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Head lugejad!
Alust.rseks Dabandome seLle @asta esimese numbrt ilmu'r.isel tekkinud Dtiuituse

pairast. Oteme joudnud nii kawele, et dLt].st12tr.e satha tneeskonnaga koos teist
qq.sto't- Eelmine aastq oli meile po,ljrrski clles dppimiseks. OIi mdddo,Laskmisi ja
Digu, oLi dnnestumist jo eb@'nnestumisi. Kuid Jakt on see, et andsime udua Dtis
numbrit, nti nogu teLle lubastme. Kui h.istt Ddi ha,luasti see 'nnestus, te.ate isegl.

Loodclme, et seLIeL dastal suudame vdua qndq juba kimme numbrit (Ldti ja
Leedu kolleegidenijouab dinult neli numbrit o.(lstas). Tetsitt ei oIe Loomaarstkonna
iihendamine ja loomaarstideLe Dajaliku inJomatsiooni leuitamine moeLdaD. T66tab

ju enamus praktiseeriDatest loomdarstidest mqql, kus kogu Dojalikku inJot on sdgeli
ro,ske kdtte saada. Siin saamegi ametiDendcLdele jq -ddedeLe appi tulla. Pi:tildme
olla aktuaalsete probteemide ja k st'r.t]ste uahende,ja.

Tolmetus ndeks omqtt pooLt lugejate c,ktiiDsen].(rt osrrlemtst nii krtitiListe 'r.drkt]s-
te, ettepanekute kui cLrDqmuste aDaldamise osos. EelmiseL aastal piirdusid toime-
tuse ja lugejate DaheLi,sed kontahiid peaqsjaltkuLt istkLikeL kontaktidel.

Tuleme tqgqsi selLe .]asta plaanide juurde. Toimetus ptdq.s otstarbekqks qnda
DdLia kuus reguLaarset numbritjq neile lisaks neli erLnumbrit. Neist he pijhendqme
tciietikuLt DiitkeLoomade haiguste diagnostikaLe Jq rctvile, teise aga teddttsLlkele
artikltteLe. Uks erinumber ilmub uqhetuLt enne konerentsi jq seql aDaldatakse
koikD6imalikku inJormatsiooni konDerentstja seLleL esinejate kohta. Neljas erinum-
ber peaks kujunema igale loomdqrstile DajaLikuks teatmikuks. SeILes pLaneerine
auqLdada DoimaltkuLt tdpseid andmeid rilgio.sutuste, laboratooriumide, apteekide,
rcluimtte hulgimiilgiftmade jd teiste LoomaarstiLe Dajalike etteudtete kohta. Sa'7].ds
tahqme auqldada tdieliku Loomaarstide nimektrja. Selline inJokogumik pecrks tLnu-
ma igal aostal uuesti - nit saaks seat dDaldoda DoimqLikke muutust nii loomqarst-
konnos kui asutustesja etteDotetes. Kui hdsti seLline etteDotmine laabub, oleneb
meist koigist.

Loomulik oLeks, et meie ojakirja LugeJas- ja telLijaskorLda kuuLuksid kotk loo-
maarstid (ka pensiondrid ja ajutiselt muul tiiijl oleuad ko\eegid) Ja Detertnaarme-
dttsiiniga seotud etteDotted, AinuLt nti suudatne kiiresti areneda ja ajaga kd:(Is(Is
k ii(r. Kut eelmise aasta algt6es oli kahtlejeid ja k'hklejaid, k 1s Lkka <ELR" tlmuma

j.icib, siis praegu DaeDaLt selles keegt enam kahtleb!

Me e LdiDdid, kohtumtsi se lLeI ao,stc,l!

Tbimetus
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Lugupeetud kolleegid!

Teie kdtte on jdudnud "Eesti Loomaarstliku
RtngDaate" 1995. a. esimene nurnber. Seega on
aLanud teine aasta ka uastsele ELU juhottseLe. K6ik
m6odunud aastaL etteD6etu pole laabuntLd nii kitresti
ja heal ta-senleL, kui oLeks D6inud sooDidq, kuid algus
oft tehtud ja mttte pdris mdrkamatu. Tsiteerin
siitakohal aj qktrj andusdppej 6udu Suleu Uusi, kes
mdrgib dra "... taas ajakirja m66tu t'usnud "Eesti
Loomaarst l ikku Ring 'aodet" . . . "  ( "Paar  p iLku
pressipeeglisse '94", qjqkiri "Fquoriit" r.r. 12, 1994, Ik-
18.).

Loodan kq, et kdigi.Eestimaq Loomaarstideni on
jdudnud teaDe ELU tnuudest  tegemistest  n ing
etteuOtmistest. KdtDitunud on loomoarstide t4fopanga koostamine, mts
LOppkokkuu6ttes peaks andma tdpse iileDaate meie loomaarstkonnast nirlg
seega org aniseerituLt udimaldama kiiremat ja adekDaatsemat tnJoleutkut.
Lisaks nderne kdesoleva aasta iihe peqmise jq pakilisemq pdeDqprobleemina
iiLhingu kut kutseLitdu ja ameti.i lhi.ngu Junktsiooni sritesfamist ja
paikapanemist.

1995. a. on Eestt Loomarrrstide tlhingulejuubelieasto. 10. jaanuartl tdttt6 75
qostat Loomaorstide iihenduse asutamisest Eestis- Uhingu illdkoosoLek
jaanuari.s juhatcs sisse castapcieDa[itritt6te scua, mis saab hoogu juurde
suuepdeuadel SqaremaaL ning kuLmineerub sigisel 27.-29 - septernbril
Tqrtu.s rahDlJ.suahelise konDer entsig a "Ueterinaqrrneditsiin' I 5 ".

OLi. ja on meeLdiD t1dedaja tunda Teie heokskiitu, toetust ning ka,aso,lddmist
juhatuse poolt algatotwl etteuAtmEtele. See on p1hiLtne alus edasimtnekulja
Iootnaor stko'rda p uudutau ate p robleemide edukal lahendamisel.

Algus on tehtud ning eesmdrgikindel tegutsemine peab sooDitud sihttdele
uiima. Soouin aktibset tegutsemistahet kdesoLeDaks d,asta,ks Tet\e kOUiIe.

r@(
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Muutunud on Riigi Veterinaar-
ameti, Riigi Veterinaarlaboratoo-
riumi ja Veterinaarkontrolli Piiri'
inspektsiooni telefoninumbrid

Seoses telefonide lirlitanisega digitaalv6rku on alates 05. Jaanuarist 1995.a. muutunud Riigi Veteri-
naaramett, Riigi V€teiraarlaboratooriuml la Veterlnarrkontrolli Piiriinspektsiooni telefonhumbrid.

Alloool avaldame tihtsamatel telefonlnumbrite muudatus€d:

RtrGI VETERINAA,RAMET
MATTI NAUTRAS, peadireldor
MATI LOIT, peadir. asetii{tja/fax
AGO PARTEL, peav€te naararst
TONU OSTRAT, peaveterinaararst

RIIGI VETERIIIAA.RLABORITTOORII]M
AADO OHERD, direktor

BAKTER1OLOOGIA OSAKOND

VETERINAARKONTROLLI PIIRIINSPEKTSIOON
\4-ADIMIR RAZUMOVSKI, dijeKtoT
ENNO KOSK, direktofl aset?iltja

Valjastpoolt TalLiftna helEtades tuleb ette valida 8+2

endine
rmber

2to 2ao
215 544
2ro 260
2to 240

634 OO79
634 02tO
634 O2t2
6 3 8  0 2 1 1

634 OOIO
634 OOl2
634 OOI I

215 664
215 553
2 1 5  5 5 I

212 422
215  659

634 Ol77
634 Ol al

'Tahtsdate' nrebdte all pede silmd mittemetlikk€ teid pidl Eltr-sse ja ajal.irJa bnnetuse joudDud andmeid
mtrudatNte kohta roim.,.

f_
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Kiiidised ehk sidemed I

Ka[o Reidla
Eestt Pollumaj andusiiLlikool

Desmurgla on 6petus sldurni-
sest, sldemelst ja nende 6iqest
kasutamisest vlgastuste ja hai'

Elrste korral. K:iesolevas krjuti'
ses kasiUetakse vald iiht osa des'
murgiast. nlmelt kitidiseid ehk
kattesidemeld. Tihti ei osata kdi-
dist {sidet)6lgesti p€ale parrtra, ei
arvestata plirkonda, kuhu seda
tehakse. €i tunta teg€mise t€bni-
katJne.

Mehls on mahkimise teel
moodustatud iimbris, s. o. side-
materJalt klht v6i kihid, mis ase-
tatakse otseselt vigastatud koha
le. Selleks v6ib olla marli, vatt.
plast vrn. matedal. Mahise fik-
se€rib kOidts ehk kaftesrde (ehk
ka lihtsalt sidel. mis el tohi takis-
tada tar\,llikke liigutusi. Koidi-
seks kasutatakse k6tge s€€da-
ml marllst rullsldet, a€a sainutl
T-kululist, llng- v61 spetsiaalseid
sidemeid (Joonts I ).

Tanapeeva veterlnaarmedit-
siinis kasutatakse palu mitme-
suguseld keemtlistest ainetest
valmistatud matedale nii side-
mena kui mahisena, Naiteks
elastsed sldemed sdrgade, kapja-
de, lilgeste Jms. fikseerimiseks,
kleeppolstrid haavaleJne. I'aljud
neist materjalldest on lsekleepu-

K6idlste tegemisel tuleb ar-
vestada, et sid€t el tohl asetada
nii k6vastl, et see taldstaks l€re-
rlnget, ega nll lddklt, et see peal
ei pislks.

Sldeme pealemfi kimise viisi
jargi e statakse J:i(gmtst olultsi
koidiseld (kattesldemeld).

1. Ring- ehk blrkulaarne kiiidis
ehk side (lascla chculafisl

Seda kasutatakse velkese ala
katmiseks. Ki t id ise teg€mist
alustatakse sidemeringga iim-
ber kaetava kehaosa.Seej uues
holtakse iihe kaega sideme iile'
mist nurka eslmesest sldemerin-
gst veldt k6rgemal Ja nurga a]l,
tebe kaega m:ihltaks€ side iiiks
v6i kaks korda iimber jriseme.
Jergnemlt p(j,6ratakse see side-
me nurk, mlllest iihe kaega kinni
holn, alla Ja kaetakse Jiirgmiste
rlngdega (Joonls 2a). Niiviisi ffI(-
seerltakse sideme algusosa ja
villdttakse kdidise lahutulekut.Il-
ma alusmahlseta marllkaildls te-
hakse vahemalt  kuuekord-
ne.Kdldlse l6petamlsel l6hesta-
takse marllsld€me ots ka:iride
v6i s6rmede abll kaheks. tehakse

Joort is 2. Kdlcl lse (sldeme)
tiiiibtd: a - rlngkdldls; b - spltuaL-
k6idb: c - P66ramEega spLraaL-
k'ldts: d- rlstlkuJullne koldb: e
- roomaD kdldb:J - kokkuJookseo
kilpkonnawLdE.
s6lin mSlema haru algusesse ja
marhitakse molemad harud iiks
iihes, teine teis€s suunas sideme-
rlngde peale (tavaliselt l-2 ringi-
na). J:irgneb otste s6lmimine ja-
seme vZiliskiilel.

2. Spiraalk6idis €. €id€ (trscia
spiralisl

See algab 2-3 kordse rtngk6l
disega, mis tehakse halgestunud
alast allapoole. Edasi kulgeb
marlist side spiraalselt plkllaset
irlespool€, kusjuures iga Jarglnl-
ne ing katab eelmlst l/2-ll3 sl-
deme laiusesi ooonis 2b). Seda

\ /

N
) /

ct

&
a(

#
l-j

w
l\

/.f

Jootris ,, A- ILWriloiJuIIne st
de ra dmelJa B - peaL

V€ebrua.1/95 Eesti Loomaa.gtlik Ringvaade xxl



kdldist kasutatakse peamiselt
uhesuguse Jamedus€ga Jii"seme,
osaie- Kaildis l6petatalse nagu
ringkoidiski.

Ebauhtlase jamedusega (koo-
nilisele) jisemeosale tehakse spi
raalkdidis pdoramisega (tagasi-
pd6retega), sest tavallse spiraal-
kdidise kasutarnlsel jeab iiks si-
demeserv l6dvals. Se€t6ttu voib
kdidis atla v6i volti vajuda.

Pddramisega spiraalkdidise
tegemisei kaetakse samuti iga
jargmise sidemekihiga eelmisest
l/2-1l3. Selleks aga, et sldem€
m6lema serva pinge oleks iihda-
ne, pdairatakse sidet iihel Ja sa-
mal kohal lSOo timber oma piki-
teuc, seega pddratakse stdeme
iilemin€ servallaJa alumine trles.
Selle tulemusena on kdidts pdd-
rete poolt vaadatuna kalasaba-
mustriline (Joonls 2cJ, r?staspoo-
lel kulgevad sldemekihid rddbi-
ti.Kdidis l6petatakse samasugu-
selt kui ringkdidiskl Tihti kom-
bineedtaks€ poatretega sideme-
tuure taval istega, kusjuures
pddrdeid tehalse alati paarisarv.

3. Risti. ehk kaheksakujullne
k6idis ehk side (tascia cruciata
seu octoideal

Kasutatakse liigeste katmi-
seks, kusJuur€s selline kdidis
v6imaldab lligese liikumist ning
ei rebene ega t'alu maha.

Tavaliselt alusiatakse sidet

kaetavast lllgesest distaalselt
ringkttidisena. Seejarel kulgeb
marlist side p6igitt umbes 45o
nurga all iitrelt (katntst I'ajavaltl
kirljelt iiles iile [igese. teeb iilal,
pool lllgest riDgt iimber jaseme
Ja edasl suundub poiglti alla nii.
et ta iilessuunduva sidemeotsa-
ga ristuks (loonis 2dl. Allpool llt,
gest mahitakse side taas ringi
ijmber.Jdseme la korratal{se sa-
ma tege\,tst - side suunataks€
p6iki illes jne. Harilikult tehaksc
iihe liigesekiiue katmlseks 5-7
ristumist,

Kui kdidist kasutatakse fik-
s€erimiseks (ndit .  kompressl
paigalhoidmiseks), on otsiarbe-
kas sidem€tuuri ristumine teha
liigese eespinnal {sirutuskiiljel).
Katt€sideme puhul tehakse side-
metuuri nstumine sellel Iiig€se
kiiljel, kus vigastus lokallseerub.
Vajaduse korral v6ib aga kogu
lligese iimberringi risfl kujulise
sidemega katta.

4. Roomav kitidis ehk side
(tascia seryen9l

See on p6hlm5tteltselt spj,
raalk6idis, mille Jairgn€v ring el
ulatu eelmise servani (Joonis 2e).
See algab rhgkoidisena ja 16peb
nagu telsedki kdidised. Rooma-
vat kdidist kasutatatse peami-
selt vattpolstri flkseerimlseks la-
haste la siinn|lfiste tegemtsei_

5. Kllpkonnak6idis €hk -side
(fascia Estudol

Vetcrirlaaimeditsiinis kasuta-
takse seda ainult kannaliig€s€
katmiseks. Eistatakse koondu,
€t ehk kokkujooksvatla hajuvat
ehk laialijooksvat kilpkonnakdi,
dlst. S€€damtx tehakse koon-
duvat kdidist Uoonis 2f), mida
alustatalse ringstdem€na allpool
kanda. Seej arel \,1iakse side poiki
iiile kanna pairdepinna iiles. te-
haks€ ring iimber s:are alumise
osaJa tuuaksc p6igttl, risti eelmi,
se siclemeringlga iile kama pain-
deplnna alla. Edasi tehakse side
mega uuesti ring Umber jaseme
(allpool kanda), kusjuur€s peale,
mfitav ring pannakse kannanu
kile ftihemale selllselt, et ta ka-
taks eeknist l/2-2/3 v6:Ia. Jiju-g-
nevalt viiakse side pdiki irle kan,
na paind€pinna €elmtse flngi ko-
halt iilesla mrihtal<se j iill€g iur1,
ber siiarc alumise osa selliselt, et
see rtng paikneks kannanukile
eelmlsest hhemal Ja kataks alu-
mist samutl t/2-2l3 ulatuses.
Kdldlse tegemist jatkataksc seni.
kunl ta katab kogu kannapiir-
konna. Kalrnanukk J,ietakse kdi-
disest v;ilja, et loom saaks liiku-
da Ja Jaset kannalitgesest palnu,
tada. Kui aga kalna-nukk on kdi-
dise all, v6ib marliside litgese
palnutalnisel rebeneda. Selline
kdidis vdib pnsida iiksnes pak-
sult pealemail[tud sldeme korral,

4
l t

:x i l
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kuid siis on kannalllgese Painu-
tanine takistatud.

Kokkuvotteks v6ib oelda, et
kdidist (sidet) kasutatakse Pea-
misclt miihiste, kompresside, ja-
hutavate ja sooj€ndavate sa!.lma-
histe ning hautiste flkseerlmi
seks, paradirra\tks Jne. Kattesi-
demena leiab kdidis kasutamist

haa\,'ade juures, kaitsmaks n€id
vailrsk€skkonna kahJullke teguri-
te eest. KOidis aitab anda haavalc
ralu ja hoida ravlmid haa!-al.
Haavade juures tuleb kasutada
iiksnes sterlilset v6i antiseptilist
sidet. O€esU pealepandud kdidis
on tulemusliku ra!'i celduseks.

SUMMARY

About bendeges I
Practical hstrucuons concemlng

banda€s and technlque of makinq
are elv'en. Trealed are-l I circuld, 2J
spiral. 3) crcs. 4) creepirg and 5l

Sigade nahkav hilisabort
ehk "sinik6nr"

Tiiu Saar, Endel Aaver
Eesti Pollumaj a!dusiilikool

Sigade nakkavat hilisaborti
( sinikorva J diagnooslti csma-
kordselt l9a7.a. Pdhja-Ameeri-
kas- Alates l990,a. on see Liirus
infeldsioon levinud ka Euroopas.
Sigade nakkavat hillsaborti on
nimetatud vastavalt varlccruvate-
le kliinilistele tunnlrstele veel
mgstery sltjine dtsease (MSD),
porcine epidemLc abortlorL and
r esp irato rA syndrome (PEARS),
porcine reproprocluctlDe and
respirctorA sgndtome (PERS),
stDir.e inJe.tllltg and resplralory
sundrome (SIRS), blue car

Tbkitaja, Lelystadi viirus.
kunlub ?ogauirida€ sugukonna
Artenvirus c per€konda. Vlirus
siiilib hasii madalatel tempera-
tuuridel, kuid nalteks +58 'C

juures inaktiveerub I tunnlga.
Viirus on stablllne pH 6,0-8,0
juures, kldd h.i\4b kllresti kesk-
konnas pH-ga 3,o Ja rasvalahus-
tite (naijtcks kloroformi) toimel.

Lelystadi viirus levib kontaktl
tecl ja ohu kaudu. Oh0ikuks nak-
kusalikaks on kiilmutatud [h4
milega viirus v6ib le!,ida kiircsti ja
kaugele. Kindlaks on tehtud sele
trarsplats€ntaarn€ iilckanne.

Haiguse inkubatsloon kestab

4-9 pa€va.
Euistel avaldub haigus isutu-

ses ja kehatemperatuuri t6usus,
monikord v6ib see olla subnor-
maalnc- Peamiseks haigustunnu-
seks on sighish:rired, edti abor-
did tiinus€ l6pul (alates 105. tii-
nuspaevastl, surnult s'ilndinrd
vdi n6rgad p6rsad. fetaalne sure-
mus, millega pikemaajalise hai-
guse korral kaasneb loodete mu-
militseemmine- Slglmishelretele
voib lisanduda m6nest tunnist
kuni mdn€ pa€vani valtav k5rla-
de, k6hu. l'ulva ja karsa tsna-
noos. Uksikjuhtudel v6ib esineda
kerge punetus- Tsiianoosi tuge-
vus ja kestus s6ltub kcskkonna
temperatuu st. Madalad tempe-
ratuurid p6hjustavad raskemald
muutusi, mis ulatuvad k6rvales-
tade nekrotlseerumlsenl Ja ara-
langemis€ni.

P6rsastel s6ltub kliiniline pilt
vanusest. Eluj6uetutele p6rsaste-
le on is€loomulik pruudkas na-
havairvja kuplitaolls€lt deformec-
runud pea. Vastsiindinud p6rsas-
tel taheldatakse hingamisras-
kust. lihaste treemo t ning taga-
jalgade par€esi Ja ataksiat. Uksi-
kutel porsastel v6lb esineda ok-

sendamist. k6hulahtlsust Ja kon-
Junlti\,1iu. lO eslmes€l etupaeval
r atub pdrsaste suremusSo%-nl
vanemat€l p6rsastel on letaalsu-
se protsetrt madalam. Sigad€
nalkava hilsabordl vllrus v6ib
p6hjustada p6rsastel respira-
toors€t haigestumist, h€morraa-
giaid kopsudes niDg erineva ms-
kus€ga preumooniat, kusjuures
€rineva suurusega p6letikukol-
deid leitakse erlti kopsu kra-
niaalsagarates.

Lelystadi !'iirust on 6nnestu-
nud isoleerlda verest. k6hu66ne
vedelikust Ja siseorganitest- Vii
ruse isoleerimiseks kasutataksc
rakulc tuurc {CL262l ) ja sea al-
veolaarmalrofaage.

Lelystadi \,iiruse antlkchl on
leitud prekolostraalsetest v€re-
proo\,1dest Ja kdhu66ne vedeli
kust.

SUMMAFY

Porche epidemic abortion
and respiratory syndrome or

A short historical rellew of the'blue cd" are glven. Chdacteristics
ot th€ causal aEent. L€lvstad lirus.
his physical qu;.lities anit sp.eadinA
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are briefly discussed. Also cunical
nndings md main sjgns de given in
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Immunoprofiilaktika
elusvaktsiinidega

Jaagup Alaots
Eesti Pdllumajandusiilkool

Immunoprof i i lakt ika p6hi '
m6tteid nakkushaiguste era-
hoidmiseks on irimene jiugimrd
tuginedes tahclcpanekutel ,  et
kord juba haiguse kibi p6denu
sellesse teistkordselt ei hajgestu
juba ammustel aegadel. x\4 saj.
piiiiti Vanas Hiinas hoiduda r6u
getesse haigestumisest sel viisil,
et hilgati labi peenlkese pitliroo'
toru sisse rOugekorpadest val-
mistatud pulbrit.

Pddrdepunktiks €mpiirilises
rakkushalguste profulaktikas
said XVIII saj . l6pus Edward Jen'
neri katsed kontrollimaks talu-
poegade ttileleparekuid. ll1ille ko
haselt veiste r6uged lebi p6denud
iltilnene €i haigesturud €narn ini'
meste r6ugetesse. Oma t6d 'R6u-

gevaktsiini p6hjuste ja toime uuri-
mine" a\ddas 1a 1798-a. Jenner
kinkis inimkonnal€ fugevaktsii-

i, ?inu millelc on see haigus maa-

ilmas likvideeritud.
Revolutsiooniliseks kujufl e-

sid immuloloogia valdkonnas
Louis Past€ui td{id mikrobioloo
gia alal. Pasteur, veendmud sel-
]es, et haigestumisl p6hjustavad
submikroskoopilised organis-
mid. tegi avasiuse, et haigusteki
iajald on voimallk n6rgestada
seliselt, et nende organismi vii-
misel ei teki kn[ klinilist haiges-
tulnist, kuid s€lline, subkliinili'
selt haiguse hbi pddenud orga
nism on edaspidi sama haiguse
eest kaitstud. Seega tootas Pas-
teur valja vaktsinoprofiilaLtika
teoreetilised alused. Pasteuii et
tepanekulhalati k6iki kaitsesiis-
timisi Ed. Jerueri aul(s kutsuma
vaktsinee miseks (lad. k. uacca

lehm). Pasteur valrnistas vakt-
slinid mitme loomataudt vastu
(siberi katk, punataud ja maru-
taud).

Salmon ja Smith (1846) tegid
kindlaks, et  kuumutamisega
inaktiveeritud lindude koolerate-
kitaja manustamine kaitses tuvi-
sid setle haigusc vastu. Sclgus. et
lmmuunsuse saavutamiseks po-
le sugugl vaja organismi manus-
tada elusaid haigusetekitajaid.

