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Kasside kroonilise gingivostomatiidi haigusjuht

Stefani Sabrodin

Tallinna Loomakliinik

Käesolev haiguslugu kas-
side kroonilisest gingi-
vostomatiidist (ingl feline 
chronic gingivostomati-
tis, FCGS) on kirjutatud 
2019. a kevadel, kui Ste-
fani Sabrodin oli Eesti 
Maaülikooli 6. kursuse 
veterinaarmeditsiini tu-
deng. Kirjeldatud protse-
duurid sooritas Tallinna 
Loomakliiniku loomaarst 
Kai Laars.

Looma andmed

• Liik: kass 
• Tõug: Doni sfinks
• Vanus: 6 aastat 

10 kuud
• Sugu: emane 

(steriliseeritud)
• Kaal: 3,7 kg 

Anamnees

Omanikud pöördusid vas-
tuvõtule kassi suust tule-
va halitoosi ja isu languse tõttu. Lisaks 
oli kass viimastel kuudel veidi kaalu 
kaotanud. Tegemist on pere ainukese 
loomaga, kes elab valdavalt korteris. 
Viimane vaktsineerimine toimus kaks 
aastat tagasi.

Kliiniline ülevaatus

Kassi igemed olid väga punased ja põ-
letikulised, suu avamisel tekkis spon-
taanne igemete veritsus. Suu avamine 
oli kassile valulik ja suus oli näha kau-
daalne haavandiline stomatiit ning haa-
vandid keelel (fotod 1, 2, 3, 4). Lisaks 
oli kassil hambakivi ning hüpersalivat-
sioon. Kuna kassi vaktsineerimisest oli 
möödas kaks aastat, teostati FeLv/FIV 
kiirtest, mis osutus negatiivseks. Üle 
vaadati ka verenäidud (hematoloogia ja 
biokeemia). Biokeemilise uuringu tule-
muses oli ainsaks kõrvalekaldeks pisut 
madal UREA (4,5 mmol/L), kuid seda 
võib põhjustada söömatus. Hematoloo-
giline uuring tuvastas kerge leukotsü-
toosi, mis viitab põletikule.

Fotod 1, 2, 3, 4. Kaudaalne 
haavandiline stomatiit ja haa-
vandid keelel (vt ülalt paremalt 
kellaosuti suunas) (fotod: Ste-
fani Sabrodini erakogu) 

Foto 5. Hamba (409) resorptsioonikahjustus (fo-
to: Stefani Sabrodini erakogu)

Foto 6. Puuduv hammas (309) (foto: Stefani Sab-
rodini erakogu)
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Fotod 7, 8, 9, 10. Pärast hammaste eemalda-
mist (vt ülevalt alla) (foto: Stefani Sabrodini 
erakogu)

Foto 11. Kordusvisiit (foto: Stefani Sabrodini era-
kogu)

Ravi

Pärast esimest visiiti ja ülevaatust pandi 
kirja aeg hambaprotseduuriks. Kassile ma-
nustati subkutaanselt antibiootikumi tsefo-
vetsiini (ravimi nimetus Convenia) 8 mg/kg 
ja ta saadeti koju varustatuna suukaudse 
meloksikaamiga (mittesteroidne põletiku-
vastane valuvaigisti) 0,05 mg/kg kolmeks 
päevaks. Seitsme päeva pärast tuli kass 
hambaprotseduurile. Kass sedeeriti deks-
medetomidiini, butorfanooli ja ketamiiniga. 
Täielik intravenoosne anesteesia (TIVA) toi-
mus propofooliga, vajadusel kasutati ka ke-
tamiini ja diasepaami. Protseduuri ajal sai 
kass 5 ml/kg/t Ringer-Laktaati ja vabavoo-
luhapnikku. Analgeesiaks manustati intra-
muskulaarselt buprenorfiini (0,01 mg/kg) 
ja subkutaanselt meloksikaami (0,3 mg/kg). 
Lidokaiini kasutati närviblokaadide tegemi-
seks. Hambaröntgenid teostati nii enne kui 
ka pärast operatsiooni (fotod 5, 6, 7, 8, 9, 
10). Foto 9 näitab, kui oluline on intraoraal-
ne röntgen: 301 murdus hambaeemalduse 
ajal ning ei olnud päris selge, kas juuretipp 
sai välja või mitte. Selle jaoks tehti röntgen-
ülesvõte, millel oli juuretipp hästi nähtav. 
Eemaldati ka juuretipp ning sooritati kont-
rollröntgen.

Protseduuri ajal hinnati kliinilist pilti (gin-
giviit II–III kõikidel hammastel, 204 igeme-
tasku 2 mm; 404 igeme hüperplaasia ja 
2 mm igemetasku) ja intraoraalset röntge-
nit kõikidest hammastest. Eemaldati kõik 
hambad peale kaniinide. Kass saadeti ko-
ju varustatuna suukaudse meloksikaami-
ga (0,05 mg/kg), mida tuli manustada viis 
päeva järjest. Kass hakkas hea isuga söö-
ma juba järgmisel päeval. Kordusvisiit toi-
mus seitsme päeva pärast, kus leiti, et kas-
si igemed ei olnud enam nii põletikulised ja 
punetavad kui enne protseduuri (foto 11).
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Haiguse ülevaade

Kasside krooniline gingivostomatiit on 
sage probleem, kuid selle haiguse etio-
loogia ei ole täpselt teada. FCGS põh-
justab igemete ja suu limaskesta põle-
tikku ning proliferatsiooni. Väga tüüpi-
line on ka bilateraalne kaudaalne põ-
letik. Põletik võib olla kerge- kuni ras-
kekujuline ja enamasti süveneb ajaga. 
Gingivostomatiidiga kaasnevad sageli 
haavandid suus. Kõige sagedamini esi-
nevad haavandid igemetel, keelel, põse 
limaskestadel, huultel ja suulae-neelu 
kaartel.

Etioloogia ei ole täielikult teada, kuid 
arvatakse, et tegemist on multifakto-
riaalse haigusega. Haigus võib olla seo-
tud bakterite ja viirustega, kuid võib olla 
ka immuunvahendatud. FCGSi võivad 
põhjustada kasside kalitsiviirus (ingl fe-
line calicivirus, FCV), kasside herpesvii-
rus (ingl feline herpesvirus, FHV-1), kas-
side immuunpuudulikkuse viirus (ingl 
feline immunodeficiency virus, FIV), 
kasside leukeemiaviirus (ingl feline leu-
kemia virus, FeLV), kasside koronaviirus 
(ingl feline coronavirus, FeCoV).

Kõige sagedasem kliiniline tunnus 
on bilateraalne difuusne või fokaalne 
krooniline igemete ja suu limaskestade 
põletik. Lisaks on näha haavandeid ja 
hüperplaasiat. FCGSga kassidel on ha-
litoos, düsfaagia, ptüalism, anoreksia 
ja veritsevad igemed. Selle diagnoo-
siga patsientidel on alati kahjustunud 
suu kaudaalne osa; kui viimane on 
muutusteta, nimetatakse haigust lihtsalt 
gingivostomatiidiks või kontaktstomatii-
diks. Haigusel ei ole seost soo, vanuse 
ega tõulise eelsoodumusega.

Diagnoos pannakse enamasti kliini-
lise pildi alusel. Harva võib vaja minna 

biopsiaid, et välistada autoimmuunhai-
gusi ning neoplaasiaid. Lisaks on olu-
lised vereproovid. Hematoloogia, bio-
keemia (vähemalt glükoos ja neerunäi-
tajad) ja seroloogilised testid (FeLC/FIV) 
peaksid olema tehtud.

Kuna haiguse etioloogia on teadma-
ta, siis ravitakse empiiriliselt. Mõninga-
tel juhtudel aitab konservatiivne ravi. 
On kasutatud erinevaid ravivõimalusi: 
näiteks antibiootikumide (amoksitsil-
liin/klavulaanhape, klindamütsiin, met-
ronidasool), kortikosteroidide (ei ole 
soovitatav kõrvaltoimete tõttu), me-
gestrool-atsetaadi (ei ole enam soovi-
tatav kõrvaltoimete tõttu), naatrium-
salitsülaadi, laktoferriini (kergematel 
juhtudel, põletik ja salivatsioon↓), ja in-
terferooni (ilma hammaste eemalduse-
ta on tulemused halvad) manustamist, 
professionaalset hammaste puhastust 
kolm kuni neli korda aastas ning kloor-
heksidiiniga suuvee kasutamist (ena-
masti kassid ei talu seda pikema aja väl-
tel). Siiski on kõige paremaid tulemusi 
andnud kõikide hammaste eemalda-
mine.

K i r j a n d u s

Holmstrom, S. E. Veterinary Dentistry: A Team 
Approach, 2nd edition. Elsevier 2012, 
10:228− 230.

Niemiec, B. A. Small Animal Dental, Oral & 
Maxillofacial Disease: A Colour Handbook. 
Manson Publishing 2012, 6:176−181.

Correl C., Nind, F. Saunders Solutions in Veteri-
nary Practice: Small Animal Dentistry. Saun-
ders 2008, 12–15:79−97.

Gorrel, C. Veterinary Dentistry for the General 
Practitioner 2nd Edition. Saunders, 2013.

Tutt, C., Deeprose, J. & D. A. Crossley. BSAVA 
Manual of Canine and Feline Dentistry, 3rd 
edition. BSAVA. 2007, 8:137−144.
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  Nematofaagsete seente kasutamine 
väikemäletsejate siseparasiitide tõrjes

Matis Pääslane

AS Tartu Agro

miliste antiparasiitikumide toksilised 
jääkained jõuavad sageli inimeste toi-
dulauale ning kahjustavad looduskesk-
konda (Larsen, 2006; Sahoo ja Khan, 
2016). Ühtlasi peab antiparasitaarsete 
ravimite kasutamisel arvestama asja-
oluga, et mõningaid toimeaineid ei 
tohi manustada uttedele tiinuse esime-
ses pooles ning kõikidele toimeainetele 
kehtib liha kasutamise keeld.

Keemiliste anthelmintikumide ka-
sutamise vähendamiseks on globaal-
se väljakutsena teadusuurimuste tule-
musel leitud mitmeid lootustandvaid 
mittesünteetilisi siseparasiitide tõrje 
vahendeid. Järgmiste vahendite efek-
tiivsust on nii in vitro kui in situ kliini-
liste katsetega tõestatud: näiteks vask-
oksiidi traadiosakesed (Burke jt, 2007), 
kondenseeritud tanniine sisaldavad tai-
med (Shaik jt, 2004), parasiitide vastane 
vaktsineerimine (De ja Sanyal, 2009) ja 
nematofaagsed seened (Larsen, 1999). 
Laialdaselt on tähelepanu saanud para-
siitide bioloogilise tõrje meetmed, mis 
kätkevad endas parasiitide leviku kon-
trollimist nende looduslike antagonisti-
de abil.

Bioloogiline kontroll

Bioloogilist tõrjet võib defineerida kui 
sihtorganismi viidud elusorganismide 
kasutamist, eesmärgiga vähendada pa-
rasiidi kasvu piirini, kus parasiidid ei 
põhjusta enam kliinilisi probleeme ega 
majanduslikku kahju (Larsen, 2006). On 
avastatud hulgaliselt mikroorganisme, 
mis nematoode hävitavad ning see ka-
jastab ka nende organismide potent-
siaali bioloogilise tõrje vahendina kasu-
tust leida. Nende organismide hulgas 
on seeni, baktereid, viiruseid ning lüli-
jalgseid (Stirling, 1991).

Duddingtonia flagrans

Nematoodidest toituvad seeneliike on 
seni leitud üle 700 (Van Ooij, 2011). Val-
dava osa tähelepanust on teadusuurin-
gutes saanud Duddingtonia flagrans, 
sest see liik on võimeline klamüdo-

Siseparasiidid on ülemaailmselt lam-
maste ja kitsede kõige olulisem medit-
siiniline probleem, mis mõjutab loo-
made tervist, heaolu ning toodangut. 
Väikemäletsejatel on siseparasiidid 
kõige sagedasemaks kõhulahtisuse, 
kaalukao, aneemia, madala tootlikkuse, 
tagasihoidliku sigivuse ning üldise hai-
gestumise põhjustajaks (Miller jt, 2012). 
Tulemuslik ning loomade heaolu silmas 
pidav väikemäletsejate pidamine nõuab 
mh parasiitide ohjamist. Kõige suure-
mat ülemaailmset majanduslikku kahju 
põhjustavad nii kitse- kui lambakasva-
tuses parasiitidest järgmised gastro-
intesinaalsete ümarusside liigid: Hae-
monchus contortus, Teladorsagia circu-
mcincta, Trichostrongylus spp., Coope-
ria curticei, Oesophagostomum spp.

Järgneva kirjanduse ülevaate ees-
märk on tutvustada nematofaagse see-
neliigi Duddingtonia flagrans toimet 
bioloogilise tõrje (ingl biological cont-
rol) meetmena väikemäletsejate gastro-
intestinaalparasitooside kontrollimisel.

Tõrjevahendid eile ja täna

Alates 1950ndatest on traditsiooniline 
gastrointestinaalparasitooside kontroll 
põhinenud peamiselt laiatoimeliste ant-
helmintikumide kasutamisel, kusjuures 
kasutatakse pidevalt sama toimeainet 
või selle klassi (Stear jt, 2007). Ümar-
usside tõrjes on olnud kasutusel kolm 
peamist toimeaine klassi: bensimida-
soolid (näiteks albendasool), nikotiini 
retseptori agonistid (näiteks levamis-
ool) ja makrotsüklilised laktoonid (näi-
teks ivermektiin) (Stear jt, 2007). Täna-
seks on eelnimetatud toimeaineklasside 
ülekasutus viinud neile resistentsete (ka 
multiresistentsete) gastrointestinaal-
parasiitide populatsioonide arengu ja 
laialdase levikuni (Waller, 2006; Howel 
jt, 2008). Muuhulgas on leitud, et re-
sistentsed parasiidipopulatsioonid on 
vastuvõtlikest populatsioonidest vilja-
kamad ja patogeensemad (Sahoo ja 
Khan, 2016). Lisaks süvenevale resis-
tentsusprobleemile on leitud, et kee-



6 Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2019

PRODUKTIIVLOOM

spoorina üle elama ruminandi soole-
trakti läbimise. See võime annab mää-
rava eelise, kuna efektiivse parasiite vä-
hendava toime saavutamiseks on va-
jalik suur seente arvukus roojas. Pere-
meesorganismis seenel toime parasii-
tidesse puudub. Mikroseen moodustab 
kleepuvaid püüniseid, mis seovad ne-
matoodide arenevaid vastsejärke roojas 
(Foto 1), ning vähendavad seeläbi nak-
kusvõimeliste ümarusside hulka kesk-
konnas, tänu millele väheneb parasiidi 
ülekanne vastuvõtlikele liikidele. Kui 
klamüdospoore kariloomadele sööta, 
langeb karjamaa parasiitide nakkustase 
ning seeläbi ka karjatatavate loomade, 
eelkõige noorloomade, nakkuskoormus 
(Larsen, 2006)

D. flagrans’i manustamine ning tu-
lemused

D. flagrans ’i rutiinse suukaudse ma-
nustamise efektiivsuseks on hinnatud 
sooleümarusside L3 vastsete arvukuse 
langus roojas vahemikus 30–90% ning 
keskmiselt 85%. Ühtlasi on leitud, et D. 
flagrans toimib kõikide majanduslikult 
oluliste nematoodiliikide vastu. Teadus-
tööde tulemustest on mitmed autorid 
järeldanud, et piisav doos väikemälet-
sejate ümarusside olulisel määral sidu-
miseks on 5×105 D. flagransi spoori ki-
logrammi kehamassi kohta. Leidmaks 
õiget meediumit mikroseene viimiseks 
väikemäletsejate seedetrakti, on kat-
setatud erinevaid kandeaineid. Kõige 
paremaid tulemusi on teaduskatsetes 
andnud toimeainet aeglaselt vabasta-
vad meetodid nagu lakukivid, graanulid 
ja boolused, aga ka klamüdospooride 
lisamine jõusööta (Fontenot jt, 2003). 

