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Riikliku immuniseerimiskava eesmärk

• Tagada elanikkonna (ennekõike laste ja 
noorukite) piisav, ühtlane ja õigeaegne 
vaktsineerimine, mis aitab ära hoida või 
vähendada vaktsiin-välditavaid 
nakkushaigusi, nendest tingitud 
haiguskoormust, sh tüsistusi ning 
surmajuhtumeid. 



Riikliku immuniseerimiskava 

põhimõtted

• Saavutamaks piisav, ühtlane ja õigeaegne 
vaktsineerimistega hõlmatus peab 
immuniseerimiskava olema:

- elanikkonna/sünnikohordi põhine

- ühetaoline

- kõikihõlmav



Riikliku immuniseerimiskava korraldamine

Hankeprotsess (SoM)

Vaktsiinide jaotus, 

säilitamine ja arvestus (TA)

Immuniseerimise 

korraldamine (TTO)

Aruandlus, hõlmatuse 

seire ja järelevalve (TA) 

Kõrvaltoimete seire 

(RA)

Immuniseerimiste 

rahastamine (EHK)



Põhimõtted riikliku immuniseerimiskava 

täiendamisel

Immuniseerimiskava täiendamine on aeganõudev 

protsess, sest otsus:

- peab olema tõenduspõhine ning eeldab eelnevat 

põhjalikku analüüsi

- tähendab riigile pikaajalist kohustust

- peab kandma pikaajalist eesmärki

- tähendab eelarvevahendite ette taotlemist ja 

planeerimist

- tähendab hankemenetluse ettevalmistamist ja 

läbiviimist



Kriteeriumid riikliku 

immuniseerimiskava täiendamisel

Vaktsiin-välditava nakkushaiguse haiguskoormus, sh:

- levimus ja haigestumus,

- epidemioloogiline prognoos,

- haiguse raskus ja eluohtlikkus,

- mõju elukvaliteedile 

Haiguse epideemilise leviku potentsiaal

Vaktsiini tõhusus, ohutus ja talutavus

Vaktsiini mõju praktikas haiguskoormuse leevendamisele, 

selle mõõtmise võimalikkus

Alternatiivsete ennetusmeetmete olemasolu, nende 

võrdlev tõhusus ja rakendatavus



Kriteeriumid riikliku 

immuniseerimiskava täiendamisel

Vaktsineerimise vastuvõetavus/soostumus/ootused 

tervishoiutöötajate, sihtrühma ja üldsuse hulgas

Vaktsineerimise teostatavus loodetud kasu saamiseks 

vajalikus mahus ning rakendatavus arvestades kehtivat 

immuniseerimise praktikat

Vaktsineerimise kulutõhusus ühiskonna perspektiivist 

võrreldes praeguse praktikaga, vaktsineerimise 

kulutõhusus võrreldes alternatiivsete ennetusmeetmetega

Vastavus riigi rahalistele vahenditele

Prioriteetsus teiste vaktsineerimistega võrreldes

Eetilised aspektid vaktsineerimise lülitamisel/lülitama 

jätmisel riiklikusse immuniseerimiskavasse



Immuniseerimiskava eelarve

• 2013. aasta eelarves ettenähtud summa 

vaktsiinide hankeks oli 2 535 624,68 €

• Vaktsiinide kassapõhine kulu 2013. aastal oli 

1 992 245,87 €

• Immuniseerimiskava täiendamisel uute 

vaktsineerimistega on rahaline mõju eelarvele 

märkimisväärne – uued vaktsiinid on reeglina 

oluliselt (kuni kümnetes kordades) kallimad 

võrreldes seni hangitutega 



Otsustusprotsess

Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjon

Lisaks Sotsiaalministeeriumile esindatud:
� Terviseamet
� Ravimiamet 
� Eesti Haigekassa

ja erialaühendused:
� Eesti Infektsioonhaiguste Selts
� Eesti Perearstide Selts
� Eesti Lastearstide Selts
� Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
� Lastekaitse Liit
� Eesti Õdede Liit
� Eesti Ämmaemandate Ühing

