maailmas 30 miljonit leetrite juhtu ja 777 000 surmajuhtu. 
Enamus nendest surmajuhtudest esinesid Aafrikas ja Aasias. WHO 13 liikmesriiki teatasid, et 
neil on hõlmatus kaitsepookimistega leetrite vastu alla 50% . 
Leetreid on esinenud ka viimastel aastatel ka Euroopa regioonis. Aastal 2000 esines 
Albaanias 662 haigusjuhtu (21,1 juhtu/105 elaniku kohta), Türgis 17 178 (24,2/105), Iirimaal 
1603 (42,1/105), Itaalias 1456 (2,5/105), Hollandi 1018 (6,4/105), San Marinos 317 
(119,5/105), Moldaavias  681 (15,9/105),  2001. aastal oli Poolas 133 juhtu  (0,34/105). 
Aastal 2002 oli Poolas 33 haigusjuhtu (0,09/105), Leedus 103 (2,78/105), seejuures Leedus ei 
olnud 69% haigestunutest vaktsineeritud leetrite vastu. 
Põhja-Euroopas esineb leetreid sporaadiliste juhtudena. Selles piirkonnas on hõlmatus leetrite 
vastase immuniseerimisega kõrge (v.a. Saksamaal). Põhjamaades, Taanis, Saksamaal, Eestis, 
Lätis, Leedus kasutatakse kolmekomponentset vaktsiini MMR (leetrite-mumpsi-punetiste 
vaktsiin). Venemaal seda vaktsiini ei kasutata.    
Viimastel aastatel on esinenud mitmeid leetrite puhanguid. Saksamaal esines ajavahemikul 
november 2001 – märts 2002  910 leetrite juhtu (671/105) 1-9-aastastel lastel. Saksamaal on 
viimastel aastatel olnud 5-6 aastaste laste hõlmatus leetrite vastase immuniseerimisega 72-
76%. Leedus haigestus 2002. aastal Kaunases 16 inimest, neist 12 olid vaktsineerimata. 
Itaalias ühes maakonnas esines 2002 aastal jaanuarist - aprillini 662 leetrite haigusjuhtu.  
Haigestunute vanus varieerus 15 päevast 68 aastani (83% hospitaliseeritutest olid alla 15-
aastased). Ka muudes Itaalia piirkondades oli sel perioodil leetritesse haigestumine kõrge - 77 
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juhtu/105 el. kohta, kuigi madalam võrreldes maakonnaga, kus esines puhang. MMR-ga 
vaktsineerimise hõlmatus oli regioonis keskmiselt 65%. 
Taanis haigestus veebruaris 2002 leetritesse 19 last vanuses 1-9 aastat. 15 haigestunut ei 
olnud leetrite vastu vaktsineeritud.  Taanis on 1-10 aastaste laste immuniseerimise hõlmatus 
ühe MMR doosiga ligemale 100% ja kahe doosiga 91%. Kuid samas oli 1997. aastal 15 kuu 
vanuste laste hõlmatus ühe MMR doosiga vaid 84%. Paljud lapsed on tähtajaliselt 
vaktsineerimata. Siit tuleb välja, et kas iga statistiline number näitab alati õiget olukorda. 
Vaktsineerimistega ärahoitavate nakkushaiguste  esinemissagedus Eestis aastatel 1999-2002 
on toodud tabelis 1.  
 

Tabel 1.  Nakkushaiguste haigestumusnäitajad Eestis 1999-2002. a. 

Haiguse 

nimetus 

1999. a. 2000. a. 2001. a. 2002. a. 

 Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Haigete 

arv 

100 000 

el. kohta 

Leetrid 12 0,8 9 0,6 0 0 0 0 

Difteeria 0 0 2 0,1 2 0,1 0 0 

Teetanus 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0 

Läkaköha 235 16,2 503 36,6 319 23,3 215 15,7 

Mumps 409 28,3 63 4,6 45 3,3 36 2,6 

Punetised 238 16,5 370 26,9 274 20,0 96 7,0 

Tuberkuloos 609 42,1 596 43,4 555 40,6 522 38,2 

B-hepatiit 280 19,3 437 31,8 449 32,8 244 17,8 

Siit näeme, et viimastel aastatel (2001-2002) ei ole Eestis leetreid esinenud. 

 

Difteeria 
90. aastate algul tõusis haigestumine difteeriasse Venemaal ja Balti riikides. Seda põhjustas 
endiste tõhusate immuniseerimis- ja järelevalveprogrammide kokkuvarisemine ja 
reimmuniseerimise puudumine. Samal perioodil tõusis üksikute haigusjuhtude arv ka 
Põhjamaades ja Saksamaal (need olid põhiliselt sissetoodud juhud).  Peale seda hakati 
hoolsamalt vaktsineerima lapsi ja viidi läbi ka täiskasvanute massiline vaktsineerimine. 
Viimastel aastatel on siiski täheldatav uus haigestumise tõus Lätis ja Loode-Venemaal 
(Karjalas, Sankt-Peterburis ja Leningradi oblastis). 
Aastal 2000 esines Lätis 11,1 haigusjuhtu/105 el. kohta, Leedus  oli see näitaja vaid 0,05/105. 
2001. aastal aga oli Lätis  91 haigusjuhtu (3,9/105), Venemaal Leningradi oblastis oli neid 
58  (3,5/105). Aastal 2002  oli Lätis 40,  Leedus 2 ja Ukrainas 207 haigusjuhtu. Põhja-
Euroopas on elanikkonna  hõlmatus difteeriavastase vaktsineerimisega kõrge. 
Probleemiks on täiskasvanute immuniseerimine Balti riikides ja Venemaal. 
Eestis oli nii 2000. kui ka 2001. a. 2 haigusjuhtu (0,1/105). Teistel aastatel neid ei olnud 
(Tabel 1). Eesti on seega juba saavutanud WHO poolt seatud eesmärgi, et aastaks 2010 peaks 
liikmesriikides olema difteeria esinemissagedus alla 0,1 juhu 105  el. kohta. 
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Poliomüeliit e lastehalvatus 
21. juunil 2002. a. tunnistas Poliomüeliidi Likvideerimise Kinnitamise Euroopa Komisjon 
WHO Euroopa regiooni poliomüeliidivabaks. Enne Euroopa regiooni oli poliomüeliidivabaks 
tunnistatud Põhja- ja Lõuna Ameerika ja Lääne-Okeaania. Euroopa regioonis ei ole esinenud 
kohaliku päritoluga poliomüeliidi juhtumeid kolm aastat. Viimane kohalik metsiku 
poliomüeliidiviiruse poolt põhjustatud lastehalvatuse juhtum registreeriti 1998. aastal kolme 
aastasel vaktsineerimata lapse Türgis. Kuna metsikud poliomüeliidiviirused ringlevad 
maailmas, eeskätt Aasias, siis säilib ka nende Euroopasse sissetoomise võimalus. 
2001. aastal esines Euroopas neli India-päritoluga metsiku poliomüeliidiviiruse juhtu. 
2002. aasta veebruaris haigestus Gruusias 5 aastane laps poliomüeliiti. Laps oli 
vaktsineeritud OPV-ga 1997. ja 1998. aastal. Ka 2002. aasta algul registreeriti Venemaal 
1 poliomüeliidi haigusjuht. 
Eestis esinesid viimased lastehalvatuse juhud 1961. aastal. 
 
Teetanus 
Teetanuse üksikjuhte esineb enamuses Euroopa riikides. Aastal 1999 esines Bulgaarias 10 
haigusjuhtu (0,11/105), Ungaris 20 (0,2/105), Poolas 21 (0,05/105), 2000. aastal aga oli 
Jugoslaavias 26 haigusjuhtu (0,24/105), Rumeenias 14 (0,06/105), Ungaris 10 (0,1/105), 
Poolas 14 (0,04/105). Aastal 2001 registreeriti Taanis 1 haigusjuht (0,02/105), Lätis 1 
(0,04/105), Ukrainas 34 haigusjuhtu. 
Eestis on ka esinenud üksikuid teetanuse haigusjuhte aastatel 1999-2001 (Tabel 1). 
 

Läkaköha 
Aastal 2000 esines Poolas 2269 haigusjuhtu (5,87/105). 2001. aastal aga oli  Lätis 6,8 
haigusjuhtu 105 el. kohta, Soomes 6,1/105, Poolas  6,2/105. 
Eestis on haigestumus läkaköhasse kõrgem kui eeltoodud maades (Tabel 1). Eestis tehakse 
esmane vaktsineerimine läkaköha vastu imikueas ja ainuke korduv vaktsinatsioon 
väikelapseeas. Kui difteeria ja teetanuse suhtes saadakse ligi 100%-line kaitse, siis läkaköha 
vastu on see ligikaudu 80%. Haiguse likvideerimine ongi seetõttu raske vaktsiinide ebaühtlase 
tõhususe ning suuremate laste, noorukite ja täiskasvanute osa tõttu haiguse jätkuval 
edasiandmisel. 
 

Mumps 
Mumps on suhteliselt laialt levinud haigus Euroopa piirkonnas. Aastal 2000 registreeriti 
Poolas 45,4 haigusjuhtu 105 el. kohta, Rumeenias 118,2/105. 2001. aastal oli Lätis  288,8 
haigusjuhtu 105, Leedus 13,3/105, Poolas 43,3/105, Rumeenias 183,6/105.  
Eestis oli mumpsi haigestumus suhteliselt kõrge 1999. a. (28,3 juhtu 105 el. kohta), kuid 
järgnevatel aastatel on see oluliselt vähenenud (Tabel 1). 
 

Punetised 
Kaasasündinud punetiste registreeritud haigusjuhtude arv on viimaste aastatega vähenenud, 
kuid ainult vähestes riikides on sisse viidud hea järelevalve. Punetistesse haigestumus eri 
maades on väga erinev. 
Aastal 2000 oli Jugoslaavias 20,58 juhtu 105 el. kohta, Rumeenias 22,8/105, Bulgaarias aga 
345,7/105. 2001. aastal olid need näitajad Lätis 15,1/105, Leedus 13,1/105, kuid Leningradi 
oblastis 506,3/105 ja Poolas  218,5/105. 
Eestis on kõikunud punetistesse haigestumus 7,0/105 ja 26,9/105 vahel (Tabel 1). 
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Tuberkuloos 
Tuberkuloos on muutunud Euroopas uuesti tõsiseks probleemiks. Tuberkuloosi taasesinemist 
seostatakse enamikel juhtudel vaesuse tagajärgedega ja lisaks ka ravimresistentse 
Mycobacterium tuberculosise levikuga. Tuberkuloosi vastu vaktsineerimise vajalikkuse üle 
on vaieldud. 
Aastal 2000 oli uusi haigusjuhte Poolas 29,6 juhtu 105 el. kohta,  Bulgaarias  41,0/105, Lätis 
72,3/105, Leedus 63,0/105. 2001. aastal esines Soomes 9,5 juhtu 105 el. kohta,  Lätis  73,1/105, 
Leedus  74,7/105, Leningradi oblastis 64,2/105. 
Eestis tõusis tuberkuloosi haigestumus 1990.-ndatel aastatel, kuid viimastel aastatel on see 
veidi langenud (Tabel 1). 
 

B-hepatiit 
Enamuses Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides on B-hepatiidi levimus madal. Tuleb aga 
arvestada, et B-hepatiidi viirus on endeemiline mõnes Ida-Euroopa ja taasiseseisvunud riigis.  
Aastal 2000 oli B-hepatiidi haigestumus Lätis 30,3 juhtu 105 el. kohta, Leedus vaid 
9,4/105, 2001. aastal ulatus see St. Peterburis kuni 50,7/105 ja Lätis 35,5/105, 
Leedus10,9/105. 
Vastavad andmed Eesti kohta on toodud tabelis 1. 
B-hepatiidi haigestumise käsitlemisel tuleb arvestada, et osa nakkusjuhtudest võib jääda 
registreerimata, kuna 50% nendest on asümptomaatilised.  
 

2.4. Immuniseerimisega hõlmatus Eestis (2000-2002) 

Immuniseerimise oluliseks näitajaks on hõlmatus vaktsineerimisega. Esmane vaktsineerimine  
peab olema läbi viidud imikueas ja andmed esitatakse kaheaastaste laste kohta. 
Tabelis 2 on esitatud Eesti kaheaastaste laste vaktsineerimise hõlmatuse andmed, mis on 
saadud Tervisekaitseinspektsiooni aastaraamatutest (Tervisekaitse 2000, 2001; Tervisekaitse 
2001, 2002) ja tervisekaitse koduleheküljelt (Riikliku immunoprofülaktika programmi 
täitmine, www.tervisekaitse.ee, 30.04.03). 