Tiinapeeva veteriDaarias ka-
suiatakse nakkusbaiguste profil-
laktikaks mitnesuguseid efek-
tiivseid, loomadeie ohutuid vakt
stine. Sageli tuleb loomaarslidel
teha valik, kas kasutada inakti-
veeritud (surmatud) voi atcnilee-
ritud (elusaid, kuid norgestatud)
vaktsiine. LAhtudes majandusli-
kest kaalutlustesi ja vaktsiinj
efektiivsusest, kasutatakse sageti
atenueeritud vaktsiine. Kahjuks
on aga ndrgestatud elusva]{isilni-
de kasrtamine seotud teatud ris'
kiga. Rlsk on tegelikult kahesu'
gune. seotud esiteks D6rgestatud
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haigusetekttaja Jaakvirul€ntsuse-
ga ja teiseks vaktsilni v6imaliku
saastumisega. Al l jargnevalt
pnriab autor arutleda€lusval{tsii-
nide kasutamisega seotud prob-
leemid€ ule.

Atenueerimisega pi i i i takse
saada haigusetekitaj a seline tn-
vi. mis on vdimeline ajutiselt pii-
sima valdsin€eritud organismis
ilma et kaivitaks infektsiooni-
protsessi (s.o. pdllustataks hai-
gcstunistj. Seega on atenuee -
mise cesmarglks saada minl-
maalse virulentsusega tiivi, millel
on s:iilinud antigeensedja inrmu'
nogecnsed omadused (on vdime-
line vallandama organlsmipool-
set immuunreaktsiooni). Selliste
vaktsiinide kasutaminc on efek-
tiivne, kui organismi immuun-
snsteem todtab torgeteta ehk tei-
sis6ru, organism on immuno'
kompetentne. lmmuunpuudulik
organism (immuunslisteem ei
funkLsionee normaalselt ja im-
muunreaktsioo ei teki) vdib €a
selliste valdsilnide manustamise
korral haigestuda. Vahel v6ib im'
muunpuudulikkus tekkida nor-
maalse bioloogilise nehtusena ja
ka populatsiooni immunokom-
pctcnts se tase v6ib olla vega eri
ncv. Uh€s ka{as v6ivad olla nii
tugeva immunokompetentsusega
lmmunoloogiliselt reaktiivsed
kui ka immunodefitsiitsed loo-
mad, kes v6ivad haigestuda ka
avirulentsete vaktsiinitilvede or-
ganismi sattudes. Immuunsu-
pressiivselt (immuunsnsteemi
norgestavalt) v6ivad organismile
toimida mltmesugused stesso-
r id ( transport ,  operatsioonid
jms. ). Terve rida viirusi omab im-
munosupressilvset toimet. Sellis-
te haiguste korral, nagu koerte
katk, kasside paDleukopeenia,
leukoosld, hobuste nakl{av kehv-
veresus, adeno- ja parvoviroosid
Jt-, tekib immuunpuudutikkus.
Isegi subkliiniline haigestunine
muudab p6dejad vastuv6tlikuks
ja tundlikuks vaktsunides oleva-
tele atenu€eritud haigusetekitaja
tele. Loomadel on avastatud ka
otseselt liimfoidkoesse analoogi-

Iiselt idmese Hlv-viirusega tor
mivaid viirusi nagu Bry FIv Kuigi
viir[stest tingitud immunosu-
pressioon tekib tavaliseltra}atu-
misel virulentse viirusega, v6ivad
ka m6ned viiruste atenueeritud
valdsiinitiived seda p6hjustada.
Selline seisund v6ib tekkida mit'
te ainult mono- vaid ka poliivak-
siinide kasuiamise korral. Nii
v6ivad koerte katku viirusest,
Parvo- ja adenovitust€st valmis'
tatud polavaktsiinid p6hjustada
liimfotsiiiitide anu vaihenemist
veres, samuu reaktsiooni ndrge-
nemist mitogeenidele, kuigi nksi-
kult kasutades ei oma reed viiru'
sed m:lrldmisvaitset immunosu-
Pressiivset toimet.

Elusvaktsiine tuleb kasutada
ainult sellele loomaliigjle, kellele
need on etie n:ihtud, samuti tuleb
rargelt jargida etienahtud ma
nustamisviise. Vale manustamlse
korral v6ib loom haigestuda.

Kui atenueeritud vaktsllnitii-
vesid kasutada tervel taiskasva-
nud loomal, kontrollib nende
jaiAkvirulentsust organismi im-
muunsiisteem.

Kui aga vaktsineerida tiinet
Iooma, v6ivad viiruse vakisiinitii-
ved tungida labi platsenta arene-
vasse lootesse. Kuna loote im-
muunsiisteem on veel arenemis-
j:irgus, pole ta v6imeline kaitsma
enrast i]] nuunrealrtsiooniga ja
v6ib kaivituda iffektsiooniprot-
sess. Seega v6ivad elusvaktsiinid,
mis taiskasvanud mittetllnetele
loomadele on ohutud, p5busta-
da loote nal(atumise, sellega seo-
tult loote arengupeetuse v6i abor-
di. N?iiteks v6ib lammaste katar-
raalse palaviku vastane vaktsiin
pohjustada loote taiehku ano-
maalla. Punataudi elusvaktsiin
on pShjustanud tiin€tel emistel

Kuigi loomaarsttdele Ja loo-
maomanikele teeb muret vaktsil-
nitnvede ja? ffirulentsNest p6h-
justatav v6imalik haigestumine,
on veelgi ohtlikum asjaolu, et
elusvaktsiinid, kuivSrd lleis puu-
duvad konsen'andid, vdivad sa-
geli olla saastunud mitmesuguste

patogeenidega. Kuna vaktsiine
eksporditakse laialdaselt, v6ib
saastunud vaktsiinidc kasutamf
ne p6hjustada haiguse publ<emi-
se ja leviku ulatuslikr teritoo-
r iumil-  Naiteks arvatakse, et
koerte parvo\djrus, millest esi-
mest korda teatati maailma e
nevatest regloonidest 1978.a., on
kasside panleukopeenia v6i naa-
ritsate enteriidi \'iiruse mutallt,
mis tekkls koera rakukultuuri
des nend€Juhusllku passaaii ta
gaj:i4el. Mutantviirusega nakatu
nud rakud v6ivad aga saastada
vaktsllre.

Kokkuvotvalt v6ib delda, et
ja:il{virulentsus la saastatus on
elusvaktslinide kasutamise kor-
ral alati riskifakioriks v6rreldes
inaktveeritud vaktsiinidega. SeI,
iiste vaksiinide kasutamlsel on
oht ka uute haigusetekitajate tck-
keks. Elusvaktsiini manustami-
sel lastakse populatsiooni tslrku-
leerima elus, kuid ndrgestatud
haigustekitaj a, mille virulentsus
teatud asjaoludel v6ib aga v6i-
mendtlda sellise tasemeni, et ta-
gajaleks on kliiniline haigestu,
mifle v6i viiruste mutantd€ teke-
Selised teisendid v6ivad iiletada
liigi geneetilis-bioloogiiise barjea-
ri ja p6hjustada ka teiste liikide
haigestumise v51 tAiesti uue hai,
guse. On saabunud aeg leida al-
ternaUi\,'r.arlantc elusvakisiinide-
le. Selles surnas teadlased prae
gu tootavadki.

SUMMARY

About prophylaxiE with Uve

Principles of immunopraphylaxis
and its historical development de
siven . U saqe ot attenuatecl liviDd vac
iines dd 

-problems 
connectedwlih

usage ol live laccines are bdefly dis
cusscd. There de lot of lisks in usilq
such kind of vaccines {residual i-iru'
lence of causative agency, possible
contamination of vaccine. immuno-
supressive fmction, cortaminatlon
lvlii dtflerent pathoqens etc). Main
principles for vaccination with llve
vacciDes de given as wel. At the end
ofariicle the author refrarks that if
1s ttne io find alternative variants to
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Oksfendasool

Jiiri Parre
EesU P6llumajandusiilikool

Okafcndaaool {lad. k. O.x-
phendazolum, tng]. k. O4endd-
zole) on bensimidasoolide !iih-
ma kuuluv anthelnrintikum, mls
toimib haUtavalt loomade iimar-
ussidesse Ja paelussidesse. Kee-
mlliselt on oksferdasool me-
tiiUlll 5 - (fe niiiils ulJtni]nl) -2 - be ns I-
mklasoollkarbamaat Nagu tel-
sedkl berlskDldasooli karbamaa-
did on oksfendasool vees vaheh-
hustuv, mlst6ttu teda manusta-
tal$€ p€amlselt suspensiooilde-

Toimem€hhanism

Oksfendasooli anthelmlntset
tolmet kasutatakse tanapaeval
eelk6ige seedetraktl iiLrnarusslde,
kopsu timarusside ja paelusslde
h?ivitamlseks. Oksfendasoolil on
ov:tsiidne tolme iimarusside mu-
nadesse, mlst6thr ravimi toime-
perloodll e tunud iimafusslmu-
nad ei ole arelemisv6imelised Ja
hukku!'ad.

Oksfendasooli toime4ehha-
nism on sarnane teiste bellsilni-
dasoolide tolmemehhanismlgaJa

Joonis l - Oksfenddsooli st ruktuurualet I L.

seisneb tubuliini siinteesi blo-
keerimises ning siisivesikute al-
nevah€tuse Ja energiatekke hiji-
runxises h€lrtrlndl mkl(udes.

Oksfendasool seostub hel-
mindi mkkudes tubtrtijniga, pro-
teiiniga, mis on v2iltlmatult vaja-
tik ralkudes mtkrotuubulite
moodustunriseks Ja funldsionee,
rlmiseks. Mikrotuubulid aga on
pildikult viiljendades "ral<usise-
seks ringesiisteemtks". Mikro-
tuubulite moodustumise blo-
kaad toimub eelk6lge ilmarussi-
de soolerakkudes nlng selle tule-
musena ei ole soolerakud v6ime-
lls€d imendama Ja imarussi or-
ganismi toltatneld edasi toim€ta-

NH-COO-CH"

ma. Tagaj:i4eks on gliikogeeni ta-
seme langus helmlndl organis-
mls Ja sellest tulelev kudede n:il-
Eius. Uurimised naitavad. et hel
mlntide Ja lmetajate rakkudes on
tubulllni koostis erlnev nlng et
oksfendasool blokeerib valikuli
selt tubuliini moodustumlse ja
talltluse just helmintide, mttte
aga imetajate rakkudcs.

Oksfendasool p,rslb ka fuma-
Iaat'reduktaasi siisteeml funk,
sloneerimist helmintidel. See er-
siiiim on oluline |iili hclmlndi
iakkudes, mis seob siisihappe-
gaasl Ja produtseerib ATP-d, kui
fumaraat redutseerltakse sulrtsi
naadlks. Oksfendasooll tolmel

s
Io
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vaheneb energiaproduktsioon
parasiidi rakkudes, sest blokee-
rltakse mitokond tepoolne ener-
glaproduldsloon ATP (adenositr-
irlfosfaadl) kujul-

Helmhtide elutegctus on sii-
slvesikutest ku1 ener€laallikast
taielikus s6ltuvuses. Energia-
defitsiidi tingimustes parasiit
hukkub nailguse toftu l6dva para-
Iiitisi selsundis.

Fannakokineetika

Oksfendasool on iiks uue'
mald bensimidasoole, mlda ise-
loomustab vaiherlc lahustuvus Ja
aeglan€ elimin€€rumine organis'
mist. A€ane eritumlne organis-
mist pikendab ravimi kontakti
para-siidiga, laiendades seejuures
rarimi toimesp€ldritJa v6lmalda-
des vahendada ra.,lannust.

Oksfendasool on vees praktili-
s€lt lahustumatu. Parast suu
kaudu mallustamist tnendub ta
sool€st a€glaselt Ja ahult osali-
selt, kusjuues \,'ereplasmas pii-
slb ioimeaine ma&simaalne kont
sentratsioon 15 30 tundi perast
marlustamist, mrllele Jiirgneb
ae€fane elimineerurnine. Selle tu'
lenluseks on pikaalallne ra!.imi-
kontakt €riti seed€traktls palknc-
vate helmintidega. Kontaktl kes-
ius on killlaldane ka mujal orga-
nlsmis lokaliseeruvate helminti-
dega.

Imetaja organismis metabo-
liseerub osa oksfendasooli ncl-
jaks uueks p6hikomponendlks:
fenbcndasooliks, fenbcndasool-
sulfooniks, p-hiidroksiifenben-
dasoollks la fenbendasoolamif
nlks. Nende hulgast on peamise
anthelmtntse toimega oksfeflda-
sool muutumatul kujulJa fenben-
dasool, kuna fenbendasoolsul-
foon Ja teised metabollidid kan-
navad vaikest v6i tihtsusetut osa
anthelmintsest toimest. Ra\,itud
looma organismis valltseb oks-
fendasooli Ja sellest moodustu-
nlrd f€nb€ndasooli vahel diinaa-
miline tasakaal. OksfendasooU
metabol is€erumine fenbenda-
sooliks jt. iih€ndlteks tolmub

mahsaralkudes mikrosoomide
ensiiilmdde toimel nlng siit satu-
vad metaboliidid vereplasmasse.

Oksfendasooll Ja selle meta-
boliitide €ritumlst imetajate orga-
nistraist on vahe uurltud. Selgu-
nud on, et ainult pool manusta-
tud Iavimidoosist eritub organis-
mist vijljaheidete Ja uriiniga.

Ravimiieagid

Euroopa standardite jiirgi on
oksfendasooll makslmaalne Iu-
batav tase toiduks kasutatavat€s
produktdes Jargminer maksas
rOOO pg/kg: lihastes, neerudes.
rasvas lo pg&g Ja piimas lo
p.glkq (Eurcpedn Commiftee Jor
Vetennarg Medlcdl Products -
EC\MP),

Toksilisus

Bensimidasoolld, Dende hul-
gas ka oksfendasool. on nii labo-
ri- kui ka pdllumaJanduslooma-
dele v?rhetokslised. Uhekordsel
manustarnisel on oksfendasooli
tokslline annus koerale 1600
mgif<g. KM (raviannus on lO
mg&g KMl. rotile Ja hiir€le aga
6400 mgftg KM. Ka pikaajalisel
maiustamisel on oksfendasooli

toksllisus madal. Koduloomad
taluvad tLma tervisehznreteta oks-
fendasool l  annuseid 50-100
mg&g KM. mis nletab kiimneld
vdi mitrnekiimneid kordl ra\,'lan-

Oksfendasooll suured annu-
sed on p6hjustanud embriiotok-
slllsust rottldel ja lammastel.
kuid mitte sigadel ja veistel.
Embriiotoksilisus ilmnes, kul tll-
netele uttedele manustati 17. t1i-
nuspaeval oksfendasooli annu-
ses 22,5 mg&g KM (annus Aletab
4 korda raviannuse, mis on 5,0
mg&g KM). Annus 7,5 mgA€ KM
ei p6hjustanud uttedel embrUo-
toksillsusest. samut ei p6hjusta-
nud seda ka nviannused.

Oksfendasoolil ei ole muta-
geenseid ja kartsinogeenseld
omadusl,

Naidustused

Oksfendasool on nZiidustatud
koduloomade ilrarusst6bede la
paelusstdbede nviks. Allpool on
toodud k6ige sagedasemad nal-
dustused loomaliiglti ja parasii-
diti, kutd peale selle toimib see
anthelmintikum efektiivselt vecl
palude telste helmlntooside pu-
hul.

To.bel 7. Oks.fendasooll n<iidustrrsed. loofialiigiti.

Ostertag La, Llaemonchus, Trlchostrongglus, Ne-
matodif t]s, Cooperia, Captllaria, Oesophagosto-
mum. Chabertia, Trichocephalus, Dlctgocaults,

Lambad: Ostertagla, Haemonchus, TrLchostrorLgAh8, Ne-
mato dlr us, Coo pe r ia, O e s o p hag o : ; to mum. Chab e r -
tLa, Trlchocephalrs, Dtctuocaulus. Moflie zia

Hobused: Strcngylus, DekaJondta, Arortta, Trlchonema, Oxg-
urls, Parascarls, migreerlvad strongiiliidiliste vast-
s€o

Sead: Ascarls, Strongglolles. HgostrcnggLus, Oesoph.t-
gosto mum, Trichocephalus, Metostrong !! Ius

Koerad: Toxocara. Toxa.scaris, Unc/Jl.aria, AncAlostoma,
transplatsentaarselt mqfeerlvad solkmevastsed,
D lpqlldIum, Taenia, MultLceps

MiirkuB. Transpl@lsentaarse Dastsete iilekande oaltimiseks ma-
n)-statakse oksJe ndasooli rduil(rrurina u llrnase l 2 tiinr6e nddalal.
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Manu6tamisviisid ia
annuseo

Oksfendasooli manustataks€
enamastl suspensioonila suhu.
Miiletscjalistele v6lb suspensioo-
ni siisuda vatsa v6i manustada
seda esirnest (harva t€iso aastat
karj atatavatele noorveistele ke-
vadel piisiboolidena (viildib kar'
jatamisperioodil loomade massi
list nakatumlst iiLnarussldega).
Hobustele on sobivaim manusta-
misviis ravimpastana sulu, ka-
sutades s€lleks plastmass-siist-
laid. Toimeaine raviannused iiLhe-
ko.dscl manustanisel on toodud
tabclls 2.

Tabel2- OksJcndasooll
aoseerrng.

veiscd 4.5 mg&g KM
Iambad 5,O mg&g KM
hobused 10.0 mgn<g KM
scad 5.0 mg&gKM
koerad 10.0 mg&g KM,
* ( ko Im pde Da J arg e mddda)

Oksfendasooli puital kujul ei
turustata, saadaval on preparaa'
did erlnevatc nlmetustega (!t. ta'
bel ld 3Ja 4).

Vastunaidustused ja
k6rualtoimed

Uheks vastunaidustuseks on
looma volmal lk i i l i tundl ikkus
oksfendasooli suhtes. Samuu ei
manustata seda koertele esime-
sel t[nuskuul. Soovimatuld kor-
valtolmeid raviannuste kasuta-
misel €i €sine. Ra\,lmit el v6i se-
gada teiste lallmlte hulka. kuigi
puudub interaktsioon teiste toi'
mealnetega.

Keeluaiad

Keeluajad on kehtesiatlrd ma-
l€tselalistele. Uhekordse manus-
tamise jzirgselt on keeluajad veise
tapmlseks I 4 peevaja lamba tap'
miseks 14-21 paeva. Lehmapii-
ma ci vdl kasutada inlnltoiduks

48-84 tunni Jooksul parast ravi-

Piirast pilslbooli manustanist
velsele on tapakeeld 6 kuud. Sel,
le lehmapilma, kellele on manus'
tatud piisibool 6 kuuJooksul en-
ne poegimist v6i laktatslooni ajal.
el tohi s€l laktatsioor perioodil
kasutada ir mtoiduks.

Kasulamisaeg

Suspensloonid on kasutus-
k6lblikud 3 aastajooksul parast
valmistamist. Erin6udeid saili-
tustingimuste kohta ei ole.

SUMMARY

Ot'endsrole
The author describes a n€ly dt.

helmintic oxfendu ole. it s chemical
structure. adnriristration. dosaac
and dltrerent preparailoDs.

Kasutatud kiriandus

DebuL Y The uetertnory -[ormu-
Iary. HandbookoJ me.lictnes 6ed in

Tabel 3. OksJe ndasooli st,spptr6ioonld jo pastad.

T\len 2-265V.
(ChaDella Pharmaceuticals)
Twert 9.06%
{Chanelle Pharmaceuticals)
Panfend {Norbrook)
Palafend LV iNorbrookl
Head to Tlil Bandit
(Coopers Pitman-Moore = CPM)
SFenthic {CPM)
SJmanthic DC (CPMI
Synanthtc SeVCo (CPM)
SystAmex 2,265 (CPM)
Systamex I,06 {CPMJ
Systamex Handipack (CPM)
Synanthic IR ICPM)
SFtemex SC (CPM)
syarnthic Ho$e Paste ICPM)
SFtame: Pastc 18,5% (CPM)

Suukaudne suspcrsioon, tolmeairet 22,65 mgmt Bos, Ov)

Suukaudne suspensioon. toim€ainet 90,6 mgml (Bos. Oo)

Suukaudne suspensioon, toimeainet 22,65 mgml (Bos, OD)
Suukaudne susp€nsioon, toim€ainet 90,6 m€/ml (Bos)
Suukaudne suspcnsioor. toimeairet 22.65-90.6 mg/ml (Can)

Suukaudne suspensioon, toimeainet 22,65 mg/ml (Bos, Ou)
Suukaudne suspensioon, toimeainet 90,6 mgml (Bos)
Suukaudne suspcnsioon. toimeainet 22,65 mg/ml + seleen+koobalt (Ou)
Suukaudnc suspensioon. toimeainet 22,65 figfilIBos, Oul
Suukaudne suspensioon. tolmeainet 90,6 mg/ml tBosj
Suukaudne suspcrsioon. toimeainet 90,6 mg/ml (Ou)
Suspensioon vatsa stsumiseks, toimeainet 225 mg/ml lBos)
Suukaudn€ susp€nsioon. totneainct 22,65 mg/ml + s€leen+koobalt (Ou)
Pasta suhu manustamiseks, toimeainet las mgg (Eq)
Pasta suhu manustaniseks. toimeatnet 50O mg/l Jaotus plastiksustlal (Eq )

Tobel 4. Oksfend.asooll piisiboolld veEtele.

Autoworm Blg 6 e/ Systlmer Toimeainet 5x1250 mg/tbl.=6,25 g (KM=200-400 kg
Autoworm Big 6 d Sy6teoex Tolmeainet 6xl25o mgiibl.=7,s g (KM=2OO-4O0 kg)
Synrnthic Multidose r3O Toimeainet 5x75O mgltbl. =3,75 g (KM= IOO'200 kgl
Synanthic Uultidose PluB Toimeain€t 5xl25o mg/tbl. =6.25 g (KM=2OO-4OO keJ
Synenthic Mu.lddose Extre Toimeajnet 6xI250 mg/tbl.=7,25 g (KM=200-400 kgj
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P6rsaste suremus II
Suremust mojutavad tegurid
ja l6ppemise vihendamine

Eero Rautlainen

Sisseiuhatus

A.rtlkll estmeses osas esltatud
andmete p6hjal moodustavad
p6rsast€ v66rutuseelsest sure-
musest suurima osa surnult-
siindlnud, traumadc t6ttu ja ala-
toitumusest l6ppenud porsad.
Kolm neuandikku koikidest huk-
kumistest le lab aset esim€se
ncUa elupAeva Jooksul. P6rcaste
suremuse p6hJused v6ib jaoiada
p6rsast Ja emlsest lzihtuvaiks.
M6lema rilhma tegureid m6juta-
vad olullselt keskkonnatingimus-
test.

P6rsaste suremust m6jutava-
test t€guritest tuuakse eslle viis
taifitsamatr l parilikud ja siinni-
tusega kaasn€vad anomaaliad, 2.
n6rgana siindinud p6rsad, 3.
ebaiihtlane p€sako[d, 4. nor-
maalselt ar€nenud p6rsaste huk-
kumine traumade Hbi (emise te-
kitatud Ja muudest tegufltest
p6hjustatud Juhudl, 5. normaal-

selt arenenud p66aste alatoitu-
mus tagalaktia emisel Ja muud
p6hjusedl. SeUine laohrs aitab
suremust analiiiisida ja selle
p6hlusi paremlni m6lsta.

Surnultsiind

Suguemiste pldamistingimu-
sed peavad tagama nelle _hea ter-
vise kog\r tfnus€ ajaks- Olge tot-
flrmine. liikumiseJa liig[e omase
kaltumise v6fnalikkus (rir}lmas
elamlne, aseme vaba !.alik, pesa-
tegemise v6lmalus) vahendab
surnultsiinde Ja sobdustab p6r-
s a s t e  e l u l d n u s t .  E m i s t e
sel€kteertmisel tuleb pd6rata
ti.helepanu surnultsiindidele la
p6rsaste iihtlusele pesakonnas.
Emiste puurls po€ghlsel kestab
sijurnitus kauem Ja suureneb p6r-
sast€ suremus, Et suremus on
suurem vanade €mlste suurtes
p€sakondades, sils rusikar€egi-
na soovitatakse emls praakida,

kui tema keskmine elusalt siindi
nud p6rsaste arv Jaab al la
esmaspoegijate p€sakonna kesk-
mis€le suurusele.