ja immuniseerimisvaldkonna eksperdid



Otsustusprotsess

• Uute vaktsineerimiste lülitamine riiklikusse 

immuniseerimiskavasse ei saa olla eesmärk 

omaette

• Oluline eelnevalt hinnata vajalikkust, 

kuluefektiivsust, tagada jätkusuutlikkus, ohutus, 

saavutada ja hoida kõrge hõlmatus

• Tagada teavitus ja teadlikkus

• Uurida vaktsineerimise mõju vaktsiin-välditava 

nakkushaiguste epidemioloogiale

• Uurida vaktsiinide efektiivusust nende 

kasutamisejärgses praktikas



Riiklik immuniseerimiskava (kehtiv)

Vanus Vaktsiini nimetus ja manustamise 
kordsus 

12 tundi HepB 1 

1–5 päeva BCG 

1 kuu HepB 2 

3 kuud IPV-DTaP-Hib 1

4,5 kuud IPV-DTaP-Hib 2

6 kuud IPV-DTaP-Hib 3 + HepB 3 

1 aasta MMR 1

2 aastat IPV-DTaP-Hib 4 

6-7 aastat IPV-DTaP

12 aastat HepB 1,2,3*

13 aastat MMR 2 

15-16 aastat dTap

25 aastat ja iga 10 a. tagant dT



Riiklik immuniseerimiskava (al. 01.07.2014)

Vanus Vaktsiini nimetus ja manustamise 
kordsus 

12 tundi HepB 1 

1–5 päeva BCG 

1 kuu HepB 2 

2 kuud RV 1

3 kuud IPV-DTaP-Hib 1 + RV 2

4,5 kuud IPV-DTaP-Hib 2 + RV 3*

6 kuud IPV-DTaP-Hib 3 + HepB 3 

1 aasta MMR 1

2 aastat IPV-DTaP-Hib 4 

6-7 aastat IPV-DTaP

12 aastat HepB 1,2,3**

13 aastat MMR 2 

15-16 aastat dTap

25 aastat ja iga 10 a. tagant dT



Miks rotaviirusnakkus?

• Haigus on väga sage ja levib tihti puhangutena

• Haigestunutest enamiku moodustavad imikud ja 

alla 5-aastased väikelapsed

• Kõrge hospitaliseerimiste osakaal ning sellega 

kaasnevad tervishoiukulud

• Alternatiivsed ennetusmeetmed vähetõhusad

• Kulutõhusus? 



Mida tahame saavutada?

• Kõrge imikute hõlmatus vaktsineerimisega (>95%) 

rotaviirusnakkuse vastu ning seeläbi:

- haigusest tingitud tervishoiukulude märkimisväärne 

vähenemine, sh ennekõike väikelaste 

hospitaliseerimisest ning haigus- ja hooldushüvitistest 

tingitud tervishoiukulude kokkuhoid;

- muude mitte-tervishoiu kulude kokkuhoid;

- puhangute ärahoidmine; 

- võimalike surmajuhtumite tõenäosuse viimine olematuks;

- soolenakkuste haigestumise osakaalu vähendamine.



Tulevikusuunad

• 2015. a. immuniseerimiskava alusdokument, mis 

analüüsib mh:

- imikute vaktsineerimise ajakava riiklikus 

immuniseerimiskavas

- kuuevalentse liitvaktsiini kasutuselevõtmist, st 

ühtlasi HepB vaktsineerimine hilisemas vanuses



Tulevikusuunad laiemalt

• Pneumokokk-nakkus - riskirühma laste 

vaktsineerimine

• HPV - vaktsineerimise soodustamine

• Puukentsefaliit – vaktsineerimise kulutõhususe 

uuring (oktoober 2014)

• Gripp – riskirühmade vaktsineerimise 

kulutõhususe uuring (mai 2014)  



Tulevikusuunad veel laiemalt

• E- immuniseerimispassi projekt

• Immuniseerimist reguleerivate õiguslike 
aluste korrastamine ja täiendamine, sh:

- iseseisva immuniseerimise õiguse 

laiendamine,

- immuniseerimise korraldamine epideemia 

korral,

- immuniseerimise rahastamine jm



Tänan tähelepanu eest!