 

Tabel 2.  Kaheaastaste laste immuniseerimisega hõlmatus Eestis (%). 

 difteeria, 

teetanus 

läkaköha poliomüeliit leetrid, mumps, 

punetised 

 

2002 97,6 96,8 97,5 95,2  

2000 96,2 95,3 96,2 93,4  

2001 96,7 95,9 96,8 94,7  

WHO nõue 95 90 95 95 

 

Tabelist 2. on näha, et viimastel aastatel on kaheaastaste laste hõlmatus kaitsepoogetega 
paranenud ja 2002. aastal on Eesti saavutanud kaheaastaste laste hõlmatuses WHO poolt 
püstitatud taseme. 
Kuna magistritöös kasutati Pärnu Tervisekaitsetalituse nelja osakonna (Hiiumaa, Läänemaa, 
Pärnumaa ja Saaremaa) perearstide ankeete, siis tabelis 3 on toodud samad hõlmatuse  
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näitajad nende osakondade kohta. Tabelist 3 näeme, et vaktsineerimisega hõlmatus on kõigis 
neljas maakonnas kõrge ja olulisi erinevusi nende vahel ei ole. 
 

Tabel 3.  Kaheaastaste laste immuniseerimisega hõlmatus Pärnu Tervisekaitsetalituse 

osakondades (%) 2002.a. 

 difteeria, 

teetanus 

läkaköha poliomüeliit leetrid, mumps, 

punetised 

Hiiumaa 97,7 96,6 97,7 92 

Läänemaa 97,3 96,0 96,4 95,1 

Pärnumaa 98,1 98,0 98,1 96,7 

Saaremaa 99,0 98,7 99,0 97,7 

 

Eeltoodud andmed iseloomustavad olukorda esmase vaktsineerimisega. 
Korduvvaktsineerimiste olukord aga nii hea ei ole.  
Difteeria-teetanuse ja poliomüeliidi esimesed revaktsineerimised tuleb teha kaheaastaselt. 
Teise difteeria-teetanuse revaktsineerimise aeg on seitsmeaastaselt. Tabelis 4 on toodud, mis 
vanuses saavutatakse 95%-line hõlmatus difteeria-teetanuse revaktsineerimistega Pärnu 
Tervisekaitsetalituse neljas osakonnas. 
 

Tabel 4.  95%-line  hõlmatus difteeria-teetanuse revaktsineerimisega Pärnu 

Tervisekaitsetalituse osakondades 2002.a. 

Osakond Vanus, mil saavutatakse 
95%-line hõlmatus difteeria-

teetanuse I revaktsineerimisega 

Vanus, mil saavutatakse 
95%-line hõlmatus difteeria-

teetanuse II  revaktsineerimisega 
Hiiumaa 9 aastat 

 
14 aastat 

Läänemaa 4 aastat 
 

11 aastat 

Pärnumaa 4 aastat 
 

11 aastat 

Saaremaa 3 aastat 
 

10 aastat 

Revaktsineerimise 
nõue 

I revaktsineerimine  
2-aastaselt 

II revaktsineerimine 
7-aastaselt 

Leetrite revaktsineerimine tuleb teha 13-aastaselt. Tegelik 13-14 aastaste laste hõlmatus 
leetrite revaktsineerimisega 2002. aastal oli aga järgmine: Hiiumaal 42,8%,                        
Läänemaal 93,2%, Pärnumaal 94,8%, Saaremaal 87,0%. 
Toodud andmetest järeldub, et sugugi mitte kõiki plaanilisi immuniseerimisi ei tehta 
õigeaegselt. 
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2.5. Immuniseerimisega seotud seadusandlus Eestis 

Rahvatervise seadus (vastu võetud 14.juunil 1995) ütleb, et üheks haiguste ennetamise 
vahendiks on nakkushaiguste levikut tõkestavate abinõude rakendamine ja kaitsepookimine 
nakkushaiguste vältimiseks. Siin on ära toodud riigi, kohaliku omavalitsus ning avalik- ja 
eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku ülesanded tervise kaitse alal. Maavanema 
ülesandeks on “…haiguste ennetamise …abinõude elluviimise tagamine maakonna maa-alal” 
(2. pt. §9 p.1.) 
Immunoprofülaktika riiklik programm nakkushaiguste vältimiseks aastatel 2001-2005 
(Vabariigi Valitsuse 3.jaanuari 2001.a. korraldus nr 2-k) sõnastab selle programmi eesmärgi 
järgmiselt: “Nakkushaiguste leviku tõkestamine ja raskete tagajärgedega haigestumiste 
vältimine inimeste vaktsineerimise teel tulenevalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja 
olemasolevatest teadusuuringutest”. 
Programmi põhilisteks ülesanneteks on: 
1) immunoprofülaktika alase täiendkoolituse korraldamine immuniseerimist teostavatele 
arstidele ja õendustöötajatele; 
2) immunoprofülaktika korraldamine, et saavutada ja säilitada igas maakonnas 95%-line 
kaheaastaste laste hõlmatus vaktsineerimisega difteeria, teetanuse, poliomüeliidi, leetrite, 
mumpsi ja punetiste vastu ning 90%-line hõlmatus vaktsineerimisega läkaköha vastu, samuti 
95%-line laste ja noorukite hõlmatus revaktsineerimisega; 
3) immunoprofülaktika läbiviimise korrapärane kontrollimine tervisekaitsetalituste poolt. 
Sotsiaalministri 30.oktoobri 1996.a. määrusega nr 28 “Laste kaitsepookimise 
korraldamine” kinnitatakse laste kaitsepookimise ajakava ja pannakse maakonnaarstidele 
kohustus korraldada laste kaitsepookimine vastavalt määrusele. 
Määruse lisas on toodud riiklik vaktsineerimise kava, mille alusel perearstid ja kooliarstid 
teevad plaanilisi vaktsineerimisi. Plaaniline immuniseerimine tehakse igas riigis vastavalt 
väljatöötatud ja kinnitatud riiklikele programmidele, mis riigiti võivad erineda. Siin tuuakse 
ära haigused, mille vastu vaktsineerida; kontingent, keda vaktsineerida; vanus; millal 
vaktsineerida. See ajakava kehtis kuni märtsini 2003.   
Määruses on sõnastatud ka seisukoht, et kaitsepookimise vastunäidustuste määramisel tuleb 
juhinduda WHO soovitustest (Budapest, 26.-29. aprill 1988. a.). Tervisekaitseinspektsioon on 
saatnud oma allasutustele  1998.aastal kirja ,,Immuniseerimise vastunäidustused”, kus on 
toodud WHO soovitused selles küsimuses. 
Sotsiaalministri 21.veebruari 2003.a. määrusega nr 29 muudeti eeltoodud määrust. 
Maakonnaarstidele pandud kohustus korraldada laste kaitsepookimine pannakse nüüd 
maavanematele ja muudeti ka kaitsepookimiste ajakava. 
 
6. märtsil 2003.a. jõustunud kaitsepookimiste ajakava on järgmine:  
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1. Kaitsepookimise ajakava 
------------------------------------------------------            
  Lapse vanus          Vaktsiini nimetus ja                                                     
                                manustamise kordsus                   
-----------------------------------------------------              
  12 tundi                 HepB 1        
  3-5 päeva              BCG 1                                          
  1 kuu                     HepB 2                                         
  3 kuud                   DTP 1 + OPV 1                           
  4,5 kuud                DTP 2 + OPV 2                                        
 
  6   kuud                 DTP 3 + OPV 3 + HepB 3 
  1   aasta                 MMR 1 
  2   aastat                DTP 4 + OPV 4 
  7   aastat                dT 5 + OPV 5 
 12   aastat               dT 6 
 13   aastat               MMR 2 
 17   aastat               dT 7 
 
 -----------------------------------------------------     
Tähiste seletus: 
 
Hep B -  B-viirushepatiidi vaktsiin 
BCG   - tuberkuloosivaktsiin 
DTP    - läkaköha-, difteeria- ja teetanusevaktsiin         
dT       - difteeria- ja teetanusevaktsiin 
OPV   - poliomüeliidi elusvaktsiin 
MMR  - leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin 
 
 

 

Eesti Vabariik tagab oma kehtestatud vaktsineerimiskalendriga tasuta vaktsineerimise 9 
haiguse vastu.  
Lisaks riiklikule kaitsepookimise kavale vaktsineeritakse koolis 1999/2000 õppeaastast alates 
13-aastaseid õpilasi B-hepatiidi vastu. Selle vaktsiini ostmine käib haigekassa kaudu    
(Sotsiaalministri 29.juuni 1999.a. käskkiri nr 176 ,,B-hepatiidi vastu vaktsineerimise juhendi 
kinnitamine”). 
Sotsiaalministri 8.aprilli 1999.a. määrus nr 28 “Immunoprofülaktika läbiviimise kord” 
sätestab immunoprofülaktika läbiviimise maakonna tasemel. Seda õigusakti peab hästi teadma 
immuniseerimise järelevalvet tegev tervisekaitseinspektor. Määrust käsitletakse põhjalikumalt 
projekti tulemuste osas (p.5.). 
Sotsiaalministri 29.novembri 2001.a. määrus nr 117  “Perearsti tööjuhend” (jõustus 
1.jaanuaril 2002.a.) loetleb perearsti töövaldkonnad, millest üks on immuniseerimine. 
Tuuakse ära ka pereõe töövaldkonnad. Üks nendest on: vaktsiinide tellimine, hävitamine, 
arvestuse ja immuniseerimise ajakava pidamine ning immuniseerimise läbiviimine.  
Sotsiaalministri 24.agustist 1995.a. määrus nr 51 “Koolitervishoiu korraldamine” ja 
sotsiaalministri 3. märtsi 2003.a. määrus nr 40 “Koolitervishoiu korraldamise” muutmine 
kinnitab “Koolitervishoiu korraldamise juhendi”. Määruses oli esialgselt sees, et juhend 
laieneb kõikide kutseõppeasutuste (v.a. hälviklaste kutseõppeasutused) õpilaste  
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meditsiiniliseks teenindamiseks. Seni sõlmis haigekassa lepinguid arstidega ka 
kutseõppeasutuste meditsiiniliseks teenindamiseks. Kui ametikoolis oli kooliarst olemas, siis 
seal tehti ka immuniseerimisi. Käesoleva aasta  septembrist ei ole kutseõppeasutustes enam 
meditsiinitöötajaid (kui ei teki just mingi teine finantseerimise viis).  
Teine oluline muudatus, mis määruses tehti, puudutab kooliõe ametijuhendit. Nimelt 
tunnistati kehtetuks lisa 2 “Kooliõe ametijuhend”, kus oli sees, et kooliõde teeb õppeaasta 
jooksul plaanilised kaitsepookimised. Määruse muudatus ütleb, et kooliõde juhindub 
määrusest “Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” (SM 10.jaanuari 
2002.a. määrus nr 11). Selles loetelus ei ole aga õpilaste immuniseerimist nimetatud. 
Jääb arusaamatuks kes sellisel juhul teeb nendele õpilastele vastavad kaitsepooked lähtuvalt 
riiklikust immuniseerimise kavast. Eestis on riigikoole, kus töötab ainult meditsiiniõde. 
Tervisekaitseinspektsiooni direktori 20.märtsi 2000.a. käskkiri nr 96-p kehtestab 
immuunpreparaatide soetamise, jaotamise, säilitamise, veo ja külmahela toimimise korra ning 
lisaks sellele asjaolud mida tervisekaitseinspektor peab immuunpreparaatide kasutamise 
juures kontrollima.  
Sotsiaalministri 6. mai 2002.a. määrus nr 76 “Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate 
dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord” (jõustus 
1. jaanuaril 2003.a.) toob ära hulgaliselt dokumendi vorme. Seda õigusakti käsitletakse töö 
tulemuste osas (p.5.). 
Enne selle määruse jõustumist kehtis ambulatoorse arstiabi andmist kajastava 
põhidokumendina tervisekaart ja ambulatoorset arstiabi andvatel tervishoiuasutustel ja 
perearstidel tuli kasutada tervisekaarti nii lastel kui täiskasvanutel ja sinna kanda ka andmed 
vaktsineerimiste kohta. Kooliarstide poolt tehtud vaktsineerimiste dokumenteerimine jäi 
reglementeerimata.  
Tõenäoliselt on see määrus põhjuseks, miks mõnes maakonnas pidid koolimeedikud teatama 
perearstile kõikidest koolis tehtud kaitsepookimistest, sest määruse järgi pidi perearsti poolt 
väljakirjutatud tervisekaart sisaldama kaitsepookimiste andmeid.  
Sotsiaalministri 28. detsembri 2001.a. määrus nr 158 “Tervishoiustatistiliste aruannete 
vormid ning nende esitamise kord” kehtestab tervishoiustatistilised kuu- ja kvartali- ning 
aastaaruanded, sealhulgas aastaaruanne “Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus 
immuniseerimisega” (Lisa 1) ja kvartaliaruanne “Nakkushaiguste immunoprofülaktika” (Lisa 
2).  Laste ja noorukite hõlmatus kaitsepookimisega näitab aasta lõpu (31.detsembri) seisuga, 
kuidas on erinevas vanuses lapsed ja noorukid vaktsineeritud ja revaktsineeritud. 
Nakkushaiguste immunoprofülaktika aruanne esitatakse iga kvartal. See aruanne peab 
sisaldama andmeid selle kohta, milliseid vaktsineerimisi ja revaktsineerimisi konkreetne 
meditsiiniasutus (pere- või kooliarst või ka haigla) selles kvartalis tegi.  
Mõlemad aruandevormid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi koduleheküljel 
(www.sm.ee).  
Käesoleva aasta 12.veebruaril võeti vastu “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus”, 
mis jõustub 1. novembril 2003. Selle alusel töötatakse välja suur hulk uusi määrusi. Kuna see 
seadus praegu ei kehti, siis antud töös seda ei käsitleta. Tulevikus on sellel seadusel kindlasti 
otsustav mõju vaktsineerimise töövaldkonnale. 
 