Poegtmtste Jiilgimlse Ja vaja-
dusel siinnltusabi osutamisega
on suud€tud 25-50% vehendada
p6rsaste hukkumlst siinnituse
k?iigus. Snnnitusabl sooutatakse
anda j:irgmistel Juhtudel: l kui
poegimine on kestnud tilc 4-6
tunni, 2. eelmlse p6lsa siimnist
on kdlmud iide 30 minuti. 3. pe-
sakonnast on stindlnud hinnan-
gulselt kaks kolmandlkku.

Tiinusae€ne loodete hukkumi-
ne ja abordid v6i\,rad olla p6hJ usta-
tud ka nakkushagustest. Soomes
on sigadel enam levinud nakkus-
teks parvoviroos Ja puEtaud, mis
m6lemad v6i\,?d kahJustada loo-
t€ld. M6lema teldtaJa suhtes on
olemas t6husad \,?ktsllt[d.

Eesti Loomaarsulk Ringvaade Veebruar 1/95



Tlaumad

Poegivate Ja imetavate emiste
puurldes pidamisega on v6ima-
lik m6nev6rra vah€[dada emise
mahah€itnisel tema tagakeha al-
IaJa:imisestja emise Jalgade hal-
vast seisukorast tingltud pdr'
saste hukkunxist, Emise rlnna al-
laJa ehmatuse t6ttu ekillselt tiles-
hiippava emise jalge alla Jaiimist
on mehaaniliselt raskem t6kesta-
da. Traumade tekke mehaanl
llne t6kestamine ei anna tulemu-
si ka selllseljuhul, kui pdrsad on
'ningil pdhjusel ndrgad.

Puurispidamis€ga ei ole iilali-
selt suudetud v:ihendada p6rsas-
te hukkumist. Vastupidi, sellel on
negat i ivne m6ju si innl tuse
kestusele, emise terviseleJa ime-
tamlsele.

Emiste rahulusesi v6l k:litu-
mishalvetest lnait. p6rsaste 6gi-
minej tingitud baumad vziihene-
vad, kui poeginissigala lniudd on
vaikne ja rahul ik.  Posit i ivsel t
v6ib mOjuda ka rahulik tausta-
muuslka talitamise ajal.

Alaloitumus

Alatoitumusel on keskne roll
kogu p6rsaste suiemusele. Suu-
rem osa hukkunuist on enne sur-
ma kaotanud kehakaalus Ja suu-
rc suremusega pesakondadcs
kasvavad ka e[uja:inud p6rsad
aeglasemalt. M6nedc autorite
andmetel on ille 40 % suremu-
sest tingitud p6Fastc alatoitu-
musest ning iihe nellandiku sel-
listcluhtude p6hjuseks on emtse
poegmishalvatus. seega on just
sellc tunnuste varasel avastami-
scl ja selle ravil olulile osa por-
sastc suremuse vahendamlsel.
Normaalselt arenenud p6rsaste
toidupuudus v6ib tul€neda v6it-
Iusest nisade pairast. See oma-
korda v6ib olla p6hjustatud talit,
levate nisade vaihesusest emisel
v6i p6rsaste suuest kaaluvahest
pesakonnas. Lisaks v6ivad lmc-
mlst takistada ebasobiv puuri
konstruktsioon vdi sellinc udara
kuju. nlis ei voimalda ktlJel la,

mava emise k6lglle nisadele
iiheaegset ligipaasu-

Porsaste normaalset imemis-
k:litumist v6ivad segada emlse
hripogalal<tla, pidev mtra sigalas
ja udara masseenmise takista-
tus. Et k6ik p6rsad saaksld pli-
savalt piima, on valalik jaotada
p6rsad p€sakondade vahel selli-
selt, et k6igile neile Jatkuks nisa-
sid. Umberpaigutamisel€ lzi}lek-
sid n6rgemad pdrsad pZirast se-
da, kui nad on saanud m6ned
kofiad oma ema piima imeda
ning omandanud vajaliku pas-
siivse immuunsuse.

Kui p5rsaste Jaotamine pesa-
kondade vah€l el ole v6imallk,
v6ib seda asendada p6rsaste va-
heldumisi imetamine, kusjuures
pdrsad Jaotatakse vastavalt kaa-

lule kahte rnhma ning lastakse
emisc juurde vahetdumisi nelja
tunni kaupa. Sellist imetamist on
vaJallk teha esim€s€ 2-3 paeva
valtel.

Tempelatuur

Umbritseml 6hutemperatuu-
ril on otsene m6ju p6rsaste ken-
gumisele ja baumalisele suremu-
sel€. Selle airahoidmiseks on va-
Jalik kuiv allapanu, t6mbetuule
vAltiminc ja p6rsastele lisasooju-
se andmlne. Esimese 48 tunni
valtel on soovltav anda Ilsasooja
€mlse m6lemale kiiljele, kuna
p6rsad eelistavad instinktilvselt
holda udara Lifteduss€. Kui esl-
mestel elupaevadel vajab p6rsas,
et imbritseva 6hu temperatuur

Praktiseerivad loomaarstid!
Olete oodarud osalema ELU ja EPMii velriraaria-

teaduskorura iihiselt korraldatavatel

TAIENDUSKURSUSTEL
17-28. aprtUtl

\tiepeevane programrn kordab tildJoontes eelmisel siigisel
toimunud analoogset kursust, kutd suurendatud on just
praktiltsema suunitlusega loengute osakaalu. Kursustel

osalejad saavad teiehku loengute konspekti. Kursus
l6peb testi ja tuDnistuste va!aandEisega.

Kursustest osav6tjate arv on piiratud 25-ga, et
v6imaldada aktiivsemat keskustelu ja grupit66d.

Osav6tum.ks 260 kr.
ViiDane regtstreedmiEe kuupeev 31. miirts 1995

Info Iel. 42I 497

Apri is viibib Eests veterinaariateaduskonna
kutsel dr. Elisabeth Miiller Haruoverist.

Dr. Miiller on siindinud 1958.a. Ja l6petanud Hanroveri
Loomaarsti i.ilikooli 1982.a- Dr. MUller on ennast taiendanucl

Suurbritannias ja USAS- Tddtab v.iikeloomadc alal.
Kiilaline peab teaduskonnas loenguid ning kiilaslal)

ia konsulteerib mitmeid kliinikuid.

tnfo dek{an M. AiddL tel. 422259
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oleks 34 'C, siis nadah m6iidu-
des on vajalik temperatuur 25 "C.

Poegimise valve

Pocgimise valve peals velia-
ma vahemalt 12 tundi. Sirna
juurde kuulub aktiivse sAnnitus-
abi andmine, p6rsaste kuivata
mine ja hapnikupuuduse puiul
kurstliku hingamise tegemine,
samuti siindinud porsa tmema'

Esimese l2 tunni jooksul
avastatakse hoolikal vaauusel es-

mased piimapalaviku tuinused
ja ilmnevad muud p5rsaste ala-
toitumusele viltavad keitumis-
heired emlsel (nalt. rahutus).

Poegimiste valve on t5husalm
kui emlsed poegivad ruhmad€na.

Emiste pidamine

Terve emis on eluv6imellste
p6rsaste saamiseks tb-htsaim eel-
dus. Surnultsiindinud, kaingu-
nud ja talatud p6rsad on m:*k
probleemid€st emistega. Aeglase
siinnituse, €bapllsava plimatoo-

dangu ja jalgade haiguste enneta-
mlseks on vajalik pddraia enam
tihelepanu emlste bioloogilistele

SUMMARY

Preweanirg mortality of pig-
leb. Part tr: FactoE influencing
on the mortqlity rate r.dd meas-
rfements to rcduce it.

A digest of the second pan of the
dticle (a r4'ew) publlshed ln Suo-
men El?iirlaiiikiirilehti" No. 3, 1994,
aboui pigleis death.

Food Animal Surgery. John
L. Nootdsg.3rd editinn. Tren-
t o n :  V e t e r i n a r l J  L e a r f l i n g
Sgsten6, VLS Books, 1994. 3O0
pages.

Kolmas tai€ndatud triikk, mil-
les on esitatud ka uu€mad and-
med klrurgliste halguste kllini-
l1ste tunnuste, diagnostikaja ravi
kohta veistel. sigadel, lammastel
ja kitsed€I. Raanatus on toodud
intravenoosse, lnhalatslooni- ,
epiduraat- ja juhteanest€esia
meetodid, samuti vereillekame.
Tcoses on kirjcldatud pauude
operatsioonide (keisf l l6 ikuse,
kriiptorhildiopcratsiooni, kast-
ratsioonlde lne.) tehnikat, nihes-
tuste ja luumurdude ravi jne. Il-
lustatsioon€ on 226. Raarnat or
m6eldud kisiraallratul(s vete -
naararstidel€. Hind on 44 USA
dollarit.

xlinik der Hundehankheiten.
H.-J Ct,'istoplL Hemrcgegeben
Don U Freudtger E.G. Grnnbaum
Lnd E. Schimke. 2., nberarbeitete
Atllage. - Jena: Gustau Fisc/€r

Uerkg, 1993. 1035 Seiten.
Kolneliikmeline autorite kol-

lektiiv on iimber t6citanud ja
tiiendanud tuntud koertehaigus-
te spetsialisfl prof. H.-J- Chris-
tophi raamatu. Halguste kasitle-
mis€l on pearohk pandud nende
diagnostikale ja ra\,tle.

Raamatus on esitatud haige
koera uurimise plaan, sundabi-
n6ud, ra\,'imite manustamlse teh-
nlka, f i is ioteraapiameetodid,
operatsioonitehnika alused, ve-
reiilekaflre, infusioont€raapia,
rdn€entehnika, eutanaasia mee-
todid, iiksikute elunditejaelund'
ststcemide (naha-, silrna-, kop
su-, seedeelundite jne.l haigused,
gnn€koloogia, androloogia, tr-
f€Ltsioonhaigused, mArgistused
jne. Antud on ka farmakoteraa-
pia alused ning haige looma hoo-
llisus6petus. Raamatus or 643
iuuskatsiooni ja lO4 tabelit.

Raamat on m6eldud nii 6ppe-
raamatuna fi6pilastele kui ka
kAslraamatuna veteinaararsti-
dele. Hind on 298 saksa marka.

Klinische PatholoEie der
Ilaustiere. Il. Ha'rt |rafl'r u'rd
H. Megen Uftter Mitarbeit uon 17
Fachantorefl. - Jena: Gustat)
FEcher Uerkrg, 1993. 622 Seiten.

RaaJnatus on kasitletud p6h-
jalikult koduloomad€ kliinilist
patoloogiat. Selle koostamisest
on osa v6hud I 7 autorit.

Raamat koosneb iind' ja eri-
osast. Kirjeldatal$e nii fiisioloo-
gilisl (ka biokeemilisi) kui pato-
loogilisi protsesse organismis.
Patofu sioloogilised protsessid on
kir jeldatud elundsasteemide
kaupa, neid on kasitletud ka llal<-
kushaiguste, mnrgistuste ja kiiri-
tustabanduse korral. K?isitlemist
leiab ka loomade k:ritumise pato-
fAsioloogia.. Raamat on varusta-
tud 287 joonise ja 142 tabeliga.

''Koduloomade kliiniline pato-
toogia' on moeldud di kasiraa-
matuks veterinaararstidele kui
ka 6ppevahendiks vete naaria'
teaduskonna iiLli6pllastele. Hind
on 194 saksa marka.
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BletutierderBatologie. G. II.
Mwtle'' R. W: Kirk,D. V Scofa,
Deutsche AtLsgabe ft,erarLsg e-
gebeft ootr H.-aL l(och. Uber-
setzt Don C. Beninger-Eisele
und W. Eisele. - Stuttgart-Jend-
NeLD York: Gtlsto9 Fischer Uer-
Iag, 1993. 862 Seiten.

P6hjalik teos vaikeloomade
nahahaiguste kohta. See on t6lge
19a9. a. v:jlja antud inglskeel-
sest raamatust SmaI Animal
Dermatotog/" (4. t ikk). Raama-
tus kirjeldatalGe naha anatoo-
miat, fisioloogiatja patofusioloo-
giat. Kasttletud on nii mittenak-
kavad (seahurgas ka all€rgllised)
kui ka nakkushaigus€d, samuti
kasvajad. Haiguste kirleldamtsel
esitatakse nende p6hjused, pato-
genees, kl i in i l ised tunnrlsed,
diagnostika, prognoos Ja ravl.
Erilist rdhku pannakse mitme-
suguste mvivdtet€ ja ravirtrite ka-
sutalnisele. Iga peatilkt l6pus lei-
dub ki4anduse loetel . Teosttee-
vad arusaadavamaks 53o joo-
nist, 78 v?irvitahvlitja 8l tabelit.

Raamat on eeskatt m6eldud
praktiseerivatele loomaarstid€le,
kuld see on vajalik ka veterinaa-
riat 6ppivatele iilidpilastel€. Hind
on 398 saksa marka.

Lehrbuch der VeterinCr-
Aiatomie. Von R. Berg, beg-
rnndet uoft T. Koch. In 3 BdrT-
den. Jena: Gusta]j Fccher
UerLag.

Barld I: Bewegungsapparat.
5., nberarb. Aull. 1992. 422 S.,
232 Abb., Farbtaf., 29 Tab.

Band I I :  Ehgeweidelehre
(Splanchnologie).  4 i iberarb.

Aufl. 1990. 372 S., 350 Abb., 27
Tab.

Band lll: Die groBen Versor-
gungs- und Steuerungssysteme.
5., iiberarb. Aufl. 1993. 651 S.,
226 Abb.

Kapitaalne (1445 lk.) kolme-
k6iteline rikkallkult illustreeri-
tud (8O8 Joonist, 4 v:jrvitallvlit,
56 tabelit) veterinaaranatoomiat
kasitlev raamat. Esimeses kdites
tuuakse andmed liikumisapa-
raadi. teises seedeelundite ning
kolmandas veresoonte Ja narvi,
sAsteemi kohta.

Raamat on kasutatav kasiraa,
matuna veterinaararstldel€, sa'
muti oppevai€ndina v€terinaa-
riaiili6pilast€le. Kolme kottehlnd
on 298 saksa marka, eraldi ostes
maksab esim€ne kiiide 98, telne
85 ja kolmas 158 marka-

Angesandte u[d topogFa-
phlsche Anato'nie der Ilaustie-
re. Yon E Berg. 3-, iiberarb.
AuJ1. Jena: Gusta, Fi.scher
Uerlag, 1988. 519 Seiten.

P6hjalik koduloomade ra-
kenduslikku ja topograafilist
anatoomiat kasiilev raamat. Kol-
mas, imbertddtatud v:jljaanr€,
mis on vaj€-Lik igale veterinaar-
arstlle, samuti v€t€rilaariat€a-
duskonna i i6pilastele. Raamat
on varustatud 245 Joonlse Ja 39
tabeliga. Hind on 156 sal<sa mar-
ka.

AUas of Feline Oftalnologr.
I<errg L. 'tef'ing, MarV B, Gla-

Trenton, Neu Jersea: Ve-
tert f larA Learnlng SAstems,
1994. l4O pages.

Raamatus on esitatud and-
med nomaalse ja haig€stunud
silnda allatoomia kohta kassil.
Toodud on silmahaiguste di€,
trostika, t€kkinud muutused vas-
tavalt nksikut€le silma osadele
tkonjunkfliv, kornea, [iats jne.)
ja ravi. Illustreeritud 295 foto ja

Joonisega.
Raamat on m6eldud kasima-

matuks veter inaararst idele.
Hind on 75 dollarit.

SeunderE Mauual of Smell
Arimal Piactice. S, J. Birchar-d,
R" G. sherdi'rg. Ist ed. - Phikr-
cLelphitl, London, Tbronto, Mont-
real, SAdneA, TokAo: W. B. Sau -
ders conpang, 1994, 1467 p.

\,?iikeloomade praktika kasi-
raamatu (I viillaanne) koostami-
sest v6ttis osa llgt 100 autorit.
Raamat koosn€b 12 peatiikist,
igas peatirkis k,isitletakse prakti-
kas sagedarnini esinevaid haigusi
elurdsnsteemide kaupa, n:iit.
kardiopulrnonaal- ja
kulaarsaisteemi jne. haigused-
Eraldi peatiiikkidena on €sltatud
sllma- ja lindude haigused. Iga
halguse puhul on ki{eldatud sel-
le eslnemist, tekkep6hjusi, pato-
geneesi,  k l i in i l is i  tunnuseld,
dlagnostikat, dif€rentslaaldlag-
noosi, ProEFoosi ja rav1. Ravi ka
sidemisel on antud operatsiooni-
de tehnika ki4eldused ja ravimi-
te nimetused. Raamat on rikkali-
kult iuustreeritud ja varustatud
pdhjaliku ainer€gistriga. Kasi
raamat on vajaiik nii vete naar-
arstidele kul ka veterinaanat 6p,
pi teleirli6pilastele.

Arvutid ja lisaseadmed
soodsa hinnaga!

AS KERNEL
Struve 8a-3

EE24OO Tf,rtu
tel. 27 43O 146
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Hoidkem humaansust

Evald Reintam
EAI-U asepresident, Eesti P6llumajandusiiltkool

Karusloomakasvatuse eetiline
kiilg

Ettev6tlusse ja kaubandusse
Purgimine va?rrib toctamist eriti
Just riigi rasketes majanduslikcs
tingimustes. Peibutav on olnudJa
on karusloomakasvatus, Pcatu-
mata karusloomakasvatuse tu-
rumajandusl ikel  aspek del,
seostuvad selle alaga eelkdige e€-
t l l ised probleemid. Arenenud
maades tegutsevad mitmesugu-
sed Iiikumised ja survegrupid
(loomaoiguslased. loomakaitse,
rohelised jm_), k€s taotlevad ka-
rusloomal{asEtus€ tetclikku ltk-
!.icle€rimist. SeIine iihiskondli
hu arvamuse m6jutamhe p6hf

c) asjaolul, et karusnahka ka-
sutataksa mittevajaliku luksus-

Tegutsetakse iihelt poolt ka-
rusnalakaupade ostjate Ja miiii,
Jatc vastu (a?irmuslased el kohku
tagasl isegi neile t?inaval kallale-
tunglrnisestl ningteisell poolt ka-
rusloomafarmide, eriti aga loo-
muvastaste pidanlsthgimuste j a
Jul;nade hukkamisviislde vastu.

Arusaamalused veli6suhtlemisel

v6ib viia Eesti rijgja siins€te too
maarstide mainet kahjustavate
skandaalide Ja kohtuprots€ssi
deni.  Nlt  satrus kol leeg Rein Ko,
loni' valendusel Soome veidi kr-
raaretaolist ainet- dttirliinj {lad.
k. dithUiinum). mlda pakuti eks-
likult kui head narkooulist va
hendit karusloomade hukkarni-
seks. Asja viisid kohtusse Soome
loomakaitsjad Ja rohelised ning
tulemus€ks oli iildsuse taihelepa-
nu p?inviv pikk kohtuprots€ss. Oti

nebi Joo'ris 7. "Ptgem alasti, kui karasnahast ko.sukas!'. Ameerlka
a) karusloomade loom lvasIa- Uhendrilklde lllkumine PETA (People Jor the Dthical Treatment oJ

sel puurispidajnisel, AJ].imals) Ddltleb karusloomade heaolu eest tarbi.ia m'justam5ega.
b) loomade valuga seotud XanEnahkseosfdtakse looma pitnarikkahukkam5ega elektrtvoo-

hukkalllisef, ru, uputamEe o6i gaosi m6jul. tr.ot'j staren Elei'r

Teadmatus Ja ebakompetent- valas tulle ilma eelneva etteval-
sus vatspartneriga suhtlemiscl mistuseta tunnistusi andnud

.. kolle€ApeeterAlasepp. kes esitas
r Nim€d ar€ldatakse Ltigl Veterrnaatoeu smU. 6ornr.1

eba6ige scletuse ditirliini toime
kohta.

Ditiiliini kasutamisele karus-
loomade nahatustamisel Eestis
onJuhitud tahelepanu ka varem.
Varem sai olukorda seletada en-
dise N6ukogude Liidu desinfor-
matllvscte instruktiivrnaterjaltde
(a) Ja llmsclt var€m sissetoodud
ditiiliinijeakidega. Kaijuks soo-
vitatakse dltiiliini hukkamisva-
hendina ka Eestis koostatud ka-
siraamatutes (Ttkk, l9a7). K6ike
eel6eldut kasutataksc v?ilismaal
mitmesugustel ajenditel eestlaste
eetillse kultuuri ja veterinaarse
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kompetentsuse kahtluse alla Pa-
nemiseks. Ulemaallmsetele Ja
Euroopa Liidu loomakaitseins'
tantsidele antakse m6ista, etEes'
timaal ja Venemaal on v6imalik
karusloomade piinav nahatusta'
mine. Viimases EUROLINK i btl-
letaanis t3)onkljutatud, et Eesti
peavete naararst on teadlik di-
tirliini kasutamisest kar slooma-
de hukkamisel.

Mis siiski on kutaare la ditfiliin?

Kuraare on tatmse P:intoluga
preParaat, mida indiaanlased ka-
sutasid noolemurgina. Ohver
kaotas kiiresti liikumisvOime.
seilitades enne tinrbumist tead-
rusc ja valutunde. Lihal mnrgi'
sus pu dus.

Kaasajal kasutatakse sirtee-
tilisi kuraare toirneaineid (n:ljt.
D-tubocuraniflum, d,tuliin) ki
rurgias skeletilihaste toonuse ja
ref lekside val jalnl i tamiseks.
Mnorelaksant€ (lihase l66gas
teid) kasutaia&se peamiselt nlda-
nesteesia ajal koos juhiava hin-
gamisega. Ditiiliini siinteesis
A. Mndiojan, tema loodud siin-
tectilisel pr€paraadii puuduvad
kuraare ebasoovilavad kdrval-
m6jud. Ditiiliini (merivaikhappe
dikolihestril toime on liihiajalire
(m5ni minutl ja tavalisel manus-
tamisel tal tsentraalnc toime
henatoentsefaalse barja:iri labi'
natuse t6ttu puudub (Allikmels,
NurmaDd, I 942). Ditnfiinbiokee-
rib narvilihassiinapsis eruiusc
cdaslmlneku kestva posLsiinapti-
lise depolarisatsioonj t5ttu.

Vaatamata kattesaada'"'uselc
ja suhtelisele oda!'usele endiscs
Ndukogude Liidus, ei ole ditlllihi
raYimina veterinaarias Iaicmalt
kasutatud ja seda lema kltsa te-
rapeutilise laiuse tdttu.

Ditirliini tojm€mehhajrlsml ja
kasutarnisv6lmalusl marorelak-
sandina veterinaarias on uurinud
prof.  E. J irr isson (1960, 1961.
1 9 7  i  ) .

Dltntlnl farmakodnnaamika

mittetundmille v6ib viia ekslarva-
musele, ct manustamisl:irgne Lii-
gutuste lakkamhe naitab Prepa-
raadl toimet. Ometl m:lrgitakse
farmakoloogiaalastes allikates
eraldi valu siiilimist (l, 7). Niisiis,
eetillstel p6hjustel ei sobi karus'
loomad€ nalatustaniscl ditiiliini
kasutada. Salnas kinnitavad uu-
ringud, et tapaloomade tulmesta-
mlsel lditgi v6i elektliga kaob va-
lutume vaatamata esinevatele li-
hastdmblustet€ (2).

Tanapaeval ei saa aluseks v6t-
ta varasemaid, looma kanllatusi
tiielikult eiravaid soovitusi ka-
rusloomade hukkaniseks (8).

lismaal lerlnud 'elavalt nirlgi-
mise k6mu' l6petamise esma-
seks eelduseks on ditiiliinijt. tao-
liste preparaatide kui hukkan]is-
vahendite tiiielik kasutuselt k6r-
va-ldamine. Farmakodiinaarnikai
mittetundval hukkamist j ?ilginud
inimesel v6ib muldugi iekkida
kasimus, kuiv5rd on ralluvahe-
Iisett aktscpteerltud elektri voi
vingugaasi abil hukkamine hu'
maansem kui dihlliini kasutami-
ne. Siiski tuleks arvestada iildis-
te eetiliste t6ekspidamistega. mis
kehtivad maades, kellega soovi-
me teha koostddd.

