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KOERTE BABESIOOSI MEELESPEA

Tabel 1. Tüüpilised kliinilised tunnused koertel babesioosi korral

Kliinilised tunnused

Loidus
Depressioon

Isutus

Tahhükardia
Palavik

Limaskestade kahvatus

Tahhüpnoe
Pigmentuuria

Splenomegaalia

Foto 1. Patsiendi vereäie, millel on näha mitmeid Babesia canis canis’ega 
nakatunud erütrotsüüte (preparaadi autor: Külli Must; foto autor: Gerli Liivla)

Äge babesioos koeral
Valentina Tiškina1, Pikka Jokelainen2

1 EMÜ VLI väikeloomakliinik, 2 EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini 
osakond ja Helsingi Ülikool

Sissejuhatus
Järgnevalt on esitatud kokkuvõtlik haigus- 
lugu ägedast babesioosist splenektomeeri-
tud koeral ning lühiülevaade babesioosist 
koertel. Nimetatud haigusloost saab täp-
semalt lugeda artiklist „Fatal Babesia canis 
canis infection in a splenectomized Estonian 
dog“ (Tiškina jt, 2016), mis ilmus ajakirjas 
Acta Veterinaria Scandinavica. Antud juh-
tum kirjeldab, et splenektomeeritud koeral 
võib babesioos olla perakuutse kuluga, ning 
kinnitab vereäiete tegemise ja vaatamise 
olulisust kliinilises diagnostikas.

Anamnees
2015. aasta kevadel pöörduti Eesti Maa-
ülikooli väikeloomakliinikusse 4,5 aastase 
55 kg kaaluva isase borzoi tõugu koeraga, 
kelle puhul olid peamisteks kaebusteks 
koera süvenev loidus ning verine uriin. Pat-
siendile oli varasemalt teostatud gastropek-
sia ja splenektoomia. Seoses koeranäitusel 
osalemisega oli patsient hiljuti reisinud läbi 
mitme Euroopa riigi. Loomaomanik ei olnud 
seekordse reisi eel koerale välisparasiitide 
tõrjet teostanud.

Kliinilise läbivaatuse ja 
diagnostika leiud

Kliinilisel läbivaatusel oli koer apaatne. Tema 
limaskestad olid kahvatud, kapillaaride 
täituvusaeg üle 2 sekundi. Auskultatsioonil 
mõõdeti südame löögisageduseks 130 lööki 
minutis, hingamine oli sagedusega 20 korda 
minutis regulaarne. Kehatemperatuur oli 
39,4°C. Röntgenülesvõtted rinna- ja kõhu- 
õõnest olid märkimisväärse leiuta.

Vabavoolu teel kogutud uriin oli tume-
pruuni värvusega. Uriinisette natiiv- ja vär-
vitud preparaadi mikroskopeerimisel leiti 
hulgaliselt erütrotsüüte ning vähesel määral 
kokikujulisi baktereid.

Biokeemilises vereanalüüsis olid verenäi-
tajatest tõusnud aspartaat-aminotransferaas, 
üldbilirubiin ja uurea. Leptospira spp. kiirtest 
oli negatiivne.

Hematoloogilise vereanalüüsiga tuvas-
tatud peamised kõrvalekalded olid leuko-
peenia, lümfopeenia ja tugev trombotsü-
topeenia. Vere äigepreparaatidest tuvastati 
massiline erütrotsüütide tabandus Babesia 
spp. parasiitidega (Foto 1).
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Diagnoos ja ravi
Baseerudes vereäiges esinevale leiule, sai 
patsient diagnoosiks babesioosi. Loomal 
alustati sümptomaatilist ravi vedelikteraapia 
(Ringer-Laktaat 2 ml/kg/h) ning valu vaigis-
tamisega (buprenorfiin 0,01 mg/kg q6h IM). 
Spetsiifiliseks raviks mõeldud imidokarb-
dipropionaat puudus kliinikus patsiendi 
hospitaliseerimisel, kuid pidi saabuma sama 
päeva jooksul.

Koera seisund halvenes tundidega. 
Mõne tunni möödudes tekkisid patsiendil 
krambihood, mis ei allunud esmasele kram-
bivastasele ravile. Omanikku teavitati koera 
progresseeruvalt halvenevast seisundist 
ning omaniku nõusolekul koer eutaneeriti. 
Lahangut ei teostatud.

Koera vereproovi uuriti molekulaarsete 
meetoditega ning kinnitust sai babesioosi 
diagnoos, mille tekitajaks oli Babesia canis 
canis.

Lühiülevaade koerte babesioosist
Babesioos on peamiselt puukide vahendu-
sel leviv ainuraksete Babesia liikide tekitatud 
haigus, mida on viimaste aastakümnete väl-
tel tuvastatud koertel ka põhjapoolsemates 
Euroopa riikides.

Kliinilise babesioosi tunnused (Tabel 
1) ilmnevad enamasti 1–2 nädala jooksul 
pärast koera nakatumist. Peamisteks ja tüü-
pilisemateks leidudeks on isutus, apaatia, 
palavik, pigmentuuria, aneemia (mis on 
tekkinud nii intra- kui ka ekstravaskulaarse 
hemolüüsi tagajärjel) ja trombotsütopeenia. 
Diagnostiliste leidude hulka kuuluvad sageli 
ka hüperbilirubineemia, neerude ja maksa-
näitajate tõus, bilirubinuuria ja proteinuuria, 
ning hepatomegaalia ja splenomegaalia.

Babesioosi lõplik diagnoos kinnitatak-
se parasiidi tuvastamisel vereäigest ning 
molekulaaranalüüside abil. Seroloogilised 
meetodid on küll olemas, kuid antikehade 
määramine haiguse akuutse kulu või varaja-
se staadiumi korral võib negatiivse tulemuse 
anda.

Komplitseeritud haigusjuhtumid esine-
vad rohkem immuunpuudulikkusega koer-
tel, sealhulgas splenektomeeritud koertel. 
Ägeda kulu korral ja immuunpuudulikkuse-
ga loomadel on prognoos ettevaatlik. Neid 
tuleb alati käsitleda kui kriitilisi esmaabi vaja-
vaid patsiente.

Ravi hõlmab endas toetavat ja spetsiifilist 
ravi. Euroopas on koerte babesioosi raviks 

sagedamini kasutatav toimeaine imidokarb-
dipropionaat doosis 5–6,6 mg/kg kaks korda 
14 päevase vahega.

Haigustekitaja vektori tõrjumine on 
oluline punkt haiguse ennetamisel. Looma 
karvastiku ja naha regulaarne kontrollimine 
ning akaritsiidide korrektne kasutamine aitab 
vältida puukide kinnitumist nahale.

Tänusõnad
Täname kliiniku kollektiivi, kes osalesid 
antud haiguslooga seonduvas kliinilises töös 
ning EMÜ Arengufondi (M14143VLVP) töö 
toetamise eest.
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MoskiitodPuugid Kirbud Pistesääsed

EES ON SEIKLUSTE-
ROHKE KEVAD!

4-NÄDALANE KAITSE2 

4 PEAMIST VÄLISPARASIITI*

2 AKARITSIIDSET 
TOIMEAINET2

REPELLENT2

1,5 - 4 kg 4 -10 kg

10 -20 kg 20 - 40 kg 40 - 60 kg

EFFITIX kaitseb efektiivselt  teie koertest patsiente 
4 välisparasiidi eest, kelle kaudu võivad levida 
erinevad vektorhaigused.*
Efektiivselt EFFITIXiga kaitstud:

 Kaitseb levinud ektoparasiitide eest*

 Kombineerib 2 akaritsiidset toimeainet2

 Eemalepeletav toime2

 Piirab puukide kinnitumise ja toitumise1

 Ühekordse manustamise järgselt tagab 4-nädalase kaitse2

 Käsimüügiravim

* Puugid, kirbud, pistesääsed ja moskiitod. 
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Ümarusside ravimresistentsuse ohje lammastel
Katrin Tähepõld

Loomaarst

Ravimresistentsusest on palju olnud juttu 
antibiootikumidest rääkides. Üsna kõrva-
le on jäänud sama probleemi esinemine 
antihelmintikumide kasutamisel parasiitide 
(põhiliselt ümarusside) tõrjes.

Hästitoimiva antiparasiitikumi 
olulisus

Lambakasvatajate jaoks on ümarusstõved 
suureks probleemiks, sest tugeva nakkuse 
korral väheneb loomade juurdekasv ning 
suureneb suremus. Samuti on parasiiditõrje 
tegemine kulukas. Seega on parasiiditõrjet 
ebaotstarbekas läbi viia siis, kui tegelikku 
vajadust selle järele ei ole või kui tõrjeks 
kasutatavad ravimid ei toimi. Ühes Uus-
Meremaa uuringus (Miller jt, 2012) võrreldi 
kahte gruppi tallesid – esimeses grupis olid 
loomad, kellel kasutati antiparasiitikumi (AP), 
mille toime oli >99% (derkvanteel koos 
abamektiiniga), teises rühmas AP-i (albenda-
sool), mille toime jäi vahemikku 40–48% (see 
erines parasiidi liigiti). Teisiti öeldes kasutati 
esimeses grupis AP-i, mille vastu resistent-
sust ei olnud välja kujunenud, teises grupis 
aga AP-i, mille puhul oli resistentsus olemas. 
Selle katse tulemusel leiti, et kuuendaks 
elukuuks olid esimese rühma loomad kesk-
miselt 9 kg teistest raskemad. Rümbakaalu 
puhul oli see vahe 4,7 kg. Samuti saavutas 
esimene rühm tapakaalu 17 päeva kiiremini 
kui teine rühm. Kui kanda tulemused üle 
Eesti tingimustesse, kus lamba eluskaalu 
kilo hind on keskmiselt 1,6 €, teeniks farmer 
ühe eduka parasiiditõrje saanud looma pealt 
14,4 € rohkem. Juhul kui parasiiditõrje on 
ebaefektiivne ravimi ebapiisava toime tõttu, 
jäävad selle mitterakendamisel ära kulutu-
sed ebaefektiivsetele ravimitele. Ka tööaega, 
mis kuluks kogu protseduuri läbiviimiseks 
(aedade püstipanek, loomade kokkukogu-
mine, ravimi manustamine), saab millekski 
otstarbekamaks kasutada.

Sagedamini esinevad ümarussid 
lammastel

Lammastel esineb ümarussidest näiteks 
Haemonchus contortus’t, Teladorsagia 
circumcincta’t, Trichostrongylus spp., Coo-
peria curtice’t ja Nematodirus spp. Neist 
on lammastele kõige ohtlikum H. contortus, 
sest nii viimase staadiumi vastne kui ka täis-
kasvanud parasiit toituvad peremeeslooma 
verest ning kahjustavad sellega tugevalt 
lamba maoseina, tekitavad aneemiat, vere-
hüübe- ja vedeliku ainevahetushäireid. 
Tugevat H. contortus’e nakkust iseloomus-

tab lammastel sageli paistes süljenäärme-
piirkond (tekib „bottle jaw”). Noored talled 
võivad surra ilma eelnevate kliiniliste hai-
gustunnusteta, sest nagu mainitud, toituvad 
juba viimase staadiumi vastsed verest ning 
võivad põhjustada tugeva nakkuse korral tal-
le hukkumise põletiku ja verekaotuse tõttu. 
H. contortus on äärmiselt viljakas. Emane 
parasiit on võimeline munema kuni 10 000 
muna päevas. Nad on võimelised peitestaa-
diumis kuid säilima ning taluvad hästi kuiva 
ja külma. Nimetatud parasiite on hõlpsasti 
võimalik lahangul ära tunda – lamba libedi-
kus on sellisel juhul näha 1–3 cm pikkused 
punakad niiditaolised ussikesed (Foto 1), 
mõnel juhul on parasiite nii palju, et nad 
moodustavad tompe. H. contortus on üks 
patogeensemaid lammaste ümarusse, kellel 
AP-i vastu resistentsust esineda võib.

Teladorsagia circumcincta on meie 
kliimas väga oluline, sest on võimeline 
väliskeskkonnas säilima kuni 14 kuud ning 
sealjuures taluma ka meie talvesid. Seega 
lootust, et parasiidi munad talvega häviks ja 
kevadel karjamaa neist puhas oleks, on selle 
parasiidi puhul vähe. T. circumcincta täis-
kasvanud parasiidid munevad oma munad 
lamba vatsaseina, kust need sobival hetkel 
vabanevad. Otsides roojaproovidest para-
siidimune, on just T. circumcincta munad 
need, mida kõige sagedamini tuvastada 
võib. Samuti on T. circumcincta parasiit, kel-
le munadega talled enim nakatuvad. Lambal 
tekib tugeva nakkuse korral isutus, gastro-
enteriit, veevahetushäired ning häirub kogu 
ainevahetus. Ka Teladorsagia circumcincta 
puhul esineb ravimresistentsust. Sama 
kehtib ka trihhostrongüluste, koopeeriate ja 
nematodiiruste puhul.
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Foto 1. Lahkamisel lamba libedikust leitud Hae-
monchus contortus (http://archive.sciencewatch.
com/dr/erf/images-erf/2008/08aprerfKap2XL.
jpeg)
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Eestis kasutusel olevad 
antiparasiitikumid

Lammastel on Eestis kasutada põhiliselt 
kaks parasiitikumiderühma: bensimidasoo-
lid (albendasool) ning makrotsüklilised lak-
toonid (nt ivermektiin). Võimalik on kasutada 
ka levamisooli, kuid selle manustamisviis on 
lamba puhul ebamugav, sest ravimit tuleks 
segada joogivee või sööda sisse. Sellisel 
juhul aga ei pruugi kõik loomad ravimit 
piisavalt saada. Kui seda segada näiteks jõu-
sööda sisse, siis pääsevad sellele ligi esma-
järjekorras tugevamad ja suuremad loomad, 
kelle jaoks parasiidid ilmselt suur probleem 
ei ole. Väiksemad ja nõrgemad aga, kellel 
oleks ravi vaja, söödale ligi ei pääse.

Antiparasiitikumidele resis- 
tentsete ümarusside leiud Eestis

A. M. Anupõld (2013) viis Eestis läbi katse, 
mille käigus uuris kolme lambakarja antihel-
mintikumide suhtes resistentsete parasiitide 
tuvastamiseks. Selleks, et kontrollida, kas 
ravim töötab nii efektiivselt kui peaks, on 
võimalik teostada munade arvu vähenemise 
test (ingl k fecal egg count reduction test, 
FECRT). Lühidalt selgitatuna võrreldakse 
omavahel ravi teostamisel kogutud rooja-
proovides sisalduvat ümarussimunade arvu 
10–14 päeva hiljem kogutud roojaproovide 
munade arvuga ning arvutatakse, kui palju 
on parasiidi munade arv 1 g roojas selle 

ajaga vähenenud. Kui ravim toimib ootus-
päraselt, siis peaks munade arv olema vähe-
nenud vähemalt 95% ulatuses, mille alusel 
saab väita, et uuritud karjas ei ole prob-
leemiks antihelmintikumidele resistentsed 
ümarussid. Anupõllu katse puhul oli esime-
ses farmis tekkimas nii ivermektiini (FECRT 
testis oli munade arv vähenenud 66%) kui 
ka albendasooli resistentsus (FECRT testis 
vähenemine 65%). Teises farmis oli olemas 
albendasooli resistentsus (FECRT testis oli 
ümarussimunade arv vähenenud 26%). Kol-
mandas farmis toimisid mõlemad ravimid 
ootuspäraselt (albendasooli puhul oli FECRT 
testis munade arv vähenenud 99% ja iver-
mektiini puhul 100%).

Sellest katsest võib järeldada, et AP-dele 
resistentsete ümarusside probleem on 
vähemalt osades Eesti lambafarmides ole-
mas. Arvesse tuleks samas võtta, et katse 
läbiviimisest on möödas 4 aastat ning lam-
bakasvatus on selle ajaga muutunud popu-
laarsemaks ning omanike huvi ja teadlikkus 
parasiitide tõrje osas tõusnud. Küll aga puu-
duvad paljudel lambapidajatel kogemused 
ümarusside ravimresistentsusega, mistõttu 
peaksid loomaarstid neile selles osas appi 
tulema.

Ravimresistentsuse teke

Ravimresistentsus tekib aeglaselt, kuid kui 
see juba olemas on, siis on sellest vabaneda 
äärmiselt keeruline. Seetõttu peaks resis-
tentsuse tekke ennetamine iga lambakasva-
taja ning loomaarsti eesmärk olema. Kuidas 
seda teha, on juba valikute ja võimaluste 
küsimus. Ühte ideaalset plaani, mis kõiki-
desse farmidesse sobiks, ei ole. Küll aga on 
erinevaid skeeme ja viise, mida farmerile 
välja pakkuda ning seejärel ühiselt sobiv 
plaan paika panna. Mõned viisid on toodud 
ära allolevas loetelus. Neid omavahel kom-
bineerides ja farmile vastuvõetavaks muutes 
peaks eesmärgiks olema resistentsuse tekke 
võimalikult kaugele edasi lükkamine. Erine-
vaid abinõusid on veel palju, kuid siinkohal 
toon ära põhilised, mida hetkel oleks võima-
lik Eestis rakendada.

