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BIOLOOGILIST RAVI VAJAVATE PATSIENTIDE  

VAKTSINEERIMISE JUHEND 

 

 

1. EESMÄRK:  

 

Juhendi eesmärgiks on kehtestada bioloogilist ravi vajavate patsientide vaktsineerimise kord 

Kliinikumis. Käesolev juhend põhineb Infectious Diseases Society of America (IDSA) 

juhendil “Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host” 

(2013). 

 

2. KEHTIVUS:  

 

Juhend kehtib kõigis Kliinikumi struktuuri ksustes. Juhendi täitmise eest vastutavad 

patsientide raviarstid koostöös infektsionistiga.  

 

3. MÕISTED 

 

3.1. Bioloogiline ravi 

 

Ravi bioloogilist päritolu ainete ehk biomolekulidega, mis mõjutavad haiguste patogeneetilisi 

mehhanisme. 

 

3.2. Lähikontaktsed 

 

Isikud, kes elavad bioloogilist ravi vajava patsiendiga koos ja/või kellel on tihe kontakt 

patsiendiga (hooldajad, sugulased, sageli k las käivad sõbrad) ja meditsiinipersonal. 

 

3.3. Immuniseerimine 

 

3.3.1. Aktiivne immuniseerimine ehk vaktsineerimine 

 

Vaktsiini ehk antigeeni manustamine eesmärgiga saavutada patsiendil kaitsvas tiitris 

antikehade teke vaktsiinvälditavate haiguste vastu.  

 

3.3.2.  Passiivne immuniseerimine 

 

Steriilse antikehade lahuse manustamine eesmärgiga neutraliseerida bakterite ja viiruste 

toksiine, lõhustada baktereid ja soodustada fagots toosi. (vt Immunoglobuliinid ja nende 

kasutamine, 2014) 
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3.4. Vaktsiinid 

 

3.4.1. Elus nõrgestatud vaktsiin 

 

Vaktsiin, mille koostises on nõrgestatud patogeen. 

 

3.4.2. Inaktiveeritud vaktsiin 

 

Vaktsiin, mille koostises on surmatud patogeen. 

 

3.4.3. Komponentvaktsiin 

 

Vaktsiin, mille koostises on üksikud komponendid patogeenist.  

 

3.4.4. Konjugeeritud komponentvaktsiin 

 

Vaktsiin, mille koostises on üksikud komponendid patogeenist ning mis parema 

immuunvastuse tagamiseks on konjugeeritud valgulisele kandjale.  

 

 

4. TEGEVUSKIRJELDUS 

 

Bioloogilist ravi vajavate patsientide ja nende lähikontaktsete vaktsineerimisega tegelevad 

raviarstid koostöös infektsionistiga. 

 

4.1  PATSIENTIDE AKTIIVNE IMMUNISEERIMINE 

 

4.1.1 BIOLOOGILISE RAVI EELNE VAKTSINEERIMINE 

 

Bioloogilist ravi vajavad patsiendid peavad olema vaktsineeritud vastavalt riiklikule 

vaktsineerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). Kui patsient ei ole 

vaktsineeritud või tema vaktsinatsioonistaatus on teadmata, tuleb patsient suunata SA TÜK 

infektsioonhaiguste arsti juurde, kes koostab individuaalse vaktsinatsiooniskeemi võttes 

arvesse, et vaktsineerimine ei takistaks bioloogilise ravi alustamist. 

Võimalusel tuleb vaktsineerimistega alustada vähemalt 6 kuud enne planeeritud bioloogilist 

ravi.  

Inaktiveeritud ja komponentvaktsiinid tuleb manustada vähemalt 2 nädalat enne bioloogilist 

ravi.  

Elus nõrgestatud vaktsiinid nagu leetrite, mumpsi, punetiste, rotaviiruse, tuulerõugete ja 

kollapalaviku vaktsiinid tuleb manustada vähemalt 4 nädalat enne bioloogilist ravi.  

 

4.1.1.1. Gripivaktsiin (IIV) 

 

Inaktiveeritud gripivaktsiin on näidustatud kõigile ≥ 6 kuu vanustele isikutele gripihooaja või 

puhangu korral.  

Üks annus inaktiveeritud gripivaktsiini on näidustatud gripihooaja või puhangu korral kõigile 

≥8 aastastele patsientidele enne bioloogilise ravi alustamist. 

