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Digitaliseerimisest, andmekaitsest 
ja raviskeemidest EPSA kongressil 

omandatu põhjal
Kaspar Kaju , Stud. pharm III

Olime parasjagu kursusevenna Jere Niemiga esin-
damas TÜRSi EPSA kongressil. Kuulasime üht va-
rahommikust sümpoosiumit, mille käigus kõneleti 
farmaatsia tulevikust, digitaliseerimisest ja andme-
kaitsest. Aktiivset arutelu katkestati küsimusega: 
„Kas keegi kohalviibijatest on Eestist pärit?“ Ebale-
valt kätt tõstest mõtlesime, et mis nüüd meilt järs-
ku oodatakse. Vastuseks tuli vaid lihtne: „Väga tore! 
Eestlastel on andmekaitsesüsteem hästi paigas. Saate 
sümpoosiumi lõppedes neilt selle kohta lähemalt uu-
rida.“ Kergendusega langetasime käed, et ei pidanud 
ootamatult 350 liikmelise publiku ees tutvustama 
Eesti e-lahendusi. Sellegi poolest hakkas mõte ke-
rima. Eesti tervishoiu digitaliseerimist on Euroopas 
märgatud- soovitusega meilt õppust võtta!

Eks Eesti olegi viimaste aastatega kui kogunud 
palju tuntust kiirelt areneva e-riigina. Nähtavas-
ti on selline tuntus või otsitav „bränd“ laienenud 
ka Euroopa proviisorite sekka. Peamine murekoht 
teiste eriala esindavate kõnelejate jaoks oli and-
mekaitse. Tekkis küsimus, kui palju infot tervis-
hoiusüsteemides peaks olema meie kohta avalda-
tud ning kes tohivad seda näha?

See oligi hetk, kus kongressil Eestit edukust andme-
kaitses täheldati. Digitaalse tervishoiu osas on meie 
lipulaevaks digiretseptuur ja digilugu. Turvaline, 
sest on kaitstud erinevate IT lahenduste poolt, puu-
dub peamine administraator ning andmetele pääseb 
ligi vaid raviarst, patsient või patsiendi määratud 
esindaja. Kõige tipuks näeb patsient alati, kes ja mil-
lal tema andmeid vaatas ning vajadusel saab selle 
isiku blokeerida. See kõik kõlab suurepäraselt, kuid 
praegune turvalisus võib tekitada ohte teiselt poolt. 
Oht kui erinevad arstid on kirjutanud ravimid, mis 
annavad tugevalt väljendunud koostoimeid. Provii-
sor ravimite väljastaja ning kontrollija rollis ei saa 
seda näha ja ohtu ära hoida.

Seetõttu olen kuulnud, et paljudel proviisoritel 
on soov näha patsiendi raviskeemi, et tuua väl-
ja võimalike kõrval- ja koostoimeid. Mulle piisas 
paarist medication review analüüsist kongressil, 
et mõista juba tudengina raviskeemide nägemise 
väärtust apteekides. Siin on peamiseks mureks 
taaskord andmekaitse, aga andmekaitsega ju Ees-
ti särab? Üks lahendus mitmest on süsteem, kus 
patsient ise määrab ühe proviisori, keda usaldab 
oma raviskeeme nägema. Teine võimalus on kahe 
proviisori süsteem - üks tegeleb isikuga, kelle and-
meid tal on vaja ravimi väljastamiseks, teine isi-
kuandmeid teada ei saa ja kontrollib anonüümselt 
raviskeemi. Mõlemal juhul turvalisus säilib. 

Saan aru, et proviisorid on juba ravimiskeemide 
näha soovimises üksmeelel. Tundub, et kirjutan 
kirja inimestele, kes ütlevad: „Jah, me juba nii-
kuinii seda soovime ja selle nimel töötame.“ Kuid 
tahan öelda, et proviisor tervishoiutöötajana ja 
ravimite eksperdina peab nägema raviskeeme. Ra-
viskeemide nägemine toetab meie patsientide ter-
venemist, annab uue võimaluse meile oma oskusi 
rakendada, tõstab proviisorite väärtust ühiskon-
nas. See on koht, kus taaskord saaksime demonst-
reerida meie digiruumi andmeturvet ja olla ees-
kujuks teistele riikidele. Meie digitaalset edukust 
farmaatsia ja tervishoiu alal on juba Euroopas 
tunnustatud. Näitame siis edaspidigi, et selleks on 
põhjust!

EPSA 40. aastakongress
Jere Niemi Stud. pharm III

Selle aasta aprillis korraldati Sloveenia Kranjska Go-
ras European Pharmaceutical Students’ Association’i 
ehk EPSA 40. aastakongress, mille teemaks oli „Ter-
vishoid – innovatiivne lähenemine“. Sel aastal võttis 
kongressist osa ka TÜRS eesmärgiga kandideerida 
EPSA liikmeks. TÜRSi läksid kongressile esindama 
Kaspar Kaju ja Jere Niemi.

Kongressi ajal toimus kaks neljatunnist sümpoosioni, 
kus esinesid asjatundjad erinevatelt farmaatsiaala-
delt. Esimese sümpoosioni alustas Clive G. Wilson 
Strahclyde’i ülikoolist, Glasgow’st. Oma ettekandes 
ta tegi sissejuhatuse meditsiini mineviku, tänapäe-
va ning tuleviku innovatsioonidesse. Teine esineja 
Maarten Van Baelen Medicine for Europe’ist (varem. 
European Generic Medicines Association) rääkis bio-
loogiliste ravimite evolutsioonist ja keskendus rohkem 
biosimilar’ide teemale ning nende tähtsusele tuleviku 
meditsiinis.

Sümpoosioni kolmas esineja prof. dr. Irena Mlinarič-
Raščan tutvustas oma ettekandes ATMP-sid (Advanced 
therapy medicinal products), uuemaid saavutusi sel 
alal ning ATMP-de potentsiaali erinevate haiguste ra-
vimiseks tulevikus. Ettekandeid järgnenud paneeldis-
kussioonile tegi sissejuhatuse Dr. Gašper Marc Roche 
Sloveniast, kes rääkis farmaatsia tulevikust, uutest 
võimalustest, mida annavad näiteks 3D-printimine, na-
notehnoloogia ja personaalne meditsiin, aga ka erine-
vatest tuleviku probleemidest, nagu sotsiaaldemograa-
filised muutused ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikus. 
Üks paneeldiskussiooni peamistest teemadest oli see, 
kuidas ja kas on võimalik viia uued innovatsioonid sis-
se tervishoiusüsteemi.

Teise sümpoosioni alustas Robert J. Moss, kes rää-
kis digitaalsest revolutsioonist, mis oli ka üheks teise 
sümpoosioni põhiteemadest. Oma ettekandes ta arutas 
digitaliseerimise häid ja halbu külgi ning rõhutas ka 
kriitilise mõtlemise tähtsust. Teise esineja Jamie Wil-
kinsoni ettekande teemaks olid muutused ja võima-
lused jaeapteekides. Ta tutvustas erinevaid teenuseid, 
mida apteegid ümber Euroopa pakuvad, üheks näiteks 

ravimite läbivaatus. Ta arutas ka seda, kuidas ja missu-
guseid teenuseid oleks mõttekas viia sisse apteekidesse. 

Kolmandaks esinejaks oli kliiniline proviisor Lea Knez 
Sloveeniast, kes rääkis sellest, kuidas viimase kümne 
aasta jooksul on arenenud kliiniline farmaatsia Slovee-
nias. Sümpoosioni viimane esineja Zlatko Pflaum ra-
vimfirma Lek’ist rääkis veel enne paneeldiskussiooni 
uutest roolidest farmaatsiatööstuses, ehk kuidas muu-
davad tööstust demograafilised muutused ning kiired 
muutused tehnoloogias.

Paneeldiskussiooni avas EAFP (European Association 
of Faculties of Pharmacy) president prof. Lilian M. Az-
zopardi, kes palus kuulajaid mõtlema sellele, kuidas tu-
leks farmaatsia õppekavasid muuta vastama tänapäeva 
vajadustele. Teema sünnitaski palju mõtteid kuulaja-
te hulgas ning oli selgelt näha, et tudengid igal pool 
Euroopat soovivad aktiivselt arendada õppekavasid. 
Kliiniline farmaatsia oli üks paneeldiskussiooni võt-
mesõnadest, kuna ruumis olid esindatud tudengit 36-
st erinevast riigist, milles kliiniline farmaatsia on väga 
erineval tasemel. Asjatundjad andsidki häid nõuandeid 
tudengitele, kes soovisid viia kliinilisi proviisoreid sisse 
oma riigi tervishoiusüsteemi.

Sümpoosionid olid ainult väike osa kongressi program-
mist. Viie päeva jooksul osalejatel oli võimalus osaleda 

TÜRSi esindus Kaspar Kaju (vasakul) ja Jere Niemi 
(paremal) EPSA üldkoosolekul

foto: astrid strm
sek
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kuni 13 töötoas. Kokku oli võimalik valida 57 töötoa 
vahel. Töötubade teemad olid hästi erinevad – pa-
kuti nii farmatseutilise tehnoloogia, biotehnoloogia, 
kliinilise farmaatsia ja sotsiaalfarmaatsia teemalisi 
töötubasid, kui ka võimalust arendada ennast näiteks 
avaliku esinemise, kriitilise mõtlemise, juhtimise ja 
projektihalduse töötubades. 

Lisaks traditsionaalsetele töötubadele osalejatel oli 
võimalus võta osa erinevatest EPSA projektidest, nagu 
Teddy Bear Hospital, kus proviisorid ja arstitudengid 
läksid koos kohalikku algkooli diagnoosima ja ravi-
ma koolilaste karumõmme, millele lapsed olid välja 
mõelnud erinevaid sümptomeid. Arstitudengid panid 
koos lastega paika diagnoosi ning proviisorid aitasid 
valida karumõmmidele õiged ravimid ning õpetasid 
ravimite õiget kasutamist. Projekti eesmärgiks on vä-
hendada laste hirmu valgete kitlite, haiglate, arstide ja 
ravimite vastu ning samuti juhtida tähelepanu arstide 
ja proviisorite vahelisele koostööle. 

Kongressi ajal toimus ka Public Health Campaign, 
mille teemaks oli kardiovaskulaarhaigused. Kõige-
pealt toimus töötuba, kus räägiti muuhulgas KVS 
haiguste riskifaktoritest, haiguste ennetamisest ning 
vererõhu korrektsest mõõtmisest. Järgmisel päeval 
töötoas osalenud tudengid sõitsid Sloveenia pealinna 
Ljubljanasse ning rääkisid tänavatel inimestega sama-
del teemadel, millest räägiti töötoas. Kokku vesteldi 
nelja tunni jooksul üle 800 inimesega. Projekti ees-
märgiks ongi tõsta publiku teadlikust erinevate sage-
daste haiguste kohta.

