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Õiguslikud alused

• Ravimiseadus

• Loomatauditõrje seadus

• Veterinaarkorralduse seadus

• PÕMm 23.02.2005 nr 21 „ Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste 

ennetamise ja raviks kasutamise tingimused ja kord“

• SoMm 17.02.2005 nr 19 „Ravimite säilitamise ja transportimise 

tingimused ja kord“

• SoMm  17.02.2005 nr 20 „Ravimialase arvestuse tingimused ja kord, 

eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning 

hoolekandeasutuses“

• SoMm 18.02.2005 nr 30 „Ravimite väljakirjuamise ja apteekidest 

väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“

• SoMm 18.05.2005 nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopste ainete ...“
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Ravimite hankimine, kasutamine ja 
kaskaad (1)

• Kutsetegevuse luba omav veterinaararst  võib hankida 
veterinaarravimeid kas apteegist või ravimi 
hulgimüügiettevõttest

• Veterinaararst kasutab ravimisel ennekõike loomaliigile ja 
näidustusele vastavat müügiloaga ravimit

• Ravimi määramisel toetub veterinaararst 

– looma kliinilisele läbivaatusele

– ja/või tehtud uuringutele

– ja/või võetud proovide laboratoorse vastuse põhjal kujunenud 
põhjendatud diagnoosile
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Ravimite hankimine, kasutamine ja 
kaskaad (2)

• Ravitav loom peab olema identifitseeritud

• Kui müügiloaga ravimit ei ole saada, kuid loom kannatab ning 
vajab ravi, saab erandjuhul, veterinaararsti isiklikul vastutusel  
valida ja manustada loomale ravimit vastavalt kaskaadile

• Vastutustundlikult valitud ravim on tõhus, kuid samal ajal nii 
loomale kui loomsetele saadustele ohutu!
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Soovitused antibiootikumite mõistlikuks 
kasutamiseks*

• AB-d on põllumajandusloomade nakkushaiguste ravimisel 
olulise tähtsusega ravimirühm

• Et resistentsete mikroobitüvede arv oleks võimalikult väike 
ning ravi efektiivne ka tulevikus, tuleb toimeaine valikul 
arvesse võtta:

– Antibiootikumiravi on näidustatud ainult bakteriaalse nakkuse puhul
– Enne ravi alustamist tuleb võtta proov, isoleerida haigustekitaja ja 

määrata antibiootikumitundlikkus
– Esimese valikuna tuleb kasutada kitsa spektriga antibiootikume
– Kui haigustekkitaja on tundlik penitsilliinile, ei ole näidustatud teiste 

AB kasutamine
– Kui nakkushaiguste sage esinemine on tingitud halbadest söötmis- ja 

pidamistingimustest, tuleb esmajaärjekorras parandada söötmis- ja 
pidamistingimusi

*    Eesti Maaülikooli ja VTL soovitused
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Mikroobide antibiootikumiresistentsus

• Mikroobide antibiootikumiresistentsuse (MAR) vähendamine 
on Euroopa Liidu ja kogu maailma üks suurematest 
väljakutsetest

• Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), ÜRO toidu- ja 
põllumajandusorganisatsioon (FAO) ja Maailma 
Loomatervishoiuorganisatsioon (OIE) on koostöös välja 
töötatud Globaalse Tegevusplaani,  mille eesmärgiks on 
tagada kõigile abivajajatele nii kaua kui võimalik tõhus ja 
ohutu ravi nakkushaiguste vastu

• Euroopa Komisjoni poolt on väljatöötatud ja 2011 
vastuvõetud MAR 5-aasta tegevuskava
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Eesti ja Euroopa Liidu MAR poliitika (1) 

• Eestis puudub käesoleval hetkel ühtne mikroobide 
antibiootikumiresistentsuse  poliitika

• Eesti EL-suunalises raamdokumendis „Eesti Euroopa Liidu 
poliitika 2015-2019“ tuuakse välja, et  Euroopas esineb üha 
enam probleeme seoses antibiootikumide valest või 
üleliigsest kasutamisest tekkinud haiguste ravile allumatusega

• PõM KK 21.01.2015 nr 14  on loodud „Mikroobse 
resistentsuse vähendamise tegevuskava 2015-2020“ 
ettevalmistav töörühm

711/16/2015 Veterinaar- ja Toiduamet



Eesti ja Euroopa Liidu MAR poliitika (2)

• Arvestades mikroobide antibiootikumiresistentsuse 
multisektoraalset iseloomu peetakse oluliseks rahvatervise, 
veterinaaria ja keskkonna valdkonnaga kokku puutuvate 
huvigruppide ja avalikkuse aktiivsemat teavitamist 

• Peetakse  vajalikuks muuta ravimipoliitika konservatiivsemaks, 
viia sisse süsteem antibiootikumide kasutamise 
registreerimiseks ja nende kasutamisest teavitamiseks 

• Veterinaararsti ravimi valik peaks olema eesmärgipärane, 
lähtuma looma heaolust ja inimeste tervisest 

811/16/2015 Veterinaar- ja Toiduamet



Määruse EÜ nr 726/2004 muudatused (1)

• Euroopa Komisjon algatas 2014. aasta  septembris eelnõu, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, hõlmates ja 
ajakohastades kõik senised veterinaarravimeid puudutavad 
sätted 

