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Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee  
RAVIMIPREPARAADI KLIINILISE UURINGU TAOTLUSE 

VORMISTAMISE NÕUDED 
 

Taotlus koosneb kaaskirjast, avaldusvormist ja selle lisadest. Uuringu taotluse 
kooskõlastamiseks peab vastutav uurija või uuringu Eesti koordinaator esitama komiteele: 
 

I. kaaskirja, kus on kirjas uuringu nimetus, protokolli number; vastutava(te) 
uurija(te) nimi(ed), uuringukeskuse(te) kontaktid ja esitatud dokumentide nimekiri 
ning kirja saatja kontaktandmed. Saadetavate failide nimed peavad viitama failide 
sisule. Kaaskirja sisu, kas eesti ja/või inglise keeles vastavalt sellele, mis keeles 
soovitakse komitee kooskõlastust. 

II. paberkandjal eesti keelse avaldusvormi 1 eksemplaris postiaadressile: 
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee 
Tartu Ülikool 
Raekoja plats 9 
51004 Tartu 
 
VÕI  
 
digitaalselt allkirjastatuna aadressile eetikakomitee@ut.ee 
 

III. nõuetekohased taotluse juurde kuuluvad dokumendid elektroonselt aadressile 
eetikakomitee@ut.ee 

 
Alljärgnev informatsioon on vajalik uuringu taotluse korrektseks vormistamiseks ja 
hindamiseks komitees. Komitee ülesanne on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud 
eetikapõhimõtete, sh uuringutes uurimisalustena osalevate inimeste tervise, inimväärikuse, 
identiteedi, isikupuutumatuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste kaitstus ning uuritavate 
ohutus ja heaolu. 
 
Ravimipreparaadi kliiniliseks uuringuks kooskõlastuse taotlemine Tartu Ülikooli 
inimuuringute eetika komiteelt käib vastavalt RAVIMISEADUSele (vastu võetud 
16.12.2004. a seadusega (RT I, 08.11.2010, 2), jõustunud 1.03.2005. a ja muudetud 
18.11.2010 a ) ning rahvusvahelistele nõuetele. 

NÕUANDEID: 

1. Elektroonselt saadetavate dokumentide hulka kuulub ka allkirjastatud kaaskirja koopia 
(tekstituvastusega .pdf formaadis) või allkirjastamata .doc formaadis versioon. 

2. Elektroonselt saadetavate failide nimed peavad viitama dokumendi sisule.  
3. Kõik dokumendid esitada eraldi failidena (avaldusvorm, uuritava informeerimise ja 

teadliku nõusoleku vorm jt). Dokumentide leheküljed nummerdada. 
4. Elektroonselt esitatavad dokumendid peavad olema tekstituvastusega .pdf formaadis, 

vastavate vahendite puudumisel .doc formaadis. Microsoft Office Word-is valida 
File>Save As>Save as type: PDF. 

5. Kui avaldusvorm esitatakse paberil allkirjastatuna, siis tuleb saata e-kirjaga ka 
elektrooniline versioon.  
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6. Kui avaldusvorm esitatakse digitaalselt allkirjastatuna, siis peavad kõik allkirjad 
olema digitaalsed ja soovitavalt ühel failil. Paberil avaldusvormi sel juhul esitada pole 
vaja. 

7. Paberil esitatavad dokumendid panna kirjaklambriga kokku ning esitada kiletasku 
vahel. 

TAOTLUS peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:   
Avaldusvormi NÄIDIS juhistega (avalduse esitamisel tuleb eemaldada juhised): 
 

AVALDUS KOOSKÕLASTUSE SAAMISEKS Tartu Ülikooli inimuuringute 
EETIKAKOMITEELT RAVIMPREPARAADI KLIINILISEKS UURINGUKS  

1. UURINGU ANDMED  

EudraCT number1  

Uuringu täielik nimetus (eesti keeles ja inglise keeles):  

Uuringu sponsor, uuringuplaani number, versioon ja kuupäev:  

Vajadusel uuringu lühendatud pealkiri:  
 

ISRCTN number2, kui olemas:  

2. UURINGU TEOSTAJAD JA UURINGUKESKUSED  

2.1. Vastutav uurija 
ees- ja perekonnanimi: 
teaduslik kraad: 
amet: 
töökoht: 
töökoha aadress: 
telefoninumber: 
e-post: 
allkiri:  

2.2. Kaastöötajad 
ees- ja perekonnanimi: 
teaduslik kraad: 
töökoht: 
amet: 
allkiri:  

2.3. Vastutava uurija asutuse juhataja või tema kohusetäitja nimi ning allkiri ja kuupäev (uuringu 
korraldamisega nõus olemise kohta).  

(JUHIS: NB! Taotlused, mis on seotud Tartu Ülikooli Kliinikumiga (TÜK) peavad taotluse komiteele 
esitama koos TÜK juhatuse liikme kooskõlastusega.) 
 
