
Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade 

vaktsineerimisskeemid 

1. Pneumokokkvaktsiinide PCV13 (Prevenar13) ja PCV10 (Synflorix) 

kasutamine riskirühmadel 

Vanus vaktsineerimise alustamisel  Soovitav vaktsineerimisskeem  

6 nädalat - 6 kuud   3 doosi PCV13 või PCV10 (vaktsineeritakse vähemalt 
 4-nädalase intervalliga).  
 4s doos 11-15 kuu vanuses. 
 

7-11 kuud 2 doosi PCV13 või PCV10 (vaktsineeritakse vähemalt 4-nädalase 
intervalliga). 
3. doos 12-15 kuu vanuses.  
 

12-23 kuud 2 doosi PCV13 või PCV10  (vaktsineeritakse vähemalt 8-nädalase 

intervalliga).   

24 kuud – 5 aastat 2 doosi PCV13 või PCV10 (vaktsineeritakse vähemalt 8-nädalase 
intervalliga) ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8 nädalase intervalliga) 
ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).  
 

6 – 64 aastat 1 doos PCV13 ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8-nädalase intervalliga) 

ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).  

65 ja vanemad 1 doos PCV13 ja 1 doos PPSV23 (vähemalt 8-nädalase intervalliga) 

ja 1 doos PPSV23* (5 a möödudes).  

*Ainult kõrgeima riskiga patsiendid, kui kõrge risk invasiivseks infektsiooniks püsib.  

 

 

2. Meningokokkvaktsiinide MenACWY-TT (Nimenrix) ja MenACWY-CRM197) 

(Menveo) kasutamine riskirühmadel 

Vanus vaktsineerimise 

alustamisel  

Vaktsiin Soovitatav  vaktsineerimisskeem 

< 12 kuud (lubatud alates 6 

nädala vanusest)  

Nimenrix 2 doosi (8 nädalase intervalliga).   
Revaktsineerimine: 12 kuu vanuses või hiljem.  

 
>12 kuud lapsed ja noorukid Nimenrix 1 doos 

 

>24 kuud lapsed ja noorukid Nimenrix 
 
Menveo 

1 doos 

Täiskasvanud <55 Nimenrix 
 
Menveo 

1 doos 



>56 Nimenrix 
 
Menveo 

Andmed puudulikud 

Revaktsineerimine Nimenrix 
Menveo 
 

Ametlik soovitus puudub. Vajadusel võib 

revaktsineerida.  

 

3. Meningokokkvaktsiinide MenB (Bexsero/Trumenba) kasutamine 

riskirühmadel 

MenB (Bexsero) 

Vanus vaktsineerimise alustamisel Soovitav vaktsineerimisskeem 

8 nädalat -5 kuud 2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga 

Revaktsineerimine: 12-15 kuu vanuses või 

vähemalt 6 kuud peale esmasvaktsineerimist 

6 kuud-11 kuud 2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga 

Revaktsineerimine teisel eluaastal vähemalt 

2 kuud peale esmasvaktsineerimist 

12-23 kuud 2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga 

Revaktsineerimine 1 doosiga  vähemalt 12-

23 kuulise intervalliga peale 

esmasvaktsineerimist 

2 aastat – 50 aastat 2 doosi vähemalt 4-nädalase intervalliga 

Revaktsineerimist tuleks kaaluda. Ametlikud 

soovitused puuduvad 

>50 aasta vanused Andmed kasutamise kohta puuduvad 

 

VÕIMALIK OSALINE ALTERNATIIV: 

MenB (Trumenba) 

NB! Seni Eestisse toodud ei ole 

Vanus vaktsineerimise alustamisel Soovitav vaktsineerimisskeem  

10 – 25 aastat 2 doosi (vaktsineeritakse vähemalt 1-kuulise 

intervalliga).  

3. doos 4 kuud pärast 2. doosi. 



40 – 65 aastat Andmed piiratud 

65 ja vanemad Andmed puuduvad 

Revaktsineerimine Suurema invasiivse meningokokilise haiguse 

riskiga patsientidel võib kaaluda.  

 

NB! Bexsero ja Trumenba korral kasutada ainult üht vaktsiini. 