D. flagransi spoorid on töötlemise (kül-
mutamine, pressimine) osas vastu-
pidavad, mis teeb võimalikuks erine-
vate manustamisvormide tootmise.

Mitmed autorid on leidnud, et laial-
dase D. flagrans’i kasutamise peamine 
takistus on vajadus spoore pikema pe-
rioodi vältel igapäevaselt manustada. 
Lisasöödaga spooride manustamise 
katkestamisel lõpeb toime kiirelt. Erine-
vad autorid on saanud kliirensiks 3–4 
päeva (Larsen jt, 1998; Chandrawathani 
jt, 2003). Näiteks Taani kliimatingimus-
tes on saadud häid tulemusi karjamaa 
nakkustaseme ning loomade nakkus-
koormuse vähendamiseks, kui spoore 
on söödetud karjatamisperioodi algu-
ses 2–3 kuu vältel (Larsen, 2000).

Lisaks võivad kasutamist piiravateks 
teguriteks osutuda asjaolud, et tugev 
vihm on katsetes oluliselt pärssinud 
seene efektiivsust ning soojadel tempe-
ratuuridel võib toimuda spooride enne-
aegne germineerumine. Sahoo ja Khan 
(2016) järeldasid Indias teostatud uuri-
muste tulemustest, et eelistama peaks 
D. flagrans’i kohapeal eraldatud isolaa-
te, sest kohalike seeneisolaatide efek-
tiivsus on sama piirkonna kliimatingi-
mustes parem.

Austraalias ning Prantsusmaal teos-
tatud keskkonnamõjude hindamisel ei 
leitud D. flagrans’i suurte dooside ka-
sutamisel pinnases elavatele kooslus-
tele kahjustavat toimet (Knox jt, 2002; 
Paraud jt, 2007).

Kokkuvõte

Anthelmintikumide kasutamist varjutab 
üha enam resistentsuse probleem, tok-
silised keskkonnamõjud ning jääkained 
inimeste toiduahelas.

Ainuüksi sünteetiliste ravimite ma-
nustamine kariloomade parasiitide tõr-
jes ei ole jätkusuutlik. Seega peavad 
loomakasvatajad tulevikus kasutama 
parasiitide ohjamiseks erinevate tõr-
jemeetmete kombineeritud lahendusi. 
Bioloogilise tõrje meetmeid võiks inte-
greerida näiteks valikulise anthelminti-
kumide manustamisega kliiniliselt hai-
getele loomadele FAMACHA© kaardi 
järgi (ingl targeted selective treatment). 
Lisaks uudsete alternatiivide rakenda-
misele tuleks alal hoida juba teadaole-
vaid tähtsaid parasiitide ohjamise põhi-
mõtteid loomade üldise heaolu vallas, 

Foto 1. Elektronmikroskoobi fotol on kujutatud 
nematoode siduv seeneliik Duddingtonia fla-
grans (Fontenot ja Miller, 2012; autor Jose 
Bresciani)
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söötmise korraldamises ning karjata-
mise planeerimises.

D. flagrans’i võiks kasutada epide-
mioloogiliselt tundlikel aegadel, näi-
teks loomade väljaviimisel kevadel ning 
uttede poegimis- ja laktatsiooniperioo-
dil. Ekstensiivsed loomapidamised või-
daksid just aeglaselt toimeainet vabas-
tavatest manustamismeetoditest, mis 
ei nõua igapäevase kontakti loomist 
loomadega (nt klamüdospooride lisa-
mine lakukivisse). Kontsentreeritud kla-
müdospooride lisamine jõusööta võiks 
sobida intensiivsetele pidamissüstee-
midele (nt piimakitsed ja -lambad) ning 
loomapidamistes, kus loomad kogutak-
se öösel varju alla kokku.

Praegu on puudus kaubanduslikest 
D. flagrans’i preparaatidest. Austraa-
lias on siiski olemas üks tootmisüksus 
(International Animal Health Products, 
Huntingtonwood, New South Wales; 
toote nimi BioWorma), mis on saanud 
2018. aastal kommertsliku tootmis- ning 
kasutusõiguse Austraalias ning Põhja-
Ameerikas. Toode on mõeldud kasuta-
miseks lammastel, kitsedel, veistel ning 
hobustel. Loomapidajad Austraalias 
ning Põhja-Ameerikas siiski kurdavad 
selle kalli hinna üle. Teadusuuringute 
hüvanguks on mikroseene isoleerimise-
ga tegeletud mitmel pool maailmas.

D. flagrans’i manustamine võib tu-
levikus bioloogilise tõrje meetmena li-
sanduda nii mahe- kui konventsionaal-
sete loomakasvatajate parasiidivastaste 
vahendite arsenali, seda siis keemilise 
anthelmintilise töötluse alternatiivina 
või seda täiendades.
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Euroopa veterinaarse toiduohutuse 
õppejõudude töökohtumine Tallinnas

Mati Roasto

EMÜ VLI toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool

õppetooli kollektiivile ürituse toimumi-
ne Tallinnas sobis, sest saime tavapä-
rasest rutiinsest töökeskkonnast mõ-
neks päevaks väljuda ning keskenduda 
üksnes töökohtumise teemadele ja toi-
duohutuse valdkonnas rahvusvaheliste 
suhete arendamisele. Kindlasti tugev-
das sel rahvusvahelisel koosolekul osa-
lemine meie õppejõudude omavahelisi 
töösuhteid ja kinnistas rahvusvahelise 
koostöö olulisust.

Seekordsel üheksandal töökohtu-
misel olid esindatud toiduhügieeni ja 
-ohutuse juhtivõppejõud järgmistest üli-
koolidest: Genti Ülikool Belgiast, Leip-
zigi Ülikool Saksamaalt, Nottinghami, 
Edinburghi ja Glasgow ülikoolid Ühend-
kuningriikidest, Ljubljana Ülikool Slo-
veeniast, Läti Eluteaduste ja Tehnoloo-
giate Ülikool, Utrechti Ülikool Hollan-
dist, Cluj-Napoca Ülikool Rumeeniast, 
Bologna Ülikool Itaaliast ning korralda-
jana Eesti Maaülikool.

Oluline on rõhutada, et tegemist on 
veterinaarmeditsiini eriala toiduohutuse 
õppejõudude võrgustikuga, mille põ-
hifookuses on Euroopa riikide veteri-
naaria õppekavades kõrge kvaliteediga 
veterinaarse toiduhügieeni ja -ohutuse 
õppe kvaliteedi tagamine ning valdkon-
na arendamine. Rõhutada tuleb sõna 
ÕPE ja VETERINAARIA, sest töökohtu-
mise ametlikus osas on põhifookuses 

vaid loomaarstiüliõpilaste 
toiduohutuse õppega seon-
duvad teemad ning juba esi-
mese kohtumise korraldami-
sel aastal 2010 lepiti kokku, 
et teaduskoostöö arenda-
mist ning ühiste teaduspro-
jektide arutelusid ei võeta 
EVFST töökohtumiste põhi-
teemadeks, sest vastasel ju-
hul valguvad teemad liiga 
avaraks ning võib juhtuda, et 
õppe arendamine jääb hoo-
piski tagaplaanile. Samas 

18. ja 19. juunil toimus Tallinnas 
Euroopa veterinaarse toiduohutuse 
õppejõudude koostöövõrgustiku (ingl 
The European Veterinary Food Safety 
Teachers, EVFST) 9. töökohtumine.

Ürituse organiseerijaks ja mode-
raatoriks oli artikli autor, kes ühtlasi on 
Eesti esindaja antud võrgustikus ning 
on aktiivselt eelmistest töökohtumistest 
ka osa võtnud. Töökohtumist aitas kor-
raldada Publicon, selle eest meie eriline 
tänu nende projektijuhile Kristin Lille-
mäele.

Autori sooviks oli töökohtumise kor-
raldamine Tartus EMÜ veterinaarmedit-
siini ja loomakasvatuse instituudis (VLI), 
kuid mitmete Euroopa riikide kolleegi-
de palvel, eelkõige logistilistel põhjus-
tel, valiti toimumiskohaks siiski Tallinn. 
Oli kolleege, kes töökohtumise asukoha 
valimisel avaldasid soovi tutvuda meie 
instituudiga ning oleks eelistanud töö-
kohtumise kohana Tartut, kuid mis pa-
rata – Tallinnal on Tartu ees omad eeli-
sed, seda eriti tihedama lennuliikluse ja 
maailmas järjest enam tuntust koguva 
väga atraktiivse konverentsikeskusena. 
Pärast kohtumise lõppu külastas Tartut 
ja meie instituuti koos Toidumajaga Lei-
pzigi Ülikooli prof Peggy Braun, kes jäi 
nähtuga väga rahule ning avaldas soovi 
tihedamaks koostööks tulevikus.

VLI toiduhügieeni ja rahvatervise 

Foto 1. EVFST 2019 Tallinna töö-
kohtumisest osavõtjad (foto: Mati 
Roasto erakogu)
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toimuvad töökohtumistel alati ka nn õh-
tused väiksemate huvigruppide kohtu-
mised, kus paratamatult tuntakse huvi 
üksteise tegemiste üle teadusmaastikul 
ning arutletakse võimalike ühisprojekti-
de taotlemise üle. Võimalused on sel-
leks head, sest esindatud on erinevad 
Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka tuleva-
sed liikmesriigid. Seega on nn kulissi-
de tagused arutelud väga olulised ning 
töökohtumistel tuleb olla aktiivne hiliste 
õhtutundideni.

Rääkides lähemalt seekordse üri-
tuse teemadest, siis põhifookuses oli 
korraldaja ehk Eesti veterinaarse toidu-
hügieeni ja -ohutuse õppe tutvustami-
ne. Tegemist on EVFST töökohtumis-
te tavaga, kus esimesena antakse sõna 
korraldajale, kes esmalt tutvustab lü-
hidalt riiki, kus üritus toimub, seejärel 
teeb põhjaliku ülevaate veterinaaria õp-
pekavast, kusjuures erilist huvi on vara-
sematel töökohtumistel tuntud teoreeti-
lise ja praktilise, k.a laboratoorse õppe 
omavahelise suhte ja mahtude üle, õp-
pelaboratooriumide olemasolu ja sisus-
tuse ning muu praktilise õppe võima-
luste üle.

Eesti poolt tegi avaettekande artik-
li autor, kes tänas kohale tulnud riikide 
esindajaid, ning esitas fakte Eesti koh-
ta ja tutvustas töökohtumise päeva-
kava. Seejärel tutvustas teadusprorek-
tor prof Ülle Jaakma Eesti Maaülikooli 
ning veterinaarmeditsiini ja loomakas-
vatuse instituuti. Ettekanne oli huvitav 
ning külalised tundsid huvi ingliskeel-
se loomaarstiõppe vajaduse üle Eestis. 
Prof Jaakma otsekohene vastus oli, et 
instituut vajab tasulist ingliskeelset õpet 
ka sellest laekuvate rahaliste vahendite 
tõttu, mis omakorda aitab säilitada ees-
tikeelset loomaarstiõpet. Samuti aitab 
ingliskeelne loomaarstiõpe kaasa üli-
kooli rahvusvahelistumisele ning tõstab 
Eesti loomaarstiõppe üldist kvaliteeti 
ning rahvusvahelist tuntust.

Professor Mati Roasto andis detail-
se ülevaate veterinaarmeditsiini õppe-
kava toiduhügieeni ja veterinaarse rah-
vatervise õppest, mis aja jooksul on 
oluliselt arenenud ning märkimisväär-
selt on suurenenud ka õppe mahud. 
Hetkel opereerime üheksa õppeainega, 
mis teevad kokku 33 ainepunkti. Võrd-
lusena on samuti Euroopa väikeriigis 
Sloveenias veterinaarse toiduohutuse 

õppemahud Eestile väga sarnased: 34 
EAPd. Sloveenias ja Eestis on sarna-
sed ka toiduhügieeni ja -ohutuse kor-
ralise õppepersonali isikkooseisud. Li-
saks üheksale põhiõppeainele on meie 
õppetoolis välja töötatud mitmeid toi-
duhügieeni ja -ohutusega seonduvaid 
vabaaineid, millest võtavad osa erine-
vate EMÜ instituutide üliõpilased.

Euroopas on riike, kus toiduhügiee-
ni ja -ohutuse õppemahud ning õp-
pesse kaasatud isikkooseisud on mär-
kimisväärselt suuremad kui Eestis (nt 
Soomes), kuid mõnedes riikides jäävad 
need Eestile nii õppeainete arvus kui 
õppemahtudes alla. Kui eelmise aasta 
EVFST töökohtumisel Ljubljanas väit-
sid sloveenid, et nendel on veterinaarse 
rahvatervise ja toiduohutuse valdkon-
na praktilise õppe osakaal koguni 80%, 
siis julgen arvata, et paljuski tuleneb see 
sellest, et õpe toimub laboriruumides. 
Samas ei ole selle sees alati tudengi-
te nn käelist tegevust. Sloveenias aitab 
toiduohutuse laboratoorse õppe ma-
hule kaasa ka asjaolu, et juba mitmeid 
aastaid tagasi ühendati riiklik Veterinaar- 
ja Toidulaboratoorium ülikooli laborite 
süsteemiga, mis võimaldab kõrge tase-
mega laborispetsialiste aktiivselt õppe-
töösse kaasata. Eestis saame väita, et 
põhiosa toiduhügieeni ja veterinaarse 
rahvatervise õppest on teoreetiline, sel-
legipoolest on meie laboratoorse õppe 
mahud viimase kümne aasta jooksul 
oluliselt suurenenud. Senini oleme tu-
dengite laboratoorset õpet läbi viinud 
toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli 
teaduslaborites, mis oma ruumide suu-
ruselt ei ole mõeldud suhteliselt suureks 
paisunud tudengirühmade praktikumi-
de läbiviimiseks, seda enam, et töötame 
ohtlike toidupatogeenide ning kemikaa-
lidega. Kitsad tingimused põhjustavad 
tudengirühmade arvu tõusu, mis oma-
korda paneb suure koormuse laborõpet 
läbiviivatele õppejõududele. Õnneks on 
hetkel käimas uue toiduhügieeni õp-
pelabori väljaehitamine, mille ehitustöö-
dega loodetakse hakkama saada 2019. 
aasta oktoobrikuuks. Avaneb võimalus 
parendada toiduhügieeni ja ohutuse 
valdkonna laboratoorset ja muud prak-
tilist õpet ning kindlustada bio- ja töö-
ohutuse nõuete range täitmine.

Rahul saame olla sellega, et meie 
loomaarstitudengid käivad praktikal 
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tapamajades ja Veterinaar- ja Toidu-
ameti piirkondlikes keskustes, kus ju-
hendajateks on oma ala parimad spet-
sialistid. Samuti saame rahul olla tu-
dengite tagasiside tulemustega toidu-
hügieeni ja -ohutuse õppele tervikuna, 
kusjuures viimasel ajal on eesti- ja ing-
liskeelse õppekava üliõpilaste tagasisi-
de toiduhügieeni ja ohutuse õppeaine-
tele ühtlustunud. Õppetooli juhina olen 
rahul kolleegide poolt arendatud toidu-
hügieenialaste e-kursustega, nt eelmi-
sel aastal kuulutati vabariigi parimaks 
e-kursuseks dotsent Kadrin Meremäe 
piimahügieeni ja -ohutuse alane e-kur-
sus. Rahul saame olla õppetooli aka-
deemilise personali poolt välja töötatud 
ning pakutavate täiendusõppe kursus-
tega, milles on osalenud enamike Ees-
ti toidukäitlemisettevõtete vastava vald-
konna töötajad ning paljud toidu järele-
valveametnikud.

Arvestades õppetooli suhteliselt väi-
kest isikkooseisu, avaldas töökohtumi-
sel osalenutule head muljet pakutava-
te täienduskursuste mitmekesisus, sest 
kursuste nimestikus on neid hetkel 15. 
Õppetooli õppejõude on korduvalt pär-
jatud EMÜ aasta täienduskoolitaja tiitliga.

