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

§ 1. Üldsätted

 (1) Immuniseerimise korraldamise nõuded kehtivad kõikide immuniseerimiste korral.

 (2) Immuniseerimine käesoleva määruse tähenduses on nakkushaiguste ennetamine antigeeni (aktiivne
immuniseerimine vaktsiini manustamisega) või vastavate antikehade (passiivne immuniseerimine
immuunglobuliini manustamisega) viimisega organismi (edaspidi immuniseerimine).

 (3) Immuniseerimise teostaja on kohustatud registreerima immuniseerimise kõrvalnähud ja teatama nendest
Ravimiametile.

§ 2. Immuniseerimise läbiviimine

 (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.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 (11) Pärast lõikes 1 nimetatud kursuse läbimist tuleb iga viie aasta järel läbida lõikes 1 sätestatud tingimustele
vastav 8-tunnine immuniseerimisalane täiendusõppekursus.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2015]

 (2) [Kehtetu – RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 (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.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 (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.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]
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 (5) Nakkushaiguste ohualadele siirdujatele, kellele vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste
ja nõuete kohaselt manustatakse vaktsiini või muid profülaktika vahendeid, väljastatakse rahvusvaheline
vaktsineerimise või profülaktika tõend (lisa 1).
[RTL 2008, 39, 559- jõust. 01.06.2008]

 (6) Loomaründejärgset marutõvevastast ja traumajärgset teetanusevastast immuniseerimist teostavad
tervishoiuteenuse osutajad.
[RTL 2008, 39, 559- jõust. 01.06.2008]

 (7) Kollapalaviku vastase immuniseerimisega tegelevad või tegeleda soovivad tervishoiuteenuse osutajad on
kohustatud sellest kirjalikult teavitama Terviseametit.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

§ 3. Immuniseerimise registreerimine ja aruandlus

 (1) Immuniseerimine registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjal või elektrooniliselt peetavas
immuniseerimisraamatus ning sellekohane sissekanne tehakse immuniseerimispassi (lisa 2) ja tervisekaarti.

 (2) Immuniseerimispass väljastatakse vastsündinutele sünnitusmajas, teistele isikutele perearsti või muu
tervishoiuteenuse osutaja poolt teostatud immuniseerimisel.

 (3) Elektroonilise andmebaasi olemasolul, mis sisaldab immuniseerimispassi kantavaid andmeid, ei
pea immuniseerimist teostav perearst tegema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissekannet
immuniseerimispassi ja seda väljastama, kui immuniseeritule (alaealisel tema seaduslikule esindajale) on
võimaldatud juurdepääs tema kohta käivatele immuniseerimisandmetele, v.a kui immuniseeritu (alaealisel tema
seaduslik esindaja) soovib immuniseerimispassi väljastamist ja sinna sissekande tegemist.

 (4) Immuniseerimispassi või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud elektroonilisse andmebaasi ja õpilase
tervisekaarti tuleb kanda ka kõik eelnevalt teostatud immuniseerimised.

 (5) Immuniseerija ei tohi hoida immuniseerimispassi enda käes kauem aega, kui see on vajalik sissekande
tegemiseks.

 (6) Immuniseerimisraamatusse või elektroonilisse andmebaasi kantakse immuniseeritava nimi, vanus, vaktsiini
manustamise aeg, manustatud vaktsiini täpne nimetus, partii number ja kehtivusaeg. Kvartali viimasel päeval
tehakse kokkuvõte, mitu doosi on kulutatud.
[RTL 2008, 39, 559- jõust. 01.06.2008]

 (7) Immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama aruanded «Nakkushaiguste
immunoprofülaktika»* (lisa 3) ning «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega»* (lisa 4)
Terviseameti piirkondlikule talitusele.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

 (8) Aruanne «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» esitatakse üks kord kvartalis, kvartali esimese kuu 5.
kuupäevaks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Terviseameti piirkondlikule talitusele.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

 (9) Aruanne «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» esitatakse üks kord aastas 10.
jaanuariks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Terviseameti piirkondlikule talitusele.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

§ 4. Immuunpreparaatide säilitamine ja hävitamine

 (1) Immuunpreparaate säilitatakse sotsiaalministri 7. oktoobri 2003. a määruses nr 113 «Vaktsiinide ja
immuunglobuliinide soetamise, jaotamise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord» ettenähtud korras.

 (2) Kõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine toimub «Ravimiseaduses» sätestatud alustel ja korras.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 (3) Immuniseerimise läbiviijad on kohustatud pidama koguselist arvestust kasutamata jäänud ja hävitatud
immuunpreparaatide üle.

§ 5. Rakendussätted

 (1) Perearst on kohustatud 1. jaanuariks 2005. a immuniseerimispassid sisse seadma kõikidele nimistus
olevatele kuni 3 aasta vanustele lastele, 1. jaanuariks 2008. a – kõikidele kuni 18 aasta vanustele lastele, v.a § 3
lõikes 3 nimetatud tingimustel.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 (2) Määruse § 2 lõiget 1 rakendatakse perearsti, pediaatria või infektsioonhaiguste residentuuri läbinud arstidele
alates 1. septembrist 2015. a.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]
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 (3) Määruse § 2 lõige 11 jõustub 1. septembril 2015. a.
[RT I 2010, 57, 385- jõust. 01.09.2010]

 * «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» ja «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega»
aruande vormid ja täitmise juhendid on kättesaadavad Terviseameti veebilehel www.terviseamet.ee.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]
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