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Biomeditsiiniga seotud 

eetikakomiteed Eestis

 Eesti Bioeetika Nõukogu 1997.

 Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee 1990.

 TAI inimuuringute eetikakomitee Tallinnas 1992.

 Eesti Arstide Liidu eetikakomitee (alul aukohus) 1994

 Kliinilised eetikakomiteed 1997.

 Põllumajandusministeeriumi loakomisjon 

(biomeditsiinilised loomkatsed). Algus Tartu Ülikooli 

juures loomkatsete eetikakomiteena 1994



Inimuuringute 

eetikakomiteed



Inimuuringute eetikakomiteede 

loomine

 Esimesed inimuuringute eetikakomiteed 

loodi 1960-ndatel USA-s seejärel, kui 

selgus rida inimesi ohustavaid 

teadusuuringuid mitmetes raviasutustes.

 Euroopas hakati looma 1970ndatel. 

 TÜ eetikakomitee oli NSVL-s ainukene



Inimuuringute eetikakomiteede 

koosseis

 Alul olid 4-5-liikmelised.

 Hiljem 10-15 liiget. Rootsis 16, Soomes 6 liiget.

 Koosseis multiprofiilne, lisaks avalikkuse esindajad 

(lay persons, Rootsis 5, Soomes 2).

 Esimees arst, võib ka mittemeedik olla (nii Uus-

Meremaal ja Austraalias).

 Vajalikud meditsiini põhierialade esindajad, jurist, 

farmakoloog, geneetik, psühholoog, teoloog jt.



Inimuuringute eetikakomiteede 

finantseerimine I

 Komitee tegevus on seotud vältimatute 

kuludega: palgaline tehniline sekretär, 

kirjavahetus, protokollide väljastamine, 

materjalide arhiveerimine.

 Vajalik on liikmete koolitus: meil toimuvad 

seminarid kaks korda aastas.

 Vajalik on liikmeid motiveerida seda tööd 

tegema.



Inimuuringute eetikakomiteede 

finantseerimine II

 On kaks finantseerimise vormi: 

1) Riiklikust eelarvest

2) Ekspertiiside maksustamine

Sotsiaalministeeriumis on väljatöötamisel  

inimuuringute seadus, mis peaks 

lahendama ka komiteede tegevuse 

finantseerimise mooduse.



Inimuuringute eetikakomiteede 

tegutsemise alused

 WMA Helsingi deklaratsioon.

 Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon ja selle lisaprotokoll bio-

 meditsiinilistest inimuuringutest.

 Ravimiseadus.

 Inimgeeni uuringute seadus (Kehtiv ainult 
Geenivaramu kohta).

 Sotsiaalministri määrus nr. 17: kliiniliste 
uuringute meditsiinieetika komitee töökord.



Inimuuringute eetikakomitee 

ülesanded

 Tagada uuritavate inimeste tervise, inimväärikuse, 
identiteedi,isikupuutumatuse ning teiste põhiõiguste ja 
vabaduste kaitse.

 Tuleb vältida ohte ja koormusi, mis oleksid ebavõrdsed 
võrreldes võimaliku kasuga.

 Tagada projekti teaduslik põhjendatus, vastavus tunnustatud 
teadusliku kvaliteedi kriteeriumitele ja selle läbiviimine sobiva 
ettevalmistusega uurijate poolt.

 Ei ole lubatud inimese koormamine uuringuga, mis ei anna 
midagi uut.



Inimuuringute eetikakomitee 

vastutus

 I, II, III ja IV faasi uuringud

 Suurim vastutus I ja II faasi uuringute puhul.

 1957-61 sündis talidomiidi kasutanud rasedatel 
10 000-20 000 käteta või väärarenenud kätega 
last

 Mõne aasta eest Londonis uue 
immuunomodulaatori esimese faasi uuringul suri 
5 uuritavat ja kolm viidi intensiivravile.



Inimuuringute eetikakomitee poolt 

jälgitavad peamised aspektid

 Uurimistöös osalemise vabatahtlikkus, selgelt 

sõnastatud kirjalik nõusolek.

 Kuidas on tagatud uuritava privaatsus ja 

anonüümsus.

 Kuidas laste osalemine kaetud nõusolekuga.

 Kus, kuidas ja kui kaua säilitatakse kogutud 

andmeid.

 Kuidas iskuandmete kaitse tagatud.



Eetikakomiteede treening

 Oluline on komitee liikmete kompetentsus.

 Vajalikud on temaatilised õppused. 

 Alates 1998 aastast toimuvad Eestis 

eetikakomiteedele 2-päevased seminarid

väljaspool Tartut ja Tallinnat.

 2012 aastast ka lisaks 1-päevased 

sügisseminarid Tallinnas või Tartus.

 Kõik peavad eetika põhiseisukohtadest   

ühtmoodi aru saama ja ühtmoodi toimima.



Eetikaseminar Toilas 2004



Balti riikide eetikakomiteed Pühajärvel 2006



Eetikaseminar Jänedal 2007



Eetikaseminar Viljandis 2013





WHO tegevus eetikakomiteede  

tegevuse tõhustamiseks

 Strategic Initiative for Developing 

Capasity in Ethical Review (SIDCER)

 17.-18 juunil 2002 Chicagos.

 Kasutati tegevuse juurutamiseks viit 

regionaalset organisatsiooni erinevates 

maailmajagudes. 



Eetikakomiteede tegevuse 

tõhustamine

 21. sajandi  algaastatest alates hakati 

süstemaatiliselt tegelema eetikakomiteede 

tegevuse põhimõtete ja töömeetodite 

ühtlustamisega kõikjal maailmas.

