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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Eesti Haigekassa esitas taotluse „Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine.“. 15. novembril 

2017. a toimus Sotsiaalministeeriumi immuunoprofülaktika komisjoni koosolek, mille 

teemade hulgas puudutati ka immuniseerimist riskirühmadel immuniseerimiskava väliste 

vaktsiinidega. Näiteks gripivastane vaktsineerimine haavatavatel sihtrühmadel (väikelapsed, 

rasked krooniliselt haiged, vanurid). Käesoleval hetkel on selle rahastamine süsteemse 

lahenduseta ja patsiendid finantseerivad seda ise või jätavad vaktsineerimised tegemata. 

 

Antud teemat on gripi ennetamise kontekstist lähtuvalt põhjalikult analüüsitud Tartu Ülikooli 

poolt ja avaldatud on vastav Tervisetehnoloogia hindamise raport „Riskirühmade gripivastase 

vaktsineerimise kulutõhusus“ (Võrno et al., 2014) . Selle kohaselt võib teatud tingimustel ja 

sihtrühmadel gripivastane vaktsineerimine olla efektiivne ja kulutõhus.  

 

03.04.2018 toimunud immunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekul otsustati, et 

hooldekodude patsientidele tuleb tagada gripivastane vaktsineerimine riiklikult ehk tasuta, sest 

tegemist on kõige prioriteetsema sihtrühmaga. Leiti, et antud sihtrühm oleks otstarbekas lisada 

immuniseerimiskavasse. Ülejäänud vanemaealiste puhul tuleb alustada aktiivselt teadlikkuse 

tõstmisest ja hoiakute muutmisest. 

 

Vaktsiinide hankimine ja rahastamine on alates 2019. aastast Haigekassa kohustus. 

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Neljavalentse gripivaktsiini Vaxgriptetra 0,5ml süstel N1 hind koos käibemaksuga on 9,16 

eurot ning kolmevalentse gripivaktsiini Influvac 0,5ml täidetud süstal N1 hind koos 

käibemaksuga on 4,28 eurot, riikliku hanke korral on hinnad tõenäoliselt madalamad.  

Vaktsiinide hindadele lisanduvad veel logistika ja vaktsineerimise läbiviimisega seotud kulud.  

 

3. Kulutõhususe analüüs 

3.1. Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud ja uuringud  

Pole asjakohane 

 

3.2. Kulutõhusus Eestis 

Tartu Ülikooli Tervishoiu instituut on teostanud kulutõhususe raporti „Riskirühmade 

gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus“ Nimetatud uuringu andmetel on 6–23-kuuliste laste 

vaktsineerimise korral lisanduva kvaliteetse eluaasta maksumuseks 15 107 eurot ning 65-

aastaste ja vanemate isikute vaktsineerimisel 11 819 eurot. Tundlikkuse analüüsis jäi väikelaste 

vaktsineerimisel ICER vahemikku 8351 – 38 109 eurot lisanduva QALY kohta ning 

vanemaealistel vastavalt 5177 – 28 424 eurot QALY kohta. 



 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

Sotsiaalministeeriumi andmetel oli 2016. aasta lõpus üle 65-aastaseid üldhooldusteenuse 

saajaid kokku 6583 (teenuse saajaid kokku 7597), 65-aastaseid ja vanemaid 

erihoolekandeteenuse saajaid 694 ning H-veebi hoolekandestatistika järgi kogukonnas elamise 

teenusel 65-aastaseid ja vanemaid inimesi 8. Seega kokku vajaks gripivastast vaktsineerimist 

kuni 7285. Eeldades, et vaktsineeritakse 80% hooldekodu patsientidest oleks kolmevalentse 

vaktsiini kasutamisel aastaseks kuluks 24 944 eurot ning neljavalentse vaktsiini korral 53 384 

eurot. 

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Puuduvad 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

Pole asjakohane 

 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Pole asjakohane. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Riskirühmade gripivastane 

vaktsineerimine 

 

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa  

Teenuse alternatiivid Puuduvad  

Kulutõhusus  Lisanduva kvaliteetse eluaasta 

maksumuseks 65-aastaste ja vanemate 

vaktsineerimisel on 11 819 eurot. 

 

Omaosalus Puudub  

Vajadus Maksimaalselt 7 285 patsienti 

 

 

 

Teenuse piirhind Pole asjakohane  

Kohaldamise tingimused Pole asjakohane  

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

Eeldades, et vaktsineeritakse 80% 

hooldekodu patsientidest oleks 

kolmevalentse vaktsiini kasutamisel 

aastaseks kuluks 24 944 eurot ning 

neljavalentse vaktsiini korral 53 384 

eurot. 

 



Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

 

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon 

on otsustanud, et hooldekodude 

patsientidele tuleb tagada gripivastane 

vaktsineerimine riiklikult ning 

otstarbekas on lisada see sihtgrupp 

immuniseerimiskavasse. 

Seega ei lisata hooldekodude 

patsientide gripivastast 

vaktsineerimist Eesti Haigekassa 

tervishoiuteenuste loetellu. 

Vakstiinide hankimine ja rahastamine 

on alates 2019. aastast Haigekassa 

kohustus. 

 

 

 