Prof Tõnu Püssa tutvustas osaleja-
tele toidu- ja keskkonnatoksikoloogia 
alast õpet loomaarstitudengitele. Toidu-
ga seonduvad keemilised ohud on sa-
ma olulised kui mikrobioloogilised ning 
hea meel on tõdeda, et EMÜs õpetab 
seda valdkonda oma ala üks parimaid 
spetsialiste Eestis. Kuna õppetoolil on 
toidu kromatograafia labor, siis saa-
vad tudengid alusteadmised ka toidu 
kromatograafiliste uuringute olemu-
sest. Toidu kromatograafilised ning toi-
duohutuse mikrobioloogilised uuringud 
on meie õppetoolis toimunud paarküm-
mend aastat, mis loob aluse teadus-
põhiseks õppeks.

Kohtumise teisel päeval tegi Eesti 
poolt ettekande kolleeg Katrin Laikoja, 
kes andis ülevaate toiduainete tehno-
loogia õppe võimalustest loomaarsti-
tudengitele Eestis. Kuna viimase paari 
aasta jooksul on oluliselt arendatud toi-
duteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
õppetooli laboratooriume, siis võima-
lused õppe kvaliteedi tagamiseks ja pa-
rendamiseks on väga head. Samas tu-
leb loomaarsti õppekava toiduhügieeni 
ja toiduainete tehnoloogia osa kriitiliselt 

üle vaadata ning leida võimalusi toidu-
ainete tehnoloogia õppe osa suurenda-
miseks, seda nii teoreetilise kui prakti-
lise õppe osas. Tegemist peaks olema 
eraldi õppeainega, mida teoreetilist ja 
praktilist õpet integreerides võiks õpe-
tada toiduainete tehnoloogia õppejõud. 
Kuna toiduainete tehnoloogia alane õpe 
oli töökohtumisel välja kuulutatud gru-
pitöö teemana, siis arutleti, mida ja kui 
suures mahus peaks loomaarsti tuden-
gitele õpetama. Leiti, et tudengid pea-
vad mõistma peamisi tehnoloogilisi 
protsesse, seonduvaid seadmeid ning 
olema võimelised kindlaks tegema toi-
duohutuse suhtes kriitilisi kohti sead-
metel ja tootmises tervikuna. Viimane 
eeldab seda, et toiduainete tehnoloogia 
alased teadmised peavad olema head 
ning tudengitel peaksid olema võima-
lused ka ettevõtetes praktiseerimiseks 
– olgu selleks eraettevõtted võis siis üli-
koolide toidukäitlemise eksperimentaa-
lüksused. Meie instituudi võimalused 
toiduainete tehnoloogia õppe arenda-
miseks veterinaarmeditsiini õppekavas 
on head, kuid neid tuleb hakata seni-
sest paremini realiseerima.

Väga huvitava ettekande tegi kolleeg 
Tarmo Niine, kes rääkis digitaalsete va-
hendite kasutamisest loomaarstiõppes 
ning seonduvast tudengite tagasisidest. 
Kolleeg Niine esitas konkreetsed näited 
veterinaarimmunoloogia õppeainest. 
Erilist elevust tekitas praktiline näide, 
kus töökohtumisest osavõtjatel palu-
ti vastav äpp mobiiltelefoni alla laadida 
ning vastata mõnele toiduhügieeni ja 
-ohutuse valdkonna küsimusele. Küsi-
mused olid erineva raskusastmega ning 
reageerimisaega ei olnud ülemäära pal-
ju, mis pani teadmiste taseme proovi-
le. Tekkinud elevus ja melu näitas sel-
gelt, et tänapäevaste digivahendite ka-
sutamine aitab õpetamist huvitavamaks 
muuta. Leiti, et digiõppe kasutamise 
võimalusi loomaarstiõppes on mitmeid 
ning uuendustega tuleb kaasa minna, 
samas ei pea loomaarstiõpe olema liiga 
mänguline ehk tuleb osata tõmmata pii-
re mõistliku ja ebaratsionaalse digiõppe 
vahel.

Üheks oluliseks töökohtumise tee-
maks oli veterinaarses toiduohutuses 
õpetatavate soovituslike teemade üle 
vaatamine ja heaks kinnitamine. Tee-
mat modereeris dr Alessandro Seguino 
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Edinburghi Ülikoolist Šotimaalt. Nimelt 
on Saksamaa ja Belgia esindajate init-
siatiivil ning võrgustikus osalevate rii-
kide toel välja töötatud kataloog, mil-
les on esitatud teemad ning seondu-
vad teadmised ja oskused, mis võik-
sid olla tagatud Euroopa riikide looma-
arstitudengite toidu-, piima- ja lihahü-
gieeni õppes. Kataloog kannab nime-
tust „European Catalogue for Teaching 
Food, Meat and Dairy Hygiene, 1st Edi-
tion 2018“. Tegemist ei ole kohustusliku 
ega lõpliku õpetatavate teemade nime-
kirjaga, samuti ei määratleta kataloogis 
teemade mahte, kuid ELi loomaarsti-
õppe ühtlasema taseme saavutamiseks 
on dokument vajalik, sest EAEVE (Eu-
ropean System of Evaluation of Veteri-
nary Training) esimese päeva kompe-
tentsi nõuded on väga üldised. Näiteks 
on EAEVE loomaarsti esimese päeva 
kompetentsidena esitatud toiduhügieen 
ja toiduainete tehnoloogia, kuid ei täp-
sustata alateemasid. Kataloog on siin-
juures abiks, sest soovituslikud teemad 
ja alateemad, mida võiks toiduhügieeni 
ja -ohutuse (k.a toiduainete tehnoloo-
gia) loomaarstiõppes katta, on esitatud 
detailselt 15 leheküljel.

Töökohtumisse mahtus veel mit-
meid teisi välisriikide kolleegide poolt 
ette kantud teemasid. Näiteks Rumeenia 
esindaja dots Sorin Dan rääkis rahvus-
vahelise konsortsiumi poolt välja tööta-
tud kvaliteedijuhtimissüsteemist, mille 
eesmärgiks on kompetentsipõhise kõrg-
hariduse hindamine ja parendamine.

Helsingi Ülikooli toiduhügieeni ja 
keskkonnatervise õppetooli juhtaja dr 
Mari Nevas tegi suurepärase ettekande 
teemal, kuidas teostada toiduohutuse 
seadusandluse õpet loomaarstitudengi-
tele nii, et see oleks huvitav ning aren-
daks tulevaste toidukontrolli spetsia-
listide administratiivseid ja suhtlemis-
oskuseid. Soomes kaasatakse antud 
õppesse mitmeid nii ministeeriumide 
kui ametite juhtivspetsialiste, kes ena-
masti on nõus seminare andma tasuta, 
sest leiavad, et see on osa nende töö-
kohustustest. Võib öelda, et Soomest 
on enamikel ELi riikidel palju õppida, 
sest nende loomaarstiõppe toiduhü-
gieeni ja -ohutuse õppe kvaliteet on vä-
ga kõrge. Kohtumisel tunti huvi, kuidas 
mõjutavad Soome veterinaaria vald-
konda Eestis õppivad Soome looma-

arstitudengid. Dr Mari Nevas vastas, et 
nad on suurendanud loomaarstituden-
gite vastuvõttu Helsingi Ülikoolis, ning 
et midagi negatiivset Eestis loomaars-
tihariduse saanud kolleegidele öelda 
ei saa. Süsteemid on eri riikides min-
gil määral erinevad – nt peavad väljast-
poolt Soomet pärit loomaarstiharidu-
sega inimesed, kes soovivad Soomes 
toiduhügieeni spetsialistidena töötada, 
eelnevalt läbima spetsiaalse kursuse.

Prof Peggy Braun tegi ettekande, 
kuidas on võimalik toidu kvaliteeti ja 
-ohutust hinnata piimahügieeni ja -ohu-
tuse valdkonnas teoreetiliselt, kasuta-
des Moodle’i õpikeskkonna võimalusi. 
Tudengitele on välja töötatud enam kui 
100 ülesannet koos küsimustega, kus-
juures ülesandeid lahendades saavad 
üliõpilased koheselt tagasisidet õigete 
vastuste ja lahenduste kohta. Senised 
kogemused Leipzigi Ülikoolis näitavad, 
et tudengitele sobib selline õppimisviis 
hästi.

Töökohtumise viimase ettekande 
tegi kolleeg Laikoja, kes andis põhjaliku 
ülevaate Eesti traditsioonilistest toitu-
dest ja nende ajaloost.

Ühiselt otsustati, et EVFST võrgus-
tikku on vaja rohkem nähtavaks teha, 
seetõttu kirjutatakse võrgustiku töödest 
ja tegemistest artikkel, mida saab levi-
tada dekaanidele ning teistele huvipool-
tele. Samuti otsustati, et järgmine ehk 
10. töökohtumine toimub aastal 2020 
Rumeenias Cluj-Napoca Ülikoolis. Sa-
muti arutleti Rumeenias päevakorda tu-
levate teemade üle.

Töökohtumise lõpetas prof Mati 
Roasto, kes kolleeg Külli Kõrgesaare 
poolt tehtud märkmete põhjal summee-
ris lühidalt  käsitletud teemad ja tehtud 
otsused.

Kokkuvõtteks saab väita, et töökoh-
tumine õnnestus ning saadud koge-
mused/ideed aitavad arendada toidu-
hügieeni ja -ohutuse õpet nii Eestis kui 
mujal Euroopas.

Ürituse korraldamine Eestis oli suu-
repärane võimalus tutvustada Eesti 
Maaülikooli ning Eesti loomaarstihari-
dust. Osavõtjad olid meeldivalt üllatu-
nud faktist, et eelmisel aastal möödus 
170 aastat Tartu Veterinaariakooli asuta-
misest ehk Eesti loomaarstiõppe algu-
sest.
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Loomaarstid vajavad paremaid isiklikke piire*

rahaliselt võimalik“, „See on kõigest 
koer/kass“ või „Ma ei suuda otsust vas-
tu võtta“. Selliste olukordadega saan 
ma hakkama. Kliendid, kes ei saa luba-
da parimat võimalikku ravi või kes on 
kriitilises olukorras otsustusvõimetud 
või leinas ning süütundes, pole minu 
jaoks probleemsed. Ma teen meeleldi 
koostööd, abistan ja harin omanikke, 
kui nad on koostööaltid ning kohtlevad 
mu meeskonda austusega. Meie loo-
maarstide ja abilistena oleme õppinud 
oma emotsioone kõrvale jätma, et hin-
nata olukorra tõsidust ning reageerida 
vastavalt. Omanikel ei ole seda oskust, 
mistõttu meie jaoks selge otsus või vi-
ga ei ole neile alati ilmne. Neid harida 
ning aidata – see on meie töö.

Mida me peame õppima, on see, 
kuidas reageerida omanikule, kes ei käi-
tu mõistlikult. Kui ärritunud kliendi esi-
mene reaktsioon on: „Sa ahne mõrd“, 
siis see ei ole signaal, et sina oled tei-
nud midagi valesti. Paraku võtavad mõ-
ned seda isikliku solvanguna ning tun-
nevad süümepiinu, et esitavad arve ha-
riduse, aastate jooksul omandatud väl-
jaõppe ja erialaste teadmiste eest. Mõ-
ned teevad hinnaalandust ning vaban-
davad kliendi ees, lootuses, et viimane 
rahuneb.

Minu soovitus sellistele omanikele 
vastamisel on järgmine: „Ma saan aru, 
et te olete ärritunud, kuid te ei räägi mi-
nu ega minu meeskonnaga sellisel too-
nil. Me soovime teiega koostööd teha 
ning teie lemmikut aidata, kuid seda ju-
hul, kui me saame omavahel normaal-
selt suhelda. Kui te eelistate, siis võite 
alati pöörduda abi saamiseks teise klii-
nikusse.“

Oma enam kui kümneaastase prak-
tika jooksul on see väike ebamugavu-
sega öeldud fraas päästnud mind lu-
gematul hulgal emotsionaalsetest plah-
vatustest. Kliendid saavad aru, et nad 
peavad oma emotsioone kontrollima 
või nad võivad minna mujale. See on 
ära hoidnud ka olukordi, kus peaksin 
hakkama taastama normaalset töökesk-
konda vihases ja pragunenud mees-
konnas.

Residentuuri ajal sain ma kõne ühest 
esmaabikliinikust, et meile ülikooli kliini-
kusse tuleb patsient, kelle edasisuuna-
mise põhjuseks oli kliiniku keeldumine 
loomaomanikku teenindamast. Omani-
kul olid etteheited teenuste maksumuse 
osas ning kõigele lisaks viskas ta kirju-
tusaluse vastu registraatori pead.

Pärast kõnet sisenesin vastuvõturuu-
mi, kus eelmainitud klient hakkas kohe-
selt kirjeldama, kui halb oli teises kliini-
kus. Ma peatasin ta öeldes, et teisest 
kliinikust saadud kõnes öeldi, et viska-
site mingi esemega vastu registraatori 
pead.

Omanik vaatas mulle tõsiselt ot-
sa ning ütles: „Jah, kirjutusaluse. See 
mõrd oli selle ära teeninud“.

On midagi sarnast teie kliinikus juh-
tunud? Midagi nii ohtlikku? Või on esi-
nenud olukord, kus keegi kaotab enese-
valitsuse? Olen kindel, et olete midagi 
sarnast kogenud küll. Inimesed võivad 
olla küllaltki õelad.

Siiski kuulen vastuseks kogu teema-
le loomaarstiametiga kaasnevast dep-
ressioonist ja enesetappudest sage-
li üleskutseid olla kenamad arstide ja 
abiliste suhtes. Nad on väga hoolivad, 
töökad ning ei tee oma tööd ainult raha 
pärast. See on 100% asjakohane ning 
tõene. Ma täielikult toetan ja julgustan 
seda sõnumit, sest me peaksime oma 
elus kõigi vastu olema lahkemad ja ar-
mastavamad.

Kuid oleme korraks ausad. Kas ini-
mesed on kenad ARKi töötajate või po-
litseiga? Aga kassapidajate, kodutute 
või hambaarstidega? Üldiselt jah, kuid 
seda seni, kuniks nad saavad seda, mis 
nad tahavad. Mu mentor selgitas mulle, 
et kõrgendatud emotsioonide korral me 
pöördume tagasi ebaküpsesse emot-
sionaalsesse seisundisse. Meie iseloo-
mutüüp ei muutu, me lihtsalt taandume 
tagasi selle ebaküpsesse seisundisse. 
Igasugune stressor võib selle esile kut-
suda. Isegi need, kellel on see teadmi-
ne, võivad stressi hetkel ebaõnnestuda 
enda vaoshoidmises ja kontrollimises.

Loomaarstidena puutume igapäe-
vaselt kokku olukordadega „See ei ole 

* „Veterinarians need better boundaries.“ B. A. Maran, DVM, MS, DACVIM (Cardiology)
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Mäletate klienti, kes kutsus mu kol-
leegi mõrraks? Ma andsin talle kaks või-
malust: kas käituda korralikult või lah-
kuda. Kui tal on probleem, siis aruta-
da seda minuga. Kui olukord muutub 
vägivaldseks, siis kaitsen nii oma mees-
konda kui ennast. Vajadusel peetakse ta 
kinni ning esitatakse asjakohased süü-
distused.

Ta üritas ennast kaitsma hakata, kuid 
ma peatasin ta öeldes, et me ei aruta 
seda ning ta peab kohe otsuse vastu 
võtma.

Uskuge või mitte, temast sai feno-
menaalne klient. Minu mälu järgi saa-
busid kliinikusse magusad küpsetised 
ning meil oli pikk ja positiivne suhe, ka 
järgmised meeskonna liikmed tegid te-
maga meeldivat koostööd.

Ma olen käinud mööda seda ra-
da, kus olen tundnud ennast süüdi, kui 
omanikud on süüdistanud mind asja-
des, milles ma tegelikult süüdi polnud. 
See ei lõpe hästi. Seega on aeg muu-
tusteks.

