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Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (16-tunnine baaskursus) 
stomatoloogidele. 
 
Õppejõud: Marje Oona, Imbi Eelmäe, Piia Jõgi, Eda Tamm, Irja Lutsar 

Sihtgrupp: Hambaravi arstid ja õed 

Toimumise koht: e-kursus 

Maht: 16 tundi/16 täienduspunkti 

HIND: 130 EUR 

Link registreerumiseks: REGISTREERU 

Moodle koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel, selleks vajame teie 
personaalset e-maili. 

 

Info kursuse sisu kohta:  

See koolitus on mõeldud hambaarstidele ja pakub teile immuniseerimisalast baaskoolitust.  

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast toimub kursus täielikult e-õppena.   

Kursus toimumise aeg on  18. jaanuarist kuni 28. veebruarini 2021. aastal. Kursust saate läbida 
sellel ajavahemikul teile sobival ajal ja kohas. 

Kursusel ei ole eraldi moodulina käsitletud COVID-19 vaktsineerimist, kuid on olemas lingid 
Comirnaty vaktsiini veebiseminarile ja materjalidele.  

Kursuse 1. osa  koosneb moodulitest 1 - 3.  

o Moodul 1. Vaktsineerimise üldpõhimõtted 
o Moodul 2. Vaktsiinide manustamine, koostis, kõrvaltoimed. Vaktsineerimisteemaline 

nõustamine 
o Moodul 3. Anafülaksia kõrvaltoimete järgselt ja selle ravi 

Kursuse 2. osa koosneb moodulitest 4-13. Kursuse sooritamiseks tuleb neid mooduleid läbida 
vähemalt 8 tunni ulatuses (kombineerides 1- ja 2-tunnilisi mooduleid, nii et kokku on läbitud 
moodulite maht vähemalt 8 tundi). 
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2. osa moodulid:  

o Moodul 4. Vaktsineerimine tuberkuloosi vastu. Vaktsineerimine difteeria, teetanuse, 
läkaköha, lastehalvatuse, H. influenzae b-tüübi infektsiooni ja B-viirushepatiidi 
vastu (mooduli maht 2 tundi). 

o Moodul 5. Vaktsineerimine rotaviirusinfektsiooni vastu. Vaktsineerimine leetrite, 
mumpsi ja punetiste vastu (mooduli maht 2 tundi) 

o Moodul 6. Inimese papilloomiviiruse vastane vaktsineerimine (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 7.  Vaktsineerimine gripi vastu (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 8.  Vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 9.  Vaktsineerimine pneumokoki vastu (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 10. Vaktsineerimine raseduse ajal (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 11.  Reisimine ja vaktsineerimine (mooduli maht 1 tund) 
o Moodul 12. Tuulerõugete ja herpes zoster vastane vaktsineerimine (mooduli maht 1 

tund) 
o Moodul 13. Immuunpuudulikkusega patsientide vaktsineerimine (mooduli maht 1 

tund) 

Kursuse kirjalikud materjalid ja videoloengute slaidid saate soovi korral endale alla laadida. 

Koolituse läbinu:  

 teab immuniseerimise printsiipe 
 teab immuniseerimisalast seadusandlust 
 teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke 
 teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi 
 teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada 
 oskab anda esmaabi anafülaksia korral 
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