Lisaks töötubadele oli osalejatel võimalus käia eks-
kursioonil Bledi linnas ning Novo Mestos asuvas Krka 
tehases. Tutvusime Krka uue, poolteist aastat tagasi 
avatud Notol 2 tootmistehasega ja meile tutvustati fir-
ma vertikaalset integreeritud ärimudelit ning kuidas 
nad kontrollivad tootmise igat etappi alates raviaine 
väljatöötamisest ja toormaterjali tootmisest kuni val-
mis ravimpreparaadini.

Paralleelselt töötubadele toimusid EPSA üldkoosole-
kud, mis kestsid kokku viis päeva. Üldkoosolekul on 
esindatud kõik EPSA liikmed, kokku 35 riiki. Suure-
matel riikidel, nagu Prantsusmaal, kus on rohkem kui 
üks tudengiorganisatsioon, on EPSA liikmeks tavali-
selt katusorganisatsioon. Väiksemalt riikidel liikmeks 
on aga kohalik tudengiorganisatsioon, nagu TÜRS. 
Igal riigil on üldkoosolekutel kaks ametlikku esinda-

jat. Koosolekutel on esindatud nii täisliikmed kui ka 
assotsieerunud liikmed, kellel puudub hääleõigus.

Kongressi esimene üldkoosolek oli meile kõige oluli-
sem osa sellest kongressist, nimelt seal käsitleti TÜR-
Si avaldust liituda EPSAga. Meile anti ettekande jaoks 
15 minutit ning kasutamise võimalust tutvustada üld-
koosoleku kohalviibijatele Tartu ülikooli, farmaatsia 
instituuti ja õppekava ning TÜRSi. Kohe pärast ette-
kannet ja järgnenud küsimusi toimus hääletamine. 
Meil ongi nüüd rõõm teatada, et TÜRS sai ühehäälselt 
EPSA 36ndaks liikmeks! Nüüd on EPSA poolt esinda-
tud kõik Euroopa Liidu riigid.

TÜRSi staatus EPSAs on praegu assotsieerunud liige 
ning aasta pärast Hollandi Baarlos EPSA 41. aasta-
kongressil meil on võimalik kandideerida hääleõigu-
sega täisliikmeks. Tänu liikmelisusele on kõigil TÜRSi 
liikmetel võimalus osaleda EPSA üritustel ning saame 
võta osa EPSA projektidest. EPSA kaudu Eesti far-
maatsia tudengitel on võimalus tuua oma arvamust 
välja ka Euroopa Parlamendi tasemel.

Kokkuvõttes olime väga positiivselt üllatunud sellest, 
kui hästi korraldatud üritusega oli tegemist. Sümpoo-
sionide ja töötubade teemad olid huvitavad ning need 
olid üldiselt suurepäraselt läbiviidud. Eriti raske oli 
valida ainult 13 töötuba, hea meelega oleksime osale-
nud samadel töötubadel veel teise nädala. Samuti jät-
sid EPSA üldkoosolekut organisatsioonist väga pro-
fessionaalse esmamulje. Elevusega ootame erinevaid 
projekte ning koostööd teiste tudengiorganisatsiooni-
dega. Soojalt soovitame igal tudengil vähemalt korra 
oma tudengielu jooksul kasutada võimalust võtta osa 
EPSA üritustest. Tegemist on hästi kasulikke ja maa-
ilmapilti avardavate üritustega, mis jäävad kindlasti 
aastateks meelde. Rohkem infot tulevaste ürituste 
kohta saate TÜRSi Liaison Secretary’lt, kellena alus-
tab Jere Niemi.

Üks meie juhatuse suurtest eesmärkidest selleks aas-
taks oli liituda EPSAga. See eesmärk oleks aga jäänud 
saavutamata ilma abita. Seepärast soovimegi lõpuks 
tänada Farmaatsia Instituuti, Eesti Apteekide Ühen-
dust ja Eesti Apteekrite Liitu abi ja toetuse eest, tänu 
millele saime oma eesmärgi täidetud ning TÜRS sai 
lõpuks EPSA liikmeks. Loodame, et ka tulevikus meil 
on võimalus saata oma tudengeid EPSA üritustele, 
sest seal meil on reaalne võimalus mõjutada otsuste 
vastuvõtmist.

Eesti hakkab digiretsepti andmeid 
vahetama piiriüleselt

Mari Asser, TEHIK andmearhitekt-standardimise juht 
Katre Pruul, TEHIK analüütik-standardija

Üha enam inimesi liigub erinevate riikide vahel 
nii töökohustuste tõttu kui ka õppimise või turis-
mi eesmärgil. Eesti riigi soov on tagada inimestele, 
olenemata sellest kus nad viibivad, vajalik arstiabi 
ja ravimid. 

Digiretsept on eestlase jaoks juba aastaid olnud mu-
gav lahendus, mis on igapäevaelu tavaline osa. Pal-
judes teistes Euroopa riikides on samuti digitaalsed 
retseptid kodanike poolt hästi vastu võetud. Mida 
rohkemates riikides digiretseptid kasutusele võe-
takse, seda enam tõuseb vajadus hakata vahetama 
digitaalsete retseptide andmeid. Andmevahetuse 
eesmärk on tagada, et inimene, kes vajab koduriigist 
eemal olles retseptiravimeid, saaks need võimalikult 
mugavalt, ilma paberretseptita välja osta. Lisaks 
oma inimeste paremale teenindamisele, soovib Eesti 
riik pakkuda teenuseid ka välisriikide kodanikele. 

Terviseandmete piiriülese vahetamise üleeu-
roopaline projekt

Euroopa Komisjon algatas 2015. aastal initsiatiivi, 
mille raames oli riikidel võimalus taotleda rahali-
si vahendeid piiriülese terviseandmete vahetuse 
ülesehitamiseks. Projektis osalemise eeldus oli, et 
riigis on olemas, kas digiretseptiteenus või on või-
malik edastada patsiendi haigusloo andmeid elekt-
roonselt. Eesti oli üks 16 riigist, kellele Euroopa 
Komisjoni andis vahendeid riigipoolsete teenuste 
loomiseks.

Piiriüleste terviseandmete vahetamise projekt al-
gas ametlikult 2017. aasta alguses. Projekti alu-
seks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse 
(TEHIK) ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 
leping piiriülese e-tervise teenuse riigipoolsete 
teenuste arendamiseks Eestis. Projekti realiseeri-
mise eest vastutab Eestis TEHIK, kuid kaasatud on 
mitmed osapooled, nagu Eesti Haigekassa, Ravi-

miamet. Üleeuroopaline projekt kestab kokku neli 
aastat. Eesti viib projekti  tegevusi ellu kahes etapis 
aastatel 2017-2020.

Olulised  tähtajad ja projektiga liitunud riigid

Eesti vaatest on üleeuroopalise digiretsepti vahe-
tuse realiseerimise puhul  olulised kaks  tähtaega: 

Alates 2018. aasta märtsist on Soome, Rootsi, 
Horvaatia või Portugali elanikul võimalik osta Ees-
ti apteegist ravimit oma kodukohariigis väljastatud 
digiretsepti alusel.

Alates 2019. aasta märtsist on Eesti isikukoodiga 
elanikul võimalik talle Eestis välja kirjutatud digi-
retsepti alusel osta retseptiravimit Soome, Rootsi, 
Horvaatia, Küprose, Kreeka, Ungari ja Itaalia ap-
teegist. 

Esimeste aastate jooksul on riikideülese andmeva-
hetuse realiseerimise eesrinnas ülal loetletud riigid, 
kuid tulevikus soovitakse, et teenus oleks ühtsetel 
aluustel kasutatav kõikides Euroopa riikides.

Milline on projektis Eesti roll?

Eesti osaleb projektis digiretsepti andmete ja pat-
siendi haigusloo kokkuvõtte jagamisega projekti 
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partnerriikide vahel. Riigid saavad otsustada, kas 
nad on suutelised täitma kogu andmevahetuse nõu-
ded või valivad üksnes andmete vastuvõtmise või 
väljastamise, ehk: 

• riigina A ehk patsiendi koduriigina, kes saa-
dab andmeid välja enda kodanike kohta, või 
• riigina B ehk patsiendile tervishoiuteenust 
pakkuva riigina, kes võtab välisriigist saabunud 
isiku digiretsepti või patsiendi haigusloo kokku-
võtte andmed vastu.

Projekti esimene etapp 

Projekti esimeses etapis keskendutakse välisriigis 
väljakirjutatud digiretsepti alusel ravimi väljamüü-
misele Eestis. Sellel perioodil toimuvad kõige suu-
remad muudatused välisriigi digiretseptiga seotud 
ravimite väljastamise tööprotsessides. Käesoleva 
aasta alguses alustati riigipoolsete arendustega, et 
võimaldada projektiga liitunud riikide vahel  digi-
retsepti andmeid vahetada. Aasta teises pooles toi-
mub projektiülene  testimine ning apteekrite koo-
litamine ja vajamineva teabe jagamine.  Esimene 
teenus avatakse laiemale avalikkusele 2018. aasta 
märtsis, mil teenusega liitunud teiste Euroopa rii-
kide kodanikud saavad Eesti apteegist oma  riigi 
digiretseptiga ravimeid  välja osta.  

Uuendused apteekri tööprotsessis

Eesti apteekrite jaoks on oluline hetk 2018. aasta 
märts, sest alates märtsist on projektis osalevate vä-
lisriikide (Soome, Rootsi, Horvaatia ja Portugali) ko-
danikel õigus retseptiravimeid Eesti apteegist välja 
osta  kodukohariigis väljaantud retsepti alusel. 

Kuidas toimub projektis osalevate riikide ela-
nikele väljastatud digiretsepti alusel ravimite 
väljaostmine?

• Teenuse kasutamiseks on apteekril kaks 
võimalust – kas võtta kasutusele riigi poolt 
pakutav portaal või apteegi infosüsteemi in-
tegreeritud lahendus. Hetkel toimub apteekrite 
infosüsteemide analüüsimine, et selgitada välja 
millist lahendust realiseerida. 
• Apteekri kohustuseks on välisriigi kodaniku 
tuvastamine tema isikutunnistuse alusel.
• Apteeker teeb valiku, mis riigi isiku kohta 
soovib ta andmeid pärida. 

• Isikut tõendavalt dokumendilt tuleb sises-
tada infosüsteemi isiku nimi ja isikukood või 
vastava riigi isikut tunnustav kood (teatud juh-
tudel sünniaeg). Infosüsteem annab ette iga rii-
gi puhul isiku tuvastamiseks nõutud andmete 
selgituse.  
• Peale tuvastamist saab apteeker teha päringu 
vastava välisriigi isiku retseptide loetelu näge-
miseks, mille hulgast on tal võimalik valida ra-
vimi müügiks vajalik digiretsept.
• Retsepti väljamüüki tehes edastab apteeker 
teise riiki tagasi müügiinfo ja veendub, et saab 
välisriigi digitaalsest kontaktpunktist poeitiiv-
se vastuse. 
• Positiivse vastuse saamise järgselt on ap-
teekril õigus kliendile ravim väljastada. 

