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Teostatud tööd
• „Ravimijääkide biodegradatsioon reoveesette kompostimisel.“
• „Reoveesette kompostväetises sisalduvate ravimijääkide akumuleerumine mullast toidutaimedesse.“
• „Kompostimistehnoloogiate mõju uurimine ravimijääkide sisaldusele reoveesettest valmistatud

kompostis.“
• „Reoveesette komposteerimise protsessi katsetingimuste parendamiseks kontrollitud tingimustes.“
• „Saasteainete lagundamise efektiivsus reoveesette kompostis sõltuvalt komposti koostisest“ 

Doktoritöö – Reoveesette kompostimistehnoloogiate optimeerimine ravimijääkide
kahjutustamise eesmärgil (Optimization of Sewage Sludge Composting: Problems and 
Solutions), 2017.

UURINGUD JA MEESKOND



Allikas: https://scroll.in/magazine/868116/with-indias-vulture-population-at-deaths-door-a-human-health-crisis-may-not-be-far-off, foto: Nikita Prakash



�Eesmärk – haiguste ennetamine ja ravimine.

Keemia- ja farmaatsiatööstuse areng;

ravimite ja isikuhooldustoodete osakaalu suurenemine;

reaalne tarbimine – puudub usualdusväärne statistika.

sattumine keskkonda ei ole kontrollitav,

kaasneb potentsiaalne keskkonnarisk.

RAVIMID
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RAVIMITE SATTUMINE KESKKONDA



Toksiliste ühendite, sealhulgas ravimite sattumine keskkonda võib 
mõjutada:

• mikroorganismide elutegevust ja aktiivsust

• taimede kasvu ja arengut

• loomade kasvu ja arengut

• mõjuda kahjulikult kõigile elusorganismidele

Oht ravim-resistentsete 

bakteritüvede arenemiseks!

RAVIMITE MÕJU KESKKONNAS



• 71 riigis on tuvastatud ravimijääke keskkonnas

RAVIMIJÄÄGID KESKKONNAS

Allikas: Dr. Tim aus der Beek, Dr. Frank-Andreas Weber, Dr. Axel. Bergmann. 2016Pharmaceuticals in the 
environment -The global perspective –



�Ravimid ei lagune reoveepuhastites täielikult, osa jõuab 
puhastatud reovee koostises jõgedesse, järvedesse ja merre.

�Mõjust ei teata palju - oleneb ravimi tüübist.

�Osa ravimeid lagunevad vees kiiresti:
�näit. aspiriin, paratsetamool, amoksitsilliin.

�Mõned antibiootikumid (fluorokinoloonid) võivad akumuleeruda 
vähkide, karpide, kalade jt. kudedes, toiduahela kaudu 
inimesele ja imetajatele loomadele.

RAVIMID VEEKESKKONNAS



�Mitmed uuringud kinnitavad mõju kalade populatsioonide arvukusele 
kas otseselt: 

� kalamaimudest arenevad ainult emased, 
� isased muudavad sugu, neil arenevad munasarjad
� populatsiooni sigimine häiritud

�või kaudselt läbi toiduahela (kalade arvukuse vähenemine avaldab

mõju neist toituvate röövkalade ja veeloomade arvukusele).

RAVIMID VEEKESKKONNAS



�kõige sagedamini esinevad ravimikontsentratsioonide vahemikud-

ng/L kuni µg/L

�EL Veterinaarravimite Komitee (EMEA/CVMP) 

soovitab ravimisisalduse piirnormiks vees 10ng/L.

�EL Juhtiv Teaduskomitee (EU SSC) seab selle normi kahtluse alla,
soovitab ravimisisalduse piirnormiks vees 0,4 ng/L.

�Ravimite sisaldust vees riiklikult ei kontrollita.

RAVIMID VEEKESKKONNAS



• HELCOM ehk Helsingi komisjon ehk 
Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon 

• Konventsiooni eesmärk on kaitsta 
Läänemere piirkonna merekeskkonda 
kõikide reostusallikate eest. 

• Koostöö toimub Taani, Rootsi, Soome, 
Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Venemaa ja Euroopa Liidu vahel

LÄÄNEMERI



HELCOMi ravimijääkide uuringu tulemused:
• igal aastal hinnanguliselt kuni 2200 tonni ravimijääke, 

u 30% müüdud ravimitest,
• kõige enam leidub –

• südame-veresoonkonna, 
• kesknärvisüsteemi haiguste
• põletike ravimeid.