Võimalused ümarusside 
ravimresistentsuse ennetamiseks

1) Manustada ussirohtu ainult siis, kui sel-
leks on põhjust. Uuringud on näidanud, 
et mida tihedamini manustada AP-e, seda 
kiiremini tekib ka resistentsus. Tihedam 
AP-de manustamine soodustab resis-
tentsete ümarusside paljunemist, sest 
mitteresistentsed ümarussid hävivad ja 
konkurents nende kahe populatsiooni 
vahel on väike. Seega tuleks enne ravima 
asumist koguda loomadelt roojaproovid 
ja selgitada, kas karjas on üldse parasiidi-
tõrjet vaja teha. Proovide kogumise võib 

Foto 2. FAMACHA tabel hindamaks lamba 
aneemilisust (http://sapplpp.org/goodpractices/
smallruminants/famacha-an-eye-colour-based-
ready-reckoner-for-assessing-worm-load-in-small-
ruminants#.Vr2UILl96L0)
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korraldada näiteks loomarühmade kaupa. 
Proovid tuleks koguda eraldi noortelt ja 
vanadelt uttedelt, jääradelt, samuti eraldi 
proovid kõhnematelt loomadelt. Kuna 
enamasti on parasiitide poolt ohustatud 
just nooremad või lõpptiined ja äsjapoe-
ginud uted, siis võiks neilt eraldi proovid 
võtta. Proove peaks väikesest looma-
grupist koguma vähemalt viielt erinevalt 
loomalt, suuremate gruppide puhul oleks 
vajalik võtta proov ca 10% rühmast. 
Proovi on hea võtta kas otse pärakust või 
siis koguda värskeid proove allapanust 
või karjamaalt. Proove kogudes tuleks 
alati mõelda, milleks neid kogutakse ja 
kuidas plaanitakse saadud tulemusi kasu-
tada. Teiseks tuleks vaadata karja üldist 
tervislikku seisukorda. Kui ikkagi 95% 
lammaste kehakonditsiooni hinne on 4 
ja 5 ning loomadel terviseprobleeme ei 
ole (poegimisaeg võib küll probleemne 
olla, kuid seda mitte parasiitide, vaid 
loomade rasvumise tõttu), siis parasiidid 
neile ilmselt otsest vaevust ei valmista. 
Sellisel juhul võib proovid võtta ka eraldi 
väiksematelt ja kõhnematelt lammastelt 
ning kui tulemus on positiivne (s.t mune 
on 1g roojas üle 300–400, kusjuures 
tõrje alustamiseks võiks läviväärtus olla 
karjaspetsiifiline), siis teha parasiiditõrjet 
ainult nendele loomadele. See muidugi 
ei tähenda, et heas tervislikus olukorras 
lambaid parasiidinakkuste osas kontrol-
lima ei peaks: parem on ikkagi problee-
mi ennetada kui hiljem tagajärgedega 
tegeleda. Kui probleem saab kinnitust, 
tuleks läbi viia parasiiditõrje ning 10–14 
päeva pärast koguda uued proovid ravi 
edukuse hindamiseks. Kui munade arv 
on piisavalt vähenenud (95% vähem kui 
enne), siis on tõrje olnud edukas.

2) Vahetada kasutatavat ussirohtu. Eestis 
on lammastele näidustatud kahte tüüpi 
AP-e, ning neid peaks omavahel roteeri-
ma. Seejuures albendasooli tuleks eelis-
tada siis, kui probleemiks on ka paeluss. 
Ivermektiini kasutada pigem varajases 
tiinusestaadiumis olevatele loomadele. 
Toimeaine valiku võib teha ka teistel alus-
tel (näiteks pärast paari ivermektiiniga 
teostatud ravikuuri valitakse albenda-
sool) ja vastavalt hetkeolukorrale.

3) Manustada ravimit õiges doosis. Reegel 
on selline, et pigem vältida ala- kui üle-
doseerimist. Üks võimalus on arvutada 
looma ravimdoos grupi kõige suuremate 
loomade kaalu alusel ja rakendada seda 
grupi ülejäänud loomadele. Ideaaltingi-
mustes muidugi võiks iga loom käia enne 
ravimi manustamist kaalul ja ravimidoos 
määratakse igale loomale individuaalselt. 
Viimase eeliseks on ka asjaolu, et saadud 
infot saab kasutada loomade juurdekas-
vu hindamisel jms.

4) Karjamaad. Siin läheb asi ilmselt kõige 
keerulisemaks. Farmerite võimalused on 
karjamaade osas väga erinevad. Üks hea 
meetod parasiitide ravimresistentsuse 
tekke ennetamiseks on mitte teha ühte 
suurt karjamaad, vaid jagada see veidi 
väiksemateks aladeks ning vahetada neid 
iga 3–4 nädala järel. Praktikas ilmneb, et 
sageli ei ole farmer selle peale tulnud või 
ei ole selleks aega leitud. Karjamaa vahe-
tus on hea, sest lambad ei saasta suvi 
otsa tervet maalappi ning vahele jäävad 
pausid, kus puhkeolekus maalappidel 
toimub munade ja vastsete hävimine 
ilmastikumõjude (eeskätt päikesekiirgu-
se) toimel. Oluline on ka, kuidas karja-
maa vahetust ajastada näiteks ussirohu 
andmisega. Ussirohtu võiks anda ca 4–5 
päeva enne loomade uuele karjamaale 
saatmist. Alternatiivina võib loomad viia 
uuele karjamaale ning 3–4 päeva hiljem 
viia läbi parasiiditõrje. Ühes uurimuses 
leiti, et viimase skeemi rakendamine 
vähendab AP-de resistentsuse teket 
parasiitidel kuni 4 korda (Falzon jt, 2014). 
Põhjendus meetodi tulemuslikkusele on, 
et uuele karjamaale ei võeta kaasa ainult 
resistentseid parasiite, kes ussirohukuuri 
on üle elanud, vaid neile on konkurent-
siks ka see parasiidipopulatsioon, kellele 
ravi endiselt toimet avaldab.

5) Karjamaa ülesharimine. See on veel üks 
väga hea võimalus karjamaid vähemalt 
osaliselt parasiitidest vabastada. Sügise-
ne läbikünd ja järgmise aasta suve esi-
meses pooles tehtud uus külv ja sööda 
kogumine vähendavad ala nakkustaset 
oluliselt.

6) Söötmine. Kui söötmine toimub näiteks 
õues söötmisrõngastest, siis võiks aeg-
ajalt vahetada nende või söögiasemete 
asukohti. Sellisel juhul ei kontsentreeru 
loomad liigselt ühte kohta, kus nakkuse 
saamine on tõenäolisem. Söötmine 
on oluline ka lammaste tervist silmas 
pidades. Mida paremini on lambad toi-
detud ja hoitud, seda tugevam on nende 
immuunsüsteem. See tähendab, et lam-
ba organism suudab parasiidikoormuse-
ga paremini toime tulla ning ka ise mingil 
määral parasiitidega võidelda. Just sel 
põhjusel ongi näiteks lutitalled, liiga vara 
võõrutatud talled ja noorloomad parasi-
taarhaiguste riskirühmadeks. Kahe esi-
mese puhul ei ole immuunsus täielikult 
välja arenenud ning viimase puhul on 
samuti immuunsus alles arenemisjärgus 
ning võrreldes vanade lammastega läheb 
suur hulk energiast kasvamisele.

7) Ussirohtu anda ainult osale karjast. See 
on natuke uuem lähenemine, mille korral 
antakse antiparasiitikumi ainult ca 10%le 
loomadest, kusjuures ravi teostatakse 
pigem kõhnematel või aneemilistel loo-
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madel. Aneemilisust on võimalik kont-
rollida, hinnates silma sidekesta värvi. 
Lambal peaks see olema tumeroosa, 
peaaegu punane. Hindamisel võib appi 
võtta FAMACHA tabeli (FAffa MAlan 
CHArt) (Foto 2). Selles on näidatud 
silma sidekesta võimalikud värvused, 
mh ka aneemilise looma puhul, mille 
alusel saab otsustada, kas individuaalne 
lammas või kits vajab H. contortus’e 
vastast tõrjet. Skeemil olevatest pilti-
dest esimene ja teine osutavad lamba 
silma sidekesta normaalsele värvusele. 
Kolmandasse kategooriasse kuuluvatel 
loomadel on kergekujuline aneemia, 
mille puhul ussirohtu võib manustada, 
kuid see ei ole ilmtingimata vajalik. Nel-
jandasse ja viiendasse kategooriasse 
kuuluvatele loomadele peaks kindlasti 
ussitõrjet tegema. Kokkuvõtvalt valitakse 
ravi teostamiseks loomad, kelle puhul 
tundub, et kaaluiivet ja üldist tervislikku 
olukorda võiks pärssida parasiidid. Selli-
sel juhul võib küll karja jääda heas kon-
ditsioonis ilma kliiniliste haigustunnuste-
ta loomi, kes levitavad endiselt suurtes 
kogustes parasiidimune, kuid ise selle all 
ei kannata. Sellest hoolimata on mitmete 
katsete järgi leitud, et keskmine kaaluiive 
ja loomade tervislik seisund jääb sarna-
seks võrreldes karjadega, kus parasii-
ditõrjet teostatakse kõigile loomadele.

8) Import. Väga sageli osutub loomade 
ostmine vajalikuks (näiteks jäärad, uued 
uted karjauuenduseks või suurendami-
seks) ning lisaks mitmetele haiguste-
kitajatele võib nendega farmi tuua ka 
antiparasiitikumidele resistentsed ümar- 
ussid. Viimasel juhul tuleks kaaluda, kas 
oleks võimalik karantiini ajal ennetavalt 
ravida mõlema Eestis kasutusel oleva 
ravimrühma toimeainega ehk teha komp-
lekstõrje. Mujal maailmas kasutatakse 
komplekstõrjet (ühes preparaadis mitu 
erinevat toimeainet korraga) ka rutiinses 
parasiiditõrjes, kuid enam ei ole see väga 
soovituslik, sest võib ümarussidel resis-
tentsust korraga mitme ravimi suhtes 
tekitada.

Kokkuvõte
Kaasaegsete teadusuuringute üldine seisu-
koht on, et antiparasiitikumide kasutamine 
on seotud ravimresistentsete ümarusside 
väljakujunemisega. Meie eesmärgiks peaks 
aga olema resistentsuse väljakujunemise 
pidurdamine ning vaid resistentsete ümar- 
usside ellujäämise vältimine. Peaksime jät-
ma loomale võimaluse nakatuda uuesti ka 
mitteresistentsete parasiidimunadega, et 
need pakuksid konkurentsi resistentsetele 
ümarussidele.

Kindlasti on oluline kontrollida ussirohu 
manustamise vajalikkust ning toime efek-

tiivsust. Loomapidajatele tuleks selgitada 
võimalikke tagajärgi, kui ussirohtu manusta-
da liiga tihti, mitte vahetada preparaati ning 
jätta tõrje efektiivsus kontrollimata. Samuti 
on oluline süveneda kliendi hetkeolukorda 
ja võimalustesse ning mitte suhtuda para-
siiditõrjesse kui millessegi rutiinsesse, mida 
saab lahendada ainult ravimi kasutamisega. 
Farmerile peaks kindlasti pakkuma ka alter-
natiivseid võimalusi ja variante oma karja 
majandamiseks, et parasiiditõrjet oleks vaja 
teha võimalikult harva.
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Karja juurdekasvu planeerimine 
lihaveisekasvatuses
Alar Onoper

EMÜ VLI suurloomakliinik

Käesolevas artiklis pööratakse tähelepanu 
põhiliselt neljale teemale lihaveisekasva-
tuses: karja juurdekasvu planeerimine, 
periood tiinestumisest poegimiseni, poe-
gimise korraldamine ja vasikate pidamine 
realiseerimiseni.

Lihaveisekarjas kuuluvad põhikarja vähe-
malt korra poeginud ammlehmad ja pull. 
Ammlehm võiks karjas püsida vähemalt 
kümme aastat ning sünnitada kaheksal 
aastal järjest elus järglase. Kaotades vasika 
tema ükskõik millisel eluperioodil kaotab 
loomapidaja ammlehma „terve aasta too-
dangu’’. Sageli on tegemist väärtuslike 
loomadega ja saamata jääv tulu on suur. 
Otsestele järglase kaotusega seonduvatele 
kuludele lisanduvad ammlehma söötmisele 
ja pidamisele tehtud väljaminekud.

Karja juurdekasvu planeerimine

Karja juurdekasvu planeerides on loomapi-
dajal otstarbekas vastata eelnevalt mõninga-
tele küsimustele:

• kui suur võiks kari olla;
• mis tõugu loomadega on tegemist;
• kas karja põhisuund on aretuslooma-

de kasvatamine või lihatootmine;
• millisele ajale poegimised planeeritak-

se;
• kas poegimine toimub sise- või välitin-

gimustes;
• kas loomi soovitakse realiseerida kind-

lal perioodil või jooksvalt kogu aasta 
vältel;

• kas põhisööt toodetakse ise või oste-
takse;

• kas talvine söötmine toimub heina või 
silo baasil;

• kui palju on loomade karjatamiseks 
maad;

• kui palju on tööjõudu;
• muud võimalikud küsimused.
Vastustest lähtuvalt on võimalik planee-

rida optimaalne karja suurus, struktuur ja 
vajalik juurdetootmine.

Poegimisperioodi valikul on enamlevinud 
võimalusi kolm: kevadine, sügisene või aas-
taringne poegimine. Lihaveisekasvatuses on 
neist eelistatuim variant esimene. Kevadel 
sündinud vasikad pääsevad varakult karja-
maale ning kosuvad seal kiiresti. Kui vasikad 
realiseeritakse juba samal sügisel, on üle 
talve peetavaid loomi vähem ning kulutused 
talvesöödale oluliselt väiksemad.

Poegimisperiood võiks soovitatavalt olla 
võimalikult lühike. Loomapidajal on lühema 

poegimisperioodi jooksul kergem koondada 
oma tähelepanu ja tööjõudu. Nii saavad loo-
mad poegimise ajal maksimaalse hoolitsuse 
ja vasikad vajadusel kiiresti abi.

Et mullikad ja ammlehmad jääksid tii-
neks võimalikult lühikese perioodi jooksul, 
peab karjas olema hea ja hästi toimiv pull. 
Ühele noorele pullile on paaritamiseks paras 
15-pealine grupp, vanemale pullile aga kuni 
30 looma. Püsides nende numbrite juures, 
peaks loomad tiinestuma kahe kuu jooksul. 
Ei maksa unustada, et pulliga võib paaritus-
perioodil õnnetusi juhtuda ning ka selleks 
puhuks peab tegevusplaan paigas olema. 
Varuvariantidena tasub kaaluda loomade 
seemendamist või varupulli hankimist. Kui 
paaritusperioodi jooksul on näha, et pull 
ei tunne ennast hästi, on isutu või lonkab, 
tuleb sellele kiiresti reageerida. On olnud 
juhtumeid, kui sügisel tiinuseid diagnoosi-
des on selgunud, et 70% ammlehmadest 
polegi tiined ning jutu käigus meenub oma-
nikule pulli kerge suvine lonkamine.

Et vältida suguluspaaritust, saab pull 
põhikarjas olla vaid kaks aastat. Pull võib 
paaritamiseks kasutusel olla ka kauem, kuid 
seda juhul, kui tema lehmikutest järglased 
paigutatakse teise gruppi.

Tihti on loomapidajate esimeseks küsi-
museks, millal üldse võib lihaveise mullika 
seemendada või paaritada. Mullika vanus 
tiinestamisel võiks olla 12–24 kuud. Lisaks 
sobivale vanusele on oluline ka mullika kaal, 
mis võiks selleks ajaks olla mitte vähem kui 
60–65% täiskasvanud ammlehma kaalust.

Sobiv vanus mullika seemendamiseks/
paaritamiseks varieerub olenevalt tõust. 
Suurt kasvu lihaveisetõugu (simmental, 
šarolee) mullikad on soovituslik tiinestada 
veidi hiljem nende aeglasema kehalise 
arengu tõttu. Väikeste ja keskmiste tõugude 
puhul võib loomad tiinestada juba 12–14 
kuuselt.

Tuleb meeles pidada, et mõned loomad 
on suguvõimelised juba viiekuuselt ning 
lehm- ja pullvasikad tuleb selleks ajaks eralda-
da. Kuna vasikad ei ole siis veel võõrutatud, 
eraldatakse nad koos ammlehmadega. Kui 
eraldamine on mingil põhjusel võimatu, on 
üheks variandiks pullvasikate kastreerimine.

Kui karjas on pull, ei ole indlevate looma-
de avastamisega tavaliselt probleeme. Pull 
teeb selle „töö’’ ise ära ja inimene tavaliselt 
sekkuma ei pea. Siiski tasub loomapidajal 
indlevaid loomi karjas jälgida ning tulemused 
kirja panna. Hiljem on see info tiinestumisi 
kontrollivale loomaarstile suureks abiks ning 
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võimaldab täpsemalt määratleda loodetava 
poegimise aega. Karjaga tegelevad inime-
sed märkavad indlevaid loomi kergesti, kuid 
loomade identifitseerimine võib osutuda 
raskeks. Kaugelt on küll näha, et karjamaal 
mõni loom hüppab teisele selga või sallib 
seda enda suhtes, aga lähemale jõudes ei 
suudeta tuvastada, kes see täpsemalt oli. 
Indlevaid loomi on hea jälgida, veetes karja 
seltsis mõnikümmend minutit igal hommikul 
ja õhtul. Suvel on seda hea teha loomade 
joogikoha lähedal. Arvestama peab ka seda, 
et keset palavat suvepäeva indlevate looma-
de aktiivsus tavaliselt vaibub.

