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PEATOIMETAJA VEERG

Tere!

Mina olen Aili Gerz, EMÜ suurloomakliiniku 
intern ning alates selle aasta septembrist 
Eesti Loomaarstliku Ringvaate peatoimetaja. 
Mul on hea meel esitleda ka lemmiklooma 
rubriigi uut toimetajat Liisi Kulasalu ja rub-
riigi „toit“ toimetajat Mati Roastot. Kahjuks 
lahkus oktoobrikuus raske haiguse tagajärjel 
meie seast ELR-i toimetuse staažikaim liige 
Jaagup Alaots. Arvestades tema sügavat 
kirge perfektse keelekasutuse vastu, julgen 
arvata, et korrektse keele lipp lehvib kõrgel 
nüüd ka teispoolsuses. 

Uuenenud koosseisuga seadsime eesmärgi 
lugejate soovidele enam vastu tulla. Et teie 
ootusi välja selgitada, jagasime oktoobri 
veterinaarkonverentsil ning hiljem ka vete-
rinaar- ja loomakasvatuse instituudis taga-
sisideankeete. Vastajaid oli 89, kellest ELRi 
lugejaid 75. Võib rõõmustada, et üle poole 
vastanutest on siiamaani ajakirjaga rahul 
või väga rahul olnud. Lisaks rahulolule hu-
vitasid meid ka lugejatele südameläheda-
sed teemad. Vaieldamatult enim oodatakse 
näpunäiteid praktiseerivale arstile, teisel ja 
kolmandal kohal on huvi veterinaariauudis-
te vastu Eestist ja maailmast. Kindlasti ka-
jastame ka edaspidi meie tublide teadlaste 
tööd, lugusid kolleegide elust ja veterinaar-
ajalugu. 

Selles ajakirjanumbris on praktiseerivale 
arstile suunatud üpriski mitu artiklit. Saate 
lugeda Liisi Kulasalu ja Svetlana Belova ar-
tiklit koerte väliskõrvapõletike ravist ja Mari 
Makko näpunäiteid väikenäriliste ja küüliku-
tega tegelemiseks. Produktiivloomade poole 
pealt tuleb lugu otse „maastikult“ – kolleeg 

Merje Ottson räägib, mida peaks teadma 
kanade tervishoiust. 

Sel sügisel päevakorda tõusnud teemaks 
on leptospiroosikahtlaste patsientide sa-
gedasem sattumine loomaarstide vastuvõ-
tule. Leptospiroosist kirjutab meile Angela 
Sarapuu, kes laiemat avalikkust valgustas 
antud teemal  juba ka 16. novembri Päeva-
lehes. Küsimuseks jääb, kui paljudest lepto-
spiroosijuhtest on jäänud teatamata. Lisaks 
räägime piiri taga kummitavast sigade klas-
sikalisest katkust ning toimunud, järjekorra 
numbrilt juba 20. veterinaarkonverentsist. 

Edaspidi on mõte Madis Aidniku meenu-
tuste kõrval avaldama hakata ka teiste loo-
maarstide mälestusi. Ehk on kellelgi midagi 
toredat saata või teate kolleegi, kellel on mi-
dagi teistega jagada? Julgustan teid kirjuta-
ma ka lihtsalt toredatest juhtumitest või ette 
tulnud huvitavatest haiguslugudest. Kirja-
tükke võib saata emaili teel või tavapostiga, 
kontaktid leiate tagakaanelt. Samadele aad-
ressidele ootan ka küsimusi, kommentaare, 
tähelepanekuid. 

Ilusat jõuluaega ja 
rahulikku aasta-
vahetust!

Aili Gerz
ELR-i 
peatoimetaja
2.12.2012
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Koerte väliskõrvapõletiku ravist (järg)

Liisi Kulasalu

EMÜ VLI väikeloomaarst; Svetlana Belova, nahahaiguste spetsialist, 
Euroopa Kolledži Diplomand 

Eelmises numbris (3, 2012) ilmus artikkel 
koerte väliskõrvapõletiku põhjustest, mis 
jagunevad primaarseteks, sekundaarseteks 
ja püsivateks teguriteks. Neid tuleks silmas 
pidada, kui alustatakse diagnostika ja teraa-
piaga. Lisaks kõrvade puhastamisele ja ra-
vile on oluline algpõhjuse väljaselgitamine 
ning selle üle kontrolli saavutamine.

Et selgitada, millised tegurid rolli mängi-
vad, tuleb alustada korralikust anamneesist. 
Tõugudest on näiteks kokkerspanjelitel eel-
soodumus kõrvapõletike tekkeks. Noortel 
loomadel esineb sagedamini O.cynotis’ega 
nakatumist ning vanematel loomadel võib 
kuulmekäigus olla uudismoodustisi. Kas 
koer elab toas või õues? Koos teiste looma-
dega? Palju ta ujumas käib ning milline on 
kodune kõrvahooldus, pügamine, trimmi-
mine. On oluline selgitada, kas esineb muid 
allolevaid haigusi – sellele vihjaksid kordu-
vad kõrvapõletikud. Näo, kõrvade ja käppa-
de sügelusega võiks kahtlustada ülitundlik-
kusreaktsioone. 

Kliinilisel ülevaatusel tuleks tähelepanu 
pöörata naha seisukorrale üldiselt. Uurima 
peab ka kõrvalesta, kus muutusi võib leida 
nt sarkoptoosi või autoimmuunhaiguste pu-
hul. Omanik ei pruugi teha vahet kõrvalesta- 
ja kuulmekäigupõletiku vahel.

Edasi peaks järgnema otoskopeerimi-
ne, mis võib tugeva põletikuga osutuda 
valulikuks protseduuriks ning võib vajada 
sedatsiooni. Selle protseduuriga saab vä-
listada võõrkehad ning uudismoodustised. 
Lisaks kuulmekäigu olukorrale peaks proo-
vima leida ka kuulmekilet. Kui kuulmekilet 
pole näha, võivad selle põhjuseks olla kuul-
mekile rebend, kuulmekäigu turse, liigne 
nõre või on kuulmekile lihtsalt nägemisula-
tusest väljas. 

Kuulmekäigu luustumine vihjab kroonili-
sele põletikule. Samuti tuleb hinnata kõrva-
nõre hulka, värvi ja lõhna. Kindlasti ei tohiks 
ainult nõre iseloomu alusel diagnoosi panna.

Kõrvapõletike diagnostikas on väga olu-
line kõrvanõre mikroskoopiline uuring. Nii 
saab välistada parasiite ning tsütoloogilises 
preparaadis hinnata bakterite (kokkide või 
kepikujuliste) ja pärmseente esinemist. Kui-
gi enamuses saadaolevates kõrvaravimites 
on sees komponendid nii sügeluse, bakte-
rite kui pärmseente vastu, ei tohiks see olla 
vabanduseks, et mitte kõrvanõret uurida, 
kuna erinevatel juhtudel annavad erinevad 
ravimid paremaid tulemusi.

Kui kõrvapõletik ei allu ravile, muutub 
krooniliseks või kordub tihti, ja tsütoloogi-
lises preparaadis esineb baktereid, oleks 

vaja teha bakterioloogiline külv koos anti-
biogrammiga. Väga tihti komplitseerib selli-
sel juhul põletikku Pseudomonas spp (Joo-
nis 1), mille väljaravimisele tuleb pöörata 
väga suurt rõhku, kuna see gram-negatiivne 
kepikujuline bakter võib väga lihtsalt resis-
tentseks muutuda. 

Kui kuulmekäik on stenootiline või väga 
valulik, siis on võimalus alustada glükokor-
tikosteroidide põletikuvastase doosganing 
kutsuda patsient nädala möödudes kordus-
visiidile. Selline ravi aitab avardada kuulme-
käiku ning vähendab tugeva põletiku tõttu 
tekkinud valu ja ebamugavust, kuid vahel 
ei ole ka selle ajaga kuulmekäik piisavalt 
avanenud. Viimasel juhul peaks jätkama 
glükokortikosteroididega pikemalt. Kindlas-
ti ei tohi väliskõrvainfektsiooniga patsient 
saada ainult süsteemset ravi, kuna see pole 
efektiivne ning lisaks on väga suur oht põ-
letiku krooniliseks muutumiseks ning resis-
tentsuse tekkeks. Omanikule võib rääkida 
lokaalse ravi riskidest ning alustada lokaal-
se ravimi väikeste kogustega otse kuulme-
käiku.

Väga tugeva infektsiooni ja ebamugavu-
se tõttu kõrvas võiks anda pärast ravi alus-
tamist paar päeva aega, enne kui omanik 
alustab kodus patsiendi kõrvade puhastu-
sega. Selleks ajaks on põletik loodetavasti 
natuke vähenenud ning kõrvade puhasta-
mine ei ole nii ebameeldiv. On väga oluline 
täpselt seletada või näidata, kuidas korra-
lik kõrvade puhastamine käib, kuna paljud 
omanikud ei julge ega tea, et kõrvapuhas-
tuslahust võib kõrva valada. Humaanarstid 
rõhutavad sageli, et kõige väiksem asi, mida 
kõrva tohiks panna, on küünarnukk, seega 
pole loomaomanikel tihti aimu, kui pikk on 
koera väliskuulmekäik. On hea, kui esimene 
kõrvaloputus toimuks kas abilise või arsti 

Joonis 1. Mädane otiit (Pseudomonas spp)
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ettenäitamisel ja juhendamisel. Mõnikord 
pole isegi vaja paluda omanikul kõrvu ravi 
ajal puhastada, kuna suur hulk ravimit la-
hustab ja toob ise kõrvanõret välja.

Parasiitide (Otodectes cynotis, Sarcop-
tes scabiei) korral kasutatakse peamiselt 
Advocate® (moksidektiin, imidaklopriid) ja 
Stronghold® (selamektiin) tilkasid turjana-
hale. Oluline on, et manustamine toimuks 
vähemalt kaks korda, sest ainult nii saab pa-
rasiitide arengutsükkel lõplikult katkestatud. 
Ühekordse manustamise järel võib allesjää-
nud munadest mõne aja pärast uus parasii-
tide põlvkond kooruda. 

Kui parasiidid välja jätta, peaks väliskõr-
vapõletiku ravi olema kindlasti lokaalne. 
Süsteemselt manustatud antibiootikumid 
ja antimükootikumid ei suuda põletikulises 
kõrvas piisavalt toimet avaldada. Kui kuul-
mekäik on väga stenootiline ja turses, võib 
enne lokaalse ravi alustamist või sellega 
paralleelselt kasutada glükokortikosteroide 
kõrges põletikuvastases doosis.

Kui korduvad otiidid osutuvad allergia 
väljenduseks, võib abi olla põhjalikust kõr-
vahooldusest – iganädalasest puhastami-
sest, rippuvate kõrvadega koerte puhul 
kuulmekäigu ümbert karvade pügamisest 
ning lokaalselt otse kuulmekäiku glükokor-
tikosteroidide manustamisest kord või paar 
nädalas.

Hetkel saadaolevad kõrvatilgad, mis si-
saldavad nii antiinflamatoorseid, antimik-
roobseid ja antimükootilisi komponente, on 
järgmised: Surolan® (prednisoloon, miko-
nasool, polümüksiinB), Aurizon® (deksa-
metasoon, marbofloksatsiin, klotrimasool), 
Easotic® (hüdrokortisoon, mikonasool, 
gentamütsiin), Dexoryl® (deksametasoon, 
tiabendasool, gentamütsiin), Posatex® (mo-
metasoon, posakonasool, orbifloksatsiin), 
Canaural® (prednisoloon, dietanoolamiid-
fusidaat, framütsetiin, nüstatiin). Surolan® 
võiks olla esimese valiku ravim. See aitab 
hästi Malassezia ja kokikujuliste bakterite in-
fektsiooni korral – seega enamuse kergema-
te kõrvapõletike puhul. Samuti võiks nende 
puhul kasutada Canaural® tilku. Komplit-

seeritumal juhul, kui kõrvas on kepikujulised 
bakterid (ka võimalik Pseudomonase in-
fektsioon) tasuks kaaluda Easotic® või De-
xoryl®, Aurizon® ja Posatex® kasutamist. 
Kõigi nende pakendite infolehtedel on mär-
gitud, et neid ei tohiks kasutada perforeeru-
nud kuulmekile korral.

Igasuguste tilkade kasutamisel tasuks aga 
mõelda loogiliselt: 4–5 tilka suspensiooni 
on umbes 0,1 ml, 8–10 tilka umbes 0,2 ml. 
Koera kuulmekäik on aga küllaltpikk, ning 
sellise koguse juures ei saa terve kuulme-
käik ravimiga kaetud. Autorid on ravimeid 
kasutanud järgnevalt: väikestele koertele 
(nt kokkerspanjelid) 0,5 ml, toy-tõugudele 
veidi vähem, suurtele koertele (nt labradori 
retriiverid) 1 ml kumbagi kõrva, ülisuurte-
le koertele (nt bernhardiinid) isegi rohkem. 
Selline kogus püsib kõrvas päris kaua, isegi 
paar päeva, seega ei ole vaja seda manus-
tada kaks, vaid piisab ka ühest korrast päe-
vas. Easotic® pakend on tehtud nii, et ühe 
vajutusega väljub 1 ml ravimit. Muidu võiks 
loomaomanik koju kaasa saada näiteks 1 ml 
süstla, millega tal oleks mugav ravimit ma-
nustada. Kindlasti peab mainima, et paar 
päeva enne kordusvisiiti ravimit ei manus-
tataks. 

Väliskõrvapõletikuga patsiente peaks 
alati kutsuma kordusvisiidile. Kui kordusvi-
siidil on tsütoloogilises uuringus ikka näha 
baktereid ja/või pärmseeni, tuleb ravi jätka-
ta uue kordusvisiidini. Ja nii seni, kuni leid 
on negatiivne. Igas tsütoloogilises proovis 
peaks hindama bakterite, pärmseente ja 
neutrofiilide hulka ning märkima neid üles 
näiteks skaalal 0–4 plussi, nii on järgnevatel 
visiitidel hea muutusi võrrelda. Kui tekitaja-
te hulgas muutust pole, peaks kahtlustama 
valesti valitud ravi, resistentsust või omani-
kupoolseid puudujääke koduses ravis. Ravi 
lõpetamise peaks otsustama arst tsütoloo-
gilise proovi alusel, mitte omanik koera ene-
setunde järgi. Krooniliste raskete kõrvapõle-
tike korral peab ravi jätkuma ka paar nädalat 
pärast seda, kui tsütoloogilises proovis bak-
tereid ja pärmseeni ei leita. Sel juhul pole 
ime, et koer võib saada kõrvatilku ka kuu 
või kauem. 

Kirurgilist ravi tuleks kaaluda juhtudel, 
kui tegemist on kuulmekäigu kasvajatega 
või kui kõrvapõletik on muutunud nii kroo-
niliseks ja patoloogilised muutused nii tõsi-
seks, et ei allu enam ravile. Näiteks kui kõr-
va mikrofloora on muutunud resistentseks 
või on kuulmekäik nii stenootiline, et ei ava-
ne ka glükokortikosteroide kasutades (Joo-
nis 2). Sellisel juhul peab mõtlema kuulme-
käigu täielikule eemaldamisele.

Iga loomaarst peaks tegema kõik, et vä-
liskõrvapõletik ei areneks nii kaugele, et 
vajaks kirurgilist sekkumist. Otiit vajab kor-
ralikku ravi, erinevate põletikku mõjutavate 
tegurite väljaselgitamist ja põhjalikke selgi-
tusi omanikule. Just viimane on see, kellest 
sõltub suures osas ravi tulemuslikkus.

Joonis 2. Kuulmekäigu stenoos ja hüperplaasia 
(viimase staadiumi otiit)
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Appi, hiir!
Praktilisi soovitusi küülikute ja väikenärilistega tegelemiseks

Mari Makko

Pallim Loomakliinik, Tartu

Seoses lemmikloomapidamise kultuuri sü-
venemise, loomapidajate teadlikkuse suure-
nemise ning lemmikute valiku laienemisega 
puutume praktikas järjest sagedamini kokku 
küülikute ja väikenärilistega. Küülik on jõud-
mas populaarsuselt pea samale tasemele, 
kui on koerad ja kassid. Nendega reisitakse, 
nad on täieõiguslikud pereliikmed ning nen-
de tervise eest hoolitsetakse järjest enam. 
Kindlasti ei tohiks küülikut enam ammu pi-
dada eriliseks või harukordseks lemmikuks, 
kelle vastuvõtust keelduda.

Väikenärilisi on samuti peredes järjest 
enam ja hoolimata nende eluea lühidusest 
ei suhtuta ka nende tervisehädadesse ker-
gekäeliselt. Kahtlemata seab nende suurus 
ja eluiga ette teatud piirid abistamise osas, 
kuid omaniku mure nende suhtes pole sel-
lepärast väiksem. Seetõttu tuleb arvestada 
asjaoluga, et suur osa tööst väikenäriliste-
ga on kliendiga suhtlemine: selgitamine, 
kuulamine ja võimaluste pakkumine. Tähtis 
on tunda erinevate liikide loomupärast käi-
tumist ja osata omanikuga vestelda prob-
leemsetest kohtadest.

Küülikute ja väikenäriliste vastuvõtmine 
ei eelda ilmtingimata erilist tehnikat, küll 
aga on mõningad töövahendid üsna oluli-
sed, milleta kuidagi hakkama ei saa. Mida 
põhjalikumalt soovitakse nende loomade-
ga tegeleda, seda laiemalt võib ka varus-
tust täiendada, kuid esmase tervisekontrolli 
jaoks piisab üsna vähesest.