 Kõik maailma regioonid peaksid ühtmoodi 

aru saama samadest probleemidest.

 Hakati rääkima standartiseeritd 

operatsiooni protseduuridest (SOP).



SOP-de loomine

 Sellega on rahvuslikul tasemel rohkem 

tegeletud USA-s, Ühendkuningriigis, 

Hollandis  ja SRÜ-s tervikuna.

 SOPde eesmärk on käsitleda kõiki eetilise 

ekspertiisi probleeme ja anda skeem nende 

läbiviimiseks nii, et midagi ei jääks 

tähelepanuta.



SRÜ SOPd



Inimuuringute eetikakomiteede 

auditeerimine

 Eetikakomitee auditeerimise nõude võib 

esitada kas sponsor või mõni sõltumatu 

üksus, kellel on õiguslikult põhjendatud 

huvi sõltumatu eetikakomitee ekspertiisi 

kvaliteedi ja korrektsuse kohta. 

See pole eriti praktikasse jõudnud.          



Kliinilised eetikakomiteed



Kliiniliste eetikakomiteede

loomine

 On loodud haiglates igapäevase arstliku 

tegevusega seotud probleemide 

lahendamiseks.

 Esmalt 1976 USA-s seoses Karen Quinlani 

juhtumi lahendamisega – pöördumatu 

teadvusetuse seisund vegetatiivse elu 

tasemel

 Euroopas algas nende loomine1990-ndatel



Kliiniliste eetikakomiteede tegevus

 On loodud suuremate haiglate juurde peamiselt 
haiglate huvist eetiliste lahendite leidmiseks 
mitmesugustele ravitööga seotud probleemidele.

 Kliinilised eetikakomiteed ei tegele inimuuringute 
ekspertiisiga.

 Lätis, Leedus ja Belgias nõuab seadus suuremate 
haiglate juurde eetikakomiteede loomist

 Ühendkuningriigis oli 2011 aastal 85 kliinilist 
eetikakomiteed.

 Norras oli 2012. aastal 41 kliinilist eetikakomiteed.

 UNESCO, Euroopa Nõukogu ja Euroops Liidu 
Euroopa Komisjon on on pidanud vajalikuks 
kliiniliste eetikakomiteede tegevust arendada.



Kliinilised eetikakomiteed Eestis

 Eestis loodi esimene kliiniline eetikakomitee 
Tallinna Lastehaiglas 11. märtsil 1997 
(EURONIC projekt).

 Tartu Ülikooli Kliinikumis loodi kliiniline 
eetikakomitee 1997. aasta sügisel. 

 Teiste suuremate haiglate juurde Eestis ei ole 
õnnestunud kliinilisi eetikakomiteesid luua.

 Nendel komiteede puhul on eduka tegevuse 
eelduseks administratsiooni toetus, komitee 
liikmete motiveerimine ja ürituste finantsiline 
toetamine. 



Kliiniliste eetikakomiteede 

koosseis

 Luuakse laiapõhjalise ühiskonna struktuurina, 

kus erinevate meditsiini erialade esindajate 

kõrval on ka teiste elu valdkondade esindajad 

(juristid, sotsiaaltöötajad, eetikud, teoloogid, 

patsientide esindajad jt). Suurus enamasti 10-15 

liiget.

 Komiteede koosseis peaks olema sõltumatu 

oma otsustes, st. ei ole juhtkonnast sõltuv.

 Komitee juht peab olema autoriteediks selles 

raviasutuses. 



Kliiniliste eetikakomiteede liikmete 

ettevalmistus

 On problemaatiline.

 Kuivõrd inimeste arusaamad võivad 

erineda, on konsensuslike otsuste 

vastuvõtmine sageli keeruline. 

 Otstarbekad on temaatilised seminarid ja 

kursused eetika asjatundjate juhtimisel.



Miks on kliinilisi eetikomiteid 

vähevõitu

 Eestis ei ole otsest survet nende loomiseks.

 Kuigi meditsiiniasutustes ei eitata vajadust 

toetuse järele meditsiinieetika küsimustes, 

siiski on ka negatiivset suhtumist nende 

loomisse, pidades komiteesid 

 segavateks kontrollorganiteks ja 

 sinna pöördumist ebalojaalsuse        

väljenduseks administratsiooni suhtes. 



Kliiniliste eetikakomiteede 

ülesanded

 Anda soovitusi haigla ravitöös ette tulevates 
ebaharilikkes ja komplitseeritud küsimustes 
parima käitumistaktika leidmiseks. 

 Oluline on personali harimine meditsiinieetika 
põhitõdede osas, et sellega tõsta ravitöö ja 
personali suhtlemise üldist kvaliteeti. 

 Komiteede ei tee otsuseid erialalistes 
küsimustes.



Kliiniliste eetikakomiteede roll 

personali koolitamisel

 Suur osa erinevate riikide komiteede tegevusest 
ongi seotud personali koolitamisega ja haigla 
eeskirjade sobitamisega meditsiinieetika 
põhitõdedega. 

 Tartu Ülikooli Kliinikumis on väga populaarsed 
kitsamatele probleemidele suunatud 
õppepäevad, kus käsitletakse TÜK ja TÜ 
Eetikakeskuse lektorite poolt eetiliselt tundlikke 
probleeme ja edasi  püütakse ühisarutelude ja 
ülesannete lahendamise käigus leida parimaid 
lahendeid (raske haige, elu lõpp, konfliktide 
lahendamine, kollegiaalsus jm). 



Sellega lõpetame

Tänan kuulamast!


