
 

 

 

Lisa 1. 
 

 

 

Lugupeetud lapsevanem! 

 

Soovin Teie nõusolekut Teie lapse (ees- ja perekonnanimi)___________________________ 

järjekordseks (korduv)vaktsineerimiseks vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale 

poliomüeliidi vastu.  

 

Poliomüeliidi vastu immuniseerimiseks kasutatakse inaktiveeritud vaktsiini (IPV).  

 

Lapsele tehakse üks süst õlavarre piirkonda. Vaktsineerimisjärgseteks kõrvalnähtudeks võivad 

olla punetus, valulikkus ja turse süstimiskohas. Harvem võib esineda palavik, pea- ja 

lihasevalu, halb enesetunne ning väga harva ka nõgestõve lööve. Ülalmainitud nähud kaovad 

tavaliselt kahe-kolme päeva jooksul.  

 

Üldinfo poliomüeliidi kohta on lisatud. 

 

Küsimuste korral helistage tel. zzzzzzz, E-R 10.00 – 14.00 või kirjutage e-aadressile  xxxxxx . 

 

    

                                                                     

                                                                 Kooliõde _________________________________ 

 

    

                                                                      

 

 

Lapsevanem ________________________________________________________________ 

                                                  (ees- ja perekonnanimi) 

 

 

Olen nõus:      _______________________________________________________________ 

                                                        (kuupäev, allkiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poliomüeliit 
 

Mis on poliomüeliit? 

Poliomüeliit ehk lastehalvatustõbi, on äge viiruslik nakkushaigus, mida iseloomustavad 

üldintoksikatsiooni nähud ning sageli ka kesknärvisüsteemi kahjustus, mis avaldub lõdva 

halvatusena.  

 

Kuidas võib nakatuda? 

Nakkusallikas on haige inimene või viirusekandja, kes eritab viirusi roojaga ja ülemiste 

hingamisteede sekreediga. Nakkuse ülekanne toimub inimeselt inimesele peamiselt saastunud 

toiduga, vee ja esemetega või õhu kaudu.  

 

Millised on poliomüeliidi haigusnähud? 

Riskirühmaks on põhiliselt alla 5-aastased lapsed. Ehkki poliomüeliit on valdavalt laste 

haigus, haigestuvad sellesse ka täiskasvanud. Tüüpilisteks nähtudeks on valud erinevates 

kehapiirkondades, eriti seljas, lülisamba komplemisel ja pea või seljalihaste painutamisel. 

Sageli esinevad valud just nendes jäsemetes, kus hiljem kujunevad halvatused. 1/200 

juhtudest tekib halvatus, mis 5-10% lõpeb surmaga. Ligikaudu ¼ paralüütilise haigusekuluga 

haigetest jäävad invaliidideks. 

 

Kuidas hoiduda haigestumisest? 

Kõige kindlam ennetamisviis on vaktsineerimine. Poliomüeliidi vaktsiini manustatakse lastele 

liitvaktsiini koosseisus. Vastavalt immuniseerimiskavale vaktsineeritakse lapsi ja noorukeid 

poliomüeliidi vastu rutiinselt järgnevalt: 

 

Vanus           Vaktsiini annus 

3 kuud            1. annus 

4,5 kuud         2. annus 

6 kuud            3. annus 

2 aastat           4. annus (esimene korduvvaktsineerimine) 

6-7 aastat        5. annus (teine korduvvaktsineerimine) 

 

Immuniseerimiseks kasutatakse inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiini (IPV), mis sisaldab 

inaktiveeritud viirusi, mis ei põhjusta haigestumist. Vaktsiini kaitseefektiivsus on 99%. IPV 

vaktsiini manustatakse lastele kas monovaktsiinina või liitvaktsiini koosseisus. Arvatakse, et 

vaktsineerimisjärgne  immuunsus säilib eluaegselt, kui lastele on manustatud kõik riikliku 

immuniseerimiskavaga määratud vaktsiini annused. 

 

Poliomüeliidi esinemine Eestis 

Tänu vaktsineerimisele on Eestis haigestumine kadunud. Viimased haigusjuhud registreeriti 

1961. a. 

 

 