3. TÖÖ EESMÄRK 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on välja selgitada kuivõrd immuniseerimise 
(immunoprofülaktika) teostamisel ja selle läbiviimise kontrollimisel esineb erinevaid 
arusaamu ja probleeme nii epidemioloogide kui perearstide seas, mis vähendavad 
immunoprofülaktika statistika usaldusväärsust. 



 13 

Magistriprojekti ülesanneteks oli välja selgitada järgmised probleemid immuniseerimise 
valdkonnas: 
1)  kes tegeleb immuniseerimise korraldamisega maakonnas; 
kas tervisekaitseinspektorid teostavad järelevalvet ühtemoodi; 
kas dokumente täidetakse ühtemoodi; 
kas dokumendid liiguvad meedikute vahel ühtemoodi; 
mida tehakse siis, kui lapsel või õpilasel immuniseerimise andmed puuduvad; 
kas mõistetest saadakse ühtemoodi aru; 
Kas statistilisi aruandeid täidetakse ühtemoodi. 
Magistriprojekti tulemused on üheks lähtematerjaliks, et välja töötada:  
juhendid statistiliste aruannete täitmiseks, mis peaksid olema väga lihtsad ja selged; 
ühtsed kriteeriumid järelevalve teostamiseks (mida peab kontrollima immuniseerimise 
järelevalves ja milliste õigusaktide alusel); 
ühtne kontrollakti vorm; 
ühtne seisukoht, kuidas toimida lapsega, kellel puuduvad vaktsineerimise andmed või toimus 
nihkumine vaktsineerimise ajakavas. 
 

4. MATERJAL JA MEETODID 
Erinevate arusaamade ja probleemide väljaselgitamiseks immuniseerimise valdkonnas  viidi 
läbi kaks ankeetküsitlust:  
Tervisekaitseinspektsiooni allasutuste epidemioloogide kui vaktsineerimise läbiviimise 
järelevalve tegijate seas ja  
Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu regiooni (Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa, Pärnumaa) 
perearstide kui vaktsineerimise läbiviijate seas.  
Ankeetküsimustikud on välja töötatud magistriprojekti autori poolt, kasutades töökogemust 
pediaatrina, kooliarstina nii munitsipaalkoolis kui riigikoolis (erikoolis) ja epidemioloogina 
tervisekaitses. 
 

4.1. Ankeetküsitlus epidemioloogide seas 

Kontrolli immuniseerimise üle teevad ja statistilisi andmeid (aruandeid) koguvad ainult 
tervisekaitse asutuste epidemioloogid. Seetõttu viidi ankeetküsitlus läbi just nende seas. 
TERVISEKAITSEINSPEKTSIOONIL on neli piirkondliku talitust kokku 15 osakonnaga: 
 - Tallinna Tervisekaitsetalitus (vastutuspiirkond Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa –s.o. 3 
osakonda) 
 - Tartu Tervisekaitsetalitus (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, 
Valgamaa – s.o. 6 osakonda) 
 - Virumaa Tervisekaitsetalitus (Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa – s.o. 2 osakonda) 
 - Pärnu Tervisekaitsetalitus (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa – s.o. 4 
osakonda) 
Edaspidi võib tekstis olla Pärnu regioon e. piirkond e. Pärnu Tervisekaitsetalitus, mis 
tähendab Pärnu Tervisekaitsetalituse piirkonda.  
2002. aasta kevadel saadeti üks ankeetküsimustik igasse osakonda epidemioloogidele 
vastamiseks s.o. 15 ankeeti. Eelnevalt helistati ja lepiti kokku, kas nad on nõus vastama ja siis 
saadeti ankeetküsimustik elektronpostiga. Tagasi saadi 14 (e. 93%) ankeeti, enamus posti teel, 
üksikud edastati käsitsi.  
Küsimusi oli ankeedis 41. Küsimused olid jaotatud kolme ossa. Esimeses olid üldküsimused, 
teises olid küsimused ,,Nakkushaiguste immunoprofülaktika” aruande kohta  ja kolmas osa 
käsitles aruannet ,,Laste ja noorukite hõlmatus kaitsepookimistega.  Enamus vastusevariante 
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oli ette antud, kuid mõne küsimuse puhul palusin vastajal ise kõik vastusevariandid kirja 
panna. Ankeet on esitatud töö lisas (Lisa 3). 
Andmed sisestati Exceli tabelisse. Kuna ankeete ei olnud palju, siis ei olnud nende 
analüüsimine raske ka ilma  arvuti statistilise programmita.  
 

4.2. Ankeetküsitlus perearstide seas 

Arvates, et 14 epidemioloogidelt saadud ankeeti ei ole piisav probleemide välja selgitamiseks, 
siis otsustati haarata oma uurimustöösse ka perearstid, kes on põhilised immunoprofülaktika 
läbiviijad. Kuna ajalised ja rahalised piirangud ei võimaldanud ulatuslikumat ankeetküsitlust 
läbi viia, siis otsustati piirduda ainult Pärnu Tervisekaitsetalituse piirkonnaga, mis hõlmab 
Hiiumaad, Saaremaad, Läänemaad ja Pärnumaad.  
2002. aasta sügisel ja talvel saadeti Pärnu Tervisekaitsetalituse nelja osakonna perearstidele 
ankeetküsimustik immuniseerimise kohta. Selleks kasutati epidemioloogide abi Hiiumaal, 
Läänemaal ja Pärnumaal. Osa ankeete saadeti perearstidele postiga, osa aga e-mailiga. 
Täidetud ankeedid kogusid epidemioloogid enda kätte ja siis saatsid need käesoleva töö 
autorile.  
Pärnu maakonnast oli tagasiside alguses nõrk, siis sai võeti haigekassa koduleheküljelt selle 
maakonna perearstide telefoninumbrid. Lepiti telefonitsi kokku ankeedile vastamises ja 
ankeedi saamise viisis. Enamusele sobis saada ankeet posti teel rohkem, kui e-mailiga. 
Elektronpostiga tuli ette ka erinevaid tehnilisi probleeme. 
2003. aasta alguses oli Pärnu regioonis  97 perearsti, ankeete saadeti välja   83 (e. 86%-le 
perearstidest), tagastati  54 ankeeti  (e. 65%). 
Perearstidele saadetud ankeedis oli 58 küsimust, vastusevariandid olid ette antud.  
Sarnaselt epidemioloogidele saadetud küsimustikuga olid perearstide ankeetide küsimused 
jaotatud samuti kolme ossa. Esimeses olid üldküsimused, teises olid küsimused 
,,Nakkushaiguste immunoprofülaktika” aruande kohta  ja kolmas osa käsitles aruannet ,,Laste 
ja noorukite hõlmatus kaitsepookimisega”. Ankeet on esitatud töö lisas (Lisa 4). 
Perearstidelt saadud ankeedid sisestati samuti Exceli tabelisse, andmed töödeldi 
statistiliselt programmiga SPSS 10.0 for Windows, analüüsis kasutati sagedustabeleid.  
 

5. TULEMUSED JA ARUTELU 
5.1. Immunoprofülaktikat teostavad tervishoiutöötajad ja asutused  

Tervishoiutöötajad, kes üldse tegelevad immuniseerimisega ehk subjektid (objektid), mille üle 
tuleb teostada kontrolli immunoprofülaktika läbiviimise kohta on perearstid, kooliarstid, 
riigikoolide meditsiinitöötajad ja haiglaarstid.  
Perearstidel on igaühel oma kinnitatud nimistu (patsientide  hulk). Plaanilisi vaktsineerimisi 
peab perearst teostama eelkooliealistele lastele oma nimistu alusel.  Kui tal on lisaleping 
haigekassaga, siis ta võib teenindada ka oma teeninduspiirkonda jäävat munitsipaalkooli, siis 
on ta ka kooliarst. Nii on see tavaliselt maapiirkondades.  
 Kooliarstina tegeleb ta kõikide õpilaste immuniseerimisega seal koolis, mitte ainult oma 
nimistus olevate õpilastega ja samuti võib tema nimistus olevaid kooliealisi lapsi 
vaktsineerida mõni teine kooliarst. Nii on see rohkem linnades.  
Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu regioonis oli 2003. aastal perearste järgmiselt (koolide 
teenindamise kohta saadi andmed Eesti Haigekassa Lääne ja Pärnu osakonnast, perearstide 
arvu kohta haigekassa koduleheküljelt): 
      -    Hiiumaal        8 perearsti  ;                          neist    4   teenindavad  koole 
      -    Läänemaal    14 perearsti  ;                          neist  10   teenindavad  koole 
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Saaremaal     21 perearsti ;                          neist    9   teenindavad  koole 
      -    Pärnumaal     54 perearsti  ;                         neist   21  teenindavad  koole 
          KOKKU        97  perearsti ;                           neist  44   teenindavad  koole          
 
Kooliarstid on siin töös arstid, kes ei tööta perearstidena, kellel on koolitervishoiuteenuse 
osutamiseks leping haigekassaga ja kes teenindavad munitsipaalkoole ja kutseõppeasutusi. 
Seni kindlustati haigekassa lepingute kaudu ka ametikoolide õpilaste meditsiiniline 
teenindamine (sealhulgas immuniseerimine), kuid ,,Koolitervishoiu korraldamise” määruse 
(SM 3.märtsi 2003.a. määrus nr 40) muutmisega ei laiene koolitervishoiu korraldamise juhend 
enam kutseõppeasutustele. 
Kooliarstid võivad töötada põhikohaga haiglates (siis on kooli meditsiinilise teenindamise 
lepingu sõlmijaks tegelikult haigla) või eraarstidena. Näiteks FIE-na töötav allergoloog on ka 
ühe kooli arst või FIE-na töötav lastearst on kahe kooli arst (ja töötabki ainult kooliarstina) 
või haiglas töötav pediaater on ka mitme kooli arst või perearstikeskuse arstidest üks 
teenindab kõiki linna koole. Neid variante võib veelgi olla ja oleks päris huvitav saada 
täpsemat ülevaadet koolimeditsiinist. Koolimeedikud on oma muredega ebaõiglaselt 
tahaplaaniline jäänud perearsti süsteemi taustal.  
Kuna Haigekassa koduleheküljel kooliarstide kohta teavet ei ole, siis küsiti otse 
Läänemaa ja Pärnumaa haigekassadest, kui palju on sõlmitud lepinguid koolide 
meditsiiniliseks teenindamiseks ja mitu neist on sõlmitud perearstidega. Seejuures üks kooli 
meditsiinilise teenindamise leping võib olla sõlmitud mitme kooli kohta.  
Haigekassa poolt on kindlustatud õpilaste (kuni 18 eluaastani) meditsiinilise teenindamise 
rahastamine. Koolimeedikute töö sisse jääb ka õpilastele plaaniliste immuniseerimiste 
teostamine vastavalt riiklikule kaitsepookimiste ajakavale. 
Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu regioonis on üldhariduslikke  ja ametikoole 2002/2003 õ.-a. 
järgmiselt (andmed pärinevad haridusministeeriumi koduleheküljelt): 
        -   Hiiumaal        8  üldhariduskooli    ;           2  kutsekooli              
        -  Läänemaal  27  üldhariduskooli   ;           1  kutsekool       
        -   Saaremaal     28  üldhariduskooli   ;           1  kutsekool       
        -   Pärnumaal    54  üldhariduskooli    ;           5  kutsekooli     
         KOKKU        117  üldhariduskooli    ;           9  kutsekooli   
 