Riigiüleste digiretseptide andmevahetuse puhul 
rakenduvad ka teatud piirangud, lähtuvalt Euroo-
pa Liidu direktiividest (näiteks narkootilised ja 
psühhotroopsed ravimid) ja ka tulenevalt riikide 
õigusruumist ning tööprotsessidest. Välisriigi di-
giretsepti puhul ei arvestata soodusmäärasid, sel-
lisel juhul maksab isik alati ravimi täishinna ning 
tal on õigus oma koduriigis soodustuse osa taga-
si taotleda. Ravimi väljamüüki tehes rakenduvad 
alati väljamüüki tegeva riigi õigused ja apteekril 
on õigus ravimi väljamüümisest keelduda, kui 
väljamüügi aluseks olev informatsioon puudub, 
on ebapiisav või põhjuseks on  muu väljamüüki 
takistav asjaolu.

Teenuse arendamine ja tegevuste planeerimine on 
tänaseks töös. 2017 aasta teises pooles on  planee-
ritud Eestis korraldada mitmeid teavitustegevusi,  
eesmärgiga pakkuda  kõikidele teenusega seotud 
osapooltele  sisulisemat teavet nii teenuse olemu-
se kui ka selle rakendamise kohta. TEHIK-u ees-
märgiks on realiseerida Eestis teenus, mis on mu-
gav nii apteekrile kui ka digiretsepti kasutajale.
Eestis hakkab tehnilist lahendust haldama TEHIK, 
kelle ülesandeks on tagada teenuse sisuline ja 
tehniline toimimine ning kasutajatoe pakkumine. 
Analoogne kontaktpunkt on olemas igas projekti 
partnerriigis. 

Küsimuste korral või täpsema info saamiseks pa-
lume ühendust võtta TEHIK-u üldtelefonil 694 
3900 või e-kirja teel info@tehik.ee.

Elanikud on apteegiteenusega rahul

Kaidi Sarv, Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor

Sotsiaalministeeriumi avalikustatud Kantar Emori uuring eesti elanike hinnangutest 
tervisele ja arstiabile näitas, et kõige enam on elanikud rahul just apteegiteenusega.

Apteegiteenust peab Eestis väga hästi ja hästi kätte-
saadavaks 96% elanikest. Kahel varasemal aastal oli 
see samal tasemel. See 2% vastajatest (30 vastajat), kes 
teenuse kättesaadavusega rahul ei ole, toob kõige sage-
damini välja seda, et apteegid asuvad kaugel (64%), aga 
mainitakse ka ebasobivaid lahtiolekuaegu ning aptee-
kide vähesust.

Ravimite kohta saadakse infot peamiselt apteekrilt 
(67%), tervishoiutöötajatelt (arst, meditsiiniõde, äm-
maemand) (65%) ning ravimi pakendi infolehelt (43%). 
Muude allikate osatähtsus on tunduvalt väiksem. Näi-
tajad ei ole viimase nelja aasta jooksul muutunud.
Vastanutest 65 % sai apteekrilt nõu ilma küsimata, 19 
% juhtudest anti selgitusi küsimise peale. 9 % vastanu-
test apteekrilt nõustamist ei saanud, 3 % vastajatest ei 
olnud apteegist ravimeid ostnud ning 3 % ei osanud 
küsimusele vastata.

Retseptiravimite ostmine

Retseptiravimeid on viimase 12 kuu jooksul ostnud 
73% elanikest. See näitaja on viimase kolme aasta lõikes 
olnud sama. Enam on retseptiravimeid ostnud naised 
ning 60–74-aastased inimesed.
98% retseptiravimeid ostnutest on praeguse ravimite 
väljakirjutamise ja apteekidest kättesaamise korraga 
tervikuna rahul. Ka kahel varasemal aastal oli see näi-
taja samal tasemel.

Retseptiravimite väljakirjutamisel on esinenud prob-
leeme 12%-l. Võrdselt mainiti, et arst ei uurinud, kas 
ravim on patsiendile rahaliselt jõukohane, arst ei selgi-
tanud piisavalt ravimi kõrvaltoimeid, samuti ei andnud 
teavet, kas väljakirjutatud ravimit võib asendada mõne 
teisega (kõiki probleeme mainis 5% retseptiravimeid 
ostnutest). 3 % tõi probleemina välja seda, et neile pole 
piisavalt selgitatud, miks kirjutati välja just see ravim.

Retseptiravimite väljaostmisel apteegist on prob-
leeme kogenud 15% viimase 12 kuu jooksul retsepti-

ravimeid vajanud patsientidest. See näitaja on eelmise 
aastaga samal tasemel. Kõige levinum probleem on 
väljakirjutatud ravimi puudumine apteegis (10%). Selle 
probleemiga puutusid kõige enam kokku 40-49-aasta-
sed, halva tervisega (18%) ja krooniliselt haiged inime-
sed (13%). Muid probleeme mainiti oluliselt vähem.

Retseptiravimi väljaostmise viimasel korral said sood-
saima hinnaga ravimit valida 50% elanikest. 11% ei saa-
nud seda valida, 22% ei soovinud seda ja 14% ei osanud 
seda küsida. 25% elanikest ei saanud valida soodsamat 
ravimit, kuigi oleksid seda soovinud. Võrreldes kahe 
viimase aastaga ei ole elanike võimalused soodsama 
hinnaga ravimit valida paranenud.

Nende hulgas, kes ei saanud soodsama hinnaga ravimit 
valida (kuigi oleksid soovinud), on keskmisest enam 
20–39-aastaseid ja vähem 50–74-aastaseid.

28 % küsitletutest on viimase 12 kuu jooksul jätnud 
retseptiravimi välja ostmata. Põhjustena mainiti üsna 
võrdselt haiguse möödumist (9%), unustamist (7%) ning 
seda, et väljaostmine ei olnud rahaliselt võimalik (7 %). 
Need näitajad ei ole muutunud.

Uuringu üldised järeldused

Eesti tervishoiukorraldust hindab heaks umbes pool – 
51% – Eesti 15–74-aastastest elanikest. Rahulolu tervis-
hoiukorraldusega on vähenenud (varasemalt on näitaja 
jäänud 58–67% vahele). Arstiabi kättesaadavust hindab 
jätkuvalt heaks oluliselt väiksem hulk elanikest – 38%. 
Endiselt põhjustab kõige enam probleeme eriarstiabi. 
Perearsti vastuvõtuga koges probleeme vaid 8% ning 
hambaarsti puhul 7%. 
Kuigi rahulolu eriarstiga visiidi ajal on püsinud stabiil-
selt kõrgena (90%), kogetakse endiselt probleeme arsti 
juurde jõudmisega. Probleeme on aja saamisega eriars-
ti juurde (33% ei registreeritud kohe eriarsti järjekorda, 
31% ei saanud soovitud aega) ning ravijärjekordade 
pikkusega.
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Proviisorist proviisoriapteegi omanikuks
Eesti Proviisorite Koda

2015. aastal vastu võetud Ravimiseaduse muudatuse 
kohaselt saavad enamusosalust omades apteeke asu-
tada vaid proviisorid. Seadusemuudatuse oponendid, 
keda esindavad peamiselt suurte apteegikettide ju-
hid väidavad, et proviisoritel puudub professionaal-
ne huvi ja majanduslik võimekus apteekide asutami-
seks. Nad toovad näiteid, et suurtes linnades ei ole 
uusi apteeke avatud. Kuid juba praegu on suurtes 
(kaubandus)keskustes apteeke liiga palju. 

Proviisoriapteegi avamise põhimõte on aga täiesti 
vastupidine suurte apteegikettide konkurentsi stra-
teegiale s t. eesmärk ei ole haarata teise apteegi(keti) 
turuosa, vaid pakkuda apteegiteenust seal, kus sel-
le järgi on vajadus. Mitmetes kohtades on kohalik 
elanikkond uue apteegi avamise üle tõeliselt tänulik. 
On selge, et osutades kohalikule elanikonnale ravi-
miabi  ja tegeledes terviseedendusega on proviisori 
tähtsust raske üle hinnata.  Positiivne tagasiside ko-
gukonna poolt innustab omakorda apteekrit tööta-
ma ja tõstma apteegiteenuse kvaliteeti.

Et inspireerida ja motiveerida kolleege unistama 
suuremalt, toome teieni mõned lood proviisoritelt, 
kes on juba leidnud võimalused enda plaanide teos-
tumiseks. Küsisime neilt, mis ajendas neid era-aptee-
ki asutama, kellena ja kus olid nad varem praktisee-
rinud, missugused eelnevad kogemused on kasuks 
tulnud, millised olid suuremad takistused ja problee-
mid apteegi asutamisel, kust said abi ja toetust ning 
mis pakub praeguse ameti juures enam rõõmu. 

Kirsti Vihermäe
Kiisa Apteegi omanik, proviisor

Eks nende asjadega on ikka nii, et üks asi viib teise-
ni jne. Sain oma viimasest töökohast koondamise ja 
jäin töötuks. Kuna ettevõtluskogemust mul oli ja ka 
kogemust ise enda tööandjana, tuli langetada otsus 
mida edasi teha. Meie kanti oodati apteeki 10 aastat, 
aga alati jäi see millegi või kellegi taha toppama ja 
tegelikult ei olnud siiani ka kohta, ruumide mõttes, 
kuhu oleks saanud apteeki teha. Lähim apteek asub 
8km kaugusel ja kuna ma seal ise natuke abiks käi-

sin, siis nägin kui palju meie kandi rahvast seda kü-
lastas ning otsustasingi proovida. Edasi kulges kõik 
juba loomulikku rada. Korraga vabanesid ruumid, 
külavanem ja teised aktivistid pooldasid ideed, vald 
oli nõus jne.

Minu tee siiani on olnud üpris kirju ja vaheldusrikas 
ning alati seotud meditsiini ja farmaatsiaga. Samal 
ajal kui omandasin Tallinnas farmatseudi kutset, oli 
mul võimalus aastake kooli kõrvalt Tallinna Farmaat-
siatehases (TFT) analüütikuna töötada. Keemia ja 
katsed meeldisid mulle väga ning ma töötasin TFT 
arendusosakonnas analüütikuna. Minu põhiülesan-
ne oli stabiilsuskontrolli analüüsid tehases toodetud 
ravimitele. Kohe kui kooli lõpetasin (1999) kutsu-
ti mind tööle Kadaka Apteeki, mis asus Mustamäel, 
toona väga populaarse Kadaka turu hoones. Kadaka 
Apteegis töötasin farmatseudina 3 aastat ja kuna eri-
ala valik mulle meeldis, otsustasin õpinguid jätkata 
Tartu avatud ülikooli proviisoriõppes. Kadaka Aptee-
gist kutsuti mind edasi äsja valminud Viimsi SPA-sse, 
uut haruapteeki avama. Tundus huvitav väljakutse, 
suurem vastutus, otsustusvabadus jne. Sealt edasi 
liikusin juba ravimfirma “magusat leiba” maitsma ja 
alustasin tööd ravimiesitlejana, kihutades mööda Ees-
tit ringi päris mitu aastat. Kuna olen ambitsioonikas, 
siis jäid ravimiesitleja kingad mulle kitsaks, ning ma 
jätkasin tööd tootejuhtina. Aastal 2010 võttis sõbran-
na mul varrukast kinni ja ütles, et tema unistab oma 
apteegist ning tal on koht kuhu apteek teha ka juba 
olemas. Vaja oli ainult proviisorit, kes asja pisut roh-
kem jagaks ja apteegis tööd teeks. Nii sündiski minu 
esimene apteek, kus veetsin 3 aastat. Samal ajal oli 
mul muidugi vaja kõige muuga edasi tegeleda ja ma 
sattusin ettevõttesse, mis tegeles meditsiiniseadmete 
arendamise, vahendamise ja müügiga. Mingil hetkel 
läksid meie teed sõbranna ja minu esimese apteegiga 
lahku ning mina läksin oma teed. Jätkasin meditsii-
niseadmetega ja olin osalise ajaga tööl ka apteegis, et 
mitte kvalifikatsiooni kaotada.