Eeltoodu peaks juhtima loo-
maarstide t?ihelepanu jargnevale:

I I ravimite kasutamisel tuleb
arvestada rerde toimemehhanls-

2) tulcb v:iltida loomale valu
p6hjuslavaid hukkarnisi,

3) on vaja teada Euroopas
kcht lvaid loomakaitsealaseid
seadusija seisukohti,

4) velispartneritega sultlemi-
sel tuleb olla vastutustundLik.

SUMMABY

Save our humanity
In former SU Diihylinum has

been \viclely used for kiltng .atnve
tur dnimals Although in Dstonla
Ditlylinm is ofrciallv no Dore in
use lor such purposes. the veterina'
rians at fur farms can allow ifs use
on the basis of manuals available.
Anti-fur principles, phdmacodlna-

mics of Ditl/nrum ed veterinary
ethics de discussed. SuA€stiors for
veterina.iafls de draimi6 avoid ani-
mal sufering where possible.

Kasutatud kiriandus

L Allikmets, L.. Nurnlond, L.
Farmakoloogia. Tln. 1942, Ik. 1O1-
106.

2. Electrical Siunning. WSPA
ScientiJic AdbisorA ReporL 06. Lon-
don 1990.  p.2.

3. EUROLINK. IVSPAS Neoslef'
terJor Dtopean Member Societies.
Ed. winter, 1994/95, p. a.

4. Jnrisson, E. Kttaare kasuta-
mtsest Eterinaanas, - EPA tea-
dusl. ti)dde kogumik. 1961, kd. 16,
Ik. 50 55_

5. King]€epp. E. Fotmakoloogia.
TIn. 1963,Ik. 256.

6. Tikk, H. KarusloomokosDottis.
TIn.  1947,  416lk-

7. Suxamethanium Chlotide.
Martindale The Dxttd Phatmaca
poeia,  19a9,  Lon. lon,  pp.  1234
1240.
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ELU ja VETCAREi
iihine seminar

mdrtsil kel l2.OO E
veterinaariateaduskonnas

Teemad:
1. Uued v6imalused

udarap6letike ravimisel
2. Vasikate

k6hulahtisuse ravi

Seminaril esinevad Eesti ja
Soome (t6Ee eesu keeldel

snFf<irli<fi.l

Osav6tuDaks lo kr.
Kohapeal ravimite miiiik
llf,lo 27 421 497 ia 25 232 aa7
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EPMU Veterinaaria Uurimis-
keskus ja VU p6himiiims

Arvo Viltrop
\rlj juhataja

Eesti P6llumajandusiilikooli
Veterinaaria Uurimiskeskus (VLI)
moodrstatl Eesti Loomakasvatu-
seja Vetcrlnaaria Teadusliku Uu-
rimisc hstituudl (EL\4) veteri-
naariaosakonna (va. ainevahe
tushaiguste uurimise laborl ning
EPMU nakkushaiguste 6ppetooli
epizootoloogia labori baasil seo
scs ELVI l i i tmisega EPMU-ga
md{idunud aasta Juunls.

VL, ecsmargks on loomahai-
egste'alane tcaduslik uurimis-
t6d. sarnuti magistri- Ja doktori
6Ppe ing vcter inaararst ide
taiiend6ppe korraldamlne.

Jatkates kummagi l i i t  nud
iiksuse tavasld Ja t,iidstllll, on en-
disell eesrnark olla tihedas kon-
taktis p5lluma.Janduses tOdtavat€
loomaarstidega ning panna p6hi-
rohk rakcndusllkku laadi uuri-
mtstitdle- see ei vahsta molstagi
akadeemil isema teadusc €hk
baasuuringutc tegemist kesku
ses. Kavas on Itilltuda valikloen
gutega ka tudengite koolitamisse.
Teisal t  loodetakse teadustdd
osas tihedaid kontakte nhlspro-
jeltid€ naol veterlnaadateadus-
konna 6ppej6ududega. Keskusel
on h:iid tddkontakte Tartu Uli-
kooli laboratoorlumldega, samu-
ti teadusinstltuutldega v:iiismaal.
K6ik see peab tagama tehtava uu-
rimistdd parema kvallteedi.

Keskus t€eb koost66d Riigi
Vet€rinaarametiga p6llumajan-
dusloomade haiguste diagnoosi-

miselJa t6ijel. samutlveterinaar-
seadusandluse uuendamisel-
Selles osas loodame Juba olema-
solevate sldemete siivenemisel€
ja fu gevamale materlaliseerumi
sele. See v6lmaldaks suhtcliselt
vaikest vaimsct Ja materiaalset
potcntslaall Eestlmaa karjade
iefl'lse hiivanguks paremini ara
kasutada. Teisalt v6idaks ka t€a'
dustd6 ja noorte loomaarstide
Spetamilre, kuna sellega oldats
vcetgi hhemal reaalsetele prob-
leemid€le loomakasvatuses. Nii
mon€skiIln. rikkas rllgis on seda
teed mindud. Miks mitte ka meie

Jergnevalt olgu loctletud kes'
kuse 1995. aasta uu mlsteemad
ja nende linanlseerimise allikad-

1. Mikrobioloogia labol

'Enteropatog€ensete kolibak-
terit€ pllus antigeenide eks-
pr€ssiooni Ja nende protektllvsu-

*Veiste milkobakterloosl esi-
n e m i n e ,  l e v l k u  a l l i k a t c  j a
mdninliate immuunprobleemide

MdlemaLd. -fl.nantseer Ib Eesti
Tead'EJond (ETF).

2. Masliitide uurlmise labor

'LehEade Ja mulllkate mas-
tiidid kinnuatmtsel, kinnis- ja
ternespiimaperloodtl (etioloogia.

patogenees, dlaElrostlka Ja t6rJe)
(ETF)

3. viroloogla labor
*Veist€ la sigadc viirushaigrs-

ic diagnoosimine (ETF)

4. Seroloogla labor

'Eesti velsekarjade epizooto-
loogilin€ uuriminc ja immuno-
loogiline monltoorlng €rlncvatc
iiJektsioonlde suhtes (ETF,

'Karjaimmuunsuse hindalni
ne veistel lE?F.)

*Veisie vlirusdiarr.ja epizoo'
toloogia Ja tdrjc f Majandid./

'Veiste enzoot l l ise leukoosi
monitooring (MaJan lid. Riigi

rVeisekarladc immunoloogili-
ne seire brutsclloosi suhtes (Riigi

'Seakarjade seroloogiline sei-
r€ erinevate infektsloonide suh-
tes (Mqland.td, Rtigi Uetealnaa-

'Naaritsakarjade eplzootoloo-
gilin€ uurimine aleuudi haiguse
suhtes [MaJanclld)

5. Parasltoloogla labor

'Kodr oomade siseparasiiu-
de populatsioonlbioloogia ja
pamsitooside epizootoloogia sea-
d u s p a r a s u s t c
Eestis la t6rJejuhend e koosia-
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mine |ErF')
*Loomade taiihtsanate ektopa-

rasiiude t6rje ja profiitaktikaabi-
noude v:jlj ato6tanine (ETF)

Kindlasti ei ole tegemist l6pli-
ku loeteluga. kuna plaanis on
mitme uue prolekti alustamine.

11. oktoobri l  1994.a. val is
EPMU Veterinaariateaduskonla
n6ukogu VLI teadureid, keue vas-
tutusel on iilaltoodud projeldide
elluvliiaine. Valituiks osutusid:

*vanemteadur, mikrobioloo-
gialabori I uhataj a A. Juhkam

*teadur mikrobioloogia alal
L. Hakkinen

*vanemteadur, mastiiude la'
bori jlhataja H. Raid

*t€adur mastiitide uurimise
alal I.Ban

*vanemteadur, virolooga la-
bori julataja T. Saar

*teadur, serolooga labori ju-
hataja T. Laht

*juhtivleadur, parasitoloogia
labori juhataja A. Kaarma

'vanemteadur parasitoloogia
ahr E. M:\gi

1994.a. 31. detsembfl seisuga
oli keskuse t66tajate arv 32.
Neist:

teadureid I 3, k6rghaidusega
spetsialiste 12, keskharidusega
spetsialiste 3ja abipersonali 4.

L6petuseks aga ve€lkord VU
p6himaiirus, kuna 1994. aasta
neljandasse numbrisse sattus ek-
sikombel veel kinnitarnata pro'
jek.

P6himearus

l.Udsitted
l.l. Eesti P6llumajandusnli-

kooll Veterlnaaria Uurimiskes-
kus (edaspidi keskus, luh€nda-
tult EPMU VU) on moodustatud
Eesti P6[urnaj andusillikooli rek-
ior i  kaskkir jaga nr.  80,
23.05.1994.a. (Eest i  Vabari ig i
poilumaj andusministri keskkir-
ja ff. aa, 12.05.94. alusel) Eesti
Loomakasvatuse ja Veterinaaria
Teadusliku Uurimise lnstituudi
(ELVI) veterinaariaosakonna {v.a.
alnevahetushaiguste uudmise la-
bor) nlng EPMU nakkushalguste

6ppetooli epizootoloogia labori
baasi l  .Ja or nimetatute 6i-
gusj ?irglan€.

I -2. Uurimiskeskuse ameflik

eesti keeles: Eesti P5llunajan-
dusi i l ikool,  Veter inaaria
Uurimiskeskus;

inglise keelesr Estonlan Agfl-
cultural UniveFity Veterinary Re-
search Center.

Aadr€ss; RR. Kreutzwaldi 46,
EE2400 Tartu, Eestt Vabariik

1.3. Keskus on EPMU struk-
tuuriiiksus, millel on iseseisev
alleelarve EPMU eelarve sees.
Keskusel on oma pi tsat Ja
nurgatemPel.

1.4. KeskusJuhindub oma te-
gel'llses Eesu Vabariigi seadus-
test ja teistest 6igusaktidest,
EPMU p6bjki4ast ning kaesole-
vast p6hima:irusest.

2.Keskuse eesmiiigid la tege-
i.usvaldkonnad

2.1. Keskuse eesm;irk on loo'

mahaigust€alane teadusl ik
uu:imistod koostdds 5ppej5udu-
dega, m€istri ja dol.tori6ppe
ning v€t€rinaararstide t:jiend-
6pp€ korraldarnine. Keskuse tea-
durid osalevad veterinaaria iili-
6pilaste 6petamisel valikloengute
ja 'kursustega EPMU-s kehtesta-
tud korras.

2.2. Keskus arendab koos-
t t tod Eest i  ja teist€ r i ik ide
teadusasutustega ja nksiklsiku-
tega.

2.3. Keskus t€eb lepingulisel
alus€l koostddd Riigi Veterinaar-
am€uga loomahaigust€ diagnoo-
simlse ja t6rj€ hbiviimisel karja-
des, aga ka muudel vastastikust
huvi pal*uvatel aladel

2.4. Keskus n6ustab vetei-
naarspetsialiste ja loomaoma-
nlkke loomahaiguste dlagnoosi-
mise, ennetamise ja t6rje kiisi-

2.5. Keskus s6lrnib lepinguid
era- ja igietiev6tete ning orga
nisatsioonidega, €t nendepoolsel

Injektsiooniklapiga plastmassist FEP-Tefl on

kanii i i l id
kantioli lmm)
t r pikkus

0,9 x25
1 , 1  x  3 3
'1,3 x 33
1,3 x 45
1,5 x 45
1,7 x 50
2 , 1 x 5 0

Suurus
G

22
20
1 8
1 8
1 7
1 6
1 4

lntusioonikiirus
(ml/man)

36
61
96

103
124
196
330

Kusige veel: susilad, nOelad,
kollageenkasnad

Tootja:
BRAUN
(8. Braun Melsungen)

/ Saksamaa /

Tootja esindaja Eestis:

medorg
Box 3615 EE0090 Tallinn
ret. (22) s3 't2 33
Fax (22) 53 72 56

-l
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finants€€rimisel teha keskuse
nlesann€tele vastavaid uuringutd
v6i v?i!a6pet.

2.6. Keskus i.iib labi tasulisi
diagnostilisi uurimisi koosk6las
veterinaars€adusandlusega d]lg
vasiavalt EPMU rekto poolt kin_
nitatud hiDnakirjale.

2.7. Keskus lmpordib diag-
nostikume ja bioPreparaate vas
tai'alt kehtivale korrale.

S.IGskuse struktuut ja juh-
tinin€

3. l. Keskuse strulrtuuriiirksu
sed on laborid njngtehniline tee-
nistus. Struktuurl Ja selle muu'
datused ktunitab EPMU rektor
kcskuse Juhataja ettepanekul.

3.2. Keskust juhb otseseltJu-
hataja, kelle valib EPMU v€tei-
raariateaduskonna laiendatud
r6ukogu salajasel haailetamisel
kuni viieks aastaks teaduskraadi
omavate isikute hulgast.

3.3. Keskus€ labor€id juhvad
otses€lt laborite juhatajad, kes
maziratakse EPMU rektori poolt
keskuse julataja cttepanekul ku-

ni viieks aastaks t€aduskraadi
omavate isikuie hulgast.

3.4. Keskuseluitiv- ja vanem-
teadurid ning teadurld val ib
v e  t e r l  n  a a r i  a t e  a d u  s k o  n  n  a
n6ukogu kulli viieks aastaks.
Uleja?inud tdittajad (k6rg- ja
keskharidusega spctsial ist id,
abipersonal) v6tab tddle EPMU
rektor keskuse juhataja ettepa'
nckul-

3.5 Keskuse teaduslikkr uuri-
mistddd, magistri- Ja doktori6pet
ning irli6pilaste 6ppetddga seo-
tud kiisimusi koosk6lastatakse
Veterinaartateaduskonna n6uko-
gus, ku|u kuuluvad ametikoha
jargi keskuse julataja ning tabo-
rite jullatajad.

3.6. Keskuse tddtalate tdo es-
arded maaratakse klndlaks
titilepinguiega ja amet{u}enditega.

4. N€skuse vahendid ja fi-

4.1. Keskuse vahendid on
EL\4 veterinaaria osakonna ja
EPMU nakkushalgust€ 6ppetooii
epizootoloogia laboripooli ulean-

tud p6hi- ja kaibevarad, samuti
muud aineiised vaartused Ja ra-
halis€d vah€ndid.

4.2. Keskuse vara eest on ma'
tenaalselt vastutav keskuse juha'

4.3. Veterinaaria Uurimiskes'
kuse linartseerlmise allikad on:

' Rflgteelarve EPMU eelarve
kaudu;

- ETF baasffnantseeriminer
- lepingulistest tdddcst laeku-

vad summad I
- diagnostiliste jm. uurimiste

eest laekuvad summadi
- ETF uurimistoetused (gran-

did).
5. Keskuse p6hlmei iruse

kinnitamine
Keskuse p6himearuse kinni

tab EPMU rcktor EPMU n6ukogu

6. Neskuse tegevuse l6p€ta-
mine.

Keskuse teger'us lopeiatakse
EPMU rektori keskki{aga EPMU
noukogu otsuse alusel-

Veterinaariateaduskonna n6ukogu
koosolek 13. jaanuar 1995. a.

Toomas Tiirats
Eesti P6llumajandlriilikool

Kohal v i ib is id:  T. Ti i rais,
T. Ooplk, K. Rcidla, H. Kubar,
A. Kolk, H. Jaanson. J. Praks,
M- Rei. M. Birkenfeldt, K. Kada-
ril., A. Viltrop, T' Jarvis, E. Er-
ni1s, V Andrlanov, M. Aidnik,
R. Soidla, J. Alaots, A. Nummert,
N- Koslov, J. Parre.

Koosolckrt juhatas dckaan
M. Aidnik, protokollis T. Tilrats

Piievakord:
l. Oppetoolide moodustamjne.
2. Euroopa Veteinaarkdrg-

koolide Assotsiatsiooni liikmeks

3. Loomaarst Pekka Jenttile
ELU auliilone nimetus€ taodemine.

4. Emeriitprofessori kandi-
daatide arutelu.

5. Kohapeal algatatud kiisi-

1- Arutusele tuli 6ppetootide
moodustamine inst i tuut ide
koosseisus. Pakuti v:lLlja v6imali
kud nimetused, koosseisud ja ju'
hatajad. P:irast lilhikest arutelu

kinnitati j:fgmine 6ppetoolide ja

Juhatajate nlmekiri:
Nakkushaiguste instituut
l) infeLtsioonhaiguste 5ppc-

tool, juhataja dots. J. Alaots
2 )Parasitoloogia 6ppetool, ju-

hataja prof. T. Jarvls
Ttsraapia instituut
ll Farmakolo,ogia oppetool,

junataja mag T. oopik
2) Sisehaiguste 6ppeiool, ju-

hataja dots. A. Nummert
3J Kiruryia 6ppetool, juhataja
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dots. V Anclrlanov
4) Siinnltusabi 6ppetool, Juha-

taja dots. M, Jalakas
5) Loomater!.lshoiu 6ppetool,

juhataja dots. J. Praks
Patoloogla, Borfoloogie je

fisioloogle tnstituut
l) Anatoomla ja histoloogia

6ppetool, J u hataja prof. H. Kiibar
2) Fiistoloogta 6ppetool, Juha-

taja prof. K. Kadarlk
3) Patoloogia-morfoloogia dp-

p€tool juhataja proi N. Koslov
Lihatehnoloogir je ptime-

tehnoloogia Instituudid ei moo-
dusta oppetoole.

2. Mals tolmub H€lsingls Eu-
roopa Veterinaark6rgkoolide As-
sotsiatsiooni J2irjekordne rildas-
samblee. N6ukogu toetas veterl-
naariateaduskonna liitumist nl-
metatud organlsatsiooniga. On
olemas rektori ndusolek lllkme-
maksu tasumlseks, mis orl 220
ekiind. Seni pole teaduskond

seal esindatud.
3. Dekaan M. Ardnik tegt ette-

pan€ku esitada Soome loomaarst
Pekka Janitl ELU tiddkoosolekul
auliikme kandldaadiks. Pekka
J:intti on aldanud Eesii loo-
maarste nii moraalselt kui mate-
riaalselt, samutl on ta vahenda-
nud illi6pilastele praktikat. PaUu
on tegutsenud ka teaduskonnas,
vlinud labi 6ppet6dd jm. Vetert-
naariateaduskonna ndukogu ot-
sustas iihehai{selt esitada Pekka
JZiLrrfti ELU aulllkme kandidaa-
diks.

4- Anti soo\,itusi eme itpro-
fessorite kandidaatid€le vasta-
valt laekunud avaldustele. Eme-
riitprofessoreid vallb EPMU suur
n6ukogu. Avaldused esi tasid
N.Koslov, H. Kiibar. K. Petersonja
K; Kadarik. VU poolt lisas A. Vilt-
rop U- Pa!€Il kandidatuuri.

Noukogu otsustas toetada esi-
tatud kandidaatide avaldusi €rne-

itprofessori staatuse taodeml-
seks.

5. Kohapeal algatatud kiisl
mused.

Ul6pilane M. Birkenfieldt oo-
taks teaduskonnalt Ja loomaars-
tlde iihingult lili6pllaste prakt-
kate Paremat organiseerimist,
M. Aidnik leidis. et kiisimus on
terav ja 6igustatudi K. Reidla ar-
vas, et irli6pilased pealisid pd6r-
duma maakondade veterinaar-
keskuste poole: A. Viltrop tegl et-
tepaneku avada ajakirlas ELR
rubriik 'Praktikakohad ja tdit-
pakkkumis€d .

L6petuseks informeeris M.
Aldnik Acta Veter inaria Baltica
idee elluviimise eslmesest tdd-
koosolekust. Peatoimetajaks va-
litl dots. J Alaots. Esinenenum,
ber peaks ilmuma Juba sel keva-
d€1.

Eesti Loomaarstide Uhingu
esimesed kakskiimmend aastat

Enn Ernits
Eesti PdllumajandusiiLlikool

lO. jaanuaril mdatdus 75 aas-
tat EesU Loomaarstide Uhingu
(ELU) asuia.rnlsest. Kasitleksime
sel puhul liihldalt ta ajalugu aas-
tatel  1920-1940.

EeltdSd ia avamine

Juba Eestl Vabariigi esimesel
aastal t?irkas loomaarstide hul-
gas m6te rajada oma kutseorga-
nisatsiool. Selleks pidasid l. ok-

toobrtl l9l9 kaksteist Tallinna
vetertraararsti [4. Arras, E. Er-
ler, Criirvald, A. Kotkas, H. Len-
sln, A. Mor€l, A. OIt, J. Rabison,
P Ruus, J. Taeker, Tedder ja J.
r,zifiik) n6upidamtse, millel tun-

lr_. _
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nistatl asjaomase seltsi asutami-
ne vajalikuks ning sonastau s€Il€
p6hUoon€d. P6hiki4a loomiseks
valitl komisjon koosseisusA. Olt.
J. TaekerJa J. Rabison.

19. oktoobril l9l9 kutsuti pd
hlklrja vastuv6tmiseks koklo
iildkoosolek. Saabunud oh nks-
nes 18 loomaarsti, ent palud,
kes ei saanud ise kohale s6tta,
lah€tasid kirja teel v6i telefonitsi
oma to€tuse. Kutseorganisat-
sioon sai nimeks Eest i  Loo-
maarstid€ Selts {ELS). Selle p6-
hikiri v6eti vastu njng valiti ajuti-
Ileluhatus koosscisus K. Lind, A.
Olt, J. Rabtson. P Ruus, K. Saral
Ja J. Taeker. P6hikiri kinnitatl 25.
novembril l9l9 Tallinna-Haap-
salu rahukohtus.

E L S  a v a t i  r O .  j a a n u a r i l
1920. a. Tallinnas Kommerts-
kooli ruumidcs, kus seltsi liik-
meteks astus esialgu 40 loo-
maarstl.

maarst ide Selts nmber E€st i
Loomaarstid€ Uhinguks. Samal
aastal v6€ti !?stu uus p6hikiri
nlng selle alus€l jafgmisel aastal
ka uus kodukord koos kut-
sekohtukorraga. 1936. a. voeti
vastu taas uus p6hikiri, mis kin
nitatl slsemlnistri poolt 22- jaa-
nuail 1937.

Juhatug

' ' s u u r k u J u d " .  A u g u s t  A r r a s
( 1 4 8 I - I 9 6 8 J  p l d a s  a a s t a i l
l9 l9-1926 EV Loomatervis-
hoiu Peavalitsuse luhataja ame-
ut; tajiirgaseks sai s€l ametiko-
hal Karl Lind. Samas tootas
abijuhatajana ka dtihe €riala-
raamatu autor ja t6lkija August
Olt (l8al-1949). Peeter Ruus
I la7 2- | 93 4l oll S6janrinistee-
riuml loomatervlshoiu ja hobus-
tega varustamise osakonna
iil€m.

l(a 1921. a. sai ELS-i esime-
heks J. Taeker, kuid ta lahkusjuba
samal aastal eestseisusest ilmselt
teMslikel p6hjust€1. Uueks eslme'
heks sai A. Arras. kes on selles
amefls olnud k6lge kauem {i e IO
aasta). Peale tema on iiiijngutjuh-
tlnud dr. med. vet. Jaan Rabison
(eestlstatult Paalna), dr. med. v€t.
Arthur Herodes, Flledrich Peppik
ja Emil Ruber.

Liikmed

Juba 1920. a. l6puks kasvas
ELS-i lilkmet€ arv 40-lt 5l-Ie.
Eesti loomaarstid€ aw suuredes
aasta-aastalt. sest TU loomaars-
tlteaduskonna l6petas aastas
keslcmisclt I O. 8 intmest. Kiimne
aastajooksul kas!€s liikm€te arv
llgl kolnekordseks, Dlmelt I l8-
nl, kusjuures ilhlnEusse kuulus
liglkaudu 80% veterlnaararstl-

ELS-I eestseisuse koosolekul
1920. a. valtti esimeheks J. Tae-
ker ableslmeheks dots. K. Saral,
kirjatoimetajaks A. OIt (hilisema
nimega Ojasalu), teadussekret?i-
rlks A. Arras, laekahoidjaks P
Ruus Ja raamahrkoguhoidjaks K.
Lind.

ELS-I esimene €simees Jullus
Ta€ker (1866-1923) oli Tanu
Veterlnaariainstituudi kasvan-
dik. kes oli 1892- a. sealsamas
m€istriveitekirla kaitsnud. aas-
t a i l  l 9 0 6 - l 9 r G  O m s k i
Veterhaarvelskrite Kooli direk-
tortna td6tanud nlng 1919. a. EV
S6javae Varustusvalltsuse loo-
materlalshoiu osakonna abitll€-
maks saanud. Ka teised olid Joonis l, ELU lllkfiete aru ao,sta )92O-194O.

dest. 1940. a. alguses olt ELU
koosseisus las Llgeti seega oli
n€nde arv 20 aastaga vahemalt
neljakordistunud.