Õppige seadma piire teemal, kuidas 
teid koheldakse, kuidas suhtutakse teie 
meeskonda, missugust käitumist te lu-
bate oma vastuvõtus, telefonis ning klii-
nikus!

Kuidas seda teha? Minu soovitus 
on varakult kontrolli alla saada klien-
di emotsionaalsed puhangud. Suhelge 
oma meeskonnaga, et iga liige teaks, 
kus jooksevad teie kliinikus seatud pii-
rid ning kinnitage, et iga liige omab õi-
gust klienti mitte teenindada hirmu või 
kättemaksu tundmata. Ärge tolereerige 

omanikke, kes on ebaviisakad registra-
tuuris, kuid meeldivad loomaarstiga.

Ma usun, et enamus loomaomanik-
ke on imelised inimesed ning armas-
tavad oma loomaarste. Spetsialistina 
kuulen sageli, kuidas kliendid kiidavad 
oma veterinaare. Meil on üks ägeda-
maid ameteid maailmas. Päevad lä-
bi me abistame igas suuruses loomi. 
Kuid osana hea loomaarst olemises on 
oskus seada isiklikke piire. Internet on 
pungil videotest ja raamatutest. Kirjuta 
Google „personal boundaries“, vali en-
dale sobiv materjal ning hakka lugema.

Kui sul on emotsionaalselt raske, 
siis pea meeles: „Sa oled oluline sel-
les ametis!“, „Su pere vajab sind!“, „Su 
sõbrad vajavad sind!“, „Maailmale on 
vaja sinu ainulaadseid oskusi, kogemu-
si ja iseloomu!“.

Abi on olemas, sa pead ise julgema 
käe välja sirutada. Otsi abi raamatust, 
ühine teraapiagrupiga, mine professio-
naalse spetsialisti juurde. Sa ei pruugi 
seda hetkel tunda, kuid sa juhid seda 
olukorda ning suudad seda kontrollida.

Originaaltekst: http://veterinarynews.
dvm360.com/commentary-veterina-
rians-need-better-boundaries?fbclid
=IwAR1lM5P4C8IflbSjioV1_HMp1L-
3LfWopEGKPLPm59iYCKH8J1nYzCT-
BXjHQ

Artikli eesti keelde tõlkinud ja kohan-
danud Valentina Oborina.

Tänusõnad lähevad autorile, kes an-
dis loa jagada olulise sõnumiga artiklit.
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  Digitaalsete tehnoloogiate omaksvõtt 
veterinaarias

Tarmo Niine

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

Järgnevalt kirjeldatakse seminari et-
tekannete olulisemaid teemasid koos 
publikult tulnud küsimuste ja kommen-
taaridega.

Muutuv klient

Maailm, kust tänapäeva loomaomanik 
teavet ammutab, on muutunud multi-
kanaliseks (ingl omni-channel). Kõikvõi-
malikud platvormid (Facebook, Twitter, 
Instagram jne) ja vidinad (nutitelefonid, 
nutikellad jms) võitlevad pidevalt loo-
maomaniku tähelepanu nimel. Looma-
arst, kes kohtub omanikuga üks kord 
aastas looma 15-minutilise tervisekont-
rolli käigus, jääb informatsiooni edasta-
mise efektiivsuse osas kindlasti eelmai-
nitutele alla. Erinevalt loomaarstist on 
sotsiaalvõrgustikud omanikele pidevalt 
kättesaadavad ning info otsimiseks ka-
sutataksegi pigem neid. See paneb loo-
maarsti olukorda, kus loomaomanikud 
saavad lemmiklooma tervishoiualast 
informatsiooni järjest enam Faceboo-
kist, Amazonist või mõnelt muult inter-
netiplatvormilt. Tulemuseks on olukord, 
kus loomaomanik kulutab oma raha 
kohtades, mis on eelnevalt tema tähe-
lepanu pälvinud ning lemmiklooma ter-
vise jaoks ei pruugi tal jääda piisavalt 
vahendeid.

Paljukanalisus ning informatsioo-
ni kerge kättesaadavus internetist mõ-
jutab kõiki teenuste valdkondi järjest 
enam. USAs valis 72 protsenti inimes-
test teenusepakkuja nende kohta kirju-
tatud arvustuse põhjal ja 86 protsenti 
kasutajatest olid nõus rohkem maksma 
teenuse eest, mis oli kasutajatelt saa-
nud maksimumpunktid. Muutumas on 
ka vahendid, mida kasutatakse teenu-
se saamiseks. 2014ndal aastal kasutas 
arstivisiidi broneerimiseks mobiili kaks 
protsenti inimestest ja 2019. aastal juba 
38 protsenti.

Mida on juba täna võimalik teha te-
hisintellektiga?

Hetkel näib, et kõige tugevamalt mõ-
jutab meditsiini valdkonnas AI radio-
loogiat, histopatoloogiat ja kliinilist bio-

“Tehisintellekt (lühend: AI) toob looma-
arstidele ja nendega seotud ette-
võtetele kaasa nii võimalusi kui riske. 
Asjade kulg sõltub võimest kohaneda 
ja kasutada AId või oskamatusest ja 
tahtmatusest seda rakendada” (looma-
arst Edward L. Blach)

Brüsselis toimus selle aasta 13.–14. 
mail kõrgetasemeline seminar, mida or-
ganiseeris Euroopa Veterinaarhariduse 
Koordineerimise Komitee (ingl Euro-
pean Coordinating Committee on Ve-
terinary Training, EccVT). Seminari kor-
raldamisega olid seotud veel järgmised 
organisatsioonid: Euroopa Loomaarsti-
haridust Andvate Õppeasutuste Assot-
siatsioon (ingl European Association of 
Establishments for Veterinary Educa-
tion, EAEVE), Euroopa Veterinaaria 
Spetsialiseerumise Koda (ingl European 
Board of Veterinary Specialisation, 
EBVS) ja Euroopa Veterinaararstide 
Föderatsioon (ingl Federation of Ve-
terinarians of Europe, FVE). Publikuks 
olid paarkümmend inimest erinevatest 
Euroopa veterinaarkoolidest, esindajad 
loomaarstide ühingutest ning suurema-
test veterinaarpraksiste kettidest.

Seminari keskseks teemaks oli küsi-
mus: kuidas tulla toime pidevalt ja kiire-
nevas tempos esile kerkivate uute teh-
noloogiatega veterinaarias? Näiteks te-
hisintellekt (ingl artificial intelligence, 
AI) (vaata definitsioone artikli lõpus) ja 
masinõpe on mõningal määral juba tä-
na veterinaarmeditsiinis kasutusel, kuid 
me ei tea veel, kuidas see kõik võib mõ-
jutada loomaarsti igapäevast tööd.

Seminari juhatas sisse Rafeal Lagu-
enes, FVE (tänaseks endine) president, 
kes rõhutas oma lühikeses kõnes, et di-
gitaalsed tehnoloogiad võivad veterinaa-
ride igapäevatöös tuua kaasa nii ohtusid 
kui ka võimalusi. Ta kutsus loomaars-
te üles võtma uusi tehnoloogiaid julge-
malt kasutusse ning kinnitas, et FVE teeb 
tihedat koostööd EAEVE ja EBVSga, et 
arutada uute tehnoloogiate kasutamise 
võimalusi veterinaaride töös.
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loogiat. Robotid suudavad juba täna 
osadelt kujutistelt (slaidid, röntgenpil-
did jms) teatud situatsioonides täpse-
ma diagnoosini jõuda kui arstid.

AIga on seotud juba praegu hall või 
varjatud äri. Näiteks Amazon pakub 
oma veebilehel nõuandeid lemmikloo-
ma eest hoolitsemiseks ja püüab selleks 
erinevaid tooteid müüa, kasutab selleks 
masinõpet ja AId. Suurte platvormide 
jaoks on loomaomanikud muutunud tu-
runduse sihtmärkideks, tänu sotsiaal-
meediale, interneti laiale levikule ja sin-
na liikunud äridele.

Näiteid juba hetkel kasutus olevatest 
AId kasutavatest veterinaariaga seotud 
tööriistadest:

PRONOZIA – internetipõhine dife-
rentsiaaldiagnooside leidmise töö-
riist (prantsuskeelne). Seda saab 
ainult loomaarst kasutada. Mõeldud 
kasutamiseks eriliselt keeruliste hai-
gusjuhtumite puhul, kus oleks vaja 
täiendavat arvamust. Lõpliku diag-
noosi panemise vastutus jääb ikkagi 
veterinaarile, kes vastutab resultaadi 
eest.
Vetology – Veterinary Radiology 
AI – AI lahendus loomade röntgen-
piltide analüüsimiseks, mis suudab 
hetkel diagnoosida 20 konditsiooni. 
Loomaarst laeb teenuse kodulehel 
üles omatehtud röntgenpildi, mille 
vastuseks antakse roboti poolt kuni 
30 sarnase konditsiooniga pilti koos 
võimalike diagnoosidega.
Covetrus – interneti põhine teenus, 
kus loomaarstid sisestavad oma pat-
sientide haiguslood ühtsesse andme-
baasi. Selle tulemusena suudab Co-
vetruse süsteemi masinõppe algo-
ritmid teha järeldusi ja anda soovitu-
si loomaarstile. Loomaarst sisestab 
Covetruse süsteemi patsiendi para-
meetreid ja haigussümptome ning 
samal ajal otsib ja pakub Covetruse 
robot võimalikke diferentsiaaldiag-
noose kõikide andmestikus olevate 
eelnevate haiguslugude põhjal.
Hetkel ei ole seadusandlikus mõt-

tes loomadele ühendatud seadmetele 
(nii invasiivsetele kui mitteinvasiivsete-
le) mingeid otseseid piiranguid – ühen-
da neid niipalju, kui ise soovid. Võima-
lik kasu, mida loomaarst võib saada 
nendest seadmetest, on näiteks see, et 
loomad vajavad vähem järelevalvet. 

Riskiks võib kujuneda loomadele omis-
tatav järjest suurenev antropomorfism: 
näiteks on turul seade, mis ühendab 
koera kaelarihma omaniku nutikellaga 
ja saadab pidevalt teavet oma lemmiku 
erinevate näitajate kohta.

Turule on tulemas järjest rohkem 
tooteid, millega omanik saab ise jälgida 
lemmiklooma tervist. Seega tulevik võib 
liikuda sinnapoole, kus omanik paigal-
dab oma loomale mingi(d) seadme(d) 
ja maksab kuumaksu näiteks Amazoni-
le, kes tõlgendab kogutuid andmeid ja 
aitab tal oma looma tervist jälgida.

Seminaril osalenud ekspertide arva-
muse kohaselt on lähima viie aasta 
jooksul väga vähe lootust, et Euroopa 
Liidu tasemel oleks tulemas regulat-
sioon digitaalsete vahendite kasutamise 
kohta veterinaarias.

Dr Renate Weller (hobuste orto-
peed, Ühendkuningriigid) tõstatas küsi-
muse: Kuivõrd eetiline on mitte kasuta-
da AIvahendit, kui me teame, et AI suu-
dab teatud olukordades anda täpsema 
diagnoosi. Näiteks inimese silm ja aju ei 
suuda tabada hobuse longet, kui selle 
mõjuulatus jääb alla 20%, kuid masin 
suudab. Seega oleks masin justkui vii-
mane sõna lonke avastamisel?

Vastas Dr Marc Veilly (Prantsus-
maa loomaarstide ühingu peasekre-
tär): Praegu ei ole ohtu, et seda peetak-
se ebaeetiliseks, aga see surve võib tul-
la kindlustusfirmade poolt, kes võivad 
nõuda, et kasutataks AIvahendeid.

Küsimus publikust: Personaalme-
ditsiin on veiste ja teiste farmiloomade 
puhul praktiliselt kohal, sest tooted on 
juba turul müügil ja need töötavad. Kü-
simus on, kes saab juurdepääsu kogu-
tud andmetele?

Vastas Dr Marc Veilly: Prantsusmaal 
on juhtumeid, kus tooteid valmistavad 
firmad koguvad andmeid endale ja loo-
maarst neid ei näe. Lisaks peab isegi 
loomaomanik maksma seadmete toot-
jale 60 € aastas, et näha temale kuulu-
vate loomade andmeid.

Kas robotid võtavad loomaarstilt 
töö ära?

Toetudes mitmete ekspertide koon-
darvamusele (arvamused on summee-
ritud internetileheküljel www.willro-
botstakemyjob.com) on loomaarstidel 
tõenäosus kaotada oma töö masina-
tele ehk automatiseerimise tõttu 4% 
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ulatuses järgmise kahe dekaadi jooksul. 
Võrdluseks võiks tuua raamatupida-
jad ja audiitorid, kellel on 94% tõenäo-
sus kaotada oma töö jätkuvalt kasvava 
automatiseerimise tõttu.

Peamisteks eelisteks loomaarstidel 
toimetulemiseks suureneva AI peale-
tungiga on „pehmed oskused“ ja „teh-
noloogiline taip“. Väga oluline on mee-
les pidada, et veterinaarmeditsiin ei ole 
ainult teadus, diagnoosimine ja ravimi-
ne. Olulise osa loomaarsti päevast võ-
tavad ka pehmed oskused (suhtlemine, 
esitlemine jms) – see on midagi mida 
AI ja tehnoloogia ei ole võimelised üle 
võtma, kohe kui veterinaar läheb AIga 
võitlema diferentsiaaldiagnooside pak-
kumisel on ta juba ette kaotanud. Sel-
les valguses tuleks ka mõelda millis-
te kriteeriumite järgi võetakse uusi tu-
dengeid loomaarstideks õppima ja kui-
võrd peaks pehmete oskuste valdamist 
sealkohal arvestama ja õpingute käigus 
edasi arendama.

Kõige suuremaks trumbiks võrreldes 
AIga jääb loomaarstil empaatiavõime ja 
võimalus otseselt fokusseerida kliendi-
le. Selletõttu peab loomaarst rohkem 
panustama loomaomaniku kaasamisse 
raviprotsessi. Õnnelikumad, paremini 
teavitatud ja suuremal määral kaasatud 
loomaomanikud panustavad paremas-
se tulemusse looma tervise hoidmisel.

Loomaarsti võimalused muutuvas 
maailmas

Tehisintellekti puhul on tekkinud suur 
lootus automatiseerida rutiinsete ja 
mitte otseselt patsientidega seotuid 
töid. Näiteks hiljutise Ameerika Arstide 
Ühingu ajakirjas esitatud uuringu and-
metel veedab arst-resident 87% ajast 
hõivatuna tegevustes, mis ei ole otse-
selt seotud patsiendiga (Chaiyachati jt, 
2019), ilmselt ei ole veterinaarias palju 
parem olukord. Juhul, kui osutub võima-
likuks automatiseerida mingigi osa nen-
dest töödest, siis AI peaks andma loo-
maarstidele võimaluse pühendada roh-
kem aega loomale ja selle omanikule.

Loomaarst peaks olema kursis uue-
mate tehnoloogiliste mõistetega na-
gu näiteks algoritm, AI, mustkast AI 
(black box AI), plokiahel (blockchain), 
masinõpe (machine learning), sest kui 
tuleb vastuvõtule klient, kes küsib mi-
dagi nende asjadega seotut, millele 

veterinaar ei oska vastata, siis läheb ta  
otsejoones sotsiaalmeediasse ja kirju-
tab sellest stiilis: „Kas sa kujutad ette, 
et minu veterinaar ei teadnud, mis asi 
on masinõpe!“ Ilmselt järgmine kord 
otsib see klient loomaarsti, kes teab 
neid mõisteid.

Loomaarstid võiksid aru saada, ku-
hu ta peaks investeerima enda ja oma 
praksise arendamisel – milliseid AIga 
seotud vahendeid peaks ta ostma? Mil-
listel koolitustel ta peaks käima? Millist 
AId peaks kasutama, et saaks paremaid 
tulemusi? Siinkohal tekib ka küsimus, 
kes võtab vastutuse, kui loomaarsti 
poolt kasutatud AId kasutatav vahend 
teeb vea?

