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Hooajalise gripi vastase vaktsineerimise dokumenteerimine 
 

Antud juhend on koostatud gripivastase vaktsineerimise kohta immuniseerimisteatiste dokumenteerimise 
reeglite täpsustamiseks ja korrektse dokumenteerimise toetamiseks. 

Immuniseerimisteatisel gripivastase vaktsineerimise dokumenteerimine 

Gripivaktsiini manustamine tuleb dokumenteerida sarnaselt teistele vaktsineerimistele, täita 
immuniseerimisteatis ning edastada see tervise infosüsteemi.  

Immuniseerimisteatisel tuleb täita kõik kohustuslikud andmeväljad, pöörates erilist tähelepanu järgmiste 
andmeväljade korrektsele täitmisele: 

Andmeväli Selgitus Gripi vaktsineerimine 

Immuniseerimise 
kuupäev 

kohustuslik märkida immuniseerimise 
teostamise kuupäev 

Doosi manustamise kuupäev 

Mille vastu 
immuniseeriti 

kohustuslik märkida loendist 
(Vaktsiinvälditavad haigused ja 
haigustekitajad) nakkushaigus, mille vastu 
immuniseeriti 

202 gripp 

Immuunpreparaadi 
toimeaine 

kohustuslik märkida toimeaine ATC loendi 
järgi 

• J07BB02 gripiviirus, 
inaktiveeritud, tükeldatud viirus või 
pinnaantigeen 

• J07BB03 gripiviirus, elus, nõrgestatud 
(vt seoseid immuunpreparaadi nimetusega 
allpool tabelist) 

Immuunpreparaadi 
nimetus 

kohustuslik märkida immuniseerimiseks 
kasutatud immuunpreparaadi nimetus 
ravimiregistri hetkel kehtiva nimetuse 
järgi 

• FLUARIX TETRA 

• INFLUVAC TETRA 

• VAXIGRIPTETRA 

• FLUENZ TETRA 
(vt juurde allpool tabelist) 

Partii number Kohustuslik märkida vastava 
immuunpreparaadi partii number 

Partiinumber, mis on märgitud vaktsiini 
pakendile 

Manustatud annus Kohustuslik märkida manustatud annus 
koos ühikuga 

Nt 0,5 ml 

Manustamise 
kordsus 

Kohustuslik märkida, mitmes doos 
patsiendile antud haiguse vastast vaktsiini 
manustati 

Gripi vastu vaktsineerimisel on manustamise 
kordsus 1  
 
NB! Alla 9-aastaste laste puhul, keda ei ole 

varasemalt hooajalise gripi vastu 
vaktsineeritud, tuleks manustada ka teine 
annus ja sel juhul on kordsus esimese annuse 
puhul 1 ja teise puhul 2 

Immuniseerimise 
kuuri staatus 

Kohustuslik märkida, kas soovituslik 
järgmise immuniseerimise kuupäev või 
kuuri lõpetamise fakt. Juhul, kui kuur on 
lõpetatud, siis järgmise immuniseerimise 
kuupäeva asemel lisatakse märge 
„immuniseerimine lõpetatud“. 

Peale iga gripi vastu vaktsineerimist märgitakse 
kuur lõpetatuks (va laste puhul, kellele tehakse 
kaks doosi). 

Immuniseerija 
andmed 

Kohustuslik märkida vaktsineerija andmed Vaktsineerija andmed 

 
Üldisemad juhised immuniseerimise teatiste täitmiseks on leitavad:  
https://pub.e-tervis.ee/manuals/Immuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20juhend/1 

 

 

https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad/4
https://pub.e-tervis.ee/classifications/Vaktsiinv%C3%A4lditavad%20haigused%20ja%20haigustekitajad/4
https://pub.e-tervis.ee/manuals/Immuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20juhend/1
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Hetkel kasutusel olevate vaktsiinide nimetused on: 

Immuunpreparaat  
(ametlik nimetus) 

Immuunpreparaadi toimeaine 
ATC kood 

Müügiloa hoidja 

FLUARIX TETRA J07BB02 GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

INFLUVAC TETRA J07BB02 Mylan IRE Healthcare Limited 

VAXIGRIPTETRA J07BB02 Sanofi Pasteur 

FLUENZ TETRA J07BB03 AstraZeneca AB 

 

NB: Immuniseerimise teatisel peab kasutama ametlikku nimetust ehk esimeses tulbas välja toodud nimetust! 

 

Küsimuste korral võib pöörduda: 

Vaktsiinidooside tellimine Haigekassa vaktsineerimine@haigekassa.ee 

Vaktsineerimiste dokumenteerimine, 
digitaalsed tõendid, tervise 
infosüsteemi andmete edastamine, 
digiregistratuur 

Tervise ja Heaolu 
Infosüsteemide Keskus  
(TEHIK) 

794 3943  
(TEHIK kasutajatugi töötab 7:00-22:00)  
abi@tehik.ee 

Kõrvaltoimete registreerimine, 
vaktsiinide ohutus 

Ravimiamet 737 4140 
pharmacovig@ravimiamet.ee 

Vaktsiinide kasutamine, 
kombineerimine jm sisulised 
küsimused 

Terviseamet 553 9243 (tööpäeviti 9:00-18:00) 
vaktsineeri@terviseamet.ee  
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