• Ravimijäägid satuvad merre peamiselt reoveepuhastite kaudu
• Kõige rohkem on tuvastatud veeproovidest primidooni.
• Kõige rohkem tarbitakse ravimitest 

• paratsetamooli - 520 000 kg aastas, ibuprofeeni 100 000 kg aastas. 
• Aastal 2014 tarbisid eestlased 

• paratsetamooli kokku 16 950 kg ning ibuprofeeni 15 100 kg.
• Läänemerest on mõõdetud ja otsitud kokku 167 ravimit.

LÄÄNEMERI (https://www.envir.ee/et/uudised/uuring-iga-kolmas-tablett-jouab-merre



≥ 38 erinevat ravimit
on leitud:

• pinnavees, 

• põhjavees,

• joogivees, 

• kraanivees

RAVIMIJÄÄGID VEEKESKKONNAS

Allikas: Dr. Tim aus der Beek, Dr. Frank-Andreas Weber, Dr. Axel. Bergmann. 2016Pharmaceuticals in the 
environment -The global perspective –



• Kõik ravimid on loodud selleks, et mõjutada elusorganisme
• Ravimid võivad kuhjuda elusorganismidesse ja muuta vee ning 

mulla ökosüsteeme 
• Mõne ravimid lagundavad mikroorganismid päevade või nädalate 

jooksul, stabiilsemad võivad aga mullas säilida aastaid 
• Kauapüsivad ravimid on looduses ohtlikud.

Mitmed uuringud on tõestanud, et kaks kõige olulisemat teed, mida 
mööda jõuavad kahjulikud ained keskkonda,

on 
reoveesete ja reoveesette kompost 

KESKKONNA SAASTUMINE RAVIMIJÄÄKIDEGA



� Reoveesette hulk kasvab 

� Komposti võib kasutada väetisena

� Reoveepuhastid ei eemalda kõiki saasteaineid

� Reoveesette kompost sisaldab saasteineid, sh. ravimijääke

� Saasteained mõjutavad mulla mikroorganisme, võivad akumuleeruda 
toidutaimedesse ja seeläbi mõjuda kahjulikult taimedele, loomadele ja 
inimestele

REOVEESETE JA KOMPOST



• reovees, heitvees ja settes- 559 ravimit või nende metaboliite

RAVIMIJÄÄGID KESKKONNAS

Allikas: Dr. Tim aus der Beek, Dr. Frank-Andreas Weber, Dr. Axel. Bergmann. 2016Pharmaceuticals in the 
environment -The global perspective –



RAVIMID TOIDUTAIMEDES



RAVIMITE TARBIMINE - VEEL OHTUSID?



• Enamus antibiootikume töötati välja 1930.-60. aastatel. 

• I probleem tekkis 80ndate aastate lõpul – 1990ndate 
aastate alguses: 

• avastati levinud bakteri Staphylococcus aureuse resistentsus 
seni mõjunud antibiootikumi (metitsilliin) suhtes.

• LEVIB:
• inimestel
• loomakasvatuses ja keskkonnas
• kaubandus ja turism

ANTIBIOOTIKUMIRESISTENTSUS



Mida teha koduste ravimijääkidega? 

• Kui ravimid on aegunud, kõlbmatuks muutunud või neid 
mõnel muul põhjusel enam ei kasutata, on eraisikul kaks 
võimalust, kuidas ravimitest keskkonda ja tervist 
kahjustamata vabaneda:

• viia ravimid apteeki;
• viia ravimid kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtu-punkti.

• Mõlemal juhul võetakse eraisikutelt/elanikelt ravimid vastu 
tasuta.



�Ravimi pakendi suuruse muutmine.

�Ravimite kogumissüsteemide arendamine.

�Haiglatele eraldi reoveepuhastussüsteemid.

�Teavitustöö suurendamine.

�Ravimireklaamid

�Hinnata ravimite kasutamise perspektiivi, ravimite 
keskkonnaohtlikkuse analüüs

�Reoveepuhastus tehnoloogiate parendamine

VÕIMALIKUD LAHENDUSED
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