Veterinaari ülesandeks peaks jääma 
anda hinnang, kas see AId kasutav ma-
sin, mis väidetavalt oskab mingit tööd 
temast paremini, on ikka hea mõte ka-
sutada mingis kindlas olukorras.

Uute mõistete ja tööriistadega koha-
nemine võib olla suureks väljakutseks 
ja seda kommenteeris tabavalt kolleeg 
Norra veterinaariainstituudist: „Minu 
veterinaariatudengid ei saa aru, mis 
asjad on tundlikkus ja spetsiifilisus. 
Vähe sellest, praktikud ei saa ka sellest 
aru. See kõik on hoolimata sellest, et 
tudengid saavad vähemalt kaks statis-
tika kursust õpingute jooksul ja sellest 
ikka ei näi piisavat.“

Järjest rohkem on saamas looma-
omanikeks inimesi „millenniumi“ põlv-
konnast, kelle jaoks on muutunud asja-
de omamise olulisus vähem tähtsamaks 
ja samal ajal nad väärtustavad kõige 
rohkem kogemusi. Seda võib vaadelda 
kui võimalust loomaarstidele, sest lem-
miklooma omamine pakub suurt ja tu-
gevat emotsiooni ning veterinaar saab 
ennast esitleda kui võimalust seda ko-
gemust pikendada ja parendada.

Kasvav osa tarvikute müügist on lii-
kumas internetti, et kui veterinaar soo-
vib oma kliiniku kodulehelt midagi 
müüa, siis see peab olema ülimalt liht-
ne. Lihtsa näite tõi Covetrus: nad lisasid 
oma veebilehele ühe klikiga ostmise ja 
müük kasvas eelneva perioodiga võr-
reldes koheselt 20%. Antud lahendus 
oli kuni eelmise aastani Amazoni poolt 
patenteeritud, mistõttu ei saanud nad 
seda kasutada.

Samuti tuleb püüda leida moodu-
seid, kuidas teha teenused klientidele 
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veelgi lihtsamaks. Covetruse esindaja 
tõi näite, kus veterinaarkliinikud hakka-
sid saatma loomaomanikule, kellel oli 
nädala pärast broneeritud visiit, roo-
jakogumise komplekti (pappkarp koos 
topsiku ja lusikaga) ja palusid selle ta-
gasi saata postiga. Karbiga kaasapan-
dud kirjas nad rõhutasid, et kui omanik 
saadab proovi enne visiiti, siis saab ta 
tulemused teada kohe oma visiidi käi-
gus ning neid saab arutada koos loo-
maarstiga.

Küsimus publikust: Oleme olukorras 
kus loomaomanikud usaldavad Face-
booki gruppe (nagu aretusgrupid, loo-
masõbrad jms) informatsiooni hankimi-
sel rohkem kui loomaarsti. Kuidas saab 
AI kompenseerida sellist olukorda?

Vastas Trevor C. Hanly firmast 
Covetrus: Ta räägib oma kogemusest 
südameusse ennetavate ravimite müü-
gist riskirühmas olevate loomade oma-
nikele. Nimelt said nad jälgida läbi kre-
diitkaardi kasutamise, kas omanik ostis 
pärast visiiti veterinaarilt vajaliku ravi-
mi või mitte. Kui omanik seda ei teinud, 
siis nende robot saatis pärast külastust 
sõnumi: „Täname teid kliiniku külasta-
mise eest, aga teie looma parema ter-
vise tagamiseks oleks teil vajalik osta 
ikkagi südameussinakkust ennetav ra-
vim. Selle ravimi saate osta vajutades 
seda sõnumis olevat nuppu“. Seega ül-
disem lahendus sellele, kuidas võidelda 
erinevates Facebooki gruppides leviva 
väärinfoga, , võiks olla omanikule pide-
valt vaikselt kasuliku info tilgutamine ja 
püüd teda enda inforuumis hoida.

Dr Giovanni Briganti kommentaar: 
Peame meeles pidama, et omanikud ot-
sivad pigem kinnitust enda poolt kogu-
tud informatsioonile, mitte vastuseid.

Telemeditsiin – reguleerimata lähi-
tulevik

Telemeditsiini (ingl telehealth) on me-
ditsiiniline teenus, mida on võimalik 
osutada üle kaugete vahemaade läbi 
erinevate digitaalsete vahendite, nagu 
näiteks nutitelefon jms. Telemeditsiini 
esiletõusu teema tõstatati seminaril 
mitmel korral ja arvamused sellest eri-
nesid. Trevor C. Hanly (Covetrus) hin-
nangul on telemeditsiin pigem tuleviku-
teema, sest selle tegelikku kasulikkust 
on ikka veel raske hinnata.

Tänu telemeditsiini ja kaasaskanta-

vate tervise-/nutiseadmetele on järjest 
enam võimalik anda paremat teenust 
üha kaugemalt. Seda trendi on näha ini-
meste puhul, kes põevad kroonilisi hai-
gusi, mida on kõige ratsionaalsem hal-
lata distantsilt ja mitte kohapeal suurtes 
haiglates.

Kiireneva elutempo puhul on ini-
mestel raske leida aega isegi perearsti 
juurde minemiseks, rääkimata sellest, 
et panna oma kass puuri ja sellega loo-
maarsti juurde sõita. Telemeditsiin või-
maldaks loomaomanikel saada kontakti 
loomaarstiga lihtsamini ja on võimalus, 
et omanikul ja loomaarstil tekib parem 
kontakt. Telemeditsiini oht peitub sel-
les, et see toob turule osapooled, kes 
võivad pakkuda kehvemat teenust. Ku-
na oma olemuselt on see teenus piiri-
deta ja rahvusvaheline, siis on võimalik 
kergemini sooritada pettusi nii kliendi 
kui teenuse pakkuja poolt.

Andrew Robinson (FVE asepresi-
dent): Oletame, et on olukord: loom tu-
leb loomaarst nr 1 juurde, kes tuvastab, 
et loomal võib midagi viga olla, siis tu-
leb loomaarst nr 2, kes tuvastab, et loo-
mal on tõesti midagi viga, siis tuleb loo-
maarst nr 3, kes valmistab looma tele-
meditsiini kaudu teostatava protseduuri 
jaoks ette ja siis loomaarst nr 4 hakkab 
temal teostama mingit protseduuri tele-
meditsiini kaudu. Kui midagi läheb va-
lesti, siis kes vastutab?

Vastas Karolien Haese (jurist): Tele-
meditsiini osas ei ole regulatsiooni, see-
ga tuleb selle kasutamisel olla ettevaat-
lik ja palgata ennetavalt head juristid.

Rafeal Laguenes, (FVE president): 
Oleme olukorras, kus tekib piirideta te-
lemeditsiin – kuidas sellega tulla toime?

Anthony Roberts: See on üks suuri-
maid silmapiiril olevaid probleeme. See 
on näiteks juba juhtumas radioloogias, 
kui me ei tea, kus ja kes maailmas teh-
tud röntgenpilte vaatab.

Kommentaar Rafeal Laguenes: Meil 
on siinkohal vaja üleeuroopalist koos-
tööd. Küsimus on, et kui midagi tele-
meditsiinis läheb valesti, siis kes vastu-
tab?

Tuleviku perspektiivid

Tuleviku prognoos on, et loomaarsti ro-
bot ei asenda, aga loomaarsti asendab 
tema kolleeg, kes oskab kasutada ro-
botit.
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Tuleviku veterinaarpraksis näib ja-
gunevat kaheks tüübiks: „Remonditöö-
koda“ (ingl solution shops) – kui oma-
nikul on loomaga mingi probleem, siis 
ta kõnnib kliiniku uksest sisse ja loodab 
kiirelt lahenduse saada. Kuna omanike 
jaoks võib tegemist olla väga keeruliste 
ja unikaalsete probleemidega, siis nad 
on nõus teenuse eest rohkem maks-
ma. „Väärtustlisav protsess“ (ingl va-
lue-adding process) on veterinaarprak-
sise tüüp, kus lisaks lemmiku jooksvate 
terviseprobleemide lahendamisele püü-
takse probleemne hetkeolukord olu-
kord viia endisest paremale tasemele, 
kui see oli enne tervisehäire tekkimist. 
Väärtustlisav protsess hõlmab endas 
vähem keeruliste probleemide lahen-
damist struktureeritult. Selleks võib olla 
näiteks loomaomanike harimine, tervi-
setoodete müük jms. 

Veterinaarpraksised peaksid liiku-
ma süsteemi „Veterinaari juhitud mees-
kond“ (ingl vet-led team), mille koha-
selt ei peaks loomaarst oskama ja te-
gema kõike üksinda, vaid pigem olema 
see, kes veab meeskonda. Loomaarstid 
peaks kasutama järjest rohkem AI-va-
hendeid ning teostama tegevusi, mis 
võimaldavad neil enim tõsta väärtus-
ahela väärtust.

Seminari kokkuvõte

AI on juba täna tõhus vahend veteri-
naarmeditsiinis.

Veterinaaril on vabadus kasutada õi-
geid AIvahendeid, aga ta vastutab me-
ditsiiniliste vigade eest jätkuvalt ise.

Veterinaar peab aru saama, kuidas 
AIvahendid töötavad.

FVE presidendi kommentaar: Antud 
seminari korraldamise mõte tuli EAEVE 
poolt, sest me peame midagi tegema 
hakkama, näiteks USA Texase A&M üli-
koolis on juba õppekavas veterinaaride-
le suunatud telemeditsiini kursused.

Prof Jimmy Saundersi (Genti Üli-
kool, EBVS president) kommentaar: 
Torkab silma, kui kiiresti toimub tehno-
loogia areng ja kui aeglaselt me samal 
ajal suudame läbi viia muutusi veteri-
naaria õppekavades.

Kokkuvõttes on AIga seotud vald-
konnas toimuvad muutused kiired ja 
nende muutuste hoog näib kasvavat 
eksponentsiaalselt. Selle näiteks sobib 
raamat „Futuristlik veterinaar: ulme on 

juba veterinaariasse kohale jõudnud“ 
(The futurist vet: science fiction vete-
rinary healthcare is already here, autor 
loomaarst Gordon Roberts). See raa-
mat ilmus aastal 2016 ja kirjeldas vete-
rinaarmeditsiini tuleviku, kuid aastaks 
2019 on sellest pool juba realiseerunud.

Oluliste mõistete kokkuvõte

„Tehisintellekti (AI) süsteemid on tark-
vara- ja võimalik, et ka riistvarasüstee-
mid, mis on loodud inimeste poolt, ja 
mis keerulisi eesmärke saades võivad 
toimida füüsilises või digitaalses maa-
ilmas, tajudes ümbritsevat keskkon-
da läbi informatsiooni kogumise, tõl-
gendades kogutud struktureeritud või 
struktureerimata andmeid, kaalutledes 
kogutud teadmiste üle või töödeldes 
kogutud andmeid ja otsustades, mis 
võiks olla parim(ad) tegevus(ed) saa-
vutamaks etteantud eesmärki. AI-süs-
teemid võivad kasutada sümboolseid 
reegleid või õppida arvudel baseeru-
vatest mudelitest ja nad saavad muu-
ta oma toimimist, analüüsides, kuidas 
ümbritsev keskkond reageerib nende 
käitumisele.“

AI kui teadusharu hõlmab endas mit-
meid erinevaid meetodeid, nagu näi-
teks masinõpe, süvaõpe (deep lear-
ning) ja stiimulõpe (reinforcement le-
arning)), masinarutlus (machine rea-
soning; siia alla käivad planeerimine, 
kavandamine, teadmiste esitlemine ja 
nende üle arutlemine, otsing ja opti-
meerimine), robootika (siia alla kuulu-
vad kontrollimine, tajumine, sensorid ja 
aktuaatorid (actuators)), samuti kõikide 
nende tehnoloogiate lõimimine küber-
füüsilistesse süsteemidesse).”

Hetkel on meil olemas „nõrk AI“ (kit-
sas AI), mis suudab lahendada ainult 
ühte või paari kitsa suunitlusega üles-
annet. Üldine AI (või ka tugev AI) on 
süsteem, mis suudab teostada enamik-
ku samu ülesandeid mis inimenegi, ja 
sellist hetkel olemas ei ole.

Tehisintellekti mõiste defineeris 
Euroopa Komisjoni poolt kokku kutsud 
kõrgetasemeline ekspertide grupp ap-
rillis 2019. – A definition of Artificial In-
telligence: main capabilities and scien-
tific disciplines (https://ec.europa.eu/di-
gital-single-market/en/news/definition-
artificial-intelligence-main-capabilities-
and-scientific-disciplines).
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Mustkast AI (black-box AI) – osad 
masinõppe vormid saavad toimuda il-
ma inimese järelevalveta, sel juhul ma-
sin „õpetab ennast ise“. Hiljem, kui AI 
langetab otsuseid, mis võivad olla täp-
sed, ei ole siiski võimalik aru saada, 
kuidas AI lõpplahenduseni jõudis. See 
võib veterinaarias viia probleemini, kus 
AI poolt pandud diagnoosi tuleb pimesi 
usaldada, sest ei ole võimalik aru saa-
da, milliste andmete või algoritmide 
baasil masin otsuse tegi.

Plokiahel (blockchain) (Wikipedia) 
on detsentraliseeritud, hajutatud ja ava-
lik digitaalne arvestusraamat, mida ka-
sutatakse tehingute dokumenteerimi-
seks läbi paljude arvutite nii, et kirjeid 
ei ole võimalik tagantjärele muuta ilma 
kõiki järgnevaid plokke muutmata ja 
võrgu konsensust saavutamata. See 
võimaldab osapooltel tehinguid efek-
tiivselt kontrollida ja kinnitada. Ploki-
ahelat kasutades oleks nt võimalik luua 
andmebaas individuaalsetel loomadel 
kasutatud ravimite kohta, samal ajal 
avaldamata delikaatseid isikuandmeid. 
Lisaks ei saaks seal andmebaasis teha 
tagantjärele pahatahtlike või kogema-
ta muudatusi, näiteks kustutada teatud 
ravimite või protseduuride teostamise 
andmeid.

Platvormid (Rugo jt, 2019) – uue-
mat tüüpi ärimudelid, mis rakendavad 
platvormimajandust (tuntud kui ka ja-
gamismajandus); põhineb teenuse 
pakkujate ning tarbijate kokku viimisel 
platvormi vahendusel, eesmärgiga ole-
masolevaid ressursse otstarbekamalt 
kasutada ja jagada ning selle kaudu uut 
väärtust luua.

Tänuavaldus

Soovin tänada EMÜ veterinaarmedit-
siini ja loomakasvatuse instituuti, kes 
rahastas minu reisi Belgiasse. Samuti 
soovin tänada direktor Toomas Tiiratsit 
ja peaspetsialist Külli Kõrgesaart, kelle 
initsiatiivil seminarist osavõtt teoks sai.

K a s u t a t u d  k i r j a n d u s

Chaiyachati, K.H., Shea, J.A., Asch, D.A., Liu, 
M., Bellini, L.M., Dine, C.J., Sternberg, A.L., 
Gitelman, Y., Yeager, A.M., Asch, J.M. and 
Desai, S.V., 2019. Assessment of inpatient 
time allocation among first-year internal 
medicine residents using time-motion obser-
vations. JAMA internal medicine, 179(6), pp. 
760–767.

Wikipedia plokiahela definitsioon https://et.wiki-
pedia.org/wiki/Plokiahel (kasutatud 14.07.19).

Rugo, K, Kaevats, M, Romanainen, J. Kas uued 
ärimudelid leevendavad survet sotsiaalsüs-
teemile? https://www.riigikogu.ee/wpcms/
w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 1 / 0 2 . 0 6 .
Pikksilm_6-Kas-uued-ärimudelid-leevenda-
vad-surver-sotsiaalsüsteemile.pdf (kasutatud 
29.07.19).