Ainus takistus apteegi asutamisel oli raha. Suka-
säärde ei olnud mul midagi kogutud ja kuna olin 
töötu, oli minu ainus sissetulek töötu abiraha. Siin 

tulid appi elukaaslane ja pank, sest suutsin neile 
oma idee maha müüa.

Ma olen eelnevalt puutunud kokku väga mitmete 
valdkondadega ja proovin alati võimalikult palju 
varem saadud kogemusi ära kasutada. Nt tänu me-
ditsiiniseadmetega töötamisele tunnen ennast selles 
valdkonnas päris hästi ja suuresti tänu sellele on 
meie apteegis võimalik määrata väga palju erinevaid 
tervisenäitajaid, alustades vererõhu mõõtmise ja lõ-
petades toidutalumatuse testiga.

Ainult apteegi ruumide renoveerimisel ei saanud 
ma raskemate töödega üksi hakkama ja vajasin 
kõrvalist abi.

Pean jätkuvalt tunnistama, et kõige suurem prob-
leem on majanduslik toimetulek, sest käive on siiski 
veel tagasihoidlik, aga kaupade eest tuleb maksta ja 
töötajatele samuti. Muid probleeme ma küll hetkel 
ei näe. Ka töötajaid jagub mul rohkemaks kui neile 
tööd pakkuda on.

Ilmselt saab seadusandlusega tõesti aidata ainult 
riik. Ravimite juurdehindluse piirmäärad kehtes-
tati 2005 aastal ja need kehtivad selliselt siiani. 
Sellise piiratud juurdehindlusega on majanduslik 
toimetulek just väikestele, proviisoriapteekidele 
väga raske. Aga vaatamata sellele on just nendes 
väikestes proviisoriapteekides teenindus väga 
kõrgel tasemel, sest külastatavus ei ole nii kõrge 
ja apteekril on kliendiga aega tegeleda. Samuti 
piirab osaliselt apteekide tegevust ravimireklaam, 
mis on samuti seadusega reguleeritud. Ehk minu 
tegevused klientide külastatavuse parandamiseks 
on vägagi piiratud ja klient teeb sageli mugavu-
sest oma ostud ära linnas käies.

Minu suurim rõõm on see, et ma ärkan igal hommi-
ku teadmisega, et ma teen seda, mida ma oskan ja 
seda, mis mulle meeldib. Ja kuna meie apteegi klien-
did on oma apteegiga väga rahul ja nad ütlevad seda 
meile lausa iga päev, siis see ongi üks SUUR RÕÕM.

Ülla Kaare
Kantremaa Apteegi omanik, proviisor

Lõpetasin Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste vald-
konna proviisori õppekava 1995. aastal. Peale üli-
kooli lõpetamist asusin tööle Viljandi Vana-Apteeki, 

kus töötasin aastani 2015 ning millest kaks viimast 
aastat töötasin juhatajana.

Kõik need aastad andsid väga hea töö korraldamise 
kogemuse, nt kuidas tegutseda põhiapteegis ja eri-
nevates haruapteekides ning mis on väikese apteegi 
probleemid, kuidas neid ületada ning millal ja kuidas 
anda endast parim.

Teatud hetkel olin valmis ise edasi tegutsema. Tead-
misi ja kogemusi olin aastate jooksul juba piisavalt 
kogunud ning Ravimiseaduse muudatus andis tõuke 
proviisori kui omaniku apteegi asutamiseks, mille 
üle on mul siiralt hea meel.

Apteegi asutamise juures väga suuri takistusi ei 
olnud. Pidin ennast kurssi viima kehtiva raama-
tupidamise ja majandustegevuse seadusandlusega. 
Kõik taustaandmed ja selgitused on võimalik in-
ternetist leida.

Abi sain perekonnalt ja headelt sõpradelt, kes os-
kasid soovitada, mida ja kus kohast juurde otsida.

Apteegi tegutsemise juures toob rõõmu klientide 
huvi ja hea koostöö partneritega. Partnerite, klienti-
de ja sõprade toetav sõna.

Ülla Kaare on see julge proviisor, kes pärast seadu-
semuudatust tegi esimese proviisoriapteegi. Apteek 
asub Viljandi linnaoasas, kus apteek oli varem ol-
nud ja kus vajadus apteegi järele oli endiselt olemas. 
Väga tubli ja tunnustamist väärt otsus!

Nende kahe proviisori lugu näitab, et proviisori-
te puhul on apteegi asutamine hästi läbi mõeldud 
ja tingitud paljuski kogukonna/piirkonna vajadu-
sest. Loomulikult peab apteek suutma majandus-
likult toime tulla ja selle peale proviisorid apteeki 
asutades ka mõtlevad. Samas on see ka elustiil ja 
kutsumus. Rõõm on näha nende proviisorite sil-
mis sära, kui nad oma tööd teevad ja see sama sära 
peegeldub vastu ka patsientidelt, kes on väga tä-
nulikud ja oma apteekritega rahul.

Edu ja õnnestumisi teile head hakkajad proviisorid!
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Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglaapteegi 
koostöö onko-hematoloogia kliinikuga

Keit Ilau, proviisor, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla onko-hema-
toloogia kliiniku onkoloogide ning haiglaapteegi 
proviisoriga koostati üle poole aasta kestnud pro-
jekti raames onkoloogiliste raviskeemide põhised 
juhendmaterjalid, mis on suunatud kasvajavastast 
medikamentoosset ravi saavatele patsientidele, ees-
märgiga tõsta patsientide teadlikkust läbiviidava 
ravi olemusest ning võimalikest kõrvaltoimetest. Ju-
hendmaterjalid on eelkõige patsientidele, kes saavad 
statsionaarselt või ambulatoorselt kasvajavastast 
ravi kindla raviskeemi järgi kasvaja paikme põhiselt. 
Juhendmaterjalid on üles ehitatud selliselt, et pat-
sient saaks lugeda asjakohast ülevaatlikku infot kas-
vajavastase ravi kohta, soovitusi nii haiglasoleku kui 
koduse elu korraldamiseks ravi saamise perioodil 
ning  teadmisi võimalike kõrvaltoimete tekkest ning 
nende leevendamise võimalustest. Materjal antakse 
patsiendile raviarsti poolt visiidi käigus.

Analoogseid projekte on erinevates riikides juba va-
rasemalt läbi viidud ning ka käesoleval juhul  võeti 
eeskuju Suurbritannias kasutusel olevast Macmil-
lani-nimelisest patsiendikesksest virtuaalkeskkon-
nast1, mis on mõeldud diagnoosi saanud onkoloo-
gilise patsiendi toetamiseks olulise informatsiooniga 
nii erinevatest üldistest kasvajat puudutavatest as-
pektidest (elukorraldusest, info võimaliku kaasuva 
ravi kohta) kui ka detailselt erinevate raviskeemide 
ning monoteraapiate olemusest.

Kokku koostati 41 erineva enamkasutatava raviskee-
mi infojuhendit, valdavalt parenteraalse ravi kohta, 
jättes välja suukaudse kasvajavastase ravi (nt türo-
siin kinaasi inhibiitorid, mis peamiselt on kasutusel 
mitteväikerakulise kopsuvähiga patsientidel) juba 
varasemalt koostatud põhjalike juhendite tõttu. 

Selliste patsiendile suunatud materjalide positiivne 
väljund võiks eelkõige ilmneda patsiendi informee-
rituse tõusus raviga seonduvate teemade kohta ja 
tõenäoliselt väiksemas vajaduses kontakteeruda ra-
viarstiga erinevate ravi toimel tekkinud lihtsamate 

probleemide lahendamise osas, mis säästab nii pat-
siendi kui arsti aega. Infomaterjal annab patsiendile 
ülevaate kõrvaltoimete tõsidusest – milliste kaebus-
te puhul peaks kindlasti kontakteeruma raviarsti või 
lausa lähima valvehaiglaga (näiteks teatud raviga 
kaasneda võivad hingamisraskused ja viited kopsu-
toksilisusele), milliseid ravi toimel tekkinud kõrval-
nähte on võimalik patsiendil endal leevendada (näi-
teks erinevad dermatoloogilised kõrvaltoimed, mida 
on võimalik ravida käsimüügipreparaatidega) ning 
milliste nähtude esinemisest peaks patsient lihtsalt 
teadlik olema (näiteks uriini muutumine punakaks 
epirubitsiini ja doksorubitsiini toimel). Lisaks on in-
fomaterjaliga tutvumine patsiendi jaoks hea ooteaja 
sisustamise viis haiglas.

Ellu viidud projekt on hea näide sellest, kuidas haig-
laapteekrid saavad olla kaasatud erinevatesse haig-
laülestesse projektidesse, pakkudes oma erialaste 
teadmistega lisaväärtust patsientide elukvaliteedi 
parandamisele.

Näide rinnavähi ravis kasutatava 
raviskeemi FEC 

patsiendimaterjalist 

TEILE, KES TE SAATE KASVAJAVASTAST RAVI
RAVISKEEM: FEC

1. Ülevaade

Mis on kasvajavastane ravi?
Kasvajavastased ravimid mõjutavad rakkude pal-
junemist ja jagunemist kudedes ning on suunatud 
vähirakkude hävitamisele. Kõrvaltoimed tekivad 
ravimite toimest normaalkudedele ja -rakkudele. 
Kõrvaltoimed ja nende tugevus on inimestel erinev, 
kuid need on enamasti pöörduvad ja tõenäoliselt 
vaevused kaovad. Lisaks vähivastastele ravimitele 
saab patsient ka iiveldusvastast ravi. Ravi süvendab 
väsimuse ja jõuetuse tunnet ning võib tekitada libii-
do langust.