Kui mullikad ja ammlehmad seemenda-
takse, tuleb inna avastamisele eriti palju rõh-
ku panna. Karjas olevad kastreeritud pullid 
on sellisel puhul suureks abiks, sest üritavad 
indlevaid loomi paaritada ning muudavad ka 
vaikse innaga loomad loomapidajale hõlpsa-
mini märgatavaks.

Loomade edukaks tiinestamiseks ja 
probleemituks poegimiseks peavad nad 
olema õiges kehakonditsioonis. Ideaalne 
kehakonditsioon peaks üheksapallise skaala 
järgi olema 6–7. Lühikest poegimisperioodi 
on keeruline saavutada, kui karjas on prob-
leeme söötmisega. Sellisel juhul võib loomi 
vaadeldes näha, et nad on liiga paksud, 
kõhnad või on kari ebaühtlases kehakondit-
sioonis.

Paaritusperioodil tuleks pulli ratsioonile 
lisada jõusööta, sest tema energiatarve on 
sel ajal tavalisest suurem.

Periood tiinestumisest 
poegimiseni

Soovitatav on tiinusi kontrollida ultrahe-
liga, sest see annab võimaluse avastada 
kaksikuid või surnud loote, mädaemaka või 
munasarjapatoloogiaid. Tiinuse diagnoo-
simine lihaveistel on väga oluline ja seda 
võiks teha loomale kaks korda:
1) esmalt tiinuse 30.–40. päeval. Sel korral 

saadakse teada, kas pull ikka paaritab 
ning kas loomad üldse tiinestuvad. Soovi 
korral saab siis tiined loomad mittetiine-
test eraldada. Kui loomi seemendatakse, 
on indlevate loomade väiksemas grupis 
avastamine oluliselt kergem.

2) teist korda tiinuse 50.–90. päeval. Kui 
mõni embrüo on hukkunud, avastatakse 
mittetiine loom piisavalt kiiresti ja ta jõu-
takse uuesti seemendada või paaritada 
ilma, et poegimine nihkuks ebasood-
sasse perioodi. Embrüonaalne suremus 
karjas ei tohiks ületada 20%.

 Kui tiineks tunnistatud loom näitab tiinu-
se ükskõik millises etapis innatunnuseid, 
tuleks tiinus igaks juhuks üle kontrollida.

Poegimise korraldamine

Kui indlevad loomad on hoolikalt üles mär- 
gitud ning tiinused ultraheliaparaati kasu-
tades kontrollitud, on võimalik oletatav 
poegimistähtaeg välja arvutada. Arvestama 
peab, et tegelik poegimine võib arvestatud 
poegimistähtajast umbes +/– 7 päeva eri-

Foto 1. Vasikas 
koos emaga 
poegimisboksis 
(foto: Alar Onoper)

Foto 2. Paaritusperiood (foto: Alar Onoper)
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neda. Lehmvasikad sünnivad pigem enne 
arvatavat tähtaega, samas kui pullvasikad 
kantakse mõni päev üle.

Hea oleks koostada poegimisgraafik, 
kuhu on lisatud ka iga looma eripärad. Näi-
teks eelmistel aastatel aset leidnud rasked 
poegimised või kasvõi see, et lehm ei luba 
vasikale läheneda ning võib olla ohtlik. 
Esimest korda poegivad loomad võiksid 
samuti olla eriliselt tähistatud, sest enamasti 
vajavad poegimisel abi just nemad. Selline 
graafik laudaseinal või külmkapil, kõigile 
loomakasvataja pereliikmetele ja töötajatele 
nähtaval kohal, on kindlasti abiks.

Loomadel on hea poegida tuttavas ja tur-
valises keskkonnas, kaitstuna tuule ja sade-
mete eest. Lõpptiined loomad oleks mõistlik 
eraldada ning hoida neid võimalikult hästi 
ligipääsetavas aedikus või väiksemal karja-
maal. Kõige turvalisem on poegimine inime-
se kontrolli all. Selleks vaadatakse lõpptiined 
loomad üle iga paari tunni järel või jälgitakse 
neid läbi kaamera. Muidugi tuleb veenduda, 
et pidev jälgimine poegijaid ei häiriks. Liha-
veis, mõneti metsik loom, tahab poegida 
rahus, kuid mitte täielikus eraldatuses. Kar-
jast eemale viidud ja/või suletud ruumi pai-
gutatud veise sünnitustegevus võib stressi 
tõttu häiruda ja edasi lükkuda.

Vasika sündimise kellaaeg oleks hea 
kirja panna. Samuti aeg, millal vasikas püsti 
tõusis ning ema udara juurde läks. Kindlasti 
peaks kontrollima, kas vasikas imeb ikka 
nisa, mitte udarat. Vasikas tuleb sünnijärg-
selt kaaluda ja naba joodiga desinfitseerida.

Enne põhikarja laskmist võiksid amm-
lehm ja vasikas olla paar päeva suurest 
karjast eraldatuna kas poegimisboksis või 
-aedikus. Selle ajaga tekib amme ja vasika 
vahel tugev side. Juhul kui vasikat on vaja 
imemisel abistada või vajab ammlehm uue 
olukorraga kohanemiseks aega, on looma-
pidajale oluliselt mugavam, et loomad on 
karjast eraldatud ja võimalikult hästi kätte-
saadavad. Samuti märgatakse nii paremini 
vasika terviseprobleeme: kõhulahtisust, 
köha, põletikulist nabavääti.

Vastsündinud vasikatel on alguses prob-
leeme elektritara mõistmisega. Nad võivad 
puudutada aeda korduvalt ning taganemise 
asemel hoopis läbi aia hüpata. Selline tegu-
viis tekitab ammlehmades paanikat ja lehm 
järgneb tavaliselt vasikale, lõhkudes aia. 
Vasika võiks lasta esmalt väiksemale elekt-
rikarjusega piiratud alale, mis asub teise 
suurema piiratud ala sees.

Kui vasikas häälitseb, tähendab see üld-
juhul, et ta on terve, kuid näljane. Kui on 
kuulda nii vasika kui ka ammlehma häält, on 
nende vahel tavaliselt mõni takistus. Vasikas 
on kas sattunud valesse aeda või jäänud 
kuidagi kinni. Kuuldes karjamaalt jätkuvat 
loomade kisa, on alati mõistlik kontrollida, 
mis on rahulolematuse põhjustanud.

Vasikate pidamine 
realiseerimiseni

Lihaveisekarjas võõrutatakse vasikad tavali-
selt 6–8 kuuselt. Kuni võõrutamiseni peetak-
se neid karjas koos ammlehmadega. Mõne-
des karjades peetakse vasikat ammlehmaga 
koos kuni järgmise vasika sünnini. Siinkohal 
peaks tähelepanu pöörama asjaolule, et 
kui vasikat ei võõrutata emast hiljemalt kuu 
enne järgmist arvatavat poegimist, ei saa 
uus vasikas ternespiima.

Vasikaid tuleb tähelepanelikult jälgida 
igas eluetapis. Karjamaal olevate vasikate 
peamiseks terviseprobleemiks on kõhu-
lahtisus. Kõhulahtisusega vasikad on inetu 
karvaga ja nende sabaalused määrdunud. 
Raviga ei tohiks viivitada, kuna haige vasikas 
kaotab kiiresti kehakaalu ning võib pikemaks 
ajaks teistest kasvus maha jääda.

Vasikaid tuleb kaaluda kohe pärast sündi 
ning hiljem soovitatavalt iga kolme kuu järel. 
Jõudluskontrollis registreeritud vasikad 
tuleb kaaluda ja andmed registrisse kanda 
200 ja 365 päeva vanuselt. Kaalumine annab 
loomapidajale olulist informatsiooni, sest 
massi-iibe järgi valitakse oma karja järelkasv. 
Vasikaid kaalutakse vastava lindiga või loo-
makaaluga. Vastsündinud vasika kaalumine 
õnnestub ka inimestele mõeldud kaaluga, 
kui leidub keegi, kes jaksab vasika sülle võt-
ta.

Oma karja järelkasvuks on otstarbekas 
valida hea massi-iibega vasikad. Ka võiksid 
nad olla hea iseloomuga, kergesti käsitle-
tavate, ja heade emaomadustega ammleh-
made järeltulijad. Vältida tuleks ebasobiva 
udara, halva jalgade seisu ning korgitssõr-
gadega ammlehmade järglaste karja jätmist.

Kas pullvasikad kastreeritakse või mitte, 
sõltub loomade pidamisviisist ja hetke turu-
olukorrast. Noorena kastreeritud pullikuid on 
karjas lihtsam pidada. Nad on rahulikumad 
ja loomapidaja ei pea muretsema soovi-
matute tiinuste pärast. Ka liha kvaliteet on 
parem, kuna selle rasvasus on suurem ja 
lihakehal esineb vähem traumasid. Kast-
reerimise miinuseks on looma juurdekasvu 
vähenemine – see võib olla isegi 20% väik-
sem kui kastreerimata loomadel. On vahen-
dajaid, kes alates 2016. aasta algusest enam 
pullvasikaid vastu ei võta, loomad peavad 
olema kastreeritud.

Loomade lihaks realiseerimise aeg sõl-
tub hetke turuolukorrast. Nõuded loomade 
kehamassile on kokkuostjatel erinevad. 
Mõned soovivad osta ainult võõrutatud vasi-
kaid kehamassiga kuni 300 kg, teised seavad 
looma rümbakaalule piirangu 500–550 kg.

Info turustamise võimaluste kohta tuleb 
leida igal loomaomanikul endal. Palju liha-
veisekasvatajale kasulikku informatsiooni 
saab Lihaveisekasvatajate Seltsi ja Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu kaudu.



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 201612

TOIT

Toiduohutuse riskihindamise põhimõtted
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Riskide hindamine ning sellel põhinev ris-
kijuhtimine sai alguse 1980ndatel aastatel 
ning oli ajendatud suurte ärikorporatsiooni-
de finantsskandaalidest eelneval kümnendil.

Toiduohutusega seonduvate riskide hin-
damine on finantssektoriga võrreldes suhte-
liselt uus nähtus ning Eestis on hakatud sel-
lele enam tähelepanu pöörama alles hiljuti.

Võib tekkida küsimus, et mida toiduohu-
tuse valdkonnas senini tehti?

Ettevõtete tasandil on toiduohutuse taga-
mise võtmeks toimiv enesekontrollisüsteem, 
mis koosneb eeltingimuste programmist ja 
toiduohutussüsteemist: nt HACCP või ISO 
22000.

Eeltingimusprogrammid on oma olemu-
selt head tootmis- ning hügieenitavad, mis, 
nagu nimetuski ütleb, loovad eeltingimused 
efektiivse toiduohutuse tagamise süsteemi 
loomiseks ja rakendamiseks. HACCP on 
ohtude määramise, analüüsi ning ohjamise 
vahend, mis põhineb toiduga seonduvate 
inimtervise ohtude ennetamisel. Selle rah-
vusvaheliselt aktsepteeritud põhimõtted on 
rakendatavad kõikidele sektoritele alates 
tooraine tootmisest kuni toidu tootmise, jao-
tamise, jaemüügi ja toitlustamiseni.

ISO 22000 on toiduohutussüsteem, mis 
on integreeritud ettevõtte juhtimissüsteemi 
ning sellest tingituna peaks võimaldama 
ettevõtte toiduohutuse poliitika ja eesmär-
kide efektiivsemat täitmist. Toiduohutussüs-
teemides tegeletakse seega eelkõige ohtude 
identifitseerimise ning ohuanalüüsi põhjal 
selgunud reaalsete ohtude ohjamisega, 
kusjuures kontseptsioonipõhist riskihinda-
mist rakendatakse väga harva. Klassikalises 
HACCP süsteemis on ohtude identifitsee-
rimist otstarbekas läbi viia kompleksselt, 
rakendades ajurünnaku, andmeanalüüsi, 
Pareto analüüsi ning Ichikawa diagrammi 
asemel nt riskipõhist ohtude hindamist. 
Seega on riskipõhisel hindamisel juba täna 
oluline koht ettevõtte toiduohutussüsteemis 
ning võib kindlalt väita, et tulevikus hakatak-
se seda järjest enam rakendama. Seetõttu 
peaksid nii toidu järelevalveametnikud kui 
toiduettevõtete esindajad ennast riskianalüü-
si ja -hindamise põhimõtetega kurssi viima.

Riskianalüüs ja selle üks komponentidest 
– riskihindamine – on lisaks siseriiklikule 
dimensioonile omandanud rahvusvahelise 
mõõtme, kuna Maailma Terviseorganisat-
sioon ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorga-
nisatsioon toetavad aktiivselt riskihinnangu-
te läbiviimist riskianalüüsi üldises kontekstis. 
Saadud infot kasutatakse omakorda nt 
Codex Alimentarius´e poolt rahvusvahelis-

te toiduohutuse standardite kehtestamisel 
(Schaffner, 2008). Codex Alimentarius on 
rahvusvaheline ühtsete toidustandardite 
programm, mille eesmärk on kaitsta tarbijate 
tervist ning tagada aus konkurents rahvus-
vahelises toidu- ja põllumajandussaaduste 
kaubanduses. Selle standardid hõlmavad 
toidu märgistamist, hügieeni, lisaaineid, 
saasteaineid, üldiseid toiduohutuse põhi-
mõtteid ja paljusid muid teemasid. Tuntuma-
test standardeid kehtestavatest rahvusvahe-
listest organisatsioonidest tuleb nimetada 
Maailma Loomatervise Organisatsiooni (ingl 
k World Organisation of Animal Health, OIE), 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (World 
Trade Organisation, WTO) ning Rahvusvahe-
list Taimekaitse Konventsiooni (International 
Plant Protection Convention, IPPC). Eelmai-
nitud organisatsioonide poolt kehtestatud 
põhimõtteid tuleb riskihinnangute teostami-
sel rangelt järgida (EFSA, 2012).

Kõige enam rakendatakse riskianalüüsi 
rahvatervisele oluliste toiduohutuse teema-
de väljaselgitamiseks ning võimalike ohje-
meetmete tõhususe hindamiseks riiklikul, nt 
Maaeluministeeriumi (MeM) ning Veterinaar- 
ja Toiduameti (VTA), või Euroopa Liidu poolt 
vaadatuna Euroopa Parlamendi, Euroopa Lii-
du Nõukogu ja Euroopa Komisjoni tasandil.

Euroopa Toiduohutusamet (European 
Food Safety Authority, EFSA) on pigem 
riskihindaja, viies läbi hinnanguid mitmeid 
ja/või kõiki EL-i riike puudutavates toiduohu-
tuse küsimustes, nt teostades toidu importi 
ja eksporti käsitlevaid toiduohutuse riski-
hinnanguid. Põhimõtteliselt tehakse EFSA 
teaduspaneelide poolt kaht tüüpi riskihin-
nanguid, kus:
1) ohud tekivad ja/või satuvad toidu toot-

mise, töötlemise ja tarbimise ahelasse 
(edaspidi toidutootmisahel) juhuslikult 
ja kogemata (riskihinnanguid teostavad 
ameti AHAW, BIOHAZ, CONTAM ja PLH 
paneelid);

2) ained, tooted või protsessid on tahtlikult 
lisatud toiduahelasse (riskihinnanguid 
teostavad enamasti ANS, CEF, FEEDAP, 
GMO, NDA ja PPR paneelid).
Viimase korral on hindamise eesmärgiks 

välja selgitada, kas konkreetne oht, toitumis-
alane või mingi muu probleem võib tekkida 
ning juhul, kui võib, siis saada objektiivset 
informatsiooni probleemi olemuse ning tõsi-
duse osas.

EFSA hinnangul on riiklike ja rahvus-
vaheliste riskihinnangute tegemisel kõige 
suuremaks väljakutseks osapoolte efektiivne 
suhtlus, tegevuste ja hinnangute läbipaist-
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vus ning kooskõlalisus (EFSA, 2012). Seega 
on riskikommunikatsioonil ehk riskisuhtlusel 
äärmiselt oluline roll riskianalüüsi kui terviku 
protsessis, see on riskianalüüsi oluline osa 
ning riskijuhtimise lahutamatu element. Ris-
kisuhtlus aitab anda ning saada õigeaegselt 
asjakohast ning täpset infot nii riskianalüüsi 
meeskonnalt kui ka meeskonna välistelt huvi-
rühmadelt, et mõista paremini spetsiifilist toi-
duohutuse riski. Võib öelda, et edukas riski-
kommunikatsioon on efektiivse riskihindami-
se ja -juhtimise eeltingimus. See aitab kaasa 
riskianalüüsi protsessi läbipaistvusele ning 
laiemas mõttes ka riskijuhtimise tasandil teh-
tud otsuste mõistmisele (WHO ja FAO, 2006).

Järgnevalt käsitleme, täiendavalt riski-
kommunikatsioonile, lühidalt riskianalüüsiga 
seonduvaid mõisteid ning põhimõtteid, 
asetades põhirõhu riskianalüüsi esimesele 
etapile ehk riskihindamisele. Mõttekas on 
lisada, et toiduohutuse riskihinnanguid 
teostatakse enamasti mikrobioloogiliste ning 
keemiliste toiduohtude suhtes ning käesolev 
artikkel käsitleb eelkõige mikrobioloogilist 
riskihinnangut.

