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Naine 63, raske Covid-19



Raske Covid-19 riskifaktorid
CDC, 03.02.2021

Kindlaks tehtud riskifaktorid Potentsiaalsed riskifaktorid

Pahaloomulised kasvajad
Kroonilised neeruhaigused
KOKH
Down Sündroom
Kardioloogilised haigused – südamepuudulikkus, 
isheemiatõbi, kardiomüopaatiad
Immuunsupressiivne seisund peale organite 
siirdamist
Rasvumine (BMI > 30 kg/m2)
Rasedus
Sirprakkaneemia
Suitsetamine
Suhkrudiabeet, tüüp II

Astma (keskmise raskusega või raske)
Aju vaskulaarsed haigused
Tsüstiline fibroos
Arteriaalne hüpertensioon
Immuunsupressiivne seisund peale luuüüdi
siirdamist, HIV, glükokortikosteroidide või 
immuunsupressantide tarvitamine
Dementsus
Maksahaigused
Rasvumine (BMI 25-30 kg/m2)
Kopsufibroos
Talasseemia
Suhrkudiabeet, tüüp I



Tsütokiinide torm raske Covid-19 korral

Cytokine Storm. David C. Fajgenbaum, M.D., and Carl H. June, M.D. NEJM, 02.12.2020
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Surmaga on lõppenud 1 291 haigusjuhtu 
ehk 0,91% COVID-19 juhtudest
(seisuga 30.08.2021)



Katastroofi lahendamise tsükkel



Ennetustöö pandeemia eelsel perioodil

• Avalikkuse teadlikkus nakkushaigustest ja hügieenist

• Vaktsineerimine

• Epidemioloogiline seire

• Infektsioonikontroll TTO-des (haiglad, kiirabi, esmatasand)

• Hooldekodude valmisolek nakkushaiguste puhanguteks



Ettevalmistumine pandeemiaks (1)

• Planeerimine
• Riskianalüüs, mis arvestab pandeemiast tingitud riske
• Pandeemiaalased kriisiplaanid - riik, TTO-d, ETO-d

• Juhtimine, Ohutus, Kommunikatsioon, Olukorra hindamine jne

• Isolatsioonipalatid, hapnikravi võimekusega voodikohad
• Rahastamine - riigireservid

• Varustus (katastroofivaru)
• Isikukaitse- ja desinfektsioonivahendid
• Hapnikravi varustus, hingamisaparaadid, muud meditsiiniseadmed
• Ravimid ja vaktsiinid
• Dekontaminatsiooni varustus
• Täiendava ravipindala projektid (nn. Plaan D)
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Ettevalmistumine pandeemiaks (2)

• Koolitus
• MIMMS, HMIMMS katastroofi lahendamise 

metoodika: TTO-d, Terviseamet
• Infektsioonikontroll ja nakkushaigused
• Epidemioloogia
• Juhtimine

• Harjutamine
• Table-Top harjutused
• Staabi õppused
• Õppused mängukannatanutega

• Pandora 2006
• Pattaia Tuul 2019



Ennustamine ja varajane 
hoiatamine

• ECDC, WHO, CDC

• Teaduslik analüüs ja prognoos:
• Tekitaja spetsiifilised omadused
• Epidemioloogiline seire ja olukord
• Mõõdikud
• Operatiivne riskianalüüs:

• Tekitaja potentsiaal Eesti kontekstis: demograafilised ja sotsiaalsed faktorid, 
tervishoiusüsteemi valmisolek

• Võimalikud stsenaariumid
• Prognoos „R0“ kohta 



Hooldekodud ja Covid-19

• Isikukaitsevahendid, tsoneerimine, 
laustestimine

• Aktiivne retriaaž
• Infektsioonikontrolli volinikud

• TÜK, PERH, LTKH



Puhangud hooldekodudes

• Triaaž:

–Kiirabi

–Hooldekodu õde

–Perearstid

–Haigla personal

• Kontakt meditsiinistaabiga

• IK volinikud ja konsultandid



Puhangud õendusabis

• Tüüpiline allikas – vaktsineerimata 
töötaja

• Testimine – patsiendid ja personal

• Patsientide vaktsineerimine

• Tsoneerimine:

– Haigestunud („punane ala“)

– Kontaktsed („hall ala“)

– Läbipõdenud ja terved
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Õenduse puhang

patsiendid töötajad



Külastuskeeld



Covid-19 ja sotsiaalsed probleemid

• Üksinda elav eakas inimene:

–Poes, apteegis käimine – nakatamise risk

– IT-alane abistamine:

• E-poe tellimused

• Suhtlemine lähedaste ja sõpradega e-lahenduste abil

• Digilugu

– Informeerimine

– Isolatioonist tingitud depressioon ja kognitiivsed häired 





Vaktsineerimise väljakutsed





Haigestunutest 70% ning hospitaliseeritutest 
86% olid vaktsineerimata isikud



„Kolmas doos“ – immuunprofülaktika 
ekspertkomisjoni seisukoht



Sotsiaaltöötaja roll vaktsineerimisel

• Nõustamine ja informeerimine

• Heas mõttes propaganda

• Logistiline tugi – registreerimine, transport, 
sertifikaadi väljaprintimine

• Eeskuju



COVID tõendi loomise meelespea

• Mis on COVID tõend? COVID tõendi saab inimene ise luua patsiendiportaalis (digilugu.ee) ja sellega saab tõendada:
– Enda COVID-19 vastu vaktsineeritust
– COVID-19 haiguse läbipõdemist
– Negatiivse testi tulemust

• Kui kaua COVID tõend kehtib?
– Vaktsineerituse puhul 1 aasta
– COVID-19 läbipõdemise puhul 11-180 päeva positiivse vastuse saamisest
– Negatiivse PCR testiga 72 tundi / antigeeni testiga 48 tundi

• Kes COVID tõendi luua saavad?
– Kõik Eestis vaktsineeritud või testitud ja Eesti isikukoodi omavad inimesed, kellel on võimalik siseneda patsiendiportaali kas Mobiil-ID, 

Smart-ID või ID-kaardiga. Kui ID-kaardi pin-koodid on kadunud või ununenud, tuleb need uuendada politsei- ja piirivalveametis ning siis 
on võimalik COVID tõend ise luua.

– Välismaalased, kes on Eestis vaktsineeritud või testitud ja kellel on Eesti isikukood. Kui inimesel ei ole patsiendiportaali siseneda 
võimalik, siis saab COVID tõendi loomiseks avalduse esitada Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides üle Eesti. Seejärel saadetakse 
COVID tõend inimese e-posti aadressile kolme tööpäeva jooksul.

• Hetkel ei saa COVID tõendit (mõlemad lahendused on hetkel loomisel):
– Välismaal vaktsineeritud inimesed, sest selle kohta puudub info Eesti tervise infosüsteemis
– Eestis vaktsineeritud välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood

• Kuidas COVID tõendit kasutada?
– Patsiendiportaalist alla laetud COVID tõendit võib näidata nii nutiseadmest kui ka välja prindituna, vajadusel koos isikut tõendava 

dokumendiga.
– Kui inimesel puudub võimalus printida, siis aitavad sellega kohalikud omavalitsused ja raamatukogud.







Pfizer-BioNTech Comirnaty

• Vanus – 12+

• Tõhusus – 95% (III faasi uuringu alusel)

• Samasugune tõhusus COVID-19 
riskigruppis:
– astma

– diabeet

– krooniline kopsuhaigus

– kõrge vererõhk

– kehamassiindeks ≥30

• Comirnaty vaktsiini võib soovitada 
rasedatele (eelnevalt arstiga nõu 
pidades). Eesti immunoprofülaktika 
ekspertkomisjoni soovitus



Pfizer-BioNTech Comirnaty 
efektiivsus: Israeli kogemus

• Uuringus osales 596 618 inimest

• Nakatumise ennetamise efektiivsus –
92%

• Sümptomaatilise Covid-19 
ennetamise efektiivsus – 94%

• Hospitaliseerimise ära hoidmise 
efektiivsus – 87%

• Raske Covid-19 ära hoidmise 
efektiivsus – 92%

• Covid-19 surma ennetamine – 72% 
peale I doosi

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2101765?a

rticleTools=true



Pfizer-BioNTech Comirnaty kõrvaltoimed
• Sagedasemad kõrvaltoimed tavaliselt kerged või mõõdukad, kiiresti mööduvad:

– valu ja turse süstekohas, väsimus, peavalu, lihas- ja liigesevalu, külmavärinad ja palavik
– sagedus ≥ 10%

• Süstekoha punetus, iiveldus – sagedus ≤ 10%
• Sügelus süstekohas, liigesvalu, suurenenud lümfisõlmed, unehäired ja halb 

enesetunne – sagedus ≤ 1%

• Allergilised reaktsioonid, sealhulgas üksikud rasked allergilised reaktsioonid 
(anafülaksia)
– Need on tekkinud Comirnaty kasutamisel vaktsineerimiskampaaniates
– Nagu kõigi vaktsiinide puhul, tuleb Comirnatyt manustada hoolika meditsiinilise 

järelevalve all



COVID-19 Vaccine Moderna

• Vanus – 18+ (uuringud lastel käivad)

• Tõhusus – 94,1%

• Kõrvaltoimed on sarnased 
Comirnaty´ga



Covid19 Vaccine Janssen

• 1 doosiline  vektorvaktsiin 
(adenoviirus 26)

• Vanus – 18+

• Tõhusus – 67%

• Manustatud 6,8 miljonit doosi, kuuel 
18-48 aastasel naisel tekkis 
trombotsütopeeniaga tromboos



Covid19 Vaccine Janssen
ohutus ja tõhusus

• Uuriti ca 40000 inimest

• Tõhusus mõõduka raskusega  
Covid-19 ennetamisel 66%

• Tõhusus raske-kriitilise 
raskusega Covid-19 ennetamisel 
85%

• Sarnane tõhusus LAV tüve vastu



Vaxzevria
(COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

• Vanus – 50+ (18+)
• Tõhusus – 60% (III faasi uuringu alusel)

• Lühiajalised kõrvaltoimed on sarnased teiste 
Covid-19 vastatste vaktsiinidega

• 20 miljoni doosi järel UK/EEA
• 18 venoossiinuse tromboosi, neist 12 

trombotsütopeeniaga
• 7 DIKi (sh Eesti juht arteri tromboos+DIK)
• neist 9 surmajuhtu

• See on rohkem kui ootaks  (observed vs 
expected) alla 50 aastaste hulgas

• Mehhanism ebaselge



Comirnaty ja Vaxzevria vaktsiinid 
kaitsevad tõhusalt koroonaviiruse delta 
tüve eest

• Ühendkuningriigis tehtud uuringusse kaasati 14019 inimest, kellel oli diagnoositud 
koroonaviiruse delta tüve poolt põhjustatud sümptomaatiline SARS-CoV-2 nakkus 
ning haiglaravi vajas neist 166.

• Andmete analüüsil selgus, et Comirnaty tõhusus delta tüve vastu oli pärast esimest 
ja teist annust vastavalt 94% ja 96% ning Vaxzevria puhul olid vastavad numbrid 71% 
ja 92%.

• Seega kaitsevad Comirnaty ja Vaxzevria koroonaviiruse delta tüve poolt põhjustatud 
raske kuluga COVID-19 haiguse eest väga hästi.

• Samuti tuleb ilmekalt esile, et tugevama kaitse tagab täieliku vaktsineerimiskuuri 
läbimine.

• Uuringu tulemused on avaldamisel ajakirjas New England Journal of Medicines.

Ravimiamet.ee



Covid-19 vastase vaktsineerimise koolitus

• https://www.perearstiselts.ee/images/videod/2020/1
2/Kuidas_raakida_vaktsineerimisest/index.php

• https://www.perearstiselts.ee/eps-videod-
online/video/kuidas-raakida-vaktsineerimisest-vene-
keeles

https://www.perearstiselts.ee/images/videod/2020/12/Kuidas_raakida_vaktsineerimisest/index.php
https://www.perearstiselts.ee/eps-videod-online/video/kuidas-raakida-vaktsineerimisest-vene-keeles


Ohutut 
vaktsineerimist 

Teile!


