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Tänased teemad

• Kuidas on teekaardi ettepanekus seatud
eesmärgid täidetud (tuua välja konkreetsed
eesmärgid ja nende elluviimise hetkeseis)?

• Kuidas on tagatud infrastruktuuri avatud
kasutamine (juurdepääs infrastruktuuri
teenustele) ning kuidas on infrastruktuur teaduse
ja ühiskonna teenimisse laiemalt panustanud?

• Kuidas on tagatud infrastruktuuri jätkusuutlikkus?
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• Projekt on suunatud rahva tervise parandamisele ning 
selle üldisteks ja pikaajalisteks eesmärkideks on:

• aidata kaasa Eesti elanikkonna tervise parandamisele 
ning ning tervelt elatud eluea pikenemisele;

• aidata kaasa elukvaliteedi paranemisele Eestis;

• uute ning täpsemate diagnostikavõimaluste 
väljatöötamine võimaldamaks haiguste varasemat ja 
täpsemat diagnoosimist ning paremate ravitulemuste 
saavutamist;

• uute ja efektiivsemate raviainete, ravimite, 
ravimisarnaste ainete ning raviviiside väljatöötamine ja 
kliinilisse kasutamisse rakendamine;

Selleks kõigeks on vaja haigusi paremini tunda.
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Rajatava infrastruktuuri eesmärkideks ja põhikomponentideks on:

• Katseloomakeskus – sai rahastuse

• Kliiniliste uuringute üksus
• Labor kliiniliste proovide analüüsimiseks ja pikaajaliseks 

säilitamiseks (koe- ja verepank)
• Regeneratiivse meditsiini sertifitseeritud tuumiklabor

• Siirdemeditsiiniliste uuringute üksus
• Baaslabor proovide ja materjali ettevalmistamiseks
• Kliinilise genoomika tuumiklabor

• Toidu ja tervishoiu labor = veterinaarne rahvatervis (veterinary 
public health)

Konsortsium TÜ, TÜK ja EMÜ
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Kuidas on teekaardi ettepanekus
seatud eesmärgid täidetud?

• Otsus rahuldati osaliselt (30%)

• Täiendav tingimus: Kasutada toetust 
katseloomakeskuse rajamiseks.

• Katseloomakeskus on valmis ja kasutuses,
– Väikeste loomade vivaarium, laborid, transgeenne 

labor, funktsionaalne kuvamine, BSL3

• On saadud ISO sertifikaat

• Kliiniliste uuringute pool EI OLE VALMIS

• Kuid palju kliinilise kollektsioone on olemas

5



Kuidas on tagatud infrastruktuuri avatud
kasutamine (juurdepääs infrastruktuuri

teenustele)

• ISO9001:2008 juhtimissüsteem

• Osa laboritest omab GLP sertifikaati

• Juurdepääs kõigile avatuud, peab taotlema
juurdepääsuõiguse, tuleb järgida kasutuskorda

• Aktiivseid kasutajaid 40

• Firmad Icosagen, Icosagen Cell Factory,  
Experimentica

• TTÜ, Kuopio Ülikool, Läti Org Keemia Instituut
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Kuidas on infrastruktuur teaduse ja ühiskonna
teenimisse laiemalt panustanud?

• Suudame teostada erinevaid ravimite
prekliinilisi uuringuid

• Genoomika laboris suudame tuvastada uusi
haiguste mehhanisme – parem ravi

• Hetkel oleme peamiselt suunatud T&A 
asutustele ja ettevõtetele

• Kliiniliste uuringute osa arendamisega laieneb
ühiskonna teenimise funktsioon
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Kuidas on tagatud infrastruktuuri
jätkusuutlikkus?

• Katseloomakeskuse aastane käive 155 000

• Sellest 60 000 on teenused välja ja 95 000 on 
teenused UT sees, 85 000 on IUT toetus

• EATRISe liikmelisus

• Rahvusvaheline koostöö!

• Kliiniliste uuringute osa väljaarendmine annab
suurema mõjukuse riigile ja ühiskonnale ning
parandab jätkusuutlikkust (haiguspuhangud, 
seakatk)
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
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