Enne ravi alustamist tuleb patsientidel anda vere-
proov, et arst saaks hinnata, kas patsiendi seisund 
võimaldab kasvajavastaseid ravimeid manustada.
Kasvajavastased ravimid valmistatakse igale inime-
sele individuaalselt haigla apteegis ning tuleks ar-
vestada, et nende valmistamine võtab aega.
Soovitused: 

• Ravi ajal tuleks jätkata võimalikult tavapärast 
elustiili
• Väsimust vähendab kerge füüsiline aktiivsus
• Enesetunde muutustest tuleks rääkida med.
õele /arstile
• Vähemalt paaril päeval peale ravi tuleks juua 
piisavalt vedelikku
• Päev enne ravi ja ravi ajal vältida alkoholi ja 
vitamiinpreparaatide kasutamist
• Teavitage arsti kõikidest ravimitest, toidulisan-
ditest ning taimsetest preparaatidest, mida hetkel 
kasutate

TOIMEAINE NIMETUS 

Tsüklofosfamiid

 

• Retsepti vajadusest teavitada arsti juba vastu-
võtule tulles

2. Ravi läbiviimine

Enne kasvajavastaste ravimite manustamist võidak-
se manustada ka kõrvaltoimeid (iiveldus, allergilised 
reaktsioonid) vähendavaid ravimeid (ajaline kestvus 
ca 15-30 min).

Teile määratud raviskeemis FEC on kolm ravimit:

Ravimitest tulenevad sagedasemad kõrvaltoimed ja nende leevendamine:
VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED SOOVITUS/SELGITUS 

– põhjuseks peale 

vähesus

Kui tekib palavik üle 38 °C, tuleb koheselt võtta ühendust 
arstiga või pöörduda EMOsse;
kui väike palavik (alla 38 °C) püsib üle kahe päeva, tuleb 
koheselt võtta ühendust arstiga või pöörduda EMOsse.

Juuste väljalangemine 3 nädalat peale ravi alustamist ning on 
enamasti pöörduv; 
katke päikese käes olles pead, et vältida nahapõletust.

Kõhulahtisus Jooge rohkelt vedelikku; kõhulahtisuse korral võtke üks kuni 
di 2mg tabletti kuni neli korda päevas; raske 

kõhulahtisuse korral (üle viie korra päevas) võtke koheselt 
ühendust arstiga või pöörduge EMOsse.

Põletikuline ja/või haavandunud õrnalt
kasutage süljeeritust soodustavaid suuhooldusvahendeid; 
määrige suu limaskesta astelpajuõliga; kasutage 

vältige happelisi jooke ning vürtsikaid ja soolaseid toite;

Uriini värvumine punakaks On põhjustatud toimeaine epirubitsiin poolt ning võib 
kuni kaks ööpäeva pärast ravi; toime on mööduv ega 
põhjusta komplikatsioone.

Põiepõletik, vähene veri uriinis
(tsüstiit, uriinis punaverelibled ehk 

Ravi võib ärritada põit ning tekitada ebamugavustunnet 
urineerimisel; jooge vähemalt 2 liitrit vett vähiravile 
järgneva 24 tunni jooksul.

kuivus, ketendus, naha koorumine, lõhed
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Uuenenud haiglaapteegid
Tallinna Lastehaigla apteek

Ulvi Männik, apteegi juhataja
SA Tallinna Lastehaigla

Tallinna Lastehaigla apteek kolis sel kevadel haigla 
teise korpusesse. Laste Vaimse Tervise Keskuse ehi-
tamine lastehaigla kõrvale andis võimaluse täituda 
apteegi kauasel unistusel – kui lastepsühhiaatrid ja –
psühholoogid uude majja kolisid, vabanes teiste ruu-
mide seas ka  vastsündinute ja imikute maja I korru-
se tiib. See oli väljapääs aastaid ruumikitsikuses ning 
seni laste-EMO pinnal töötanud haigla apteegile.

2016. aasta suvel valmis projekt, ruumide renovee-
rimine ja ümberehitus kestis kuid. Kevadel kolisime 
peahoonest uutesse ruumidesse maja teise tiiba. Va-
rasemalt on apteek tegutsenud veel kahes erinevas 
asupaigas haigla pinnal, alates haigla avamisest 1979 
aastast. 

Kolimine on toonud kaasa justkui uue hingamise. 
Ruumide ümberpaigutuse ja renoveerimise käigus 
on loodud meeskonnale suurepärased töötingi-
mused. Nagu eelmiseski asupaigas, on siin ruumid 
apteegikauba vastuvõtmiseks ja väljastamiseks, ap-
teegitaara ettevalmistamiseks, samuti lao-, assistee-
rimis-, puhke- ja duširuumid, kuid kõik on avaram 
ja valgusküllasem. Ka juhataja kabinet asub lõpuks 
apteegiala piirides. 

Ruumide paigutus on hästi läbi mõeldud ning tervik-
lik. Pindalalt võitsime juurde pea 200m2. Tarvikute 
ladustamiseks võtsime kasutusele releedel edasi-ta-
gasi roolitavad metallriiulid, mis on mahutavuses 
ja ruumi kokkuhoius asendamatud. Apteegitaara 
töötlemise ruum ning puhkeruum said uue mööb-
li ja väljanägemise. Kaupade väljastamise ruum on 
mahukam ja kaubakäruga väljumist lihtsustab ukse 
automaatne avamine ja sulgumine. 

Kuna kauba liikumine on suur, lihtsustab apteegi-
töötaja tööd kaubaukse avamine nupulevajutusega. 
Välisõhu sissetungimise eest on külmadel kuudel 
kilbiks läve kohal puhuv soojaõhukardin.
Lastehaigla apteek tellib, ladustab ja väljastab haigla 

osakondadele/teenistustele ravimeid, sidematerjali, 
haiglatarvikuid, enteraalseid toitusid, desinfektsioo-
nivahendeid ja operatsioonilisavahendeid, valmistab 
ekstemporaalseid ravimeid ja teostab ravimialast jä-
relvalvet haigla osakondades. 

Meie meeskonnas töötab kaks proviisorit, farmat-
seut, tehniline assistent ja farmatseudi abiline.

Tegeleme ka uute erialaspetsialistide koolitamisega, 
olles õppebaasiks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üli-
õpilastele. 

Koostöös arstide ja õdedega soovime pakkuda haig-
las kvaliteetset apteegiteenust ja nõustamist, et saa-
vutada parim tulemus laste tervise parandamisel. 

Suured tänud kõigile, kes on olnud abiks meie aptee-
gi sünni ja kasvamise juures! 

Kaitseväe keskapteek

Diana Vänt, apteegi juhataja
Kaitseväe keskapteek

Kaitseväe keskapteek tegutseb alates jaanuari lõ-
pust uutes ruumides aadressil Järve 34a, Tallinn. 
Kolimine uuele aadressile toimus koos teiste toe-
tuse väejuhatuse tervisekeskuse allüksustega. Ter-
visekeskuse eriarstikeskus, keskarstlik komisjon ja 
hambaravikeskus paiknevad territooriumi peama-
jas, kunagises Tsaari-Venemaa ehitatud ja Peterburi 
kaitseks mõeldud Tallinna merekindluse suurtüki-
väe staabihoones. Samas hoones paikneb ka äsja-
loodud riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK). 
  
Keskapteegi tarbeks ehitati ümber territooriumil 
paiknev hoovimaja. Kolimisega sai keskapteek oma  
kasutusse võrreldes varasemaga ligi kolm korda 

rohkem pinda, kokku 371 m2. Ruumide projektee-
rimisel pandi rõhku ravimite säilitamiseks sobilike 
tingimuste loomisele kui ka personali töökeskkon-
nale. Maja on varustatud kaasaegse kliimasüstee-
miga, kesksesse süsteemi ühendatud temperatuu-
ri- ja niiskussensoritega ning elektrikatkestuse 
korral automaatselt käivituva varugeneraatoriga. 
Keskapteegi kolme apteekri ja kahe varustuse oh-
vitseri kasutuses on nüüdsest kolm töökabinetti ja 
lao kontor, köök-puhkeala, sõdurikappidega varus-
tatud personali varustuse ruum, duširuumid, WC ja 
majapidamisruum. 
  
Kaitseväe keskapteek planeerib, korraldab ja teos-
tab Kaitseväe ravimite, meditsiinilise kulumaterjali, 
seadmete ja varustuse sisseostu, ladustamist ja väl-
jastamist väeosadele. Keskapteegi koosseisu kuulub 
ka meditsiiniladu, mis tegeleb meditsiiniseadmete 
ja varustuse käitlemise ning korrashoiuga. 

Suukaudsete vähiravimite              
koolitusprogramm apteekritele

Marika Saar, kliiniline proviisor, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Vähktõbi on üks enamlevinud haigestumuse põh-
jusi nii Euroopa Liidus kui ka maailmas terviku-
na. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
raportis on hinnatud, et vähki haigestumus tõuseb 
lähiaastatel veelgi 50% kuni 15 miljoni esmajuhu-
ni aastal 2020. Eestis diagnoositi Eesti vähiregistri 
andmetel 2014. aastal 8558 vähktõve esmajuhtu, 
millest 4258 oli  meestel ja 4300 naistel. Meestel on 
esmakordse vähidiagnoosina kõige sagedasemad 
eesnäärme- ja kopsuvähk ning naistel rinnavähk.

Kasvajavastase ravimeetoditest on kasutusel kirur-
giline ravi, kiiritusravi ning medikamentoosne ravi.

Traditsiooniliselt manustatakse kasvajavastaseid ra-
vimeid intravenoosselt ning see toimub põhiliselt 
kas haigla statsionaarses osakonnas või päevaravi 
keskuses. Viimastel aastatel on pidevalt suurenenud 

ka suukaudselt manustatavate vähiravimite osakaal. 
Suukaudsete ravimite manustamisel on mitmeid eeli-
seid, nagu näiteks mugavus ja paindlikkus patsiendile 
ning väiksemad kulud meditsiinisüsteemile. Samas 
on üles kerkinud ka mitmeid probleeme, nagu ravimi 
kõrvaltoimete õigeaegne märkamine ja nendele rea-
geerimine, ravimite ohutu käitlemisega seotud aspek-
tid ning ravisoostumus. 

Mitmed uuringud on näidanud, et vähiravimite 
manustamisviiside muutuste tagajärjel vajab pat-
sient üha enam multidistsiplinaarset lähenemist 
ning onkoloogide ja proviisorite koostööd. Kuna 
patsient saab enamjaolt oma suukaudsed ravimid 
jaemüügi apteegist, on väga oluline apteekri pii-
sav ettevalmistus onkoloogiast ja kasvajahaigetel 
kasutatavatest ravimitest, et nimetatud patsiente 
vajadusel nõustada.

Tallinna Lastehaigla apteegi kollektiiv

Uus ravimite ja meditsiinitarvikute ladu
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Kas apteekrid on valmis vähipatsientidele nõu ja 
abi pakkuma? Viimastel aastatel on sellele küsi-
musele püütud vastust leida erinevais paigus üle 
kogu maailma. 2014.aastal avaldati Kanada jaeap-
teekrite hulgas läbiviidud küsitlus, mille kohaselt 
suurem osa neist väitis, et ei oma piisavalt tead-
misi, et kasvajahaigeid nende ravimite osas nõus-
tada ning tunnistasid, et vajavad selles vallas koo-
litusi. 2011.aastal viidi sarnane uuring läbi Eesti 
jaeapteekrite hulgas ning selle tulemused näitasid 
selget vajadust spetsiaalse koolituskava väljatöö-
tamiseks jaeapteekritele.