Alustuseks on väga oluline, et oleks ole-
mas väike lauakaal, eelistavalt kõrgeäärelise 

kausiga, kuna ka väga väikesed hiired on 
osavad hüppajad, ja samas kaalumise het-
keks on vaja loom lahti lasta. Looma täpse 
kaalu teadmine on ravimdooside arves-
tamisel ülioluline, kuna üledoseerimisele 
on pisemad loomad võrdlemisi tundlikud. 
Kaalumisel võib abivahendina kasutada ka 
karpi, kuhu loom põgenemise vältimiseks 
paigutada. Enne kaalumaasumist võib selli-
sel juhul karbi kaalule asetada ning seejärel 
kaalu näidu nullida. Teine võimalus on karbi 
ja looma kaalumise järel kaaluda karp eraldi 
ning lahutada kogukaalust.

Purihammaste ja suuõõne seisundi kont-
rollimiseks on vajalik otoskoop koos lühi-
kese jämeda otsikuga, väiksemate näriliste 
jaoks peenema otsaga. Sageli võib vajali-
kuks osutuda ka põselaiendaja ja väike tas-
kulamp, et suuõõne ja hammaste üldpilti 
näha ning vajadusel menetlusi läbi viia.

Vajaliku varustuse hulka kuuluvad ka ühe-
kordsed pipetid, pintsetid ja küünetangid. 
Nende vahenditega saab nii küüliku kui väi-
kenäriliste aitamiseks juba päris palju ära 
teha.

Nii nagu koera või kassi puhul pole 
mõistlik looma vaktsineerida ilma elemen-
taarse läbivaatuseta, on ka küüliku vaktsi-
neerimisel vajalik hetkeseisundi hindamine 
ja terviseprobleemide ennetustöö. On ka 
väikenäriliste omanikke, kes soovivad re-
gulaarselt oma loomade hetkeseisundit 
kontrollida – see on arsti jaoks ideaalne aeg 
rääkida läbi jooksvad mured ning ära hoi-
da tulevikuprobleeme. Ka küüntelõikus ei 

tohiks jääda vaid küüntelõiku-
seks – suhelge inimestega, et 
saada teada võimalikult palju 
infot looma elamistingimustest 
ja arutada nende toidusedelit.

Kui looma elu on jõudnud 
punkti, kust enam tagasiteed 
pole ja pere on otsustanud 
valida looma eutaneerimise, 
siis võiks selle teostamisega 
saada hakkama iga loomaarst. 
Kurbus looma lahkumisest ei 
ole võrdeline tema keha suu-
rusega, seega see protseduur 
tuleks läbi viia korrektselt ja vii-
sakalt ning looma suhtes aus-
tust üles näidates. Kindlasti ei 
tohiks üle loomaarsti huulte iial 
libiseda sõnad: „Ah, ta sureb 
ju niikuinii ära!“ või „See on ju 
kõigest hiir. Kui sureb ära, os-
tate uue.“

Joonis 1. Minimaalne varustus küülikute ja väikenäriliste
läbivaatuseks
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Hoidmine

Kuna küülik ja väikenärilised on loomupä-
raselt arad, siis nende kinnihoidmisel tuleb 
hoolikalt veenduda, et patsient ei pääseks 
põgenema. Seetõttu tuleks rangelt jälgida 
ohutusnõudeid ja hoida looma meetodil, 
mis väldiks õnnetuste juhtumist. Korrektne 
hoidmine on vajalik ka vigastuste vältimi-
seks. Väga sageli hüppavad küülikud oska-
matu hoidja käte vahelt põrandale – see on 
loomale ohtlik ning ühtlasi vähendab arsti 
usaldusväärsust. Kuna näiteks liivahiired ja 
kääbushamstrid on väga kiired hammusta-
jad, siis peab valmis olema äkiliseks valu-
aistinguks sõrmes või käes, et mitte reflek-
toorse valuliigutusega patsienti põrandale 
lennutada.

Kergemaks ülevaatuseks võib loom olla 
tavaasendis laual, arsti käsi peaks pidevalt 
loomaga kontaktis olema, et kiiresti reagee-
rida äkilistele liigutustele. Nii saab kontrol-
lida kõrvu, silmi, karvastiku seisundit. Me-
netlusteks ja põhjalikumaks ülevaatuseks 
on aga vaja loom korralikult fikseerida. Suu-
remate loomade puhul tuleks keskenduda 
eelkõige rinnakorvist kinni hoidmisele. Ühe 
käega tuleks tugeva haardega võtta kinni 
ümber rindkere, surudes sõrmed kaenla alt 
läbi ja sirutada need võimalikult kaugele sel-
ja peale. Nimetissõrm tuleks suunata kahe 
esijäseme vahelt looma õlale, et takistada 
ülespoole liikumist. Seejärel suruda loom 
püstiasendis enda keha vastu, toetades tei-
se käega tagakeha ja jalgu. Soo määramisel 
ja kõhu- ning sabaaluse kontrollimisel saab 

hoidja libistada käe mugavalt looma alla ja 
laudjalt toetades veidi tõsta. Nii on lihtsam 
läbi viia ka kergemaid menetlusi, nagu näi-
teks peeniselt karvarõnga eemaldamine või 
kõhu pügamine. Sellises asendis saab hoi-
da küülikut, tšintšiljat ja merisiga.

Keskmise suurusega loomade puhul on 
neid võimalik hoida rindkere ümbert, aseta-
des looma selja enda peopesa poole ja suu-
nates pöidla diagonaalis üle looma rinna.

Pisinäriliste puhul võiks eelistada turja-
nahast haaramist, kuna nad on väga vilkad 
ja reageerivad võõra inimese käele sageli 
hammustusega. Hirmunud ja ennast kaits-
ta püüdev loom viskab end tavaliselt selili, 
seetõttu tuleb temast kiirem olla. Turjast 
haaramise järel tuleks looma liigset viskle-
mist talitseda tema peopesale tõstmisega, 
toetades tema pead ja keha sõrmede ning 
peopesaga, kuid hoidudes siiski sõrmede 
panemisest suu lähedusse, kuna siis loom 
tõenäoliselt hammustab.

Hoidmisel on abiks paksust nahast kindad, 
kuid nende puhul tuleb arvestada asjaoluga, 
et väiksemate loomade puhul ei ole haare 
nendega piisavalt täpne, mistõttu loom võib 
vabaks pääseda. Turvalisust suurendab, kui 
teostada menetlusi looma enda puuri kohal, 
et lahti pääsedes poleks kukkumine kõrge ja 
ka maandudes ei saaks ta põgeneda üle laua 
ääre.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et küülikut 
ei tohi tõsta kõrvadest! Selle tagajärjel võib 
tekkida kõrvalesta hematoom ning ärevuses 
loom võib teha põgenemiskatse käigus jär-
su löögi tagajalgadega, mis võib põhjustada 
selgroo vigastusi.

Kuna loomade hoidmisvõtted tunduvad 
tihti kõrvaltvaatajale jõhkravõitu, siis ei mak-
sa unustada selgitusi omanikele. Rääkige 
neile, et kuna teie olete loomale võõras, 
siis ei tule kõne alla läbivaatus looma nor-
maalasendis peo peal hoides, sest see võib 
lõppeda äkksööstuga, mille tagajärjel loom 
põrandal maandub. Selgitage, mida hakkate 
tegema ja hoiatage, et kuigi hoidmine võib 
tunduda omanikule kole, on see siiski pa-
rimate kavatsustega looma tervise suhtes. 
Soovitatav on lasta looma hoida abilisel, 
mitte selle omanikul, kuna viimased kipuvad 
looma hoidma liiga nõrgas haardes, millest 
need välja rabelevad. Äärmiselt oluline on 
aga väikenärilise ülevaatuseks kuluvat aega 
hoida lühikesena, sest eriti kurnatud ja näl-
jas olnud loomad on väga nõrgad ning või-
vad seetõttu ärevas situatsioonis šoki tõttu 
surra.

Suuõõne kontroll

Väga sageli on küülikute ja väikenäriliste 
probleemiks isutus. Selliste loomade puhul 
on hädavajalik suuõõne kontroll. On juhtu-
meid, kus abi on kerge osutada, kuna söö-
mist võib takistada näiteks hammaste vahe-
le kiilunud toiduosad või karvad, suulakke 

Joonis 2. Vähendamaks anesteesiasoleku aega 
väikenärilisel, on soovitatav operatsiooniväli 
puhastada ärkvel loomal
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risti hammaste vahele kinnijäänud toiduosa-
ke või hammaste ja põse vahele takerdunud 
võõrkehad. Kuna küülikute ja väikenäriliste 
hambad kasvavad pidevalt, on hädavaja-
lik hammaste seisundit hinnata ka rutiinse 
läbivaatuse ajal, et õigeaegselt probleeme 
ennetada. Looma dieedi kohta võiks küsida 
just selleks, et vajadusel soovitada ebaso-
bivat toitu vahetada. Sageli eelistavad küü-
likud ja väikenärilised magusaid ja rammu-
said jogurtidropse, kuid kui nad neid saavad 
liiga sageli ja suurtes kogustes, võivad nad 
sootuks jätta söömata nende jaoks hädava-
jaliku kiudaineid sisaldava toidu, mis lõpuks 
viib hambumusprobleemide või seedehäi-
rete tekkimiseni.

Suuõõne kontrollimiseks võtab abiline 
suurema looma püstiasendisse, surudes 
ta endale vastu rindkeret, väiksema looma 
pihku. Suuõõne kontrollija hoiab tugevalt 
looma peast kinni, haarates peopesaga pea-
lage kattes sõrmedega ülalõualuust ning 
suunab nina ülespoole. Alustuseks tuleks 
kontrollida lõikehambaid: nende lõikepin-
nad peavad olema horisontaalsed ning 
ülemiste lõikehammaste lõikeserv peab 
veidi alumiste lõikehammaste lõikeservast 
ette- ning allapoole ulatuma. Küülikutel on 
6 lõikehammast, väikenärilistel 4. Normaal-
selt peaks küüliku tagumised peenikesed 
lõikehambad ära kuluma, mistõttu neid ena-
masti ka tähele ei panda, kuid kui ei toimu 
korralikku toidu peenestamist, siis kasvavad 
pikaks needki. Probleemidele viitab lõike-
hammaste kulumine diagonaalis, A- või V-
tähe kujuliselt. Samuti annab selge signaali 
probleemide olemasolust asjaolu, kui kas 
ülemised, alumised või kõik lõikehambad 
on silmnähtavalt pikad ja tungivad liigpikaks 
kasvanult suulakke või mokkadesse, keer-
duvad spiraalselt. Sellised hambad võivad 
vahel ulatuda ka suust välja.

Pead fikseerides libistatakse otoskoobi 
ots alguses ühest ning seejärel teisest suu-
nurgast lõikehammaste kõrvalt suhu, lüka-
tes keelt veidi eest. Reeglina kipuvad pike-
nema ülemised purihambad põse ning alu-

mised purihambad keele 
suunas, kuid võimalikud 
on ka teistsugused suu-
nad hammaste ebanor-
maalsel kulumisel. Edasi 
tuleks kontrollida keelt 
mõlemalt küljelt ja dor-
saalpinnalt ning suulage. 
Kui on näha, et hambu-
mus on korrektne ning 
keelel ja suulaes pole 
vigastusi, kuid näiteks 
on näha purihammas-
te vahele kiilunud karvu 
või toiduosakesi, saab 
põselaiendajaga suud 
lahti hoides need pint-
settidega eemaldada.

Tuleb meeles pidada, 
et pikalt nälginud küülik või väikenäriline ei 
ole suure tõenäosusega võimeline anestee-
siat taluma, mistõttu enne selle sooritamist 
tuleks looma seisund stabiliseerida aktiivse 
sundsöötmise ja valuvaigistitega, vajadusel 
ka antibiootikumidega.

Hammaste seisundi hindamisel problee-
mide avastamisel tuleks hinnata kriitiliselt 
enda võimet neid hambaid korrigeerida. 
Kindlasti ei sobi lõikehammaste lühenda-
miseks küünetangid, kuna nendega lõiga-
tes tekib kergesti hamba pikimurde, mis on 
omakorda põhjuseks hambaaluste põletike 
tekkeks. Samuti ei tohiks lõikehambaid lü-
hendada, kui nad ulatuvad kokku ja veidi va-
heliti – mõnel loomal (näiteks meriseal) või-
vad alumised lõikehambad paljastatuna tun-
duda väga pikad, kuid ometi on need siiski 
täiesti normaalse pikkusega. Esineda võib 
ka olukorda, kus näiteks ülemised hambad 
on normaalselt lühemad, kuid alumised 
sellevõrra pikemad, seega kokku saavad 
hambad normaalselt ja ei takista söömist. 
Hammaste normaalne värvus võib liigiti kõ-
vasti erineda: küüliku puhul tuleb korrekt-
seks pidada valgeid või kergelt kreemjaid 
lõikehambaid, kuid deegu ja tšintšilja puhul 
on neil normaalne värvus tumekollane – vii-
maste puhul on valged lõikehambad mine-
raalainete puuduse märgiks.

Küüntelõikus

Üldise kontrolli osana soovivad loomaoma-
nikud vahel lühendada väikenäriliste ja küü-
likute küüsi. Eriti toas vabalt ringi liikuvate 
loomade puhul kujutavad liigpikad küüned 
neile suurt ohtu, kuna võivad takerduda 
vaipade või mööblikatete sisse. Kinni jää-
des tekib loomadel tihti paanika, mille käi-
gus üritatakse jõuliselt jalga vabastada, kuid 
paraku lõpevad sellised traumad kergemal 
juhul küüne-, halvemal juhul luumurruga. 
Kõigi küülikute ja väikenäriliste puhul ei ole 
regulaarne küünte hooldus vajalik. Kui loom 
saab piisavalt kaevata ja liikuda, kuluvad 
küüned piisavalt.

Joonis 3. Meriseal sageli esinevad hambaprobleemid: diagonaalis 
kulunud lõikehambad (vasakul); pikad purihambad (paremal)
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Küünte lõikamist on samuti kõige lihtsam 
teostada püstiasendis looma vastu keha 
surudes, lõikamise protseduur on sarnane 
kõigi teiste loomade küünte lõikamisega. 
Merisigade puhul on normaalne, kui osad 
või kõik küüned kasvavad spiraalselt. Vahel 
on päkkadel ka kuivad naastud, mida samuti 
võib lühendada, kuna need koguvad enda 
külge mustust ja võivad muutuda infekt-
siooniallikaks.

Rottidel, hiirtel, liivahiirtel ja hamstritel 
tuleks küüsi lühendada, kui loom end aktiiv-
selt sügab. See vähendab nahavigastuste 
tekkimist ja aitab kaasa paranemisele. Tšint-
šilja küüned ei vaja lõikust, kuna need on 
väga väikesed, õhukesed ja märkamatud.

Küülikute ja väikenäriliste vastuvõtuga on 
võimalik tavapärast loomaarstipraksist elav-

dada ning anda üldsusele signaal, et looma-
arst ei jäta ühtegi looma abita. Kindlasti on 
mõistlik vajadusel täiendada enda teadmisi 
loomadest, kelle pidamissagedus Eestis 
kasvab tempokalt. Uue trendina on hakatud 
kodudes pidama ka vöötoravaid ja rohtla-
haukureid. Ka nende probleemideks tuleks 
valmis olla, sest uued ja huvitavad olukor-
rad kahtlemata laiendavad meie erialast 
silmaringi. Samas ei tohiks teha nendega 
midagi sellist, millest teadmised puuduvad, 
seega oleks hea teada, kuhu selliseid pat-
siente suunata. Tutvuge lähikonnas tegut-
sevate loomaarstidega ning selgitage väl-
ja, kellel on oskus ja võimalused pisikeste 
lemmikutega tegelemiseks. Nii on võimalik 
looma aidata kasvõi sellega, et öelda pere-
rahvale, kus neile asjatundlikku abi antakse.

Joonis 4. Enamus rotte on seltskondlikud ja sõbralikud, nendega on lihtne 
kontakti saavutada 

(fotod: autori erakogust)
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Leptospiroos koertel

Angela Sarapuu

loomaarst, Teie Loomakliinikud

Leptospiroos on zoonootiline haigus, mis 
on levinud kõikjal maailmas, aga peami-
selt Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Infektsioon 
võib põhjustada tõsist haigestumist paljudel 
imetajatel ja võib olla eluohtlik ka inimeste-
le. Erinevaid serovariante on üle 250, mil-
lest 6–8 arvatakse olevat nakkavad koertele. 

Koerte haigestumist leptospiroosi on es-
makordselt kirjeldatud 1899. aastal. Enne 
1960. aastat arvati peamiseks koerte lepto-
spiroosi haigestumise põhjustajateks olevat 
L. interrogans’i serovariandid icterohae-
morrhagiae ja canicola. Seepärast on neid 
ka pikalt vaktsiinides kasutatud. 

Erinevad serovariandid on kohanenud 
kindlatele imetajaliikidele, keda nimetatakse 
looduslikeks reservuaarideks. Looduslikeks 
reservuaarideks on meil sagedamini rotid 
ja hiired, kuid ka mitmed kodu- ja metsloo-
mad, kes ise nakatuvad tavaliselt noores 
eas. Neil võib esineda haiguse kerge vorm, 
kuid enamasti haiguse sümptomid puudu-
vad. Leptospiirad püsivad neerutuubulites, 
ning neid eritatakse uriiniga keskkonda kuid 
ja aastaid. Koerad võivad olla reservuaar-
peremeheks L. Canicola serovariandile.

Akuutselt haigestuvad tavaliselt imetajad, 
kes pole reservuaarperemeheks serovarian-
dile, millega nakatusid. Nad kas tervenevad 
või surevad, haiguse krooniliseks kandjaks 
jäävad harva. 

Leptospiirade ellujäämiseks on vajalik 
niiske keskkond ja temperatuur 0 kuni +25 
kraadi, seepärast esineb seda haigust enam 
hilissuvel ja sügisel. Loomad nakatuvad 
peamiselt limaskestade või nahavigastuste 
kaudu, kui puutuvad kokku leptospiirasid 
sisaldava uriini või sellega saastunud pinna-
se, vee või söögiga. Külmakraadid vähenda-
vad märkimisväärselt leptospiirade püsimist 
väliskeskkonnas. 