Eelnevalt mainisime, et liigume ohuana-
lüüsilt järjest enam riskihinnangute tegemise 
suunas, kuid arutledes, kas siin on ka põhi-
mõttelist erinevust, saab esmase vastuse 
sõnade oht ja risk definitsioonist.

Ohuna toidus saab defineerida bioloogi-
list, keemilist või füüsikalist tegurit, mis võib 
põhjustada kahjulikku mõju inimese tervise-
le. Risk on aga ohust tingitud tervistkahjus-
tava toime esinemise tõenäosus kombinee-
rituna tagajärgede tõsidusega. Seega mida 
tõsisem on oht ja mida tõenäosem on sel-
lega kokkupuutumine, seda suurem on risk.

Riski saab väljendada kui ohu esinemise 
tõenäosuse (P, probability) ja sellest tule-
neva kahjuliku mõju tõsiduse (S, severity) 
korrutist. Kui valemi tegurid P või S = 0, siis 
RISK = 0.

Tegelikkuses aga nullriski ei eksisteeri 
ehk teisisõnu: alati on olemas kasvõi imeväi-
ke ohu esinemise tõenäosus.

Kuidas riskihindamise tulemit 
väljendatakse?

Kvalitatiivsel riskihindamisel saab riski väl-
jendada sõnadega ebaoluline, väga madal, 
madal, aktsepteeritav, keskmine, kõrge, 
väga kõrge või vastuvõetamatu (OIE, 2010).

Kvantitatiivsel riskihindamisel antakse 
riskile numbriline väärtus koos määrama-
tusega, kusjuures riski taseme üle otsustab 
riskijuhtija (riik).

Mis on riskianalüüsi ja 
riskihindamise erinevus?

Riskianalüüsi võib defineerida kui süsteem-
set olemasoleva informatsiooni kasutamist 
ohtude identifitseerimiseks ja riskide hin-

damiseks ning toiduohutusega seonduvate 
otsuste tegemiseks ettevõtete ja/või riigi 
tasandil. Riskianalüüsi komponendid on 
riskihindamine, riskijuhtimine ja riskikommu-
nikatsioon (riskisuhtlus). Seega on riskihin-
damine riskianalüüsi esimene komponent. 
Reeglina tellitakse riskihinnangu tegemine 
teadlastelt, kuid kompleksne riskianalüüs 
viiakse läbi riiklikul tasandil, nt Eesti kon-
tekstis MeM ja VTA koostöös. Riskianalüüsi 
lõpptulemiks võib olla regulatiivne otsus 
riiklikul tasandil, mis nt kõrgest rahvatervise 
riskist tingituna võib keelata või muuta toidu 
tootmise ja töötlemise viise. Tagajärjeks võib 
olla ka seniste toiduohutustavade ning -tege-
vuste jätkamine, kuna riskijuhtijad, võttes 
aluseks riskihinnangut, ei näe korrigeeriva-
teks tegevusteks vajadust või on muudatus-
te tegemine majanduslikult ebaotstarbekas.

Riskianalüüs on süsteemne protsess, et 
analüüsida ja otsustada:

Mis võib minna valesti?
Milline on tõenäosus, et midagi läheb 

valesti?
Millised on tagajärjed, kui midagi läheb 

valesti?
Mida saame teha, et valesti minemise 

tõenäosust ja/või negatiivseid tagajärgi 
vähendada?

Paraku ühesed vastused puuduvad ehk 
peame elama koos tõenäosuste ning määra-
matusega!

Tulles tagasi riskihindamise juurde, tuleb 
rõhutada sõnu TEADUSLIK, SÕLTUMATU ja 
LÄBIPAISTEV, kuna need kolm moodustavad 
objektiivse riskihinnangu aluse.

Sõltumatu tähendab eelkõige seda, et 
riskihindamise tegijad ei tohi liigselt seotud 
olla selle objektiga ehk peavad hinnangute 
tegemisel lähtuma teaduslikust vaatenur-
gast, mitte ühe või teise osapoole huvidest. 
Näiteks toorpiima ohutusega kaasnevate 
riskide hindamisel ei tohiks hindaja olla 
fanaatiline toorpiima müügi toetaja ega ka 
põhimõtteline toorpiima tarbimise vastane.

Läbipaistvus tähendab aga seda, et 
riskihindamisel kasutatavad sisendid ja 
meetodid on läbi arutatud, nende osas on 
konsensusele jõutud ning analüüsi käik ja 
lõpptulem on osapooltele üheti mõisteta-
vad.

Riskihindamise põhieesmärgiks on riski-
juhtijate (MeM ja/või VTA) toetamine tead-
mispõhiste toiduohutuse otsuste tegemisel. 
Selleks on esmatähtis konkreetse riskihin-
damise eesmärgi üheselt mõistetavus – nt 
anda hinnang kampülobakterioosi haigus-
juhtumite arvukusele 100 000 toorpiima 
tarbiva inimese kohta aastas; anda hinnang 
kampülobakterioosi haigusjuhtumite arvuku-
se langusele seoses positiivsetest karjadest 
pärineva linnuliha kohustusliku kuumtöötle-
mise või külmutamisega  – 18 °C juures kahe 
nädala jooksul.
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Kui eesmärk on sõnastatud, siis alusta-
takse riskihindamise etapiviisilise teostami-
sega.

Riskihindamise etapid tegevuste loogili-
ses järjekorras on järgnevad:

1) ohu identifitseerimine ehk määratlemine;
2) ohu iseloomustamine;
3) kokkupuute hindamine;
4) riski iseloomustamine.

Ohu määratlemine
Bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste mõju-
rite, mis võivad avaldada kahjulikku mõju 
inimese tervisele, kindlaksmääramine konk-
reetses toidus või toidugrupis.

Ohu iseloomustamine
Mikrobioloogilise ohu iseloomustamisel saa-
dakse vastused küsimusele:

Milline on ohuga kokkupuute tagajärg?
Milline peab olema ohuga kokkupuude 
(patogeenide arvukus, tarbitud toidu kogus 
jne), et põhjustada kahjulikku mõju inimese 
tervisele?

Ohu iseloomustamisel tuleb arvestada järg-
nevaga:
•	 mikroorganism – patogeensus, paljune-

mine, nakkusdoos jt faktorid;
•	 peremeesorganism – geneetilised fakto-

rid, eelnev kokkupuude haigustekitajate-
ga;

•	 toit – näitajad, mis võivad mõjutada pato-
geensust, nt kõrge rasvasisaldus jne.
Väga oluliseks ohu iseloomustamise 

komponendiks on doos-vastus seose tuvas- 
tamine ehk milline on haigestumise tõe-
näosus, kui tarbijad söövad toiduga mingi 
koguse konkreetset patogeeni. Siin on 
kõige suuremaks probleemiks adekvaatsete 
lähteandmete saamine, kuna loommudelid 
ei pruugi inimestele sobida, vabatahtlikke 
inimkatseid on liiga vähe tehtud ning ka hai-
guspuhangute andmed on puudulikud.

Kokkupuute hindamine
Kokkupuute hindamisel tuleb saada vastus 
küsimusele:

Milline on kokkupuude 
määratletud ohuga konkreetset 
toitu tarbides?
Tuleb hinnata:
•	 kokkupuute tõenäosust;
•	 kokkupuute määra ehk mikroorganismi-

de kogust.
Selleks tuleb esmalt adekvaatselt kir-

jeldada toidu kogu nn teekonda alates alg-
tootmisest kuni tarbimiseni. Järgnevalt tuleb 
teostada toiduga saadava mikroorganismide 
koguse kvantitatiivne hindamine, kusjuures 
arvestada tuleb:
•	 patogeeni levimuse ja arvukusega;

•	 toidu tootmise, töötlemise ning säilitami-
se etappides toiminud muutustega pato-
geenide arvukuses (nt prognoosmudelite 
kasutamine);

•	 tarbijate toidu tarbimismustritega (toitu-
musharjumused ja -viisid, toidukogused 
jne).

Riski iseloomustamine
Tegemist on riskihindamise viimase etapiga, 
kus seostatakse kahes eelnevas etapis, kok-
kupuute hindamisel ja ohu iseloomustami-
sel, saadud andmeid.

Kombineerides kokkupuute tõenäosust, 
selle määra, kokkupuute tagajärge (haigust) 
ning selle tõsidust, saame anda riskihinnan-
gu kahel moel:
•	 kvantitatiivne riskihinnang – nt inimeste 

haigusjuhtumite arv 100 000 tarbitud 
portsjoni kohta;

•	 kvalitatiivne riskihinnang – kas risk on 
ebaoluline, väga madal, madal, aktsep-
teeritav, keskmine, kõrge, väga kõrge või 
vastuvõetamatu.
Teema lõpetuseks võiks soovitada, millist 

riskihinnangut peaks eelistama: kvalitatiivset 
või kvantitatiivset?

Mõlemal hinnangul on omad eelised ja 
puudused, kuid maailmas tervikuna liigu-
takse enam kvantitatiivse riskihindamise 
suunas.

Kvalitatiivne riskihinnang on elanikkon-
nale mõneti kergemini arusaadav, kuna toi-
duohutuse riski hinnatakse sõnadega madal, 
keskmine, kõrge jne. Kuidas samas ikkagi 
aru saada, mis on madal või kõrge risk? Mis 
on ühe inimese jaoks madal võib teise jaoks 
olla kõrge jne.

Kvantitatiivne riskihindamine võimaldab 
riski arvulist väljendamist koos määramatu-
se esitamisega. Kvantitatiivne riskihinnang 
eeldab aga matemaatiliste riskihindamise 
mudelite (deterministlikud või stohhastili-
sed) kasutamist, mis omakorda eeldab pii-
savate arvuliste sisendandmete olemasolu 
ning mudeli kasutamisoskust.

Deterministlikus mudelis on kõik muu-
tujad esindatud ühe numbriga (nn punkt-
hinnangutega) ning riski väljendatakse 
keskmise väärtusena. Deterministliku riski-
hindamise tulemi näide: „10 000 tarbitud 
toiduportsjoni kohta esineb haigestumist 
kampülobakterioosi keskmiselt 50 inimesel.“

Stohhastilises mudelis on kõik või mõned 
muutujad esitatud tõenäosusjaotustena võt-
tes arvesse variaablust ja/või määramatust 
ning riski väljendatakse tõenäosusväärtuse-
na. Stohhastilise riskihindamise tulemi näi-
de: 95% usaldusväärsusega saame öelda, 
et 10 000 toiduportsjoni tarbimisel esineb 
kampülobakterioosi haigestumist 10–100 
inimesel.

Kuna mudelite sisendandmed põhinevad 
sageli eeldustel, siis sõltub kvantitatiivse 
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riskihindamise tulemi õigsus määramatu-
sega arvestamisest ning lõpptulemiks on 
mitte puhas tõde vaid nn „parim võimalik 
hinnang“.

Toiduohutuse valdkonnas on riskihinnan-
gutel järjest suurem roll ning põhimõtete 
tundmine on vajalik nii ettevõtete, (riigi)ame-
tite kui rahvusvaheliste organisatsioonide 
tasandil.

Lisaks riskihindamise keerukusele tuleb 
mõista ka riskijuhtijate raskeid valikuid riik-
likul tasandil riskihinnangutele tuginevate 
otsuste langetamisel, seega kannavad ris-
kijuhtijad rahvatervise kindlustamisel väga 
suurt vastutust.

Võime ka öelda, et riskijuhtijad teevad 
riskihinnangute ning -kommunikatsiooni 
põhjal hetke parima otsuse, kuid kas see 
ka õige on, selgub reeglina alles hiljem, nt 
teatud aja jooksul pärast konkreetsete ohje-
meetmete rakendamist.

Autorid loodavad, et suutsid käesoleva 
artikli lugejatele piisavalt hästi mikrobioloo-
gilise riskihindamise põhikontseptsioone 
selgitada. Uued ajad, uued riskid ning uued 
võimalused riskihindamiseks.
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Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini 
õppekava rahvusvahelise hindamise 
tulemustest
Andres Aland

VLI direktor

Euroopa Loomaarstiharidust Andvate Õppe-
asutuste Assotsiatsiooni (European Associa-
tion of Establishments for Veterinary Educa-
tion, EAEVE) hindamisvisiit toimus Tartus 
16.–20. novembril 2015. Hindamiskomisjoni 
loomaarstieriala seitse kvaliteedieksperti 
tulid Hollandi, Austria, Horvaatia, Iirimaa, 
Soome ja Suurbritannia veterinaarõppeasu-
tusest või kliinikust.

Maaülikool sai komisjoni hindamisaruan-
de detsembri alguses. Aruande lõpulauses 
oli juba visiidi viimasel päeval kuuldud olu-
line sõnum, mille esitan siin tsitaadina: The 
recommendation to ECOVE of the Expert 
Team is therefore that the Institute of Vete-
rinary Medicine and Animal Sciences of the 
Estonian University of Life Sciences in Tartu 
should be RE-APPROVED. See tähendab, et 
ekspertkomisjon teeb Euroopa Veterinaarha-
riduse Komiteele (ECOVE) ettepaneku piken-
dada meie akrediteeringut (approved status) 
10 aasta võrra. Sellekohase otsuse teeb 
ECOVE oma järgmisel korralisel koosolekul 
käesoleva aasta 11. mail Uppsalas. Samal 
päeval hakkab 10-aastane akrediteering keh-
tima.

Võime tõdeda, et Euroopas ollakse Ees-
tis pakutava loomaarstiõppe kvaliteediga 
rahul. Veterinaarmeditsiini õppekava vastab 
täielikult Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivi 2005/36/EL nõuetele. Valdavalt 
positiivses võtmes koostatud aruanne 
sisaldab ka tähelepanekuid puuduste kohta 
koos ettepanekutega nende kõrvaldamiseks. 
Tahtmata vähendada kõige selle otsustavat 
kaalukust, mis meil on hästi, esitan ma käes-
olevas numbris lühiülevaate aspektidest, 
millele pöörame edaspidi rohkem tähelepa-
nu. Positiivne hindamistulemus iseloomus-
tab kliiniku loomulikku töökeskkonda, mida 
tuleb hoolega säilitada ning teiste Euroopa 
õppeasutustega konkurentsis püsimiseks 
edasi arendada.

Hindamisaruande struktuuri järgides 
esitan kiretu loetelu vaid neist peatükkidest, 
milles komisjon märkis mõned puudused 
ja andis soovitusi nende kõrvaldamiseks. 
Finantsolukorda puudutavale ettepanekule 
lisasin oma kommentaari.

Eesmärgid ja strateegia

Instituudi missioon muutuks selgemaks, 
kui seda täpsemalt väljendada, rõhuta-
des veterinaarmeditsiinialase hariduse 
andmist.

Finantsolukord
Maaeluministeeriumist eraldatav lisara-
ha võimaldaks instituudil suurendada 
kulutusi kliinilisele väljaõppele. A.A.: 
„Kulutuste suurendamist me plaanida 
ei saa, sest kliiniline õpe on instituudi 
suhtes praegu negatiivse eelarvega 
tegevus. Riiklikku lisarahastust kliinilise 
õppe jooksvate kulude katteks taotleme 
juba aastaid ja loodame muutust nüüd 
peaministri ja rektori äsjase kohtumise 
järel.“

Instituudil tuleb üle vaadata kliinilis-
te teenuste hinnakiri ja praktikute seas 
aktiivselt reklaamida diagnostilisi teenu-
seid, et saavutada loomakliiniku kaudu 
suuremat sissetulekut.

Õppekava
Põhi- ja täiendusõppes tuleb rohkem 
kaasata teiste asutuste eriteadlasi ja 
spetsialiste (nt veterinaarfarmakoloog, 
veterinaarfarmatseut, viroloog, bakterio-
loog, veterinaarradioloog, esmaabi- ja 
intensiivraviveterinaar), et tõsta üliõpi-
laste, resident-veterinaaride ja abiperso-
nali teadmiste, treenituse ja teadlikkuse 
taset.

Püüda suurendada patsientide ja 
läbivaatuste arvu, seda eriti seni vähe 
esindatud liikide osas.

Jätkata õppetööd väikestes gruppi-
des ning kasutada rohkem juhtumipõ-
hist ja probleemõpet ning interaktiivseid 
õppemeetodeid.

Arendada kõigi kliiniliste distsipliini-
de õpetamist ja suurendada loomaklii-
nikusse suunatavate patsientide arvu: 
see toetab üliõpilaste kliinilist õpet ja 
võimaldab koguda materjali kliiniliste 
uuringute kohta. Soovitav on suurenda-
da hobupatsientide käivet, et tudengid 
rohkem hobusemeditsiini erinevaid (sh 
operatiivseid) menetlusi näeksid. Luua 
täiendav ametikoht ülesandega aren-
dada hobusekliinikut, nt vanemõpetaja 
hobuste meditsiini alal.

Anestesioloogiateenus peab olema 
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kliinikus kättesaadav igale anesteesiat 
vajavale osakonnale (hobusemeditsiin, 
oftalmoloogia jne).

Kõigi loomaliikide õpetamine on 
tagatud, ent mõnede (sead, lambad, 
küülikud) puhul esineb õppematerjali 
osas puudujääke. Mõnede liikide, eri-
ti sigade, lammaste, kodulindude ja 
eksootiliste loomade juhtumite arvu 
tuleb suurendada. Instituut võiks osta 
mõned loomad, keda saab kasutada 
uuringutes ja kliinilises või patoloogia-
alases õppetöös.