EPIC koolitusprojekt 
ja selles osalemine

2015. aastal avanes Eesti Haiglaapteekrite Seltsil 
(EHAS) võimalus osaleda rahvusvahelises projek-
tis (EPIC - Empowering pharmacists to improve 
health care for oral chemotherapy patients), mille 
fookuses on pakkuda apteekritele koolitust ja teh-
nilisi abivahendeid, et suukaudset vähiravi saa-
vaid patsiente apteegis paremini nõustada. EPIC 
projekti eestvedaja on Euroopa Onkofarmaatsia 
Selts ning lisaks Eestile osalevad projektis Saksa-
maa ja Sloveenia. Projekti üheks kaasrahastajaks 
on Euroopa Liit.

Nimetatud koostööprojekti raames korraldab 
EHAS apteekritele e-koolituse. 

E-kursuse eesmärgiks on pakkuda apteekritele 
täiendõpet onkoloogia ja onkofarmaatsia vallas, 
et paremini kasvajaliste haigustega patsientidele 
apteegis ravimialast nõu ja abi anda.

Kursus on mõeldud kõikidele apteekritele, kes 
töötavad kas üld- või haiglaapteegis ja kes täna 
või ka tulevikus väljastavad patsientidele suu-
kaudseid kasvajavastaseid ravimeid.

Koolitusvormiks on valitud e-koolitus, et võimal-
dada praktiseerivatele apteekritele võimalikult 
paindlikku õppimisvõimalust. Õppija saab loen-
guid kuulata talle sobival ajal ja kohas. Samas on 
võimalik alati ka õppejõududega suhelda ja neilt 
küsimusi küsida.

Täpsema info koolituse sisu 
ja osalemise kohta leiate Eesti 

Haiglaapteekrite Seltsi kodulehelt 
www.ehas.ee/epic

E-koolitusel osalemine on tasuta ja selle läbi-
mine annab 13 täienduspunkti.

Kursus saab teoks tänu osalemisele projektis "664509/
EPIC", mida finantseeritakse Euroopa Ühenduse Tervi-
seprogrammist (2014-2020).
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Praktika üldapteegis
Anu Uus, Apotheka Tamme Apteegi juhatja-proviisor

Proviisori amet on vana ja väärikas. Samas on far-
maatsia üks kiiremini arenev valdkond maailmas. 
Farmaatsia eriala võimaldab väga erinevaid välja-
kutseid, seda nii teaduses, tööstuses, hulgi- kui ka 
jaemüügis. Lisaks on apteekri amet huvitav kom-
binatsioon meditsiinist, müügist, teenindusest, elu-
kestvast õppest, majanduslikust mõtlemisest ja ee-
tikast. 

Ülikoolis õppides omandavad tudengid teoreetilisi 
teadmisi, kuid apteegi igapäevaseks tööks vajali-
kud oskused ja üldse arusaama, mida töö apteegis 
tegelikult tähendab, annab ikkagi praktika edasises 
apteegitöös. Mulle tundub, et tudengite teoreetilised 
teadmised lähevad küll järjest paremaks, kuid vajaka 
jääb apteekrile väga vajalikust suhtlemisoskusest – 
seda just patsiendi vajaduste väljaselgitamise osas. 
Suheldes igapäevaselt patsientidega, tuleb ka oskus 
ning mõnel juhul ka julgus küsida, kuulata, kuulda, 
selgitada ja nõustamisel kasutada patsiendile aru-
saadavaid sõnu. Seega ei tohi alahinnata apteegi 
praktika vajadust.

Kollektiivne areng

Praktikantide juhendamine on vastutusrikas, välja-
kutseid esitav ja väga huvitav töö. Kui praktikant 
tuleb apteeki tööle, on tema esmane juhendamine 
päris ajakulukas ja kahjuks on ka seadused prakti-
kandi õiguste reguleerimisel puudulikud. Päris ise-
seisva töö õigus neil puudub, kuna ravimiseaduses 
§29 (4) on kirjas, et “proviisoriks või farmatseudiks 
õppivad isikud võivad apteegiteenust osutada ainult 
ametliku õppekava raames, omades praktikale suu-
namist tõendavat dokumenti, ning proviisori või far-
matseudi järelevalve all“. 

Lihtsamaid töölõike nagu kauba vastuvõtmine ja 
kauba paigutamine riiulitesse saavad nad siiski täita 
iseseisvalt. Ajapikku omandavad tudengid praktili-
sed oskused, tööks vajalikud teadmised ning osale-
vad edukalt apteegi igapäevatöös. Juhendajale jääb 
lõpuks ainult nõuandev ja kontrolliv ülesanne. 

Tartus Tamme apteegis on tudengid ühe osana 
praktikast esitanud väikese ettekande meie poolt 
valitud teemal. Ettekanne on tavaliselt koolis mit-
tekäsitletavatest kaubagruppidest ja sellistel tee-
madel, mis meid ennast huvitab, kuid mille põh-
jalikumaks uurimiseks aega napib. Ettekanded on 
olnud käsimüügis olevate niisutavate silmatilkade 
erinevustest, ultraheliinhalaatorite ja kompresso-
rite võrdlusest, uuematest haavahooldusvahendi-
test, liigestele mõeldud preparaatide võrdlusest 
jne. Ettekanded on lühikesed, tavaliselt tabeli ku-
jul. Kasu on olnud mõlemapoolne. 

Praktikantidele anname lahendada ka erinevaid 
apteegis ette tulevaid situatsioone. Kuna me la-
hendustele piire ette ei sea, on tulemused olnud 
väga huvitavad ja harivad kogu personalile, et 
praktikant ei ole apteegis koormaks – neist on 
palju abi ja nad panevad kogu kollektiivi arenema.

Praktika osade kaupa

Praeguseks ei ole enam Tartu Ülikoolile kuuluvaid 
apteeke ja kõik tulevased proviisorid peavad ise 
leidma endale praktika läbimise kohad. Tartu Üli-
kooli poolt soovitatav praktikabaaside nimekiri 
on üleval Farmaatsia Instituudi kodulehel. Tartu 
Ülikooli proviisorõppe üliõpilaste apteegipraktika 
kestab 6 kuud ja toimub 5. kursusel. Praktikabaasi 
sobivuse peab kinnitama Tartu Ülikooli praktika-
juhendaja. Kui praktikabaas vastab kõigile tingi-
mustele (sh ravimite valmistamine), saab praktika 
teostada ühes kohas. Kui ei, on võimalik praktika 
jagada osadeks. Selleks, et läbida osa praktikast 
haiglaapteegis, peavad tudengid esitama haiglaap-
teegile motivatsioonikirja. Samuti on olemas või-
malus läbida ravimite valmistamise praktika mõ-
nes teises apteegis. Näiteks on sellel aastal Tamme 
apteegi põhipraktikal üks tudeng, kuid ravimite 
valmistamise praktika läbib meil kolm tudengit, 
kelle põhipraktika kohaks on Lõunakeskuse ap-
teek ja Tasku apteek.
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Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist pärit praktikante 
satub Tartu apteekidesse harvem. Praktika läbiviimi-
ne on sama nagu proviisoritel, kuid see kestab pisut 
lühemat aega. Kui kõrgkooliõpilane on enda prak-
tika jaoks apteegi välja valinud, vajab ta praktika-
baasile ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaat-
sia õppetooli heakskiitu. Õppetooli soovitatud 
praktikabaaside nimekiri on üleval nende kodule-
hel. Paljud meie apteekides olevad praktikajuhen-
dajad on läbinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
poolt korraldatud praktikajuhendajate koolituse.

Läbides praktika erinevates apteekides (haiglaap-
teek, tervisekeskuseapteek, ostukeskuse apteek), 
saab tulevane töötaja selgema ettekujutuse, mis 
teda ees ootab ja mida ta ikkagi ise teha soovib. 
Vahel mulle tundub, et noored teavad täpselt mida 
nad ei taha, kuid mida tahavad, seda ei tea. Mit-
mekülgne praktika aitab neil edaspidi kindlamalt 
otsustada ja sellega jäävad ära nö „töökohtade 
proovijad“.

Ravimite valmistamist 
üha vähem

Mõni sõna ka ravimite valmistamise praktikast. 
Tõsi on, et apteekides valmistatakse ja jaenda-
takse ravimeid aasta-aastalt järjest vähem. Pal-
judes apteekides ei ole ja arvatavasti ka ei teki 
vajadust ravimeid valmistada, sest paljud arstid 
ei kirjuta välja ekstemporaalseid retsepte. Kuid 
kindlasti jääb alles vajadus valmistada ravimeid 
väikelastele, kellele ei ole Eesti turul saada vaja-
likus annustes ravimeid. Üldapteegis on ravimite 
valmistamine tõeline väljakutse: kui kõrvale jät-
ta ravimite valmistamise ruumidele kehtestatud 
nõuded, tööjõu- ja aja kulu, siis on ka ravimite 
valmistamiseks vajalike raviainete kättesaadavus 
halb. Vajalikke raviaineid ei ole tihti võimalik tel-
lida, pakendid on väga suured ning paljud apteeki 
tellitud raviained lähevad lõpuks mahakandmise-
le. Kõigest eelnevast tulebki vajadus, et praktika 
käigus peaksid tudengid õppima ravimeid valmis-
tama ja ekstemporaalseid retsepte käitlema. Võib 
juhtuda, et ravimite valmistamise praktika jääbki 
ainsaks ravimite valmistamise kogemuseks.

Koostöö ülikooliga

Sügisel alustab Terve Pere Apteek koostööd Tartu 
Ülikooliga. Vaikselt oleme koostööga juba algust 
teinud. Terve Pere Apteekides läbivad praktikat 
paljud viimase kursuse tudengid.  Lisaks selle-
le viisid sügisel Lõunakeskuse, Tasku ja Tamme 
apteekrid läbi seminari IV kursuse tudengitele 
teemal „Ravimite juurdehindluse ja ravimite müü-
gihindade arvutamine“. II kursuse farmaatsiatu-
dengid läbisid propedeutilise praktika meie aptee-
kides. Lisaks avanes Tamme apteegi proviisoritel 
võimalus läbi viia käsimüügiravimite seminar TÜ 
arstiteaduskonna günekoloogia residentidele. Se-
minar oli mõlemale poolele huvitav ja hariv. Loo-
dame sellist koostööd jätkata ka tulevikus. 

Praktikantide juhendamine on tõesti ajakulukas, 
tööjõukulukas ja pidevat enesetäiendust nõudev 
ettevõtmine. Kuid mida rohkem teadmisi ja os-
kuseid me noortele edasi anda suudame, seda jät-
kusuutlikumad oleme ise. 