Kooliarste, kes ei tööta perearstidena on Hiiumaal 1, Läänemaal 1, Saaremaal 6 ja 
Pärnumaal 2. Seega on Pärnu regioonis kokku 10 kooliarsti.   
Riigikoolide meditsiinitöötajate ametikohad on olemas koolitöötajate koosseisus, nad 
saavad palka Haridusministeeriumist, neil puudub leping haigekassaga. 
Osades riigikoolides (v.a. kutseõppeasutustes) töötavad meditsiinitöötajad teistel alustel ning 
seetõttu on nad siin eraldi välja toodud. Põhiliselt on need hälvikute erikoolid ja sanatoorsed 
koolid. Kutseõppeasutused on ka riigikoolid, kuid kuna seal toimub (sellel õppeaastal veel 
toimub) meditsiiniline teenindamine haigekassa lepingute kaudu ja meditsiinitöötajaid kooli 
töötajate koosseisus ei ole, siis neid  selles magistritöös riigikoolide hulka ei arvestata. 
Sellistes riigikoolides on sageli õpilasi kõikjalt Eestist, mis tekitab omakorda probleeme 
(kaitsepookimiste andmete kättesaamine, B-hepatiidi vaktsineerimine, mis käib haigekassa 
kaudu jne.). Mõnes riigikoolis võib olla ainult meditsiiniõde. Kooliarsti koht on täitmata või 
ei ole seda ette nähtudki. Iseseisvalt töötava meditsiiniõde töö hulka aga vaktsineerimine ei 
kuulu.  
Eelpool defineeritud riigikoole on Pärnu regioonis 4: Läänemaal 2 ja Saaremaal 2.  
Epidemioloogide ankeetküsitlustest selgus, et ka nemad mõistavad riigikoolide all just 
erikoole ja sanatoorseid koole. Kokku loetleti 26 riigikooli, neljas maakonnas selliseid 
riigikoole ei ole. Kahe erineva süsteemi olemasolu koolide meditsiiniliseks teenindamiseks 
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komplitseerib olukorda ja pole selge, mille alusel määratakse osades riigikoolides meedikute 
ametikohad. Samuti pole reglementeeritud kuidas toimub laste meditsiiniline teenindamine, 
s.h. vaktsineerimine, erakoolides.  
Enamus epidemioloogidest (80%), kes teevad järelevalvet riigikoolides, vastas, et nendes 
koolides on rohkem probleeme immuniseerimisega kui munitsipaalkoolides. Ühes koolis ei 
ole üldse meedikuid, ühes koolis on ainult meditsiiniõde. Kuidas toimub sellisel juhul õpilaste 
immuniseerimine. Kes peab seda korraldama.. Kuidas järelvalve käigus kontrollida, et ka neid 
lapsi vaktsineeritakse.  
Haiglates  teevad vaktsineerimisi sünnitusosakonnad (vastsündinute vaktsineerimine 
tuberkuloosi vastu) ja traumapunktid (trauma puhune teetanus, marutõvevastane 
vaktsineerimine), ka meditsiinitöötajate enda immuniseerimised tehakse haiglates.  
Haiglaid on Pärnu regioonis kokku 4, igas maakonnas 1. 
Eeltoodust näeme, et immunoprofülaktikat teevad erinevad meditsiinitöötajad erinevates 
asutustes ja seepärast oli raske koostada sellist ankeetküsimustikku, mis sobiks neile 
kõikidele. Iga aasta võib toimuda ka muutusi (ühed asutused loobuvad koolide teenindamisest 
ja teised võtavad selle töö endale) ja igaühel on oma veidi erinevad probleemid ja töö eripära. 
Seetõttu piirduti ankeetküsitlusega perearstidele, teades, et paljud neist tegelevad ka 
kooliõpilaste kaitsepookimistega. Suurem osa plaanilistest  immuniseerimistest tehakse 
koolis.  
 

5.2. Epidemioloogide ankeetküsimustike vastuste analüüs ja arutelu. 

Tervisekaitse 15 osakonnast tagastati 14 ankeeti, millest iga üksik ankeet iseloomustab 
olukorda ühes maakonnas. Osa vastuseid analüüsitakse koos perearstide ankeetidega. 
Enamus osakondi (12) teeb immuniseerimisalast kontrolli kõikides asutustes kohapeal. Ainult 
kaks osakonda ei ole seda vajalikuks pidanud. Kontrolltulemused fikseerib 13 osakonda akti 
ja üks osakond tabelisse. 
Küsimusele, “Mida kontrollite?”, tuli palju erinevaid vastuseid. 12 osakonda on selleks välja 
,,nuputanud” oma akti vormi. 

 

5.2.1. Vaktsineerimise aruannete täitmine ja esitamine 
Vaktsineerimise aruanded peavad tervisekaitsele esitama kõik meditsiiniasutused, kus tehakse 
vaktsineerimisi. Nende üle teeb järelevalvet tervisekaitse osakond.  
Osakonniti on erinev nende asutuste arv, kust saadi statistilisi aruandeid: kõige vähem oli 7 
asutust ja kõige rohkem 65. Need arvud ei pruugi kattuda kontrollitavate objektide tegeliku 
arvuga. On lähtutud printsiibist, et aruandeid oleks lihtsam kätte saada ja hõlpsam kontrollida. 
Tervisekaitseasutused peavad kontrollitavate objektide üle arvestust oma kriteeriumide järgi: 
1 perearsti piirkond (nimistu) ja tema teenindada olev 1 kool ei ole alati 2 objekti. See sõltub 
sellest, kus õpilasi vaktsineeritakse. Kui seda tehakse perearstkabinetis, siis on siin järelevalve 
inspektoril kontrollida 1 objekt. Kui perearstil on kaks vastuvõtukohta, kus ta vaktsineerib, 
siis on järelevalve mõttes 2 objekti.  
Tervishoiutöötajate poolt tervisekaitse osakondadele esitatud immuniseerimisalaste aruannete 
kvaliteeti näitab tabel 5. 
 

Tabel 5.  Aruannete täitmine ja esitamine 

 Vastuste arv 
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Küsimus Jah Ei 

Kas saate õigesti täidetud aruandeid kõigilt asutustelt 

Kas aruandeid esitatakse tavaliselt õigeaegselt 

Kas on asutusi, kes regulaarselt unustavad esitada aruandeid  

Kas esineb probleemi, et aruandeid esitatakse vanadel vormidel 

Kas pidite palju aruandeid üle kontrollima 

Kas aruannetes esineb lohakuse vigu 

6 

12 

7 

10 

13 

14 

8 

2 

7 

4 

1 

0 

 

Tabelis 5 toodud andmete põhjal võib öelda, et aruannete täitmise ja esitamise korrektsus 
jätab soovida. Õigesti täidetud aruandeid saavad alla poole osakondadest. Kasutatakse veel 
vanu vorme. Valdav osa aruandeid tuleb üle kontrollida. Kontrolli vajavate aruannete osakaal 
(%) on osakonniti erinev: ühel puhul tuli seda teha isegi 90%, kahel juhul 75% ulatuses, kuid 
seitsmel juhul piirduti vaid 10%-ga aruannetest. 
Keskmiselt kontrolliti üle 32 % aruannetest. Kindlasti oleneb see kontrollija (epidemioloogi) 
nõudlikkusest. 
Sagedamini esinevate vigadena aruannetes  toodi välja järgmised: 
1) Loogika ja lohakuse vigu (s.h. matemaatilisi) esineb väga palju. 
2) Leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiini puhul ei arvestata eraldi üksikuid komponente (mitmes 
kord saadakse süst leetrite või mumpsi või punetiste  vastu). Tuleb arvestada, et õpilased, kes  
saavad kordusvaktsineerimise leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiiniga, ei pruugi olla varem 
vaktsineeritud kõigi kolme haiguse vastu, mida siis tehti monovaktsiinidega. 
3) Hõlmatuse aruandes eksitakse palju sellega, et millisesse lahtrisse peab lapse märkima, kes  
ta on seda haigust põdenud ja on ka vaktsineeritud selle haiguse vastu. Ühes ankeedis oli 
ettepanek ära jätta lahter põdenud, sest need diagnoosid on pandud tavaliselt kliinilise pildi 
alusel ja ei ole alust selle järgi arvata, et sellel noorel on olemas kaitsekehad antud haiguse 
vastu. Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel ära toodud viimaste aastate hõlmatuse tabelites 
ongi see lahter välja jäetud.  
4) Aruandesse unustatakse panna mõned immuniseerimised (esmajoones plaanivälised 
vaktsineerimised: gripp, puukentsefaliit, marutõbi). 
5) Mõnede immuniseerimiste puhul ei teata mitu süsti läheb kirja vaktsineerimisena ja mitmes 
süst revaktsineerimisena (sagedamini on segadus B-hepatiidi ja difteeria-teetanuse puhul). 
Vaktsineerimisalase dokumentatsiooni täitmise korrektsest iseloomustab tabel 6. 
 

Tabel 6.  Vaktsineerimisalase dokumentatsiooni täitmine 

Vastuste arv  

Küsimus Jah Ei 

Kas vaktsiinide tähistusena kasutatakse saatelehtedel tähistusi 

Kas kirjutatakse täpselt, et tegemist oli dT, DT või DTP-ga 

Kas alati fikseeritakse vaktsiinide seerianumbrid 

10 

14 

12 

4 

0 

2 
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Tabel 5 ja tabeli 6 andmete võrdlemisel võib öelda, et vaktsineerimisalast dokumentatsiooni 
täidetakse paremini kui aruandeid. 

 

5.2.2. Vaktsineerimistega seotud dokumendid 
Üheks probleemseks küsimuseks on õpilaste vaktsineerimisandmete edastamine perearstilt 
kooliarstile ja ka vastupidi.  Pooled (7) osakondadest vastasid, et kooliarstid teatavad 
(mõnedes maakondades osaliselt) perearstile (kui perearst on erinev kui kooliarst), milliseid 
vaktsineerimisi nad õpilasele tegid.  
Enamus kooliarste saadab perearstile andmed kirjalikult (kahjuks jäi täpsustamata, kui tihti 
nad seda teevad ning kuhu perearstid need andmed fikseerivad). Ühes vastuses oli, et 
teatatakse ka telefoni teel. Sel juhul jääb arusaamatuks see, kuidas toimub immuniseerimise 
täpne dokumenteerimine, seeriate ülestähendamine jm.  
Ühes maakonnas esitab laste kaitsepookimiste hõlmatuse tabelid ainult perearst, kes peab 
need andmed koolist küsima. Kontrollimisel on selgunud, et mitte kõik perearstid ei küsi 
kaitsesüstimiste andmeid koolist. Nii võib jääda osa vaktsineerimisi aruandest välja. 
Samas on reglementeerimata küsimus, kas perearstil on kohustus teavitada kooliarsti, kui ta 
teeb õpilasele plaanivälise vaktsineerimise (kooliarst teeb plaanilisi vaktsineerimisi). Praktika 
näitab, et perearstid ei pea üldse vajalikuks kooliarsti teavitada. Praegu ollakse seisukohal, et 
vaktsineerida võib mitut erinevat vaktsiini korraga või ükskõik millise vahega (v.a. kahe 
elusvaktsiini süstimine). Meedikud on tihti segaduses ja ei tea, kuidas käituda. On juhuseid, 
kus koolis tahetakse teha plaanilist vaktsineerimist, aga õpilane ütleb, et perearst mulle alles 
üleeile tegi ühe süsti (näiteks puukentsefaliidi vastu). Vaja on täpsustada küsimus: Kes peab 
keda teavitama ja kuidas tuleb  seda teha.  
Segadus on ka vaktsineerimiste dokumenteerimisega immuniseerimispassi. Küsimusele: “Kas 
sünnitusmajad väljastavad immuniseerimispasse?” vastas “jah” 5, “ei” 7 ja “ei tea” 2 
osakonda. 
“Immunoprofülaktika läbiviimise  kord” (kinnitatud juba 1999. aastal) aga ütleb, et 
sünnitusmajas väljastatakse kõikidele vastsündinutele immuniseerimispass. 
Probleemide olemasolu vaktsineerimiste läbiviimisel näitab seegi, et kõigilt 
epidemioloogidelt küsitakse sageli nõu vaktsineerimiste kohta. 
 