Lastele vanuses 6 kuud kuni 8 aastat, kes varasemalt ei ole gripi vastu vaktsineeritud, on 

esimesel hooajal näidustatud inaktiveeritud gripivaktsiini manustamine 4 nädalase vahega.  
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Edasi jätkub iga-aastane vaktsineerimine ühe annusega ka bioloogilise ravi ajal. 

 

4.1.1.2. Pneumokoki vaktsiin (PCV 13, PPSV23) 

 

Kõigile bioloogilist ravi vajavatele 6 nädala kuni 2 aasta vanustele isikutele on näidustatud 

pneumokoki vastane vaktsineerimine 13-valentse pneumokoki konjugeeritud 

pol sahhariidvaktsiiniga (PCV13) vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttes toodud skeemidele. 

 

Üle 2-aastastele vaktsineerimata isikutele on näidustatud üks annus 13-valentset pneumokoki 

konjugeeritud polüsahhariidvaktsiini (PCV13), millele järgneb 8 nädala pärast  ks annus 23-

valentset pneumokoki pol sahhariidvaktsiini (PPSV23).  

 

Kui esimesena on manustatud PPSV23, tuleb PCV13 üks annus manustada mitte varem kui 1 

aasta möödumisel. 

Teine annus PPSV23 vaktsiini on näidustatud 5 aastat pärast esimese annuse manustamist 

ning üle 65-aastastele isikutele. 

 

4.1.1.3  Haemophilus influenza b vaktsiin (Hib) 
 

Kõigile lastele on näidustatud Haemophilus influenza b vastane vaktsineerimine vastavalt 

riiklikule immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis).  

 

4.1.1.4  Difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiin (DTaP, Tdap, Td) 
 

Kõigile lastele on näidustatud difteeria, teetanuse ja läkaköha vastane vaktsineerimine 

vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Alla 7-aastastele varasemalt vaktsineerimata isikutele on näidustatud 3 annust difteeria, 

teetanuse ja läkaköha (DTaP) vaktsiini.  

 

Üle 7-aastastele varasemalt vaktsineerimata isikutele on näidustatud  ks annus difteeria, 

teetanuse ja läkaköha vaktsiini (Tdap), millele järgneb kaks annust difteeria, teetanuse 

vaktsiini (Td) vähemalt nelja nädalaste vahedega.  

 

Isikutele, kes on varasemalt vaktsineeritud difteeria, teetanuse ja läkaköha suhtes vastavalt 

riiklikule vaktsineerimiskavale, on iga 10 aasta järel pärast esmast vaktsinatsiooni  näidustatud 

revaktsineerimine  he annuse difteeria, teetanuse või difteeria, teetanuse ja läkaköha 

vaktsiiniga.  

 

4.1.1.5 B-hepatiidi vaktsiin (HepB) 
 

Kõigile lastele on näidustatud B-hepatiidi vastane vaktsineerimine vastavalt riiklikule 

immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Varasemalt vaktsineerimata ning HBsAb ja HBsAg negatiivsetele bioloogilist ravi vajavatele 

patsientidele on näidustatud B-hepatiidi vaktsiini kolme annuse manustamine vastavalt 

skeemile 0, 1 ja 6 kuud annuses 20 mikrogrammi/doos.  

Vajadusel võib ≥12-aastastel isikutel kasutada neljaannuselist kiirendatud skeemi 0, 7, 21 

päeva ja 12 kuud. 

4 nädalat pärast vaktsinatsioonikuuri läbimist on näidustatud HBsAb tiitri määramine. Juhul 

kui vaktsinatsioonijärgne HBsAb tiiter on ≤10 mIU/mL, on vajalik korrata kolmeannuselist 
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vaktsinatsioonikuuri annuses 20 mikrogrammi/doos või kõrgendatud annuses 40 

mikrogrammi/doos. 

 

4.1.1.6 A-hepatiidi vaktsiin (HepA) 
 

Bioloogilist ravi vajavatele seronegatiivsetele patsientidele on näidustatud A-hepatiidi vastane 

vaktsineerimine vastavalt skeemile 0 ja 6-12 kuud.  

≥12 aastastel isikutel võib vajadusel kasutada A- ja B-hepatiidi kombineeritud vaktsiini, mille 

puhul on lubatud nii tavaskeem 0, 1 ja 6 kuud kui ka  neljaannuseline kiirendatud skeem 0, 7, 

21 päeva ja 12 kuud.  

 

4.1.1.7 Poliomüeliidi vaktsiin (IPV) 
 

Kõigile lastele on näidustatud poliomüeliidi vastane vaktsineerimine vastavalt riiklikule 

immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Vaktsineerimata isikutele on näidustatud kolme annuse inaktiveeritud poliom eliidi vaktsiini 

manustamine 4 nädalaste vahedega.  

