Koolilaste
vaktsineerimine,
kooliõe rõõmud ja mured
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Immuniseerimise korraldamise nõuded
• Immuniseerimist tohib teostada arst, õde või ämmaemand, kes on täies mahus
läbinud immuniseerimisalase täiendusõppekursuse vastavalt Sotsiaalministeeriumi
poolt heakskiidetud programmile ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse.
Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.
• Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
õpilase immuniseerimisest tema seaduslikku esindajat ning küsib õpilase
immuniseerimiseks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat
immuniseerimist. Õpilase seadusliku esindaja nõusolek või keeldumine
vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda säilitatakse
õpilase tervisedokumentide hulgas.
• Õpilase immuniseerimise ära jäämisel lähtub koolitervishoiuteenuse osutaja õpilase
seadusliku esindaja varem esitatud nõusolekust ning teavitab õpilase seaduslikku
esindajat uuest immuniseerimise ajast vähemalt üks nädal enne selle läbiviimist.

Miks on vaktsineerimist koolis parem läbi viia?
• Lai õpilaskond ja kõik on ühes kohas.
• Kergem organiseerida.
• Vaktsineerimine toimub plaanipäraselt.

• Paindlikkus vaktsineerimise korraldamisel.
• Vaktsineerimised toimuvad õppekeskkonnas, kaob vajadus minna
tervisekeskusse.

• Õpilane ja tema vanem säästab aega.

Natuke statistikat (2016.a nakkushaiguste
immuunprofülaktika Sihtasutuses)
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Mis teeb kooliõele muret?
• Puudulikud vaktsineerimise andmed või andmete leidmine on keeruline (sotsiaalselt
ebastabiilsed pered, teistest riikidest tulnud lapsed, puudulikult täidetud arstitõendid).
• Suur ajakadu seoses korduvate immuniseerimisenõusoleku küsimise ja meeldetuletustega.
• Lapsevanem lubab vaktsineerida perearsti juures, mida tegelikult teeb väga harva, pidev
monitooring.
• Keeldumise korral ei soovi lapsevanem täita keeldumisavaldust.
• Kooliõe ja perearsti erinevad seisukohad (nt, difteeria-teetanuse vastase vaktsineerimise
vahel intervall 5 aastat).
• Laps puudub koolist pikka aega (turvakodus, käib harva koolis, koduõppes).
• Laste hilinenud vaktsineerimised vs. Immuniseerimine immuniseerimiskava tähtaegadest
mittekinnipidamise korral.

• Vaktsineerimisest keeldunute arv tõusutrendis.
• Immuniseerimise hõlmatuse aruanded küsitava täpsusega.

Mõned näited 2017.a. kooli mineva lapse tervisetõendis
olevatest immuniseerimise andmetest
• Otsus: Tehtud juuni 2014 I revaktsinatsioon Pentaxim. Tetraxim lubatud juuni
2018 – vahe peab olema 4 aastat.
• Otsus: terve, areng eakohane. Vaktsineeritud riikliku kalendri alusel, Tetraxim
jääv dets 2017 (pole veel 5 a vahet)

• Otsus: Terve. Võib kooli minna. Kõik vaktsineerimised riikliku programmi järgi
• Immuniseerimised vastavalt kalendrile…
• Vaktsineeritud vastavalt riiklikule vaktsineerimiskavale…

• Arstlik läbivaatus: läheb kooli. Immuniseerimised: vt vaktsineerimispass
• Immuniseerimised - vt. digilugu

Foorumid
• Kirjutan nüüd pika jutu seoses koolis laste vaktsineerimisest ja minu meelest
vanematega manipuleerimisest. Laps tuli koolist koju teatega, kuhu paluti
lapsevanema või hooldaja allkirja, et kooliõde soovib minu last vaktsineerida.
Ütlesin siis lapsele, et sellele ma alla ei kirjuta ja palun ütle kooliõele edasi, et me
ei vaktsineeri koolis….
• Küsiks nüüd teiste lastevanemate käest, kuidas teie käituksite? Kas kirjutaksite
kooliõe rahustamiseks ikkagi sellele keeldumisele alla? Lisaksite omalt poolt
märkuse, et last vaktsineerib perearst?...