Toidukontrolli, toiduainete töötlemise 
ja toiduhügieeni seminarides võiks kaa-
sata rohkem välislektoreid.

Reklaamimaks toiduhügieeni osakon-
da tippkeskusena, tuleks taastada toidu-
hügieeni ja veterinaarset rahvatervishoi-
du käsitlev moodul veterinaarmeditsiini 
eriala 6. õppeaastal.

Õpetamise kvaliteet ja hindamine
Õppimise taset saaks oluliselt paranda-
da, andes üliõpilastele piisavalt suulist ja 
kirjalikku tagasisidet nende töö tulemus-
likkuse kohta kliiniliste rotatsioonide ja 
praktikate ajal, samuti üliõpilaste kirjali-
kele töödele.

Enamik üliõpilasi valib lõputöö 
asemel lõpueksami. Instituut peaks jul-
gustama üliõpilasi lõputöid koostama ja 
kaitsma.

Üliõpilased peavad lõunapausi liiga 
lühikeseks, selle pikkust tuleks tunni-
plaanis paremini reguleerida.

Instituut peaks analüüsima, kuidas 
suurendada ja julgustada kodu- ja välis-
üliõpilaste rahvusvahelist koostööd.

Nii töötajaid kui ka üliõpilasi tuleks 
nõustada, kuidas lahendada olukordi, 
mil üliõpilastel on tekkinud probleemid 
isiklikus elus või esineb raskusi õpingu-
tes. Üliõpilasi tuleks julgustada osalema 
vabatahtlikes üritustes ja pakkuma üks-
teisele vastastikku tuge (tuutorid jm). 
Üliõpilasesindus peaks selliseid võima-
lusi rohkem pakkuma.

Taristu ja seadmed
Tuleb tõsta personali ja üliõpilaste tead-
likkust instituudi õpikeskkonna hügiee-
ninõuete eripäradest. Lahangusaal tuleb 
eraldada tõhusa tsoonidevahelise tõk- 
kega.

Suuremat tähelepanu on vaja pöö-
rata bioturvalisusele ja hügieeninõuete 
täitmisele lahangusaalis, personalil ja 
üliõpilastel peavad olema selged käitu-
misjuhised.

Kindlasti on vaja koostada kor-
rektne juhis ravimite hoiustamiseks ja 
dokumenteeritud kasutamiseks, eriti 

kontrollitavate narkootiliste ainete osas. 
Personalile ja üliõpilastele tuleb koosta-
da ravimkäitumise juhised. Kõik ravimid, 
eriti kontrollitavad narkootilised ravimid, 
tuleb hoida luku taga. Tuleb määrata 
ravimite eest vastutav töötaja, näiteks 
võib see olla apteeker või farmakoteraa-
pia spetsialist.

Praktiliste tööde laborites tuleb taga-
da piisav arv silmapesureid ja avariiduš-
še. Kliinikutes ja laborites peavad olema 
seintel silmapesurite ja avariiduššide 
juures eriolukorras tegutsemise juhised.

Kliiniku isolaatori olukorda saaks 
parandada uue ventilatsioonisüsteemi 
ehitamisega. Samuti tuleks paigaldada 
seadmed heitvee kogumiseks, filtree-
rimiseks ja desinfitseerimiseks. Tungiv 
soovitus on kaasajastada riigi ainus 
suurloomade ja hobuste isolaator.

Tuleb parandada metsloomade ja lin-
dude pidamistingimusi, mis võimaldab 
laiendada neile raviteenuse osutamist ja 
suurendab erioskusi selles valdkonnas. 
Teised veterinaarkliinikud (ülikoolid) piir-
konnas seda teenust ei osuta.

Loomakliinikule teenust pakkuva klii-
nilise veterinaaria laboratoorium tuleb 
kaasajastada ja varustada esmase labor-
suutlikkuse simulatsioonivahenditega 
(sh hematoloogia).

Kliinilise õppe ahelapõhisuse tagami-
seks tuleb patoloogiaosakonnal tagada 
loomakliiniku varustamine lahanguma-
terjaliga partnerfarmidest.

Loomad ja õpetamine loomset päritolu 
materjaliga
Tuleb suurendada kodulinnufarmide 
arvu, kuhu toimuvad õppekäigud.

Instituut võiks osta väikese arvu 
küülikuid, kanu ja eksootilisi loomi, kes 
elavad kliinikus ning keda saaks kasuta-
da praktilises kliinilises õppes.

Raamatukogu ja õppevahendid
Õppeinfosüsteem (ÕIS) peaks olema 
üliõpilasesõbralikum.

Akadeemiline ja tugipersonal
Tuleb koostada nii õpetava kui ka klii-
nilise personali ametijuhendid ja kont-
rollida, et kõik õpetamist, kliinilist tööd 
ja juhtimist käsitlevad valdkonnad ja 
kohustused oleksid kaetud.

Vaja on julgustada noori töötajaid 
ja leida vahendeid nende vahetuse 
ja rände või residentuuri toetamiseks 
välismaal, suurendades nii Euroopa 
Veterinaarerialade Nõukogu (European 
Board of Veterinary Specialists, EBVS) 
tunnistusega töötajate arvu instituudis.

Praegu ei saa õppejõu või dotsendi 



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 201618

VARIA

ametikohale kandideerimisel kasutada 
EBVS-i diplomit kutsekvalifikatsiooni 
tõestamiseks. Kõrget kvalifikatsiooni 
tõestava EBVS-i diplomi tunnustamine 
ja karjäärimudelisse integreerimine on 
maaülikoolis oluline, kuna kvalifitsee-
ritud personal on tähtis nii õppe- kui 
teadustöös.

Täienduskoolitus
Kui instituut arendaks välja mõned nn 
tippvaldkonnad, saaks pakkuda ka rah-
vusvaheliselt huvitavaid erialakursusi. 
Teenitud vahendeid saaks kasutada 
teenuste ja teadustöö tõhustamiseks. 
Laiemale üldsusele pakutavad kursused 
tõstavad instituudi tuntust ja võivad tuua 
rohkem investeeringuid.

Kraadiõpe
Tuleks taastada internatuur ja integreeri-
da see eelkoolitusena nooremveterinaa-

rarstide väljaõppesse/karjäärimudelisse, 
tulevikus ka residentuuriprogrammi 
EMÜ-s ja välismaal. Internatuuri läbi-
mine on vajalik kandideerimisel EBVS-i 
programmis.

Tähelepanu tuleb pöörata doktoranti-
de suurele väljalangevusele. Möödunud 
kolme aasta vältel lahkus veterinaarme-
ditsiini integreeritud õppekavalt ja dok-
torantuurist võrdne arv üliõpilasi (kuus).

Spetsialiseerumisel tuleks julgemalt 
kasutada koostööd ja vahetusi teiste 
veterinaarõppeasutustega, sest väikesel 
ülikoolil on kohapeal peaaegu võimatu 
spetsialiseerumist korraldada.

Teadustöö
Lõputöö kirjutamine ja lõpueksami soo-
ritamine ei ole võrreldavad (ja tunduvad 
ebavõrdsetena). Kui lõputöö koostami-
seks antaks piisavalt aega, võiksid kõik 
üliõpilased pigem selle teha.

Instituut süveneb nimetatud teemadesse 
tõsiselt ning võtab neid arvesse ka oma uue 
arengukava koostamisel. Nii mõndagi puu-
dust juba kõrvaldame ja midagi ületamatut 
tegelikult pole. Kui lugejal tekkis soov ette-

panekute elluviimisel heade mõtetega või 
muul moel instituudile appi tulla, siis oota-
me kõiki meile omase ja ka komisjoni poolt 
tunnustamist leidnud kollektiivse avatusega.

Foto 1. Hindamiskomisjon (pildil koos EMÜ rektori ja VLI direktoriga) on töö lõpetanud ja visiidi kokku-
võtte VLI rahvale ette kandnud (foto: Haldja Viinalass)
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Konverentsi Eläinlääkäripäivät 2015 ülevaade
Elisabeth Dorbek-Kolin1, Hertta Pirkkalainen2

1EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond, 2EMÜ VLI kliinilise 
veterinaarmeditsiini osakond

Soome loomaarstipäevade ajalugu ulatub 
kaugele minevikku. 1900-ndate alguses 
tegutses Soomes Eläinlääkäriyhdistys (e.k 
Loomaarstide Ühing), Suomen Eläinlääkä-
riliitto (Soome Loomaarstide Liit) eelkäija. 
Ühingu tegevuse algusaastail korraldati 
loomaarstidele kodumaiste asjatundjate 
juhendusel koolitusi ühel korral aastas, 
samaaegselt üldkoosolekuga. Esimene välis-
lektor käis loomaarstidele esinemas 1925. 
aastal. Aastal 1966 hakati kokkusaamist 
kutsuma nimega Eläinlääkäripäivät (Looma-
arstide päevad), koolituse toimumiskohaks 
said Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
(Veterinaarmeditsiini kõrgkooli) ruumid. 
Kuna aastatega sündmusega kaasneval näi-
tusel osalevate firmade arv järjest kasvas, 
viidi 1981. aastal näitus juba hobusekliiniku 
koridori. Soome loomaarstipäevad toimu-
vad praegusel kujul Helsingi Messikeskuses 
alates 1987. aastast.

Möödunud aasta detsembri alguses, 
02.–04.12 kogunes üle tuhande Soome loo-
maarsti Helsingi Messikeskusesse, kus peeti 
29. korda konverentsi Eläinlääkäripäivät. 
Konverents avati kolmapäeval, misjärel alga-
sid esimesed loengud praktilistel teemadel. 
Kogu konverentsi vältel oli kõigile osaleja-
tele avatud stendiettekannete näitus, kus 
esitleti kokku 42 ettekannet erinevatest kate-
gooriatest: toiduhügieen, hobusemeditsiin, 
väikeloomameditsiin, produktiivloomade 
meditsiin, mitmesugust.

Konverentsi esimese päeva loengud 
olid jagatud järgnevatesse sektsioonidesse: 
praktiliste teadmiste uuendamine, teadus ja 
uuringud, aktuaalsed teemad, äri ja tööelu, 
millele järgnes peale lõunat avatseremoonia. 
Praktiline osa võeti loomaarstipäevade prog-
rammi paar aastat tagasi ning see sai prak-
tiseerivate loomaarstide poolt suure huvi 
osaliseks. Seekord oli praktilise õppe sisuks 
hobuste ning lemmikloomadena peetavate 
produktiivloomade veterinaariasse puutuv. 
Helsingi Ülikooli hobusekliiniku loomaarst 
Anna Mykkänen rääkis hobuste anesteesia 
läbiviimisest välitingimustes. Minisigade 
haigustega tegelemine oli Helsingi Ülikooli 
produktiivloomakliiniku arsti Mari Frimani 
teemaks. Kanade terviseprobleeme selgitas 
loomaarst Leena Pohjola ning loomaarst 
Heikki Sirkkola käsitles kitseveterinaaria 
teemasid. Avatseremoonial tunnustati Aasta 
loomade heaolu auhinna saajat ning oma 
tänukõne pidas ka Aasta loomaarstiks vali-
tud Mirja Ruohoniemi.

Ürituse teisel päeval tehti algust sekt-

sioonidega, mis vältasid konverentsi lõpuni. 
Väikeloomade sektsioonis käsitleti detailselt 
praktilise anesteesia aspekte ja periopera-
tiivse valu vaigistamist. Selles sektsioonis 
oli loengupidajaks maailmas tunnustatud 
ekspert Robert M. Stein USAst. Hobuste 
sektsioonis pidas loenguid Dr. Vivienne 
Duggan Iirimaalt. Peamiselt keskendus ta 
infektsioonhaigustele: hommikupoolikul 
anti ülevaade kõhulahtisusega kulgevatest 
infektsioonhaigustest ja nõlest, pärastlõunal 
käsitleti respiratoorsete ja neuroloogiliste 
nähtudega infektsioonhaigusi. Kõhulah-
tisuse ja respiratoornähtudega kulgevaid 
infektsioonhaiguseid käsitleti täiskasvanud 
hobustel ja varssadel eraldi. Produktiivloo-
made teemadest olid tähelepanu keskmes 
sigade infektsioonhaigused ja vaktsineerimi-
ne. Selles sektsioonis pidas enamuse loen-
gutest viroloogiaprofessor Hans Naywynck 
Belgiast. „Põllult lauale“ sektsioonis räägiti 
vägivallaga kokkupuutumisest, järelevalvest 
ja koostööst, samuti lambakasvatusest. Kuna 
Soomes on mõne viimase aastaga tekkinud 
hulk loomaarste, kes riigiametnikena tege-
levad loomakaitsega, oli sektsioonis väga 
praktilisi näiteid sellest, kuidas oma töös 
toime tulla ohtlike situatsioonidega, keda 
visiitidele vajadusel kaasa võtta ja kuidas 
parandada koostööd sotsiaaltöötajatega. 
Siin said sõna mitmed lektorid nii Helsingi 
Ülikoolist, riigi- kui ka erasektorist.

Konverentsi viimasel päeval jätkati 
väikeloomasektsioonis Robert M. Steini 
eestvedamisel eelmisel päeval alustatud 
teemadega, kusjuures konverentsil osalejad 
said suurte kogemustega praktikult väga 
detailseid näpunäiteid ja isegi ravimdoose 
teatud haiguste raviks. Hobuste sektsioonis 
räägiti hommikupoolikul Dr. Duggani juhti-
misel veel erinevatest infektsioonhaigustest, 
pärastlõunal siirduti reproduktiivmeditsiini 
juurde. Siin said sõna professor Terttu 
Katila-Yrjänä ja loomaarst David Argüelles 
Soomest. Produktiivloomade sektsioonis 
jõudis järg veiste meditsiini puudutavate 
teemadeni, hommikupoolikul koondati tähe-
lepanu lautade ehitamisele, pärastlõunal aga 
aretusele ja embrüosiirdamisele. Toidu- ja 
keskkonnahügieeni sektsioonis pöörati eri-
list tähelepanu loomaarstide tööohutusele 
ja töötervishoiule ning tööpindade hügieeni 
tagamisele. Tööpindade hügieenist rääkis 
muuhulgas lektor Gun Wirtanen Taanist.

Lisaks eelmainitud sektsioonidele oli 
valikus veel töötuba „IDEXX track“, kus 
peeti loenguid konverentsi esimesel ja teisel  
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päeval, teemadeks neerufunktsioon ja 
-haigused, hematoloogia (leukeemia, rege-
neratiivne ja mitteregeneratiivne aneemia), 
praktiline lähenemine vedelikteraapiale, 
lümfisõlmede, maksa ja põrna tsütoloogia. 
Sponsoreeritud lõunaloengud peeti koerte 
söötmise ja koerte hambumuse vigade 
teemadel. Produktiivloomade lõunaloengul 
käsitleti prokaiini kasutamist veiste kirurgias. 
Kindlasti ei saa mainimata jätta, et lisaks 
loomaarstidele pakuti loenguid ka looma-
arsti abilistele ja apteekritele. Abilistele 
räägiti ühel päeval aseptikast ja instrumen-
tide hooldusest, teisel pühenduti anesteesia 
monitooringule. Apteekrid said ühe päevaga 
ülevaate hobustel, kassidel, koertel ja eksoo-
tilistel loomadel sagedamini kasutatavatest 
ravimitest ning ülevaate, milliseid meditsiini-
tarvikuid patsientide omanikud apteekidest 
sooviksid osta.

Ainult loengutega siiski konverents ei 
piirdunud – näitusepinda oli laialt ja seal 
olid esindatud mitmed valdkonnad. Näitusel 
osalesid erinevad kliinikuteketid, seadmete 
ja instrumentide müüjad, erinevad ravimi-
firmad ja laboratooriumid, erialaorganisat-

sioonid jne. Loengute vaheajad olid siiski 
üsnagi lühikesed, näitusel ringi vaadates ja 
tuttavatega vesteldes möödusid need nagu 
linnutiivul, juttu oleks jätkunud kauemakski.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kindlasti lei-
dis igaüks Soome loomaarstipäevadel enda-
le midagi uut ja huvitavat. Probleemiks võis 
pigem olla see, et mitmes kohas ei saanud 
samal ajal loenguid kuulamas olla ja tuli teha 
valikuid mitmete huvitavate teemade vahel. 
Sel aastal tunti suurt puudust varasematel 
aastatel jagatud šokolaadist jõulukalendrite 
puudumisest – seekord tuli hakkama saada 
lihtsalt tahvlitäie jõulušokolaadiga. Võib 
arvata, et esimese päeva praktilised loen-
gud on ilmselt püsivalt ürituse programmi 
kaasatud, olles heaks näiteks sellest, et 
konverentsi korraldajad, Soome Loomaars-
tide Ühing ning Fennovet OÜ võtavad oma 
tööd tõsiselt ja arvestavad loomaarstkonna 
soovidega. Kel soovi ürituse kohta rohkem 
infot saada, leiab seda lingilt: http://www.
elainlaakaripaivat.fi.

Kohtumiseni 2016. aasta Soome loo-
maarstipäevadel, mis toimuvad 30.11.–
02.12.2016!

