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AMR-antimikroobne resistentsus

• ... on olukord, kus AB ei toimi mikroobi surmavalt või tema 

kasvu pidurdavalt

• LOOMULIK RESISTENTSUS

–Mikroobiliigile omane tunnus

–Seotud ründepunkti puudumisega või rakumembraani läbimatusega

• OMANDATUD RESISTENTSUS

–Mikroobi geneetiliste omaduste muutumine

–Mutatsioonid kromosoomis

–Plasmiidide ja transposoonide poolt kantav muutlikkus



AMR olukord Eestis (VTA seire tulemuste põhjal 2018)

• Üle 80% E. coli tüvedest (broilerid) on resistentsed 

fluorokinoloonidele. Multiresistentsete tüvede 

osakaal on väga kõrge.

• Enterococcus faecium resistentsete tüvede osakaal 

on üle 70 Multiresistentsete tüvede osakaal on 

vähenenud 14% võrra.



• Salmonella spp . resistentsete tüvede osakaal aastal 

2016  8%, aastal 2018 25,3% 

• 2016. aastal 0 multiresistentset Salmonella spp. 

isolaati - aastal 2018  5 multiresistentset Salmonella

spp. isolaati

• Isolaatide arv, mis on resistentsed kolistiinile aastal 

2017 - 2, aastal 2018 - 9

AMR olukord Eestis (VTA seire tulemuste põhjal 2018)



• Kinoloonid ja 3.- 4. põlvkonna tsefalosporiinid:

- tseftiofuur müük 2018 aastal puhta 

toimeainena 13,3 kg suurem kui 2017:

- 55670 lehma (550 kg) ravikuur 

- 60% lehmadest

AMR olukord Eestis (VTA seire tulemuste põhjal 2018)



• Tetratsükliinide ja penitsilliinide müügikogused on 

vähenenud

• Peamine probleem on produktiivloomade ravi

• Kriitilist hinnangut vajab ka kinoloonide

kasutamine lemmikloomade ravis

AMR olukord Eestis (VTA seire tulemuste põhjal 2018)



Olulisemad antibiootikumide 
kasutamist soodustavad põhjused 

• Antibiootikumid toimivad söödalisandina kasutatuna varjatud 

kasvustimulaatorina;

• Ravimid on loomaomanikule kättesaadavad ja atraktiivsed läbi 

hulgimüügifirmade agressiivse müügitaktika, mitmesuguste 

boonussüsteemide ja reklaami;

• Loomade eksportija ja vahendaja survestab kasutama ravimeid haigusi 

ennetaval eesmärgil;

• Intensiivne tootmissüsteem suurendab vajadust loomade rühmaraviks;

• Puuduvad süsteemsed, loomapidajaid motiveerivad karjatervise 

programmid nakkushaiguste ennetamiseks;

• Loomaarstide vähene teadlikkus AMRi riskidest ühiskonnale.



AMR tegevuskava

Töörühm moodustati 21. jaanuar 2015

Liikmed:

• Maaeluministeerium

• Veterinaar- ja toiduamet

• Veterinaar- ja toidulabor

• Ravimiamet

• Maaülikool 

• Eesti Loomaarstide Ühing



AMR tegevuskava

• AMR tegevuskava ver. I - 2017-2021

• AMR tegevuskava ver. II - 2019-2023 
(kinnitatud 14. 02. 2019)



AMR tegevuskava  eesmärgid

Antibiootikumide vastutustundlik kasutamine

põllumajandus- ja lemmikloomadel

• Kvaliteetsed, ohutud ja efektiivsed ravimid ja ravimsöödad on 

kättesaadavad ja nõuetekohaselt turustatud 

• Veterinaarseks otstarbeks kasutatavate ravimite ja ravimsöötade kasutamine on 

meditsiiniliselt põhjendatud (diagnoos, toimeaine valiku printsiip, 

manustamisviis, kaskaad), kasutamine analüüsitav (diagnoosi ja loomaliigi 

põhine) ja kontrollitud

• Teabekogu ja koolitussüsteem tagavad veterinaararstide, loomapidajate ja 

toidukäitlejate teadlikkuse ravimite vastutustundlikuks kasutamiseks



AMR tegevuskava rahastamine

• MeMi valitsemisala arengukava 2019–2022 

• MeM eelarve 

• ELi kaasrahastatavad projektid:

- Horisont 2020

- Euroopa Ühisprogramm „Üks tervis“ (OH EJP)

- jm vahenditest rahastatavad projektid



AMR tegevuskava elluviimine

• Rakendusplaan

• Koolitusplaan

• Mitmeaastaste teadus- ja rakendusuuringute 

kava

• Mitmeaastane seirekava (Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsusele 

(2013/652/EL) zoonootiliste ja kommensaalsete bakterite mikroobse resistentsuse seire ja aruandluse 

kohta)



• „Antibiootikumiravi juhend produktiivloomade, kodulindude 

ja kalade raviks“ 

Ravijuhendite koostajad, Eesti Maaülikool: 

Piret Kalmus;  Kerli Mõtus;  Kalle Kask; Birgit Aasmäe; 

Julia Jeremejeva; Katrin Tähepõld; Kalmer Kalmus; Priit Päkk 

• E- andmebaasi tehniline kirjeldus antibiootikumide 

kasutamise aruandluseks

• 2019. aasta suvel moodustas SoM valdkondade ülese AMR-i

juhtrühma

• Mitmeaastased teadus- ja rakendusuuringud RITA1  AMR-i

teemalise programmi rahastusel

AMR tegevuskava elluviimine - Hetkeseis



• Valdkonda reguleerivate seaduste muutmine

• EL loomatervise pakett

• EL veterinaarravimite määrus

- Veterinaararsti vastutuse täpsustamine 

ravimikäitlemise nõuete rikkumise eest;

- Ravimiseaduses olevate veterinaarravimite 

käitlemist reguleerivate sätete revideerimine, 

täpsustamine, vajadusel põhimõtete muutmine

AMR tegevuskava elluviimine - Hetkeseis



Ravimiseadus

• § 15.  Vabariigi Valitsuse ja valdkonna eest vastutavate ministrite ülesanded

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse

piirmäärad ja nende rakendamise korra. Nimetatud korda ei kohaldata veterinaarravimitele.

• (4) Iga aasta 1. märtsiks peab hulgimüügi tegevusloa omaja esitama Sotsiaalministeeriumile 

kõigi oma hulgimüügiettevõtete koondkäibearuande eelmise aasta jooksul väljastatud 

retsepti- ja käsimüügiravimite, välja arvatud veterinaarravimite kohta. 



• § 27.  Ravimite hulgimüük veterinaararstile

(2) Veterinaararsti tellitud ravimite eest võib tasuda:

1) ettevõtja, kes tegeleb põllumajandustootmisega, kui veterinaararst töötab talle kuuluvas 

ettevõttes ning ravimite hulgimüüjale on esitatud ettevõtte juhi ja veterinaararsti allkirjaga 

kinnitatud sellekohane kinnitus;

2) ettevõtja, kellega veterinaararstil on lepinguline suhe.

[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014] 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul ravimite tellimuse posti teel või 

faksiga saatmise või muul viisil üleandmise korral peab kirjalikult vormistatud tellimus olema 

kinnitatud veterinaararsti allkirja ja isikliku pitsatiga, elektrooniliselt vormistatud tellimus 

veterinaararsti digitaalallkirjaga.

(4) Põllumajandusettevõtte juht peab veterinaararstiga töösuhte lõppemisest või veterinaararsti 

vahetumisest teavitama hulgimüüjat, kellelt ravimeid hangitakse.

Ravimiseadus
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