Koerte nakatumise vältimiseks on oluline, 
et loomad ei jooks seisvatest veekogudest 
nagu järved, tiigid, kraavid, soised alad, 
lombid jne. 

Koertel põhjustavad kõige sagedamini 
haigestumist järgmised serovariandid: L. 
Canicola, L. Grippotyphosa, L. Icterohae-
morrhagiae, L. Pomona ja L. Bratislava. Hai-
gustekitajad koerte populatsioonis varieeru-
vad piirkonniti ning sõltuvad ka kokkupuu-
test reservuaarperemeestega.

Viimasel kuul on sagenenud leptospi-
roosikahtlaste patsientidega kliinikutesse 
pöördumine. Loomadel on täheldatud isu-
tust, apaatsust, kehatemperatuuri tõusu, 
oksendamist, kopsuröntgenil on tuvastatud 
difuussed interstitsiaalsed muutused. Ve-
reproovis on täheldatud neutrofiiliat, anee-
miat, trombotsütopeeniat, tõusnud neeru-

näitajaid ning osadel ka maksaensüümide 
muutusi.

On esinenud ka üliägedat vormi, kus esi-
mesteks nähtudeks on apaatsus ja tempera-
tuuri tõus. Haigus progresseerub kiiresti ja 
loom sureb sõltumata alustatud ravist 1–2 
päevaga. 

Siseorganite kahjustuse ulatus oleneb 
tekitaja virulentsusest, serovariandist, pere-
mehe immuunsüsteemist ja paljust muust. 
Infektsioonist paranemine sõltub tõenäoli-
selt spetsiifiliste antikehade produktsioonist. 
Pole täpselt teada, kui kaua nakatunud loom 
eritab uriiniga leptospiirasid, kuid see võib 
sõltuda tõenäoliselt ka serovariandist.

Leptospiroosi diagnoosimiseks kasuta-
takse peamiselt MAR (mikroaglutinatsiooni 
reaktsioon) seroloogilist testimist ja PCR 
meetodit. Veterinaar- ja Toidulaboratoo-
riumis saab määrata mikroaglutinatsiooni-
reaktsiooni meetodil 5 serovariandi anti-
kehade tiitrit. Vastuse tõlgendamisel tuleb 
arvestada mitmete aspektidega. Positiivse 
tulemuse võib anda ka subkliiniline infekt-
sioon ja püsivate antikehade esinemine. 
MAR test ei erista antikehasid, mis on tek-
kinud loomuliku nakatumise ja vaktsineeri-
mise tagajärjel. Haigestumise alguses võib 
MAR tiiter olla negatiivne või madal, seepä-
rast on vajalik korduvtiitri määramine 7–10 
päeva pärast. Tiiter on kõrgeim kolmandal 
ja neljandal nädalal ja jääb pärast loomulik-
ku nakatumist ja vaktsineerimist enamasti 
kuudeks positiivseks. Puudub konsensus, 
millist tiitrit lugeda negatiivseks. Tiitri tõu-
su võib mõjutada ka juba alanud antibak-
teriaalne ravi. Tiitri neljakordset tõusu võib 
seostada hiljutise nakatumisega, kuigi kõrge 
tiiter (≥800) ei ole alati piisav diagnoosi kin-
nitamiseks. See puudutab peamiselt vaktsi-
neeritud loomi, sest enamasti on tiiter peale 
vaktsineerimist madal, aga paljudel esineb 
ka kõrge tiiter(≥1600) ja seepärast võib esi-
neda ristreaktsioone serogruppide vahel, 
mille vastu pole looma vaktsineeritud.

Valenegatiivset tiitrit esineb, kui haigus-
tekitaja ei kuulu testis kasutavate serovaride 
paneeli.

Segadust tekitavad ka serogrupi sisesed 
ristreaktsioonid, mistõttu võib tõusta mitme 
serovariandi tiiter. Näiteks serovar L. Bra-
tislava antikehade tiiter tõuseb sageli koos 
L. Grippotyphosa ja L. Pomona tiitriga. Ül-
diselt loetakse haigust põhjustanud serova-
riandiks seda, mis on kõige kõrgema tiitriga. 
Inimestel teostatud uuringud on aga tõesta-
nud, et alati see päris nii ei ole. Veterinaa-
rias ei ole õnneks ravi suhtes oluline, millise 
serovariandiga nakatuti, oluline on antikeha-
de tiiter. 
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Eelnev kokkupuude sama serovariandiga 
annab tõenäoliselt mingil määral immuun-
suse, kuigi täpne immuunsuse kestus peale 
loomulikku nakatumist, nagu ka ristkaitse 
serovariantide vahel on teadmata. Erinevalt 
viirushaiguste vastastest vaktsiinidest, tsir-
kuleerivad mõningatel andmetel leptospii-
rade vastased antikehad pärast vaktsineeri-
mist veres suhteliselt lühikest aega. Sellepä-
rast ei ole seroloogilised testid immuunsuse 
tuvastamiseks usaldusväärsed.

Kuigi immuunsust ei ole võimalik prog-
noosida MAR tiitriga, tundub vaktsineerimi-
ne andvat immuunsuse vähemalt aastaks, 
kuid hoolimata sellest soovitab WSAVA ju-
his vaktsineerida nakkusohtlikus piirkonnas 
6–9 kuu tagant. 

Teadmata põhjusel surnud loomad tuleb 
lahata, proovid saata edasi laborisse, et kin-
nitada või välistada inimesele ohtlikku lep-
tospiroosi. Loomaarst ravib teadupärast ka 
kogu inimkonda.

Võrreldes eelnevate aastatega on lep-
tospiroosile omaste sümptomitega koerte 
pöördumine kliinikusse sagenenud. Tartu 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse on 
sellel aastal leptospiroosi antikehade tiitri 
määramiseks saadetud üle 30 proovi, neist 
üle 20 viimase kuu jooksul. Kõikidest uuritud 
seerumitest oli 10-e tiiter ≥800. Kõige enam 

esines positiivset tiitrit L. Grippothyphosa 
suhtes, märkimisväärselt on olnud ka L. Po-
mona positiivset tiitrit. Laboril puuduvad 
andmed, et negatiivseks osutunud proove 
või tiitriga ≤800 proove oleks kordusuurin-
gule saadetud.
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Enamlevinumad probleemid kanakasvatuses

Merje Ottson

Loomaarst ja linnukasvataja 

Maal on alati kanu peetud, kuid viimasel ajal 
on vaid munade saamiseks kanu kasvatava-
te inimeste kõrvale tekkinud arvukalt neid, 
kelle jaoks on see tegevus tõsine hobi. Nä-
hakse tohutut vaeva tõulindude hankimise-
ga ja haudemunad tulevad mõnikord posti-
ga tuhandete kilomeetrite kauguselt. Samuti 
käiakse välisriikide näitustelt, peamiselt Sak-
samaalt, karjatäiendust toomas. Kõik see on 
üsna kulukas, mistõttu on oluline, et neile 
lindudele tagatakse korralikud söötmis-pi-
damistingimused ning vajadusel ravi. See 
eeldab ka lindudega tegelevatelt veterinaa-
ridelt elementaarseid teadmisi nendetervis-
hoiust.

Sagedased vead söötmises ja nendest 
tingitud käitumishäired

Haiguste ennetamiseks on väga oluline jäl-
gida, et sööt sisaldaks kõiki vajalikke toitai-
neid. Kindlasti ei ole võimalik kanu pidada 
ainult toidujäätmetega söötes. Sai-leib, kee-
dukartul jms on mõeldud vaid söödakõrva-
seks, nende liig ratsioonis põhjustab eelkõi-
ge maksa rasvumist, mis vähendab mune-
mist ja pikemas perspektiivis võib lõppeda 
surmaga. Sama lugu on vaid nisuteradega 
söötmisel. Olukord on veid parem, kui ka-
nadel on võimalik vabalt liikuda ja ise enda-
le toitu otsida, kuid lindude tervise ja too-
dangu huvides tuleks jälgida, et sööt oleks 
tasakaalustatud. Kõige lihtsam on osta täis-
sööt, kuid mõnikord ei taheta seda teha. 
Üheks põhjuseks on geenmuundatud soja 
sisaldumine peaaegu kõigis linnusöötades. 
Mis iganes põhjusel ise segatud toitu ee-
listades tuleb silmas pidada selle toitainete 
sisaldust. Vitamiinide ja mineraalide tarvet 
on üsna keeruline kui mitte võimatu ainult 
kodutoiduga katta, nii tuleks vastavaid pre-
paraate siiski juurde osta.

Valgud on vajalikud nii uute kudede ehi-
tusmaterjalina kui ka olemasolevate täius-
tamiseks, ka on need organismis hormoo-
nide ja ensüümide alusmaterjaliks. Valkude 
koostises leidub tavaliselt kuni 25 amino-
hapet ja kõigi vajalike saamiseks on oluli-
ne lisada kanade ratsiooni nii taimseid kui 
loomseid proteiine. Taimsetest on kasutusel 
peamiselt erinevad šrotid ja koogid, samuti 
kaunviljad, loomsetest võib kodumajapida-
mises pakkuda lindudel keedetud kala- või 
lihajäätmeid. Aminohapete ja loomse valgu 
puudus on kehvade pidamistingimuste kõr-
val olulisimaks kannibalismi põhjuseks. Vii-
mast probleemi soodustab ka stress, ilmne-
des tihti noorlindudel, kelle kloaak sopistub 
munemise ajal välja ning selle hüpereemili-
ne limaskest meelitab nokkima. Pole harvad 

juhused, kus lind nokitakse teiste poolt sur-
nuks. Kannibalismi on tunduvalt raskem ra-
vida kui vältida, kuna käitumuslikud häired 
on väga visad kaduma. Kõige radikaalse-
maks ennetavaks meetmeks on nokkade lõi-
kamine. Kindlat toimivat ravivõtet ei olegi, 
võib proovida müügil olevaid ebameeldivalt 
lõhnavaid spreisid, mis küll alati ei aita. Kui 
linnud nokivad ainult sulgi ja need ka ära 
söövad, on tihti põhjuseks seleenipuudus. 
Sel juhul tuleb vastavaid mineraale juurde 
anda.

Teine käitumuslik probleem on muna-
de söömine. Selle vältimiseks tuleb pesad 
paigutada hämarasse. Munade söömine 
saab tavaliselt alguse pesas purunenud mu-
nadest, mis omakorda on tingitud kaltsiu-
mipuudusest ratsioonis. Selle vältimiseks 
kasutab suur osa linnukasvatajaid lubjaki-
visõmerikku. Sobivad ka munakoored, kuid 
need peavad olema korralikult kuivatatud ja 
peenestatud, et muna ei meenutaks. Vas-
tasel juhul probleemi ennetamise asemel 
hoopis soodustatakse seda. Munade söömi-
se vastu proovitakse kõikvõimalikke võtteid, 
aitavad spetsiaalsed mune peitvad pesakas-
tid. Alati on lihtsam käitumisprobleemidega 
linnud prakeerida, kuid tihti seda ei soovita.

Parasitoosid lindudel

Vabalt õues jalutamine on hea küll söötmise 
ja lindude heaolu seisukohast, kuid kokku-
puude loodusega loob ka eelduse parasi-
tooside tekkeks. Siseparasiitide olemasolule 
vihjab vedelam väljaheide ja munatoodan-
gu langus. Muidu tervel ja täiskasvanud 
linnul nad tavaliselt surma ei põhjusta, kuid 
tibudel ja noorlindudel võib suremus üsna 
suur olla. Levinuimateks kanade sisepara-
siitideks on Ascaridia galli, Heterakis gal-
linarum ja Eimeria perekonna liigid. Üma-
russide raviks sobib näiteks levamisool (Le-
vamisol 8% PLV, 0,25–0,5 g/kg kehamassi 
kohta joogivette segatuna), eimeriooside 
puhul kasutatakse põhiliselt sulfoonamiidi 
preparaate Näiteks võiks tuua Baycox 2,5%, 
mida manustatakse 24 tundi ees hoitavasse 
joogivette 1 ml ja 6–8 tundi ees hoitavas-
se joogivette 3 ml liitri kohta. Ravijootmise 
ajal lindudele süüa ei anta. Üldjuhul piisab 
ühekordsest ravist, kuid kindlam on hinnata 
lindude tervist nädala möödudes. Kahjuks 
on Eestis lindude siseparasiitide vastaste ra-
vimite valik üsna kesine ja pakendid 10–20 
linnu pidajale tohutult suured. Seetõttu tel-
litakse vajalikke ravimeid tihti välisriikidest, 
põhiliselt Soomest või Suurbritanniast.

Peale siseparasiitide põhjustavad kana-
dele probleeme erinevad välisparasiidid. 
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Neist võiks esile tuua kanaväivi ja sügelis-
lesta. Väivid ei ole eluohtlikud, kuid oma lii-
kumisega nahal ja sulgedel ärritavad lindu. 
Sügelislestadki ei ole küll eluohtlikud, kuid 
põhjustavad väividest palju rohkem eba-
mugavust. Nad parasiteerivad linnu jalga-
del, mille sarvsoomuste alla moodustuvad 
määrdunud-hallid korbad, sarvsoomused 
tõusevad püsti või langevad välja. Jalg 
oleks justkui lubjakorraga kaetud. Mõlema 
kirjeldatud välisparasiidi vastu kasutatakse 
praktikas neostomosani lahust, milletoo-
tekirjeldus küll kasutamist lindudel ette ei 
näe. Kasutatakse lahjendust 1:100, lindu 
tuleb paar minutit jalgupidi selliselt lahuses 
hoida, et kogu sarvsoomustega kaetud ala 
oleks märg. Menetlust korratakse 7–10 päe-
va pärast. Välisparasiitide puhul on samuti 
kasutusel peamiselt Suurbritanniast tellitud 
erinevad pulbrid ja spreid.

Lindla sisekliima tähtsusest

Peale söötmise on väga oluline lindla puh-
tus. Nii parasitaar- kui bakteriaalsed haigu-
sed põhjustavad suuremat probleemi niis-
ketes ja puhastamata ruumides. Siinkohal 
võib näiteks tuua E. coli, mis on just nn 
räpaste lindlate haigus. Bakter on linnu or-
ganismis olemas ja põhjustab avaldumisel 
väga suurt kahju. Raviks kasutatakse amok-
sitsilliini, tetratsükliini, gentamütsiini, sulfoo-
namiide ja fluorokinoloone. Paljud serotüü-
bid produtseerivad toksiine, mistõttu võib 
ravi hilinemine saatuslikuks saada. Samuti 
on probleeme pastörelloosiga, eelkõige just 
mustades ja niisketes ruumides. Pastörel-
loosi raviks kasutatakse eelkõige erinevaid 
penitsilliine, tetratsükliine ja erütromütsiini. 

Nii nagu paljude teistegi ravimite puhul, on 
ka lindudele sobilike antibiootikumide va-
lik suhteliselt piiratud. Iga bakteriaalse hai-
guse ravi peaks põhinema laboruuringul, 
kus määratakse kindlaks tekitaja ja antibio-
gramm. Mõnikord pole siiski võimalik vas-
tust oodata, sel juhul põhineb ravi linnukar-
jas eelnevalt haigusi põhjustanud tekitajatel 
ja nende serotüüpidel, eeldades, et tekitaja 
on sama. 

Lindla sisekliima on eriti oluline tibude ja 
noorlindude kasvatamisel. Esimestel päeva-
del peab kunstema või lambi all olema tem-
peratuur 34–35 kraadi, mida vähendatakse 
järk-järgult, kuuvanustel tibudel piisab 20–
22 kraadist. Kahekuusele noorlinnule sobib 
juba 16–18 kraadi, mis on ideaalne tempe-
ratuurivahemik ka täiskasvanud munakana 
jaoks. Kanala optimaalseks temperatuuriks 
peetakse 12–18 kraadi, normaalseks loe-
takse ka 12–22 kraadi. Temperatuurinõu-
ded erinevad mõnevõrra tõuti, külma talu-
vad paremini sulisjalgsed pisikese harjaga 
tõud, kes saavad hakkama ka nullilähedases 
temperatuuris. Näiteks võiks tuua sussexi, 
kotšini ja braama tõugu kanad, kes suu-
davad külmas ka enam-vähem normaalse 
munatoodangu säilitada. Kui kanad peavad 
vastu üsna erineva temperatuuriga ruu-
mides, siis õhuniiskuse tase on neile väga 
oluline. Optimaalseks suhteliseks õhuniis-
kuseks loetakse kanadele ja noorkanadele 
60–70%, tibudele 50–70%. Liigniiskes ruu-
mis hakkavad kiiresti arenema erinevad pa-
togeenid, samuti väheneb isu ja toitainete 
omastamine. Liiga kuiv õhk soodustab üle-
miste hingamisteede haigusi, samuti naha 
kuivust ja kihelust, mis omakorda võib viia 
sulgede nokkimiseni. Väga oluline on piisav 

Valik Eestis peetavatest vähem levinud kanatõugudest. 1. järhöne, 2. sultan, 3. hallitriibuline maran, 
4. siidisuline sultan, 5. kotšin, 6. itaalia põldpüüvärviline              (fotod: autori erakogu)
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ventilatsioon, probleemide vältimiseks 
peaks 1 kg kehamassi kohta vahetuma vä-
hemalt 2 m3 õhku tunnis. Samas ei tohi olla 
tuuletõmmet. Optimaalseks õhu liikumiskii-
ruseks on talvel 0,3 m/s (kuni 0,6 m/s), suvel 
kuni 1,2 m/s. Et kanalt ka mune saada, on 
oluline lindla valgustus. Valguspäeva pikkus 
peaks ideaalis olema 16 tundi, valgustusti-
hedus 10–70 luksi. Liiga valged ruumid soo-
dustavad munade söömist ja kannibalismi.