– 2017 aastaks luuakse EL ühtne süsteem antibiootikumide 
loomaliigiti kasutamise teavitamiseks 

– piiratakse antibiootikumide kasutamist 

– piiratakse antibiootikumide turustamist ja müügilubade 
väljastamist 
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Määruse EÜ nr 726/2004 muudatused (2)

• Euroopa Komisjon algates 2014. a septembris ka määruse 
eelnõu ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise 
kohta 

– Seni kehtinud põhimõtted, mis olid kehtestatud direktiiviga, 
kehtestatakse otsekohalduva määrusega

– Eelnõu kohaselt piiratakse MAR levikut sellise meetmega nagu keeld 
kasutada ravimsööta profülaktilisel eesmärgil või loomade kasvu 
stimuleerimiseks 
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Kutsetegevuse loaga ja volitatud 
veterinaararstide riiklik järelevalve 

• Järelevalve kutsetegevuse loaga  veterinaararstide üle 
toimub üks kord kolme aasta jooksul ning volitatud 
veterinaararstide  tegevust kontrollitakse igal aastal

– Tegevusloaga  veterinaararsti kontrollimisel  hinnatakse  ravimite ja 
ravimsöötade käitlemist veterinaarteenuse osutamisel 

– 2014  kontrolliti 186 volitatud ja tegevusloga veterinaararsti Ravimite 
käitlemise nõuetele mittevastavustega seoses tehti 19 ettekirjutust

– Aasta varem, 2013 konrtolliti 300 veterinaararsti ja puudusi  ravimite 
käitlemisega esines 43 juhul

– Põhilised rikkumised olid ravimite inventuuri ja ravimite arvestuse 
puudulikkus või puudumine üldse

1111/16/2015 Veterinaar- ja Toiduamet



Mikroobide antibiootikumiresistentsuse 
riiklik seire (1)

• VTA tegeleb mikroobide antibiootikumiresistentsuse seirega
aastast 2004

2007. aastast koordineerib seiret Euroopa Komisjon

2014. aastast on seire kaasfinantseeritav Euroopa Komisjoni
poolt

• Ühtlustatud (koordineeritud) seire on vajalik, et saada
võrreldavad mikroobide antibiootikumiresistentsuse andmed
nii liikmesriikide tasandil, kui ka liikmesriikide vahel
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Mikroobide antibiootikumiresistentsuse 
riiklik seire (2)

• 2014. aastast hõlmab ühtlustatud seire broileritel,
nuumsigadel ja värskes broileri-, sea- ning veiselihas esinevaid
nii zoonoosseid haigusetekitajaid kui ka loomade seedetrakti
normaalse mikrofloora baktereid
– Proove võetakse tapamajast ja jaemüügist

• Seire toimumine nn. üle aasta:
- 2014 – broilerid

- 2015 – nuumsead, värske sea- ja veiseliha

- 2016 – broilerid, värske broileriliha

• EL seirele lisaks uurib VTA ka teistelt loomaliikidelt ja toidust
võetud proovidest isoleeritud tüvede resistentsust
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Mikroobide antibiootikumiresistentsuse 
riiklik seire (3)

• Salmonella spp. isolaatidest olid 81,4% (2013 – 47,9%, 2012 –
62,3%) tundlikud kõigi testitud antibiootikumide suhtes

• Broilerite seedetrakti normaalse mikrofloora bakteritest
osutusid resistentseteks 88,7% neist 47% osutusid
multiresistentseteks (resistentsed 3-le ja rohkem
antibiootikumile)

– Uuritud tüved (E.coli ja Enterococcus spp) osutusid resistentseteks
ampitsilliinile ja floorokinoloonidele (tsiproflokatsiinile ja
nalidiksiinhappele), mis on humaanmeditsiinis kasutatavad
kriitilise tähtsusega antibiootikumid ning tetratsükliinile,
ampitsilliinile ja erütromütsiinile
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Saasteainete riiklik seire  

• Riiklik saasteainete (sh antibiootikumide jääkide) seireprogramm
viiakse läbi iga-aastaselt, et kindlustada loomset päritolu toidu ohutus
nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu õigusaktide järgi

• VTA vastutab saasteainete riikliku seireprogrammi koostamise ja
koordineerimise eest

• Seireproove võetakse nii elusloomadelt, kui ka loomset päritolu toidust

• Proovide maht sõltub eelneval aastal tapetud põllumajandusloomade
arvust ning toodetud loomset päritolu toidu kogusest.
– Mõningatel juhtudel on proovide arv suurem, kui miinimumnõuded

ette näevad
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Antibiootikumite jääkide riiklik seire 

• Veiste, sigade ja lammaste puhul uuritakse antibiootikumide
jääke nii lihast, kui neerudest

• Lindude (broilerite) ja kalade puhul uuritakse
antibiootikumide jääke lihast

• Lisaks uuritakse veel lindude mune, mett ja piima
• Informatsioon iga-aastaste riiklike seireplaanide ja nõuetele

mittevastavate proovide kohta on leitav aadressil:

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=823.

• Antibiootikumide jääkide leiud:
2014. a – 1 nõuetele mittevastav tulemus
2013. a – 2 nõuetele mittevastavat tulemust
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Täname tähelepanu eest!
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