 

4.1.1.8 Leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin (MMR) 
 

Üle 12 kuu vanustele isikutele on näidustatud kahe annuse leetrite, mumpsi ja punetiste 

vaktsiini manustamine vähemalt 4 nädalalase vahega vähemalt 4 nädalat enne bioloogilise ravi 

alustamist juhul, kui neil ei esine kroonilist immuunpuudulikkust.  

 

Isikutele vanuses 6-11 kuud on näidustatud ühe annuse MMR vaktsiini manustamine juhul, 

kui nad ei saa immuunosupressiivset ravi ning kui planeeritud ravi alguseni on aega rohkem 

kui 4 nädalat.  

Kui ravi alguse aeg lükatakse edasi, tuleb 12 kuu vanuselt korrata vaktsinatsioonikuuri. 

 

4.1.1.9  Tuulerõugete vaktsiin (VZV) 

 

Kahe annuse tuulerõugete vaktsiini manustamine on näidustatud tuulerõugete suhtes 

seronegatiivsetele ≥12 kuu vanustele isikutele juhul, kui neil ei esine kroonilist 

immuunpuudulikkust ning kui planeeritud ravi alustamiseni on aega rohkem kui 4 nädalat.  

Alla 13-aastastele isikutele on näidustatud kaks annust vähemalt 3 nädalase vahega.  

Üle 13-aastastele isikutele on näidustatud kaks annust vähemalt 4 nädalase intervalliga. 

 

4.1.1.10 Vöötohatise vaktsiin (HVZ) 

 

Vöötohatise vaktsiin on näidustatud ≥60-aastastele isikutele enne bioloogilise ravi alustamist 

juhul, kui neil ei esine kroonilist immuunpuudulikkust ning kui planeeritud ravi alustamiseni 

on aega rohkem kui 4 nädalat. 

 

4.1.1.11 Puukentsefaliidi vaktsiin (TBE) 
 

Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine on näidustatud varasemalt vaktsineerimata isikutele 

vastavalt kehtivale skeemile 0, 1 ja 6 kuud ning revaktsineerimine 3-5 aasta järel vastavalt 

ravimi omaduste kokkuvõttele. 
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4.1.1.12 Inimese papilloomiviiruse vaktsiin (HPV) 
 

Inimese papiloomiviiruse vastane vaktsineerimine on  näidustatud isikutele vanuses 11-26 

aastat vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttes toodud skeemile.  

 

4.1.1.13 Marutõve vaktsiin (PVRV) 

 

Marutõve vaktsiin on näidustatud isikutele, kellel on kõrgenenud risk nakatumiseks. 

Vaktsineerimine toimub vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele.  

Kokkupuute-eelne vaktsinatsioon tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne bioloogilise ravi 

alustamist. Kokkupuute järgne vaktsinatsioon on näidustatud alati pärast potentsiaalselt 

ohtlikku kokkupuudet. 

 

4.1.1.14 Kollapalaviku vaktsiin (YFV) 

 

Üks annus kollapalaviku vaktsiini on näidustatud endeemilisse piirkonda minevatele isikutele 

juhul, kui neil ei esine kroonilist immuunpuudulikkust ning kui planeeritud ravi alustamiseni 

on aega rohkem kui 4 nädalat. 

 

4.1.2 BIOLOOGILISEL RAVIL OLEVA PATSIENDI VAKTSINEERIMINE 

 

Bioloogilisel ravil olevatel patsientidel võib teostada vaktsineerimisi inaktiveeritud, 

komponent ja konjugeeritud vaktsiinidega, kuid peab arvestama, et nende kaitseefektiivsus 

võib jääda oodatust madalamaks.  

 

Kui patsient ei ole enne ravi alustamist vaktsineeritud või tema vaktsinatsioonistaatus on 

teadmata, tuleb patsient suunata SA TÜK infektsioonhaiguste arsti juurde, kes koostab 

vajalikud vaktsinatsiooniskeemid võttesse arvesse piiranguid, mis kehtivad bioloogilise ravi 

ajal.  

 

Elus nõrgestatud vaktsiinid nagu leetrite, mumpsi, punetiste, rotaviiruse, tuulerõugete, 

tuberkuloosi ja kollapalaviku vaktsiinid on bioloogilise ravi ajal vastunäidustatud. 

 

4.1.2.1 Gripivaktsiin (IIV) 

 

Inaktiveeritud gripivaktsiin on näidustatud kõigile ≥ 6 kuu vanustele isikutele gripihooaja või 

puhangu korral.  