Haiguste tekkeriski vähendamiseks on 
tähtis lindla korralik puhastus ja desinfitsee-
rimine. Seda on lihtsam läbi viia, kui kõik 
sõnnikuga kokkupuutuvad pinnad on ker-
gesti puhastatavast materjalist. Enamasti 
kasutatakse kodumajapidamistes sügavalla-
panu. Kui sõnnik on välja viidud, tuleks pes-
ta kõik pinnad, seejärel desinfitseerida näi-
teks Virkon S lahusega kontsentratsioonis 
1:200. Allapanukihtide vahele peaks puis-
tama pulbrilist desinfektanti, milleks võiks 
olla Stalosan F või Mistral. Viimast arvesta-
takse 100 g pulbrit m2 põrandapinna kohta. 

Haigustest hoidumiseks tuleb olla ettevaat-
lik ka uute lindude karja sisse toomisel, jäl-
gides hoolikalt nende tervislikku seisundit. 
Isegi pealtnäha tervete lindude puhul peab 
rakendama paarinädalast karantiini, et välis-
tada haiguste tahtmatu sissetoomine.

Kokkuvõtteks

Kanapidamises on haiguste ennetamine 
korralike söötmis-pidamistingimuse taga-
misega eriti oluline. Sama tuleb öelda pro-
fülaktika kohta. Alati on ennetamine tule-
muslikum kui ravi, samuti on see odavam. 
Paljude lindudele sobilike ravimpreparaati-
de puhul on mõeldud eelkõige suurtootjale, 
paarikümne linnu pidajale läheb ravi paken-
dite suuruse tõttu liiga kulukaks. Rääkimata 
murest kauaigatsetud lemmiklinnu pärast. 
Sobilike tingimuste tagamisel on kindlusta-
tud maitsvad kodused kanamunad ja hõrgu-
tav linnuliha.
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Uus toiduohutuse risk Põhja-Ameerikast: 
Clostridium difficile?

Mati Roasto

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

Varasemalt rahvatervisele suhteliselt tähtsu-
setu bakter on viimasel ajal saanud järjest 
tuntumaks kui kõrge virulentsusega entero-
patogeen, mis põhjustab pikaajalisi haig-
laraviga seonduvaid kõhulahtisusi, seda 
eriti juhtudel, kui raviks on kasutatud anti-
biootikume (Taubes, 2008). C. difficile alane 
teadlikkuse tõus on tingitud eelkõige selle 
põhjustatud infektsioonide (CDI) järjest suu-
remast esinemissagedusest, haigussümp-
tomite raskenemisest ja haiguse suuremast 
taasesinemise määrast ning kindlasti võib 
seda seostada ka haigustekitaja antibiooti-
kumidele resistentsuse tõusuga (Wiegand 
jt, 2012). USA erinevates regioonides teos-
tatud molekulaaruuringud osutavad faktile, 
et saastunud toit on haigustekitaja ülekand-
ja inimesele ning seega ka üks võimalik sa-
genenud C. difficile infektsioonide põhjus. 

Bakterist

Sarnaselt C. botulinum’le on C. difficile 
mesofiilne spoore moodustav bakter, mis 
eelistab kasvuks anaeroobset keskkonda. 
Erinevalt C. botulinum’st ei tooda C. dif-
ficile paralüütilist neurotoksiini ega paljune 
eelistatult kõrge veeaktiivsusega ning ma-
dala happesusega toitudes. Haigustekitaja 
eelistatud reservuaariks on inimeste ja soo-
javereliste loomade maosooletrakt. Esialgu 
nimetati haigustekitajat Bacillus difficilis’eks 
ning difficilis nimetus tulenes sellest, et te-
da oli väga raske isoleerida. Võrreldes teiste 
patogeenide kasvuga soolestikus on C. dif-
ficile suhteliselt aeglase kasvuga bakter. 
Kasvutemperatuur jääb vahemikku 25–45 °C 
ning optimum on 30–37 °C, kuid osad tüved 
kasvavad kiiremini kõrgematel temperatuu-
ridel. Sarnaselt teiste spoore moodustavate 
patogeenidega on C. difficile suhteliselt re-
sistentne kuumtöötlemise temperatuuridele 
≤72 °C (Rodriguez-Palacios ja LeJune, 2011) 
ning spooride arvukus väheneb 5–6 log ühi-
ku võrra 85 °C temperatuuril 15 minuti jook-
sul. Spooride lõplikuks elimineerimiseks on 
seega vaja veelgi kõrgemaid temperatuure. 
Fenotüüpiliselt on C. difficile väga sarnane C. 
sporogenes’ga, kuid ei produtseeri lipaase.

Haigusest

Esimest korda isoleeriti C. difficile tervete 
vastsündinute väljaheidetest aastal 1935 
ning selle patogeenseid omadusi mainiti 
esmakordselt 1970-ndate aastate keskel. 
C. difficile infektsioonide epidemioloogiat 
uuriti põhjalikult alles pärast selle seosta-
mist pseudomembraanse käärsoolepõleti-
kuga. Haigus on saanud nimetuse iseloo-

mulikest laigulistest kahjustustest jämesoole 
limaskestas. Kõrgeim infektsiooni- ja pseu-
domembraansesse käärsoolepõletikku hai-
gestumise risk on vanuritel, immunpuudu-
likkusega inimestel ja lastel. Pseudomemb-
raanse koliidi raskusaste võib patsientidel 
väga erinev olla. Pseudomembraanne käär-
soolepõletik võib sageli progresseeruda 
eluohtlikuks toksiliseks megakäärsooleks 
või lõppeda soole perforatsiooniga. Toksili-
ne megakäärsool tähendab käärsoole kiiret 
laienemist, mis võib põhjustatud olla ka nt 
Chron’i haigusest või haavandilisest kolii-
dist. Enamus mainitud käärsoole laienemis-
test vajavad kiiret operatsiooni koos kahjus-
tatud osa eemaldamisega. Vähestel juhtudel 
võib C. difficile põhjustada ka sooleväliseid 
infektsioone, nt abstsesse või lokaalseid ja 
üldisi infektsioone. C. difficile infektsioon ei 
avaldu mitte alati pseudomembraanse käär-
soolepõletikuna ning kõige tüüpilisemateks 
haigustunnusteks on hoopiski roisulõhna-
line vesine kõhulahtisus, kui väljaheited 
haisevad p-kresooli moodustumise tõttu 
sarnaselt hobuse väljaheidetele. Tüüpilis-
teks haigustunnusteks on lisaks eelnevale 
ka kõhuvalu ja palavik, millest viimane võib 
kesta nädalaid (Bartlett, 2008). Infektsiooni 
kordumist esineb koguni 36% haigusjuhtu-
dest ning vastav protsent on USA-s oluliselt 
tõusnud just viimaste aastate jooksul. Hin-
nanguliselt on C. difficile vastutav ligikaudu 
neljandiku antibiootikumidega seotud kõhu-
lahtisuste, poolte käärsoolepõletike ja prak-
tiliselt kõigi pseudomembraansete käärsoo-
lepõletike juhtumite tekkes.

Bakterite poolt põhjustatud enteraal-
sete kõhulahtisuste põhjustajana ületab 
C. difficile’t üksnes Campylobacter jejuni, 
kuid tuleb meeles pidada, et C. difficile in-
fektsioonide arv Ameerika Ühendriikides 
näitab selget tõusutendentsi. Aastal 2005 
registreeriti USA-s kolmsada tuhat C. diffici-
le infektsioonide hospitaliseerimisjuhtumit. 
Aastal 2012 kujuneb vastavaks näitajaks hin-
nanguliselt juba viissada tuhat. Infektsiooni 
vastu suunatud riiklikud kontrollmeetmed 
on kindlasti positiivset mõju avaldanud, kuid 
sellegi poolest haiguse tõusutrend jätkub.

Põhimõtteliselt võib iga manustatud an-
tibiootikum viia soolestiku bioota tasakaa-
lust välja ja luua sellega eeltingimused C. 
difficile infektsiooniks. Tuleb rõhutada, et il-
ma eelneva antibiootikum teraapiata esineb 
C. difficile infektsiooni väga harva. 

C. difficile infektsioonide ravis on esime-
se valiku antibiootikumideks metronidasool 
ja vankomütsiin, kuid C. difficile infektsioo-
ne on inimestel esinenud ka pärast maini-
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tud ravimite manustamist. On leitud, et mitte 
üksnes antibiootikumteraapiast tingitud soo-
lestiku mikrofloora tasakaalu muutused, vaid 
ka muud tegurid, mis põhjustavad soolestiku 
bioota tasakaalu nihkeid, on C. difficile infekt-
siooni võimalikuks põhjustajaks. Enteraalne 
toitmine, klistiir, operatsioonid, nasogastraa-
lsondi paigaldamine, kasvajad, HIV, kemote-
raapia ja happevastased ravimid võivad kõik 
suurendada C. difficile infektsiooni riski. Mu-
rettekitav asjaolu on ka see, et C. difficile in-
fektsioonid halvendavad oluliselt põletikulis-
te soolehaiguste ravi prognoosi ja tulemust 
(Navaneethan jt, 2012). Üldiselt võib öelda, 
et C. difficile infektsioonide esinemissagedus 
ja tõsidus tähendab paljudes maades uut 
globaalset väljakutset rahva tervisele, ning 
paljudel juhtudel ületab see olulisuselt juba 
metitsilliinile resistentset Staphylococcus 
aureus’t (Lessa jt, 2012).

Haiguse mehhanism

C. difficile poolt produtseeritavad toksiinid 
kannavad tähistust A ja B ning on teadaole-
valt ühed suurimad polüpeptiidsed toksii-
nid (250–300 kilodaltonit). Toksiin A (TcdA) 
on tugev enterotoksiin ning sel on ka väike 
tsütotoksiline aktiivsus. Toksiin B (TcdB) on 
väga tugev tsütotoksiin. Mõlemad põhjusta-
vad soolerakkude tsütoskeleti lõhustumist, 
mis omakorda põhjustab rakkude ümardu-
mist, olulisi talitushäireid ja lõpeb nende 
surmaga. Mõned C. difficile tüved toodavad 
ka kolmandat toksiini, mida nimetakse C. dif-
ficile transferaasiks (CDT). CDT modifitseerib 
G-aktiini pärssimaks aktiini polümerisatsioo-
ni ning arvatavalt soodustab CDT C. difficile 
rakkude kolonisatsiooni, põhjustades rakku-
de eendumist ehk väljaulatumist.

Arvatakse, et 3–5% tervetest täiskasva-
nutest on toksigeense C. difficile asümpto-
maatilised kandjad. Hospitaliseeritud täis-
kasvanute seas on vastav osakaal 20% ning 
alla üheaastaste laste C. difficile kandvus 
on koguni 60–70%. Seega paljude imikute 
väljaheidetest on võimalik leida toksigeen-
set C. difficile’t ning haigustekitaja poolt 
produtseeritud toksiine A ja B. Väikelastel 
esineva C. difficile “vaikse” koloniseerimise 
põhjused on veel teadmata, kuid arvatakse, 
et toksigeensed rakud kaotavad kaitsevõi-
me, kui lapsed kasvavad suuremaks. Samuti 
arvatakse, et täiskasvanutel aitab C. difficile 
infektsioone ära hoida kahjutute C. difficile 
bakterite poolne soolestiku kolonisatsioon. 

Alates 2000. aastate algusest on mitme-
te C. difficile haiguspuhangute põhjustajaks 
olnud haigustekitaja tunduvalt virulentse-
mad, antibiootikumidele resistentsemad 
ja suure toksiinide tootmise võimekusega 
tüved (Warny jt, 2005). Selliseid tüvesid 
on isoleeritud nii produktiivloomadelt kui 
ka jaekaubanduses müügil olnud toitudest, 
mis põhjendab haigustekitaja võimalikku 
zoonootilist ja toidupõhist ülekannet (Gould 
ja Limbago, 2010).

Ravi

Kõlab irooniliselt, et C. difficile infektsiooni-
de parimaks raviks on just antibiootikumid, 
nt metronidasool ja vankomütsiin, mis kah-
juks ei suuda asendada hävinenud sooles-
tiku biootat. Samuti on teada murettekitav 
asjaolu, et C. difficile on mainitud antibioo-
tikumidele resistentsemaks muutumas (Pe-
laez jt, 2008). Eelnevaga seoses on järjest 
enam populaarsust kogumas terapeutiline 
mikrobioloogia, kus lisandite ja toetusra-
vina kasutatakse probiootikume. Uuritud 
on selliste tüüpiliste probiootikumide nagu 
laktobatsillid, bifidobakterid ning mõnede 
pärmseente nagu Saccharomyces boulardii 
ja S. cerevisiae toimet.

C. difficile infektsioonidega seoses on 
probiootikumide kasutamise mõte eelkõige 
infektsiooni ennetamine ja soolestiku bioo-
ta taasasustamine kasulike bakteritega, mis 
peaks vähendama haiguse taastekke riski. 
Varasemad probiootikumide ravikasutuse 
uuringud on andnud väga erinevaid tulemu-
si ja antud hetkel võib vaid öelda seda, et 
kõige efektiivsemad probiootikumide tüved 
ja muud ravi parameetrid on veel väljatöö-
tamise järgus. Teiseks oluliseks võimalu-
seks peetakse soolestiku koloniseerimist 
C. difficile kahjutute tüvedega, mida õnneks 
esineb nii looduses kui loomadel päris hul-
galiselt. Meie ümber loomulikult esinevate 
(sh ka toidus) C. difficile kahjutute tüvede 
kaitseroll on veel senini lõplikult teadmata.

Kolmas võimalus on seotud otseselt ve-
terinaarmeditsiiniga, kus senini kasutatakse 
vatsa sisaldise asendamist ning inimestele 
ülekantuna oleks tegemist fekaalse trans-
plantatsiooniga, mida on nimetatud ka fe-
kaalseks bakterioteraapiaks. Haigetele te-
hakse seeria fekaalset transplantatsiooni, 
kasutades materjalina tervetelt lähisugulas-
telt saadud materjali (biootat) ning ülekanne 
toimub nasogastraalsondi või klistiiri abil. 
Senised ravitulemused viimati mainitud 
meetoditega on olnud õnneks paljutõota-
vad (Rodriguez-Palacios jt, 2012).

Loomsed reservuaarid

Vanemad kirjandusallikad kirjeldavad, et 
põhiline haigustekitaja ülekanne inimesele 
toimub C. difficile poolt saastatud hoonete 
sisekeskkonna kaudu, nt raviasutustes jne. 
Tänapäeval on aga järjest enam tõendeid, 
et ka loomad ja toidud võivad olla oluliseks 
C. difficile allikaks. Tõestatud C. difficile 
leiukohad on inimese käärsool ja genitaalt-
rakt, meresetted ja soolane merevesi, muld 
ja liiv, värske vesi ja haiglate keskkond. Sa-
muti on C. difficile’t isoleeritud jõgedest ja 
suudmelahtedest ning juurviljadest (Janezic 
jt, 2012). Haigustekitajat on isoleeritud ka 
metsloomadelt, kaamelitelt, hobustelt, ees-
litelt, koertelt, kassidelt, lindudelt, toiduks 
kasutatavatelt loomadelt ja lindudelt k.a si-
gadelt, kanadelt ja veistelt (Thakur jt, 2011). 
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Alates 2005. aastast on tõendeid, et inimes-
te ja loomade isolaadid on sageli ühised, 
mis viitab zoonootilisele C. difficile ülekan-
de riskile (Arroyo jt, 2005). Ligikaudu 7% 
tervetest hobustest kannavad soolestikus C. 
difficile’t ja kuna hobuse väljaheited võivad 
sisaldada C. difficile elusaid spoore veel 
aastaid, võib ka hobuse sõnniku kasutamist 
põldude väetamisel lugeda zoonootiliselt 
arvestatavaks probleemiks. Võrreldes vane-
mate toiduloomadega (veis, siga ja kodulin-
nud) on noorloomad ja linnud sagedasemad 
C. difficile kandjad, nt on tapaküpsete broi-
lerite C. difficile kandvus olnud 6–12% ning 
noorbroileritel koguni 60% (Zidaric jt, 2008).

Esinemine toidus

Bakterite endospoorid võivad isegi ekst-
reemtingimustes püsida eluvõimelistena 
ning on leitud, et mitmed toidud võivad si-
saldada C. difficile spoore. Esimest korda 
seostati C. difficile’t toiduga 1996. aastal, 
kui uuriti gaaspaisunud pakenditega seon-
duvalt toore veise- ja seahakkliha riknemise 
põhjusi ja leiti, et selleks on psührotroofsed 
klostriidiad. Edaspidises täpsemas uuringus 
isoleeriti muude klostriidiate hulgast ka gaa-
se mitte produtseeriv C. difficile (Broda jt, 
1996). Alates 2006. aastast on epideemilisi 
toksigeenseid C. difficile tüvesid leitud väga 
erinevatest jaemüügi (pakendatud) lihatoo-
detest ja lihast, esinemissagedusega kuni 
42%. Kanadas jaemüügi tasandil tehtud 
uuringus leiti, et 6%-il uuringusse kaasatud 
poodidest oli müügil vähemalt üks lihatoo-
de, mis oli C. difficile suhtes positiivne (Ro-
driguez-Palacios jt, 2009). Euroopa kõrgeim 
saastatus on senini leitud Itaalia molluskites, 
kus koguni 49% toodetest olid haigusteki-
taja suhtes positiivsed (Pasquale jt, 2012). 
Hiljutistes uuringutes isoleeriti C. difficile 
toksigeenseid tüvesid linnulihast ning leiti, 
et kontaminatsioon kõikus 3–18% ning lin-
nurümpade erinevate regioonide saastatus 
varieerus palju (Weese jt, 2010; Harvey jt, 
2011). Euroopa Liidus on jaemüügi tasandil 
tehtud C. difficile uuringuid suhteliselt vähe, 
kuid senised uuringud on osutanud faktile, 
et värskest lihast võetud C. difficile suhtes 
positiivsete proovide hulk on olnud <5% 
(Rupnik ja Songer, 2010). Põhja-Ameerikas 
on C. difficile’t täiendavalt isoleeritud ka 
juurviljadest, mereandidest ja kalast (Me-
tcalf jt, 2011). USA-s ja Kanadas domineerib 
antud momendil (2012) C. difficile uus tok-
sigeenne tüvi (PCR ribotüüp 078). Viimase 
kümne aasta jooksul tehtud uuringud on 
näidanud, et toitudest isoleeriti eelkõige hü-
pervirulentseid C. difficile tüvesid (nt PCR 
ribotüübid 027 ja 078). Tendentsi põhjused 
on teadmata, kuid üheks põhjuseks peetak-
se ka põhiliselt toiduga seonduvate tüvede 
kõrgemat kuumaresistentsust. Epideemili-
ne tüvi 027 on hüpervirulentne seetõttu, et 
toodab teiste C. difficile tüvedega võrreldes 

kordades suuremal määral toksiini TcdA-d 
(16 korda) ja TcdB-d (23 korda) (Warny jt, 
2005). On leitud, et epideemilise C. diffici-
le tüve 027 eduka levimise põhjuseid on 
kolm. Esimene on tingitud tema iseloomu-
likest virulentsuse faktoritest ja antibiooti-
kumide resistentsuse profiilist; teine põhjus 
peitub vastuvõtlike organismide (soolestiku 
düsbioos ja immuunpuudulikkus) rohkuses 
ning kolmas põhjus seondub spooridest 
saastunud keskkonnaga (raviasutused ja vä-
liskeskkond) ja antibiootikumide ulatusliku 
kasutamisega (Deneve jt, 2009).