ELU,I olid 1930-ndatel aasta-
tel eluaegsed liikmcd: E ch Er-
ler, Martin Puusemp, dots. Al€k-
sander Ringel. adjunktprol Karl
Taagepera Ja tuiedrich Vildlk.

ELU esimeseks aulilkmeks
sai 1923. a. prof. V Gutmann
{suri 1933). Hiljem !.allti auliik-
meteks ka veterlnaarkolonel P
Ruus (suri 1934) ning loomaars-
Ud A. Arras ja A. Ojasalu.

Alates 1937. a. hakatt valtma
s6prusliikmeid. Nendeks said
Weddig Borg (Roostl), Klell Ivan
Christenson (Rootsl). dr, med.
uet. h. c. Eduard Cirulis lLatt),
Stasys Jankauskas (Leedu). Ar-
mo Sarkkila {Soom€)Ja Vlktoras
Sniedkus (Leedu).

Uhingu eesmiirgid ia iilesanded

ELU p6hikirjajairgl oli ta ees-
m:lrkideks kaasa aldata l) loo-
matervisolude ja vetcr iOaar-
m€ditsiinl arengule. 2) Ioomaars-
Ude sotsiaalse seisundi paranda-
misele ja kutsehuvide kaitsmise-
le ning 3) 'hoolt kanda hea amet-
vennaliku l?hekorra eest lihlngu
liilmete vahel."

Eesmarkidc saa\,ntamlseks
peeu koosol€kuld ettekannete Ja

160

120

4)

1 @

1m
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arutlustega vete naameditsiini
vallasti esineti Eestl Vabaiigi
ametlasutustes loomaaistkonna
hu\.ide kaitseli asutati ajakiri
''Eesti Loomaarstlik Ringvaade"
( ELR ), raamatul{ogu ning ma-
tuse- Ja toetuskassa.

Koosolekud ja suvepeevad

Iga aasta jaanuaris peeti aas-
takoosolek, kus esitau eelmise
aasta aruanne, jzirgmise aasta
eelawe ning valiti eestseisus Ja
revisj onikomisjon.

Aasta- ja telst€l dldkoosoleku-
tel kajastati mibr€suguseid ak-
tuaalseid veterinaarmeditsiinl-
probleeme. P€eti ka ettekandeid.
Ilmselt k6ige rohkem on ELU-S
esinerud A. Arras. Uhingus on
kasitletud loomaarstide olukor-
da, veiste tuberkuloosi jabrutsel-
loosi torjet, TU loomaarstitea-
duskonna miDevikku, olevikku
Ja tulevikku, kodrioomade kind'
lustust, topograafillst aratoo
miat, mastiitide ctioloogiat ja !a-
vi, toiduainete kontrolii, veteri-
naarmeditsiini olukorda naaber-
riikides. hobusekasvatust Jne.
jne. ELU pidas ka suvep:ievi.
1932. a. peeti scc Kurcmaal, kus
tutvutl seakasvatuse katse- ja
kontrolUaarnaga ning kzisitleti
scakasvatuscga seonduvaid knsi-
musi (p6rsaste halgused jm.).
I 934. a. suvepriev peeti aga Toris,
kus tufi'uti hobusekasvandusega
Ding kaisifleti s€lle ajalugu ja te-
napa€va. 1936. a. pe€ti suvepaev
Petseris, krls tutvuti kloostriga ja
ornanaotste vene kirladega.

Lisatagu, et ELU koraldas
1935. a. augustis Tallinnas ja
Tartus Balti fiikide II veterinaar
l{ongressi.

Loomaarstkonna huvide
kailsmine

Esimestel tegelusarstatel tegi
ELS koostddd EV Loomatervis-
hoiu P€avalitsusega, v5ttes seisu-
koha uue v€terinaarala korraldu-
se, eriu seaduste j a ma:jruste val-
las. Teiseks probleemiks oli TU

loomaarstiteaduskonna vajalik-
kus ja tulevik. ELU kaitses mitut
puhku Loomatervishoiu osakon-
na iseseisvust, sest seda taleti
allutada kord inim€searstidele.
kord agroroomidele. ELU v6itles
ka loomaarstide meelevaldse
iimberpaieiutamise vastu. K61gi
eba&ohtade lalendamiseks esi
tau margukirju Eesti Vabariigi
riigivanemale, valtsus€le, p511u-
toitministrite J a Rltgikogu rilhrna-
dele.

Ajakiri

Kuna €sialgu oli loomaarst€
vahe, lepiu r92l. a. kokku A$o-
noomide Seltsiga hakata valja
andma ilhist p6numajanduse ja
Ioomatervishoiu ajakirja Agro-
noomia". ELU vahetalitusel suu-
renes LoomateMsholu osakon-
na toetus aJakir jale aastai l
l92l 1924 loo ooo margalt
200 OOO-n1. Ent nhbtoo el laabu-
nud. Seepairast asulati raskuste-

260

Esineseks teEevtoimetajdks oli A. Ojasal, (1t25-1923), jdrEneruks
telet.eap. pa- *ri ka tosta!.raks loimelajdks oti J. K.arde (i929-
1939) ja teEertoinztdjaiks E.Riddto,v. Ridato ja E. Raots (!9i6-1939).
Alates 1935. a. on ,,ELR" keelelist tofte*luvri teoslaiul H. Piirkop,
kelle dsjalan. ikxus ja iinizkindlus omaU pool! an t6slnud ajakirja
keeletisr Ahtt'st ja ojdkohassst.

TrAkitt.l on ,,Ringhader" O/U. 'V6bd )rlaa" (1925-1923), ,,Var'
tuku4 (1929-1932) id Olat. K. tudtticaeni (1933-1939) !.nkikojas;

-ELn roimerus 193S. a-: t r.3s eskult II, Peterson, E. Ridal., J. Kanrd?,
!, R@ts, lI r€a II. Pfirkop, K. Taaaepdra, V. Itidala, ola.lii lasehal

A. A.us, DrFnal A. Oiasatu,

ka viilimasell ja bnkitehnilisest kfrljesl t6lb tniirkida n.te oiaknja
piaetqt arenEdt rinS ajol:ohananisl.

OIEa ,eel hainildd, .t ,,RinE aale"' filjdandjaks koea ilnatuis-
aja kest.t on .Inail Eesti Itoma.rstide Ohi,!, tedd .eltes aihelis.ll
ta,davar maiiiral on toetanu.I omaoelne L@matnishoiu Peavalilsts
- nniidne Velprinoortdtitus, p.alp setl. viinaslel aasbtel ka boma-
*"':-.o(-: .

6otgt rrdtntd.ratad rr{d. t4 .srde dat@ toGtooed an ,xtne-
vodlest" kdizn.aad organ, ilma milleta rosk. .n kuiateua mci.
loonddtlkonna id wknno.rkmaldap ola*or.la.

Jootris 2. .ELR"i leheknlg toimetuse ja auliikmete pildiga 1939.
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ga v5ideldes 1925. a. oma alakiri
.ELR]. Algul toimetatl seda TaI-
lbnas, kusjuures tege!'toimeta-
jaks olt A. Ojasalu. 1929. a. argu-
sest hakkas see ilmuma Tartus
ning ta iegel'toimetajaks sai J.
K a r l s o n  ( K a a r d e ) .  P € a l e
Loomatervishoiu Pea\,?litsuse on
ajakirJa rahal isel t  toetanud
lg3o-ndate aastate telsel poolel
ka Loomaarstlde Koda. ELR:i
ajaloo kohta vt. hhemalt ELR
1989, nr. l

Toetus- ia laenukassa

Juba 1922. aastast alates
maksid ELU llkmed peate liik-
memaksu ka to€tuskassamaksu,
mida kasutati peamlselt liikmete
mahrstega seotud kulude kat"

Kutsekohus

Islkllke konfllkflde lahenda-

miseks ELU liikmete vah€l moo-
dustati kutsekohus. ELU tildkoo-
solekul heldeti iihhgu ridadest
v:ilja 1925. ^. d. med. Det. C.
Grnnwaldt kokaiini?iri parast
nlng 1933. a. S. Punin kolleegtde
solvamise Ja laimamise t6ttu.

Vanadekodud

Vanadekodu problecm hak-
kas lahenema siis, kui A. OJasalu
andis 1930. a. ELU-le Elvas asu-
va rendikrundi ning ktnlds poo-
lelloleva elamu tingimusel, et
iihing aitaks kuni 1soo-kroonise
summaga ehltus l6p€tada Ja v6i-
maldal(s tema errumlnekul ELU
poolt m?i;llatud summa eest tal
seal surmanl elada. 1934. a. keh-
testati vanadekodu kasutamise
kord.

ELU ostls Taitusse P6llu ja
Kalmistu tZinava nurgal ehttus-
krundi, kus 1992. a. sngFel val-
mls iihekorruseline mnadekodu

elamls-, sd6gi-. magamis- ja tee-
ntlatoa ntng kddgtga.

Kokkuv6tteks

Kokkuv6tteks nendime, et
ELU tegeurs oll csimese kahe-
kilmne aasta jooksul iipris tule-
muslik. S€lle p6hjalikum uuri-
mlne s€isab alles ees.

Kiriandust
E. L. S.s-dastase tegeruse Ie-

vaade I  ELR. 1925.U I .Lk4- lO.
Eesti Loomadrsllde Uhtngi pAhL-

ktrt //ELR. 1927. U 2. Lk.6a-72.
EestL Loomaarsttde Uhirgu ko-

dxkord // ELR. 1928. U 6. Lk lA4-
r90.

Eesti Loomaatsttde Uhingu ltlk-
mete nlmestik L I 1940 // ELR. 1 94O.
u 3. Lk. ro3-109.

So.ral. K. Mete Uhtngu urrc m(rJa
Tartus ll ELR. r 933. U 2. Llc 6M7.

Ule\aade E. L. U. to. aostosest
tegeDusesr ja 1929 a. uuanne //
ELR. I93O.U 1/2. Lk.29-35.

Tiienduskursused
28. novembet- 02. detsember 1994

Birgit Aasmiie
Eesti Loomaarstide Uhing

Kui koll€eg P€ntti lrval augus-
t ikulsel  la lendatud luhatus€
koosolekul esitas m6tte taasalus-
tada loomaarstide tilenduskur-
sustega p€amiselt veterinaaria-
teaduskonna baasil, n5ustuti sel-
lega irksm€elselt. Sllski asutl se-
da iiritust orgadseerlma vaikese
kartusega hinges. Polnud Ju sel,
g€, milline kursuste vorm ja suu-
nitlus pakub praktlseerlvatele
loomaarstidele k6lge enam huvi.

K6igile veterinaariateadus-
konna 6ppetoolldele (samuti
teistele Tartu vcter lnaaria-

uurlmisasutustele) saadetl Jiire-
lep?fimlsed potentsiaalsete lek-
torite ning v6lmalike locngute€-
made teadasaamiseks. Laeku-
flud vastuste p6hjal seatl kokku
vliepa€vane loengukursus. All-
pool avaldafte toimunud loengu-
te tiipse kava.

Sellisena reklaamitud kur-
sust€ vastu llmutati €lavat huvi.
Kursustele reElstreerus 40 ini-
mest. Paljudele hlllsematel€ soo'
vlavaldajatele olime sufilitud :ira
iidema. Seega, eeldatud 25-30
lnimesest koosne\,a grupl suurus

illetatl suuresti. Lisaks tulid klu'-
suste neuandat, nn. hiigieeni pae-
va kuulama 12 selle €riala loo-
maarstl.

Tahkursuse kuulajad l6peta-
sid oma koohnadala vZiikes€ ene-
sekontrollitestga, mls koosnes
kuueteistkiimmnest enamastl
vallkvastustega kiisimusest. K6l-
kidele ktisimustele 6ig€su vasta-
tes oll v6imallk koguda maksl-
maalselt 16 palll. Testi sooritas
38 kursuslast. Keskmine saadud
palllde kogusumma oli I1.7. K6i-
ge paremini sooritasisid tesu
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t3-l4rMiikoplasmoosid. I H.Jaanson
t4-16'Anthelmlntlkumid. 2 J.Parre
16- l7'Trihhhelloos. I T. J?irvis

Tbfulpecv, 29.nov.
lo ' J:isemehalgused veistel. I K.Reidla

TEEMA Tlrnde Lektor

E6ma3pe.v, 28. nov.
12 'Viirusdiarrda. Slberl katk.

' Slgade katk. 3 J.Alaots

l l ' Antiblootikumide kasutamise 2 T.Odpik
p6hlprlntsltbid. toimemehhanismid,
toksillsus,

o- I I ' Ortopeedlllsi probleem€ hobustel. I T.Siiboja
l-12. Mastiidld - etioloogta, ravi, profiilaktika. 2 M.Aidiik
3-14*Masflidid ... oatkub).
4-16'Probleeme loomatervisholust. 2 J. Praks

Kolmepaev, 3o.nov.
l-l2' L€hma innatsiikkel ja sele m5Jutamlse

v6imalusi. lnnatsiirkli harirete ra\,'i lehmal.
Koera siinnitus ja selle abistanine. 3 M. Jalakas

l3-14'S6rahalgused. I  M. Jalakas
14-16" Sijlslveslkute ja proteilnl seede ning 2 K.Kadarik

aiD€vahetuse ise:irasr.rsed m:rletselal.

Neljepiev, l.dcts.
I I ' Uut lihasaadustc tootmises. 2 M.Rei

Sealiha kvalitcedi probleemid Eesus.
ll-12'Euroopa liidu n6ud€d lihaja lihatoodete 2 A.Kolk

ekspordlks kolmandatest maadest.
13- l4 'Euroopa l i idu . . .  0atkubl
14-16' Kaasaegne toiduai ete hi€ieer ja

veterinaararsti osa selles. 2 H,Kuusk

Reedc, 2 dcts.

l-12" Kirurgllisi probleeme vajketoomadel. I V
l3-14' TEST. Tunnistuste v:ilj aandmine.
I 4- 15' Upjohnl veterinaarravimld. I L.K

Osalenute iihise arvamuse ko-
haselt peal(s tule\,'ikus kursustel
olema vaiksemad grupid, too
peaks toimuma seminarlvormis,
kavas peaksid olema ka praktlli'
sed demonstatsioonld nlng kur-
susie programm v6iks olla kitsa-
ma surlnltlusega (nalteks suur-
loomad, vdlkeloomad, slsehaigu'
sed, toiduainctc hiigleen Jne.l.

Kursuste tilsprogrammi Hbi-
nutele andts vastavad tunnistu
sed katte veterinaariateaduskon-
na d€kaan Madis Aidnik. Seej:ir€l
tutlustas Lauri Kalllkorm ffrma
Upjohn veterhaarrai,,heid ning
korraldas vaikese loicrii, kus loo-
siti vaua m6ned sama flrma ravi-
mid.

L6petuseks soovls Eesti Loo-
maarsude uhingu presidcnt Too'
mas Tiirats k6iElle kursust€l osa'
lerud loomaarstidelc J6udu nen'
de igapAevatods nlngavaldas ioo'
tust, et t:inenduskursused prakti-
see vatele loomaarstidele hak-
kavad tulevikus (oimuma regu-
laarselt.

Katrln Alekand. Jaak Kinnas ja
Sven Miiiirsepp.

Testiga koos taldeti anoniiiirm-
ne infokiisitlusleht. Taldctult lae-
kus 34 lehtc. Tirlemused annavad
kiillalt hea iilcvaatc kursustest.

Ki is imused ol id jergmised
(vastustc Jerel olevad numbrid
naitavad Jaatavalt \,astanute an'u):

Kas Teic arvatesi
l Kursuste plkkus oli
a) lilga pikk 5
h l  t . nc . l t  ^ r r r c  t 4

c) liiga lilhtke 4
2. Kursus andls uut informat-

a) k0llaldaselt I I
b) mingll maihal 23
c) iildse mittc
3. Loengute lablvlimise tase

oli:
a) hea
b) keskp?irane
c) vilets

t 5
t4

4. Parimad lektorld kursus-
laste arvatcs olld T. Odplk. M. Ja-
takas Ja T. SiiboJa.

5.Vastanute ettepanekud Ja
sool,'itused kursuste korraldamf
seks tulevlkus.

ELU kirjastus
korraldab

Teile vajalike
blankettide,

visiitkaartide,
reklaam-

brosiiiiride
ja teiste
triikiste

triikkimist.
Soovl korral

kujundus mellt.

Hinnad soodsad!

lnfo telefolfil 421497
v6i fax 422 582
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Ajakirja " Acta Veterinorio
Baltico" asutamine

Blrgit Aasmee
Eesti Loomaarstide Uhing

Juba monda acga on Balu'
maade veterinaariateadlaste ees
selsnud probleem. et pole v6ima-
lik teaduslikle artikleid Ja muud
erialast illformatsiooni levltada
laleDlale ralN'r6vahelisele iildsu'
sele, scst selleks puudub val-
jund. Ntiid on tulemas lahendus,
teoks on saamas idee asutada
ajakiri lcta Veterina a Balti-
ca . On r66m td€da. et idec tuli
Eesti poolt. EPMU Veterinaaria'
teaduskonna irilektsioonhalgus-
te 6ppetooli juhatajalt dots. Jaa'
glrp Alaotsalt.

Kui vete naariateaduskonna
ndukogu ja Eesti Loomaarstide
Uhingu juhatus olid tdee heaks
kiitnud, otsustati kohale kutsu-
da Lati ja Leedu kolleegd ning
ldrcskoos labi arutada idee teos-
tamlsc v6imalused.

13. Jaanuaril 1995 algus€ga
k e l l  I  1 . 3 0  t o i m u s k l  T a r t u s
Kreutzwaldi 62 ELU ruumcs aja-
kirja 'Acra Ueterinarla Baltica
asutamiskoosolek. Koosolekust
v6tsid osa dots. Jaagup Alaots
{koosol€ku juhataja}. prof. J.
Parrc, dots. M. Aidnik, T. Tlirats
.la T. Lepp Eestist, Lati P6lluma-
jandusi i l ikool i  anatoomiaka-
teedri juhataja, prof. Zigmunds
Brivcr is,  Let i  Loomaarst lde
Uhlngu president Eg s Julttno-
viCs ja as€president Andrls Z-ali-
tes ning atnsa Leedu esindajana
Leedu Loomaarstide Uhingu pre-
sldent proi Wgandas Paullkas,
kcllel olid ka Leedu Veterinaara-
kadeemla Ja Lcedu Veterinaaria
Uurimise lnstituudi volitLrsed.

Koosolekut avades markis J.
Alaots. ct iga teadlast hinnatakse
sellc Jargi, kusja kui paUu ta on
oma t6ld avaldanud. Et endast

Jooftis l. AJakirja .Acta Veterinaia Baltica, osutamlskoosole-
kust osau1tJad.: (Dosakult) ELR uastutaD ualJaandja Tilt Lepp. DLU
ppsidcnl Toomas Ti i rots,  LaU Loomaorst idc Uhnqu prcsklent
Egils Juttinouids, EPM' Deterlnaariatead.Gkonna (lcko,an dots.
MadE Aldntk, Lati LoomaarstLcle Uhtngu asepreslclent AndrLs Za-
L?tes, ELU sekretdr BLryit Aasmde. ELR toinetaja dots. Jaagup
Alaots, Ldti llumajandr6 tlikooll DeLerinaariateadtEkonna ana-
toomia kateedrl Juhataja proJ. Zgmunds Briver6. Leedu Loo
maarst ide Uhingu president Vggandas Paul ikas ja ELR
peatoimetaJa proJ. Jiiri Parre.

Euroopale Ja kogu ulejaanud
maailmalc teada anda, on tarvls
artikleid avaldada inglise keeles.
Seetottu oleks Baltimaade tead-
lastel€ selline ajakiri nagu Acta
yeterinaria Baltica lausa hada-
vajalik. Eeskujuks v6iks tuua
P6hjamaades valja anta Acfa
Vete rinarla ScandLnatlca'.

Prof. Z. Bruverlse s6nr on
ldce igati kllduvaart, taolist aja-
kirja on Balthaade teadlastele
t6epoolcst hadasti vaja. Samal
arvarnuscl on ka t€ma kolleegid.
Ajafd4a asutamise ideed toetas
igau ka prol V Paulikas ning ta-
nas Eesti tcadlasi initsiatiivi eest.

T6enaoliselt tuleb igas Balti nigis
organiseedda kohallkud toime-
tused. See kAsimus tuleb koha
peal p6hlatikult labl arutada.

Keeruline on ka finantsprob'
leemi laherdamine. On teadma'
ta, kui suur peaks olcma stardi'
kapital. Tarvis on kindtaks m?ia
rata al aldrja tiraaz, mitu rtumbrit
aastas viua antakse triDg kui
suur on Lihe numbri maht. Sa-
mutl tuleb arvestada, et ajakirja
lugejaskotrd ei saa olcma eriu
suur, eelk6ige onajakiri mdeldud
teadlastele. Esimene number aga
peab olema reklaamiks jargmis
tele. selle kallal tuleb erlti palju
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tddd teha ntng seda iujeb saata
voimaLkult palJudessc rllkldesse
re_ktaamt eesrndrgil tasuta. See
xork muudab frnantsprobleemi
ranendarnise keerukaks. uks v6i-
malris raha saada on haftata aia_
kirJas avaldana rektaame, s;st
Ktndtast l  Ietdub f i rorasid, kes
sooviksid oDla tooteid reklaami-
cta, n:itteks spets,aalse aDaratuu-
rlga kaupleEd ettevdtted. Samu.
ti tutcks kehtestada tasu avalda-
t_a!? artrkti eest. Lep,ti kokkr!, et
uhe artikli pikkus vdjb olla mak.
slmaalsel t  to masinakirJatehe.
Kurge nin_g uhe lehekulte eest
peal{s autor rnaksma 3 S. Uks
ajakua number sisaldab maksj-

maalselt lS artikJit- Teht esialE_
ne.arv€stus, kul  palu lah€ks
rnaksma esimese nu4bri vella-
anomine. Kui ajakirja maht ;n
du tehekitlge, sits IOOO eksemD_

iT'.J8gT,t:r::.fi j!l:T,.i;
Irsarduvad posflkulud ninE vaia-
d_usel tdlketodde maksum;. Sel
Jun!t peaks lga fllk andma v:i}le_
nrart 400 S. praegu on teadmata.
K!rqas seda ra]la leida. SarEuh eiore_ veet selge. kur palju inimesi
oreksid vdirnelised sellisele ata_
krrjate kaastodd tegema. Eesiis
on see arv u.50. Lat is ja Leedus
JU-4U rtngs.

Koosoleku l6pus v6efl vastu ot_

sus. et iEF rlik oooduslab koha-peat-ajakjrja toim€tuse kolteepiu,
rtrt, kes kdesoleva aasta esmise
Kvartati lopuks kogub instise_
KeeFed arflkltd. mur.ts.b 

-rrh.

lu s.aaab need Eestjsse. kus
koostatakse Ja bukjtakse atalnr-
la 

-Acta 
Veterlnarla Baltic;, esr

mene Irumber Ajaltra peatolme-
rajaks valiu irksDeelselt J. Alaols
Ajatdrja ha_kkab lalja andma EesULoo_maarsbde uhingrt ldrJastus.
.  iorme(us ootab koJle€gdelt
Kaasroid esimesse num bris; hil -
Jemalt 31. tndrtsiks. Aruktite

fi 
rja?v;JekE nerm,s teca saa b tut_

Arutelu

, I ELU presldent T. Titrats an-
ots ltevaate uhlngu tege\,lsest
rvv+. aasral ntng rdakis uhflasi
ka Jergmisel aastal ptaneeritava.

Pievakord

. L ELU tege\,us 1994. a. runepraarrd JaEnela_ks, 1995. aasraks-
2. Tiihtsramaj<s ELti 75. aas-

rapaeva on 13. Jaanua-r i t  l99Spraanis kokku kutsuda ELU iild-

_ 3. 1995. a. I ' jkmemaks. ara_
l<ir ja telLm jse la l j jkmemaksu
vormaU]{ iihendamrne.