5.2.3. Mitmedoosiliste vaktsiinide kasutamine 
Üheks oluliseks ja sagedaseks küsimuseks on: kui kaua võib avatud vaktsiiniampulli 
kasutada. Vaktsiinid võivad sisaldada ühte doosi või mitut (tavaliselt 10 annust). Need 
vaktsiinid, mida peab enne kasutamist lahustama (lahusti on ühes ampullis ja toimeaine 
teises), tuleb praktiliselt kohe ära kasutada. Siia kuulub ka 10 doosiline tuberkuloosi (BCG) 
vaktsiin. Vaktsiinikarbis on tootja poolne võõrkeelne juhend. Kuna immuunpreparaate 
väljastatakse ampullide (mitte karpide) kaupa, siis originaaljuhendid iga tohtrini ei saagi ega 
peagi jõudma. Tervisekaitse osakondadesse saadetakse vaktsiinid eestikeelsete juhenditega, 
viimaseid paljundatakse ja nii jõuavad arstideni vaktsiinid koos eestikeelsete 
kasutusjuhenditega. Selles juhendis aga ei ole kirjas, kui kaua võib avatud vaktsiiniampulli 
kasutada. 
See küsimus puudutab neid vaktsiiniampulle, kus on 10 doosi sees ja vaktsiini ei pea enne 
lahustama. 
Sellel küsimusele andsid epidemioloogid erinevaid vastuseid: 
lähtuda tuleb immuunpreparaadi kasutusjuhendist (mõeldakse vaktsiiniga  kaasasolevat 
eestikeelset juhendit) -  6 vastust (50%),  
vastavalt WHO nõuetele: kuni järgmise partii saabumiseni, kui pole rikutud vaktsiini 
hoidmise nõudeid – 3 vastust (25%), 
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avatud OPV ampull tuleb ära kasutada samal päeval, difteeria-teetanuse vaktsiini võib 
kasutada 3 päeva – 1 vastus (8,3%), 
difteeria-teetanuse vaktsiini võib kasutada 5 päeva – 1 vastus (8,3%), 
soovitatakse kasutada vaktsiine ainult samal päeval – 1 vastus (8,3%). 
Vastamise lähtusid nad järgmistest dokumentidest: 
Vaktsiinijuhendist – 4 vastust  
SM määrusest (8.04.1999) “Immunoprofülaktika läbiviimise kord”, kus on kirjas, et avatud 
vaktsiinipudeleid võib kasutada vaktsiiniga kaasasolevas eestikeelses juhendis märgitud ajal) 
– 2 vastust (seda aga juhendis toodud ei ole).  
Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori 20.03.2000.a. käskkirjast nr 96-p 
“Immuunpreparaatide soetamise, jaotamise, säilitamise, veo ja külmahea toimimise kord” – 3 
vastust (25%) 
Tervisekaitseinspektsiooni peaspetsialisti suulisest vastusest – 1 vastus 
TKI peadirektori 01.08. 1997.a. juhend - 1 vastus 
Vaktsiinikarbis olevast instruktsioonist (see on võõrkeelne) – 1 vastus 
Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori 20.03.2000.a. käskkirjas nr 96-p on ära toodud WHO 
põhiseisukohad osaliselt kasutatud vedelvaktsiini viaalide (näiteks OPV, DTP, dT) säilitamise 
ja kasutamise kohta. Seal on öeldud, et selliseid vaktsiine võib kasutada järgmistel 
immuniseerimistel kuni uue partii saabumiseni juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:  
vaktsiini säilivusaeg pole möödunud; 
on olemas kontrollitav külmahel.  
Ülaltoodu näitab veelkord ühtsete seisukohtade puudumist vaktsineerimisalases tegevuses ja 
nõustamises. 
 

5.3. Perearstide ankeetide analüüs ja arutelu. 

Perearstide ankeetküsitlus viidi läbi vaid neljas maakonnas. Kokku küsitleti 97 perearsti, 
vastused saadi 83 (86%) perearstidelt. Perearstide immuniseerimisega tegelemise staaži näitab 
joonis 1. 

 

Joonis 1. Perearstide immuniseerimisega tegelemise staaž (aastates) 

 

Valdav enamus (80%) perearstidest on tegelenud vaktsineerimisega vähemalt viis aastat.  
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Vastanutest 60,4% peab perearstipraksises immuniseerimise eest vastutavaks  perearsti ja 
22,6% pidas vastutavaks pereõde. Oli ka vastuseid, et vastutavad nii perearst ja pereõde 
(9,4%), keegi muu (näiteks lastearst, 3,8%), perearst ja keegi muu (3,8%). 
Viimase 4 aasta jooksul oli immuniseerimisalastel kursustel käinud:  
perearstidest 35,2%; 
pereõdedest 69,8%.  
Immuniseerimise läbiviimise korrast tuleneb nõue, et immuniseerimise läbiviija peab olema 
käinud immuniseerimisalastel kursustel ja omama selle kohta tunnistust. Aja nõuet ei ole 
fikseeritud. Küsimuses oli kursustel käimist küsitud nelja aasta jooksul seetõttu, et just 
viimastel aastatel on immuniseerimise valdkonnas seisukohad muutunud. Tõenäoliselt on 
perearste ja meditsiiniõdesid käinud kursustel rohkem, kuid nad on teinud seda varem kui neli 
aastat tagasi. Perearstid kui vaktsineerimise vastutavad läbiviijad peaksid siiski rohkem käima 
vastavatel kursustel. 
 

5.3.1. Vaktsineerimise läbiviimise korraldusest koolis 
Üheselt lahendamata on koolilaste immuniseerimise probleem: kes ja kus peab seda tegema? 
Vastanud perearstidest teenindasid kooli 61,1%. Enamus (72,7%) arvas, et immuniseerimise 
korraldamine koolilastel ei ole raskem võrreldes eelkooliealiste lastega, 27,3% arvas, et see 
on siiski raskem.  
On olnud arvamusi, et kõiki lapsi ja noorukeid peaks immuniseerima ainult perearst. 
Küsitletud perearstidest 79,2 % oli arvamusel, et koolilaste immuniseerimine peaks jääma 
kooli, 15% arvasid, et see võiks toimuda nii ja teisiti, üksikud arvasid, et kõiki kooliealisi 
lapsi peaks vaktsineerima tema perearst. Variant nii ja teisiti (neid vastuseid oli 15%) 
tähendaks ainult üht suurt segadust.  
Õpilase kooli saabumisel esinesid sagedamini järgmised probleemid: 
kooli jõudvad andmed on vaktsineerimise osas puudulikult täidetud  (56% vastanutest), 
õpilane võetakse kooli ilma meditsiiniliste dokumentideta (44%), 
kooli ei jõua üldse andmed õpilase vaktsineerimise kohta (40%). 
Enamus vastanutest (93,3%) väitis, et nad hakkavad puuduvaid vaktsineerimisandmeid ise 
otsima.  
Pole ka ühtset seisukohta, mida tuleks teha õpilase vaktsineerimise dokumentidega õpilase 
koolist lahkudes. Siin anti erinevaid vastuseid: 
vaktsineerimiseandmed antakse õpilase kätte (77,6%), 
need saadetakse järgmisse kooli, kuhu õpilane läks, sealse meditsiinitöötaja nõudmisel 
(28,6%), 
dokumendid saadetakse õpilase perearstile (12,2%). 
Oli ka vastuseid, et jäävad kooli arhiivi (8%),  muu võimalus (8%), saadetakse igal juhul 
järgmisse kooli, kuhu õpilane läks (8%).  
Mõned vastanud pakkusid välja mitut vastusevarianti. Seega ei tegutseta ühtemoodi ka ühes 
koolis mitte. Kuna kindlaid käitumisreegleid ei ole seni olnud, siis tekitas iga arst need ise. 
Samasugune vastuste paljusus esines ka epidemioloogide vastustes. Nemad vastasid, et 
õpilase koolist lahkudes: 
1)  antakse vaktsineerimisandmed õpilase kätte (64,3%), 
2)  need saadetakse perearstile (35,7%), 
3) õpilasele antakse väljavõte või koopia koolitervisekaardist (kui ta soovib), 
originaaldokumendid jäävad kooli (21,4%). 
Oli vastuseid, kus loetleti ära mitu varianti. Kui käitumisviise on palju, siis on raske 
dokumentide ,,jälgi ajada”, sest ei ole teada, kuidas just eelmises koolis tavatseti 
meditsiinidokumentidega ümber käia.  
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Sotsiaalministri 6.mai 2002.a. määrus nr 76, mis jõustus 1. jaanuaril 2003, kehtestab 
tervishoiuteenuste dokumenteerimise korra ja dokumentide vormid. Seal on ka esimest korda 
öeldud, mida tuleb teha õpilase kooli tervisekaardiga, kui ta lahkub koolist: Pärast õpilase 
kooli lõpetamist või koolist lahkumist edastatakse kokkuvõtlik väljavõte õpilase 
tervisekaardist õpilase perearstile. Õpilase tervisekaart säilitatakse vähemalt viie aasta 
möödumiseni õpilase kooli lõpetamisest või koolist lahkumisest. Puudub selgitus, kus 
säilitatakse õpilase tervisekaarti ja kes selle eest vastutab.  
Selgusetuks jääb aga ikkagi küsimus: kuidas peavad  kooli vahetuse puhul järgmisesse kooli 
jõudma lapse vaktsineerimise andmed kui originaal jääb eelmisesse kooli. Samas on nõue, et   
(vastavalt “Põhikooli ja Gümnaasiumi seadusele”) kooli vastuvõtudokumentide seas peab 
olema ka tervisekaart.  
Olukord on selline, et 67,4% perearstidest vastasid, et peale kooli lõpetamist ei jõua õpilase 
vaktsineerimiseandmed nendeni. 32,6% vastanud perearstidest väitsid, et saavad andmed 
kätte.  

 

5.3.2. Immuniseerimise korraldamine maakonnas.   
Palju ebaselgust on küsimuses: kes peab tutvustama maakonnas perearstidele ja kindlasti ka 
kooliarstidele uusi immuniseerimisega seotud õigusakte ja kes peab korraldama 
immunoprofülaktika läbiviimist maakonnas. Küsimuse esimene pool on lihtsam ja sellele 
annab osaliselt vastuse “Immunoprofülaktika riiklik programm…”. Selle alusel peab 
tervisekaitse avalikustama selle programmi alusel väljaantud õigusakte.  
Kui küsida, kes peab tööd koordineerima ja korraldama, siis läheb asi juba segasemaks. Siia 
valdkonda kuuluvad ka küsimused, et kes korraldab nende õpilaste immuniseerimise, kui 
koolis pole kooliarsti, kes ja millal väljastab immuniseerimispasse, kuidas on korraldatud 
vaktsineerimisdokumentide liikumine jne. 
Epidemioloogide vastased küsimusele, kes tegeleb teie maakonnas immuniseerimisega seotud 
probleemide korraldamisega on ära toodud joonisel 2. 
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Joonis 2.  Kes korraldab maakonnas immuniseerimist (epidemioloogide vastused) 

 

SM 8.aprilli 1999.a. määruses nr 28 on kirjas, et immunoprofülaktika läbiviimist maakonnas 
korraldab maakonnaarst. Praeguseks on maakonnaarsti ametikohad kaotatud.  
Kaitsepookimise ajakava muutmise määruses on aga kirjas, et maavanematel korraldada laste 
kaitsepookimine vastavalt riiklikule vaktsineerimiskavale. 
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5.3.3. Vaktsineerimise läbiviimine ja sellega seotud küsimused. 
Vastanud perearstidest 94,3% kutsub imikuid, väikelapsi ja eelkooliealisi lapsi ise aktiivselt 
vastuvõtule, kui vaktsineerimise aeg on käes. 
Laste kaitsepookimise ajakavast kinnipidamise vajaduses  oldi üksmeelel: 54 vastanud 
perearstist 53 arvas, et sellest  peab kinni pidama.  
Immuniseerimiste õigeaegsust käidi 90,4% perearstipraksistes tervisekaitseinspektori poolt 
kontrollimas.  
Kui arstidel tekib vaktsineerimisega seoses küsimusi, siis otsuste tegemiseks otsitakse abi 
mitmesugustest allikatest (Joonis 3).  

