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AMR andmete kasutamine ravijuhistes 

• Osalejad: Saksamaa, Rootsi, Norra, Soome, Eesti (Piret 
Mitt, Paul Naaber), Leedu, Inglismaa, Gruusia, Poola 



Teemad 

• Kuidas saada adekvaatseid AMR andmeid (ka muid kui 
EARS-Net-is) 
• Andmete kvaliteet, detailsus, kättesaadavus 

• Kuidas neid kasutada ravijuhistes 

• Erinevate riikide kogemused ja probleemid 

 



Kuidas kasutatakse AMR andmeid 
ravijuhistes? 



Soome UTI juhis 



Norra ravijuhises 

• Kohaliku resistentsuse 
ülevaade 



Tegevused Eestis (väljapakutud plaan)   
• Koostöö ministeerimi jt ametasutustega (TEHIK) IT platformi 

loomiseks, mis võimaldab TIS andmetest teostada AMR analüüsi 
(on-line skriining, järelevalve, kokkuvõtted jne)  

• Seltside (ELMÜ; EIS, EPS) vahelise koostööna uuendada 
haiglaväliste nakkushaiguset diagnostika- ja ravijuhiseid 
kasutades kohalikke AMR andmeid 

• Elektroonlise AMR järelevalve ja AMR põhiste ravijuhiste 
sisseviimise lisamine Eesti AMR tegevusplaani (AMR Action Plan 
mis vaja luua vastavalt ECDC ja Euroopa komisjoni visiidi 
soovitustele) 

 



AMRRITA „Mikroobide resistentsuse 
ohjamise ja vähendamise võimalused“  
• Riiklik projekt  

• One Healt/Üks tervis: AMR inimmeditsiinis seotuna ja 
veterinaarmeditsiini ja keskkonnaga 
• koostöös erinevate teadusasutuste (Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja 

Vetrinaar-ja Toidulaboratooriumiga) ja ministeeriumitega 
(Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, 
Hariduas ja teadusministeerium) 

• Koordineerib Tartu Ülikool 

• Resistentsete tüvede uurimine inimesel (haigla, haiglaväline), 
loomadel ja keskkonnas – kloonide ja resistentsusgeenide levik, 
ülekandeteed, riskifaktorid... 



Tüvede kogumine ja uurimine meditsiinis 
• ESBL/AmpC/Karbapenemaas pos E. coli + iga tüve kohta 1 tundlik :  

• Invasiivsed (verest ja liikvorist isoleeritud) haigla tüved (EARS-Net 
haiglad) 

• Ambulatoorsed uroinfektsioonitüved (SYNLAB) 

• ESBL/AmpC/Karbapenemaas pos K. pneumoniae kompleks (K. 
pneumoniae, K. variicola, K. quasipneumoniae subsp. quasipneumoniae, K. 
quasipneumoniae subsp. similipneumoniae) + iga tüve kohta 1 tundlik  
• Invasiivsed (verest ja liikvorist isoleeritud) haigla tüved (EARS-Net 

haiglad) 

• Ambulatoorsed uroinfektsioonitüved (SYNLAB) 

• MRSA+ iga tüve kohta 1 tundlik  

• VRE+ iga tüve kohta 1 tundlik  



Tüvede kogumine 

• Alustame 1 jaanuar 2020 

• Tüvede paar (1 resistentne + 1 tundlik): kogumise eest 2o € töötasu 

• Iga kuu lõpus saata raport kogutud tüvede kohta epp.sepp@ut.ee 

• Plaanis koguda vähemalt 440-500 tüve kokku, anname jooksvalt 
teada kui mingite tüvede osas lõpetame kogumise 

• Tüvede registreerimistabeli ja materjalid saadame  
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