Üks annus inaktiveeritud gripivaktsiini on näidustatud gripihooaja või puhangu korral kõigile 

≥8 aastastele patsientidele.  

Lastele vanuses 6 kuud kuni 8 aastat, kes varasemalt ei ole gripi vastu vaktsineeritud, on 

esimesel hooajal näidustatud kaks annust inaktiveeritud gripivaktsiini 4 nädalase vahega. 

Edasi jätkub iga-aastane vaktsineerimine ühe annusega. 

 

4.1.2.2 Pneumokoki vaktsiin (PCV13, PPSV23) 

 

Kõigile eelnevalt vaktsineerimata lastele ja täiskasvanutele on näidustatud 13-valentse 

pneumokoki konjugeeritud pol sahhariidvaktsiini (PCV13) manustamine vastavalt ravimi 

omaduste kokkuvõttes toodud skeemidele.  
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≥ 2 aastastele isikutele on vähemalt 8 nädalat pärast viimast PCV13 annust, näidustatud  he 

annuse 23-valentse pneumokoki pol sahhariidvaktsiini (PPSV23) manustamine. 

5 aastat pärast esmast vaktsinatsioonikuuri või 65-aastaselt on näidustatud revaktsineerimine 

ühe annuse PPSV23 vaktsiiniga. 

Enne bioloogilise ravi alustamist vaktsineeritud isikutele on 5 aastat pärast esmast 

vaktsinatsioonikuuri või 65-aastaselt näidustatud revaktsineerimine ühe annuse PPSV23 

vaktsiiniga. 

 

4.1.2.3 Haemophilus influenza b vaktsiin (Hib) 
 

Kõigile varasemalt vaktsineerimata lastele on näidustatud riikliku immuniseerimiskava 

kohaselt Haemophilus influenza b vastane vaktsineerimine vastavalt ravimi omaduste 

kokkuvõttes toodud skeemidele. 

 

4.1.2.4 Difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiin (DTaP, Tdap, Td) 

 

Kõigile lastele on näidustatud difteeria, teetanuse ja läkaköha vastane vaktsineerimine 

vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Varasemalt vaktsineerimata isikutele on näidustatud kolme annuse difteeria ja teetanuse 

vaktsiini manustamine.  

Alla 7-aastastele isikutele on näidustatud 3 annust difteeria, teetanuse ja läkaköha (DTaP) 

vaktsiini.  

Üle 7-aastastele isikutele on näidustatud  ks annus difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini 

(Tdap), millele järgneb kaks annust difteeria, teetanuse vaktsiini (dT) vähemalt nelja nädalaste 

vahedega.  

Varasemalt vaktsineeritud isikutele on näidustatud revaktsineerimine Tdap või Td vaktsiiniga 

iga 10 aasta järel.  

 

4.1.2.5 B-hepatiidi vaktsiin (HepB) 
 

Kõigile lastele on näidustatud B-hepatiidi vastane vaktsineerimine vastavalt riiklikule 

immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Varasemalt vaktsineerimata isikutele on näidustatud B-hepatiidi vaktsiini kolme annuse 

manustamine vastavalt skeemile 0, 1 ja 6 kuud. Vajadusel võib ≥12-aastastel isikutel kasutada 

neljaannuselist kiirendatud skeemi 0, 7, 21 päeva ja 12 kuud. 

Bioloogilise ravi ajal tuleb kaaluda kõrgendatud annuste kuni 40 mikrogrammi/doos 

manustamist. 

4 nädalat pärast vaktsinatsioonikuuri läbimist on näidustatud HBsAb tiitri määramine. Juhul 

kui vaktsinatsioonijärgne HBsAb tiiter on ≤10 mIU/mL, on vajalik korrata kolmeannuselist 

vaktsinatsioonikuuri kõrgendatud annuses kuni 40 mikrogrammi/doos.  

 

4.1.2.6 A-hepatiidi vaktsiin (HepA) 
 

Varasemalt vaktsineerimata isikutele, kellel esineb kõrgem risk nakatumiseks, on näidustatud 

A-hepatiidi vastane vaktsineerimine vastavalt skeemile 0 ja 6-12 kuud. 

