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Käesoleval aastal on Eestis trükivalgust näinud kolm meditsiinilaborite
käsiraamatut, kus on tutvustatud
põhjalik ult meie juhtivates k liinilistes laborites tehtavaid uuringuid. TÜ Kliinikumi ühendlabori
käsiraamatul ilmus IV väljaanne,
mille toimetajateks on Urmas Siigur
ja Kaja Kallion, kes vahetas selles
rollis välja esimest kolme väljaannet
toimetanud Eesti laborimeditsiini
Grand Lady dr Ene Ora. Käsiraamatus on käsitletud tähestikulises
jä r jekor r a s kõi k i ü l i kool i ha igla
ühendlaboris tehtavaid uuringuid,
nende näidustusi, analüüsieelseid
t i ng i mu si, teos t a m i se koht a ja
sagedust, metoodikaid, referentsv ää r t usi ja k l i i n i l ist tä hendust.
Teos on muut u nud v a r a sem a s t
oluliselt mahukamaks ja sisaldab
523 uuringupeatükki, tähestikulist
ja a i nei ndek sit n i ng lü hend i registrit. Ühendlabori laboriuuringute
valik on kõige ulatuslikum Eestis,
iseäranis kiiresti on täienenud mole-

kulaardiagnostiliste ja geneetiliste
testide valik.
Ida-Tallinna Kesk haigla ( ITK )
kesk labor i esi mene k ä si r aa m at
i l mu s 20 03. a a s t a l, nüüd i l mu s
selle III väljaanne. Käsiraamatus
on uuringud rühmitatud valdkond ade k aupa ( hem atoloog i l i sed ,
kliinilise keemia ja immuunanalüüsi uuringud jt) ning leheküljed
v a r u s t at u d v ä r v i ko o d id eg a , e t
hõlbustada mingi valdkonna leidmist. 275 uuringupeatükki koondav
kogumik on varustatud sisukorra,
tähestikulise registri ja pildimaterjaliga. Uudsena on iga peatüki
lõpus toodud kirjanduse loetelu,
m is võimaldab hinnata esitat ud
teabe ajakohasust.
Quattromed HTI laboriteatmiku
X väljaanne sisaldab nii proovivõtu
kui ka labori käsiraamatu elemente.
Rõngasköites teos on jagat ud
peatükkideks: analüüside koondtabel, uuringumaterjalide võtmine,
proovide transport, tellimuse tege-
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mine, tulemuste interpretatsioon.
171 uuringut on rühmitatud valdkon n it i. Uud sena on k ä sit le t ud
lisauuringute tellimist ja uuringute
kriitilisi väärtusi.
Viimastel aastatel on Eesti Laborimeditsiini Ühing uuendanud ja
ü ht lu st a nud labor iuu r i ng ute ja
pr o ov i m ate r ja l ide e e s t i ke e l s e t
terminoloogiat (vt lähemalt http://
www.elmy.ee/index.php?page=139).
Seda oskussõnavara on tarvitatud
ka käsiraamatutes ning seda on
soovitatav kasutada ka teadusartiklite autoritel, ajakirjade toimetajatel jt.
Et laborid kasutavad eri tootjate määramismetoodikaid ja osa

metoodikaid ei ole rahvusvaheliselt
standarditud, on laborite käsiraam at ud a r st idele k a hädav aja l i k
referentsväär tuste allikas. Need
käsiraamatud on väärtuslik praktiline töövahend nii klinitsistidele
kui ka laboritöötajatele ning õppematerjal tudengitele ja residentidele,
kuid siiski ei asenda käsiraamat
laboriarsti konsultatsiooni uuring ute tellim isel ja tõlgendam isel
konkreetses kliinilises olukorras
ning koosmõjus teiste uuringute ja
saadava raviga.
Sarnaselt „Enc yclopaedia
Britannica’ga“ on nii TÜ Kliinikumi
ü hend labor i k u i IT K kesk labor i
käsiraamatu autorid teatanud, et

äsja ilmunud käsiraamatu paberväljaanded jäävad viimaseks ning edaspidi keskendutakse võrguversiooni
arendamisele. Ka teised laborid on
üha enam tutvustanud oma uuringuid laborite kodulehekülgedel.
Tr ü k i t u d k ä s i r a a m a t u d o n
meditsiinitöötajatele tasuta ning
nende saamiseks tuleks saata e-kiri
aadressil
• diana.liivat@kliinikum.ee ( TÜK
ühendlabori käsiraamat);
• vilve.ainson@itk.ee (ITK kesklabori käsiraamat);
• k l iend it ug i@quat t romed.ee
(Quattromed HTI laboriteatmik).
karel.tomberg@regionaalhaigla.ee

LÜHIDALT
Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamine
suurendab müokardiinfarkti
kordumise riski
Tavaliselt on südameinfarkti kordumise risk suurem esimese aasta
vältel pärast esmast haigestumist.
Aastate möödudes risk väheneb.
Taanis korraldatud uuringus
püüt i selg itada, k as m it testeroidsete põletikuvastaste ainete
( NSAID) kasutamine suurendab
südameinfarkti kordumise riski.
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Vaatluse all oli ajavahemikul 1997–
2009 südameinfark ti põdenud
99 187 isi k ut. A nd med kog uti
esimese viie aasta vältel pärast
esmast haigestumist.
Vaatlusalustest 44% kasutas
pikema aja vältel NSAIDe. Uuritute koguhulgast suri infarktile
järgnenud esimese 5 aasta jooksul
28 693 isikut (29%). Sealjuures oli
NSAIDide kasutajate seas suremus
oluliselt suurem kui mittekasutajatel (riskisuhe 1,59 igal infarktile järgnenud aastal). Seega ei

vähenenud NSAIDide kasutajatel
korduva infarkti risk esmashaigestumisele järgnenud aastate jooksul.
Uuringust järeldub, et müokardiinfarkti põdenud haigetele tuleb
NSAIDe määrata ettevaatlikult,
kaaludes hoolikalt riske ja võimalikku kasu.
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cardiovascular risk of NSAID use according to time
passed after first-time myocardial infarction: a
nationwide cohort study. Circulation 2012; doi
10.1161/ CIRCULATIONAHA. 112. 112607.
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