Ülevaade proviisoriõppe 
haiglaapteegi praktikast ja selle 

korraldamisest haiglates
Mall Messimas, Mattias Moldau, Margit Tensok,  Stud. pharm., Tartu Ülikool

Marko Urbala, proviisor, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Igal aastal novembrist maini kohtab paljudes 
Eestimaa jaeapteekides tavapärasest rohkem tu-
dengeid. Enamasti on nende näol tegemist Tartu 
Ülikooli proviisoriõppe viimase kursuse üliõpi-
lastega, kellel on käsil praktiline poolaasta. Sel 
perioodil tutvutakse apteegi administratiivse ja 
majandustegevusega, kinnistatakse ning täienda-
takse juba olemasolevaid teadmisi käsimüügi- ja 
retseptiravimite kohta. Praktiline kogemus ei piir-
du aga ainult jaeapteekidega – tudengitele paku-
takse üha enam võimalusi läbida osa praktilisest 
poolaastast haiglaapteegis. 

Nagu jaeapteekides, nii tegeldakse ka haiglaap-
teekides ravimite valmistamise, väljastamise ja 
ravimialase nõustamisega. Erinevaks muudab 
kogemuse haiglaapteegis just konteksti vahetus. 
Lisaks mittesteriilsetele ravimitele valmistatakse 
haiglaapteegis ka aseptilisi ravimeid sealhulgas   
lahustatakse patsiendipõhiselt tsütostaatilisi ning 
bioloogilisi ravimeid. Ravimialane nõustamine 
toimub pigem proviisori ning õdede ja arstide 
vahel, mis soodustab meeskonnatööd. Mõlemad 
varustavad oma keskkonda ravimite ja meditsiini-
liste tarvikutega – jaeapteek apteegikülastajaid ja 
haiglaapteek erinevaid kliinikuid ning osakondi. 
Erinevalt jaeapteekritest osalevad haiglaapteekrid 
ka haiglate ravimipoliitika kujundamises. Lisaks 
sellele kuuluvad haiglaapteegi põhitegevuste hul-
ka haigla osakondades ravimite käitlemise järele-
valve teostamine, ravimialaste juhendmaterjalide 
koostamine, osalemine kliinilistes ravimiuuringu-
tes ja multidistsiplinaarsetes töörühmades (nt eri-
nevad komiteed jms). Sel aastal läbisid osa prakti-
lisest poolaastast haiglaapteegis 3 proviisoriõppe 
üliõpilast: Mattias Moldau PERH-s ning Mall Mes-
simas ja Margit Tensok TÜK-s. 

Praktika Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegis 
(kirjeldab Mattias Moldau)

„Kuna Tartu Ülikooli proviisoriõppe nelja aasta 
vältel on haiglaapteegi tegevustele pööratud vähe 
tähelepanu, astusin praktikale vastu üsna suures 
teadmatuses ja ootusärevuses. Tekkinud emotsioone 
aitas leevendada juhendajate poolt koostatud graa-
fik, milles oli planeeritud minu tegevus algavaks nel-
jaks nädalaks. Valmistusin selleks, et meelde on vaja 
tuletada väga palju õpingute jooksul unustatut ning 
juurde tuleb õppida palju, mis puudutab farmaatsiat 
haigla kontekstis, kus on 1200 voodikohta ning kus 
ravitakse aastas ligi 135 000 patsienti.

Peale erinevate töölõikude haiglaapteegis (ravimite 
valmistamine, ravimite käitlemise järelevalve osakon-
nas, ravimite analüüsimine, ravimite ostuprotsess ja 
muud) sain tutvuda kliinilise proviisori Laura Ora-
va tööga intensiivraviosakonnas ning veeta päeva 
nukleaarmeditsiini osakonnas, kus tutvusin radio-
farmaatsia proviisori Maanus Raua ning tema tööga. 
Sain näha ka töö mahtu, mida kujutavad kliinilised 
ravimiuuringud ning mis on proviisori roll ravimi-
uuringus. Lisaks võimaldati mul osaleda Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla erinevatel sisekoolitustel, Eesti Haig-
laapteekrite Seltsi XXII Kevadkonverentsil Pärnus ja 
haiglaapteegi kliinilise farmaatsia infotoas, kus käsit-
leti sellel korral angiotensiini konverteeriva ensüümi 
inhibiitorite ning angiotensiin II retseptori blokaato-
rite nefrotoksilisust ning nefroprotektiivsust.

Praktika möödus minu jaoks väga meeldivalt ja põne-
valt. Minu juhendajad olid väga aktiivsed ning tegid 
omalt poolt kõik, et minu kogemus oleks mitmekesine 
ja huvitav. Haiglaapteegi töötajad olid väga põhjali-
kud oma tööülesannete selgitamisel ning igati abival-
mid küsimuste tekkimisel nendele vastama.“

foto: a.u
u

s



Te
ad

us

Eesti Rohuteadlane (2/2017) 19

Praktika

18 Eesti Rohuteadlane (2/2017)

Praktika Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglaaptee-
gis (kirjeldavad Mall Messimas ja Margit Tensok)

„Kõigepealt tutvustati meile haiglaapteegi kollek-
tiivi ja ruume, kuhu apteek alles suhteliselt hiljuti 
kolis. Samuti tutvusime kõigi eelpool nimetatud 
haiglaapteegi põhitegevustega, enamikke neist 
tohtisime ise läbi proovida. Nii selgitati meile 
põhjalikult kliinikumi ravimipoliitikat ning räägi-
ti riigihanke kohuslaseks olemisega kaasnevatest 
iseärasustest. Samuti vaatasime proviisorite järe-
levalve all läbi mõningate patsientide kemoteraa-
pia raviplaanid ning arutlesime ravimite valiku ja 
võimalike kõrvaltoimete üle. Mõningates osakon-
dades ja lastekliinikus teostasime ravimite käsitle-
mise järelvalvet, mille raames kontrollisime muu-
hulgas kõigi ravimite hoiustamistingimusi ning 
eriarvestusele kuuluvate ravimite arvestuse print-
siipe Lisaks tutvusime praktika raames põhjaliku-
malt kliinilise proviisori tööga, kelle ülesannete 
hulka kuuluvad patsientide raviskeemide ülevaa-
tamine, ravimikasutuse hindamine, raviminfo ot-
simine ja edastamine erinevatest andmebaasidest, 
ravimikasutuse vigadega tegelemine ja personali 
koolitamine. Samuti võtsime osa haiglaapteegi si-
sekoolitustest, kus esinesime suuliste ettekannete-
ga: Mall rääkis Clostridium difficile infektsioonist 
ja selle ravist ning Margiti teemaks oli melatoniini 
kasutamise teaduspõhisus unehäirete ravis. 

Meie jaoks oli haiglaapteegi praktika kogemus 
igati positiivne ja hariv. Kollektiiv oli sõbralik 
ning toetav. Nad vastasid lahkesti kõikidele meie 
küsimustele ning kaasasid meid sujuva kergusega 
oma igapäevatöösse.“

Kokkuvõttes muutis haiglaapteegi kogemus prak-
tika vaheldusrikkamaks ja põnevamaks ning jul-
gustame kõiki nooremate kursuste üliõpilasi ise 
sellest kogemusest osa saama! Praktikaprogramm 
on hästi läbimõeldud ning laiendab teie kõigi eri-
alaseid teadmisi.

Haiglaapteegi praktika korraldamisest TÜ provii-
soriõppe V kursuse tudengitele (Marko Urbala)

Suure muudatusena võib välja tuua alates 
2015/2016 õppeaastast haiglaapteegi praktika 
muutmise proviisoriõppe õppekavas vabataht-
likuks. Kui varasemalt oli kõikidel tudengitel 

kohustus viibida kahenädalasel praktikal haig-
laapteekides, siis nüüdseks on see vabatahtlik ja 
osaleda saavad haiglaapteekri tööst sisuliselt hu-
vitatud tudengid. Praktika koha taotlemiseks tuleb 
esitada tudengil  ülikoolile motivatsioonikiri, mis 
on aluseks praktikakoha võimaldamisel ja prakti-
kabaasile omakorda valiku tegemisel. Kuna haig-
laapteekritena peame oluliseks pakutava õppe sisu 
kvaliteeti  ja individuaalset lähenemist sõltuvalt 
praktikandi huvidest, siis praktika kohtade arv on 
limiteeritud, piirdudes 5-6 tudengiga kursuse koh-
ta. Eesti Haiglaapteekrite Seltsi (EHAS) õppe- ja 
teadustöö töörühm tegi Tartu Ülikooli farmaat-
sia instituudile ettepanekud muuta haiglaapteegi 
praktika korralduse ja selle programmi põhiprint-
siipe. Meie ettepanekute eesmärgiks oli tagada 
võimalikult standardne väljaõpe ja teemade käsit-
lus sõltumata praktikabaasist. Hetkel on võimalik 
viibida praktikal neljas suuremas haiglaapteegis - 
Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaal-
haiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Pärnu Haig-
las. Valiku tegime lähtuvalt haiglaapteegi poolt 
pakutavatest teenustest. Nimetatud haiglates on 
apteegipoolseid tegevusalasid kõige rohkem. Siis-
ki peame oluliseks, et ka need tudengid,  kes  ei 
soovi sügavamaid teadmisi haiglafarmaatsiast, 
omaksid ülevaadet haiglaapteekide tegevustest ja 
erisustest. Selleks on õppekavas ette nähtud ka-
hepäevane kohustuslik kursus haiglafarmaatsiast, 
mille käigus annavad erinevate haiglaapteekide 
proviisorid detailse ülevaate meie igapäevatööst. 

Kokkuvõtteks võib nentida, et ellu viidud praktika 
korraldus on ennast igati õigustanud- saame haig-
laapteekritena oma igapäevatöö kõrvalt juhenda-
da tudengeid, kes on motiveeritud. Teisalt saame 
juhendajatena keskenduda pakutava väljaõppe 
sisukusele ja kvaliteedile. Loodetavasti innustab 
selline lähenemine ka  mõnd noort proviisorit 
mõtlema karjaäärivaliku peale haiglaapteekrina.

Kokkuvõte proviisoriõppe uurimistööst: 
Koaksiaalne elektrospinnimine koos faaside 
eraldumise meetodiga poorsete tuum-kest 

fiibermaatriksite valmistamiseks

Georg-Marten Lanno, TÜ proviisoriõppe üliõpilane 
Karin Kogermann, TÜ farmaatsia instituut

Elektrospinnimine (ES) on tänapäeval üks põ-
hiline nano- ja/või mikrofiibrite valmistamise 
meetod. Aegade jooksul on väljatöötatud üha 
keerulisemaid fiibersüsteeme, mis omakorda 
suurendab ES-e tähtust. Ravimite tehnoloogias 
tuntakse nano- ja mikrofiibrite vastu huvi uute 
ravimkandursüsteemide (DDS) loomisel. Fiibrite 
koostisse on võimalik inkorporeerida erinevaid 
raviaineid, tagades seega modifitseeritud raviai-
ne vabanemise. Loodud DDS-del on omane üks 
levinud probleem – raviaine vabanemisel esineb 
väga tihti esmane kiire vabanemise faas “burst 
release”. Probleemi vältimiseks on proovitud üha 
keerulisemaid DDS-e luua. Üheks potentsiaalseks 
kandidaadiks on koaksiaalne ES meetod, mille 
abil on võimalik saada kahefaasilisi fiibreid, mis 
omavad tuum-kest struktuuri. DDS-ide seisuko-
hast võib raviaineid lisada ühte või mitmesse faa-
si, vastavalt soovitud eesmärgile. Tänapäeval on 
DDS-idest kõige tähtsamaks süsteemiks sihitud 
(“site-specific”; “targeted”) DDS, mille abil saab 
raviefekti saavutada just soovitud kohas. Seetõt-
tu proovitakse ka ES-e meetodeid pidevalt edasi 
arendada.  