Artikkel on koostatud alljärgnevate seminaril 
esitatud ettekannete põhjal:

Loomaomaniku ootused nutitelefonide 
ajastul, Trevor C. Hanly, USA ettevõtte 
Covetrus asepresident.

Tehisintellekt – sõber või vaenlane tervis-
hoiu töötajatele?, Dr Giovanni Briganti, pato-
füsioloogia lektor École Supérieure de la 
Santé (Lausanne, Šveits). „Tehisintellekti 
ühing tervishoiu uuringutes“  (Society for 
Artificial Intelligence in Healthcare Studies) 
asutajaliige.

Kas masinad asendavad loomaarstid diag-
nooside tegemisel?, Karolien Haese, jurist ja 
mittetulundusühingu „Ehitades tuleviku ter-
vishoidu“ (Building Healthcare for Tomor-
row) asutajaliige.

Tehisintellekt ja eetika: kes vastutab?, Dr 
Marc Veilly, Prantsusmaa Loomaarstide 
Ühingu (Conseil National de l’Ordre des 
Vétérinaires) peasekretär.

Innovatsioon veterinaarias: Väljakutsed, 
võimalused ja regulaatorite vastutus, Ant-
hony Roberts, Kuningliku Veterinaarkolledži 
(Royal College of Veterinary Surgeons, 
RCVS) juhtimise ja innovatsiooni direktor.
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Üleeuroopaline erakorralise veterinaar-
meditsiini ja intensiivravi kongress EVECC 
2019 Tallinnas

Marit Veeber

Terveks Loomakliinik

Selle aasta 6.–8. juunil toimus Tallinnas 
Kultuurikatlas järjekorras juba 18. üle-
euroopaline erakorralise veterinaarme-
ditsiini ja intensiivravi kongress (ingl 
European Veterinary Emergency and 
Critical Care Congress, EVECC). Tallin-
nasse oli kogunenud üle 550 osaleja 
Euroopast ja mujalt maailmast. See-
kordne kongress keskendus gastroen-
teroloogiale – erakorralise meditsiini 
vaatepunktist. Loomaarstidele ja assis-
tentidele mõeldud loengutes käsitleti nii 
septilist peritoniiti, NSAIDi mürgistusi, 
kõhuõõnt läbistavaid vigastusi, soole-
ummistuse diagnoosimist kui erakor-
raliste kõhuõõne probleemidega pat-
sientide parenteraalset ja enteraalset 
toitmist ja põetamist. Lisaks kongressi 
peateemale käsitleti loengutes ka teisi 
erakorralise veterinaarmeditsiiniga seo-
tud teemasid ning esimest korda kong-
ressi ajaloos toimus Euroopa Erakor-
ralise Veterinaarmeditsiini ja Intensiiv-

Foto 1. Scili grandi pälvinud dr Ludovic Pelligand 
koos grandikomitee liikmetega (foto: Gonçalo 
Babau erakogu)

Foto 2. Esmakordselt Euroopas toimunud EVECCSi Ameerika sõsarorganisatsiooni VECCS korralda-
tud elustamise sertifikaadikursuse läbinud osalejad koos juhendaja Kenichiro Yagiga (foto: Guillaume 
Hoareau erakogu)
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kõiki oma esimesele, oktoobrikuus Ka-
towices toimuvale rahvusvahelisele 
konverentsile.

 19. EVECC kongress toimub 4.–6. 
juunil 2020 Gentis, Belgias. Kongres-
si tunnuslause on „Go with the Flow!“ 
ning erinevalt möödunud aastatest ei 
keskendu terve kongress ühele elund-
konnale, vaid üks päev on pühendatud 
vereringele, teine päev hingamisteede-
le ning kolmas päev kuseteedele. Kong-
ressile eelneval päeval toimub ultraheli 
tehnikate sümpoosion.

ravi Ühingu (ingl European Veterinary 
Emergency and Critical Care Society, 
EVECCS) RECOVER (ingl The Reassess-
ment Campaign on Veterinary Resusci-
tation) initsiatiivil korraldatud elusta-
mise sertifikaadikoolitus.

Ka sellelt kongressilt ei puudunud 
sponsorid, kes tutvustasid oma uusi 
tooteid. Samuti toetasid firmad Scil ja 
B-Braun teadustööd: välja jagati pree-
miad parima stendiettekande ja suulise 
presentatsiooni esitajale ning 5000 euro 
suurune Scili grant, millele võivad kan-
dideerida kõik erakorralise ja intensiiv-
meditsiini valdkonnas uurimistööd te-
gevad loomaarstid. Selleaastase gran-
di pälvis dr Ludovic Pelligand Londo-
ni Royal Veterinary College’ist, kelle 
uurimistöö käsitleb amoksitsilliin-kla-
vulaanhappe farmakokineetikat kriitili-
selt haigete koerte populatsioonis. Sa-
muti andis EVECCS teist aastat järjest 
välja kaks reisistipendiumit, mille päl-
visid Erica Conejo Velasco Barcelona 
Ülikoolist ja Andrei Vlad Tutuneanu Pet 
Suff loomakliinikust Rumeenias. Stipen-
dium antakse välja ühele loomaarstile 
ja ühele assistendile mõne Euroopas 
asuva erakorralisele veterinaarmeditsii-
nile ja intensiivravile spetsialiseerunud 
kliiniku (või osakonna) külastamiseks ja 
uute kogemuste saamiseks, ning järg-
mine taotlusvoor algab 2020. aasta 
alguses.

Lisaks sponsoritele oli esindatud ka 
kaks aastat tagasi asutatud Poola Era-
korralise Veterinaarmeditsiini ja Inten-
siivravi Selts, kelle esindajad kutsusid 

Foto 3. EVECC 2020 korraldajad Gentist: Vincent 
Louvrier, Kris Gommeren, Marie Lybaert (foto: 
Gonçalo Babau erakogu)
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  Ülevaade Hannoveri Veterinaarülikooli 
külastusest

Els Rusi, Liis Maisla, Piret Savvi

EMÜ VLI loomakliinik

datakse teoreetilisi teadmisi, siis viies 
aasta on puhtalt praktiliste kogemus-
te omandamiseks, ja viimane semester 
jääb eksamite jaoks. Meie käisimegi tut-
vumas eeskätt praktilise aasta õppega.

Hannoveri ülikoolil on vanem ja 
uuem kompleks. Sigade, väikemälet-
sejaliste ja veiste kliinik koos kliiniliste 
oskuste laboriga asub vanades hoone-
tes, väikeloomade ja hobuste kliiniku 
tarbeks on aga ehitatud uus kompleks 
mõned kilomeetrid eemal. Kui vanem 
osa võlub eeskätt oma ajalooga, siis 
hiljem valminud ehitistes hakkab silma 
just läbimõeldud planeering ja avarus.

Väikeloomakliinik

Väikeloomakliinikus toimub tudengite 
roteerumine valdkonniti, korraga töö-
tab sama arstiga 2–3 tudengit. Usal-
dus tudengite vastu on suur, nad saa-
vad nii palju, kui ajavaru vähegi võimal-
dab, võtta anamneesi, teha üldkliinilise 
ülevaatuse, täita arvutis patsiendiprog-
rammi ning teha lihtsamaid protse-
duure (nt verevõtmist). Jooksvalt toi-
mub arutelu tudengiga konkreetse pat-
siendi kohta. Koerte ja kasside osas on 

Aprilli esimesel nädalal külastasime 
Hannoveri veterinaariakõrgkooli, et nä-
ha, kuidas on korraldatud loomaarsti-
tudengite praktiline õpe niivõrd suures 
ja pikaajaliste traditsioonidega ülikoolis. 
Sõidu võtsid ette kolm arsti, üks igast 
loomakliiniku allüksusest: Els Rusi pro-
duktiivlooma-, Liis Maisla hobuse- ja 
Piret Savvi väikeloomakliinikust.

Ülikoolipoolselt saime väga sooja 
vastuvõtu osaliseks. Kohapeal veetsime 
neli päeva, mille vältel jagunesime kõik 
oma tegevusvaldkonnale vastavatesse 
sealse kliiniku üksustesse. Alljärgnevalt 
kirjutamegi natuke lähemalt oma koge-
mustest ja muljetest sealsetes kliiniku-
tes.

Võrreldes meie ülikooliga, kus kur-
susel on eesti- ja ingliskeelses õppes 
kokku kuni 60 tudengit, on sealsed kur-
sused väga suured: umbes 260 tuden-
git. Tudengite arv püsib üsna konstant-
ne, sest väljalangejate kohtadele on 
nõudlus suur ja need täidetakse tuden-
gitega, kes võimalust oodates õpivad 
seni teistes ülikoolides. Õpe on ainult 
saksakeelne ja kestab kokku viis ja pool 
aastat. Kui esimesel neljal aastal oman-

Foto 1. Kliiniliste oskuste laboris saab harjutada 
poltpüstoli kasutamist erinevate loomade pea-
mulaažide peal (foto: Liis Maisla erakogu)

Foto 2. Veenitee rajamise harjutuskoht kliiniliste 
oskuste laboris (foto: Liis Maisla erakogu)



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2019 23

VARIA

praktikakorraldus tudengitele suhteli-
selt sarnane Eesti tudengite praktikaga, 
kuid väga muljetavaldav oli eksootilis-
tele loomadele mõeldud osakond, kus 
tegeleti eksootilistele lemmikloomadele 
lisaks metsloomade ja lindudega, tehti 
koostööd loomaaiaga ning ornitoloo-
giaseltsidega. Selle osakonna eripäraks 
oli väiksema arvu tudengite korraga ro-
teerumine. Tudengid said osaleda kon-
sultatsioonidel, anesteesias ja kirurgias, 
tegeleda statsionaarset ravi vajavate 
loomade ja lindudega, teha öövalveid. 
Lisaks tegid tudengid igal hommikul 
ettekandeid, haiguslugude arutelusid 
ning kujutava diagnostika ringe. Kliini-
kule endale kuulus mitmeid loomi (nt 
beagle’i tõugu koerad, kassid, küülikud, 
merisead, madu, papagoi), kelle abil 
õppetööd läbi viia või keda vajadusel 
kasutada nt veredoonoritena.

Praktika-aastal olevatele tudengitele 
korraldati paari kuu tagant regulaarselt 
ümarlaudu, kus nad said üsna vabas 
vormis välja öelda ja arutada kõikvõi-
malikke praktikal ettetulevaid jooksvaid 
probleeme, nt töökorralduse osas. Sa-
muti kui tundus, et mõni juhendaja oli 
olnud ebaõiglane, siis oli võimalik sel-
lest rääkida. Selline „auru välja laskmi-
se aeg“ on ilmselt vajalik, sest lõpuaas-
ta pinge on suur, süsteem on keeruline, 
tudengeid palju ja pinged kogunevad. 
See oli lihtsalt üllatav, et selline võima-
lus oli programmi planeeritud.

Väikemäletsejaliste ja sigade kliinik

Kokku kestab praktika seal 10 nädalat, 
samaaegselt osaleb 12 tudengit. Klii-
nikus on ülikooli loomad: sead, kitsed, 
lambad, alpakad ja laama. Lihtsamad 
protseduurid on teostatavad farmides, 
kirurgilised ja keerulisemad juhtumid 
tulevad kliinikusse. Sigu saadetakse 
peamiselt vaid haiguste diagnoosimi-
seks. Need loomad, keda kliinikus kasu-
tatakse, enam sigalasse tagasi ei lähe. 
Teisteks patsientideks on väikemäletse-
jad ja kameliidid.

Tudengitele ostetakse ülikooli poolt 
patsiendid, kelleks peamiselt on sead; 
nende peal saavad tudengid kõik pea-
mised protseduurid läbi teha. Esime-
ne nädal on kõigil ühine, teostatakse 
protseduure tudengitele soetatud loo-
madel. Edasi roteerutakse nädala kau-
pa kliiniku, lindude ja Bakumi vahel. 

Bakum on ülikooli epidemioloogia kes-
kus umbes 200 km kaugusel Hannove-
rist. Seal asub Saksamaa peamine sea- 
ja lambafarmide piirkond. Lisaks pakub 
ülikool farmidele karjatervise program-
mi, mille aastatasus sisaldub kaks far-
mivisiiti ja võimalus saata loomi lahan-
gusse. Proovide ja muu lisanduva eest 
peavad farmid ise tasuma. Palju kasu-
tatakse ülikooli abi karjade vaktsineeri-
misel, mis annab tudengitele hea koge-
muse. Hetkel nende juures tudengeid ei 
olnud, seega ei saanud kahjuks täielik-
ku ülevaadet sellest kliinikust.

Veiste kliinik

Kliinikus on eraldi boksid veistele nii 
sees kui väljas, eraldi väiksemad bok-
sid vasikatele ja noorloomadele kahes 
erinevas ruumis. Kliinikul on ka oma 
piimaveised ja umbes 20 km kaugu-
sel ülikoolist asub ülikooli laut. Praktika 
kestab veiste kliinikus kokku 10 nädalat, 
korraga on praktikal 20 tudengit, kes ro-
teeruvad kirurgia, karjatervise ning am-
bulatoorse ja statsionaarse osa vahel. 
Pärastlõunati on seminarid ja arutelud.

Igal hommikul teevad tudengid stat-
sionaaris olevatele patsientidele kliini-
lise läbivaatuse. Koosolekul arutatakse 
üle loomade ravi, juurde tulnud pat-
sientide raviskeemid ja vajalikud muu-
datused neis (sama süsteem on ka väi-
kemäletsejaliste ja sigade kliinikus).

Paljud loomad saadetakse kliinikusse 
karjatervise grupi poolt. Ambulatoorne 
grupp käib umbes 20 km raadiuses väl-
jasõitudes. Tavaliselt transpordivad loo-
maomanikud oma loomad ise kliinikus-
se, kuid ka kliinikul on transpordi pak-
kumiseks kaks autot.

Hobusekliinik

Hobusekliiniku tallis on umbes 50 bok-
sikohta, ja tööd on palju. Tudengeid on 
korraga praktikal 20 ringis ning nad ja-
gunevad viie rotatsiooni vahel: sise-
haigused, ortopeedia, kirurgia, anes-
teesia (mis sisaldab kolm päeva repro-
duktsioonikliinikus) ja öövalved. Kõigile 
peale öövalves olevate tudengite algab 
päev kliiniliste ülevaatuste läbiviimisega 
statsionaaris olevatel patsientidel ja va-
jaminevate ravimite manustamisega, 
misjärel toimuvad ringkäigud, kuhu ko-
gunevad kokku lisaks tudengitele ka in-
ternid ja arstid ning arutatakse kiiresti 
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eemaldamine ja kapjade värkimine. 
Lisaks käivad tudengid kuulamas inter-
nide ettekandeid. Seega ei lasta prakti-
kal olles kindlasti ka teoreetilisi teadmisi 
unustada.

Praktiline õpe on intensiivne, tu-
dengid on väga tegusad ja päevad pi-
kad, aga keegi ei kurda või kui, siis 
ainult tõesti omakeskis, aga võib-olla 
ei jää selleks lihtsalt ka aega. Kindel on 
aga see, et praktikasse suhtutakse väga 
tõsiselt ja naljalt keegi ei puudu. Suurt 
rolli mängib kindlasti fakt, et kõik, kes 
seal on, on hobuste suuna ise valinud 
ja tahavad seal olla.

Kliiniliste oskuste labor

Väga muljetavaldav ja omaette peatükki 
vääriv oli nende kliiniliste oskuste la-
bor (ingl clinical skills lab), kus tuden-
gitel on – sõltuvalt kursusest – võima-
lus harjutada erinevaid praktilisi oskusi 
veenikanüüli paigaldamisest seljaaju-
vedeliku võtmise ja poltpüstoli kasu-
tamiseni välja. Rohkem kui kümne eri-
neva õppeklassiga kliiniliste oskuste la-
bor oli rajatud endisesse väikelooma-
kliiniku hoonesse, mis on loonud ainu-
laadse võimaluse kasutada olemasole-
vaid ruume väga otstarbekalt, näiteks 
operatsiooniks ettevalmistuse või rönt-
geniruumina. Väga huvitav oli ka tuba, 
kus harjutati omanikega suhtlemist, mis 
võimaldas tudengeid jälgida ühepool-
selt läbipaistva akna tagant.

