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TOIMEMEHHANISM



EFEKTIIVSUS

Efektiivsus Moderna Comirnaty AstraZeneca SputnikV

Rasked COVID-19 juhtumid 100%

(0 vs 9)

75%

(1 vs4)

100%

(0 v 8)
?

Keskmised kuni rasked 

COVID-19 juhtumid
92%

Kerged kuni keskmised

COVID-19
94% 95% 60% ?

Asümptoomne nakkus  60% ? 2-50% ?

Vanus üle 65a 86% 94,7% Vähe andmeid Vähe andmeid

Antikehade püsivus kauem 

kui 100p
hea hea hea ?

Uuringutes vaktsineeritute 

arv

>13000 >18000 >5800 >16000



JANSSEN



https://www.economist.com/graphic-detail/2021/03/06/new-data-show-that-leading-covid-19-vaccines-have-similarly-high-efficacy



https://www.economist.com/graphic-detail/2021/03/06/new-data-show-that-leading-covid-19-vaccines-have-similarly-high-efficacy



AstraZeneca -

VAXZEVRIA

Pfizer/BioNTech -

COMIRNATY



KÕRVALNÄHUD

 Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime oli süstekoha tundlikkus 
(63,7%), süstekoha valulikkus (54,2%), peavalu (52,6%), väsimus 
(53,1%), lihasevalu (44,0%), halb enesetunne (44,2%), püreksia (sh 
palavikulisus (33,6%) ja palavik >38 °C (7,9%)), külmavärinad (31,9%), 
liigesevalu (26,4%) ja iiveldus (21,9%). 

 Enamik kõrvaltoimetest olid kerge kuni mõõduka raskusastmega ja 
lahenesid tavaliselt mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. 

 Kõrvaltoimed: I vs II doos. 

 Reaktogeensus oli üldiselt kergem ja esines harvemini 
vanemaealistel (≥ 55-65-aastased). 

 Uuringus osalejate ohutusprofiil oli võrreldav olenemata tõestatud 
SARS-CoV-2 esinemisega uuringu alguses või mitte; seropositiivsete
osalejate arv uuringu alguses oli 718 (3,0%).

 15min jälgimisperiood peale süsti



ASTRAZENECA JA TROMBOOS

 üliharuldane sündroom: hüübimisrakkude vähesus + trombid erinevates kehapiirkondades

 Alla 55a

 Pöörduge viivitamatult arsti poole kui vaktsineerimise järgselt 20 päeva jooksul ilmnevad sellised sümptomid nagu 

hingeldus, rindkere valu, jalgade turse, püsiv kõhuvalu, tugevad või püsivad peavalud või ähmane nägemine, püsiv 

veritsus, verevalumid (petehhiad) või verevillid nahal



VAKTSINATSIOON 

MAAILMAS



VAKTSINATSIOON 

MAAILMAS



VAKTSINEERIMINE 

EESTIS



COVID-19 VAKTSIINIDOOSE ON EESTIS AJAVAHEMIKUS 27. 

DETSEMBER KUNI 3. MAI HOMMIK TEHTUD 464 935.



RAVIMIAMETILE ON SELLEL PERIOODIL COVID-19 
VAKTSIINIDEGA SEOSES SAADETUD 3430 KÕRVALTOIME 
TEATIST (0,83 % VAKTSIINIDOOSIDEST):



KES VASTUTAB?

Meditsiini töötaja vastutab

-Viga ravi määramisel (vale ravim, vale doos, vajalikute uuringute mitteteostamine, manustatud valesti hoiustatud 

vaktsiin, vale süstimistehnika vaktsineerimisel, aseptiliste reeglite rikkumine)

- Kui pole hinnatud vastunäidustused

- Kui patsiendile pole seletatud võimalikud kõrvaltoimed VõS § 764, 766

Müügiloahoidja vastutus

- Tootmis/kvaliteedidefektid

- Teadlik andemete varjamine (nt kõrvaltoimed kliinilistes uuringutes)



IMMUNISEERIMISE JÄRJEKORD

 Meditsiini töötajad ja meditsiini asutuste muu personal

 Hooldekodud 

 Riskirühmad

 ETO

 Vaktsineerimistalgud – peatatud →massvaktsineerimine



COVID-19 ANAMNEESIS

 COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovitav vaktsineerida ühe vaktsiinidoosiga, soovitavalt 6. kuul pärast 

tervenemist. Seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks.

 Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, vaktsineerida vaid ühe doosiga 

pikaajalise kaitse tagamiseks. Läbipõdenutele ei ole teise vaktsiinidoosi tegemine vajalik.

 Kui inimene haigestub kuni 2 nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist COVID-19 

haigusesse, lugeda ta läbipõdenuks ning vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist – saab 

siiski kaks doosi!

 Kui aga inimene, kes on vaktsineeritud ühe doosiga ja kes haigestub COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks 

nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, siis ei ole vajalik enam teist vaktsiinidoosi manustada 

ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõpetatuks.



ETTEVALMISTUS

 Vajadusel konsulteerige oma perearsti või pereõega

 Lisauuringud enne vaktsineerimist ei ole vajalikud. 

 Mugav riietus

 Peale vaktsinatsiooni viibida järelevalve all vähemalt 15 minutit

 Kanname maske, distantseerume, täidame immuniseerijate reegleid



TERVISEINFOSÜSTEEM

 Immuniseerimispass

*vajadusel täidame ka kollast passi. 



MILLAL SAABUB KAITSE?

Vaktsiin Vanuselised 

soovitused Eestis

Kahe doosi vahe Efekt saabub

Comirnaty 16+ 6 nädalat II doos + 7p

COVID-19 Vaccine 

Moderna

18+ 28 päeva II doos + 14p

Vaxzevria 50+ (k.a.) 12 nädalat II doos + 15p

COVID-19 Vaccine

Janssen

18+ 1-doosiline 1-doos + 14p



PATSIENDID 

KÜSIVAD…

 Ma võtan vererõhu ravimeid, diabeediravimeid, 
verevedeldajaid

 Ma võtan ravimeid, mis mõjutavad immuunsüsteemi: 
steroidhormoonid, bioloogiline ravi, keemiaravi

 Ma olen rase, imetan, planeerin rasestumist

 Mul on planeeritud operatsiooni/protseduur/uuring

 Ma olen isolatsioonis peale COVID-19 lähikontakti

 Ma olen COVID-19 läbi põdenud

 Mul on allergia

 Ma loobusin vaktsinatsioonist ja nüüd mõtlesin ümber



RISK< KASU

Vaktsiinid on ohutud

Kõrvaltoimed on iselimiteeruvad

Rasked kõrvaltoimed ei ole 
vaktsiinispetsiifilised ja juhtuvad väga harva

COVID-19 võib kulgeda raskelt

Pandeemia peatamiseks peame 
vaktsineerima ca 70-80% elankkonnast



AITÄH