Toiduga seonduvalt veel niipalju, et hil-
jutised USA-s läbi viidud sealiha toodete 
C. difficile genoomipõhised molekulaaruu-
ringud osutasid faktile, et saastumine võib 
toimuda nii enne kui pärast liha töötlemist 
(Curry jt, 2012). 

Senised uuringud viitavad selgelt asja-
olule, et antud hetkel esineb C. difficile kon-
taminatsiooni enam Põhja-Ameerikas (USA 
ja Kanada) kui Euroopas.

C. difficile toidust tuvastamise meeto-
did

Materjal peenestatakse ja stomaheeritakse 
ning kantakse otsekülvi meetodi korral kom-
mertsiaalsetele C. difficile söötmeplaatidele. 
Söötmetele lisatakse eelnevalt tsefoksitiini 
(tsefalosporiin) ja tsükloseriini või moksa-
laktaami ja norfloksatsiini. Samuti lisatakse 
söötmetele tavaliselt kuni 5% hobuse või 
lamba verd. Rikastuspuljongitest kasuta-
takse nt aju-südame infusiooni (ingl BHI), 
kuhu lisatakse tsüsteiini ja pärmi ekstrakti 
või kasutatakse Oxoid’i C. difficile ilma aga-
rita söödet. Mõlemale söötmetele lisatakse 
tsefoksitiini ja tsükloseriini või moksalak-
taami ja norfloksatsiini. Rikastuspuljongi 
inkubeerimine toimub anaeroobsetes tin-
gimustes 2–12 päeva, millele järgneb alko-
holi šokk ja subkultiveerimine ülal mainitud 
kommertsiaalsetel söötmeplaatidel. Soo-
vitatakse kasutada dublikaatkultiveerimist, 
millest üks läbib kuuma šoki (80 °C, 10 mi-
nutit) ja teine mitte. Viimane on parandanud 
oluliselt bakterite taastumismäärasid (Rup-
nik ja Songer, 2010).

Desinfitseerimine

C. difficile spoorid võivad vastuvõtlikku or-
ganismi või toidukäitlemise pindadele kan-
duda nt saastunud käte vahendusel. Sellest 
tingituna peetakse kõige olulisemaks C. dif-
ficile nahalt elimineerimise viisiks korralikku 
kätepesu, seda nii terviseasutustes kui toi-
duainetetööstustes. Rutiinseks sisekeskkon-
na desinfitseerimiseks on sageli kasutusel 
5,3–6,2% naatriumhüpoklorit (lahjendus 
1:10-le) ning erilisematel juhtudel glutaaral-
dehüüd, mis mõlemad on väga efektiivsed 
kontaktdesinfektandid (Rodriguez-Palacios 
jt, 2012).
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Lõpetuseks

Sellele vaatamata, et senini ei ole ametli-
kult tõestatud ühtegi C. difficile poolt 
põhjustatud toidumürgistusjuhtumit, tu-
leb kõike eeltoodut arvestada ning me 
peaks olema valmis selleks, et toidust 
põhjustatud C. difficile haigusjuhtumid 
leiavad peatselt kinnitamist. 

Samuti on veel palju vastuseid ootavaid 
küsimusi nagu C. difficile nakkusdoos ini-
mesele, C. difficile toidus esinemist soo-
dustavad tegurid ning milliseks kujuneb 
terapeutilise mikrobioloogia lootustandev 
roll. Teadlased, kes C. difficile küsimustega 
igapäevaselt kokku puutuvad, on küsinud 
ka seda, et kas mitte pole juba tegemist 
epideemiaga, milliseid teisi epideemilisi C. 
dfficile hüpervirulentseid tüvesid on liikvel, 
millist tüüpi C. difficile infektsioonid esine-
vad tulevikus jne.

Tõenäoliselt on C. difficile patogeen, mil-
lele peab lähitulevikus mõtlema nii riikliku 
seire korraldamisel kui tulevasi toiduohutu-
se teadusteemasid planeerides.
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Soovitused antibiootikumide mõistlikuks 
kasutamiseks eri loomliikide bakteriaalsete 
infektsioonide ravis (järg)

Birgit Aasmäe, EMÜ VLI teraapia osakond; Piret Kalmus, EMÜ VLI teraapia osakond; 
Alar Onoper, EMÜ VLI suurloomakliinik; Andzela Lehtla, EMÜ VLI väikeloomakliinik; 
Liidia Häkkinen, Tartu Veterinaar- ja Toidulaboratoorium; 
Margus Birkenfeldt, loomaarst

Antibiootikumide kasutamise soovitu-
sed sigade haiguste ravis

Et vähendada sigalas nakkuste ülekandu-
mist ja haigestumust, teostatakse eelravi 
või strateegilist ärahoidvat massravi sööda 
(IF) või joogiveega (IW). Sel puhul tuleb ra-
vimi manustamisel kindlale vanuserühmale 
teatud tootmisetapil arvestada nii sigade ke-
hamasse, ravimdoose, tarbitavaid vee- või 
söödakoguseid kui ka kadusid, et vältida 
aladoseerimist.

Mõnede infektsioonide (düsenteeria, en-
sootiline pneumoonia, ileiit, aktinobatsil-
loos) esinemisel saab karja saneerida ehk 
haigustekitaja farmist elimineerida, kuid 
multiresistentsete haigustekitajate levikul 
saab soovitada vaid karja täielikku väljava-
hetamist.

Haige siga isoleeritakse puhtasse allapa-
nuga ravisulgu või hukatakse. 

Haigete sigade raviks manustatakse ra-
vim süstides (inj) või põrsale suukaudselt 
pro dosi (OD).

Pikatoimeliste ravimite kasutamisel tera-
peutilisi kontsentratsioone sageli ei saavu-
tata. 

Igapäevaseid ravimeid mitte valida fluo-
rokinoloonide ja tsefalosporiinide rühmast, 
need on humaanmeditsiinis olulised. 

Aminoglükosiide seakasvatuses tavaolu-
des parenteraalselt ei kasutata. 

Pleuromutiliine (valnemuliin, tiamuliin) 
humaanmeditsiinis ei kasutata ja seetõttu 
nende kasutamine sigade meditsiinis on 
oluline. Kui plaanitakse farmi saneerimist, 
tuleks eelnevalt pleuromutiliinide kasuta-
mist piirata.

Hingamisteede infektsioonid kulgevad 
pigem krooniliselt ning seetõttu massravi-
misel manustatakse ravimeid sigadele 2 nä-
dalat ja kauem, et levikut tõkestada. Krooni-
liselt haiged sead tuleb hukata.

Seedekulgla infektsioonid kulgevad siga-
del ägedalt ning sel juhul tuleb ravida sigu 
vähemalt 1 nädal.

Prokaiini soolad (prokaiinpenitsilliin) häi-
rivad platsentakaudset loodete verevarus-
tust – emisele põhjustatakse abort.

Antibiootikume mitte kasutada sööda-
lisandina haiguste ärahoidmiseks, vaid 
ainult siis, kui haigus on karjas diagnoosi-
tud. Väga oluline on bakteriaalsete infekt-
sioonide labaratoorne diagnoos – antibioo-
tikumi saab valida ainult tekitajat teades 
ja tema antibiootikumitundlikkust arvesta-
des. 

Amoksitsilliin sobib teiseks valikuks vaid 
MMA, punataudi, streptokokkoosi ja klostri-
dioosi puhul. 

Amoksitsilliin haigele loomale parente-
raalselt on õige ja seega võiks kuuluda pi-
gem esimesse valikusse. 

Laialdane amoksitsilliini massravi joogi-
ga-söödaga ei ole õigustatud, sest tõhus 
doos (>20 mg/kg) ei ole kasutuses, imen-
dumine ja biosaadavus on halvad. Samas 
tõrjutavad nakkused on ju gramnegatiivsed! 

Kolmanda valiku seisukoht pärineb: „Gui-
de to antimicrobial use in animals“, Luca 
Guardabassi, Lars B. Jensen, Hilde Kruse; 
Blackwell Publishing, 2008.
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Parasitoloogiaalastest ebatäpsustest trükistes

Toivo Järvis

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Kahetsusväärselt palju tungib võõrsõnu, mi-
da ei püütagi tõlkida, eesti keelekasutusse. 
Samas on mõnede ingliskeelsetes allikates 
kasutatavate terminite otsetõlge eesti keel-
de osutunud lugejat eksitavaks. Tuleb mär-
kida, et ingliskeelses kirjanduses kasutata-
vad erialaterminid ei ole vahel kuigi täpsed. 

Esimene näide. Ingliskeelne termin sandfli-
es on tõlgitud liivakärbesteks. Tegelikult on 
tegemist moskiitodega (alamsugukond Ph-
lebotominae). Nad on väikesed (enamasti 
kuni 2,5 mm pikkused) pruunikad, pikkade 
jalgade, suurte mustade silmadega, karva-
se keha ja tiibadega putukad. Neid on sadu 
liike, mis on laialdaselt levinud troopikas, 
subtroopikas ja Vahemeremaades. Veteri-
naar- ja humaanmeditsiiniliselt olulised on 
perekond Phlebotomus nn Vanas Maailmas 
ja perekond Lutzomyia Ameerika mandril. 
Mõlema perekonna liigid on Leishmania 
spp siirutajad. Nimetatud parasiitsed ainu-

raksed viburloomad on koerte ja inimese 
leišmanioosi tekitajad.

Taksonoomiliselt on moskiitod sääselised 
(Nematocera), mitte kärbselised (Brachyce-
ra).

Teine näide. Ingliskeelne sõna hookworms 
on tõlgitud kidaussideks. Niisugust erialast 
terminit eesti keeles ei ole, selle nugiusside 
rühma nimetus on kõõrpealased (Ancylos-
tomidae, kr ankylos – kõver). Nende nugius-
side peapoolne ots on dorsaalselt kõverdu-
nud. Tuntumad kõõrpeaussid on perekond 
Ancylostoma ja Uncinaria karnivooridel 
ning perekond Bunostomum mäletsejalistel. 
Muidugi on nad kõik ümarussid.

Aga kidad?

Ankülostoomide suukapsli lõikeplaatidel on 
kolm teravikku, untsinaariatel neid aga ei 
ole. Bunostomumitel on suukapsli põhjas 
hammasjad moodustised.

Paljude paelusside päistel olevaid nooku-
sid nimetatakse ka kidadeks, nende esimese 
kasvujärgu vastse (onkosfääri) eestikeelne 
nimetus ongi kidaskera. Lisaks on nimetus 
kidaussid üsna sarnane mõistega kidakärs-
sussid (Acanthocephalata, kr akantha – 
oga). Nii pael- kui ka kidakärssussid on süs-
temaatiliselt ümarussidest kaugel.

Kolmas näide. „Ravim toimib ümarussides-
se, piugussidesse ja kidaussidesse“.

Esitatud jaotus on eksitav, kuna nii kõõr-
pea- kui ka piugussid on ümarussid (Ne-
matoda). Seejuures kuuluvad kõõrpeaussid 
pihtussiliste (Strongylida) seltsi, piugussid 
aga on paigutatud harjassuuliste (Enoplida) 
seltsi. Ümarusside hulgas on veel mitmesse 
taksonoomilisse seltsi kuuluvaid nugiusse.

Phlebotomus papatasi (http://es.wikipedia.org/wiki/
Phlebotomus_papatasi)
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Viimasel ajal on nii humaan- kui ka veteri-
naarmeditsiinis päevakorras olnud arstide 
lahkumine Eestist. Otsustasime asja uurida 
Soomes juba neljandat aastat töötava eesti 
loomaarsti Kairi Lintsi käest.

Nimi: Kairi Lints
Vanus: 34
Perekonnaseis: 
vabaabielus
Lemmikloomad: 
kuldne retriiver 
Panda ja hobune 
Cadmium
Loomaarst alates: 
2009
Spetsialiseerumine: ülikoolis suurlooma-
arstiks, praegu nii lemmikloomad kui suur-
loomad
Elukoht: Tartu lähedal Pokal
Teenistuskäik: 2009. aasta suvest alates 
Soomes Ii, Pudasjärve, Yli-Ii ja Haukipudas 
valla loomaarsti regulaarne asenduslooma-
arst

Kuidas sattusid Soome loomaarstiks?
Tööd pakuti juba ülikooli lõpukursusel. Enne 
lõpetamist võtsin tööpakkujaga ühendust, siis 
registreerisin end Soomes ettevõtjaks ja lep-
pimise kokku, millal alustan ja kuidas hakkan 
tööl käima. Töötan vallaarstide asendajana. 
Kuna vallaarstidel on tööd palju ja asendajaid 
vähe, olen endale niši leidnud just põhikoha-
ga töötavatele vallaloomaarstidele puhkuse 
andjana. Teen tööd umbes 2–3 nädalat koos 
võimalikult paljude öövalvetega ja siis olen 
kodus Eestis, olenevalt vajadusest ja kokku-
lepetest 4–6 nädalat. Vahel on kodus oleku 
perioodid lühemad, tööd on üldiselt palju.

Millised on Soomes töötamise eelised ja 
puudused võrreldes Eestiga?
Üks eeliseid on kindlasti see, et loomaarst on 
Keegi. Loomaarstiga ei vaielda ning looma-
arstile ei saa klient „pähe istuda“. Ei farmi-, 
väikelooma- ega hobuseomanik saa diktee-
rida, mida ja kuidas peab arst tegema. Loo-
maarsti austatakse. Mitte muidugi kõiki, palju 
oleneb siiski arstist kui inimesest endast. Ka 
siin peab loomaarst end kehtestada suutma, 
aga see on palju lihtsam kui Eestis. Ja see 
loob võimalused tulemuslikuks tööks ning 
tahtmise tööd teha.

Puuduseks on see, et Soome ühiskond on 
teistsugune kui Eestis. Inimesed on teadliku-
mad oma õigustest ja julgevad küsida, ise-
gi nõuda seda, mida arvavad õigusega end 
võivat nõuda. Peavad sind Jumalaks ja oota-
vad, et suudad kõike. Inimesed on suhteliselt 
hästi kursis kõige loomadesse puutuvaga ja 

pead väga täpselt kaaluma, mida räägid ja 
millist nõu annad. Kui midagi kliendi meelest 
imelik tundub, siis kohe kontrollitakse mujalt 
järele.

Kuidas ühendad pereelu tööeluga?
Nii kaugel tööl käimise eelis on, et tööd koju 
kaasa ei võta. Loomulikult tuleb kodus teha 
paberitööd – raamatupidamine, maksudek-
laratsioonid ja muud, aga töömõtted jäävad 
siiski tööle maha. See võime või õigemini 
võimetus tööd koju kaasa võtmata jätta on 
siin üks peamisi loomaarstide terviseproblee-
mide põhjustajaid. Olen õnnelik, et mul see 
õnnestub, suudan oma tööst rõõmu tunda!

Milline on Soome loomaarsti tüüpiline 
praksis? Kuidas on organiseeritud tööjao-
tus loomaarstide vahel?
Soome tüüpiline vallaarsti praksis on kliinik, 
kus on sõltuvalt valla võimalustest töövahen-
did, röntgenaparatuur ja muu tehnika, ope-
ratsiooniruum, vereanalüsaatorid olemas. 
Tööriistad, ravimid peavad endal olemas 
olema. Lepinguline loomaarst kliinikus võ-
tab hommikupoolikul vastu lemmik- ja muid 
väiksemaid loomi, pealelõunal sõidab farmi-
desse, tallidesse suurloomi ravima ning teeb 
seadusega või lääni poolt määratud kont-
rollkäike, tegeleb loomade väärkohtlemise 
kaebustega ja täidab suurt hulka pabereid. 
Kui vallas on rohkem kui üks loomaarst, siis 
mõned on omavahel ära jaganud – kes teeb 
suurloomi ja kes rohkem lemmikloomi. Far-
mide-tallide regulaarsed kontrollid, tapama-
jakontrollid, kalakasvatused jm. jagatakse 
võrdselt ära, kõigile oma kohad, millede eest 
vastutavad.