, .4. _ELU amettdlxn€u Ja kutse_
ulou runktstoonidest

5. Kohapeal algatatud kirsi
mused

ELU juhatuse laiendatud koosolek
Birgit Aasmee
Eesti Loomaarstide Uhing

_ JarJekordne Eesri Loomaars_
nde Uhhgu juhatuse tatendatud
l(oosolek tolmus I4. detsembril
1v94. a. Tartus, lGeutzwaldi 62.
Kohal viibisld ELU luiatus njng
cr,u.osalondade estndaJad maai

_ 1994. aasta Jooksul on triikjs
llmunud 5 Eesti Loomaarsdiku
rur€vaate ouflbrtt. Uhineu ma-
Jandustegelus on otnud k; altkl
rnrenstivne, aasta kalve ulatub li_
gi 250 O0O koontr , aasta loDuks
on kassaseis enam-vah€m ;ult,
r.aberimajanduse korrashotdm!
seks kasutab ELIJ raamatupida.
mtslrma teenuseid

Vabartj€! vatttsusete on esita_
rud rimbefregstrecrimlseks ELLtporukjrl, kahjuks mitmesuAustel
ponJUstet see proised,rur ;Drb.
ramuu on kiiivitatud protsess
roestamaks. et ELU on esimesc
ti€stl Vabartigt aJal toodud iihtn.gu -oigusJarglane. Seet6ttu on
DLU-I otgius saada kompensat_

sioont iihingule kuulunud maia-
d€ eest Tartusja Elvas.

_^Praegu kuulub ELU.sse u.ruu loomaarsti ule Eesti. 1994.
a, I i tkmemaksu osas oD ka}l iuks
veer organlseerlmata vetertnaa_
fl areaduskonna 6ppejdud n jnE

.raftu teadlaskond. L:jhemal alaj
ruuakse ar\,'lriis ELol kmete dD-
ne register nirg troos seltepa onpraants val ja anda Eest i-  loo_
maarstide &iielik nimekiri koos
aadresstde Ja telefoninumbrite_
ga.

ELU Juhatus v6ftts aktiivselt
osa konverentst ..Veterinaarme_
drrstin 94 korratdamisest nins
Juoa praegu on alustatud I 99S. a:
rohuva ELU ZS. aastap:revale
puhendatud konverentsi ;rEan!
seerlmisega. Konverentsl ..ve-terl,
naarmeditsiin 95" osavotumak_
su suurus oleneb eelregistreeri_
nxse ajast. EDne 31. matd tggS
reElstreerunud iihingu tilkmetele
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on osav6tumaks l5O kr See si-
saldab loengute kuulamlst, vete-
finaarra\,almeld tootvate Ja turus-
tavate flrmade n:iituse kiilasta-
mist, konverentsi kogumlkku.
banketfl nin€ iin ngu Juubellatri-
buutikat. Kogu konverentsiga
seotud in formatslootr avaldatak-
se ELR -s.

T, Tiirats andis liihiiilevaate
ka ELU poolt korraldatud 28.
nov.-2. dcts.  1994 toimunud
taienduskursustest loomaarstt-
dele. Hu!.i kursuste vastu oli
suu. 1995. a. martsis-aprlllls on
plaanis kursust korrata veldl ko-
hendatud kujul, arvestadcs kur-
sustel osalenute soovitusl,

Tuleqkus on ELUI kavas kor-
raldada loomaarstidele mlimeld
kitsama suunltlusega kuf susl,

Vllmastcl aastatel on olnud
suud raskusl 6ppekirjanduse kir'
jastamisega. Et leevendada puu-
dujaake veterlnaariaalase 6pp€-
kirjanduse alal, hakkab ELU
1995. aastast t€gelema dpperaa-
matute klrJastamisega. Trilkival-
mis on K. Reidla koostatud "Siga-
de haigused . loodeta€stlj6uavad
peatselt triikki ka K. Reldla 'Koer-

te haiguscd". P Salsa "P6IIuma'
jandusloomade anatoomia ning
mitined teised r€terinaariaiili6pi-
lastele ning loomaarstidele valali,
kud raamatud.

Kirjastuselc on taod€tud to€-
tust baasflnantseerimise kaudu,
samuti on esitatud taodus Ava-
tud Eestl FoDdtlc ning EPMUle.
Seega on plaads ELR-I kirjastu-
se baasil vaUa arendada tugevja
elujduline kirJastus.

2. Tahistamaks Eesti Loo-
maarstide Uhingu 75. aa.stapaeva
(ELU asutamtskoosolek toimus
20. jaanuarll l92O), kutsutakse
l3.jaanuaril 1995. a. kokku ELU
iik:koosolek. Osav6tma on ooda,
tud k6ik loomaarstid. Koosolek
toimub Tartus, EPMU veterinaa-
riateaduskonna ruumes Krcutz-
waldi 62, algusega kell 15.30.
Koosolekul€ j:irgneb koos!'ilbi"

E. Aaver miir:kis, et mifu aas-
tat pole ELU-sse \.alitud aullk-

m€id ning teg ettepan€ku, et 13.
jaanuari koosolekul v6iks aulllk-
meteks vallmisele kandidaatlde-
na iiles seada Ulemaaillnse Vete-
flnaaraistid€ uhingu asepresl
dendi Sv€ln Kvaloy Norrast nlng
_Eestl Loomaarstllku Ring\,?ate
peatoimctaja prof. Jiiri Parre.

Koosolek toetas ettepanekut.
3. Tlit Lepp rarakts ELU lilk-

memaksust 1995. a. ning "Eestt
Loomaarstllku Ringvaate" t€lll-

ELU liikmemaks 1995. a. on
50 kr. Ajaklrja aastatelllmuse
hinnaks on 150 kr., iili6pilastel€
Ja pensionrifldele 75 k Ajaklrja
on aastaJooksul plaarfs v:l!a an-
da l0 numbrl t ,  mi l lest nel l
numbrlt oleks piihendatlrd m6-
nele kitsamale teema.le: ELU 75.
aastapaev, viilkeloomadega seo-
tud vet€rlnaarlaalased problee-
mid jm.

Ajakl{a koJukandmiseks on
sdlmltud leplng Eesti Postiga. Kui
tellimus on laekunud enne Jaa-
nuari keskpalka, j6uab esimene
number juba tellijatele postlga
katte.

4. ELU ametiiinhguja aukoh'
tu frrksloonidest raiakides mar-
kls T. Tiiras, et selles valdkonnas
tuleb veel palju tddd teha, antud
momendil on need probleemld
lahendamata.

A- P:iiteli arvates voiks mell
igas maakonnas olla naiteks kol-
m€l l lkmel lne grupp eesotsas
maakonna peaveterinaararstlga.
kes lahendaks loomaarst ide
omavah€llsl nlng ka muid vard,
luskasimusi.

T. Tiirats s6nas, ct seoses ELU
ametiiihingu kisimusega tuleks
eelmisel koosolekul paika pan-

-dud tddgrupi liidrit€l (A. Tud ja
U.Ilomets) csltada oma nagemus
sell€s valdkonnas, millele jiirg-
neks projekti arut€lu Ja elluviimi-

5. Viimase pae\,?korra punkti
all jagas T. Lepp informatsloonl
kindlustusaktsiaselts i 'Polar ls"
poolt pakutavast 5nnetusjuhtu-
I[it€ kindlustusest. Loomaarstl-
del oleks lebl ELU v6imalik s6l-

mida ktndlustusleping, kusjuu-
r€s v?ihemalt lO0 leprngu s6lml-
nud iihingu liikme korra-l vzihe-
n€b aastas€ tariifl suurus igale
kindlustusv6tlale 2O%. Koosole-
kust osav6tjad said kaasa infole-
he ffrma Polaris 6nnetusjuhtu-
mi khdlustuse pakkunistega.

1995. a. loomaarsude suve-
paevad toimLlvad Saaremaal,
SelI€ kohta Jagas teavet Arvo
Parn. Tapsem inlormatsioon su-
v8pael,?de kohta ilmub ELR -is.
Kindlastl tolmub eelrcgistreerl-
mine,

3.-9. septembrini 1995.a. tol-
mub Jaapanis Ulemaajknne Ve'
terinaaria Kongress. Selle kohte
on ELU sekretarlaati saabunud
palju informaillvsct materjali.
Huvilistel palutakse pddrduda
tel.27 421 497, 27 422 sa2Tar-
tu, Kreutzwaldl 62.

Pafast koosolekut kaisid prof.
Jiirl Parre, Endel Aaver ja Too-
mas Tiirats Raadi kalmistul ning
sAiitastd kiiiiLnla prof. J. Tchveri
haual tema 94. siinniaastapeeva
tiiijistamlseks.

Koosoleku olsused

l. Konverentsi "Vetcrinaarmc-
ditsiin 95" osavdtumaks:

al kui on regstreerunud ennc
31. maid 1995:

iihingu llikmele l5O.-
mitteliikmele 2OO.-
pensioneridele 5o.-
bl  kui  on reglstreerunud

l. luuni-31. a gust 1995:
nhingu liikmele 2OO.-
mitteliikrnele 250.,
pensioneridelc 75.,
cl konverentsil kohapeal
nhingu litkmele 250.-
mittclliknele 300.-
pensioneridelc loo.-
2. 1995. a. ELU Liikmemaks

50.-, oliopilastelc 25.-, pensiona-
del maksukohustust ci ole.

''ELR aastatellimuse hinnaks
on l50.-, iili6pilastcle ja p€nsio-
naridele 75.-.

3.  13. jaanuarl l  1995 toimu-
val t,LU ulol{oosolekd esttada
auliikmete valimiseks j?irgmisecl
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kandidaadld: Sveil Kvaldy (Nor'
ra) nrng prof. Jnrl Parre.

4. Lefitada informatsiooni
klndlustusaktsiaseltsi Polaris"

poolt pakutavast kindlustus€st
6nnetusJuhtumite vastu

Eesti Loomaarstide Uhingu
iildkoosolek

Birgit Aasmde
Eesti Loomaarstide Uhing

Eesti Loomaarstide Uhingu

Juubeliaasta iildkoosolck toimus
13. jaanuaril 1995 algusega kell
15.30 Tartus, Kr€utzwaldi 62.

Paevakord

1- Avasona ELU presldent
Toomas Tiiratsitt.

2. 75 aastat Eesti Loomaarsti-
de Ubingut - ELU aupresident
Endel Aaver-

3. Veterinaaria PtevaProblce-
me - Rilgi Veterinaaramcti pea-
dtrekor Matti Nautras.

4. Ubingu 1994. a. tcgevlrse
aruanneja 1995. a. tegevusplaan
- ELIJ president T. Tiirats.

5. Uhingul995. a. eelarvc kin

6. Eesu Loomaa-rstid€ Ulfngu
auliil(metc valiminc.

7. Erialane loeng teemal Eu-
roopa nouded lihatoodetc eks
pordil - dots. Aaciu Kolk.

L ELU presldent T. Tiirats iit-
lcs, et t?inawnc aasta on ELUIe
eriline t?irtub 75 aastai itltngr
asutamiscst (Eesti Loomaarstide
Uhjngu avaniskoosolek toimus
10. jaanuarjl 1920) ning valjen-
das hcameelt, et seda tehtpaeva
on Ehistama tulnud ni i  suur
hulk Eestimaa loomaarstc.

13. jaanuaril tolmus ka k6igi
Balti riikide vetcrlnaariatcadlas-
tclc olulise tehtsusega iiritus -
ajakila icra Veterinaria Btalti

ca asutamiskoosolek. Seega on
see paev mitmeti ajalukku j?iad-

2. ELU auPresldent Endel Aa-
ver andis p6hJaliku nlevaate E€s-
ti Loomaarstide uhingus aset
Ieidnud silmdmustest la tiihtp5e-
vadest iihingu asutamisesi ala-
tes. E. Aav€r iitles, et E€su loo-
maarstide heaks on viiga Parju
teinud traagllise elusaatusega
prof. KarI Saral. E. Aave kone
avaldatakse ELR jargmises
numbris.

ELU juubelikoosolekul osale-
sid prof. Sarall poegja pojapo€g.
ELU austas neld lillede ja sooja
kaepigistusega.

3. Kahjuks ei saanud ELU juu'
bellkoosolekust osa votta Rligi
Veter inaarameti  Peadir€ktor
Matti Nautras. Tema asemel Pa'
lus s6na veterinaadateadusko -

na dekaan Madis Aldnik. M. Ald-
nik t6des, et meeldiv on Eesti
Loomaarstidc Uhingui l:ill€ elu-
jdulisena n:iha- Tore. et nhingut
juhivad noored energrlis€d ini-
mescd. kelle iihiste pingutuste
tulemusena oli mii6dunud 1994.
a. iitlingule igau edukas. vetcri-
naariateaduskond 6nnitlcs ELU-
d tema Juubeli puhul ning a clis
ilde valkese kingituseja lilled.

4. Jergnevalt andis ELU presi-
dent T. Tlirats iilevaate iihingu
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1994. a. t66 tulemustest ning
plaanidest kaesolevaks 1995.
aastaks. Siinkohal avaldame te-

Lp. kolleegld!
Oma t?irmse esinemisega ta-

han teha kokkuv6tteja tagasivaa-

te mdodunud 1994. aastale. Aas-
ta algul meie nhhgu etteotsa va-
lltuna el osanud arvatagi, et t66
s€lles valdkonnas h6i b loviosa
mtnu ajast- Kuid s€flestki oleks
Jaanud vaheks, kui mltte minu
iimber poleks olnud sellist ifitset
aktiivset meeskonda asepresi-
dendi Andres Valdmanni, ajakir-
Ja tebniltse toimetaja Tilt Lepala
sekretzir Birgit Aasma€ naol.

1994. a. t6d tulemus€ra on
kaivitunud ajaklrja regulaarn€
viiljaandmine- Telseks on alusta-
tud iga-aastaste veteainaarlakon-
ver€ntside ettevalmlstamist
koostdiis EPMU veterinaariatea-
duskonnaga. Kolmandaks on
alustatud tzuenduskursuste kor-
raldamist. Mullu novembrikuus
toimunud kursuste J;irelkajade-
ga saate tufi,uda selle asta "Eestl
LoomaarsdikuRingvaate eslme-
ses numbrls, mls llmub \,€ebrua-
ri al$rl. Sihkohal masell€l plke-
malt €i p€atu.

Ka suvepaevade traditsiooni-
ga tegr V jandlmaa tubli taasal-
euse.

K6igi eelpool loetletud siind-
muste 6nnestumise voi ebaon-
nestumise kohta oskate te mu-
dugi ise k6ig€ paremlni hinnangu
anda.

Need olid v6ib-olla k6lgile
niihtavad tulemus€d. kuid niiiid
m6ne s6naga tegemistest, mis on
alles alguslargus v6i lai€male
iildsus€le vdhem teada.

Killlalt palju tegemist olt mei€
iihinEtrr iimberregistreerimrse do-
kum€ntatsiooni ja asjaajamise-
ga. Lahtudes muutustest seadus-
t€s Ja muudest mlttetulunduslikc
iihin€lrte kohta kaivatest seadus-
t€st tegime p6hikirja parandu-
sed, mis l6ppkokkuvdtt€s olid
killlalt ulatuslikud. Teatud mea-
ral anekdoodila tundub s€lle as-
jaajamise puant, kui justiitsmi
nisteerium oli l6puks p6hikida
heaks kiitnud ning andnud edasi
reElsteeimiseks kultuuri- Ja ha-
ridusmlntsteeriunile, siis e1 oI,
nud meie valvas peamlnist€r sel-
lega kuldagi n6us ning saatis loo
maarstid orna iihinguga p5lluma-
jandusministe€riumisse seisu-
koha v6tmiseks. Praegu ei nae
ma olulist vahet, kus oleme re-
gisteerltud. oluline on, et me v6i-
me a.rnetlikult tegutseda.

Samuti on tegemist 6igusjrtrg-
suse kiisimustegaja iihingule ku-
n€i kuulunud majade eest Tar-
tus Ja Elvas kompensatsioonl
taotlemisega.

Kdlge selle k6wal on taasta-
tud sidemed P6hlamaade organi-
satsloonidega. Kiillalt suurt abi
oleme saanud Soome Loomaars-
tide Uhingult eesotsas president
Seppo Soroga, kes on meid toe-
tanud arvuti Ja paljundusaparaa-
diga nj4g samuti v6lmaldanud
m6n€paevast stazeerlmist Hel-
singts meie aJaki4a tehnilisele
toimetajale Tlit LepaleJa sekreta,
Iile Birgt Aasmaele tutvumaks
s€alse asjaajamise kofi aldusega.
Samutl on Soome Loomaarstide
Uhing suurestl toeta[ud minu
kul Eest l,oomaarsflde Uhingu
esindaja tdifelse Norrasse ja Is-
Iandile.

Info leviku s€isukohalt tahan

rdhutada. et miitidunud aastal oli
pohteesmark pidev info levitamf
ne veterinaarkeskusteni Ja ELLI
osakondade juhatajateni maa-
kondades. Sellel aastal on plaa-
nls J6uda otse iga nksiku loo-
maarsude ijLbingu liikmeni, seda
tiinu ajakrrja kojukand€ organl,
seerimisele Eesti Postl abll ning
liiirema info levitamisel craldi
infolehtedena. On alustatud ka
talelku oma liikmeskonna aad-
ressideja tel€for numbrite kont-
rollimist Ja andmete sisest:rmist

JOuludeks sai ELU Juhatus
oma ruumid teaduskonna juu,
res, kuhu niiid on plaanis koon-
dada ka ELR toimetus ning valja
arendada seal korrallku riist' ja
tarkvara abil eluj6uline kitas-
tus, mis v6imaldaks toimetada
rohkemat kui ainult aja]{irja. Ma
m6tlenjust erialast 6ppe- Ja tea,

Tddtame ?cta VeterLnaria
Baltica" idee ellu!limiseks kol
leeg Jaagup Alaotsa juhtimisel.
Eesm:trk on liita Balumaade tca,
duspotentsiaal ja kajastada meie
probleeme ka rahvusvahel ise
illdsuse ees.

R66m on t6deda, et ka meie
valk€loomaarstid on moodusta-
nud oma seltsi. See k6ik viitab
loomaarstlde aktiivsuse t6usule.
mls on kasuks Ja aluseks meie
probleemide lahendalnisele ning
loomaarsti elukutse edasikand-
misele Eestls,

Kaesoleval aastal tahame j6u-
da nii kaugele, etarutelu tulemu-
sena maaratleda tlhingu koht ja
tdi;piirkond kutseliiduna ja ame,
uiihin€lr funktsloonides oma liik-
mete huvid€ kaitsel ja v6imalike
kofl fl ilrtsttuatsloonide lahenda-

P6hilistest iiritustest 1 995.
aaslal

Nadalane t?iienduskursus on
I 7.-21. aprtllil teaduskonna Juu-
res. Arvestades siigs€se sama-
laadse kursuse kogemusi on osa-
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lejate arv maksimaalselt 25. Kut-
sutakse ka valislektor.

Suvepaevad Saaremaal on
juuli 2. Dadalal. sngisen€ konve'
rents 27.-29. septcmbril. Mitme'
te kirlalislcktoritega seotucl loer'
gusarjadeja kursuste ning oPPe'
paevade tap're toimumisaeg sel-
gub tdd krigus ja infot nencle toi-
munrisest levitatakse \.6imalikul1
laialt Ja aegsasti. K6lge kindlam
infoallikas or muldugi ajakiri.
Secga telltdes ajaktrja koju (kin'
ni tan veel kord. ct  tel luateie
j6uab ajakiri postiga koju katt€l
peaks kOigcst toimuvast saama
korraliku uler.aatc.

Et keesolcvast aastast kaivi'
tub projekt ELU kirjastuse baasil
vetcrlrlaariaalasc kirjanduse kir-
jastamiseks. saab pidevat infor-
matsiooni raamatute kohta ning
loomulikult on ettetellimise v6i'
malus- SeUe labi on ka m6ningat
kasu iihingu liikmeks olemisest.
Nimelt tuleks selline kirjandus
nhingu liikmetele odavam kui
jaemiir:igis ja nljttellll(metelc.

Seega KoKKuroneKs: LLU on
taas tegutsemas. Nii m6negi kii-
simr$c lahendaminc r6uab aega,
kuid arvan, et eesmargid on sel-
ged niDg sihld saavutatavad.lga'
sugune algatus hhingu lilkmete
poolt on teretulnrlcl, aktiivscsi
kaasal6omisest ja tegutsemiscst
r?iAkimata.

5- T. Tiirats esitas aruandc ka
ELU 1994. a. f inantstegevuse
kohta ning pani haaletusele
1995. a- eelan'e proj€kti. Uld-
koosol€k kiilnitas eelarveproJck-
i i  nksmeelselt .

6.  Vi imasel ELU juhatuse
laiendatud koosolekul 14. dets.
1994 esitau ELU auliikrxetc kan-
didaatidcks SveiD Kvaloy niug
Jiiri Parre. Nende tutr'ustami'
seks sai s6na E. Aaver.

Svcin Kvaloy, endiDe Norra
Loomaarstide ohhgu peasekre-
tiir on praegu Ulemaajlmse Vete-

rlnaariaassotsiatsiooni asepresi
dent. On mitme Pdhjamaa loo-
maarstide iihingu auliige. Tenu
S. Kvaloy toeiusele on ELU taas
Ulemaai lmsc Veter lnaarassot-
siatsiooni liige.

Proi Jiiri Parre on ELU taasa'
sulamisest alates Ecsti Loo-
maarstliku Ringvaate peatoime-
tala. 75% praegu Eestis td6tava-
test ioomaarstidest on parasito-
loogiaalasc koolituse saanu.l te-

Vetcrinaarlateaduskond tegi
ettepan€ku ELU aultikmeks vali-
da ka Soome loomaarst Pekka
J: ltti. Tema tufiarstamiscks sai
sdna V Andriano\'-

P Jrintti on stindinud 194t. a.
Soomes, l6peianud Hclsingl Loo-
maarstiiilikooll. Tugcvamad si-
demed Eestiga on l99l. aastast.
Sellest ajast alates on P J:j|lrtu
vega palju aidanud Eestl loo-
rnaarste, sarnuti vahendanud ve-
terinaariatuden€Ite praktikav6i-
malusi soomes- P Janttil onside-
med ka rnitmete ravimeid trlrLs-
ta\atc ja toolvatc firmadega nii
Soomes kui Eestis,

Haiiletamise iulemusena valiti
kdik kolm kandidaati ELU au'
liikmeteks.

Koosolekul said ten'ituseks
sona ka Eesli Agrobiokeskuse
mAt€ljuht Arvo Soom€ts ja Anu
Adermann AS Medifarm ist.

7 .  E L U  I  u u b e l i k o o s o l c k u
ametlik osa lappcs dots. A. Kolgi
loenguga teemal Euroopa Liidu
n6uded lihatoodcte ekspordiks .

P:irast s6nav6tte .Ja ettekan
deid jatkus koosolek p€oohtuga
veter inaariatcaduskonna ruu-
mcs. Tantsuks mengis ansam-
bel, kehalinnitust sai osta koha-
pealsest baarist.

Kokkuvotteks vdib delda. et
Ecsti Loomaarstlde Uhing on
j6udnud auvaersesse Ikkaja l1a-
gu nahtub koosolekul raiigitust.
on iihingtaas eluj6uhre ningoma

arengus i6usuteel-
Koosolekule _iargnes meeleo,

lukas koosviibiminc. mis kestis
sLidaOiini.

ELU t: inab veter iraar iatea-
dlEkonna dekaar dots. M. fud-
nikku. Eesti Agrobiokeskust, AS
Dimelat. Medtfarmi, Magnum,
Medical i ja Pherrovet OY osuta
tucl abi cest.

Fotod. Tiit I-cpp
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ELU 75. aastaDaevale piihendatud konverents

"Veterinaarmeditsiin'95"
27. 29. septembril Tarius

Kreutzwaldi 1 ja Kreutzwaldi 62

Konverentsi tiiii toimub nelj&s sektsioonisi

+Suurloomade sektsioon - teemadeks infektsioonhaigused,
sigirllishaiired, laboratoorne diagnostika ja hobuste haigused

(sektsiooni juhatajad: M. Aidnik, A. Viltrop)
*Vaikeloomade sektsioon teemadeksnahahaigused,

silmahaigused, t6uga seonduvad riskifal{torid, laboratoorne diagnostika
ja antibakteriaalne leraapia (U Andrianou, T. Lokk, M. Ualdmann)

*Tbiduainete hiigieeni sektsioon - teemadeks toiduainete hiigieen,
laboratoorsed analiiiisid ia seadusardlus (A. KoIk, M. ReL H. I<uusk)

*Tbadussektsioon teemaks veterinaarteadus Eestis (H. Rctid. J, Prclks)

Konvereutsi t6tikeelteks on eesti ja inglise keel.
Konverentsi materjalid avaldatakse kogumikus.