 

Joonis 3.  Kust saavad perearstid abi vaktsineerimisega seotud küsimuste lahendamisel 

 

Ankeedis küsiti: kas haiguse põdemine on selle haiguse vastu vaktsineerimise  vastunäidustus. 
Perearstidest arvavasid 11,1%, et jah on alati; 51,1%, et mõnikord ja 37,8%, et põdemine ei 
ole vastunäidustus vaktsineerimiseks.  
Alati on olemas lapsi või noorukeid, kellel puuduvad mingil põhjusel vaktsineerimisandmed. 
Kui neid on püütud otsida ja ikkagi tulemusteta, siis mida tuleks edasi teha.  
Kui perearstinimistusse tuleb eelkooliealine laps ilma eelnevate kaitsepookimiste andmeteta, 
siis vastanud perearstid käituvad järgmiselt: 
73,6% püüab kätte saada tema immuniseerimiseandmeid eelmise perearsti käest, kui andmeid 
ei saa, siis alustab vaktsineerimist algusest peale; 
20,8% jätkab vastavalt vanusele laste kaitsepookimist ajakava järgi; 
Kaks vastust (5,7%) sisaldasid nii esimest viisi (püüab kätte saada eelnevad 
immuniseerimiseandmed, neid leidmata alustab algusest), kui ka teist (jätkab vaktsineerimist 
vastavalt vanusele).  
Laste vaktsineerimisega hõlmatuse aruande täitmiseks peavad arstil olema andmed lapse 
kõikide vaktsineerimiste kohta. On olukordi, kus ema ütleb, et mingeid süste on laps saanud, 
arstil aga dokumente ei ole. Siin oleks väga vaja ühiseid kirja pandud seisukohti 
vaktsineerimiste läbiviijatele.  
Lapsel vaktsineerimise andmete puudumisel soovitavad epidemioloogid arstidele järgmist: 
Oli 12  vastust, neist: 
jätkata lapse vaktsineerimist vastavalt vanusele  kaitsepookimise ajakava järgi (58,%), 
tuleb alustada algusest, kui ei saa andmeid kätte (25%), 
määrata antikehade olemasolu (17%). 
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Otsustamisel soovitati mõnel korral lähtuda lapse vanusest ja tervise seisundist või käituda 
vastavalt situatsioonile, küsitleda vanemaid. Kui perearst jätkab immuniseerimisi vastavalt 
vanusele vaktsineerimiskalendri järgi ja eeldab automaatselt, et lapsele on kõik varasemad 
immuniseerimised tehtud,  siis tuleb ühtlustada, kas laps aruandes näidata kui vaktsineeritu, 
kuigi tal selle kohta andmed puuduvad. Mida teha siis, kui sellisele lapsele hakatakse 
immuniseerimispassi välja kirjutama  või kui tal on tulevikus kaitsepookimise andmeid vaja 
(näiteks välismaale sõiduks). Kas võib kirjutada: “kaitsepookimised on tehtud”. 
 
5.3.4. Dokumentatsiooni täitmine, andmete edastamine 
Juba neli aastat kehtib SM 8.aprilli 1999.a. määrus nr 28, mille järgi on põhiliseks 
immunoprofülaktika läbiviimise registreerimise kohaks isiku immuniseerimispass. 
Perearstidest 38,9 % väitis, et nende perearstipraksises on kasutusel immuniseerimispassid. 
Sealjuures vaid 17% kirjutab ka ise immuniseerimispasse välja. Immuniseerimispasside 
väljakirjutamist ei kontrollita perearstipraksistes, seda väitsid  93,6% vastanutest. 
Vaevalt kolmandiku (32,1%) vastanute arvates on maakonnas kasutusel 
immuniseerimispassid, ühe kolmandiku (28,3%) arvates neid ei kasutata ja üks kolmandik 
(39,6%) ei tea nende olemasolust midagi. 
Enamuses (80,4%) perearstidest pidasid oluliseks, et Eesti Vabariigis oleks igal inimesel 
immuniseerimispass, 19,6% ei pidanud seda aga üldse oluliseks. 
Küsimustele - kes kontrollib immuniseerimispasside väljakirjutamist ja kes peaks seda tegema 
– jäeti suurel osal vastamata (vastavalt 43% ja 31% juhtudest). 57,4% vastajatest arvas, et 
immuniseerimispasside väljakirjutamist ei ole vaja kontrollida, 14,8% jätsid sellelegi 
vastamata. Vähem kui kolmandik (27,8%) pidas kontrollimist vajalikuks.  
Väga oluline on immuniseerimispasside täpne ja unifitseeritud täitmine. 
Vaid 64,2% perearstidest julgeb öelda, et teavad täpselt missuguseid vaktsiinide tähiseid tuleb 
kasutada, 34% vastas, et enam-vähem teab. 85,2% vastanud tohtritest väidab, et saab aru 
teiste meditsiinitöötajate poolt kirjutatud vaktsiinide tähistustest.  
Kas vaktsiini tähis ja vaktsiini nimetus on üks ja sama? Kaitsepookimise ajakavas tuuakse ära 
vaktsiini nimetused (HepB, BCG, DTP, OPV, MMR, dT), SM 6. mai 2002.a. määruses aga 
vaktsiinide tähised (BCG, PDT, OPV, MMR). Allajoonitud vaktsiinid on täpselt selliselt 
määruses kirjas, mõlemad tähistavad läkaköha-difteeria-teetanuse vaktsiini. Milliseid tähistusi 
tuleb kasutada mitteplaaniliste vaktsineerimiste puhul? Osa selgitusi tähistuste kohta on 
toodud SM 6.mai 2002.a.määruses. Sealt aga puudub hiljem vaktsineerimiskalendrisse lisatud 
B-hepatiidi tähis.  
11,5% vastanutest kirjutab patsiendi kaarti vaid vaktsiini firmanimetuse (Fluarix või Euvax ), 
kuid ei kirjuta millise haiguse vastu ta teda vaktsineeris (Fluarix on gripi vaktsiin, Euvax B-
hepatiidi vaktsiin). Viie või kümne aasta pärast on nende vaktsiinide firmanimede järgi raske 
otsustada, millise haiguse vastu vaktsineeriti.. Plaaniliste immuniseerimiste korral on 
võimalik tervisekaitse osakondades säilitatud dokumentidest järele kontrollida, et mis 
vaktsiiniga oli tegu (vaktsiinide seeriate järgi), kuid plaaniväliste puhul mitte. Need  
vaktsiinid ostetakse otse apteegivõrgust ja tervisekaitse nende kohta arvestust ei pea.  
Järelevalve käigus on esinenud 2-3-aastaste laste ambulatoorseid kaarte, kus on ainult 1-2 
sissekannet, aga ei sõnagi sellest, miks ta on vaktsineerimata. Seetõttu küsiti perearstidelt, et 
kas kirjutate  alati patsiendi kaarti, miks te teda praegu ei vaktsineeri (kuigi 
immuniseerimiskava järgi on lapsel vaktsineerimisaeg käes). Vastused jagunesid järgmiselt: 
48,9% kirjutab mittevaktsineerimise põhjuse alati  patsiendi kaarti;   
44,7% kirjutab vahel;  
6,4% ei kirjuta kunagi. 
Vaid 83,3% perearstidest peab vajalikuks kanda kooli tervisekaardile vaktsiini seeriad, 9,3% 
otsustasid sellele küsimusele mitte vastata ning 7,4% ütlesid, et õpilase tervisekaardile ei tule 
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kanda vaktsiinide seeriaid.  Kõikidesse dokumentidesse kuhu kirjutatakse 
vaktsineerimiseandmed, tuleb aga kirjutada ka vaktsiini seeriad. Seega ei ole piisa, et ainult 
83,3% arstidest kirjutab kooli tervisekaardile vaktsiini seeriaid. 
Kui patsiendile tehakse kiirabis kaitsepookimine, siis 20,8% perearstidest saab selle kohta 
alati teatise, 56,3% saab mõnikord sellest teada ja 22,9% ei saa kunagi sellest teada. 
Eelpool küsitleti küsimust, kuidas peaksid kooli ja perearsti vahel vaktsineerimisandmed 
liikuma. Kuidas aga toimitakse, kui laps lahkub perearsti nimistust? Sellele vastati järgmiselt: 
66,7% annavad kõik vaktsineerimisandmed lapsevanema kätte, 
28% saadavad uuele perearstile igal juhul, 
26% saadab uuele perearstile viimase nõudmisel. 
Mõni vastas ka mitu vastusevarianti.  
Koolis võib praegu kasutusel olla veel 3-4 erinevat varianti õpilase tervisekaarte. Vanematel 
õpilastel on erinevaid nõukogudeaegseid vorme, mis on sageli halvasti täidetud. Aastaid peeti 
laste immuniseerimisel kõige tähtsamaks vaktsineerimiskaarti. See oli dokument, kuhu 
kaitsepookimine kindlalt kirja pandi ja seda reeglina patsiendile kätte ei antud. Paljud 
vaktsineerijad kasutavad seda ka praegu, kuigi ta ei ole enam kohustuslik dokument. Viimane 
asjaolu tingib aga selle, et kõik vaktsineerimiskaarti ei pea ja seda ei saa neilt ka nõuda. 
Immuniseerimispassid ei ole aga veel juurdunud tõsisteks ja töisteks dokumentideks. 
Vaktsineerimise  ühtlustatud dokumenteerimine on väga oluline kindlustamaks aruandluse 
usaldusväärsust. Seepärast püüti välja selgitada, millisesse dokumenti pannakse kirja laste ja 
täiskasvanute vaktsineerimised. 
Selle kohta, millisesse dokumenti pannakse laste vaktsineerimised kirja, saadi perearstidelt  
22 (!) erinevat vastuse varianti. Vastused olid järgmised: 
Patsiendi kaarti (uue määruse järgi tervisekaarti) – 92,5% 
Vaktsineerimiskaardile (mida ei peakski enam täitma, kuigi paljudele lastele on ta varem juba 
välja kirjutatud) – 86,8% 
Vaktsineerimisžurnaali (see kohustus on vastavalt SM 8.aprilli 1999.a. määruse nr 28 järgi) – 
77,4% 
Õpilase tervisekaarti – 73,6% 
Immuniseerimispassi – 43,4% 
Arvutisse – 43,4% 
Mõnda muusse dokumenti (toodi ära lapse tervisepass)– 7,5% 
Täiskasvanute vaktsineerimiste kirja panemise kohta saadi 18 erinevat vastusevarianti. 
Sagedamini nimetati. 
Patsiendi kaarti  - 92,6%% 
Vaktsineerimisžurnaali – 75,9% 
Arvutisse sisestati – 35,5% 
Immuniseerimispassi – 25,9% 
Vaktsineerimiskaarti – 16,7% 
Mõnda muude dokumenti (siin ei toodud ära, mis see muu on) – 3,7% 
See küsimus esitati epidemioloogidele ja perearstidele erinevalt. Perearstidele olid 
vastusevariandid ette antud. Laste immuniseerimiste dokumenteerimiseks pakuti 7 ja  
täiskasvanute puhul 6 varianti (lastel oli juures ka kooli tervisekaart). Lisaks oli veel variant: 
mõni muu dokument, milline… 
Epidemioloogidel paluti ise täpselt loetleda need dokumendid (k.a. ka arvuti), kus 
fikseeritakse immuniseerimise andmed. Küsimus oli esitatud eraldi perearstipraksises, koolis 
ja haiglas tehtavate vaktsineerimiste kohta. Ilmnes dokumentide ja terminoloogia paljusus. 
Vastustes sageli samastati ambulatoorne kaart, meditsiinikaart, lapse arengulugu ja/või 
tervisekaart. Samal ajal anti ka vastuseid, et andmed fikseeritakse tervisekaardis ja 
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ambulatoorses kaardis ja/või tervisekaardis ja arenguloos või  vaktsineerimislehel ja 
kaitsepookimiste kaardil. Jääb arusaamatuks, kas neid peetakse erinevateks dokumentideks. 
Perearstide ja epidemioloogide ankeetide vastustest selgus, et nii perearsti juures kui koolis 
kirjutatakse vaktsineerimisandmeid kõige sagedamini patsiendi kaarti (või siis vastavalt kooli 
tervisekaarti), järgmisena vaktsineerimiskaardile ja siis vaktsineerimisžurnaali. 
Halvemini vastasid epidemioloogid küsimusele, kuhu dokumenti kirjutatakse haiglates tehtud 
vaktsineerimised. Kolmes ankeedis jäeti see küsimus vastamata, teistes kõigis vastati, et 
vaktsineerimisžurnaali. Raskusi on hoopis immuniseerimise läbiviimise kontrollimisega 
haiglas:, kas seal peab olema üks immunoprofülaktika eest vastutav isik. Sagedamini on 
vastutajaid ja immuniseerimise läbiviijaid mitu ja puudub koordineerija (eriti tuleb see ilmsiks 
haigla immuniseerimisaruannete puhul). 
Immunoprofülaktika läbiviimise korras on ära toodud, et immunoprofülaktika läbiviimine 
registreeritakse isiku immuniseerimispassis, immuniseerimist teostanud tervishoiuasutuse 
immuniseerimisežurnaalis ja isiku tervisekaardis; immuniseerimispass väljastatakse kõikidele 
vastsündinutele sünnitusmajas, teistele isikutele tervishoiuasutuse või arsti poolt esimese 
immuniseerimise korral ja immuniseerimispassi tuleb kanda ka kõik eelnevalt teostatud 
immuniseerimised.  