Foto 1. Sponsorkott. Igal aastal jagatakse loomaarstipäevade raames välja Orion Pharma poolt spon-
soreeritud kott. Sel aastal ehtis kotti Pertti Jaarla joonistus, millel olevad tekstid kõlavad eesti keeles 
nii: “Hahaa, sõin su telefoni ära”, “Hahaa, peitsin sinna su (ussi)rohud” (foto: Elisabeth Dorbek-Kolin)
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Praktikal Genti Ülikooli suurloomakliinikus
Anri Aino Elisa Timonen

EMÜ VLI veterinaarmeditsiini 6. aasta tudeng

Olles huvitatud veisemeditsiinist, avanes 
mul suurepärane võimalus möödunud 
sügisel täiendada oma teadmisi „Ruminant 
health and medicine“ programmi raames 
Genti Ülikooli suurloomakliiniku 12-näda-
lasel praktikal. Nii nagu programmi pealkiri 
ütleb, puudutas praktika põhiliselt veiseid 
ja teisi mäletsejalisi nagu kitsed, lambad ja 
alpakad.

Genti Ülikooli veterinaarmeditsiini insti-
tuut on asutatud 1933. aastal. Praegu jagu-
neb instituut kaheteistkümneks osakonnaks. 
Sarnaselt Eestiga kestab loomaarstiõpe ka 
Belgias kuus aastat ja lisaks Genti Ülikoolile 
on loomaarstiks võimalik õppida ka Líeges, 
Belgia prantsusekeelses piirkonnas. Genti 
Ülikooli veterinaarmeditsiini instituudis on 
üliõpilasi kokku umbes 1400, neist ligikau-
du kolmandik on pärit Madalmaadest ja 
Saksamaalt. Juba viiendaks aastaks saavad 
tudengid teha valiku väikeloomameditsiini, 
suurloomameditsiini ja uurimistöömooduli 
vahel. Kuuenda aasta tudengid spetsialisee-
ruvad veel kitsamatesse valdkondadesse 
– suurloomamooduli tudengid mäletsejalis-
tele, sigadele või hobustele ning väikeloo-
mamooduli tudengid kas koertele ja kasside-
le või lindudele ja eksootilistele loomadele. 
Viiendal õppeaastal uurimistöömoodulis 
õppinud tudengid jätkavad valitud suunal 
spetsialiseerumist.

Suurloomakliinikus olid eraldi sisehai-
guste, kirurgia, sünnitusabi ja ambulatoorse 
ravi osakonnad, millele lisandus karjatervise 
eest vastutav üksus. Patsientide ambula-
toorne ravi ja karjatervise visiidid teostati 

alati farmis kohapeal, seevastu sisehaiguste, 
kirurgia ja sünnitusabi osakonnast farmides-
se väljasõite ei tehtud. Kliiniku osakonnad 
olid eraldi jaotatud veel hobuste ja veiste 
poolteks, kuigi laboratooriumid ning lao- ja 
ravimiruumid olid ühised osakondade sees. 
Operatsioonisaalid ja protseduuriruumid 
olid veistele ja hobustele eraldi.

Oma praktika jooksul roteerusin kliiniku 
erinevate osakondade vahel, lisaks osalesin 
ühe nädala jooksul patoloogia osakonna 
töös. Kliinikus abilisi ei olnud, vaid kuuenda 
aasta tudengid tegid ööpäevaringselt tööd. 
Nädalad olid tudengite vahel jagatud kas 
päeva- või öövahetuseks. Päevase vahetuse 
puhul viibisid tudengid kliinikus kella 8-st 
kuni kella 17-ni, kuigi tihtipeale tuli ületöö-
tunde ohtralt juurde pikemate farmivisiitide 
või kliinikusse saabunud patsientide tõttu. 
Päevavahetuse tudengid viisid statsionaari 
jäänud loomadele alustatud protseduurid 
alati lõpuni olenemata vahetuse lõppemi-
sest. Öine vahetus alustas oma tööd kell 17 
ning jätkas kella 8-ni hommikul, seejuures 
sünnitusabi osakonnas tegid tudengid vahe-
tusi nädalate kaupa esmaspäeva hommikust 
järgmise esmaspäeva hommikuni vahepeal 
kliinikust lahkumata. Üliõpilaste jaoks oli igas 
osakonnas neli magamistuba, kaks vannitu-
ba ja köök. Võib öelda, et kohalikele tuden-
gitele oli kliinik justkui teine kodu, kus vee-
deti isegi rohkem aega kui oma päriskodus.

Tööpäevi alustati loomade kliinilise 
läbivaatusega, vereproovide võtmisega ja 
ravimite manustamisega ning päeva jooksul 
teostati teisi vajalikke protseduure. Lisaks 

Foto 1. Vaade Genti linnast. Läbi linna voolab mitmeid kanaleid (foto: Anri Timonen)
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võeti kliinikusse jooksvalt vastu uusi patsien-
te. Kuuenda aasta tudengid tegid reeglina 
kõik menetlused iseseisvalt. Esmaspäeva 
hommikuti ning uute patsientide kliinikusse 
saabudes demonstreerisid ja õpetasid arstid 
protseduuride läbiviimist. Edaspidi teotasid 
kuuenda kursuse tudengid enamus protse-
duure iseseisvalt: näiteks sondeerisid lehmi, 
loputasid hematoome ja abstsesse ning 
vahetasid haavasidemeid. Uue patsiendi 
saabudes võtsid tudengid loomaomanikult 
anamneesi, tegid patsiendile kliinilise läbi-
vaatuse ning võtsid vereproovid hemato-
loogiliseks ja biokeemiliseks laboruuringuks. 
Spetsiifilisemaid uuringuid (näiteks endos-
koopia või röntgenpiltide võtmine) teostati 
koos arstidega.

Farmerid ja talupidajad olid väga moti-
veeritud haigeid loomi kliinikusse tooma. 
Belgia tootmisfarmid on Eesti omadest tun-
duvalt väiksemad, keskmiselt peetakse neis 
60–80 looma. Kõige suuremates piimafarmi-
des on lehmi kuni 200. Lihaveiste, eelkõige 
kohaliku veisetõu, belgia sinise, pidamine 
on kohalikele pigem harrastus või kõrval-
tegevus piimaveiste pidamisel, kuigi leidus 
ka suuremaid, mõnekümne loomaga liha-
karju. Tavaline on, et püsiva töökoha kõrval 
peavad inimesed kuni kahtkümmend belgia 
sinist tõugu looma. Võib öelda, et suhtu-
mine loomadesse on väga emotsionaalne. 
Samuti on belgia sinist tõugu loomade 

väärtus belglastele kõrge 
nii lihaveise kui ka kohaliku 
tõuna, mistõttu oldi nõus 
loomi ravima ka raskemate 
haigusjuhtude puhul.

Päevad möödusid klii-
nikus kiiresti, sest patsien-
te oli palju. Sisehaiguste 
osakonnas oli igal nädalal 
patsientideks nii vasikaid 
kui ka täiskasvanud lehmi 
ning tavaliselt veel paar 
alpakat või lammast. Kõige 
tavalisemad diagnoosid 
vasikatel olid kas raske 
kõhulahtisus, pneumoonia, 
nabasong ja omfaliit või 
koolikud. Täiskasvanud 

veised tulid kliinikusse tavaliselt haiguste 
tõttu, mis kulgesid raskemalt või vajasid 
kirurgilist ravi. Seega olid nähtud haigus-
juhud minu jaoks väga erilised. Näiteks oli 
meie patsiendiks kõriparalüüsiga lehm, kel-
lele teostati trahheostoomia; samuti kuse-
kividega pull, kellele kusepõie rebendi tõttu 
teostati perianaalne uretrostoomia. Ambu-
latoorse kliiniku päevad olid sisustatud far-
mivisiitidega. Belgia sinise lehmadele saime 
teostada keisrilõikeid nii farmis kui ka kliini-
kus. Lisaks teostasime farmivisiitidel vasi-
kate nudistamist ja tiinuskontrolle, samuti 
analüüsisime sõratervishoidu. Sünnitusabi 
osakonnas oli põhitööks kliinikusse toodud 
tiinete belgia siniste lehmade ja mullikate 
jälgimine ja opereerimine sünnitusnähtude 
alates. Tavaliselt viibis lehm koos vasikaga 
kliinikus seni, kuni vasikas õppis iseseisvalt 
jooma ja nii ema kui ka vasika enesetunne 
oli hea. 

Kliiniku arstid ja internid olid väga sõb-
ralikud ning andsid ülevaate iga patsiendi 
seisundist ning diagnoositud haigusest ja 
ravist. Just sisehaiguste osakonnas sain 
lisaks käeliste oskuste arendamisele ka oma 
teoreetilisi teadmisi täiendada. Nimetatud 
osakond sai praktika jooksul minu lemmi-
kuks eelkõige patsientide mitmekesisuse 
ja arstide motivatsiooni tõttu. Haiguste 
patogenees tuletati meelde punkthaaval 
iga patsiendi korral. Põhiliseks diagnostika-
meetodiks nii hingamisteedehaiguste kui ka 
näiteks seedehäirete põhjuste tuvastamisel 
oli ultraheli, mistõttu õppisin palju uut selle 
diagnostikavahendi kasutamisest. Praktika 
jooksul kinnistusid varem omandatud põhi-
teadmised ja -oskused veiste tervishoiu ja 
ravi osas.

Minu kolmekuune praktika Genti Ülikooli 
suurloomakliinikus sai teoks tänu Erasmus 
stipendiumile. Tänan dr. Piret Kalmust ja dr. 
Kerli Mõtust, kes mulle Genti Ülikooli kliini-
kut praktikakohana soovitasid ja tulid vastu 
sügisese õppetöö sooritamisel iseseisva 
õppena.

Foto 2. Tagajalga lonkava vasika röntgenpildistamine hindamaks puu-
saliigeste olukorda (foto: Anri Timonen)

Foto 3. Belgia sinine lehm koos oma vasikaga 
sünnitusabi kliinikus (foto: Anri Timonen)
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Jagatud kogemus: väikeloomade 
akupunktsioon
Tiina Toomet

MTÜ Teie Loomakliinikud

Käesoleva aasta 6. veebruaril toimus üle 
pika aja taas Eestis akupunktuurialane 
koolitus. MTÜ Teie Loomakliinikud ja OÜ 
Zoovetvaru kutsusid oma aastatepikkust 
meditsiinilise akupunktuuri kogemust jaga-
ma Soome loomaarsti dr Jukka Kuussaari, 
kes tegeleb sellega juba alates 1970-ndatest 
aastatest. Tänu tema eestvedamisele on 
hetkel Soomes ligi 600 akupunktsioonialaste 
teadmistega loomaarsti.

Selgus, et huvi koolituse vastu on suur. 
Õppepäevale tuli üle 20 loomaarsti ja 
kümmekond Eesti Maaülikooli tudengit. Dr 
Kuussaari rääkis hakatuseks akupunktuuri 
ajaloost ja hetkeseisust, kuidas akupunktuuri 
mehhanismid toimivad valu ja sigimisprob-
leemide korral ning kuidas toimub immuun-
modulatsioon. Edasi käsitleti akupunktuuri 
koeral (punktid ja nende valik, tehnikad, 
trigger-punkt teraapia ja ravimite ning aku-
punktuuri kombineerimine) ning lõpetuseks 
erinevaid patoloogiaid, mille puhul võiks 
akupunktuuri kasutada (skeleti ja liikumis-
elundkonna, närvi- ja seedetrakti haigused, 
sigimisprobleemid jne).

Dr. Kuussaari rõhutas, et akupunktuur 
pole mingi nõiakunst ega imeline alterna-
tiivravi, mida peaks kasutama kõikvõimalike 
segase etioloogia ja diagnoosiga või halvasti 
ravile alluvate seisundite puhul. Akupunk-
tuuri kasutamise mõttekuse ja tulemuslikku-
se määrab ikkagi eelkõige konkreetne diag-
noos. Ning kunagi ei tohi anda omanikule 
ebareaalselt optimistlikku prognoosi.

Päeva lõpul astus lavale patsient koer 
Roosi, kelle liigesevalude (diagnoositud 
osteoartriit) leevenduseks sooritati näidisa-
kupunktuuriseanss, mida dr Jõgila Viljandi 
Männimäe Loomakliinikust lubas nädala 
pärast korrata.

Jätkuva huvi korral on plaanis paari kuu 
pärast korraldada õppepäev, kus tegeletakse 
juba konkreetsete patsientidega.

Järgmine MTÜ Teie Loomakliinikute 
poolt korraldatav „Jagatud kogemus“ üritus 
toimub k.a 2. aprillil Pärnus ja teemaks on 
anestesioloogia väikeloomadel.

Foto 1. Akupunktuuri 
teostamine. Vasakult 

paremale: Kenno Ruul, 
Dr Jukka Kuussaari, 

koer Roosi ja 
Roosi perenaine 

Triin Nõges 
(foto: Riina Jõgila)

Foto 2. Ülevaade kursuse praktilisest osast (foto: Riina Jõgila)
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Hambaravialase enesetäiendamise võimalustest 
Euroopas ja maailmas
Kadri Kääramees

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Möödunud sügisel oli mul suurepärane 
võimalus veeta mõned nädalad päikeselises 
Californias – peamiselt küll siseruumides 
– ehk viibida dr Brook Niemicu lemmik-
loomade hambaravile spetsialiseerunud 
praksises (külaskäigu jooksul nägin nelja eri 
kliinikut) ja lõpetada Suure Lombi tagune 
miniringreis USA iga-aastase veterinaar-
hambaravi konverentsi – Veterinary Dental 
Forum (VDF) külastusega. Selleaastane VDF 
toimus kombinatsioonis 13. Ülemaailmse 
Veterinaarhambaravi Kongressiga (World 
Veterinary Dental Congress, WVDC). Kui 
Kerli arvas, et võiksin sellest reisist väike-
se artikli kirjutada, jäin mõtlema, et kuigi 
minu jaoks oli tegemist ääretult kasuliku ja 
infoküllase kolme nädalaga, on suurem osa 
nähtust keskmisest rohkem huvipakkuv ehk 
vaid paarile mu kodumaisele hambahuvi-
lisest hingesugulasele. Samas aga oleks 
ehk teistele palju kasulikum ja huvitavam 
saada väike ülevaade üldistest veterinaarse 
hambaravi valdkonna enesetäiendamise 
võimalustest. Seda püüangi järgnevaga teile 
anda, toetudes eelkõige oma kogemustele 
ja mõnes osas ka kolleegide soovitustele.

Ülikoolist saab väikeloomade hambahai-
guste teavet kaasa vähe. Allakirjutanu on 
nüüd juba päris mitu aastat püüdnud viima-
se kursuse väikeloomamooduli tudengitele 
napi nädala jooksul minimaalset vajalikku 
põhja anda, aga see on ehk rohkem huvi 
äratamise ja edasise oskuste omandamise 
vajaduse teadvustamine.

Mida siis soovitaksin kolleegidele selle 
tegelikult meie igapäevatöös ülisageli ette 
tulevas valdkonnas enese täiendamiseks 
– lisaks erialakirjandusele, mida praegu on 
juba päris korralik ja kaasaegse sisuga valik?

Alustada võiks konverentsidest – lisaks 
erinevatele väikeloomameditsiini üldiste 
konverentside osana aina sagedamini leidu-
vatele veterinaarstomatoloogia loengutele 
on ehk parimaks ja meile igas mõttes suh-
teliselt kättesaadavaks täiendusvõimaluseks 
iga aasta hiliskevadel erinevas Euroopa 
riigis aset leidev Euroopa Veterinaarhamba-
ravi Kongress (European Congress of Veteri-
nary Dentistry, ECVD, http://www.evds.org/
ecvd2014), mida korraldavad kohapealsete 
organiseerijatega koostöös Euroopa Veteri-
naarhambaravi Ühing (European Veterinary 
Dental Society, EVDS, http://www.evds.
org/) ja valdkonna spetsialiseerumist juh-
tiv Euroopa Veterinaarhambaravi Kolledž 
(European Veterinary Dental College, EVDC, 
http://www.evdc.org/). Tegemist on umbes 

450 delegaadiga konverentsiga, mis kestab 4 
päeva ja hõlmab endas loenguid kolmes kuni 
viies sektsioonis, alates põhialustest ja lõpe-
tades uusimate teadusuuringutega; seal-
hulgas on viimastel aastatel kindlalt olemas 
olnud ka hobusesektsioon. Loengutele lisaks 
on korralik valik erineva keerukustasemega 
nö „märgi“ töötubasid, mida soovitaksin eriti 
– need on alati väga harivad ja suurepärase 
hinna-kvaliteedi suhtega olnud. Viimastel 
aastatel on lisandunud ka „kuivad“ töötoad 
ehk interaktiivsed sessioonid. Esimest korda 
võtsin sellest konverentsist osa aastal 2005 
ning saadud kogemus oli niivõrd positiivne, 
et hiljem on vahele jäänud vaid üks konve-
rents. Alla 35 aasta vanustel kolleegidel on 
senini igal aastal olnud võimalus taotleda 
konverentsil osalemiseks Royal Canin’i 
noore loomaarsti stipendiumit, mis teeb 
osalemise märgatavalt soodsamaks. Stipen-
diumitaotlus tuleb esitada EVDS veebilehe 
kaudu ning taotluste vastuvõtmine toimub 
tavaliselt konverentsile eelnevalt paari näda-
la jooksul detsembris-jaanuaris. Järgmine 
Euroopa Veterinaarhambaravi Kongress toi-
mub käesoleva aasta 19.–22. mail Dublinis 
Iirimaal ning registreerumine on juba avatud 
ja programm paljulubav (http://www.evds.
org/2014-06-17-21-42-17/2016-dublin).

