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Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116
«Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine

Vastu võetud 13.08.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1.Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» (RTL 2003,
115, 1829; 2009, 96, 1439) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Immuniseerimist tohib läbi viia arst või õde, kes on täies mahus läbinud immuniseerimisalase
täiendusõppekursuse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt heakskiidetud programmile ja saanud selle
lõpetamise kohta tunnistuse. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.»;

2)paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

«(11) Pärast lõikes 1 nimetatud kursuse läbimist tuleb iga viie aasta järel läbida lõikes 1 sätestatud tingimustele
vastav 8-tunnine immuniseerimisalane täiendusõppekursus.»;

3)paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4)paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Immuniseerimise läbiviimisele peab vahetult eelnema immuniseerimise ajutiste ja püsivate vastunäidustuste
tuvastamine, mille eest vastutab immuniseerimist teostav tervishoiutöötaja. Immuniseerimise teostaja selgitab
patsiendile immuniseerimise vajalikkust, teavitab teda immuniseerimisega kaasneda võivatest kõrvaltoimetest ja
nõustab muudes immuniseerimisega seotud küsimustes.»;

5)paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest
lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud
lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Immuniseerimisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Tervishoiuteenuse
osutaja säilitab lapsevanema kirjaliku nõusoleku või keeldumise patsiendi tervisekaardis.»;

6)paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine toimub «Ravimiseaduses» sätestatud alustel ja korras.»;

7)määruse § 5 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

«(2) Määruse § 2 lõiget 1 rakendatakse perearsti, pediaatria või infektsioonhaiguste residentuuri läbinud
arstidele alates 1. septembrist 2015. a.

(3) Määruse § 2 lõige 11jõustub 1. septembril 2015. a.»;

8)määruse lisad 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

§ 2.Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
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EESTI
ESTONIA
IMMUNISEERIMISPASS
Passport of immunization
Nimi ..........................................................
Name
Sünniaeg ..........................................................
Date of birth
Isikukood ..........................................................
Personal code
Passi või ID number ..........................................................
Passport or ID number
Vastunäidustused ..........................................................
Contraindications

Immuniseerimine B-hepatiidi vastu
Immunization against hepatitis B
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine tuberkuloosi vastu
Immunization against tuberculosis
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Tuberkuliintest/Mantoux
Tuberculin test/Mantoux
 
Kuupäev Tootja, partii number Tervishoiutöötaja

nimi ja allkiri
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Immuniseerimine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi,Haemophilus influenzaeb vastu
Immunization against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenzaeb
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidivastu
Immunization against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine difteeria, teetanuse vastu
Immunization against diphtheria, tetanus
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine poliomüeliidi vastu
Immunization against poliomyelitis
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine Haemophilus influenzaeb vastu
Immunization against Haemophilus influenzaeb
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Immuniseerimine leetrite, mumpsi, punetiste vastu
Immunization against measles, mumps, rubella
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Muud immuniseerimised
Other immunizations
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Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja,

partii number, doos
Immuniseerija
nimi ja allkiri

Järgmise
immuniseerimise
kuupäev

    
    

Leht 4 / 4 Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korrald...