Osavotuftaks:

registreerudesenne3l.maidl99S: kohapealrcgistreerudes:
ELU liiknetele 150. ELU liil(mctele 250.
milleiiikmetele - 200.- mitteliikmeiele 300.
pensionarid 50.- pensionairld I0O.-
registreerudes enn€ 31. augustit 1995: ii'heks peevaks rcgistreetudes:
ELU liikmetele 20O.- ELU liikmetele - 75.-
mitteliikmetelc 25O.- mitteliikrnetelc lOO.
pensionerlcl 75.-

Konveretrtsi osav6tumaks sisaldab 6iguse kuulata loenguid,
konverentsi materjalide kogumiku, bauketist osav6tu

ning kommertsneituse kilastamise 6iguse.

Konverentsi toos on v6imalik osaleda ka valikuliselt, s.o. registreerides
ennast ainult iiheks paevaks. Detailne konverentsi progranm ilmub mais.

Uhe paeva osav6tumaks lubab kiilastada sellel paeval toimuvaid loenguid
koigis sektsioonides ning tutrr'uda kommertsnditusega.

Uhe paeva osalejatelc v6imaldatakse konverentsi materjalide
liogumik ning banketi pilet lisatasu eest.

VeterinaariaLeaduskonna liliopilastele konverentsil osalemille soodustustega!

NB! Konverentsil esitarnisele tulevate tdode laekumise tehtaeg on 31. merts 1995.
Teadussektsiooni tddde arvja temaatika ei ole piiratud. Ettek;nde laadi, kas suuline

v6i stendiettekanne. otsustavad sektsioor juhatajad. Tdo vormistamisel ldhtuda
<ELR'i artiklitele esitatavatest nouetest {\.1. lk. 2). Koik esitatud tinqimustele vastavad

rocid avaldara](se konverenlsi kogumikus. Tood saaLa voi luua E1U kontorisse.

Ettekandega konverentsil osalejatele osav6tumaks 5O.- DDK,

Info tet. (27) 42L 497, 422 5a2
DLU sekre6r Birgit Aasmee



ELU juhatuse koosolek

Blrgit Aasmee
EesU Loomaarsude Uhinp

ELU juiatuse koosolek tol-
mus 27.jaanuartl. Kohal viibisld
T. Tiirats, P lrval. R. Selgls.
J. Parre, I. Barkala. t Lepp Ja
B. Aasmae.

Klnnitau kandldaadid Inglls-
maal tolmu tele paarinadahs-
tele kursustele, Kursused on

plaanitud korraldada siigisel,
kuid lnglise pool huvitub grupi-
t?rpsest koosseisust juba niitd.
Seda ettevdtmlst vahendab I-
Barkala. Ka Rootsi poolega on
alustatud labirazikimlsl taien-
duskur:suste osas. Stockholmis
5.-6. m:iitsll aset leidval P6hja-

maade loomaarstlde iihingute
presldeniide koosolekust v6ta-
vad osa T. TiiraG Ja A. Valdmarur.
Reislkulude katteks kasutatakse
Rlispere-L6okese fondi igaaas-
tasttelrdist. Tapsustati kiisimusl
Ja proble€me, mlda s€llel fooru-
mll Eestr poole pealt t6statada.

T6nu Ostrat
Mbitdunud aasta L oktoobrl

maarati Riigi Veterlnaarametl
pcavet€rinaararstiks koleeg Td-
nu Ostrat,

T6nu Ostrat on siindinud Tar-
tu Iinnas 31. mall 1948. aastal.
1 9 6 6 .  a a s t a l  l 6 p e t a s  t a
A.H.Tammsaare nlmelise Tartu I
Keskkooli. Ta sai veterlnaar:arsti-
diplonri Eesti P6llumalanduse
Akadeemia V€tcrlnaariateadus-
konna l5petamisel 1972. aastal.
\972-19a5.a. to"dtas T. Ostrat R.
Pelsoni nimelises sovhoosis pea-
veterinaararstina, Salla sovhoo-
sis ja Tal l inna Hlpodroomil .
1985-1994.a. oli Rligi Veterinaar-
laboratooriumis osakonnajuha-
taja Ja peaepizootoloog Alates
m6aidunud aasta oktoobrist tdit-
tab T. Ostrat Riigi Veterinaarame-
ti peaveterinaararstlna,

PERSONALIA

K6ige tilhtsamaks tititiilesan-
deks peab T. Ostrat nakkushal-
guste profi ilaktika ja t6rje korral-
damist rilgs. Esmasteks iilesan-
net€ks on uute Eestl oludele so"
bivate nakkushajguste profulak-
Uka- ja t64€-eeski{ade viilatijo-
tamine. T. Ostrat peab l?ihtsaks,
et praegusel p6llumajanduse Ia'
gunemise Perioodil suudetaks
Eestis sailltada suhteliselt hea
olulord nakkushalguste alal v6r-
reldes paljude Euroopa arene-
nud riikidega.

''Eesti LooDaarstllku Ring-
vaate" toimetus soovib kolleeg T.
Ostratile edu tema raskesJa vas-
tutusrikkas t66s ning loodab pi-
kaajalisele liuakale koostditle la
kaastttdle.

JiiLrt Parrc
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Arvo Viltrop
Srindinud l2- veebruari l

1965 Laane-Virumaal Kadrlnas
tddlise Ja hariuase perekonnas.
Alg-Ja keskhariduse saanud Kad-
rina Keskkoolist aastaicl 1972-
19a3. On kuulunud oktoobrilas-
te, pioneeridc ja noorkommunls-
iidc "kuulsusrikast€sse" rldades-
se. Olnud edutatud salgajuhlksJa
noorkommunistide koolikomltee
asesekretiriks poliihlisc kasva-
tustod alal ning rajoonikomitce
Ilhtllikmeks. Osalenud noorno-

menklaiuurile korraldatud suve-
laagrites ja saunapidudel.

EPA vete naariateaduskonda
paiarsenud 1983. aastal. Hoolima-
ta suurtest teenetest kommunis-
mi iilesehitamlsel v6et d Puraar-
me€sse sundteenlsiussc 1984.
aasta juunis. Vilbinud setlega
seoses kaks aastat N6ukogude
Lapimaal Koola poolsaare p6hja-
rannikul (vaeosas. kus meenutati
hea s6naga Vello Orumctsa), jal-
gid€s NATO lennukite 6hkut6us-

mrstJamaait-
dumistNorra
l€nnuvriljade
It. Edutatud
natsalnikuks
ja sidcvagede
seersandiks.

J o  d n r d
k o j u  l 9 a 6 .

d e l .  J e t k a -
nud 6pinguid
EPA veter i-
naariateadu
s k o t r n a s ,
NLKP'sse cl
a s t u n u d ,
o s a l e n u d
m 6 6 d u k a l t
vabadusvoit
luses [fosfo-
r i i d i s 6 d a .
EPA tudengi'
te mass s6ja-
l is€ laagris.
mille eest re-

rektori (tollal
oli reLtoriks
prol O. Save-

ll - Toim.) kalslddia la valis-
praktika arakeelamisega).

L6petanud EPA 1990. aastal.
Tddle asunud Laane-Virumaa
Kadrina veterinaarjaoskoina ju
hatajana prlvaatprakslse p6hi
mdtetel sama aasta augustis.
Hoolimata edukast praksisest
soostunud tOotama vetcrinaa-
riaateaduskonnas. 1992. aasta 1.
jaanuarist 1994. aasta l. juunini
nakkushaiguste 6ppetooli leu-
kooside uurimislabori ,  hi t jem
eplzootoloogialabori  Juhataja.
1994. aasta 1. juuntst EPMU Ve'
ierinaaria uurimiskeskuse julla-
tala.

StaZeerinud 2x3 kuud Taanis
laboratoorse diallnostikaviroloo'
ga Ja tmmunoloogia alal. Taijen'
da[ud end 2xl0 pAeva veted'
naarepidemioloogia alal inten'
siivkursustel Soomcs la Taanis.

Abielus. kolme tiitre isa.

fit Irpp

_*$,

I
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ONNITLEME UUSI AULIIKMEID!
Svein Kvalgy

Svein Kval@y sii'ndis 19- au-
gustil 1927. aastal Norras Lekas.

Svein Kvaloy haridustee on
l'Erukordne niiide iiihe teadmts,
janulise roormehe tahtej6ust,
piisivusest ja v6imetest. Keskha,
riduse omandamise j:irel 1948.
a. astus ta Norm Armee Ohvitse-
ride Kooli, mille l6petas 1949. a.
PZirast seda teenis ohvitserila s6-
javaes l95l. aastani. Seejarel
hakkas S. Kvalgy 6ppima ladina
keellja filosooffat Oslo Ulikoolls
ja lopetas koledii 1954. a. Saa-
nud tugeva humarrtaarharidusli
ku alusp6hja, jatkas ta 6pinguid
Oslo Vet€rinaarkolledZis, milte
l6petas 1962. a. Sellega dpihi,
mulis€ noormehe harrdustee vecl
ei piirdunud: 1967. a. t6petas ta
Ari juht imise inst i tuudi ja
1969.a. Norra Ajakir jandusc

Et akadeelni l isc hariduse
omandarnine on seotud ulatusl!
kc viiljaminekutega, tuti paral-
leelselt studeerimisega ka tdota,
d a .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 . a .  t d d t a s  S .
Kvaloy praktilise veterinaararsti-
na ja aastail 1963-1965 vet€ri,
naardeparlemangu direktorina.
1965. aastast kllni 1994. aastani

juhtis ta peasekre&irina Nona
veter inaaria Assotsiatsiooni
t66d, aastatel 1967-1980 oli ka
ajaldrja "Norsrr Ueterine r t Lds-
skruit v:iljaandja. Alates 1994.
aastast on Svein Kvalgy NoIIa Ve-
terinaaria Assotsiatsiooni spet-
siaalkonsrdtant.

Pekka Kalevi Jdntti
t3. jaanuaril esttas EPMU ve-

terinaariateaduskonna noukogu
ELU auliikme kandidaadiks Soo-
me toonaarsti Pekka J:intti. sa_
mal 6htul ioimlrnud ELU nldkoo,
solekul valiti Pekka Jentt ELU
auliikmeks koos Sl'cin Kvaldy ja
prot Juri Parrega.

\4iga mltmekiilgse akadeemi-
Iise hariduse k6r-vd on ka Svein
Kvaloy heatahtlikk s, abivalmi,
dus, seltskondlik sadelelus ja
kaasasiindinud juhiomadused
olnud ajendiks. et mitmed orga,
nisatsioonid ja mh\.nsvaletised
iin)ingud on ikka ja jiille ta vali-
nud oma esimeheks, juhatuse
liikmeksvoi auliikmeks. Nit on ta
olnud Norra Business Press As-
soca.rrion i n6ukogu liige, 'Acta

Ueterinaria Scandinauica" toi-
meluse llige, Norra Akadeemilise
Kooperatsiooni juhatuse tiige,
Norra d€legaat Maailma Veteri-
naaria Assotsiatsioonis {WVA).
1991. a. valiti ta Maailma Veteri,
naaria Assotsiatstooni asepresi
dendiksja 1992. a_ usatdafl ta]le
ka veel WVA fDantskomitee Juh,
t imine.

WVA asepresiderdid valitakse
regionaalsel p6him6ttel. Euroo-
pat esindab iiks Laianest, teine
Idast. WVA p6hikirja kohaselt
kuuluvad Baltimaad Ida regrooni
ja selle piirkonna esindaja on se-
ni ikka tulnud Moskvast. Kui es,
makordselt 1990. a. v6tsin Oslos
osa P6hjamaade Veterinaaria As,
sotsiatsioonide president ide
n6ukogu todst, r6hutas Svein
Kvaloy aigusest peale Baltimaade
iolgugi, et Lati ja Leedu esindus
tookord veel puudus) sidemeid
P6hjamaadega. Nende sidemete
jatkuks kujunes P6hja- Ja Batu-
maade veterlnaaride kohtumine
S€adis, kust Svein Kval@y v6ttis

Patu on neid koleegc kes tun-
nevad vastset auliiget isiklikult,
paljusid meist on ta ka otsesett

Pekka J,ultti siindis 4. sep-
tembrll 1941 Kotkas hari ase
perekoturas- Ta l6petas 1960.
aastal Kotka Liitseumi. Seej:jfel

osa koos abikaasa Klaraga.
Kui olime oma riiklikuiseseis-

vuse taas saavutanud, v6eti Bal-
umaade veterinaariihtnEud just
asepresidert Svein Kvaloy aktiiv-
sel cestkostmisel Oige pea vastu
sellesse maailmaorgantsatsioo
ni,  tema ettepanekul kandsid
Baltimaade esimesc aasta osa-
maksu kulud POhjamaad. Tasuta
abina anretas Norra Veterinaaria
Assotsiatsioon Balti kolleegidele
suure koguse prokamntsiini.

Anad<ad Svein Kval@yle onista-
tud alrnimetused t6endavad, et te-
ma toij resultaate hinnatalGe k6r-
gelt. Ta on Suomen Elaintd.ikin
liitto L:uldse aumargi kandja ning
Islandi, Soome, Kenyaja Rootsi Vc-
te naaria Assotsiatsiooni auliigp.

asus 6ppha Hclsirgi Loomaars,
t i r i l ikool i  (HLU)_ HLU l6petas
Pekka Jantt i  1969. a. Sel lcst
ajast alates t66tab loomaarstina
Ruokolahtis.

Pekka JantU on abielus. ral on
kal{s last.

P Jiintti kuulub paljudesse
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iihiskondlikesse organlsatsiooni-
desse. Vabal ajd mangb ptli eri-
nevates ansamblltes-orkestrites
(s-aastaselt 6ppis r'llullt m:ingi-
ma, htuem l isaudusld klaver,
akordlon, ldarnet, saksofonjt.) ja
laulab koo s. Muusikuna on P
J:htti kokku puutunud ka palju-
de eesti muusikulega.

Eestis kiis P€kka JiintU esi-
mest korda 1969. aastal. Alates
sellest ajast on P Jaintu Eesus
viibinud iide 30 korra. Ta rarigb

Jiiri Parre
Juri Parr€ siindis lO. oktoob-

ril 1928. aastal Vilandlmaal Vil-
jandi vallas T6igaste talus. Jilri
koolitee algas 1937. a. Vtuandi
algkoolis ja jatkus hiUem sama
linna 2. keskkoolis. mtlle ta l6pe-
tas 1947. a.

sama sasta siigisel astus Jiii
Parre 6ppiina Tallinna poliitehni-
Iise Instituudi ehitusosakonda.

Kuid peagi selgus noorele tu-
derlgile, et sellele teaduskonnale
p€alesurutud uucd n6ukogull-
kud pdntsiibid ehltuses Ja arhi-
tektuuris erinesld tugevalt varem
ettekuj utletust Ja I9,18. a. sngisel
sai JiiLri Parrest Tartu Riikliku
Ulikooli loorEaarstlteaduskonna
tudeng. Stuudiumi l6petas ta
1953. a. cum l@ude, dtplomi aga
andis vrilja juba Eestl lluma-
Janduse Akadeemia v€tednaaria-
teaduskond.

head eesti keeltja leiab iga inime-
sega kllresti kontakti. Esimen€
isiklik kokkupuude Eesti loo-
maarstidega oli td lgal. a. Ala-
tes 1990. aastast on sid€med
muutunud vzga tihedaks.

P Janttl on veterinaariatea-
duskonda toonud uuemald pre-
paraate Ja tuwustanud kaasaeg-
seid dlagnostika- Ja ra!.lv6tteid.
Tema juures Soomes on oinud
praldikal pauud meie iili6pila-
sed, keda ta on dpetanud Ja ma-

Noor veterinaararst suunati
tddle Antslasse zooveterinaar-
jaoskonna juhatajaks Ja samas
usaldati talle ka r4ooni peavete-
rinaararsu ametikoht.

1954. aastaks olid k6ige siin-
gemad surveaastad luba mdddas
Ja niiild avanesid avarad pers-
peldiivid ka Jiiri Parrele, kelle
edasiJ6udmlsele terrorireziim
ebasobiva sotsiaalse p:iritolu t6t-
tu senl t6kkeid oli ette seadnud.
Jiirl Parrest sai Moskva Veteri,
naarakadeemia parasitoloogla
kateedri aspilant, luhendajaks
akad€emtk Konstantln Sk{abtn.
1958. a. hhdas MVA Noulcogu
Jiiri Parre uurlmlstiid teemal
.Loomade 

Ja lnlmese ehhinoko-
koosi d€vasteerlmlne N6ukogude
Liidus' vetefl naarlakandldaadl
kraadi viiiirillseks.

Juba 1957. a. oll Jiiri Parr€

janduslikult toetanud. Paljusid
praktiseerivaid loomaarstc on
Pekka aidanud.

1993. aastal Tartus viibides
organlseerls Pekka v€terinaaria-
teaduskonna illopilaste'sega-
meeskoorl'. Koori r€pertuaar_is
oli pauu soomekeelseid laule.
Koor astus avallkkuse ees iiles
paarll korral. Suuremaks sirnd'
musel<s oli m6ddunud aasta ke-
vad€l Helsin$ Loomaarst'nlikoo-
li ljli6pilaskonna aastapae\al es!
nemil1e,

Pekka Janttil on suur osa
meie teaduskonna abistanais€I.
T:i!u temale on siia saabunud
igasugust abi Soome fiimadelt.
sanuti on tema koraldamisel
toimunud paUu kohtumisi meie
Ja Soome kolleegide vahel.

Tiihine pole ka roll, midaPek-
ka Jiinttl on manghud ELU ja
Soome Loomaarctide Uhingu su-
hete taastamlsel.

Soo\,.ime uuele DLU auliikme -
l€, koueeg Pekka Jiinftile 6nne ja
j6udu paUudeks aastateks!

fit Lcpp

alustanud 6ppetditd EPA r€ter
naarlateaduskonnas, kus ta hbis
teadlasekarJaeri  assistendist
professorini. 1992. a. kaitses ta
avaldatud td6de alusel v.ittckirja
veter lnaarmedltsi in i  doktor j
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kraadi saamiseksja 1994. a. !'a,
liti ta Eesti P6llumalandusAli,
kooli emeriitprofessorlks.

Jiid Parre on olnud erakord-
selt viuakas publitseeruar kol.rku
on ta triikis avaldanud iil€ 25O
mitmesuguse slsuga uurimisttio,
millede hulgas on domineerinud
readuspublikatstoonld. 6ppema-
terjalid ja kaastitdd teaEdkele.
Hindamatu on ka ta t6ii EesU
Loomaarst ide Uhingu heele-
kardja EesU Loomaarstlik Ring-
vaade valjaandmise taaselusta,
misel la kujundamis€l selllseks,

nagu ta metl praegu on. ELU ju-
hatus€ lllkmena on Jnn Parre
aktiivselt osalenud nhin€iu titii
suunamlses,

A.latl ablvaLnis ja kaastdaial-
dis Jiirt Parre on kompromissi-
tu. kui ta lelab, et oponendi viii-
ted pole slfad.Tema kind€l "ei"
aitas nu{ata "endiste" avantii-
flstiiku plaa-r , mille j:jrgi varsfl
pooltelsesajandiseks saav veteri
naarlat€aduskond ol€ks nmber
nhetatud.

Tartu on liiga vnike ja meic
v6lmalus€d pliratud, €t siin v6lks

Toivo Jirvls 5O
1994.a. 2a. d€tsembrll t?ihis-

tas oma 50. juubclisihnipacva
EPMU veterlnaariateaduskonna
parasitoloogia 6ppetooli Juhataja
professor, vetcrinaarmeditsiini
doktor Toivo J:irvis.

Juubilar on siindlnud Viljan-
dl llnnas agronooml perekonnas.
Oppinud Viljandi 2. Keskkoolis
(end. Vi!andi Maagiimnaasiu-
mis), mille ldpetas 1962. aastal.
Sanral aastal asus 6ppirna EPA
veterinaariat€aduskorlda. Ul6pi-
lasp6lves t6iitas lisaks 6pirgutele
kiigana ja laborandha.

Parast teaduskonna l6peta-
mist 1969. a. tii6tas T. Jiirvis
kolm aastat vanemlaborandina
patoloogilise aratoomla Ja para-
sitoloogia kateedris. Aastatel
1972-1982 oli Juubtlar assistent
EPA tsivlilkaitsekuGustel. Aasta-
tel  1976-lgao 6ppis i iht lasi
kaug6pp€aspirantuu_is patoloo-
gllise anatoomia ja parasttoloo-
ga kateediijuur€s.

l98l.a. kaitses T. JaMs Ule,
liidulise a&adeemlk K,l.Skrjabi-
ni nim. Heirnhtoloogia hsfltuudi
ndukogu €es v:ittekirja "Metskit,
sede helmindid Ja helmintooslde

JUBILAEI

t6rj€abtn6ud
E€st i  NSV-S'
ning talle anti
veterinaarlak
andidaadl tea-
duslik kraad.

A a s t a t e l
r 9 8 2 - 1 9 8 8
tdOtas ta EPA
sise'  Ja nak-
k u s h a i g u s t e
kateedris as-
s i s t e n d i n a ,
6p€tad€s pala-
sitoloogat. \,i-
r o l o o g i a t  J a
kliinilist dlag-
nostikat.

1983.a. au,-
t a s u s t a t i
T. Jarvisi
a k a d
K. L Skrjab|ni
mel€stusme-
dali ja aukirJa-
g a .  1 9 8 8 . a .
ma:irati ta va-
nem6petajaks
j a  a l a t e s
t 990.a. valitl dotsendiks. 1990.

ja l99l.a. stazeeris Juubilar Taa,

tekklda hulgalselt maalmamal-
nega teadusl lkke koolkondt.
Ometi on ka veteflnaaria alalt
v6rsunud mehi, kes on nli kauge-
le J6udnud. Aastatel 1900-1905
Tartu VeteaDaarinstituudis 6ppt-
nud Konstantin Skrjabin on iihe
tuntuma parasitoloogia-koolkon-
na rajaJa. Jiid Parrel. tema 6ptla-
sel, on vist Eesti veterlnaarla-
teadlastest ainsana au kuuluda
iihte maatlma tuntumasse tea-
duslikku koolkorda.

Endcl Aavc!

ni Kuninglikus Veierinaarla- Ja
P6llumajandusiillkoolis. kus l6t
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tlhedad sid€med Taani kolleegi-
dega.

T. Jairvis osaleb Baltl Parasito-
loogide Uhingus ja parasitoloogia
probleemikomisjonis.

9. novembril 1993.a. kaitses
juubilar dohonv:;jt€ki4a EPMU
veterinaaiateaduskonna dokto-
rikraadid€ kaitsmise n6ukogu
ees t€emal: Uluks6raliste hel-
mindid Eestis ja h€lmintooside
iSrje'. Promovendile anti veteri-
naarmedltsllni doktod teadus-
kraad. 1994. a. valiti j uubilar pro-

Karl Varind
Ida-Virumaa loomaarstide pe-

re on vanenenud iihe kolleegi v6r-
ra. 14. oktoobril 1994.a. lahkus
jaadavalt meie hulgast armasta-
tud koleeg Karl Varind.

Karl Va nd siindis 19. m?lrtstl
1914.a. Jarvamaal, Albu valas,
talupoja perekonnas. Parast
Gustav Adolfi Gtimnaasiumi 16-
petamist asus ta dppima Tartu
Ulikooli loomaaistitcadusonda,
mille l6petas t942.a. nlng asus
loomaarstina tddle Hiiumaal, al-
gd Kardlas, sijs Kalinas. 1949.a.
tuli tal Hiirrmaalt laikuda. Xarl
Varind saadeti tdole Ida-Virumaa-
le, vastloodud Tudulinna zoove-
terinaarjaoskonna juhatajaks.
Tema asemele Hiiumaale aga too-
di Venemaalt usaldusvaame loo,
maarst. Saksa oktlpatsiooni ajal

Leino Thmmemd
20.07. L909-22, L t. t99 4
Need lakoonilised aastaanud

orvaplaadil tziLhistavad tema tu-
hastatud pOrmll igavest puhke,
paika Austraalias Sydney kalmis-
tu leinainiiiirls. Tean seda kohta.
Viis aastat tagasi, kui k:iisime
Sydney kalmlsiul, n?iitas Leino

fessori ametikohale parasitoloo-
gia erialalja 13. jaarluaril 1995.a.
parasltoloogia dppetooli Juhata-
jaks.