Kas produktiivloomade puhul keskendutak-
se üksikute loomade ravile või rakendatak-
se ka karjatervise programme? Viimaste ra-
kendamisel kirjelda palun seda.
Siin Lapimaa lõunanurgas on palju selli-
seid umbes 25 lüpsilehmaga farme. Sel-
liste tüüpiliste perefarmide lautades tööta-
vad reeglina oma pere liikmed ja loomapi-
damishooned on küll enamasti äärmiselt 
puhtad ja omanikud on kõigega kursis, mis 
farmis toimub ja kellel midagi häda on. Mõ-
ni laut on nii puhas, et võiks lehmade selja-
taga sokkide väel käia. Kui keegi väidab, et 
selline puhtus pole võimalik, siis võin vastu-
pidist kinnitada!!

Söötmise, sõrgade tervishoiuga, seemen-
damisega tegelevad oma ala spetsialistid. 
Ravimeid neil ei ole! Vajadusel lastakse loo-
maarst kohale kutsuda. Vahel, kui on samas 
farmis mitmel loomal probleeme, näiteks ja-
lahaigused, mastiidid vm, peab vaatama üld-
pilti ja vastavalt siis andma nõu või püüdma 
olukorda parandada. Suuri 60–200 lehmaga 
robotilautasid, on vähe. Enamasti tuleb tege-

Intervjuu eesti loomaarstiga Soomes

Intervjueerivad Kerli Raaperi, Alar Onoper
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leda üksikute loomade raviga. Kergesti levi-
vaid nakkushaigusi on siin vähe ja desinfekt-
sioonile ning laudasisestele jalanõudele-riie-
tele pööratakse siin palju tähelepanu. Igaüks 
püüab oma loomi kaitsta ja vältida kalliks osu-
tuvaid probleeme: ravisid ning suuri kulusid.

Siinsete NASEVA (veised) ja SIKAVA 
(sead) programmide raames võib iga looma-
arst sõlmida farmiga lepingu ja teha karjater-
vise kontrolle ning anda nõu. Loomaarstiga 
lepingu sõlminuga tehakse kontroll vähemalt 
kord aastas. Kui farm tahab mõningaid ravi-
meid kapis säilitada, et vajadusel kiiresti võt-
ta oleks, peab kontrolle tegema vähemalt 4 
korda aastas. Aga siis ei pea loomaarst jätma 
farmiomanikule tulevaste juhtude tarvis ravi-
meid, kui ta näiteks ei usalda farmiomanik-
ku. Siiski, kunagi ei tohi jätta antibiootikume, 
prostaglandiine, süstitavaid rahusteid, süsti-
tavaid kortikosteroide farmi rohkem kui üle 
vaadatud looma tarbeks.

NASEVA on vabatahtlik, aga sellega on 
seotud mõningad toetused. Samuti sõltuvad 
mõningad toetused sellest, kas on loomade 
pidamises seadusvastasusi loomade heaolu 
seisukohast. Ka võivad tapamajad ja meiereid 
nõuda NASEVA-programmis osalemist. Enne 
sellise tingimuse täitmist ei pruugi tapamaja 
või meierei farmilt toodangut vastu võtta.

Ehk see ei ole riiklik kontrollprogramm, 
selle taga on tarbija, kes tahab võimalikult 
puhast ja tervislikku toitu. Ning et loomad 
oleksid hästi koheldud.

Kirjelda palun enda praksist. Kui oled valda 
teenindav arst, siis kui suur on Sinu teenin-
duspiirkond?
Mina olen end registreerinud ettevõtjaks ja 
käin asendamas põhikohaga arste. Põhimõt-
teliselt võin töötada igal pool Soomes, kus 
asendajat vajatakse. Praeguseni olen siiski 
olnud tööl Iis ja Pudasjärvel, kus mõlemas 
linnas on väikeloomakliinik koos võimalus-
tega ka hobustele lihtsamaid manipulatsioo-
ne teha. Selle aasta algusest on minu ala 3 
valda (varem oli 4, aga üks vald liitus Oulu 
linnaga), vahemaad on pikad, valvekordade 
ajal tuleb ühest piirkonna otsast teise sõita 
üle 170 km. Ja tihti on hädaolukord teises 
piirkonna servas. Vahel on taksojuhi tunne.

Ise olen tööjaotuse sättinud nii, et hom-
mikupoolikul ja lõunal võtan kliinikus vastu 
väikeloomi, et siis õhtupoolikul käia farmi-
des-tallides. Kliinikusse tulevad kõik, keda 
kerge auto peale panna, sh ka lambad, kit-
sed ja põhjapõdrad. Need põhjapõdrad, kes 
kliinikus käivad, on tavaliselt võistlusloomad 
või vähe paremad aretusloomad. Tapamaja 
tööpäevadel tuleb hommikul enne tööd ja 
õhtul peale tööd käia tegemas tapaloomade 
kontrolli enne ja lihakehade kontrolli pärast 
tapmist. Meie territooriumil on kaks väikeloo-
made tapamaja. Kalade kontrollid, loomade 
väärkohtlemise konrollkäigud tuleb kuhugi 
vahele sokutada. 

Põhjapõdra karjade iga-aastased süstimi-
sed parasiitide vastu jätan tavaliselt nädala-
vahetusteks või õhtuteks. Aga õhtud lähevad 
siin talvel kiiresti pimedaks. Õigemini, valgeks 

läheb siin talvel väga lühikeseks ajaks. Põd-
rakasvatajate põdrakarjade sügistalvine eral-
damine (kogutakse karjad kokku aedikutesse 
ning jagatakse, kes tapale, kes tagasi vaba-
dusse ja aretusse, kes müüki) oleneb ilmast, 
kuidas karjad üles leitakse, kokku kogutakse 
ja kuidas loomaarstil aega on. Talvel on pea 
iga nädalavahetus päev läbi kestvad karjade 
töötlemised, õhtuks oled surmväsinud, jalad 
sinikaid täis ja sõrmed külmunud. Põhjapõd-
rakasvatamine on kogukonna töö, sinna ko-
gukonda peab sündima või abielluma, sel-
leks ei saa lihtsalt hakata. Aga põhjapõdrad 
on toredad, olemuselt lammaste sarnased.

Ja loomulikult kõikidele hädaolukordade-
le tuleb oma aeg leida, päris tihti tuleb kogu 
päev ringi planeerida, sest mõni kaugel asuv 
patsient lööb kogu hoolikalt planeeritud päe-
vakava uppi.

Kui raske on erinevaid majapidamisi leida?
Erinevalt Eestist on Soomes kõikidel taludel 
aadressid koos tee nime ja majanumbriga. 
Isegi kui talu on kusagil paksu metsa sees, 
kus elavad ainult karud ja põdrad ning tele-
fonil pole levigi, näitab GPS paarimeetrise 
täpsusega koha ära.

Lisaks on isegi soodevahelisel kruusateel, 
mitukümmend kilomeetrit viimasest asusta-
tud elamust, ristmikul alati olemas tee nime-
ga silt. 

Kas vajadusel abilisi leidub? Kas abi tuleb 
pigem Eesti või Soome kolleegi poolt? Kas 
tudengeid kaasatakse töösse?
Siinsed vanemad kolleegid on alati valmis 
nõu andma kui tarvis. Praegusel hetkel on 
mul küll rohkem kolleege, kes on kooli lõpe-
tanud pärast mind. Aga suurem osa värskelt 
kooli lõpetanutest on juba töötanud vallas 
või kliinikus täiesti iseseisvalt ning pole nii 
abitud ja ebakindlad, kui mina värskelt lõpe-
tanuna alustasin. Viimase kursuse tudengil 
on litsents ja õigus iseseisvalt töötada ning 
tavaliselt töötab vähemalt suve kui mitte ko-
gu aasta enne lõpetamist kusagil asendaja-
na. Neil on parem iseseisva töö praktika, just 
klientidega suhtlemise ja üksinda otsustami-
se koha pealt. Nad on lõpetades tunduvalt 
iseseisvamad.

Viimase aasta jooksul on mul kliinikus ol-
nud üks abiline, kes aitab operatsioonidel 
ning igapäevaste toimetustega. Varem olin 
üksi, harva kui teine loomaarst samal ajal juh-
tus kliinikus olema. Ega üksi ikka operatsioo-
ni teha ei taha, aga mis hädaolukorras teha? 
Peab hakkama saama ja leidlik olema. Tege-
likult annab see päris hea kogemuse – kui 
üksi saad hakkama, saad ka koos abilisega.

Paljud vallaarstid teevad igapäevast tööd 
ikkagi ilma abiliseta.
Kui pikk on Soome loomaarsti tööpäev? 
Kas tööajaseadusest peetakse alati kinni? 
Kui pikk on puhkus?
Tööpäevad on pikad. Vähemalt minul on. 
Aga alati oleneb loomaarstist. Tavaliselt on 
tööpäev kaheksast neljani. Aga tööajaseadus 
vallaloomaarsti puhul ei kehti. Valla looma-
arst teeb reeglina ühe öövalve argipäeval 
nädalas ja ühe nädalavahetuse (reedel kella 
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16-st esmaspäeval kella 8-ni) kuus. Näda-
lavahetuse ja argiööde valvete eest saab ta 
teatud määral palgalisi puhkusepäevi. See 
eeldab 4 arsti tööd öövalvete korraldamisel. 
Valdades, kus on ainult üks arst, teevad naa-
bervallad omavahel koostööd.

Aga tihti juhtub, et keegi on haige, kee-
gi puhkusel, keegi koolitusel või on töökoht 
lihtsalt vakantne. Siis saavad kõik need üle-
jäänud lihtsalt rohkem vatti. 

Minu enda tööpäevad lõpevad tavaliselt 
kella kuue-seitsme, aga tihti ka kümne ajal õh-
tul. Harva kui valvekorra ajal midagi ei juhtu. 
Öövalvetega on vahel vedanud nii, et maga-
ma ei jõuagi, kella kaheksast algab juba uus 
tööpäev. Aga kuna minu pere on Eestis ja siin 
käin vaid tööl, siis teen ka tööd nii palju, kui 
füüsiliselt suudan. Kodus puhkan. Pikim „töö-
päev“ on olnud kaks nädalat ainukese loo-
maarstina nelja valla peale, kõik ööd valves, 
üksi, abiliseta. Juhtub, aga rohkem ei tahaks.

Milliseid erinevusi näed loomarstiks olemi-
se vahel Eestis ja Soomes? Kas Eesti ja 
Soome vahel on suured erinevused looma-
de ravis?
Seda ei oska võrrelda, sest ma ei ole Eestis 
iseseisva loomaarstina töötanud. Ravi on 
lemmikloomade puhul sarnane. Ainult siin-
sest ülikoolist on lõpetajatel kaasas reeglid, 
mida täpselt teatud juhtude puhul tegema 
peab ja kuidas. Ühesõnaga peab oskama 
ka näpuga järge ajada. Kui kõik reeglite järgi 
teed, on hästi ja keegi ei saa sind süüdistada 
selles, et tegid midagi valesti või jätsid tege-
mata. Ja Pharmaca Fennica Veterinaria on 
hea abimees ning igal loomaarstil käeulatu-
ses nagu kirikuõpetajal piibel.

Produktiivloomade puhul on reeglid ran-
ged. Penitsilliin ja punkt. Kõik teised anti-
biootikumid on igapäevases ravis tagavara-
ravimid, neid kasutatakse äärmistel juhtudel. 
Pigem surm kui midagi muud. Ehk siis kar-
jast välja. Mõju resistentsuse tekkele ja seelä-
bi inimesele on esmajärjekorras. Ja ega loo-
maomanikul siin sõnaõigust ei ole ka.

Eriti tugevalt on sellistest reeglitest kinni-
pidamist tunda noorte loomaarstide juures. 
Vanemad kolleegid on juba leebemad, aga 
võrreldes Eestiga on siinne loomaarstide 
enamus kümne küünega reeglites kinni. Kui 
ei riku reegleid, ei tule ka pahandusi.

Kas Soome loomaomanikku on kerge tee-
nindada?
Ei. Nagu mujalgi maailmas, on internetil oma 
mõju. Need isehakanud eksperdid, kes kõike 
teavad, on kahjuks väga aktiivsed. Aga siis-
ki suurem osa siinseid inimesi on väga hästi 
kursis lemmikloomade tavapäraste vajadus-
tega. Neile pole vaja seletada, miks peab 
vaktsineerima või ussirohtu andma. Aga nad 
oskavad ka küsida küsimusi, mille peale ise 
ei oskakski tulla.

Naeratuse eest palka ei maksta, ja Soome 
loomaomanik on suhteliselt teadlik, mida ta 
oma raha eest saama peaks.

Produktiivloomade omanike kaitseks võin 
öelda, et neil on kainet mõistust. Looma 
väärtust arvestatakse rahas ja ainult „lem-

mikute“ ning parimate puhul tehakse kõik, 
kui on veel kasvõi õhkõrn võimalus, et loom 
saab terveks. Võibolla tuleneb see kaugusest 
pealinnast, aga ka paljud väikeloomaoma-
nikud siinpool saavad aru, kui öeldakse, et 
nüüd on kõik. Rohkem teha pole võimalik!

Kuidas suhtutakse eestlasest looma-
arsti Soomes (kolleegid ja kliendid)?
Siin, põhjas suhtutakse küll hästi. Vahel küsi-
takse, millal siia kolid ja kas liiga pikk kodu-
tee ära ei väsita? No keda pea 1000 km auto-
sõitu jutti ära ei väsitaks? Aga kodutee olgu 
ükskõik kui pikk, see on ikkagi kodutee.

Kolleegidel tundub ükskõik olevat, kust 
pärit; peaasi et tööd teed ja teistega hästi lä-
bi saad. Minusse suhtutakse hästi. Eestlane 
üldiselt tööd ei karda ja viriseb vähe. Kohu-
setunne on siin väga vajalik. Isegi kui enam 
kuidagi ei jaksa, tööd tuleb ära teha. Kliendid 
peavad sellest väga lugu.

Mõningad tunnevad uudishimu, et kust 
pärit ja kuidas läheb ja kuidas elu ka Eestis 
on? Eriti uudishimulikud on talunikud, küsi-
takse kõike, ka Eesti loomakasvatuse kohta. 
Imestavad meie suuri lüpsikarju.

Kas Soomes satub loomaarst tihti kohtu-
vaidlustesse ja kuidas ennast sellistes olu-
kordades kaitsta?
Vallaarstil on vastutuskindlustus ja meie val-
las kaitseb vald oma töötajaid. Või kui loo-
made väärkohtlemise asi jõuab kohtusse, 
siis esindab valda kohtus juhtiv loomaarst. 
Meil on selleks valitud üks loomaarstidest, 
kes saab teistest rohkem teha paberitööd ja 
peab lahendama jooksvaid probleeme. Näi-
teks tehnikat puudutavaid, asendajate, tööta-
jate omavahelisi probleeme.

Minul on üks loomade väärkohtlemise 
juhtum käinud kohtus, kus omanik polnud 
määratud tegevusega rahul, aga protsessis

olin ainult kõrvaltvaataja. 
Vastutuskindlustus kaitseb valeravi ja eba-

õnnestumiste ning – minu suureks imestuseks 
Soomes tööd alustades – ka laiskuse eest.

Rahulolematuid kliente on alati. Mõned ik-
ka esitavad kaebuse vallale. Vaadatakse üle, 
küsitakse loomaarstipoolset selgitust ja kui 
sa reegleid pole rikkunud, siis on kõik korras. 
Üldiselt saadakse siiski kokkuleppele. Aga 
see on ka põhjus, miks loomaarstid rangelt 
reeglitest ja ravinõuannetest kinni peavad. 
Kui oled kõik õigesti teinud, pole vaja ka mi-
dagi karta.

Kuidas hoolitsed enesetäienduse eest? Kas 
Soomes on täienduskoolitusi nõudev 
seadus, kuna teadaolevalt on Soome loo-
maarstilitsents eluaegne?
Soomes on loomaarstilitsents eluaegne. 
Aga Soome teadliku kliendi jaoks peab en-
nast ise kogu aeg täiendama. Praeguseni 
olen pidevalt täiendanud oma erialast raa-
matukogu, kogunud infot nendelt kolleegi-
delt, kes on käinud koolitustel ja suur aja-
kulu on endal läinud Soome vallaametniku 
paberimajanduse tundmaõppimiseks. Plaa-
nis on järgmise aasta jooksul ka vähemalt 
ühel rahvusvahelisel koolitusel osaleda.
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Minu teada mujal kui Soomes õppinud 
valla loomaarstil on küll nõutav teatava koo-
lituse läbimine, vähemalt sel aastal korraldati 
spetsiaalselt välismaal õppinud loomaarsti-
dele koolitusi, et neid Soome seadusandlu-
sega ja vallaamentiku tööga kurssi viia. Hea 
keeleoskus on vallaarstile väga oluline, õi-
gusalast teksti võib väga raske lugeda olla.

Kuidas hindad Eestist saadud loomaarsti-
haridust Soomes töötamiseks? Kas oled 
töö käigus tundnud puudujääke oma hari-
duses? Kui jah, siis mis oleks võinud olla 
teisiti?
Haridus on väga hea. Teadmisi on piisavalt, 
produktiivloomade poolelt mõningaid koge-
musi on rohkem kui siinsetel lõpetajatel. Aga 
praktilise poole pealt oleks võinud rohkem 
erinevaid operatsioone olla. Oleks tahtnud 
harjutada erinevate operatsioonide tegemist, 
õmblusi ning pisiasju, mida kogenud arstid 
nii igapäevaselt võtavad, et nendele enam 
tähelepanu ei pööra, aga algajal loomaarstil 
alguses kuidagi välja ei taha tulla. Esimene 
keisrilõike operatsioon lehmale oleks läinud 
vähe libedamalt, kui poleks pidanud õpikust 
vahepeal sõrmega järge ajama, et mida järg-
misena teha.

Aga paljudes kliinikutes pole nii esmaklas-
silisi seadmeid ja aparatuuri kui ülikoolides. 
Oleks ehk võinud rohkem kogemusi olla mi-
nimaalsete vahenditega ja seadmetega töö 
tegemise koha pealt.