 

5.3.5. Immuniseerimise aruandlus ja info kättesaadavus. 
79,6% perearstidest peavad immuniseerimisalast aruandlust vajalikuks, 16,7% ei pea seda 
oluliseks ja 3,7% ei vastanud sellele küsimusele üldse.  
Miks peetakse aruandlust ebaoluliseks? Kas üks põhjustest võib olla nõrk tagasiside 
perearstidele? 
Informatsiooni laste ja noorukite kaitsepookimisega hõlmatuse kohta oma maakonnas saab 
23,4% perearstidest regulaarselt, 46,8% saab vahetevahel, mõnikord ja 29,8% väidab, et ei saa 
sellist informatsiooni kuskilt kätte. 
Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel on hõlmatuse aruanded aastast 1999. Andmed on seal 
esitatud arvuliselt, igaüks peab ise hakkama protsente arvutama. See on aeganõudev ja 
ebamugav. Millegipärast ei ole seal andmeid difteeria-teetanuse revaktsineerimiste kohta. 
Tervisekaitseinspektsiooni aastaraamatutest leiab kaheaastaste laste immuniseerimisega 
hõlmatuse analüüse aastast 1996 ja seda ka  maakonniti, kuid need raamatud ei ole 
perearstidele igapäevaselt kättesaadavad. Tervisekaitse koduleheküljel leiab praegu (30. aprill 
2003.a.) andmeid ainult 2002.a. Eesti laste ja noorukite kaitsepookimisega hõlmatuse kohta. 
 
5.3.6. Nakkushaiguste immunoprofülaktika aruanne 
Nakkushaiguste immunoprofülaktika aruande peavad esitama kõik immuniseerimisega 
tegelevad asutused iga kvartali järel kohalikule tervisekaitse osakonnale. Siin tuleb mainida, 
et eelnevas käsitluses oli mõistel vaktsineerimine kui immuniseerimine kui kaitsepookimine 
laialdasem tähendus. Konkreetseid aruandeid täites tuleb teada ja arvestada, et 
vaktsineerimine on esmase immuunsuse tekitamine organismis. Immuunsuse säilitamiseks 
tuleb mõnede vaktsiinide puhul teha teatud aja tagant korduvvaktsineerimist, mida 
nimetatakse aruannetes revaktsineerimiseks, kirjanduses nimetatakse ka booster- 
vaktsineerimine või booster doos. Esmane immuniseerimine (e. siin siis vaktsineerimine) võib 
koosneda ühest või mitmest doosist (näiteks laps on difteeria-teetanuse-läkaköha vastu 
vaktsineeritud siis, kui ta on saanud kolm süsti; leetrite-mumpsi-punetiste vastu - kui on 
saanud ühe süsti). Revaktsineerimine koosneb meil kasutatavate vaktsiinide puhul ühest 
süstist, kuid seda on mõnede vaktsiinide puhul vaja teatud aja tagant korrata. Siis on tegemist 
juba II revaktsineerimisega või III revaktsineerimisega. 
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Nakkushaiguste immunoprofülaktika aruandesse tuleb kirja panna immuniseerimised 
(vaktsineerimised ja revaktsineerimised), mida  asutuses teostati aruandekvartali jooksul. Siin 
on aruannet esitava asutuse oma tehtud töö.  
Selle aruande tundmise ja täitmise õigsuse selgitamiseks esitati nii perearstidele kui 
epidemioloogidele mitmeid küsimusi. Vastustest selgus rida vajakajäämisi ja probleeme. 
Näiteks: 76,1% perearstidest vastas, et see aruanne näitab inimeste hõlmatust 
immuniseerimisega, ainult 23,9% vastanutest ei olnud sellega nõus.  
Eksimusi on ka konkreetsete immuniseerimiste kirjapanekul. 
Vastavalt riiklikule kaitsepookimiste kavale, tehakse leetrite, mumpsi ja punetiste vastu 
vaktsineerimine 1-aastaselt ja 13-aastastele tuleb teha revaktsineerimine. Need lapsed, kes 
praeguseks on 13 aastat vanad, said esimesed immuniseerimised nende haiguste vastu eraldi 
süstidena. Praegu kasutusel oleva vaktsiiniga (MMR) saavad nad ühe süstiga vaktsineeritud 
kõigi kolme haiguse vastu. 54,3% vastanud perearstidest panevad 13-aastaste laste MMR-i 
automaatselt kirja leetrite, mumpsi ja punetiste revaktsineerimisena (s.t. kordus 
vaktsineerimisena), 45,7% ei pane. Vaja on teada ja kontrollida, kas need lapsed on saanud 
eraldi süstid nii leetrite, mumpsi ja punetiste vastu ning siis vastavalt revaktsineerimistena 
kirja panna. Vastanud perearstidest arvestab 80,4% neid komponente eraldi, 19,6% ei arvesta 
Siin ilmneb erinevus kahe küsimuse vastustes, mida ei oska seletada.. Võibolla oli esimene 
küsimus halvasti sõnastatud või vastati sellele kiirustades ja teisele vastates hakati alles järele 
mõtlema. Kui 19,6% vastanud arstidest ei arvesta seda, kas 13 aastane õpilane on saanud 
esmase või korduva vaktsiinidoosi leetrite, mumpsi ja punetiste vastu, siis näitab ta seda 
statistikas valesti. 
Ka epidemioloogist vastas 21,4% samuti, et 13- aastaste MMR läheb aruandes kirja leetrite, 
mumpsi ja punetiste revaktsineerimisena. 
Imikueas tehakse vaktsineerimine tavaliselt difteeria-teetanuse-läkaköha (DTP vaccinum 
Diphtheria,Tetani et Pertussis) vakstiiniga. See koosneb kolmest süstist ja peale kolmanda 
süsti tegemist läheb ta aruandesse kirja kui vaktsineerimine. Revaktsineerimine koosneb vaid 
ühest süstist ja see tehakse 6-18 kuud pärast esmast vaktsineerimist (kaitsepookimiste kava 
järgi kahe aastaselt, kui ta sai vaktsineerimise õigeaegselt). Peale esimest revaktsineerimist 
tuleb kooliea lõpuni jätkata difteeria-teetanuse (ilma läkaköha komponendita) 
revaktsineerimiste tegemist iga viie aasta järel.   
Kuna läkaköha komponent võib põhjustada erinevaid vaktsineerimise järgseid  reaktsioone, 
siis võib arst otsustada ainult difteeria-teetanuse vaktsiini kasuks. Siin tuleb teada, et on kaks 
nn. erineva “tugevusega” difteeria-teetanuse vaktsiini. Ühte neist tähistatakse DT, see sisaldab 
difteeria toksoidi sama palju kui DTP vaktsiin (30 RÜ). Vaktsiin on näidustatud laste 
vaktsineerimiseks siis, kui DTP-vaktsiini kasutamine on vastunäidustatud. 
Vaktsineerimisjuhend lubab seda vaktsiini kasutada kuni koolieani. Koolitustel on aga öeldud, 
et kasutada võib 10 eluaastani ja nii on see kirjas ka “Vaktsineerija käsiraamatus”. DTP ja DT  
vaktsiini eestikeelsetes kasutusjuhendites on ära toodud, et vaktsineerimine koosneb kolmest 
süstist ja esimene revaktsineerimine on 2. eluaastal. 
Teine difteeria-teetanuse vaktsiin, mida tähistatakse dT (sisaldab DT-st väiksema annuse 
difteeria toksoidi, vaid 2 RÜ), on kasutusel kooliealiste laste ja täiskasvanute 
revaktsineerimisel. Kui pole teada, kas laps on saanud difteeria-teetanuse vastu 
vaktsineerimisi, siis uuesti immuniseerimist alustades tuleks kasutada seda vaktsiini 
(koolituse materjalidest). dT vaktsiini eestikeelses juhendis on öeldud: vaktsineerimiseks 
manustatakse kolm annust ühekuuliste intervallidega ja regulaarseks booster- 
vaktsineerimiseks tuleb manustada üks doos iga 10 aasta järel. Ravimiameti poolt välja 
antavas “Ravimiinfo Bülletäänis” november 2001 nr 32 on kirjas, et  põhivaktsinatsioon 
koosneb küll kolmest süstist, kuid intervallid nende vahel on teised (2 süsti 4-8 nädalase 
intervalliga ning kolmas 6-12 kuud hiljem).  
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Eelnev selgitus oli vajalik, et aru saada, miks perearstid andsid erinevaid vastuseid selle 
kohta, kuidas nad dokumenteerivad difteeria-teetanuse vastu vaktsineerimist. 51,1% vastanud 
perearstidest paneb DT kaks süsti aruandesse kirja vaktsineerimisena (teeb siis tõenäoliselt ka 
ainult kaks süsti), 44,7% paneb DT kolm süsti kirja vaktsineerimisena, 2,1%  arvas, et 
vaktsineerimine koosneb ühest süstist ja üks nutikas vastus oli, et peab tegema kolm, aga 
läheb ka kahega kirja.  
See viimane vastaja selgitas osaliselt probleemi. Nimelt läks eelneval aastakümnendil kaks 
difteeria-teetanuse süsti kirja vaktsineerimisena (seda on näha mõnede vanemate koolilaste 
immuniseerimisandmeid vaadates).  
Erinevad on ka vastused sellele, kuidas pannakse kirja dT esimesed süstid: 
 - 50% perearstidest panevad vaktsineerimisena kirja kaks süsti, 
 - 33,3% paneb vaktsineerimisena kirja kolm süsti, 
 - 16,7% paneb vaktsineerimisena kirja, kui on tehtud juba üks süst,  
 - 10,7% ei vastanud sellele küsimusele.  
Siit järeldub, et pooled perearstid loevad lapse vaktsineerituks, kui ta on saanud juba 2 doosi 
difteeria-teetanuse vaktsiini (olgu siis kasutatud DT või dT vaktsiini). Meedikud ei loe iga 
päev vaktsiinijuhendeid üle. Õiget aruandlust soodustaks see, kui aruande blanketil oleks 
kirjas, mitu doosi läheb kirja vaktsineerimisena. 
Segadus on ka dT esimese revaktsineerimise tegemise ajaga: 
40% perearstide arvates tuleb dT vaktsiiniga teha I revaktsineerimine 5 aasta pärast; 
 33,3% arvates 6-12 kuu pärast; 
 26,7% vastasid, et 10 aasta pärast. 
Selliste erinevuste vältimiseks peaks aruannete juures olema täpsed selgitused. 
Ankeetküsitluse ajal ei olnud riiklikus immuniseerimiskavas sees vaktsineerimist B-hepatiidi 
vastu. Alates 2003.a. märtsist peab selle haiguse vastu vaktsineerimist alustama juba 
sünnitusmajas. Alates 2000. aastast hakati B-hepatiidi vastu vaktsineerima ka 13-aastaseid 
koolilapsi, mis ei ole küll riiklikus kaitsepookimise ajakavas sees. Nendele lastele ostetakse 
vaktsiin haigekassa rahadega ja kooliarstid saavad need kätte apteegist. Plaanilised vaktsiinid 
ostetakse aga  riikliku tellimuse kaudu ja jagatakse arstidele tervisekaitse osakondade kaudu.  
Ravimifirmad pakuvad mitmeid B- hepatiidi  vaktsiine. Põhiliselt on kasutusel Engerix-B ja 
Euvax B. Mõlema vaktsiini puhul koosneb vaktsineerimine kolmest süstist (nii on kirjas ka 
nende vaktsiinide kasutusjuhendites). 
85,7% epidemioloogidest vastasid, et aruandesse läheb vaktsineerimisena kirja kolm B-
hepatiidi süsti. Kaks inspektorit jätsid vastamata. Kuna tundus, et enamusele kontrollijatest on 
see küsimus selge, siis perearstide käest seda ei küsitud. Huvitavam probleem on siin 
revaktsineerimine, mille kohta tuli perearstidelt väga erinevaid vastuseid. 42,2% perearstidest 
arvas, et seda ei peagi tegema, 22,2% arvas, et seda tuleb teha 5 aasta pärast, 13,3% - 10 aasta 
pärast. Oli veel teisigi arvamusi. 
Vaktsiin Euvax-iga  kaasas olevas eestikeelses juhendis on kirjas, et revaktsineerimine on iga 
5 aasta järel. Engerix-ga on asi segasem. “Vaktsineerija käsiraamatus” (1994) on kirjas, et 
immuunsus püsib 5 aastat ja revaktsineerimise vajadus ja teostamise aeg selguvad vastavalt 
küllaldase info laekumisele vaktsiini kohta. Koolitusel on revaktsineerimise ajaks öeldud 8 
või 10 aastat. Viimastel andmetel on Engerix-iga tegelev ravimifirma esindajad väitnud, et 
selle vaktsiiniga vaktsineerides pole revaktsineerimist vaja teha. Kui see nii on, siis järelikult 
Engerix-B annab eluaegse immuunsuse. Kuidas sellises olukorras orienteeruda ja nõu anda, 
kui ei teagi alati millise vaktsiiniga on varem vaktsineeritud. Kõige rohkem on küsimusi 
esitatud meditsiinitöötajate revaktsineerimise kohta. On arste ja õdesid, kelle B-hepatiidi 
vaktsineerimisest on möödas juba 3 või 5 või isegi 8 aastat. Kas meditsiinitöötajale, kes saab  
praegu esmase vaktsineerimise, tuleb kolme aasta pärast teha revaktsineerimine kuna 
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vaktsiiniga kaasas olevas juhendis on nii kirjas. Kas me teame 3, 5 või 8 aasta pärast, millise 
vaktsiini juhendis oli kirjas nii või naa. 
Probleem B-hepatiidi immuniseerimisega näitab  veelkord, kui oluline on 
meditsiinidokumentidesse täpselt üles tähendada kõik vajalikud andmed vaktsiini kohta, 
millega immuniseeriti. 
 