Teiseks suuremaks valdkonnakonverent-
siks peetakse USAs toimuvat, juba eelnevalt 
mainitud VDF-i (http://www.veterinary-
dentalforum.com/). Tegemist on Euroopa 
konverentsist enamasti umbes kaks korda 
suurema delegaatide arvuga konverentsiga, 
kus möödunud aastal oli loenguid kuues 
sektsioonis – erinevalt Euroopa konverent-
sist on USAs ka abiliste sektsioon. „Märga-
de“ töötubade valik on suurem kui Euroopas 
ja osavõtuhinnad ehk isegi pisut väiksemad; 
miinuseks ehk see, et meie jaoks tähendab 
see siiski üsna pikka reisi, mis võib osutuda 
suhteliselt kulukaks, samuti on baastase-
mest keerulisemad töötoad suletud neile, 
kes ei õpi ametlikus veterinaarse hambaravi 
residentuuriprogrammis või kel puudub 
Euroopa või Ameerika Veterinaarhambara-
vi Kolledži spetsialisti diplom. Positiivsest 
küljest võib lisaks eriti rikkalikule loengute-
valikule rõhutada näituseosa, kus on esinda-
tud üle 60 erineva firma ja tootja ning mis 
pakub tõesti head võimalust tutvuda selles 
valdkonnas turul saadaolevaga, kusjuures 
valik on mitmes aspektis Euroopas leidu-
vast laiem. Järgmine VDF peetakse 29.09.–
02.10.2016 Minneapolises USAs.

Veterinaarse hambaravi valdkonna maa- 
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ilmakongress toimub alati mingi teise 
konverentsi raames üle aasta. Montereys 
Californias koos 2015. aasta VDF-iga peetu 
oli järjekorras kolmeteistkümnes (12. WVDC 
toimus koos Euroopa kongressiga 2013. a 
Prahas) ning 14. WVDC peetakse koos 
Austraalia suure väikeloomakonverentsiga 
– FASAVA kongressiga (www.fasavacong-
ress2017.com.au/) 11.08.–14.08.2017.

Kui konverentsil käidud, edasine huvi 
tärganud ja/või õigustatult teadvustatud 
vajadus eelkõige praktilise poole oskusi roh-
kem lihvida, siis on Euroopas võimalik leida 
päris mitmeid väikeloomade hambaraviala-
seid kursuseid, milles teoreetilise osa kõrval 
on oluline roll ka praktilisel „märja“ töötoa 
aspektil.

Euroopa Veterinaartäienduskoolituse 
Kool (European School of Advanced Vete-
rinary Studies, ESAVS – www.esavs.org) 
korraldab muuhulgas viis päeva kestvaid 
teooriat ja praktikat kombineerivaid kursu-
seid (töökeeleks inglise keel) väikeloomade 
veterinaarhambaravi osas – Dentistry I–V, 
mida peetakse hetkeseisuga kas Luxem-
bourgis samanimelises linnas või Dublinis 
Iirimaal (viimased kursused tegelevad pigem 
maksillofatsiaalkirurgiaga). Nende läbimine 
on kindlasti vajalik igaühele, kes soovib 
valdkonnas end pisut rohkem harida, ent 
kursused I ja II on vägagi kasulikud ja soovi-
tatavad neilegi, kes plaanivad piirduda vaid 
suuhügieeni protseduuride (nn hambakivi 
eemalduse), periodontaalhaiguse diagnoosi-
mise ja raviga ning lihtsamate hambaeemal-
dustega.

Pikka aega oli üks peamisi (ja esialgu ka 
ainus praktikumideks põhjaliku sissesea-
dega) koolituskeskusi Euroopas Accesia-
keskus Rootsis Halmstadis. Accesia (www.
accesia.se) tegeleb koolitusele lisaks ka 
veterinaarhambaravi seadmete, riistastiku ja 
tarvikute müügiga.

Varem toimusid ESAVS Dentistry moo-
duli kursused samuti Accesiaga koostöös 
Halmstadis. Luxembourgi siirdumise järel 
oli algul kuulda muret, kas kursuste tase 
jääb sama heaks, kuna vahetusid nii lektorid 
kui ka praktikumideks kasutatav koht, ning 
mõlema kvaliteedil on väga oluline osa 
kursuste õnnestumisel. Ise läbisin Dentistry 
I–IV Halmstadis, ent kolleegide info kohaselt 
võib praeguseks ka Luxembourgi kursuseid 
soovitada: pärast väikest tagasilangust võeti 
osalejate tagasisidet kuulda ning järgmised 
kursused on kuuldavasti olnud kvaliteetsed. 
Probleeme esines eelkõige seoses ühe 
vanemast põlvkonnast uue lektori pisut ajast 
maha jäänud seisukohtadega.

Accesia jätkab ESAVS Dentistry mooduli 
kursuseformaati järgivate kursuste korral-
damisel ning lisaks on nende kodulehel 
(alajaotus Courses) laialdane valik pisut 
lühematest, reeglina paaripäevastest ham-

baravialastest täienduskoolitustest, kus alati 
lisandub teoreetilisele poolele praktiline. 
Enamik kursustest on inglise keeles, kuigi 
korraldatakse ka rootsikeelseid, seda reegli-
na Rootsis töötavatele loomaarsti abilistele 
mõeldes. Isiklikult võin Accesia kursuseid 
küll soojalt soovitada nii lektorite, prakti-
kavõimaluste kui ka kursuse ajal vaba aja 
veetmise sisukuse osas.

Veterinaarse hambaravi seadmete tootja-
test on teine ülemaailmselt tuntud firma IM3 
(http://www.im3vet.com/) nüüdseks samuti 
täiendõppe valdkonnas Euroopas kanda 
kinnitanud ning rajanud koolituskeskuse 
Dublini külje alla. Nende kodulehelt võib 
allosast Continuing Ed leida samuti rea üle 
kogu maailma aset leidvaid koolitusi, seal-
hulgas ka mõne üksiku hobuste hambaravi 
töötoa. IM3 on nüüd ka uus ESAVS Dentist-
ry mooduli kursuste sponsor, nii loetleb IM3 
ka need oma kodulehel üles.

Vene keeles paremini kodus olevatele 
kolleegidele, kel soov osaleda Venemaa 
veterinaarse hambaravi koolitusel, soo-
vitaksin uurida toimuvate kursuste kohta 
Dentalveti veebilehelt www.dentalvet.ru. 
Tegemist on koolituskeskusega, mis kaasab 
rahvusvahelisi spetsialiste ja teeb koostööd 
EVDS-i ja EVDC-ga.

Lõpetuseks soovitan tungivalt kõigile 
veterinaarhambaravi huvilistele Euroopa 
Veterinaarhambaravi Ühingut – selle liikme-
lisus on avatud kõigile loomaarstidest ham-
baravihuvilistele ja liikmemaksu tasunud 
saavad soodsamalt registreerida nii Euroopa 
kui USA veterinaarhambaravi konverentsi-
dele ning neli korda aastas ilmuva erialaaja-
kirja Journal of Veterinary Dentistry. EVDS 
korraldab käesolevast aastast ka veterinaar-
hambaravi täienduskoolitusi Basic Dentistry 
ja Advanced Dentistry (selle aasta kursused 
on küll juba toimunud ja hetkel pole teada, 
millal neid korratakse). Pealegi on ka organi-
satsiooni liikmeks astumata võimalik regist-
reerida end www.evds.org lehel kasutajaks 
ja saada nii ligipääs suuõõne kaardistamise 
süsteemile, mida soovi korral paberhamba-
kaardi asemel kasutada võib. Aga mis veel 
olulisem: kasutada saab suurepärast fotode 
ja röntgenpiltidega varustatud hambapato-
loogiate veebiatlast. See on sisselogimise 
järel leitav alajaotusest Tutorial – quick guide 
ning esitatud formaadis, milles patoloogiat 
kujutava foto- või röntgenülesvõtte all oleva-
le lingile klõpsates saab kokkuvõtvalt lugeda 
probleemi etioloogiast, diagnoosimisest ja 
ravist.

Kokkuvõtteks tahaksin julgustada kõiki 
oma kolleege ennast suuõõne probleemi-
de alal täiendama ja lõpetaksin lootusega, 
et eestlastest delegaatide arv iga-aastasel 
Euroopa Veterinaarhambaravi Kongressil 
jätkuvalt kasvab. Ehk siis – kes minuga Dub-
linisse tuleb?
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Loomakliiniku edu tagavad head 
töötajad ja kaasaegsed töövahendid
KatrinTõnupärt

Nord Varaliisingu juhatuse liige 

Seda, et ühe hea loomakliiniku taga seisavad tema head ja väga head töötajad, tea-
vad nii kliinikute omanikud kui kliendid. Kuigi see on ilmselge, on hea ikka ja jälle 
meelde tuletada, et me ei võtaks enda jaoks väärtuslikku vara iseenesest mõistetavalt. 
Kui on tunnustust väärt tegusid, siis kiitke nii ennast kui oma kaastöötajaid. Üks hea 
sõna päevas võib muuta ettevõtte sisekliimat uskumatult palju.

Tunnusta neid, kes väärivad tunnustamist

Lisaks sellele, kui kiitust avaldavad kaastöötajad, on väga positiivne ja tore kui tun-
nustust avaldatakse enda valdkonnaga seotud grupi poolt. Veterinaaria valdkonnas on 
kindlasti üks oluline võimalus valdkonna parimate esile toomiseks Aasta loomaarsti 
tiitel. Kui Nord Varaliising andis eelmise aasta novembris Veterinaarmeditsiini aasta- 
konverentsil koostöös Eesti Loomaarstide Ühinguga välja 700 € suuruse preemia Aasta 
loomaarstiks valitud Madis Leivitsale, siis avaldasime seda tunnustust enda kõige siira-
mate soovidega panustada veterinaaria valdkonda. Antud stipendiumi väljaandmisega 
panustasime veidi ühe väga hea arsti enesetäiendamiseks.

Loo parimad töötingimused vastavalt võimalustele

Lisaks koolitustele ja tunnustamisele vajavad head arstid ka häid töötingimusi ja 
kaasaegset tehnoloogiat. Uued tehnoloogilised lahendused aitavad panna täpsemaid 
diagnoose ja iga päev aidata rohkemaid abivajajaid. Kaasaaegse loomakliiniku sisus-
tamine võib olla üsna kulukas ja tihtipeale saab just vaba raha puudumine takistuseks 
laiapõhjalisemate teenuste pakkumisel.

Foto 1. Nord Varaliising OÜ esindaja Ruti Miil, Eesti Loomaarstide Ühingu president Priit Koppel 
ning Aasta loomaarst 2015 Madis Leivits auhinna üleandmistseremoonial (foto: Laurits Leima)

REKLAAMTEKST
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Selleks, et kliiniku areng ei jääks investeeringuteks vajalike rahaliste vahendite 
puudumise taha, on Nord Varaliising juba 8 aastat pakkunud paindlikke liisingulahen-
dusi ja liisingualast konsultatsiooni. Seadmete liisinguga ostmisel on oluline aru saada 
liisingulahenduste erinevustest ning seejärel valida välja endale sobilikum. Finantsee-
rimiseks pakutavad lahendused nagu laen, kapitalirent, kasutusrent, järelmaks, täistee-
nusliising võivad väliselt sarnased olla, kuid on sisu poolest väga erinevad teenused, 
millest igaüks sobib erineval juhul. Nord Varaliisingu roll ongi leida vastavalt kliendi 
vajadustele õige teenus ja soodsaim finantseerija.

Ma ei hakka antud artiklis pikemalt lahti kirjutama iga toote eripärasid, vaid peatun 
pikemalt ainult kasutusrendi lahendusel, mis on siiani olnud loomakliinikutele ja haig-
latele kõige sobilikum lahendus.

Kasutusrendi eelised tehnika soetamisel liisinguga:
• Väike alginvesteering – tavapäraselt on kasutusrendi sissemakse 10–20% vara-

de maksumusest.
• Käibemaksu tagastus kuumaksetelt – käibemaks tasutakse kuuarvetelt, mitte 

ühe maksena perioodi alguses nagu kapitalirendil, mis hoiab uue seadme kasu-
tusele võtmisega seotud kulusid perioodi alguses madalal.

• Ei kajastu laenukohustustes – kasutusrendi korral on ettevõtte jaoks tegu iga-
kuise jooksva kuukuluga, mida ei pea kajastama laenukohustusena.

• Kindlustus – koostöös Nord Varaliisinguga sõlmitud liisingulepingutega kaas-
neb automaatselt koguriskikindlustus, mis annab kindlustunde kõigi ootamatute 
sündmuste ees.

• Makse on fikseeritud – kasutusrendi maksed on võimalik fikseerida kogu 
perioodiks, mis tagab pikaajalise kulude ja tulude planeerimise.

• Väljaostu võimalus – perioodi lõpus on võimalik varad 1–10% jääkväärtusega 
välja osta ja enda bilansis üles võtta

Sale & leaseback ehk tagasirendi liisingu mudel

Toon välja veel ühe kasvava trendi, millega oleme Nord Varaliisingus viimasel aastal 
varasemast enam kokku puutunud – raha vabastamine olemasoleva tehnika alt. See 
tähendab, et kliendil on võimalik käiberaha vabastamiseks panna liisingusse mõni 
enda poolt varasemalt välja ostetud seade. Finantseerija maksab ettevõtte kontole 
seadme maksumuse ja klient liisib enda seadme kuumaksetena tagasi. Selle tulemu-
sena saab klient vabastada oma raha tegevusteks, milleks liisingut kasutada ei saa.

Olulisemad faktid seadmete tagasirendi kohta:
• Pakume kasutatud seadme liisingut kuni 5 aastaks.
• Perioodi lõpus ei tohi olla seadme vanus rohkem kui 13 aastat.
• Finantseeritakse 70–80% seadmete turuhinnast.
• Varade hind määratakse professionaalsete hindajate poolt (täpsem info Nord 

Varaliisingult).
Täna on liisinguintressid tänu euribori madalale tase-

mele väga mõistlikud, seega saab liisingut kasutades 
vabanevad rahalised vahendid otsesesse äritegevusse 
suunata ja seeläbi oma kasumit tublisti kasvatada.

Julgustame kõiki kaaluma oma loomakliiniku 
kiiremaks arenguks uute kaasaegsete seadmete 
soetamist. Liisinguga finantseerides võite avastada, 
et uutest seadmetest saadav igakuine kokkuhoid 
on suurem kui antud seadme kuumakse.

Võtke julgesti Nord Varaliisinguga ühendust kas 
konsultatsiooni või juba konkreetse seadme soeta-
mise eesmärgil.

KATRIN TÕNUPÄRT
Nord Varaliising OÜ 
+372 60 770 70
info@varaliising.ee
www.varaliising.ee

Foto 2. Nord Varaliisingu 
neljajalgne sõber Blacky 
(autor: Risto Tõnupärt)
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Madis Aidnik – 70

„Elukutsetee valikul kaalusin 
kolme ameti vahel. Kas hakata 
sõjaväelaseks, kirikuõpetajaks 
või loomaarstiks? Kaks esimest 
valikut jäid ajastut arvestades 
kõrvale, loomaarstina paistis 
tulevik majanduslikult kindlusta-
tud olevat.“ Nii või umbes nii on 
mõtisklenud üks poisslaps, kes 
sündis 16. veebruaril 1946. aas-
tal Jõgeva linnas. Tema isatalu 
asus Patjala külas, Kaareperes, 
kus ema töötas vallasekretärina 
ja isa agronoomina. Nimeks sai 
talle Madis. Madis Aidnik õppis 
Pauastvere algkoolis ja Jõgeva 
ning Alatskivi keskkoolis. 1964. 
aastal alustas ta elukutse oman-
damist Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia (EPA) veterinaaria-
teaduskonnas.

M. Aidnik oli eeskujulik üliõpilane. Ta 
õppis viitele, tegutses kursusevanemana, oli 
teaduskonna Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
esimees ja osales ise aktiivselt teadusuurin-
gutes. Seetõttu sai ta 3. –5. kursusel õppides 
Lenini-nimelist stipendiumi, mis oli tollaseid 
olusid arvestades üsna suur summa – 80 rbl 
kuus (tavastipendium oli 35 rbl kuus). Olu-
line on märkida, et M. Aidnik alustas juba 
tudengipõlves loomade ravimist Kolkja-Var-
nja piirkonnas.

Pärast teaduskonna cum laude lõpeta-
mist 1969. aastal asus M. Aidnik tööle Balti 
Tsonaalsesse Teaduslik-tootmisalasesse Lin- 
dude Haiguste Laboratooriumi (hilisem Balti 
Tsonaalne Teadusliku Uurimise Veterinaarla-
boratoorium) algul veterinaararsti, hiljem 
vanemteaduri ametikohal. 1. jaanuarist 
1970. a vormistati ta sinna ka ametlikult, 
seni sai ta elatusvahendeid veterinaariatea-
duskonnast. 1969. aasta sügisel suri Madise 

isa. Nii tuli hakata hoolitsema ema ja väi-
kese õe eest. 21. detsembril 1973. aastal 
kaitses M. Aidnik EPA teaduslikus nõukogus 
väitekirja „Tibude resistentsuse uurimine 
salmonelloosi (pulloroosi) suhtes“. Talle 
omistati veterinaariakandidaadi teaduskraad 
(võrdsustatud praeguse filosoofiadokto-
ri-PhD kraadiga). 1. augustist 1975 asus 
M. Aidnik tööle assistendina EPA kirurgia 
ja sünnitusabi kateedris. Siitpeale algas 
tema EPA (EPMÜ, EMÜ) karjäär. 1977. aas-
tast vanemõpetaja, 1979–1983 dotsendi kt, 
1983–1992 dotsent, 1992–1994 professori 
kt, alates 1994– dotsent. Aastatel 1980–1994 
oli M. Aidnik kirurgia ja sünnitusabi kateedri 
(õppetooli) juhataja. 1994. aastal valiti ta 
EPMÜ veterinaariateaduskonna dekaaniks, 
millisel ametikohal töötas kuni 2001. aas-
tani. M. Aidnik on emeriitdotsent alates 
2009. aastast.