Kuidas suhtud sellesse, et eestlastest loo-
maarstide arv Soomes pidevalt suureneb?
Ei teagi, kuidas suhtuda. Imelik, et Eesti far-
mid ja kliinikud ilma loomaarstideta hakkama 
saavad? Kui loomaarstide puudus suur on, ei 
tohiks farmid ju kuidagi ravimeid kätte saa-
da. Eks peamine põhjus ole kindlasti palk. 
Aga ka töötingimused. Õigemini see, kuidas 

loomaarsti suhtutakse. Ju siis pole vajadus 
loomaarsti järele farmis piisav, kui ei olda 
nõus elamisväärset palka maksma. Nõudlus 
kujundab pakkumise.

Arvate, et siin on perefarmil lihtne maks-
ta loomaarstile tasu? Paljudele on see väga 
kallis väljaminek ja enne ikka arvutatakse ra-
hasse kui loomaarst kutsutakse. Suur osa ini-
mesi ei suuda koera keisrilõiget maksta, mis 
paneb jälle loomaarsti raskesse olukorda. Et-
tenägelikul inimesel on selleks kindlustused. 
Aga needki on kallid.

Sinu soovitused vastsetele lõpetajatele?
Saada võimalikult palju erinevaid kogemusi. 
Kogemused on need, mis loevad. Harjuta-
da kätt, lugeda, uurida lisa ja teha nii palju 
tööd, kui ainult jaksad. Hea ja mitmekülgse 
kogemustepagasiga on endal kindlam tunne 
ja julged ka küsida seda, mida tahad. Julget 
pealehakkamist!

Soome põgenemine ei pruugi aidata. Siin 
on võimalik ka läbi põleda. Värskel lõpetanul, 
kel soome keel ka kehvavõitu, on siin ikka vä-
ga raske alustada. Ja paljud kohalikud looma-
arstid on ületöötanud ning tihti haiguslehel.

Nagu ütlesin, Soomes peetakse looma-
arsti Jumalaks. Aga see siin pole siiski Paradiis.

Plaanid Sa kunagi Eestisse tagasi tulla?
Ikka. Algul plaanisingi siia vaid paariks aas-
taks kogemusi omandama tulla. Praegugi 
käivad mõtted peas, et kui Eestis alustada, 
siis kus, millal, kellega ja mismoodi. Praegu 
on mul mitmekülgne ja huvitav töö, mida 
ma naudin. Mulle tõesti meeldib mu töö. 
Kunagi ei tea, mida päev toob ja milliseid 
juhtumeid tuleb lahendada. Mingi hetk mui-
dugi muutub seegi rutiiniks ja peaks edasi 
liikuma. 

Mulle on siin pakutud püsivat ametikohta. 
Tahaksin siiski töötada Eestis. Järjest tiheda-
mini mõtlen ikka Eestis töötamisest. Siin on 
ikka võõras riik ja kodu on kodu. Miski ei kor-
va seda, et saad õhtul minna oma koju oma 
pere juurde. Mõtteid on igasuguseid. Võib-
olla tasuks luua kasvõi mõne teise loomaa-
rstiga kahasse ettevõte, mis siis farme tee-
nindaks ja lihtsamaid väikeloomade ravitee-
nuseid pakuks. Samas võiks ju ka praeguse 
töö kõrvalt Soomes osakoormusega Eestis 
töötada.

Millistel tingimusel tuleksid tagasi Eestisse?
Kõige raskem küsimus. Tingimused on oma-
vahel seotud. Lepiks ka siinsest väiksema 
palgaga, kui töötingimused on väga head. 
Aga ei taha teha tööd, kus tulemust ei ole ega 
tule ja loomaarstist kõnnitakse üle ning päe-
vast-päeva jooksed nagu peaga vastu seina. 
Suhtumine loomaarsti peaks olema parem. 
Võibolla läheks suhtumine paremaks, kui 
farmiomanik rohkem loomaarstist sõltuks?

Mulle meeldib teha tööd nii suur- kui väike-
loomadega. Töö mitmekesisus oleks tähtis.

Aga selge on see, et ei saa loota sellele, et 
keegi teine olukorda Eestis muudaks. Samas, 
siin töötamine on andnud kõvasti enesekind-
lust juurde ja eks see tuleb igal juhul kasuks.

Ükskord peab selle sammu astuma.

VARIA

 Vallaarstina tuleb tegeleda nii suur- kui väike-
loomadega
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Uus elukutse – loomaarsti abiline
Priit Koppel

ELÜ

Miks on vaja õpetada ja anda sellist kutset 
nagu on loomaarsti abiline? Me kõik oleme 
arstidena mingil hetkel tundnud puudust 
heast abilisest. Ajal, mil loomaarst looma-
de ravimisega tegeleb, saab abiline suhelda 
klientidega, lahendada jooksvaid probleeme 
ning vajadusel loomaarsti aidata. Abiline 
tagab praksises töö sujuvuse. Selleks, et 
eriala oleks võimalik õpetada, on vaja kut-
sestandardit. Hea kutsestandard on heal ta-
semel õppekava aluseks.

Esimest korda kerkis see teema üles 
2008. aastal. Arutelu algatajaks oli tol hetkel 
Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, praegu-
ne Järvamaa KHK. Kool nimelt otsis endale 
uusi erialasid. Ühise arutelu käigus leiti, et 
selline eriala võiks väga atraktiivne olla. Koo-
lil oli olemas juba ka nägemus sellest, mida 
tuleks antud erialal õpetada. Õnneks kaasati 
õppekava arutamisele ka loomaarstid. Loo-
maarstide seisukoht oli siis, et antud õppe-
kava alusel pole loomaarsti abilist võimalik 
koolitada. Sinnapaika see idee soiku jäigi.

Aastal 2010 kerkis teema uuesti üles ja 
seda juba märksa konkreetsemal kujul. Jär-
vamaa KHK-l oli asjast juba selgem visioon 
tekkinud. Esimesele ümarlauale olid kokku 
kutsutud esindajad Järvamaa KHK-st, Vete-
rinaar- ja Toiduametist, Põllumajandusmi-
nisteeriumist, Kutsekojast, ELÜ-st ja EVS-ist. 

Oldi ühel nõul, et antud eriala on vajalik 
ning et kutsestandardi koostavad erialaor-
ganisatsioonid koostöös VTA-ga. JKHK pidi 
omalt poolt tagama õppekava koostamise 
ja ka õppejõudude olemasolu.

Kutsestandardi I versioon kinnita-
ti 29.12.2010, II versioon sai kinnituse 
04.03.2010. Õppekava koostati loomaarsti-
de ja JKHK õppejõudude poolt. Kinnitatud 
sai see 08.02.2012. Alates 01.09.2012 alus-
tati antud õppekava alusel JKHK-s looma-
arsti abiliste väljaõpet. Õppima said asuda 
keskharidusega inimesed.

Kindlasti on antud erialal vajalikud ka 
teatud isikuomadused, ilma milleta ei saa 
antud erialal tööd teha – pingetaluvus, 
emotsionaalne stabiilsus, suhtlemisoskus, 
empaatia- ja õppimisvõime, usaldusväär-
sus, vastutustunne, viisakus, diskreetsus ja 
lojaalsus.

Hetkel toimub õpe kaugõppe vormis. Õp-
pekava üheks lähtealuseks on koolitada abi-
list nii väike- kui suurloomapraksise jaoks. 
Peale õppekava läbimist peavad õpilased 
sooritama kutseeksami. Õppekava eesmärk 
on on võimaldada õppijal omandada tead-
mised, oskused ja hoiakud töötamiseks ve-
terinaaria valdkonnas loomaarsti abilisena 
ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja 
elukestvaks õppeks.

Õppekavas on 60 õppenädalat. Sellest on 
üld- ja põhiõppenädalaid 52, millest prakti-
lisi töid on 17 ning praktikat 16 nädalat. Ka-
heksa õppenädalat on valikõppe jaoks. Prak-
tika sooritatakse erinevate praksiste juures 
ja see jaguneb võrdselt pooleks väike- ja 
suurloomapraktikate vahel. Õpingud on ja-
gatud õpimoodulitesse: koduloomade ana-
toomia ja füsioloogia, loomade hooldamine, 
töötamine praksise registratuuris, erialane 
võõrkeel, diagnostiliste protseduuride teos-
tamine, raviprotseduuride teostamine, kirur-
giliste operatsioonide ettevalmistus, assis-
teerimine ja üldanesteesia jälgimine, labo-
ruuringute läbiviimine. Õpilastele õpetatak-
se üld- ja põhiõppe nädalatel anatoomiat ja 
füsioloogiat, kliinilist diagnostikat, mittenak-
kavaid ja nakkavaid haigusi, kirurgia aluseid, 
a- ja antiseptikat, suhtlemist, farmakoloo-
giat, erinevate loomaliikide söötmist ja pida-
mist. Valikainete hulka kuuluvad eksootiliste 
lemmikloomade pidamine ja hooldamine, 
erinevate loomade massaaži ja füsioteraa-
pia alused, tööohutus, põllumajandusloo-
made seemendamine, loomade esmaabi, 
raamatupidamine, majandusõpe, äriplaani 
koostamine, õigusõpetus ja erialane võõr-
keel. Esimest kursust õpetavad loomaarstid 
erinevatest erapraksistest, Eesti Maaülikooli 
ning Järvamaa KHK-e õppejõud. Peale koo-
li lõpetamist peab abiline olema suuteline 
loomaarsti abistama erinevate manipulat-
sioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega 
ja tagab loomaarsti töö sujuvuse, osaledes 
võimetekohaselt meeskonnatöös. Tema 
tööülesanneteks on loomadele diagnostika 
tegemine, loomade hooldamine ja raviprot-
seduuride läbiviimine loomaarsti järeleval-
ve all. Loomaarsti abiline töötab iseseisvalt 
olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, 
kuid mis võivad ootamatult ka muutuda.

Ta korraldab oma tegevust ja kohandab 
seda vastavalt olukorrale ning vastutab oma 
tööülesannete täitmise eest.

Esimesele I kursusele võeti vastu 15+11 
soovijat üle Eesti. Eriala õppida soovijaid oli 
30. Üheks eelduseks vastuvõtmisel oli see, 
et tulevased kutseomandajad juba tööta-
vad loomaarsti praksistes abilistena. Ei saa 
muidugi märkimata jätta, et kursus koosneb 
ainult naissoo esindajatest. Esmamuljed 
sellest kursusest on vaatamata väikestele 
kasvuraskustele, mis taolistes ettevõtmistes 
tavaliselt juba ette teada on, õppejõududel 
siiski väga head.

Jääb vaid loota, et tulemused ei lase end 
kaua oodata ning on peatselt nähtavad mu-
hedalt rahuloleva muigena nii loomaarstide, 
õppejõudude kui ka patisentide ja nende 
omanike nägudel!
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Dr. Margit Veelman, 
loomaarsti Elutöö preemia laureaat 2012

Tiina Toomet

Tiina Toometi Loomakliinik

Selles, et minust sai loomaarst on ”süüdi” 
dr. Margit Veelman. Tema oli eelmise sajan-
di seitsmekümnedatel Tallinna Loomaaias 
arstiks ja ravis meie puudel Poskat, kui see 
koerte katku haigestus. Poskat päästa ei õn-
nestunud, aga tollase 10-aastase plikatirtsu 
hinge jäi tohutu vaimustus ja imetlus selle 
kauni, õblukese naise vastu, kes muuhulgas 
julges ka tiigri puuri minna. 

Vanast ”Nõukogude Naisest” lugesin, kui-
das doktor pistab käe puurivarvade vahelt 
sisse ja sügab tiigrit kõrva tagant. Ajakirja-
nik Ilmar Roodenit teeb rahutuks tiigri järjest 
valjenev urin, aga Margit Veelman naeratab, 
silub looma kõrvatagust ja kaela rahulikult 
edasi: ”Ta lööb ainult nurru. Tal on hea ol-
la.” Ning räägib siis sellest, kuidas lõvi süsti-
miseks aetakse ta väikesesse puuri, tõmma-
takse saba puurivarvade vahelt välja ja sin-
na süst tehaksegi. Või jutustab 5-meetrisest 
püütonist, kes oli ennast veekraani otsas 
lõhki rebinud. ”Algul asetati ta lihtsalt põ-
randale, iga meetri peal oli mees hoidmas, 
et ta kedagi hammustada ega kägistada ei 
saaks. Ja ometi siples nii, et päris võimatu 
oli haava õmmelda. Kord aga päris juhusli-
kult tõstsime ta maast üles ja hiidmadu oli 
täitsa abitu, sest puudus toetuspunkt.”

Mina nurusin end alati kaasa, kui mu 
ema läks meie koera dr. Veelmani juurde 
vaktsineerima. Koerte katku vastast vakt-
siini sai ainult loomaaiast tutvuse kaudu ja 
kuna meie eelmine koer oli katku surnud, 
ei jätnud me nüüd kunagi vaktsineerimist 
tegemata. Loomaaed asus tol ajal Kadrioru 
ja Lasnamäe vahel Mäekalda tänaval ja pol-
nud seal mingit õiget kliinikutki. Ainult kaks 
tuba ja operatsioonilaud, aga mulle tundus 
ikkagi kõik erakordselt põnev. Ükskord õn-
nestus mul ennast kaasa kaubelda tuttavale, 
kelle koer oli käppa vigastanud ja dr. Veel-
mani juurde õmblema sõitis. Kõik proovisid 
dr. Veelmani juurde pääseda ja ma võin vaid 
ette kujutada, missuguse pinge alla pidi ta 
pidevalt elama, vastutades ühtaegu looma-
aia loomade eest ning olles samal ajal suure 
hulga koeraomanike ainuke ja viimane loo-
tus.

Tol ajal ei olnud Tallinnas ju peaaegu üld-
se mingisugust abi võimalik saada. Praegu-
se Västriku kliiniku majas asus Veterinaar-
Sanitaarjaam, kus osutatav teenus oli selle 
nimetuse vääriline: ükskõikne ja oskama-
tu. Hiljem läks dr. Veelman eelnimetatud 
asutusse tööle loomaarstiks ja minu jaoks 
omandas see koht alles siis ka raviasutuse 
tähenduse. Minu esimene praktika möödus-
ki seal dr. Veelmani käe all.

Margit Veelman on sündinud 31. det-
sembril 1928. Harjumaal Valingul Koka ta-
lus. Hobused, koerad ja kassid olid tule-
vase loomaarsti suurteks lemmikuteks, nt 
kord, kui ta kahe-aastase tüdrukutirtsuna 
koduhoovist ära kadus, leiti ta lõpuks üles 
hobuste juurest tallist. Lambaid kartis väike 
Margit aga pööraselt.

Peale Veterinaariateaduskonna lõpeta-
mist töötas Margit Veelman 9 aastat Kei-
la Veterinaarjaoskonnas. Piirkond oli väga 
suur: sinna kuulus 5 kolhoosi ja lisaks veel 
Keila, Paldiski ja Klooga erasektor. Patsienti-
de juurde sõitmiseks kasutati rongi, kolhoo-
si veoautot, hobutransporti, vana villist ja 
mootorratast. See oli alustavale loomaars-
tile raske aeg, sest sööta nappis ja loomad 
nälgisid. Tegeliku ravimise ja abi andmise 
asemel tuli tegeleda totrate seletuskirjade 
kirjutamise ja aruandmisega linna tšinovni-
kutele. 

Uus väljakutse oli loomaarsti ametikoht 
Tallinna Loomaaias. Teadmisi ei olnud, aga 
aitasid Rootsis elavalt vennalt saadud raa-
matud.

Dr. Margit Veelman 
(foto: Tavi Grepp)
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Margit Veelman on ise meenutanud:

”Vanas loomaaias olid kehvad töötingi-
mused: territoorium oli väike ja asetses lin-
na sees. Puurid sageli väikesed ja halvasti 
ehitatud nii, et üsna tihti pääses mõni loom 
välja või põgenes lausa linna peale. Suurem 
osa loomaaiatöötajaist armastasid loomi 
ning töötasid seal rõõmuga, kuigi palk oli 
väike ja töö hädaohtlik. Üks minu esimesi 
õnnestumusi oli hülgepoegade üleskasvata-
mine. Hülged poegivad varakevadel mere-
jääl ning kahe poja südides jätab ema sageli 
teise poja maha, kes on siis surmale määra-
tud. Inimesed, kes juhtusid neid leidma, tõid 
loomakesed loomaaeda, kus pakutav söök 
ei olnud neile sobiv ning loomade ei jäänud 
ellu. Lugesin hülgepoegade üleskasvatusvii-
sist ja söödast, mida kasutati USA loomaae-
dades. Hakkasin seda praktiseerima ning asi 
õnnestus. Söötsime hülgepoegi sondi abil 
veega segatud kalahakklihaga. Peale beebi-
karva äratulekut viisime hülgepojad bassei-
ni ja minu jaoks oli see suur pidupäev.”

Toreda  loo räägib ta ka mao sidumisest:

”Olime saanud kord loomaaeda umbes 
3-meetrise võrkpüütoni ning leidsin, et tal 
olid soomuste vahel väikesed haavandid. 
Ilm oli ilus ja soe, tõime püütoni välja rohu-
platsile, kus ma siis haavandeid ravisin. Ku-

na haavandid olid üle kogu keha, panin loo-
ma ümber sideme, et ta ravimeid kohe ma-
ha ei nühiks. Olin teinud korraliku sideme 
kolmemeetrisele maole, mis oli päris kena 
vaadata. Ei läinud aga palju aega, kui madu 
tegi end peeneks ning libises osavalt teda 
katnud sidemest välja ja paistis, nagu oleks 
ta kõrval sama kujuga valge madu. Pärast 
seda ma ei sidunud enam kunagi madusid.”