Juubiiar on veterlnaariatea-
duskonnas tdittanud kokku 25
aastat. neist 22 5ppej6una. T.
J:irvis or triikis avaldanud 5 pa-
rasitoloogiaalast dpp€vahendit Ja
iile 60 teaduskirjutlse, mls p6-
hiosas k:i.sitlevad ulukite helmin'
toose ja nende t64e kiisimusi.

Prof. T. Jarvis juhendab het-
kel kolmel magtstrandil kraadi-

IN MEMORIAM

saadud diplomlt el aktseptee*
tud. Ulikool tuli l6petada tetst-
kordselt.

Kuni pensionile jaiairniseni tdd-
tas Karl Varind Tudulinna sov-
hoosi peaveteinaararsuna. Alatl
abivalmis, suurte eriaiaste tead-
mist€ga loomaarst K. Varindit
teaiiJa tunti mitte ainult Tudrdln-
na hhemas umbruses, aga ka
A',tnurme, Lohusuu ja ]lsaku val,

Elur66msat ja armastatud
koll€egi jeavad leinama lda-Viru-
maa loomaarstid.

Karl Va ndi viimaseks puhke-
palgaks on Tudulbna kalmistu.

Puhka rahusl

opet.
Juubilar tegeleb vabal ajal

sportimise ja laulmisega. puhke-
hetkedel viibib igal v6imalusel
oma katega rajatud maakodus.

T. Jarvis on abielus, peres
kasvab poeg

Kolleegid ja s6brad 6nnitlevad
prof. Toivo Jarvistjuubeli puhul
ja soovivad talle pikki viljakaid
nlng 6nnelkke t66aastaid.

TaiEi Larctci

oma sunud ablkaasa Leida k6r-
val olevat fllhla orva, mille ta oli
enese jaoks var:unud. Niiiid on
seal Dr. med. uet . , B. U Sc. (Bac-
calaurelLs UeterLnarg Science,
Sydney l95l), M. A. C. U Sc.
(Avs t r alian Co IIe g e oJ Ve te r inary
Sclentistsl asutalalttkne ( 1972),

Eesti Loomaarstide Uhingu au-
liikme 11990), korpl Fraternltas
Tarrrensrb'e auvilistlase la minu
v€nDa * akadeemilise isa p6rm.

Ring on sulgunud. Kui m6tlen
oma kadunud vennale. mdddub
kaleldoskoopilise lindira silma-
d€ eest tema elu.
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Ta oli parit lasterlkka kooli-
6petaja, rahvaluule- Ja s6navara-
koguja ning keelemehe perekon-
nast. T6simeelneja lala silmarin-
giga isa ning r65msameelne €ndi-
ne kodulooli6petaj ast ema and-
sid talle kodunt kaasa austuse
tdd vastu, krlitllise ellusuhtumi-
se ja elusliill. L6petanud Hugo
Tretrneri Giimnaasiumi ja seeja-
rel kohustusllku s6javaeteenlstu'
se aJal S6jakool i  aspirant ide
klassi reservohvitserina lipniku
auastmes, astus Leino Tattu Ull-
kool i  loomaarst i teaduskonda,
mille l6petas cum Iaude 1932.
J?irgnes vetcrinaariaalane tegc-
vrls. algul nooremassistendlna
loomasisehaiguste kl i in ikus
prof.  A. Laasi juures (1933-
1937),  edasi veter inaararst ina
Tallinna Linna Tapamajas ( 1937-
1943). kust ta kutsuti Veterinaa-
na Valltsuse juurde nemveteri-
naarinspektorlks ja seeJ:irel edu-
tati ta veterinaaria valltsuse abl-
juhataJaks. Sel ametikohal tdd-
tas ta kuni kodumaalt lahkumi-
seni 1944. a. Enne seda promo-
veerus Leino Tammem:igi Tartu
Ulikoolis, omandades dr med.

Pa€iulasena Salsamaal t(tdtas
Leino liihemat aega liha\,?alluse
alal Criinbergi linnas, kust sjlr-
dus Oerslingeni pdgenikelaagrls-
se ja saabus sealt 1948. a. Aust-
raaliasse, Et Austraalia ei tunnls-
tanud Tar:tu Ulikooli diplomit.
astus Leino ahukesena sellcle
mardrile saabunud meie kollc€-
g dest Sydney Veterinaariilikooli
kordama kolmc vi imast 6p-
peaastat. K6iglst raskustest hoo-

limata l5petas ta I 95 I . a. irlikooll
ja alustas rligiteenistusi noorem-
vetertnaarpatotoogina Qeenslan'
di Veterinaarla Uurimisasutuses
lAnlmal Research lnstLtute)
Brisbane'is.

I 956. a. edutati ta veterinaar-
patoloogiksJa 1960. a. vanemve-
t€rinaarpatoloo€iiks. Sealt liile-
tati ta sama insutuudi Tonsvil'
l€ is asuva harulaboratooriumi
juhatajaks, kus todtas viis aastar
{t961-1966).  1966. a. kutsut i  ta
Brisbane i  tagasi,  €dutatuna
niiiid Juba uurlmisinstiiuudi 3e-
Iiks'iilemvetcrinaarpaioloogiks
Sellelt ametikohalt laks ta 1974
a- pensionile,

Lisaks kodumaal i lmunud
teaduslikele tit6dele avaldas ta
Anslraalja perioodil iile veerand-
saja teadusllku artikli, milles ta
kasitl€s peamiselt sigade javeiste
ravimise probleemc. Rahvama-
jandus€ seisukohalt tul€b tema
tiihtsamaks saa\,'utuseks pidada
avastust, et iile n€Uakitue aasta
valdanud slrurte loomakadudc
p6hlustajaks P6hja-Oeenslandis
osutus Clostrldium botulinum i
D'alatAiibi toksiin. Avastus v6i-
maldas kiiresu rakendada vajali-
kud vastuabin6ud ja pama piir
loomade loppemisele. Nlmetatud
avastuse ja telste temateaduslike
tddde tunnustusena kutsuti ta
1972. a. AustruIian College oJ
VeterinarV Scleni13ts asutajaltik,
meks, mis annab 6iguse lisada
oma teadusllkule kraadile M. A.
C. V Sc. Selle kolleeglumi lilk-
meks vastuv6tmine on suureks
tuff ustuseks. sinna pa:iscmlne
on raske-

Eesti loornaaJstkord, criti va-
n€ma p6lvc kolleegtd maletavad
Leino Tammem:€e Juba iili6pi-
lasajal ja vilisilasena nii Tartu
pecvil kui Veterinaarvalitsuse
abijuhatajana oles krt energlist
olganiseeriJat ja abivalmis ameti-
v€nda. Hinnatud oli ta valjapee'
tus. korrektsus ja t?ipsus nll td6s
kui omavalelises suhtlemlses.
Leho pidas valalikuks kolrekf
selt rlietuda Ja J:ilgida etketin6u-
detd. Sndamel?ihedane olt talle
korporatsioonielu. Oli mitmel
korral korp! Fraternitas 'lbr-

tuensls'e esheheks Ja juhatuse
lilkmeks nii kodumaal kui hiljem
pagulusp6lves korporatsioont
Austraalia Koondise liikmena.

Surm oD kustutanud vasima-
tu tddmehe elu. Mina aga olen
kaotanud oma ustavaima s6bra

Hiu8r TahEcEiigi
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Liisi

Hcnno Kiibar

Kiilapidu

Rkli-raa^ rldlrao. rALraI-Ln l@.
ddt-tua- nd-na ridilal lal-laa
see enneaegflc atmastus
ei oLe muud kul kuru.tstB.
see cnneaegne armGtus
et ole muud kut kurD6tus.
Taimeata Ltlsl. nii ieda iimbrus-

konnas l(utsutakse, kuna Lllsl on
juba nitu suve tddtanud metskonna
taimeaias, k€erleb valsitaktis koos
suvitl tdijtava tudeng Lcmbituga. Lii
si on keha tagasl kallutanud. tema
nagu dhetab Ja plkk nlng paks pats
teeb 6hus uuaid Uire. puudutades
vahel katelsl tantsilaid. kes aga seda
sugugi pahaks er pan€. Kur tantsilatel
pe?dJubarlng kaima kipuvad, alus-
tab Lembit vahesamme, kuigi ta
keskkoollaegsetcst tantsukursustBt
m:iletab, etr,ljnt valsts pol€ vai€sam,

Liisl: "Mlks sa kogu aeg iihtepidi
keerutad. pea hakkab ringi kaima?"

L€mbltr "Ma el oskagi teistpidi
ke€rutada. Koolls sain vahe tanisida.
marglsh kooli tantsuorkestris.

Liisi: Mida sa mangisid?'
L€mbit: Vilullt.
Liisl: Ma tuien pi,rat titard sinu

juurde. mangl mulle ka midagil
Lemblt, Mul pol€gi vriuljt- \,,iiuli

laenashr oma klassi6elt. kes el6
korvalmajas. Kuule. lugu l6ppes!
Lahme JaanlJuurdc. ma mihgln ka
tema akordionll iih€ kolmetuuri loo.
eab Jaan ka natuke tartsida-"

Jro lirkkabkl akordioni l66tsa
kokkuja ulatab pilli Lcmbitule.

Lembit alustab v€ldl ebakindlas
taldsla laulab akordionile ka6a:

''TaI mustadJuuksed. Dalge kael
ja leela nmber sanetpael-"
Jaan kcerutab Lllslga valssi nii

iiht kui t€lstpldl. Jalgon tal kergeja
taku peab hiistl. Nit peabki olema, ta
on ju sel€ kandl k6tge Parm akor

Jaan: ltust sas4da nrdaElthfmedT
Liisi: "Ega ma tcda suurt tuneg,

ta oh meI talmealas paar paeva abis.

Muidu ta puhastab kraave, teenib
endale talveks ra}la."

Jam v6tab uuesli piUi p6lv€dele
ja alustab hooEFat r€llendrit:

"Laksh mtno, Liiksln mtnd
liibt kiUat inaua.
nett tegl FnraJ.Etl
lahti aloDiiraDa."
Reilender on llhtne tants ning

k6ik paarid on porandal. Seina aares
pingil konutab alnult sooserva Ma-
dis, keda iimbruskonms tutakse
kui erakordselt lhnsat vanapoissi.

"Oh sa poiss, seda sa ei lec.
kuidos k)tb netul sitk nle pea."
n i i rgavad ml tmed ta lDpots id

tantsul€ kaasa, lse dhetades ei tea,
kas kiirest tantsustja kuumusest v6i
sns kristaltkiimm€llst. mlll€ tapik
pudel on peldetud pduetaskuBse.

Lemblt: "Lllsl. mis me slln ikka
reilendrit trambime. lahme jalutame

Liisi (veidi ebal€valt): Liltme.
Haimara parnaallee l6pui sm

muvad LembltJa Lijsi vaikides, Den-
deni kanduvad nha vaiksemaks j:a-
vad akordlonlhclld. Allee l6pus nad
seisatavad, L€mblt asetab Liislte kae
pihale ja tombab teda 6rnalt enda

Pikalaeninud vaikuse katkestab
Lnsi: iAnnamulleandeks. €t ma seda
sinult kiislr. Kas sul prlut on?-

Lembit: OnJa ei ole ka-
Lnsi: 'Kuidas siis niimoodi? On

Lembit: Mul on iiks neiu, k6
keskkoolls oll mlnust paar aastat ta-
gapool. Pra€gu 6plb ta Tallinnas. Ma
ki{utm talle nll kord kuus, vanel
harva kiiin teda vaatamas, aga mulle
tundub, et see astJaeb 6olku.

r€nd raagib, €t 6ig€ armastus tuleb
karhle oagu loodusdnnctus.mida ei
saa muuta. Mina aga sind nii meele'
tult €i dmasta, Sa oled nii a.mas. €i
taha sind narrjda. Ja pealegl palstab.
et sul on kena pelgme€s olema! Kui
sul eslmene tiitar siinnib, sils tllen

"ohh...ollah , ohkab Liisi ja kut,
sub Lembitut tagasi lantsusaalj.

Tantsusaalls ahstab Jaan para
jasti uut lugu, katkestab selle Ja
hiinab slls iilc saall: L6puvalssl

'Joh m@Ieun Mdnleel mo tmtsnl.
kLE tormide, metsade laul.
seda marullst hulkuri uals-si.
tule mtnuga nciu. ohoi!
Tdtsu l6ppedes saadab Lembit

Lnsi pillimehe kOrvale. kummddab
viisakaltja nlleb Jaani poole pitdrdu-
des:'l\nna andeks, €t Liisit tantsita
sin! Nagemisen!!"

Jaan paneb pllll kastlJa s€ob sel-
le _Hrsqvarna' pakiraamlle hooli'
kalt kinnl. Labi soojaJa hainrea su'
vedi, dtuvad nad vajkldes Lepanur'
me knla suunas. ParcDa k:i€ga lijk-
kab Jaan Jalgratast. vasakus pcos
holab Llisi katt. Saare talu 6uel ase
tab Jae ratta vastu perna, embab
Liisitja suudl€b t€da otsa€lte. p6sc
le, k6rvale, kaclalc. kuld huuled kee-
rab Liisi t6rksah k6rvale.

Jaan: "Liisl, sul on midagi snda

Lltst vatkseltr 'Jah. on. Altab mul
le sellest Talmeaia Lllslks olemisest-
Tbnan ka olla mehe nalne. Tahan ka
meestja tahan ka...'

J:n: Lhnas on prae8u veel ras-
kem tood saada kur s' rn , suure mets,
konna servas, Kul sa vastu ei ole. siis
pnnaksime €lu alustada Lllvakiin-

''Knl sul6lget pruutlpol€. kassjis kal. nlis perast vana Juhdi surma
mina el sobl selleks? soslstab Liisi tiihjaksjdr.'

''Lllsi. ma €l tea kas sa seda ka
tosiselt m6ded. aga minu pruuti si-

'Miks ei saa? Kas harimatu ma-
tiidruk sulle el kdlbar

"Asl pole harlduses. uks koou-

Litsi: Ma kardarl
Jaa: Mida? Hunt€. karusid,la'

gmenud hoonel.l vdl iiksildast paika?"
Liisi: Er iiksrldast palka. €i me!

saelajaid. Ma kardan. ma kardan..."
J:m: "No mlda sa siis kddad?
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Liisi: Secla sunud hobuste niil-
gjat, seda Soosenla Madtst!"

Jaan: 'Eks ia to€st ole nks helik
meeslAga mis m€ teeme, muud tirhja
kohta Faegu siinkandls ei ole!"

Lllsi m6d€b veidi. v6tab slts tasa'
k€sl Jaalil plntsaku seuat, aselab
parna alla pin$le, 6tttb Jaanile ligi-
dale ja  sosls tab:  Uaan,  kal l ls ta
mrnd... , kallista k6vemini..."

Ja veidl aja prirast: Parem olta
Ljlvakiinka p€renatne kul igavesti

Tiitar ia varss

Liisilla Jaanil on Llivakiinkal ela-
tud Juba kuus i6tat. Kohe estnesel
ableluaAtal siindis po€g, kelle ni
m€ks sai Hannesja nni.id. viis aastat
hluem, samuu m:irtsl kuus, siindis
tiitar. kes on ve€l risdmata ja kellele
ema soovib nrmeks panna Tiina.

Liisi praeb parajasti kato$s €el-
misest suvest p:irit sooleaabb€id,
kur tetefon heliseb.

''Ibre I-iisi. ma hdiitan melslorhast"
.Tere, rnls meisalarral stdamel?

Oota, Da liihen ioStan panni pllldl
servale, muldu lahevad .aablsed

''Liisi, meil jultns 6nnetusl'
'ijumal holdku, ega lasiega mlda-

g €lluhtunud?"
''Ei. lassed on tned aga talisluh-

tus onnetus, Miira poos ernast iira.'
"Piiha jumal. kuidas rnsuke di

"Naed JuhtrF. Talllmees ol tnt-
pijLltsed ita kaotarud Ja tiks Mllrat
koos varsaga lalutama llima ning te,
g koormalitlest silmuse iiErber Mii,
ra kaela. PiiLrast seda liil(s tallimees
sepikottz,.et parandatud vanlrrarsa
.ira tuua. Utlcb, et oli aiLra ainult vee-
rand tund,Ja kui tagasj tuli. oli Milra

Lilsi: 'Vast kobkus mil6tki! '

flerbert: V6ib olla kartis rott€.
netd on tarl talvega iiksjagu stSn€-
Dudl Nojai. sOlm... ah, mis o€ s€l-
lest enam reiigm€! Nil et mera on
surnud. aga viiike D?idalare mara,
varss alles- Hada on s€lles, et mell
siin keskuseJuures on lehmad all€s
ktnnl. ei ole head lehmaptlma kuskllt
sada. Lepakurmu knbst ehk saaks,
ag. kes hakkab scal lga paev.Jiir€l
kid,ra. Nojah,Ja mul pole 6iget usku
sellesse. et tallimehe kaes see varsa.
kcne iirdse ellu Jaab."

Liisi: 'Mls tc tanat€ sils varsake-

Herbert: "Tbhaksjah!
Lllsi: Oota natuke, ma k-utsln Jaa.

Dj viiUast sisse, ta l6hub 6ucs puld."
Jaan.Ja Lllsl peavad veidi omava,

h€l n6u, mls varsaga peale halata.

Kas votta vol mrtte. Jaan ar b. et
tiitar on all€s kuu ranune Ja Ltlsll
I;ieb r6keks: l@mad talitada, sbdk
teha, lapsemahkmed p€sta Ja varsti
tulevad ka pollu- ja ahte'6d kaela.
Llisi l,lub, el votta on motet alnult
stls. kui m€tskond mniib vdsanelle.

Piirast lnhikest duprdamist iiueb
Litsl telefoii: "H€rbertl Kuuled mind?

Herbe.t: "Kuulen. kuulen!"
Liisi: "Stls votame varsa hoolda-

da, kul saam€ ta lira ostal T€lsltl
nagu ei tahaksl Ja mis sils saab kul
varsakene iira sureb?'

H€rbert: OstsiD hiuuu il6a pii-
mavaslka. maksin vils krooni. Ma
arvan, et kul va$s ellu laab, kiisln
selle €est ka t€ie ki€st viis kroonl.
Ilma ei taba anda. mutdu hakkab
Sooserva Madis jiine talltluures lol-

Lllsi, "Mida s€e Madls siis JeUe

Herber! Ah, ei taha neid lollusi
jijlle korrata Ja nend€ga slnu tulu
rikkuda- Kas voln siis varsa te eera

Lllsi: 'Saada siia, aga toomise ajal
katke ta lambanail<se tekiga kinni,
ilm on t?inalaheja tuulhel"

Herbert: 'Oota veel natuke- Ma
helistasin llnna loomaarstiteadus,
konna hobusekdvatuse dotsendlle,
€a ei saanud teda katt€, oli laiinud
tudengitega kasarmusse hobuseid
vaatalna. Slts hellstasln Torisse Ja
sealt iiks mees opetas mlnd. kuidas
lehmaplima varsale Joota. Eslmesel
nedalal tuleb scda teha lga kane tun-
nl ragut!"

Lusi lE}lele: 'lssard 
Jumal, nnlhl

Metsaiiiem: "Nojah. aga esrmene
nadal on varsal 6nneks luba elatud.
Tbisel nadabl nneb .Joota lga kol-rn€
tunnl Jiir€I. s. o. I korda ddpaevas.
Lehmapiim tul€b €nne keeta. siis lah.
jendada keedetud ve€ga 1...1,5 korda
ja joota korraga 150-..20o millixitrit."

Llisi: "Mis asl see mtlltliiter on?'
Herbe.t: '2O0 mllll lltrlt on um,

b6 iiks teeklaasrtiiis. Te€klasiti,rele
tuteb lisada iiks desserdusilat?iis
gliikoosi, aga lahjendatud pilmale tu.
l€b llltri kohta lisada iils tableft ke€-

Lilsi: "Kust ma selle ghkoosi Ja
soolatableud saan?"

Herbert: "M€tsnik liileb homme
nagunii alevlsse hobuseraudu Ja
kabjanaelu ostma. Las€n tal aptee-
gist ghikoosl Ja soolatabletid ara
tuua. Nil et olem€ rai {inud, paari
tunnt p?ir6t on varss LltvakiiDkall'

Nadd bitjem naeb Jaan un6, €t
selsab lageraie lalgi serval, klrv€s
peos, 6iiik ltpendams tuules. Ko6.
tab kurba valks€t kriiksumtst. Jaan

sihlb silnad iilespmle Ja naeb et vl
ballku poolkulvanud miinni latv h66-
rub vastu kahehdulise kase latva.
Sealt tulevadkl helid. tkka kilks-
kiiiiLks, siis natuke vahet, ja JeIc
Idrks-kijrks. Jaani selg tifieb j:i4est
kiilm€maks ja krlksuv hellliirjest tu-
gevamaks. L6puks Jaan iirkab r ng
neeb. et Liisit pole tema k6nal san-
gis, Gkr< on seUart .Fa nlhkunud Ja
selg kiilmetab. Hiillis uhib nutta vai-
ke Tllna. Jaan t6mbab piiksid Jalga,
votab kasula pealeja m60eb minna
lauta Liisit laatama, enne seda aga
petub sauna nurga juures niDg la-
seb pllgu libls€da iile pollulappid€Ja
heinamaa. LAbl udNe hommlkuse
hamaruse miifkab ta tumedat kogu.
k6 astub pikkade saDmudegaja na-
gu Pomiseb omaette: kolmkiimend
viis. kolmkiimmend kuus, kolin-
kiimmend seltse. .... viiekiimeluu-
res kaob kiilmus trme kogu hommi-
kuuttu-Jld onraette mOttes: Mlda
kuradlt see Madls sllt Oosel otsib?
Miks ta minu pOldu samDudega
m66dab? Mlna pole nht€g v6rast
p6ldu sammudega mootnud ja €l
halka seda ka kunagi teg€mal"

Laudas on Liisi rorinud varsa
juurde sulgu, aga p6leva laterna on
onneks pannud sdinesl valjapoole
tnpslping e. Jaan keerab laternas
leegi suur€maks ja tostab laterna
sulSlr- vafss vaahb oma suurte sil-
maclega Jaanile r66msah vastu. Lilsl
aga magab edasi ondsal uDd, tiihl
piimapudel polvedcl, selg toetumas
tastu suluselna. silmadc all vasimu-
se tumedad viirud. Jaan rontb ka
s6ime, laskub Lilsi kdrvalc polvlll,
suudleb nalst otsaefte, raputab teda
6rnalt Ja lausub: Liisikenc, laillmc
:ira tuppa!_

L6ulla ajal kul Jaan phumaalt
tuppa astub, tundub aga elu nsna
korras olevat. Llisi imetab a]<na all
tiitart, Hann€s aga seisab t€ma ees ja
hurab selge kolava hiii ega:

'PlU see hiiiab kiiket kddksat.
j alad LjitD ad p I t ksa t- p la lcsat,
Mann aira ole dlekubu.
anna mtlle ueel nks musuJ'
Lilsi: Jaan. mlks sapoisile nilsu-

guseld lorrlaule 6petadr"
Hann6: "Ega lsa ei 6petoud, Ju-

Lilsi: Mis Jutt see on? Meil pole
sitn mlsklt Jukutl"

. Jaan: "Kui Harn6ega kaisime
talltjuures hobust :traviimas. oli seal
ka Sllla Juku,Ju see siis 6pets!'

Lllsl: Kus slna siis olld. miks sa
ei ke€lanud?"

Jaan .t?jeb targu vait- Liisi ise€i
vaisinud, mis m6tet on teda selle lo-
rllaulu looga veel rohkem hlrltada.
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Osav6tumaks 50 kr.
Registreeruda soovitavalt enne 1. maid!
Registreerumisel 1. mai-30. juuni 60 kr.,
kohapeal 75 kr.
Maksta Kuressaare Maapanka
Saaremaa Vet.-keskuse arvele
ala14'1317

lgalt maakonnalt esinemisprogramm
Oobimiseks vajalik v6tta kaasa!
Uhe sii6gikorra panevad v6lja korraldajad.

Autokoht 20 kr. ir6pievas
Telgikoht 18 kr. 6op6evas

0olame pohkel osav0ilu!
ELU kontor
Saaremaa vet.-keskus
Maakondade vet.-keskused