• Mina olen ka selle poolt, et perearst teeks (on teinudki), mitte kool…

.

• Siin oli jutuks, et vaktsineerimiseks tuleb küsida vanema nõusolekut - paraku on
minu reaalseks kogemuseks olnud totaalne rünnak-ajupesu, vabatahtlikkusest
oli asi ikka väga-väga kaugel.
• Ka ökoemadest võib aru saada - nende argumentatsioon ei ole ju samuti laest
võetud, vaid tugineb elulistele kogemustele-uuringutele….
• Mis toimub? Ega see Nõuka aeg ole, et koolis tehakse vaktsineerimisi. Lapsi
vaktsineeritakse ikka oma arsti juures aga mitte koolis….
• Suur vahe, kas vaktsineerib mu last kooliõde, kes on heal juhul möödaminnes
mu last näinud või perearst, kes tunneb last sünnist, teab tervislikku seisundit,
allergiate olemasolu või üldist seisundit. Isiklikult ei laseks kooliõel peale
kaalumise-mõõtmise või valuvaigisti andmise mitte midagi muud lapsega
teha….
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E-Immuniseerimispass
• Immuniseerimispass on uus teenus, mis koondab immuniseerimise andmed
tervikvaateks. Kui Sinu immuniseerimisepassil ei ole andmeid
immuniseerimistest, siis see on tingitud sellest, et tervishoiuteenuse osutajal
on veel vajalikud arendused pooleli. Seni on Sul võimalik näha oma
immuniseerimise andmeid immuniseerimise teatistelt, ambulatoorsetelt või
statsionaarsetelt epikriisidelt.

Immuniseerimise andmete otsing
Otsing haigusjuhtudest

Otsi ajavahemikust:
Kuupäev
Otsin

01.01.2010

30.05.2014 - 31.05.2014

Number
1704673
19530
1650655
1638488
1513410
5392
1188385

21.04.2014 - 21.04.2014

1017692

2.12.2013 - 2.12.2013

967088

24.06.2013 - 24.06.2013

1724
1669
1364
822527

10.05.2013 - 10.05.2013

795783

4.04.2013 - 4.04.2013

774488

05.10.2017

Otsing haigusjuhtudest
• Digiloo haigusjuhtum nr 0000 Ambulatoorne epikriis nr 0000 versioon 1

• Immuniseerimine 02.08.2013 - 103 H.influenza, tüüp B,
• Vanusegrupp 00
• Vaktsiin J07CA87 - difteeria toksoid+Clostridium vaktsiin+läkaköha toksoid+läkaköha
filamentoosne hemaglutiniin (FHA)+poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiin, tüüp
1+poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiin, tüüp 2+poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiin,
tüüp 3+haemophilus influenzae B, puhastatud konjugeeritud antigeen
• Partii nr J4122-1
• Annus 0.5 ML

• Immuniseerija N0000

Immuniseerimise teatis
Tervishoiuasutus Tallinna

Immuniseerimise teatis nr 895aaac3-9d62-4efb-80d3-6c6da55db3c9 vers

Koolitervishoid SA

Immuniseerimine
Immuniseerimise
kuupäev

Mille vastu
immuniseeriti

02.04.2013

difteeria vastu, läkaköha
vastu, teetanuse vastu

Immuunpreparaat

Boostrix

Partii
number

Manustatud
annus

AC37B085AA 0.5 ml

Manustam
kordsus

Meie ootused
• Ühtne terviseinfo vahetuse e-süsteem ja hea koostöö TTO vahel
• E-passi projekt – ellu
• Vaktsineerimisega seotud tahteavalduste (nõusolekud ja keeldumised) esitamine
oleks lihtne ja mugav
• Tervise e-süsteemi juures on statistikamoodul → immuunprofülaktika,
immuniseerimisega hõlmatuse aruanded
• Hästi korraldatud vaktsineerijate koolitus - kuidas suhelda õpilase ja
lastevanematega

• Avalikuses positiivse suhtumise loomine – teavitamine ja koolitus
• Lihtne info kättesaadavus sihtrühma poolt kasutatavates meediakanalites, nt FB ja
avalik meedia + arvamusliidrid + Google
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