
“Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimistega” 

Aruande täitmise juhend 

 
Aruande täidavad kõik immuniseerimist teostavad tervishoiuteenuse osutajad, kelle nimistus 

ja/või arvel on kuni 14 a. lapsed ning vanemad õpilased. 

 

Aruanne koostatakse seisuga 31.detsember laste/õpilaste tervisekaartide või immuniseerimisalase 

elektroonilise andmebaasi alusel. 

Aruanne esitatakse üks kord aastas 10-ks jaanuariks asukohajärgsele Terviseameti esindusele/talitusele. 

 

Kontrollseosed: 

Tab.1 Rida 16 = read (01+…+15) 

Tab.2 Rida 18 = read (01+…+17) 

Tab.3 Rida 18 = read (01+…+17) 

Tab.4 Rida 18 = read (01+…+17) 

 

1. Aruanne sisaldab nimistus ja/või arvel olevate laste, õpilaste ja noorukite 

immuniseerimisalaseid andmeid. 

Laste, õpilaste ja noorukite arvu kontrollseosed: 

Tab.1 veerg 1 rida 01 = tab.2 veerg 1 read (01+02+03) 

Tab.2 veerg 1 = tab.3 veerg 1 = tab.4 veerg 1 

 

2. Aruande täitmisel arvestatakse kõiki laste, õpilaste ja noorukite elu jooksul tehtud 

immuniseerimisi. 

 

3. Veergudes “Vaktsineeritud”, “Pooleli vaktsineeritud”, “Alaline vastunäidustus” ja 

“Vaktsineerimisest keeldunud” (nakkuste kaupa) arvestatakse iga laps, õpilane ja nooruk ainult 

üks kord. 

Veergude “Vaktsineeritud”, “Pooleli vaktsineeritud”, “Alaline vastunäidustus” ja 

“Vaktsineerimisest keeldunud” summa ei saa ületada arvelolevate laste, õpilaste ja noorukite arvu 

igas vanuserühmas. 

 

Kontrollseosed: 

Tab.1 veerg 1 =/> veerud (2+3+11) 

veerg 1 =/> veerud (5+6+11) 

veerg 1 =/> veerud (8+9+11) 

Tab.2 veerg 1 =/> veerud (2+3+4+5) 

veerg 1 =/> veerud (8+9+10+11) 

Tab.3 veerg 1 =/> veerud (2+3+4+5) 

veerg 1 =/> veerud (10+11+12+13) 

Tab. 4 veerg 1 =/> veerud (2+3+4) 

Veerg 1=/> veerud (5+6+7+8) 

 

4. Revaktsineeritute arv ei saa ületada vaktsineeritute arvu igas vanuserühmas. 

Järgnevaid revaktsineerimisi saanud arv ei saa ületada eelmisi revaktsineerimisi 

saanud arvu igas vanuserühmas. 

 

Kontrollseosed: 

Tab.1 veerg 4 =/< veerg 2 

veerg 7 =/< veerg 5 

veerg 10 =/< veerg 8 

Tab.2 veerg 6 =/< veerg 2 

veerg 7 =/< veerg 6 

veerg 12 =/< veerg 8 

Tab.3 veerg 6 =/< veerg 2 

veerg 7 =/< veerg 6 

veerg 8 =/< veerg 7 



veerg 9 =/< veerg 8 

Tab.4 veerg 9 =/< veerg 5 

veerg 10 =/< veerg 9 

 

5. Kui vaktsineerimisjärgse reaktsiooni tõttu jätkub imiku vaktsineerimine ilma 

läkaköha komponendita vaktsiiniga (DT), arvestatakse imik veerus “Pooleli 

vaktsineeritud” läkaköha vastu (Tab.4, veerg 6). 

 

6. Läkaköha vastu vaktsineeritud arv ei saa ületada difteeria ja teetanuse vastu 

vaktsineeritud arvu samas vanuserühmas. 

Kontrollseosed: 

Tab.4 veerg 5 =/< tab.3 veerg 2 

7. Rotaviirusnakkuse vastase immuniseerimisega hõlmatuse aruande täitmisel tuleb: 

• Lugeda laps vaktsineerituks juhul, kui tal on manustatud kolm Rota Teqi doosi; 

• Lugeda laps pooleli vaktsineerituks juhul, kui tal on manustatud üks või kaks Rota Teqi doosi; 

• Lugeda laps vaktsineerituks juhul, kui tal on manustatud kaks Rotarixi doosi; 

• Lugeda laps pooleli vaktsineerituks juhul, kui tal on manustatud üks Rotarixi doos; 

 