Kliiniliste oskuste labor on tuden-
gite seas väga populaarne, harjutami-
seks tuleb endale konkreetse toa aeg 
broneerida ning esmalt tutvuda paber-
kandjal juhendiga antud kliinilise osku-
se kohta. Kohapeal on alati olemas üks 
intern ja üks tudeng, kes vastavalt har-
jutatava oskuse iseloomule vajadusel 
juhendasid ja assisteerisid.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et pikka-
dest traditsioonidest ja suurusest tingi-
tuna on sealsel õppel palju eeliseid, mi-
da meie oma väikse mahu juures ots-
tarbekalt rakendada ei saa. Kuid teisalt 
saime taas kord tõdeda, et tegelikkuses 
ei jää meie praktilise õppe korraldus ja 
kvaliteet sealsele sugugi alla.

läbi hobuse seisund ja plaan käesole-
vaks päevaks. Edasi algab juba töö pat-
sientidega.

Enamasti jälgivad tudengid ise prog-
rammi, mis ajaks arstile, kellega nad sel 
päeval töötavad, on patsient tulemas ja 
mis on probleemiks ning on siis õigel 
ajal hobusel vastas, et võimalusel võt-
ta anamnees ja teha kliiniline ülevaatus. 
Tudengite kaasatus praktilisse töösse 
on väga hea. Positiivselt jäi silma, kui 
aktiivselt nad kaasa mõtlevad, näida-
tes, et nende teoreetiline ettevalmistus 
on tõesti tugev. Enne protseduure tehti 
alati kiire diskussioon ja tudengite eel-
teadmistest antud teemal sõltus, kas ja 
kui palju nad praktilises osas kaasa lüüa 
said. Laias laastus olid ülesanded siiski 
abistavat laadi, kuid meeldiv oli näha, et 
ka seal suutsid tudengid ette mõelda ja 
töö kulges väga sujuvalt.

Pärastlõunati toimuvad seminarid 
erinevatel teemadel. On tudengitele 
mõeldud arutelud, kus õppejõud teeb 
ettekande ning tudengid, kes võiksid 
olla teemaga varem tutvunud, arutle-
vad aktiivselt kaasa. Sõltuvalt teemast 
võib mõnel muul päeval järgneda prak-
tiline töö, näiteks hammaste raspelda-
mine surnud hobuste peadel või raua 

Foto 3. Hobusekliiniku siseõue ala (foto: Liis 
Maisla erakogu) 
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ERASMUS+ programmiga Moldova 
Põllumajandusülikoolis loenguid andmas

Kristin Tõnise, Valentina Oborina

EMÜ VLI väikeloomakliinik

riikide ja Lääne-Euroopaga võrreldes 
odav. Samas toidukultuur oli üsna sar-
nane meie omale ning söök oli väga 
maitsev.

Vaatamata oma kaootilisele ja koha-
ti ohtlikule liikluskultuurile on moldaav-
lased ise väga sõbralikud, abivalmid, 
vastutulelikud ja jutukad. Liikudes kas 
takso või ühistranspordiga kippus ik-
ka leiduma keegi, kes tahtis jutustada 
ning meenutada oma noorusaega, kui 
Balti riikides komandeeringus oldi. Pal-
jud moldaavlased olid äärmiselt külalis-
lahked, kutsudes pidevalt kohvile ning 
pakkudes alati midagi magusat kohvi 
kõrvale. Mitmed kohalikud õppejõud 
olid huvitatud kogemuste jagamisest 
ning uurisid kuidas on meil asjalood 
Eestis. Moldova Põllumajandusülikoolis 
on veterinaarmeditsiini õpetamise tase 
meiega võrreldes paarkümmend aastat 
maas ning seda nii suur- kui ka väike-
loomade osas, rääkimata eksootilistest 
loomadest.

Chişinău Põllumajandusülikool ise 
on üsna suur, koosnedes mitmetest 
suurhoonetest suurte akende ja pikka-
de koridoridega. Koridoris lastakse iga 

Selle aasta veebruaris külastasime 
ERASMUS+ programmi raames Mol-
dova Põllumajandusülikooli. Tegemist 
on programmiga, mille abil on võimalik 
suunduda Euroopa riikidesse õpetama 
oma valdkonna teemasid. Kuna sobi-
val ajahetkel oli kutse Moldovast kahele 
õppejõule, siis võtsime asja ette. Viie 
tööpäeva vältel õpetasime veterinaar-
meditsiini tudengitele eksootiliste loo-
made haigusi ning väikeloomade esma-
abi.

Moldovas käimine oli unikaalne ko-
gemus – mitte ainult loengute andmise 
osas, vaid ka kultuuriliselt.

Chişinăusse saabudes tundus meile, 
nagu oleksime ajas rohkem kui 20 aas-
tat tagasi läinud – tüüpiline endise Nõu-
kogude Liidu arhitektuur, vanaaegsed 
trollid ja bussid, suured hooned. Tekkis 
tunne, nagu Nõukogude Liidu lagune-
misega oleks Chişinăus aeg seisma jää-
nud: igal pool oli väga palju poolikuid 
suuri ehitisi ja tühjalt seisvaid hooneid.

Eluolu Chişinăus oli üsna odav, ku-
na ka nende palgatase on tunduvalt 
madalam kui Eesti keskmine. Seetõttu 
oli väljas einestamine meie jaoks Balti 

Foto 1. Ühistransport on püsinud muutumatuna alates 1990ndate algusest (foto: Kristin Tõnise era-
kogu)
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loengu alguses ja lõpus kella rätikesega 
vanema naisterahva poolt, kelle peami-
seks ülesandeks lisaks kella laskmisele 
tunduski olevat koridoride pühkimine.

Loomaarstiõpe on ülikoolis rumee-
nia- ja venekeelne. Ingliskeelset õpet 
viiakse läbi alles paar aastat ning suu-
rema enamuse välistudengitest moo-
dustavad araablased. Õppe ülesehitus 
erineb Eestist suurel määral: õpe kes-
tab igapäevaselt kella 8st 14ni ning iga 
45 minutise loengu järel on 15-minutili-
ne paus. Ka õppejõudude autoriteetsus 
on ülikoolis teine: õppejõu tunneb ära 
valgest kitlist, vahel ka valge mütsiga, 
ning loengute pidamiseks peab olema 
vähemalt doktorikraad omandamisel. 
Õppejõud, keda meie kohtasime, olid 
kõik meesterahvad. Seda enam tähe-
lepanu saime kahe naisõppejõuna val-
geid kitleid kandes mööda ülikooli ringi 
liikudes.

Meie isiklikud muljed loengutest on 
aga järgnevad:

Kristin:

Loenguruum, kus mina loengut pidasin, 
omas veel vanaaegset kriiditahvlit, va-
naaegseid laudu, toole ning vananenud 
arvutit programmidega, mis minu kaas-
aegsemaid esitlusi videotega ei mängi-
nud. Tüüpilise eestlasena, olles harju-
nud uue tehnika, pointerite ja kiire inter-
netiga, oli üsna keeruline viia loenguid 
läbi nende tehnikaga, mis meie mõistes 
on juba ammu ajale jalgu jäänud.

Loengute poolelt oli see väga õpetav 
kogemus, mis tõstis meie Eesti tuden-
gite taset minu silmis. Chişinău tuden-
gite osas tegi olukorra raskeks lisaks 
keelebarjäärile ka nende suurloomade-
le suunatud eelnev veterinaarharidus. 
Veidi keeruline oli neile õpetada eksoo-
tiliste loomade meditsiini, kui nende 
meditsiinilised teadmised koerte-kas-
side kohta on kasinad. Tõenäoliselt ei 
täitnud ka mina tudengite ootusi, kuna 
ma ei õpetanud vene keeles, olin nen-
de jaoks liialt noor ning naisterahvas. 
Olles Eestis harjunud tudengite pool-
se elementaarse viisakusega nagu olla 
loengus vaikselt, oli üsna keeruline an-
da loenguid, kui kohalikud tudengid sel-
liseid reegleid ei järginud. Mitmel korral 
läks lärm nii suureks, et tudengitele tu-
li meelde tuletada vaiksemalt rääkimist 
või paluda ruumist väljuda. Populaarne 
oli ka tudengite seas häälekate videote 
vaatamine loengus ning üle loenguruu-
mi kõva häälega rääkimine. Enamasti 
olid nendeks mitte moldaavlased, vaid 
pigem Moldovas õppivad araablased. 
Muidugi oli ka väga asjalikke tudengeid, 
kes tahtsid kuulata, olid aktiivsed kaasa-
mõtlejad ning küsisid lisainfot.

Valentina:

Kuna antud ülikoolis ei ole väikeloo-
madele suunatud õpe väga arenenud, 
siis seetõttu oli noorte osavõtt loengu-
test vägagi arvukas. Neli päeva pidasin 
loenguid instituudi suurimas loengu-
ruumis, mis oli tõenäoliselt üks kolmest 
ruumist kogu ülikoolis, kus oli võimalik 
üles seada PowerPoint esitlus. Viien-
dal päeval liikusin väiksemasse ruumi, 
kuna loengu tarbeks oli vaja internetti. 
Meeldiv oli, et loenguid kuulasid mit-
med õppejõud.

Foto 2. Moldova Põllumajandusülikooli kõrge 
peahoone (foto: Kristin Tõnise erakogu)
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Omaette kogemus oli loenguid läbi 
viia vene keeles, mis vaatamata minu 
nimele, ei ole mu emakeeleks. Tõenäo-
liselt oli see veel üks põhjustest, miks 
osalejaid oli palju, sest inglise keele os-
kus ei ole tudengitel hea ning arutlusi 
teemade ja haiguslugude osas oli neile 
lihtsam teha vene keeles.

Isiklikult enda kogemustena võtsin 
kaasa tudengite positiivse tagasiside 
ning tänulikkuse, et veterinaarmeditsii-
nis arenenumast riigist oli keegi nõus 
tulema õpetama neile veterinaaria aja-
kohasemaid teemasid ning võimalusi.

Kuna Moldova on tuntud veinitoot-
jana, siis külastasime ka Cricova veini-
tehast.

Foto 3. Kohustuslikul veinikeldri külastusel Crico-
va veinitehases (foto: Kristin Tõnise erakogu)
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  Valikülevaade 2019. aasta kevadel kaitstud 
veterinaarmeditsiini eriala lõputöödest

Tarmo Niine

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

Käesoleva aasta kevadel kaitses järje-
kordne lend loomaarstitudengeid oma 
lõputöid. Kokku tuli 31. mail 2019 kaits-
misele 22 lõputööd.

Järgnevalt on välja toodud üheksa 
lõputöö lühikokkuvõtted, mille valikus-
se võtmise põhimõtteks oli nende suu-
rim võimalik huvi ja kasu praktiseeriva-
tele loomaarstidele.

Kõik lõputööd on vabalt kättesaa-
davad Eesti Maaülikooli raamatukogu 
digitaalarhiivist https://dspace.emu.ee.

Maria Baranova: Piimaveistega tegele-
vate loomakasvatajate ja loomaarsti-
de suhtumine mikroobide resistentsu-
sesse ja antibiootikumide kasutamisse 
(juhendaja Birgit Aasmäe)

Taust

Mikroobide resistentsuse probleem 
on pikema aja jooksul arenenud prot-
sess, mille tagajärgedega me puutume 
kokku praegu ja ka tulevikus. Resis-
tentsuse vähendamiseks tuleb vähen-
dada antibiootikumide kasutamist. Sel-
leks viiakse läbi mitmesuguseid kam-
paaniad, mis on suunatud teadlikkuse 
suurendamisele resistentsuse kohta. Et 
kampaaniatest oleks kasu, peab välja 
selgitama, millest lähtudes inimesed 
antibiootikume kasutavad, kuidas anti-
biootikumi valitakse ning kuidas nad 
suhtuvad resistentsusega seotud prob-
leemidesse.

Eesmärk

Välja selgitada Eesti piimakarjadega te-
gelevate farmiomanike ja loomaarstide 
antibiootikumide kasutamise harjumu-
sed, arvamused seoses resistentsusega 
ning haigusi ennetavate meetmete ra-
kendamisega. Eestis ei ole varem neid 
küsimusi uuritud.

Tulemused

Informatsiooni kogumiseks koostati 
loomaarstidele ja loomaomanikele kü-
simustikud, mis olid saadetud e-posti 

teel. Antibiootikumide kasutamisel ja 
toimeaine valimisel juhinduvad loo-
maarstid oma kogemusest, koolitustelt 
saadud informatsioonist ning ravimi 
infolehest. Kuigi mõlemad küsitletud 
rühmad peavad resistentsust oluliseks 
probleemiks, ei rakendata sageli resis-
tentsuse arengu peatamiseks vajalikke 
meetmeid. Sageli manustatakse anti-
biootikume profülaktiliselt. Loomaars-
tid on enamjaolt teadlikud antibiooti-
kumide mõistliku kasutamise juhendite 
olemasolust, kuid paljudel juhtudel ei 
rakenda neid soovitusi. Antibiootiku-
mide kasutamist on viimasel ajal vä-
hendanud nii loomaarstid kui ka loo-
maomanikud. Loomaomanikud on vä-
hendanud antibiootikumide kasutamist 
tänu headele loomakasvatustavadele, 
mitte mikroobide resistentsuse arengu 
peatamise eesmärgil. Mõlemad küsitle-
tud rühmad hindavad kõrgelt haiguste 
ennetusmeetmete olulisust. Enamik far-
mereid rakendab oma farmides haigusi 
ennetavaid meetmeid nagu söötmis- ja 
pidamistingimuste parandamine.

Järeldused

Käesoleva töö tulemusi saab arvesse 
võtta antibiootikumide kasutamise ju-
hendite ja strateegiate väljatöötamisel, 
töö annab põhjaliku ülevaate antibioo-
tikumide kasutamisest ning sellega seo-
tud probleemidest piimakarjakasvatu-
ses.

Eneli Leis: Eesti piimalehmade eluea 
pikkust mõjutavad farmi tegurid (ju-
hendaja Kerli Mõtus)

Taust

Kuigi piimalehmade praakimismäära 
suurenemine viimastel aastakümnetel 
ei ole leidnud otsest kinnitust, on aas-
tatega vähenenud lehmade keskmine 
eluiga. Viie aastaga on Eesti lehmade 
keskmine eluiga kahanenud 107 päeva 
võrra, olles 2018. aastal viis aastat ja 
üks kuu. Kõrgel praakimismääral on 
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negatiivsed majanduslikud mõjud, sa-
muti peegeldab lehmade lühem eluiga 
nende halvemat tervisestaatust ja hea-
olu. Palju on uuritud praakimise põh-
juseid, kuid vähem on teada lehmade 
eluiga lühendavatest karjataseme riski-
teguritest.

Eesmärk

Anda ülevaade Eesti piimalehmade 
eluea pikkust mõjutavatest karjataseme 
riskiteguritest.

Tulemused

Uuringus osalesid kõik jõudluskont-
rolli teostavad piimakarjad, kus aasta-
tel 2015–2017 peeti vähemalt 20 aasta-
lehma. Nendele karjadele (n=338) saa-
deti posti teel küsimustikud, mis sisal-
dasid küsimusi farmi, vastaja ning leh-
made pidamissüsteemi ja -tingimuste 
kohta. Karjataseme lehmade hukku-
miskordaja arvutamiseks kasutati Põllu-
majanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ameti andmeid. Kokku saadi täidetud 
küsimustikud 214 farmist. Mitme muu-
tujaga lineaarse regressioonanalüüsi 
kohaselt seostusid lehmade lühema 
elueaga järgmised tegurid: karja ma-
dalam somaatiliste rakkude arv, karja 
suurem surnultsündide osakaal, leh-
made mittekarjatamine, robotlüps võr-
reldes torusse- või kannulüpsiga ning 
lehmade lõaspidamine. Karja lehmade 
keskmine vanus praakimisel varieerus 
karjade lõikes suuresti – vastava näitaja 
mediaan oli 5,3 aastat (varieeruvus 4,1–
8,6 aastat).