Kaheksakümnendate alguses läks dr. 
Veelman tööle Tallinna linna Veterinaar-Sa-
nitaarjaama, kus töötas kuni pensionile jää-
miseni. Selleks ajaks oli poliitiline olukord 
sedavõrd muutunud, et tal lubati venna 
juurde Rootsi sõita. Ise on sellest rääkinud 
nii: ”Hakkasin kiiresti rootsi keelt tuupima, 
et saaksin mõned eksamid ümber teha ja 
taas tööle hakata, sest tollal oli Rootsis loo-
maarstide puudus. Tegin Stockholmi ülikoo-
li juures eksameid, kui ühel päeval helistati 
mulle koju Veterinaariavalitsusest põhjusel, 
et kuna ma olin saanud 60 aastat vanaks, ei 
saanud mulle anda enam õppelaenu. Jätsin 
õppimise pooleli ja kuna olin keele selgeks 
saanud, hakkasin raamatuid lugema.”

Peale 16 võõrsil veedetud aastat, tuli 
Margit Veelman kodumaale tagasi ning elab 
jälle Tallinnas.
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Toivo Järvisele, kelle sulest ilmus 2011. 
aasta parimaks kõrgkooliõpikuks tunnista-
tud 756-leheküljeline „Veterinaarparasito-
loogia“.

ELÜ 2012. aasta elutöö auhinna pälvis 
kauaaegse tänuväärse töö eest loomaarsti-
na Margit Veelman.

Juba kolmandat aastat Dimela poolt kon-
verentsil välja antava missioonipreemia lau-
reaadiks valiti veterinaarstomatoloog Kadri 
Kääramees. Preemiaga tunnustati K. Käära-
mehe mitu aastat kestnud tööd hambatee-
malise konverentsi ja VetLabi korraldamisel.

Täname korraldajaid tubli töö eest ja koh-
tume jälle järgmisel aastal!

Konverents Veterinaarmeditsiin 2012 

Ülevaade

26.–27. oktoobril toimunud konverents Ve-
terinaarmeditsiin 2012 oli oma järjekorras 
juba 20. Osalejaid oli konverentsil kokku 
238, neist tudengeid 97.

Konverentsile eelneval päeval oli varem 
registreerunuil võimalik osa võtta töötuba-
dest. Suurloomaarstide töötoas said 15 osa-
lejat EMÜ suurloomakliiniku loomaarstide 
Alar Onoperi ja Hertta Pirkkalaineni juhen-
damisel kätt proovida veise laparotoomias 
ja rumenotoomias. Väikeloomaarstide töö-
tuba juhendasid veterinaarstomatoloogid 
Kadri Kääramees, Helena Kuntsi-Vaatovaara 
(DVM, Dipl. EVDC, Dipl. AVDC) Soomest 
ja Jerzy Gawor (DVM) Poolast. Väikelooma 
tavapraktikutele mõeldud põ-
hioskuste töötoas omandasid 
28 osalejat teoreetilisi ja prak-
tilisi teadmisi suukaardistami-
ses, hambakivi eemaldami-
ses, röntgendiagnostikas ja 
hammaste eemaldamises. 

Konverentsi esimese päe-
va õhtul resto ranis Atlantis 
toimunud pidulikul banketil 
omistas Eesti Loomaarstide 
Ühing 2012. aasta loomaarsti 
tiitli Eesti Maaülikooli veteri-
naarmeditsiini ja loomakas-
vatuse instituudi nakkushai-
guste osakonna professor 

AS Remediumi esindaja 
andmas üle aasta 

loomaarsti auhinda. 
Paremal ELÜ president 

Priit Koppel.
(foto: ELÜ)

 Kadri Kääramees 
juhendamas 

väikeloomaarstide 
töötoas

(foto: Dimela)

Priit Koppel ja Paavo Kõiv 
tutvumas lehma sisemaailmaga. 
Juhendamas Alar Onoper
(foto: ELÜ)
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Loomaarst muigab

Madis Aidnik

Õppejõuna Narva maanteel

1. augustil 1975. aastal sain assistendiks 
kirurgia ja sünnitusabi kateedris. Kateed-
ri ruumid paiknesid hoones Narva mnt 84. 
Alumist korrust jagasime 1963. aastal asu-
tatud Vabariikliku Veterinaarpolikliinikuga. 
Kitsaste olude sunnil tekkinud moodustis 
oli kliiniku ühiskasutaja ja tulevaste looma-
arstide kliinilise õppe süda. See süda lõi pä-
ris hästi, kuid aeg-ajalt t ekkis rütmihäireid. 
Kord tahtis üks osapool kodasid ja siis jälle 
teine pool – vastupidi – vatsakesi stimulee-
rida. Kõigele vaatamata sidus meid sõnul-
seletamatu kollegiaalsus ning reaalsus- ja 
huumoritaju. Nüüd asja juurde.
• Noore assistendina sattusin ühe toreda 

kursuse juhendajaks. Sellel kursusel oli 
veel suhteliselt palju noormehi, kellest 
hiljem rajoonide (maakondade) pealoo-
maarstid said. Stuudiumi ajal ei tekitanud 
nemad mulle, ja loodan, et ka mina neile, 
erilisi probleeme. Juba küpsete arstidena 
rääkis üks neist mulle mõndagi, milliste 
„tükkidega“ hakkama said. 

• Nõukogude ajal saadeti esmakursusla-
sed septembrikuuks majanditesse. Üks 
rühm meie tudengeid oli pandud sigalat 
remontima. Aedikutes olevat olnud häs-
ti nuumatud sead. Poisid olid naljaviluks 
seatalitajat lollitama hakanud, et neil kõht 
tühi ja et nemad tapavad lõunaks sea ära. 
Naisterahvas olevat selle peale irvitanud 
ja öelnud, et proovige ainult! Meie poisid 
olid enamasti maalt ja naljaviluks torka-
sidki sea ära. Talitaja tõstnud käed taeva 
poole ja kiljunud: „Issand, nad tapsidki 
sea ära!“

• Kolmandal kursusel saadeti tudengeid es-
makordselt veterinaararstide juurde suvi-
sele praktikale. Seda praktikat kureerisin 
palju aastaid. Tudengid valisid koostatud 
nimekirja järgi kolhoose ja sovhoose, ku-
hu minna. Ungarlasest üliõpilane Deineš 
oli valinud Adavere näidissovhoosi. Selle 
majandi pealoomaarst oli Roland Karu. 
Ta oli konkurentsitu autoriteediga looma-
arstide seas ja mis seal salata – teda kart-
sid ka kõik tema kodumajandi loomakas-
vatajad karjakuni välja. Kolleeg Karu info 
järgi oli juhtunud järgmine lugu. Üliõpila-
ne oli helistanud, et tema tuleb praktikale 
sellel ja sellel kuupäeval. R. Karu öelnud, 
et tulgu aga pealegi, lisades: „Tulen kok-
kulepitud ajal Põltsamaale autoga vastu.“ 
Kokkulepitud ajal üliõpilast bussijaamas 
polnud. Elukogenud mehena oli kolleeg 
läinud miilitsasse. Poiss oligi soolaput-
kas, kuna oli õhtul sõbraga kõvad tropid 
teinud. Pärast lahtilaskmist hakati sõitma 
Adavere poole. Tudeng oli rapitud olekus 
olnud ja sõnanud: „Nüüd pean ma end 
üles pooma.“ Selle peale pidas kolleeg 
auto kinni, ulatas praktikandile sedelga-
rihma ja öeldes: „Telefonipost on seal ja 
lase aga käia.“ Elu olevat armsaks saanud 
ja ehk teenib seda kusagil tänagi.

• Vabariikliku Veterinaarpolikliiniku kaua-
aegseks põhituumikuks olid Hubert Pär-

nakivi (juhataja), Juhan Kasak (kirurg), 
Vello Jõks (günekoloog). Kõik nad olid 
koloriitsed ja mällu jäänud inimesed. 
Ühel ilusal päeval Juhan Kasak kiitles, 
et vaadake mehed, kus mul on nimi, loe 
eest või tagant, ikka Kasak. Hubert, kes 
seda kuulis, sõnas: „Mis sellest, aga loe 
oma eesnime tagant ettepoole.“ Vello 
Jõks oli äkilise iseloomuga. Samas mõ-
ne hetke pärast kahetses ja püüdis asja 
klaarida. Kord ütles Vello Juhanile üpris 
halvasti. Mõne aja pärast tuli klaarima: 
„Juhan, saa aru, mul on selline iseloom.“ 
Aga Juhan vastu: „Homsest hommikust 
alates hakkab asi käima nii. Tulen tööle, 
annan sulle vastu pead ja selle peale üt-
len, et ära pane pahaks, mul on selline 
iseloom. Ja Vello, kui sind vaadata, siis 
tundub, et Venemaal on nälg.“

• 1977. aastal seisid teaduskonnas ees de-
kaani valimised. Samal ajal oli Tallinna 
loomaaiast kliinikusse opereerimiseks 
toodud skrotaalsongaga must makaak. 
Ahv oli kirurgia maneežis raudpuuris ja 
tatistas iga mööduja pihta. Mulle mee-
nutas see elukas suurt vene mässajat Pu-
gatšovi. Puurist läks mööda kolleeg Toivo 
Suuroja, kes kummardus ja sõnas: „Ah 
see on siis meie uus dekaani kandidaat.“

• Järgmiseks dekaaniks sai histoloog dot-
sent Hanno Kübar, kes oli ülimalt aus, 
kuid administraatorina liialt inimesi usal-
dav ja teda võis lihtsalt haneks tõmmata. 
Bussijuhiks oli raudtorudest läbi käinud 
ja huumoritajuga Endel Lukk. Dekaan oli 
lasknud välja uurida, et Elvas on müügil 
vesiemulsiooni, mida ühe lae värvimi-
seks hädasti vaja oli (defitsiidiühiskond). 
Kübar andis bussijuhile omast rahakotist 
raha. See otsustas nalja teha: „Dekaan, 
mina olen nõrga iseloomuga. Nõos kee-
ran poodi, ostan napsi ja läinud on sinu 
raha ja värvist oled ka ilma.“ Nägin situat-
siooni pealt. Kolleeg oli tõelise dilemma 
ees. Suure surmaga saime selgeks teha, 
et tegu on naljaga.

• NSVL lõpu eel tekkis suur bensiinipõud. 
Eelpool mainitud bussijuht ütleb mulle 
keset päeva, et tal on viimane tilk bensiini 
paagis. Teadsin, et talonge on, kuid limii-
ti pole. Õppetöö seismajäämine oli silme 
ees. Endel soovitas, et pangu ma lips ette 
ja ülikond selga ning lähme mitte bussi-
ga vaid „sinise“ ristiga UAZ-ga bensiini-
jaama. Ehk „nõiud“ Johani jutuga midagi 
välja. Jaamas oli luuk kinni. Koputasin 
kui taeva väravale. Tehakse lahti: „Mis ta-
had?“ „Mul siin vetabiauto, kiire väljakut-
se, aga bensiini netu.“ See naine oli lah-
ke. Ütles, et tulgu ma tagauksest sisse. 
Mõtlen: „Milleks?“ Lähen ja sees proua 
juhatas mulle lahkelt WC ust. Miks? „Te ju 
tahtsite vett“, on vastus. Selgitasin, et te 
kuulsite ennist valesti. „Ma tahan vetabi-
villisele bensiini.“ Naersime. Tänu sellele 
sain õppetöö jälle käima.

(Järgneb)
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Sigade klassikalise katku puhang Lätis

Novembris diagnoositi Läti idapiiril ja Pihk-
va oblastis kodusigadel sigade klassikaline 
katk. On väga suur oht, et haiguspuhang 
võib jõuda ka Eestisse.

Sigade klassikalise katku puhangu tõt-
tu Läti Vabariigis kehtivad Eestis alates 
28. novembrist täiendavad loomatauditõrje 
abinõud. Veterinaar- ja Toiduamet tuletab 

loomapidajatele ja -vedajatele samuti meel-
de, et vajalikud bioohutusmeetmed oleks 
rangelt täidetud.

Veterinaar- ja toiduamet. Uudised ja teated 
[http://www.vet.agri.ee/?op=news&id=182]
(02.12.12)

Uus väitekiri kaitstud

ELR toimetus õnnitleb Kerli Raaperit, kes 23. 
novembril kaitses edukalt väitekirja „Veis-
te herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, 

mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise 
karjades“ filosoofiadoktori kraadi taotlemi-
seks veterinaarepidemioloogia erialal.

Kerli kolleeg Merle Toomi õnnesoove vastu võtmas
 (foto: ELÜ)
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Viinakuu keskel lahkus 
meie hulgast emeriitdot-
sent Jaagup Alaots, lugu-
peetud kolleeg, kauaaegne 
EPA ja EPMÜ loomaarsti-
teaduskonna õppejõud ja 
teadlane.

Jaagup Alaots sündis ja 
kasvas Tartu linnas. Pärast 
M. Härma nimelise Tartu 
2. Keskkooli lõpetamist va-
lis ta õpingute jätkamiseks 
EPA veterinaariateadus-
konna, mille lõpetas 1965. 
aastal. Lõpetamisejärgselt, 
aga alles pärast nõukogu-
de sidevägedes armeeteenistuse läbimist, 
suunati ta tööle Uula sovhoosi praeguses 
Puhja vallas Tartumaal, kus ta 1967–1968 
töötas ka peaveterinaararsti ametikohal. 
1968. aastal kutsuti lahkunu tööle Balti 
Tsonaalsesse Teadusliku Uurimise Veteri-
naarlaboratooriumisse. Seal pühendus ta 
teadurina teadustööle enam kui kümneks 
aastaks (1968–1979). Sel perioodil valmis 
ka veterinaariakandidaadi dissertatsioon 
teemal “Tibude lümfoidkoe varajased his-
toloogilised muutused tervetel ja pullo-
roosihaigetel tibudel”, mille ta 1976. aas-
tal edukalt kaitses.

Juba 1972. aastal algas Jaagup Alaot-
sa pedagoogiline tegevus patoloogilise 
histoloogia alal tollases EPA patoloogilise 
anatoomia, loomatervishoiu ja parasito-
loogia kateedris. Septembrist 1979 asus ta 
korralise õppejõuna tööle sise- ja nakkus-
haiguste kateedris, kus tema vastutada oli 
kogu epizootoloogia valdkonna õppetöö. 
Pärast mitmeaastast tööd assistendi ja va-
nemõpetajana valiti ta aastal 1987 dotsen-
di ametikohale. Epizootoloogia professori 
kutse omistati talle aastal 1996. Lisaks ma-
huka õppetöö läbiviimisele osales Jaagup 
Alaots palju aastaid EPA veiste leukoosi 
uurimisgrupi töös. Õppejõu- ja teadustöö-
le lisandus hiljem veel administreerimine: 
aastatel 1982–1994 oli Jaagup Alaots ve-
terinaariateaduskonna teadusprodekaan 
ning 1996–2000 loomaarstiteaduskonna 
nakkushaiguste instituudi juhataja, lisaks 
osales ta korduvalt teaduskonna nõukogu, 
metoodikakomisjoni ning paljude teiste 
otsustuskogude töös.

25 aasta vältel (1979–2006) õpetas Jaa-
gup Alaots loomaarstiüliõpilastele epizoo-
toloogiat ja loomade ning lindude nakkus-
haigusi. Pingelise õppetöö kõrvalt on ta 
läbi aastate leidnud aega emakeelse õppe-

kirjanduse koostamiseks. 
Mitmed ja mitmed tuden-
gipõlvkonnad on saanud 
abi tema koostatud immu-
noloogia ja epizootoloo-
gia õppevahenditest, mis 
ilmusid brošüüridena, ja 
hiljem kolmest täiemahuli-
sest õpikust: „Loomataud 
ja tauditõrje“ (2000), „Eri-
epizootoloogia. Bakterioo-
sid, mükoosid, mükotoksi-
koosid“ (2003) ning „Eri-
epizootoloogia. Viroosid, 
prioonhaigused, klamü-
dioosid, mükoplasmoo-

sid, riketsioosid, anapalasmoosid“ (2006). 
Kõik need on tänapäevani hinnatud teabe-
allikaks ka praktiseerivatele kolleegidele.

Üheks südamelähedaseks, kuid ka pü-
hendumist nõudvaks tahuks lahkunu elu-
töös oli kaasalöömine Eesti loomaarst-
konna ühistegevuses ning neile oma hää-
lekandja ilmumise korraldamisel. Jaagup 
Alaots kuulus 4. oktoobril 1988 taasasuta-
tud Eesti Loomaarstide Ühingu esimesse 
juhatusse ning keeletundliku inimesena 
ka peagi ilmumist alustanud Eesti Looma-
arstliku Ringvaate toimetusse, kelle koos-
seisus tegutses ta nõudliku ning täpse 
peatoimetaja (1996–1999) ja alatise toi-
metuse liikmena kuni surmani. Teenitult 
tunnustas Eesti Loomarstide Ühing teda 
2007. aastal selle eest elutööpreemiaga.

Lisaks mahukale õppe- ja teadustööle 
on Jaagup Alaots andnud suure panuse 
loomaarstiameti tutvustamisele ja popu-
lariseerimisele Eestis, seda eelkõige läbi 
ilukirjanduslike raamatutõlgete, mille hul-
ka kuuluvad dr James Herrioti „Looma-
arstist lenduriks“ ja „Loomaarst pöörises“ 
ning dr David Perrini „Maaloomaarsti juh-
tumused“ ja „Doktor Dave laudas ja tallis 
– maaloomaarsti uued juhtumused“. Kuni 
elu lõpuni jäi ta laitmatu stiilitunde poolest 
tuntuna otsitud erialakeele toimetajaks 
noorematele kolleegidele.

Oma õpilastele ja kolleegidele jääb Jaa-
gup Alaots meelde kui erudeeritud, nõud-
lik ja õiglase meelega printsipiaalne õppe-
jõud. Inimesena alati aus ja otsekohene, 
kuid ei kunagi ennast esiletõstev, karuse 
pealispinna all peidus teravmeelset nalja, 
vaimset seltskonda ja klaverimängu ning 
džässi armastav nooruslik hing.

EMÜ veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituut

Jaagup Alaots
27.07.1940–15.10.2012
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