Madis Aidnik (foto: erakogu)

Sisehaiguste 
praktikumis 
1967. aastal 
(foto: Toivo Järvise 
erakogu))
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M. Aidnik õpetas veterinaarmeditsiini 
ja loomakasvatuse erialade üliõpilastele 
loomade seemendust ja sigimist kokku 34 
aastat (1975–2009). Ta on koostanud põllu-
majandusloomade seemenduse alase labo-
ratoorsete tööde juhendi ja olnud mitmes 
erialases käsiraamatus samasisulise peatüki 
autoriks. M. Aidniku teadustööde loetelus 
on üle poolesaja artikli. Üliõpilased on hin-
nanud teda kõrgelt kui oma ala asjatundjat 
ja humoorikat õppejõudu.

Kateedrijuhatajana oli M. Aidniku suuri-
maks saavutuseks kirurgia- ja sünnitusabi 
kateedri uute hoonete planeerimine Tähtver-
re ja aktiivne osavõtt nende valmimise käi-
gust. Dekaanina seisis M. Aidnik järjekindlalt 
tunnustatud veterinaarmeditsiinihariduse 
andmise eest Eestis. Selleks tuli endale 
ja kogu kollektiivile selgeks teha EAEVE 
(European Association of Establishments for 
Veterinary Education) nõuded, hinnata tege-
lik olukord ja asuda aktiivselt tegutsema.

Üheks oluliseks tegevuseks on M. Aidni-
kul olnud hoolitsus õppejõudude järelkasvu 
eest, ergutades potentsiaalseid kandidaate 
teadustööd tegema ning aidates leida rahas-
tust ja välisjuhendajaid. Ta tegi jõupingutusi 
loomaarstiõppe muutmiseks kuueaastaseks, 
millele oli algul suur vastuseis. M. Aidniku 
initsiatiivil sai teaduskonnas võimalikuks 
praktilise seemenduse alane väljaõpe kõigile 
soovijatele üle kogu Eesti.

2001. aastal autasustati M. Aidnikku Eesti 
Põllumajandusülikooli teenetemedaliga. M. 
Aidnik oli 1988. a taasasutatud Eesti Looma-
arstide Ühingu (ELÜ) esimese juhatuse liige 
ja kuulus ka aukohtu koosseisu. ELÜ emblee-
mil rahvusvärvide kasutamine oli tema idee. 
Ta on olnud ELÜ ajakirja „Eesti Loomaarstlik 
Ringvaade“ toimetuse liige, ajakirjas on ta 
avaldanud kirjutisi loomaarstiõppest Tartus, 
mälestusi tudengiajast („40 aastat Tartus“) ja 
humoristlikke lugusid („Loomaarst muigab“). 
Ta oli apteegi „Farmax“ (kujunes hiljem loo-
makliinikuks) kaasasutaja. 2014. aastal pidas 
ELÜ M. Aidnikku elutööpreemia vääriliseks. 
M. Aidnik on olnud korporatsiooni Fraterni-
tas Tartuensis vilistlaskogu juhatuses, 2014. 
aastal valiti ta auvilistlaseks.

Praegu on Madis Aidnikul rahulikumad 
ajad, ta kasvatab oma kodukohas lambaid 
ja ravib ümbruskonna loomi (vahel ka ini-
mesi!). Kursusevanemaks on ta endiselt, 
hoolitseb, et 1969. aasta EPA lõpetanud loo-
maarstid üksteisele võõraks ei jääks. See on 
tal õnnestunud: möödunud 46 aasta jooksul 
on toimunud 38 kokkutulekut!

Õnnitlen töökat, sõbralikku ja humoorikat 
teekaaslast Madis Aidnikku väärika tähtpäe-
va puhul, soovides eelkõige tervist ja kindlat 
meelt! Elame veel!

Toivo Järvis

Tartu Observatooriumi (Tõraveres) külastus kursuse kokkutulekul 2015. aastal 
(foto: Toivo Järvise erakogu)
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Taimi Parve 90

19. veebruaril 2016. aastal tähistas kauaaeg-
ne Rakvere rajooni peaveterinaararst Taimi 
Parve oma 90-ndat sünnipäeva.

Taimi Parve sündis Lõuna-Eestis Misso 
vallas. Pärast keskkooli lõpetamist Võrus 
viis haridustee Taimi Tartu Ülikooli, kus ta 
sai 1949. aastal loomaarstidiplomi. Pärast 
ülikooli lõpetamist oli tal soov ja soovituski 
jääda teaduskonna juurde teaduslikule tööle. 
Kuid tollased poliitilised olud ja seisukohad 
tõmbasid sellele kavale kriipsu peale ja 
Taimi suunati koos abikaasaga tööle Lääne-
Virumaale Kadrinasse. Seal algaski Taimil 
vaheldusrikas ja kauakestev loomaarstitöö, 
kus rasketel hetkedel oli talle abiks ja toeks 
loomaarstist abikaasa Valdar Parve.

Noore, tragi ja hakkaja loomaarstina 
tegi ja jõudis Taimi palju. Juba 1951. aastal 
usaldati Taimile Rakvere Veterinaarapteegi 
rajamine. 1955. aastal määrati Taimi Parve 
tolleaegse Rakvere rajooni peaveterinaar-
arstiks-veterinaarinspektoriks. Sellel ame-
tikohal töötas ta 30 aastat ja 4 kuud. Need 
olid rasked ja vastutusrikkad tööaastad, kus 
oli siiski ka palju rõõmustavat ja õnnestu-
misi. T. Parve juhtimisel likvideeriti rajoonis 
paljud loomade nakkushaigused, alustati 
esimese rajoonina sihipärast veiste leukoosi 
ja tuberkuloosi tõrjet, koos teiste kolleegide-
ga organiseeris ta veiste pügaraia vaktsiini 
LTF-130 ja karusloomade mikrosporidioosi 
vastase vaktsiini „Mentavak“ tootmise Halja-
las. Haljala Biotsehhi toodang oli tuntud üle 
omaaegse N. Liidu ja ka osades välisriikides. 
Eraldi tähelepanu väärib tõik, et erinevate 
süstelahuste tootmise alustamisega Halja-
la Biotsehhis lõppes loomaarstidel kodus 
„kateldes“ süstelahuste valmistamise vaja-
dus.

Märkimata ei saa jätta ka koos oma 
töökaaslasega esimese veterinaarkeskuse 
hoonete kompleksi ehitamise korraldamist 
Rakverre Piirale. Rakverre ehitatud veteri-
naarkeskuse kompleks oli esimene oma-
taoline Eestis ja sai eeskujuks järgmistele 
analoogsetele.

Lisaks erialatööle oli Taimi palju aastaid 
Looduskaitse Seltsi kohaliku osakonna juht, 
kaheksakümnendatel aastatel „fosforiidisõ-
ja“ üks eestvedajaid maakonnas. Taimi oli 
palju aastaid ka MTÜ Eesti Terviseedenduse 
Ühingu Rakvere osakonna esimees ja üks 
Pandivere veekaitseala loojaid.

Ühiskondlikus elus on Taimi siiani aktiiv-
ne tegutseja ja kaasarääkija. Taimi sõnal ja 
arvamusel on palju kaalu maakonna asjade, 
eriti loodushoiu ja rahvatervise küsimuste 
üle otsustamisel.

Taimit on alati iseloomustanud talle täna-
seni omased energilisus, töökus, kohusetun-
ne, abivalmidus ja oskus kolleege mõista, 
aidata ja toetada.

Kõike parimat ja head tervist soovides,
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus



VÄIKELOOMADE ERIANESTEESIA
Koolituse korraldaja on MTÜ Teie Loomakliinikud

Koolitus toimub 02.04.2016 a Pärnus Strand SPA & Konverentsihotellis 
A.H. Tammsaare pst. 35 Palanga saalis algusega kell 10.00

•
Loengud toimuvad inglise keeles ja on mõeldud väikeloomadega 

tegelevatele arstidele ning abilistele.
•

Koolituse maksumus on 75 € arstidele ja abilistele, 40 € üliõpilastele ja pensionäridele. 
Hind sisaldab kahte kohvipausi ja lõunasööki.

•
Registreeruda saab elektrooniliselt aadressil:

 http://www.vetand.eu/ankeet.php või meili teel helen@viljandiloomakliinik.ee.
•

Registreeruda saab koolitusele kuni 24.03.2016 a. 
Osalustasu laekumise järgselt saadetakse Teile arve ning 
osalustasu laekumine kinnitab Teie osalemist koolitusel.

•
Tekkivatele küsimustele saab vastused meili teel aadressilt 

helen@viljandiloomakliinik.ee

Lektor Vilhelmiina Huuskonen, DVM, Dip. ECVAA 
(Diplomate of the European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia / 

Veterinaaranesteesia jaanalgeesia Euroopa Kolledži diplomand)

Jagatud kogemus



Veterinaarharidus ning töökogemus

l Õppis veterinaarmeditsiini Eesti Põllumajan-
dusülikooli veterinaarmeditsiiniteaduskonnas 
1998–1999 ja Szent Istvani Ülikooli veterinaar-
meditsiiniteaduskonnas (Szent István Univer-
sity, Faculty of Veterinary Science) Budapestis, 
Ungaris 1999–2004. Lõpetas viimase aasta 
kliinikurotatsioonide praktika Heebrea Üli-
kooli Koreti Veterinaarkoolis Iisraelis (Hebrew 
University’s Koret School of Veterinary Medici-
ne) 2004–2005.

l Töötas loomaarstina Espoo väikeloomakliinikus 
(Espoon Eläinsairaala) Soomes 2005 ja 2007.

l Lõpetas üheaastase väikeloomakliiniku inter-
natuuri Helsingi Ülikooli kliinikus 2006. a ning 
töötas seal kiirabiarstina aastail 2007 ja 2008.

l Lõpetas üheaastase väikeloomade esmaabi ja 
intensiivravi internatuuri USA-s Tufts Ülikooli 
Loomakliinikus Graftonis Massachusetsis (Tufts 
University’s Veterinary Teaching Hospital) 
2007–2008.

l Lõpetas ECVAA poolt heaks kiidetud veteri-
naaranesteesia residentuuri Dublini Ülikooli 
Veterinaarmeditsiini Kolledžis (University Col-
lege Dublin’s School of Veterinary Medicine) 
2009–2012 ning omandas sertifikaadi 2014. Ta 
nimetati sama kooli lektoriks 2012.

l Alustas doktorikraadi omandamist Helsingi Üli-
kooli juures 2013.

Vilhelmiina Huuskonen

Vilhelmiina on sertifitseeritud veterinaaranestesio-
loog, kes töötab hetkel Dublini Ülikooli Veterinaar-
meditsiini Kolledžis veterinaaranesteesia lektorina, 
juhendab ECVAA diplomit taotlevaid doktorante ja 
residente ning õpetab veterinaariaüliõpilasi. Lisaks 
täiskohaga lektoritööle omandab Vilhelmiina vete-
rinaarfarmakoloogia doktorikraadi (PhD) Helsingi 
Ülikooli juures. Samuti teostab Vilhelmiina vajadu-
sel Dublini loomaaia loomadele anesteesiat.

Enne karjääri alustamist veterinaarmeditsiinis 
töötas Vilhelmiina televiisoritehases telekapuldi 
osade kokkujootjana, korjas maasikaid, pesi resto-
ranis nõusid, tegi ajalehtedele korrektuure, valmis-
tas tsirkuses suhkruvatti ja kokkas koos Michelini-
tärniga pärjatud kokkadega.

Erialaliselt on Vilhelmiina peamisteks huvideks 
esmaabi patsientide, nii suur- kui väikeloomade, 
eriti kaelkirjakute anesteesia. Ta armastab lugeda, 
süüa teha, reisida ja uusi keeli õppida.

Vilhelmiina on Veterinaaranestesioloogide 
Ühingu (Association of Veterinary Anaesthetists, 
AVA), Veterinaaranesteesia ja -analgeesia Euroopa 
Kolledži (European College of Veterinary Anaesthe-
sia and Analgesia, ECVAA) ja Loomaaiaveterinaari-
de Ameerika Ühingu (American Association of Zoo 
Veterinarians, AAZV) liige.

Loengu kava

1. Anesteesia komplikatsioonid väikeloomadel

2. Erianesteesia:

1) pediaatrilisel patsiendil,
2) geriaatrilisel patsiendil,
3) brahhüotsefaalsel patsiendil,
4) jooksukoertel (hurtadel),
5) karjakoertel,
6) giganttõugu koertel,

7) toy-tõugu koertel.

3. Erianesteesia:

1) südamehaigetele (mitraalklapi 
puudulikkus, DCM, HCM),

2) maksahaigetele,
3) neeruhaigetele,
4) erinevate endokriinhaiguste põdejatele 

(diabetes mellitus, Cushingi sündroom, 
Addisoni tõbi, hüpertüreoidism, 

hüpotüreoidism).

4. Erinevad lokaalanesteesia meetodid 
väikeloomadel:
1) epiduraalanesteesia,

2) peapiirkonna blokaadid,
3) esijäseme anesteesia  

(brahhiaalpleksus),

4) tagajäseme anesteesia (istmiku ja  
reie närv),

5) haava anesteesia kateetriga  
(wound soaker catheter),

6) munandisisene blokaad,

7) liigesesisene blokaad,

8) inerkostaalsed ehk roietevahelised 
blokaadid,

9) infiltratsioonianesteesia tehnika.



KOOLITUSKALENDER

23–24.03.2016 Sutton Bonington (Inglismaa). Advanced Practitioner Course – Bovine Mastitis
http://www.bcva.eu/cpd/advanced-practitioner-course-bovine-mastitis

02.04.2016 Pärnu (Eesti). Väikeloomade erianesteesia
http://www.vetand.eu/ankeet.php

07–10.04.2016 Birmingham (Inglismaa). BSAVA Congress
http://www.bsavacongress.com

13–15.04.2016 Haag(Holland). EVC Voorjaarsdagen
http://www.voorjaarsdagen.eu

20.04.2016 Worcester (Inglismaa). Cattle Lameness Conference
http://www.cattlelamenessconference.org.uk/CLCLinkPage.html

07–08.05.2016 Tallinn (Eesti). EVS Kevadseminar
Teemaks ortopeedia (röntgenoloogia, düsplaasiapildid, lonkepatsiendi esmakäsitlus).

19–22.05.2016 Dublin (Iirimaa). 25thEuropean Congress of Veterinary Dentistry
http://www.evds.org/ecvd2014

27–29.05.2016 Rimini (Itaalia). International SCIVAC Congress
http://cms.scivac.it/en/event-details/11329

31.05–04.06.2016 Bordeaux(Prantsusmaa). 8th World Congress of Veterinary Dermatology
http://www.vetdermbordeaux.com/

3–5.06.2016 Ljubljana (Sloveenia). 15thEVECC Congress (Emergency and Critical Care)
http://www.eveccs.org/members/congresses/2016-ljubljana

22–25.06.2016 Viin (Austria). 22ndFECAVA Eurocongress, 31st VOEK Annual Meeting
http://www.fecava2016.org/congress-information

03–08.07.2016 Dublin (Iirimaa). World Buiatrics Congress 2016
http://www.wbc2016.com

07–10.09.2016 Birmingham (Inglismaa). BEVA Congress
https://www.beva.org.uk/congress

08–10.09.2016 Göteborg (Rootsi). 26th ECVIM-CA Congress
http://www.ecvimcongress.org/programme

26–28.09.2016 Gloucester (Inglismaa). Mastitis Control & Quality Milk Production Seminar
http://www.ecbhm.org/Future_Events.aspx

27–30.09.2016 Cartagena (Kolumbia). 41st World Small Animal Veterinary Association Congress
http://www.wsava2016.com/

29.09–02.10.2016 Minneapolis (USA). Veterinary Dental Forum
http://www.veterinarydentalforum.com/

06–08.10.2016 Belgrad (Serbia). Eastern European Veterinary Conference
http://eevc.vet/

28–29.10.2016 Tartu (Eesti). Veterinaarmeditsiin 2016
www.vet.ee

10–11.11.2016 Uppsala (Rootsi). Rootsi Veterinaariakongress
http://www.svf.se/Sallskapet/Veterinarkongressen/

17–18.11.2016 London (Inglismaa). London Vet Show 2016
http://www.londonvetshow.co.uk/

30.11–02.12.2016 Helsingi (Soome). Soome Loomaarstipäevad
http://www.elainlaakaripaivat.fi/

Kasulikke linke koolitustest
ESAVS (European School for Advanced Studies) kursused – http://www.esavs.org/

Veterinaarsed üritused üle maailma – http://www.vetagenda.com/
Koolitused loomaarstidele üle maailma – http://www.vetpd.com/index.php
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