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Infomüra on suur





Projekt “Vaktsineerimine- meie laste tervem tulevik
● Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi all tekkinud projekt sügisel 2013 

arstiteadusüliõpilase eestvedamisel koostöös SA TÜK  arstide ja 
õppejõududega.

● Korraldame igal aastal  intensiivse vaktsineerimise teemalise koolituse 20 
üliõpilasele, eesmärgiga anda süvendatud teadmiseid perekoolides loengute 
läbi viimiseks. 

● Oleme loenguid perekoolides, nõuandlates ja haiglates andnud juba  
kolmandat aastat.





Mis teemasid käsitleme?

1. Vaktsiinide toimemehhanism
2. Vaktsiinvälditavad haigused
3. Vaktsiinide kõrvaltoimed
4. Müüdid ja hirmud- tiomersaal, MMR ja autism
5. Lapse lähedaste vaktsineerimine
6. Laste täiendav vaktsineerimine
7. Infomaterjalid- kust saada adekvaatset infot?



Statistikat, kevad 2015

Perioodil veebruar-juuli 2015: perekoolides 13 loengut
Inimesi osales 213, kõigile anti võimalus anda tagasisidet.
→ meieni jõudis tagasi 150 ankeeti 
Info loengute toimumise kohta jõudis osalejateni enamasti 
perekooli kaudu (99 vastajat), samuti meedia vahendusel (14 
vastajat) ja plakati kaudu (12 vastajat).



Iga % on võit !

Küsimustele vastas 138 lapseootel, 18 lapsevanemat ning 4 
“muu” osalejat. 

52% lapseootel inimestest plaanis enne loengut vaktsineerida 
laps kõigi kavavaktsiinidega, pärast loengut 60%.

Kõige suurem muutus: teadlikkuse tõus lisavaktsiinide osas. 
62% ei plaaninud vaktsineerida enne lisavaktsiinidega, pärast 
langenud 34%-le.



Mis on uus ja huvitav?

● Info laste vaktsineerimiskava välistest  lisavaktsiinidest
● Info rasedate vaktsineerimisest
● Vaktsiinvälditavate haiguste epidemioloogia Euroopas
● Info elavhõbeda ( tiomersaal) mitte kasutamise kohta 

Eestis
● Konkreetne numbriline info, info müütide kohta,vajadus korrata difteeria-

teetanuse süsti iga 10 a tagant, Wakefieldi seos autismi müüdiga, haiguste 
olemus, vaktsineerimise efektiivsus, jne...



Mida meilt kõige rohkem küsitakse?
1. Miks peab B-hepatiidi vaktsiini tegema nii varakult?

2. Tiomersaal B- hepatiidi vaktsiinis- kas kolmedoki poiss võis saada mürgituse?

3. Kas liitvaktsiine võib ühekaupa teha? 

4. Miks tehakse MMR nii hilja?

5. Kas vaktsiine võib imetamise ajal teha?

6. Rotaviirusvaktsiini ja invaginatsiooni seos



Kas teadsid, et...
● ...rasedale võiks teha läkaköha vaktsiini?
● ...gripp võib rasedale lõppeda surmaga?
● ...rasedaid peab tuulerõugete korral ravima immuunoglobuliiniga?
● ...rasedaid ei tohi vaktsineerida elus-nõrgestatud vaktsiinidega?

Pereplaneerival naisel on võimalus määrata leetrite-mumpsi-punetiste antikehi 
(Oluline neile, kes sündinud 1980-1992!)



Raseda 
vaktsineerimine



Vaktsiiniga läkaköha vastu
● Imikute vaktsineerimine läkaköha vastu 3 kuu vanuses
● CDC andmetel aastatel 2000-2014 aasta lõpp esines USA-s 277 läkaköha 

surma juhtu, neist 241 olid alla 3 kuu vanused imikud.

                                                            

                                                                      Just neid numbreid, saame langetada!



● Rasedat vaktsineeritakse Tdap vaktsiiniga.
● Parim aeg on selleks 27. kuni 36. rasedusnädal.

○ Boostib antikehade taset piisavalt, et toimuks antikehade ülekanne emalt lootele!

○ Vaktsineerimine on vajalik iga uue raseduse ajal, antikehade transmissooniks vajalik tase ei 
jää pikalt püsima!

○ Vereanalüüsidega antikehade  taseme määramist ei soovitata.

● Võimalik vaktsineerida naist ka sünnituse järgselt. ( NB! Antikehade teke võtab ca 2 
nädalat aega!)





.. veel samast artiklist...
Gripp on haigus, mille osa inimesi põeb läbi kergelt ja kiiresti. Rasedatel võib aga gripp kulgeda raskelt ja põhjustada tõsiseid 

tüsistusi. Grippi haigestumisel on neil suurem tõenäosus sattuda haiglasse ja surra. Gripihaige raseda veel sündimata last ohustavad 

ka enneaegne sünd ja alakaalulisus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kinnitusel on vaktsineerimine hooajalise gripi vastu parim rasedusaegne valik emale 

ja lapsele. Maailmas vaktsineeritakse igal aastal hooajalise gripivaktsiiniga miljoneid rasedaid ning see vaktsiin on osutunud neile 

ohutuks. Pärast vaktsineerimist kandub ema immuunsus edasi ka lapsele, kaitstes teda esimese kuue elukuu jooksul. Alla kuue kuu 

vanused imikud on vaktsineerimiseks liiga noored, mistõttu neid ei vaktsineerita.

Terviseameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnul on viimastel aastatel Eestis gripi tõttu surnud kaks rasedat naist, kes olid 

vaktsineerimata. Temale teadaolevalt õnnestus ühe naise laps päästa. Naine haigestus grippi oma meest põetades.



Hooajalise gripi vastu vaktsineerimine
● KEDA? 

○ Kõiki rasedaid, kelle II ja/või III rasedustrimester jääb gripihooaega
○ Alla kuue kuu vanuseid lapsi ei vaktsineerita 

● MIKS?
○ Rasedad kuuluvad gripi raskete tüsistuste riskigruppi! 

● KUIDAS?
○ Klassikaline vaktsiin sisaldab kahte gripi A-tüve ja ühte B-tüve
○ Efektiivne kaitse püsib ühe gripihooaja vältel
○ Teostatakse üks i/m süst



Kus me praegu tegutseme:

● SA Tartu Ülikooli Kliinikum
● SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla
● AS Ida-Tallinna Keskhaigla
● Pärnu haigla

+loengud õenduse ja ämmaemanduse õppekava 

üliõpilastele Tartus ja Tallinnas



Kuidas saada meiega kontakti ?

Meie kohta saab lisainfot:

http://www.eays.ee/et/toogrupid/vaktsineerimine/

Meile saab kirjutada:

vaktsineerimine@gmail.com

Oleme avatud uutele pakkumistele 

ja kutsetele!
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