5.3.7. Aruanne “Laste ja noorukite hõlmatus kaitsepookimistega” 
Kõik immuniseerimist teostavad tervishoiuasutused ja perearstid on kohustatud esitama selle 
aruande (edaspidi “hõlmatuse aruanne”) iga aasta 31.dets. seisuga tervisekaitse kohalikule 
asutusele. Tervisekaitse kohalik asutus esitab maakonna koondi Tervisekaitseinspektsioonile 
ja viimane esitab vabariigi koondi Sotsiaalministeeriumile. 
Epidemioloogidest 71,4% ei olnud kindlad, et kõik maakonna lapsed on selles aruandes sees, 
28,6% arvasid, et on küll. 
Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel (www.sm.ee) väljapandud hõlmatuse koondaruannetes 
olevate 1-14-aastaste laste arvu on võrreldud Eesti Statistikaameti koduleheküljel 
(www.stat.ee) olevate 1-14-aastaste laste arvuga (Tabel).  
 

Tabel. Kuni 14-aastaste laste arv vaktsineerimistega hõlmatuse aruandes ja 

statistikaameti andmetel 

  1-14-aastaste  laste arv   

Vaktsineerimistega 

hõlmatuse aruandes 

(seisuga 31.dets.) 

statistikaameti andmetel 

(järgmise aasta 1.jaan. 

seisuga) 

Erinevus 

1999.a. 251 555               250 503  (-1052=) 

2000.a. 242 619              242 408  (+211=) 

2001.a. 234 098               233 829  (+269=) 

 

Võis arvata, et tervisekaitseinspektorite poolt kogutavas aruandes on vähem lapsi kui 
Statistikaameti andmetel ja nii oli see aastatel 2000 ja 2001. Huvitav, et 1999. aasta hõlmatuse 
aruandes on tuhat last rohkem, kui seda oli Statistikaameti andmetel.  
Ühtlustamata on küsimused, kas perearstil peavad aruande arvulises koosseisus olema 
eelkooliealised lapsed, kooliarstil aga kõik tema poolt teenintatava kooli õpilased. Kas 
perearst peab panema oma aruandesse õpilase, keda koolis ei vaktsineerita. 
Ankeetküsitluse vastuste alusel tegutsevad perearstid järgmiselt: 
- 78,3% perearstidest paneb ka immuniseerimisandmeteta lapse aruandes laste arvulisse 
koosseisu kirja ja näitab teda kui vaktsineerimata last; 
19,6% ei pane sellist last üldse oma laste arvulisse koosseisu;  
2,2% vahel paneb ja vahel ei pane.  
Kui perearsti nimistusse tuleb 6-aastane laps, kellel puuduvad varasemad kaitsepookimiste 
andmed ja tema vanemad väidavad, et mingeid süste on ta saanud, siis kuidas näitavad 
perearstid sellist last aruandes järgmiselt: 
77, 8% perearstidest panevad ta aruandes immuniseerimata lapseks (See protsent langeb enam 
vähem kokku eelmise küsimuse 78,3%-ga, et immuniseerimisandmeteta laps pannakse oma 
aruandes laste arvulisse koosseisu sisse, aga näidatakse vaktsineerimata lapsena); 
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22,2% perearstidest näitab sellist last kui immuniseeritud vastavalt riiklikule kaitsepookimise 
kavale (kuigi tal andmed puuduvad). 
Kas on õige sellist last lugeda vaktsineeritud lapseks, kui tal tegelikult 
immuniseerimisandmed puuduvad? Kuidas on võimalik sellisele lapsele väljastada 
immuniseerimispassi? 
Perearstidest 91,7%  pidas vajalikuks, et aruandes oleks võimalus kirjutada, kui palju on neid 
lapsi kelle immuniseerimisandmed puuduvad,  8,3% ei pidanud seda oluliseks. 
Mõlemas ankeedis oli küsimus alaliste vastunäidustuste kohta. Epidemioloogidest vastasid 
14,3%, et lapsevanema keeldumine immuniseerimisest on alaline vastunäidustus. 
Perearstidest arvas selliselt 23,9%. Enamus epidemioloogidest (85,7%) ja perearstidest 
(76,1%) arvasid siiski, et lapsevanema keeldumine ei kuulu alaliste vastunäidustuste hulka. 
Võib-olla peaks ka alalised vastunäidustused  olema aruande juures kirjas.  
Sageli küsitakse tervisekaitseinspektorite käest, kuhu lahtrisse märkida laps, kes on põdenud 
haigust (peamiselt on küsimused punetiste kohta) ja ka vaktsineeritud selle haiguse vastu. 
Nimelt on hõlmatuse tabelis küsitud ka põdenute arvu.1996. ja 1997.aasta aruannetes “Laste, 
õpilaste ja noorukite hõlmatus kaitsepookimisega” oli järgmine selgitus: “Kui laps haigestus 
haigusesse, mille vastu ta oli varem immuniseeritud, siis arvestatakse ta vastavat haigust 
põdenud laste hulka”. Järgnevate aastate aruannetes enam neid selgitusi ja juhiseid ei ole. 
Huvitav on võrrelda epidemioloogide ja perearstide arvamusi selle kohta, kuhu pannakse 
aruandes laps kirja, kui ta on põdenud punetisi ja ka vaktsineeritud punetiste vastu. 
Epidemioloogide arvamused olid: 
põdenute hulka (50%); 
vaktsineeritute hulka  (42,9%); 
mõlemasse (7,1%). 
Perearstide vastused said teistsuguse pingerea: 
vaktsineeritute hulka (60,4%); 
mõlemasse (33,3%); 
põdenute hulka (6,3%). 
Neid numbreid vaadates tuleb meeles pidada, et ühe epidemioloogi võib võrdseks lugeda ühe 
maakonnaga. Perearstid on siin vaid nelja maakonna omad. Perearstidest vastas 33,3%, et 
selline laps tuleb panna nii põdenute kui vaktsineeritute hulka. Võib arvata, et need perearstid 
on selle ühe epidemioloogi järelevalve all, kes samuti vastas “mõlemasse” ja annab sellist nõu 
ka oma perearstidele. Suhteliselt suur protsent “vaktsineeritute hulka” tuleneb sellest, et 
ülejäänud 3 selle regiooni epidemioloogid valisid ka selle vastuse variandi. Kui esitada  see 
küsimus kõikidele perearstidele, siis nende vastuste jaotus võibolla oleks sarnasem 
epidemioloogide omale. 
Eeltoodu kinnitab, et vaktsineerimisalaste aruannete täitmises on mitmeid olulised aspektid 
ühtlustamata ning esineb erinevaid arusaamisi. 
Enamus perearstidest (83,3%) vastas, et on vaja immuniseerimisega seotud aruannete täitmise 
juhendeid. Need aitaksid tõsta immunoprofülaktika aruandluse kvaliteeti ja usaldusväärsust.  
 

6. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 
Väikelaste (kuni 2.a.) hõlmatus immuniseerimisega on uuritud maakondades kõrge ja vastab 
Maailma Terviseorganisatsiooni nõuetele. 
Immunoprofülaktika korraldamine ja läbiviimine riigikoolides (hälvikute 
      erikoolid ja sanatoorsed koolid) on korraldamata. 
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Immuniseerimise järelevalves ei tegutseta kõikides maakondades ühtsete reeglite ja 
seisukohtade järgi. Puuduvad juhised selle kohta, mida tuleb kontrollida, kuidas seda teha, 
puudub ühtne kontrollakt. 
Immuniseerimise dokumenteerimiseks puudub ühtne süsteem. Tehtud immuniseerimised 
kantakse erinevates asutustes eri liiki dokumentidesse. Vaja on jätkata immuniseerimispassi 
kasutuselevõttu. 
Õpilaste vaktsineerimisandmete edastamine kooliarstilt perearstile, õpilaste kooli vahetamise 
või lõpetamise puhul on ühtlustamata. 
Puuduvad ühtsed seisukohad, kuidas toimida lastega, kellel puuduvad immuniseerimise 
andmed või kellel on kaitsepookimised riikliku vaktsineerimiskava järgi hiljemaks jäänud. 
Esineb erinevaid arusaamu statistiliste aruannete täitmise osas. Olulisemad nendest on:  
- millal lugeda laps vaktsineerituks või revaktsineerituks; 
- kuidas panna hõlmatuse aruandesse laps, kellel puuduvad kaitsepookimise andmed; 
- kes peab vaktsineerimisega hõlmatuse aruandesse kirja panema koolilapsed. 
Vaja on koostada lihtsad ja selged juhised immunoprofülaktika aruannete täitmiseks. 
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SUMMARY 
Immunization is important medical activity to prevent and control infection diseases. Disease 
incidence is the principle measure of impact of the immunization system and immunization 
coverage is key measure of system performance and output. 
Surveillance of immunization in Estonia must do Health Protection Inspectorate and its 
departments. 
The hypothesis of master project was, that doctors and inspectors do not follow working in 
immunization field the same principles. 
The aim of current master project is to describe problems and questions that figure in doctors 
and inspectors immunization work. 
Material for this project was collected from April 2002 until April 2003. After that there are 
no considered in this work changes what had done in immunization legislation. 
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In the overview there are positions of World Health Organizations (viewpoints), WHO 
European region targets, some statistics data of cases vaccines-preventable diseases in Europe 
and Estonia and coverage of immunization in Estonia 1999-2002. 
One chapter is devoted to legislation (now apply).  
Important is to know what institutions are doing immunization. 
To achieve purpose of this work there was done two questionnaires: first among 
epidemiologists and second among family doctors of four counties. 
The objectives of the questionnaires are to get answers next questions: 
Does the immunization documents are inform same way, 
Does they move in same wise between doctors, 
Who must organise immunization in counties, 
Does statistical data are collect same way, 
Does inspectors do surveillance of immunization same way, 
What doctors are doing, if they do not have child immunization data. 
Based on the results of this study it can be concluded that, there are many disagreements, how 
to solve the immunization problems. School and family doctors do not act the same way and 
inspectors do not making surveillance of immunization same way.To raise quality of 
immunization and trustworthy of statistics is need to devise participate instructions. 
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