Vajadusel võib ≥12 aastastel isikutel kasutada A- ja B-hepatiidi kombineeritud vaktsiini, 

millega on lisaks tavaskeemile 0, 1 ja 6 kuud, lubatud  kasutada neljaannuselist kiirendatud 

skeemi 0,7, 21 päeva ja 12 kuud. 
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4.1.2.7 Poliomüeliidi vaktsiin (IPV) 
 

Kõigile lastele on näidustatud poliomüeliidi vastane vaktsineerimine vastavalt riiklikule 

immuniseerimiskavale (vt Immuniseerimiskava rakendusjuhis). 

Varasemalt vaktsineerimata isikutele on näidustatud kolme annuse inaktiveeritud 

poliom eliidi vaktsiini manustamine 4 nädalaste vahedega.  

Varasemalt vaktsineeritud isikud vajavad revaktsinatsiooni endeemilisse piirkonda minekul.  

Elus nõrgestatud suukaudne poliom eliidi vaktsiin (OPV) on bioloogilise ravi ajal 

vastunäidustatud.  

 

4.1.2.8 Puukentsefaliidi vaktsiin (TBE) 
 

Varasemalt vaktsineerimata isikutele, kellel esineb kõrgem risk nakatumiseks, on näidustatud 

puukentsefaliidi vaktsiini manustamine vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele. 

Vaktsineeritud isikud jätkavad revaktsineerimistega vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele 

3-5 aasta järel. 

 

4.1.2.9 Inimese papilloomiviiruse vaktsiin (HPV) 

 

Varasemalt vaktsineerimata 11-26 aastastele isikutele on näidustatud inimese 

papilloomiviiruse vaktsiini manustamine vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele.  

Meespatsientidele on näidustatud neljavalentse HPV vaktsiini manustamine.  

 

4.1.2.10 Marutõve vaktsiin (PVPV) 

 

Marutõve vaktsiin on näidustatud isikutele, kellel on kõrgenenud risk nakatumiseks. 

Vaktsineerimine toimub vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele.  

Kokkupuutejärgne vaktsinatsioon on näidustatud alati pärast potentsiaalselt ohtlikku 

kokkupuudet. 

 

4.1.2.11 Leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin (MMR) 
 

Bioloogilise ravi ajal on elus nõrgestatud vaktsiinide manustamine vastunäidustatud.  

 

4.1.2.12 Tuulerõugete vaktsiin (VZV) 

 

Bioloogilise ravi ajal on elus nõrgestatud vaktsiinide manustamine vastunäidustatud.  

 

4.1.2.13 Vöötohatise vaktsiin (HVZ) 

 

Bioloogilise ravi ajal on elus nõrgestatud vaktsiinide manustamine vastunäidustatud.  

 

4.1.2.14 Kollapalaviku vaktsiin (YFV) 

 

Bioloogilise ravi ajal on elus nõrgestatud vaktsiinide manustamine vastunäidustatud.  
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4.2 BIOLOOGILISE RAVI LÕPETAMISE JÄRGNE VAKTSINEERIMINE 

 

Inaktiveeritud, komponent ja konjugeeritud vaktsiine võib manustada pärast bioloogilise ravi 

lõppu, kuid peab arvestama, et nende kaitseefektiivsus võib jääda oodatust madalamaks. 

Elusvaktsiinide manustamine on vastunäidustatud kuni 6 kuud pärast immuunsupressiivse ravi 

lõppu. 

 

 

4.3  LÄHIKONTAKTSETE VAKTSINEERIMINE 

 

Lähikontaktsed sh hooldajad, sugulased, sageli k las käivad sõbrad ja meditsiinipersonal 

peavad olema vaktsineeritud vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.  

Gripivaktsiin on näidustatud lähikontaktsetele igal aastal enne gripihooaega ja gripipuhangute 

korral.  

Tuulerõugete, leetrite, punetiste ja mumpsi suhtes vaktsineerimata isikutele ning haigust 

mittepõdenud isikutele on näidustatud vaktsineerimine tuulerõugete, leetrite, mumpsi ja 

punetiste vastu. 

 

 

Elus nõrgestatud vaktsiinide manustamise järgselt tuleb arvestada, et vaktsineeritud isik võib 

olla immuunpuudulikule isikule nakkusohtlik järgnevatel juhtudel:  

 

 Suukaudse elus nõrgestatud poliomüeliidi vaktsiini manustamisel kahe nädala jooksul 

pärast vaktsineerimist 

 Tuulerõugete ja/või leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt 

nahalööbe tekkimisel 

 Leetrite, mumpsi ja punetiste või kollapalaviku vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt 

immuunpuuduliku lapse imetamisel  

 Rotaviirusvaktsiiniga vaktsineerimise järgselt nelja nädala jooksul pärast 

vaktsineerimist 

 