Järeldused

Antud uuringus selgus, et karjad erine-
vad suuresti lehmade keskmise eluea 
pikkuse poolest ja tuvastati mõned ül-
dised tegurid, mis on selle tulemusnäi-
tajaga seotud. Siiski ei anna käesolev 
uuring lõplikku selgitust antud prob-
leemi lahendamiseks (mudeli kirjeldus-
võime oli 25,8%). Edaspidistes uuringu-
tes oleks vaja kaasata tegureid rohke-
matest muutujagruppidest (nakkushai-
guste esinemine, töötajate tegevused 
farmis, nende suhtumine ja motivat-
sioon jt), mis ka varasemate uuringute 
kohaselt võiksid lehmade tervisele ja 
eluea pikkusele mõju omada.

Jenna Eveliina Wäänänen: Digitaal-
dermatiidiga lehmade paranemine 
ühes eesti piimaveisefarmis (juhendaja 
Hertta Pirkkalainen)

Taust

Digitaaldermatiit (DD) on nakkuslik sõ-
rahaigus, mis on üks sagedasem lonke 
põhjustaja piimaveistel. DDi põhjusta-
vad paljud erinevad bakterid, aga pea-
miseks tekitajaks peetakse treponeema-
sid.

Eesmärk

Hinnata ühes Eesti piimaveisefarmis 
loomade tervenemist digitaaldermatii-
diga seotud kahjustustest ja uurida, mil 
määral võivad looma vanus ja toodang 
mõjutada digitaaldermatiidist tervene-
mist.

Tulemused

Andmeid koguti ca 150 holsteini tõugu 
piimaveiselt, kelle sõratervist kontrol-
liti hooldusvärkimise käigus kahe aasta 
vältel novembrist 2016 kuni oktoobrini 
2018. Kliinilise pildi alusel jaotati kõik 
digitaaldermatiidijuhtumid viite erine-
vasse kategooriasse, kasutades M-staa-
diumi jaotust. Haiguse akuutse staa-
diumiga loomad allutati ravile. Statisti-
lise analüüsi jaoks võeti arvesse kolme 
esimese sõravärkimise ajal leitud DDi 
muutused. Uuringu populatsioon koos-
nes 78 lehmast kokku 101 sõraga. 
Uuringu tulemus näitab, et vanusel on 
statistiliselt oluline roll DDi muutuste 
paranemiskiirusele. 4–5 aastastel loo-
madel paranes DD 8 korda kiiremini 
võrreldes alla kaheaastaste lehmade 
paranemiskiirusega (riskitiheduste suhe 
= 8,12; CI 95% 1.27–51.92; P=0,027) 
ja üle kuue aastastel lehmadel oli 9 
korda rohkem paranenuid DDi muu-
tusi, võrreldes kontrollgrupiga (riskitihe-
duste suhe = 9.71; CI 95% 1.25–75.15; 
P=0,029).

Järeldused

Uuringu tulemus näitas, et DD paraneb 
aeglaselt ja eriti mullikatel on raskusi tõ-
vest lahti saamisega.
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Kia Emilia Moisander: Söötmise inter-
valli mõju vasikate sünniajale ja sünni-
kaalule kevadel poegivatel lihaveistel 
(juhendaja Toomas Orro)

Taust

Öötundidel poegivatel lihatõugu lehma-
del on kõrgem risk düstookia tekkeks, 
eriti juhul kui järelevalve on puudulik ja 
vasikatel suur sünnikaal, mistõttu võib 
tagajärjeks olla vasika ja/või lehma huk-
kumine. Kuna vasikas on peamine liha-
veisekasvatuse toodang, on see majan-
duslikult oluline probleem. 

Eesmärk

Selle lõputöö eesmärk oli uurida tiinuse 
viimase kolmandiku aegse söötmise 
intervalli mõju lehmade sünnitusajale 
(öösel või päeval) ja vasikate sünnikaa-
lule.

Tulemused

Andmed poegimiste kohta koguti aas-
tatel 2003–2017 ühest Lõuna-Soomes 
asuvast herefordi tõugu lihaveiseid kas-
vatavast farmist. Kui lehmade söötmine 
tiinuse viimase kolmandiku ajal toimus 
ainult õhtuti, siis ei erinenud öösel toi-
munud poegimiste arv võrreldes ajaga, 
kui lehmi söödeti kaks korda päevas 
(OR 1,10, 95% CI: 0,43–2,86; p=0,837). 
Kui lehmi söödeti ainult õhtuti, siis va-
sikate sünnikaal oli keskmiselt 2,77 kg 
väiksem võrreldes ajaga, kui lehmi söö-
deti kaks korda päevas (p=0,001).

Järeldused

Need tulemused vastavad varasema-
tele uuringutele. Täiendavaid uuringuid 
on vaja selleks, et paremini mõista liha-
tõugu lehmade söötmise intervalli, poe-
gimisaja ja vasikate sünnikaalu seoseid.

Sigrid-Susanna Malinen: Ülevaade sil-
malau neoplaasiatest koertel, nende 
poolt tekitatavad muutused, kliinilised 
tunnused, diagnoosimine ja ravi (ju-
hendaja Andžela Lehtla)

Taust

Koertel esineb silmalau kasvajaid tihti 
ning tugevas ülekaalus on healoomuli-
sed kasvajad. Üldiselt koertel esinevad 
halvaloomulised neoplaasiad ei metas-
taseeru, kuid on erandeid (halvaloo-
muline melanoom, lamerakuline kart-

sinoom, neurofibrosarkoom, apokriin-
näärmete adenokartsinoom). Laukas-
vajatest on levinud healoomulised ade-
noomid, papilloomid, mastotsütoomid 
ja histiotsütoomid ning halvaloomuli-
sed melanoomid, adenokartsinoomid, 
lamerakulised kartsinoomid ja fibrosar-
koomid. Lisaks leidub harvaesinevaid 
kolmanda silmalau kasvajaid, milleks 
võivad olla adenoomid, adenokartsi-
noomid, halvaloomulised melanoomid, 
lamerakulised kartsinoomid, nuumra-
kulised kasvajad, papilloomid, heman-
gioomid, hemangiosarkoomid ning pe-
rifeersed närvitupekasvajad.

Eesmärk

Anda ülevaade ning esitleda kompakt-
sena informatsiooni rohkem ja vähem 
levinud silmalau kasvajatest koertel. Sa-
muti oli eesmärgiks kirjeldada, milliste 
diagnostiliste meetoditega on kõige 
mõistlikum läheneda erinevatele neo-
plaasiatele ning millised on võimalikud 
ravilahendused.

Tulemused

Uurimistöö koostati kirjanduse ülevaate 
ja kliiniliste näidete põhjal. Kliinilisteks 
näideteks olid valitud retrospektiivselt 
neli haiguslugu oftalmoloogiliste pat-
sientide seast Eesti Maaülikooli looma-
kliinikus. Diagnostilisteks meetoditeks 
olid neoplaasia hindamiseks kasutusel 
massist puutepreparaadi, peennõela-
aspiraadi, ekstsisiooni- ja löökbi-
opsia (punch biopsy) võtmine ning rönt-
geni, ultraheli, kompuutertomograafia 
ning magnetresonantstomograafia te-
gemine. Ravi polnud iga kasvaja puhul 
tarvilik, kui see ei põhjustanud patsien-
dile ebamugavust või kliinilisi sümpto-
meid. Ravi võib olla sümptomaatiline 
põletiku või infektsiooni esinemise kor-
ral (näiteks bakteriaalne või viraalne in-
fektsioon), kui kirurgia pole vajalik, kui 
kirurgia pole võimalik või kui kirurgia ei 
anna patsiendile kergendust. Spetsiifili-
sest ravist oli kasutusel papilloomi kor-
ral asitromütsiini ja imikvimoodi kasuta-
mine ja erinevad keemiaravi protokollid 
olenevalt kasvajast. Vajalik võib olla ra-
kendada krüoteraapiat, kiiritusteraapiat 
või kemoteraapiat.
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Laura-Liis Mik: Leptospiroos koertel 
Eestis (juhendaja: Andžela Lehtla)

Taust

Leptospiroos on zoonootiline haigus, 
mille kliinilised tunnused varieeruvad 
kergest infektsioonist kuni mitme or-
gani puudulikkuse ja surmani. Koerad 
nakatuvad otsesel kokkupuutel näri-
listega või kaudselt kokkupuutel saas-
tunud pinnasega. Kõige laialdasemalt 
kasutatakse leptospiroosi diagnoosimi-
seks mikroagglutinatsiooni testi (MAT). 
Teisteks diagnostilisteks vahenditeks on 
ELISA ning PCR-meetod.

Eesmärk

Anda ülevaade leptospiroosi infektsioo-
nist, haigestumisest ja profülaktikast 
koertel, tutvustada ja analüüsida erine-
vaid leptospiroosi diagnostika meeto-
deid. Samuti tuua välja Veterinaar- ja 
Toidulaboratooriumi andmed leptos-
piira serovaride esinemise kohta Ees-
tis aastatel 2012–2017, koostada prak-
tilised soovitused loomaarstidele, mis 
aitavad valida diagnostika meetodit ja 
interpreteerida õigesti analüüside vas-
tust, ning anda soovitusi leptospiroosi 
profülaktikaks.

Tulemused

Leptospiroosi nakatub Eestis 2–5 ini-
mest aastas. Kõige sagedamini diag-
noositud serovarideks Eestis aastatel 
2012–2017 olid Leptospira pomona, 
L. grippotyphosa ja L. bratislava. Kõige 
kõrgemad antikehade tiitrid olid L. po-
mona, L. grippotyphosa ja L. bratislava 
serovaridel. Eestis tuleks kindlasti jät-
kata neljavalentsete vaktsiinide kasuta-
mist. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi 
andmete põhjal L. pomona levimus 
on kõige suurem ning selle tõttu võiks 
võtta kasutusele vaktsiini, mis sisaldab 
kaitset ka selle serovari vastu.

Triinu Lomp: Kahe erineva preoperatiiv-
se anesteetilise režiimi mõju silma sise-
rõhule koertel (juhendajad Rihards Cer-
nevskis, Andžela Lehtla, Tanel Kaart)

Taust

Äkiline silmasisese rõhu (ingl intraocu-
lar pressure, IOP) suurenemine võib 
põhjustada märkimisväärseid negatiiv-

seid tagajärgi sarvkesta kahjustuste või 
glaukoomiga loomadel, mistõttu tuleks 
seda võimalusel vältida. IOPi määrab 
silmasisese vesivedeliku rõhk silma-
muna fibrooskihile.

Eesmärk

Käesoleva lõputöö eesmärk oli hinnata 
ja võrrelda gruppide metadoon-deks-
medetomidiin-propofool (ingl met-
hadone-dexmedetomidine-propofol, 
MDP) ja metadoon-midasolaam-propo-
fool (ingl methadone-midazolam-pro-
pofol, MMP) mõju IOPle koertel enne 
üldanesteesiat isofluraaniga. Samuti 
hinnata IOPi tõusu pärast endotrah-
heaalset intubatsiooni.

Tulemused

Uuringupopulatsiooniks oli 12 erinevat 
tõugu täiskasvanud koera, kes läksid 
plaanilisele ortopeedilisele põlveope-
ratsioonile Eesti Maaülikooli väikeloo-
makliinikus. Kõik loomad olid kliiniliselt 
terved. Igale loomale tehti anesteesia-
eelne kliiniline ülevaatus ja vereanalüüs, 
mis koosnes vere uurea lämmastikust 
(ingl blood urea nitrogen, BUN) ja krea-
tiniinist (ingl creatinine, CREA). Kõik 
loomad läbisid oftalmoloogilise ülevaa-
tuse. MDP ja MMP gruppide võrdlemi-
sel leidis autor, et parem preoperatiivne 
anesteetiline režiim oftalmoloogilisteks 
protseduurideks on MDP grupp, sest 
IOP jääb preoperatiivse perioodi ajal 
suhteliselt stabiilseks ja puudub äge 
IOPi tõus.

Järeldused

Käesoleva uuringu tulemusi tuleb väi-
kese uuringupopulatsiooni tõttu käsit-
leda ettevaatlikult. Lõplike järelduste 
tegemiseks on vaja suuremat uuringu-
populatsiooni.

Mirella Emma Maria Hietakangas: Ko-
duhooldus koerte ja kasside periodon-
taalhaiguse ennetuseks: omanike 
teadlikkus ja suhtumine (juhendajad 
Kadri Kääramees, Toomas Orro)

Taust

Koerte ja kasside periodontaalhaiguste 
ennetuses omab olulist rolli koduhool-
dus. Suuõõne koduhoolduse lahendusi 
on saadaval mitmeid, ent teadlikkust 
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erinevate toodete ja meetodite efektiiv-
susest ei ole põhjalikult uuritud. 

Eesmärk

Uurida, kas üldse, kuidas ning kui tihti 
rakendavad omanikud oma lemmikloo-
madel hammaste koduhooldust. Sa-
muti uurida, mida omanikud teavad 
lemmikloomade hammaste koduhool-
dusest ja suuõõne tervisest.

Tulemused

Uurimismaterjal koguti küsimustike abil, 
mida täitsid loomakliinikut külastanud 
koera- ja kassiomanikud. Küsimused 
hõlmasid rakendatava suuõõne kodu-
hoolduse ulatust ja meetodeid, oma-
nikupoolset hinnangut oma lemmiku 
suuõõne tervisele, teadlikkust hamba-
probleemide tunnustest ja vajalikest 
protseduuridest. Tulemused näitasid, et 
enamik koera- (73%) ja kassiomanikke 
(90%) ei harja oma lemmiku hambaid 
üldse ja peamise põhjusena mainivad 
omanikud sellekohase nõuande puu-
dumist. Kasside puhul ei olnud ham-
maste ja suuõõne tervist toetavate too-
dete (erisöödad, närimismaiused, söö-
dalisandid jne) kasutamine populaarne, 
ent koerte puhul kasutas neid erineva 
sagedusega enamik omanikest. Samuti 
olid hambaprobleemidest tingitud vara-
semad kliinikukülastused, lemmiku kõr-
gem vanus ja omaniku soov saada roh-
kem informatsiooni lemmiku suuõõne 
tervise kohta tugevalt seotud riskiga, et 
omanik hindab oma lemmiku suuõõne 
tervisestaatust halvemaks.

Tuomas Antti Hermanni Häyrynen: 
Sadula hobusele sobivuse hindamine 
kasutades nutitelefoni termokaamera 
lisaseadet (juhendaja: Toomas Orro)

Taust

Termopildistamine on osutunud kiireks, 
odavaks ning mitteinvasiivseks mee-
todiks inimeste ja loomade erinevate 
haigusseisundite hindamisel. Viimastel 
aastatel on seda kasutatud ka hobuste 
sadulate sobivuse hindamisel, kombi-
neerides seda traditsiooniliste meetodi-
tega.

Eesmärk

Uurida, kas sadula sobivuse hindami-
seks saab edukalt kasutada soodsa hin-
naga nutitelefonidele kinnitatavaid ter-
mokaameraid. Samuti uurida võimalike 
põhjuseid, mis võivad anda väärasid 
tulemusi termopiltide tulemuste hinda-
misel.

Tulemused

Uuringu tulemused näitavad, et termo-
pildistamine võib olla väga kasulik ja 
usaldusväärne meetod, eriti ebasobi-
vate sadulate avastamiseks. Samuti an-
nab see sadulsepale ainulaadse võima-
luse visuaalselt näidata hobuse oma-
nikule sadula polsterduse sobivust ja 
pidada arvestust sadula sobivuse muu-
tuste kohta pikema aja jooksul digitaal-
sete piltide ja videote kujul.

Järeldused

Termopildistamist võimaldavate sead-
mete suuruse vähenemine ja odavne-
mine on teinud selle meetodi kättesaa-
davaks paljudele saduldamise valdkon-
naga seo tud spetsialistidele.
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