Kontakt e-post: kliinikum@kliinikum.ee 
Kontakt tel: 731 9202 
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_________ 
1 Lisada EudraCT numbri kinnitus 
2 Rahvusvahelise randomiseeritud uuringu standardnumber 

3. UURINGU FINANTSEERIMINE  
 
allikas:  
uuringu üldmaksumus, sh töötasude jaotus uuringu teostajatele (kellele ja millises ulatuses):  
uuritavatele kompensatsiooni maksmine:  
uuritavate kindlustamise tingimused:  
 
 
4. LÜHIÜLEVAADE SIIANI SAMAL TEEMAL LÄBIVIIDUD UURINGUTEST 
 (kuni 2 lehekülge) 
 
 
5. KAVANDATAVA UURINGU ÜKSIKASJALIK KOKKUVÕTE JA PÕHJENDUS 

(1-2 lehekülge üldarusaadavas sõnastuses) 
 

6. UURINGU TEOSTAMISE AEG  

Vastavalt: Ravimiseaduse §87 lõige 3 (vastu võetud 16.12.2004. a seadusega (RT I 2005, 2, 
4);  https://www.riigiteataja.ee/akt/130979949, muudetud RT I 2008, 56, 313 01.01.2009 ). 
 
(JUHIS: uuringu läbiviimise planeeritav aeg (algus- ja lõppkuu, kk/aaaa, võimalusel täpne 
kuupäev). Soovitatav on eristada uuringusse kutsumise, osalemise ja andmete analüüsi 
perioodid. Vastavalt: TÜ Inimuuringute eetika komitee statuut nr 14 / 07.07.2010 punkt 25.8. 
 
 
7. UURITAVATE JA NENDE VÄRBAMISVIISI TÄPNE KIRJELDUS (uuritavate 
arv, kuidas ja kelle hulgast toimub valik)  
JUHIS: Uuringuprojektis osalejate summarne arv ja vanusegrupid, valiku või välistamise 
kriteeriumid ning selgitus, kuidas need inimesed välja valitakse ja uuringusse kaasatakse. 
Põhjused kontrollgruppide ja platseebo kasutamiseks või mittekasutamiseks. Uuringus 
osalejatel teostatavate sekkumiste sisu, ulatus, sagedus ja kestus ning andmed kõigi 
uuringuprojektist tekkivate koormamiste kohta. 
 

8. UURIMISMETOODIKA TÄPNE KIRJELDUS  

JUHIS: milliseid invasiivseid protseduure sooritatakse ja mitu korda ühele uuritavale, mida 
uuritavatele manustatakse, mida uuritakse. Kavandatud meetodid ja menetlused, kaasa 
arvatud statistilised ja muud analüütilised tehnikad. Andmed uuringu tulemuste, andmete või 
bioloogiliste materjalide kõigi ettenähtavate kasutusvõimaluste kohta: säilitamise aeg, koht 
ja tingimused). 
 

9. KOORDINEERIVA UURIJA VÕI VASTUTAVA UURIJA KIRJELDUS UURINGU 
EETILISTE ASPEKTIDE KOHTA 
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(JUHIS: Kirjeldada eetilisi probleeme, mis uuringumeeskonna hinnangul võivad tekkida ja 
kuidas neid lahendatakse. Menetlused, millega tagatakse austus uuritavate eraelu vastu ja 
isikuandmete kaitse). 

10. TEAVE SAMA PROJEKTI VARASEMATEST VÕI SAMAAEGSETEST 
HINDAMISTEST VÕI KOOSKÕLASTAMISTEST MUJAL. 

 
11. LISAD (Uuringu läbiviijate CV(d), uuritava informeerimise ja teadliku nõusoleku 
vormid, teised uuritavale või uuritava eeskostjale esitatavad dokumendid või 
uuringuprojekti täiendavad dokumendid). 
 
JUHIS: CVd peavad sisaldama andmeid uurijate poolt taotlemise ajal läbiviidavate 
uurimisprojektide ja nendes osalevate uuritavate arvu kohta. Uurijate ettevalmistus ja 
kogemused ning informatsioon läbitud eetikaalastest koolitustest. 
 
JUHIS:Uuritava ja informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm peab sisaldama uuringu 

nimetust ja informatsiooni uuringu kohta: uuringu eesmärki, uurimistöö sisu ja selle 

vajalikkust kirjeldatakse selles töös uuritavate rühmal üldiselt arusaadavate  mõistete ja 

oskussõnadega. Samuti tuleb kirjeldada ka uurimistööga kaasneda võivaid ohte ja 

alternatiivseid meetodeid. Kindlasti peab informatsioon sisaldama seda, et uuringus osalemine 

on vabatahtlik, iga uuritav võib sellest loobuda igal ajal, ilma et see mõjutaks tema edaspidist 

ravi, selgitada ka kasusid, mida uuritav või keegi teine  antud uuringu tulemusel/tulemustest 

saab (põhjenduse pikkus maksimaalselt 2 lehekülge) ning anda ülevaade andmekaitsest, s.t. 

kellel on juurdepääs kogutavatele andmetele, kuidas andmeid hoitakse ja säilitatakse ning 

uurimistöö käigus avaldatakse. Lisaks andmeid uuritavale informatsiooni andnud isiku kohta. 

 
12. NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute (ravimfirmade ja teiste tootvate ettevõtete, 
äriühingute) poolt finantseerivate uurimistööde puhul on ekspertiisi tasu suuruseks 383 
EUR (TÜ rektori korraldus 349RE 21.06.2007; kehtib alates 19.06.2007). Arve saamiseks on 
vajalik täita arve esildise puuduvad lüngad. Arve esildise vormi leiate kodulehelt, esildis 
saata elektroonselt komitee sekretärile eetikakomitee@ut.ee Arve esildis tuleb esitada 
hiljemalt koos uurimistöö taotlusega. 
Dokumentide vormistamise kohta tekkivate küsimuste korral palun pöörduda eetikakomitee 
sekretäri poole: 
 
eetikakomitee@ut.ee 
737 6215 
http://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee 
 