Monoaksiaalne ES on kujutatud joonisel 1. Nano- 
ja/või mikrofiibrite saamiseks on vaja polümeeri-
lahust, kapillari või nõela, kõrgepinge vooluallikat 
ning maandatud kollektorit. Pumba abil liigub po-
lümeerilahus kapillaari ning lülitades sisse välise 
vooluallika tekib kapillaari tipus oleva vedeliku-
tilga ning kollektori vahel tugev elektriväli. Elekt-
rivälja mõjul ning voolutugevuse suurenemise ta-
gajärjel hakkavad rolli mängima vedelikus olevad 
tõukejõud ning kapillaari tipus asuva vedelikutil-
ga tõmbejõud. Moodustub Taylori koonus, mille 
tipust väljuvad peenikesed fiibrikiud kollektori 

suunas. Enne kogumisplaadile jõudmist toimub 
solvendi aurustumine. Koaksiaalse ES-e korral on 
süsteemis kaks polümeerilahust (Joonis 2) ning ES 
tulemusena on võimalik saada tuum-kest struk-
tuuriga nano- ja/või mikrofiibreid (Huang et al., 
2003).

Joonis 1. Klassikaline monoaksiaalne elektrospin-
nimine (ES) [kohandatud(Li, Zhao, & Song, 2010)]

Joonis 2. Koaksiaalne elektrospinnimise (ES) mee-
tod [kohandatud(Qu et al., 2013)]
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Antud uurimistöös otsiti sobivaid 
materjale ja protsessiparameetreid 
koaksiaalse ES meetodi jaoks, et 
luua poorseid tuum-kestaga fiiber-
maatrikseid. Polümeeridena olid 
kasutusel polüetüleenoksiid (PEO) 
ja polükaprolaktoon (PCL). Sol-
ventidena kasutati kloroformi (CF), 
tetrahüdrofuraani (THF), metanooli 
(MET), dimetüülsulfoksiidi (DMSO) 
ja destilleeritud vett. Protsessipara-
meetritest varieeriti vedeliku voola-
miskiirust, kaugust kogujaplaadist, 
elektrivoolu tugevust ja keskkon-
natingimustest õhuniiskust (RH%). 
Kui sobiv kandjapolümeeri-solven-
di süsteem ja protsessitingimused 
olid leitud, uuriti ka mudelraviaine 
klooramfenikooli (CAM) inkorpo-
reerimisel toimuvaid muutusi fiibri 
struktuuris ning CAM-i vabanemist 
fiibermaatriksist. Fiibrite morfo-
loogiat uuriti skaneeriva elektron-
mikroskoobiga (SEM), raviaine tahke aine omadusi 
röntgendifraktomeetria, Fourier transformeeritud inf-
rapuna- (FTIR) ja Ramani spektroskoopiaga. Termilisi 
omadusi uuriti diferentsiaalse skaneeriva kalorimeet-
riga. Raviaine vabanemise uurimiseks teostati modifit-
seeritud dissolutsioonitestid.

Esmalt prooviti sobivaid parameetreid leida monoak-
siaalsel ES-e meetodil ning seejärel need üle kanda 
koaksiaalsele ES meetodile. Kasutatud polümeere ja 
solvente on võimalik näha tabelis 1. 

Monoaksiaalse ES meetodi jaoks oli sobivaim koos-
tis PEO 3% vesilahus ning PCL 15% polümeerilahus 
THF:DMSO segus (suhtes 9:1). Poorsus saavutati ainult 
kõrge õhuniiskuse 60% RH juures. Koaksiaalse ES mee-
todi rakendamisel selgus, et kõiki parameetreid pidi 
uuesti optimeerima. PCL-i kontsentratsiooni alandati 
12,5%-ni.

Seega leiti sobiv süsteem koaksiaalse ES meetodi jaoks. 
Poorsed tuum-kest struktuuriga fiibermaatriksid on 
näha joonisel 3, mis saavutati süsteemis, kus sisemi-
se faasina oli PEO 3% vesilahus ning välimise faasi-
na 12,5% PCL lahus THF:DMSO segus (9:1), 60% RH 
juures. Saadud fiibrite keskmine diameeter oli 4,1 μm. 
Selleks, et uurida CAM-i lisamise tagajärjel fiibrites 

Monoaksiaalne elektrospinnimine 

Polümeer Kontsentratsioon Solvent 

Koaksiaalne elektrospinnimine 

Tabel 1 Kasutatud polümeerid ja solvendid

PEO- polüetüleenoksiid; PCL- polükarprolaktoon; CF – kloroform; 
MET – metanool; DMSO – dimetüülsulfoksiid; THF –tetrahüdrufu-
raan; CAM - klooramfenikool

toimuvaid muutusi ning uurida raviaine vabanemist 
fiibritest valmistati neli fiibermaatriksit. Monoaksiaal-
se ES meetodil valmistati üks kontroll fiibermaatriks 
– 15% PCL-iga THF:DSMO segus (9:1) ning CAM-i 
sisaldav fiibermaatriks – 15% PCL-i THF:DMSO segus 
(9:1) + 4% CAM. Koaksiaalse ES meetodil valmistati 
kontroll fiibermaatriks - PCL 12,5% THF:DMSO (9:1) 
+ PEO 3% ning CAM-i sisaldav fiibermaatriks - PCL 
12,5% + PEO 3% + 4,096 % CAM. Raviaine füüsikaliste 
omaduste analüüsid tõestasid, et raviaine oli mõlemas 

ES süsteemis (monoaksiaalne vs koaksiaalne) amorfses 
vormis. Mõlema ES meetodi puhul oli võimalik valmis-
tada poorseid fiibreid, kuid raviaine lisamine muutis 
tunduvalt pooride suurust ning suuruse jaotust. SEM ja 
modifitseeritud dissolutsioonitesti tulemused näitasid, 
et kahjuks koaksiaalse meetodi puhul ei õnnestunud 
raviainet edukalt fiiberstruktuuri inkorporeerida.

Edaspidises uurimistöös on oluline veelgi optimeerida 
koaksiaalse ES tingimusi ja kohandada need sobivai-
maks ka raviaine juuresolekul ning teostada täienda-
vaid raviaine vabanemiseuuringuid.

Tänuavaldused: 

Antud uurimistöö on osa TÜ farmaatsia instituudi 
uurimisprojektidest PUT 1088P ja IUT34-18. SEM 

Joonis 3. PCL 12,5%/PEO 3% 60% RH (10000x suuren-
dus)

mõõtmiste ja röntgendifraktomeetriliste analüüsi-
de eest tänuavaldused H. Priks (TÜ tehnoloogiains-
tituut), J. Aruväli ja Prof K. Kirsimäe (TÜ Geoloogia 
osakond).
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Professor Ain Raali inauguratsiooniloeng
Toivo Hinrikus

Loeng toimus 28. veebruaril 2017. a kell 16.15 TÜ 
aulas. Loengu teemaks oli – Ta lendab lillest tabletti.

Ain Raal arutles filosoofiliselt selle üle kui vana on 
ravim. Ta rõhutas, et ravimid pärinevad algselt loo-
dusest, põhiliselt taimedest.

Paljud nüüdisaegsed ravimid on loodusliku pärit-
oluga ning  just taimedel põhinevate toidulisandite 
tarbimine näitab maailmas tõusujoont.

Ain Raal rõhutas, et kuigi meie tervist mõjutavate 
taimede teaduslik uurimine algas juba 19. sajandi al-
guses, on meie planeedi kõrgematest taimeliikidest 
ligi 90% ikka veel piisava põhjalikkusega uurimata.

Samas käivad ravimtaimede kasutamisega kaasas 
mitmesugused ohud ja probleemid. Ei saa märkima-
ta jätta ka nende toimeainete kehvast omastatavu-
sest inimorganismis. Sel ristteel kohtuvad loodus, 
inimkonna iidsed kogemused ja järjest uuenevad 
teadusuuringud.

Loengupidaja peatus küsimusel, kas loodus on täiuslik? 
Kas ning millisel määral ja milliste meetoditega tuleks 
looduslikke ravimeid inimese poolt n-ö ümber teha?

Ain Raal illustreeris tõstatatud küsimusi rohkete enda 
ja oma kolleegide poolt aastakümnete jooksul läbi vii-
dud katsete tulemustega.

Loengut oli kuulama tulnud erakordselt palju huvilisi 
– kolleege, õpilasi, sõpru jt.

Loengu lõpul esitati küsimusi, avaldati tunnustust 
farmakognoosia-professorile väärilise ettekande eest.

foto: an
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BaltPharm Forum 20
28.- 30.04. toimus Jurmalas 20. BaltPharm Forum, millest võtsid osa lisaks 
kolme Balti riigi apteekritele ka lektorid Rootsist, Portugalist, Hollandist ja 
Ukrainast. Sellel aastal toimunud foorumi fookuses oli arsti ja proviisori 

koostöö. 

ERT palus konverentsil osalenutel avaldada oma 
mõtteid äsjatoimunud üritusest.

Toivo Soosaar:
1998. aastal otsustasid Balti riikide farmaatsia seltsid 
taastada II maailmasõja poolt katkestatud regulaarse 
koostöö. Nii sündis BaltPharm Forum. Foorumid toimu-
vad igal aastal kordamööda kõigis kolmes riigis. Kuna 
mõtte algatajaks oli Leedu Farmaatsia Seltsi president 
prof. Eduardas Tarasevičius, toimus esimesene Balt-
Pharm Forum samal 1998. aastal Leedus Vilniuses. Järg-
misena kohtuti 1999. a. Lätis Bīrini lossis. Esimene Eesti 
Farmaatsia Seltsi korraldatud, järjekorras kolmas Balt-
Pharm Forum, toimus Häädemeestel. Meie korraldatud 
foorumid on toimunud veel Sangaste lossis, Pikajärvel 
Cantervilla lossis, Otepääl (2x), 2015. a. Pärnus.

Möödudunud 20. aastaga on BaltPharm Forum tei-
nud nii sisult kui vormilt läbi suure arengu. Olles 
algusaastatel põhiliselt seltside juhatuste ja nö 
aktiivi kohtumine kokku 20-30 osalejaga, suure-
nes osavõtjatjate arv aasta-aastalt, jõudes viima-
sel ajal juba paarisaja osalejani. Samuti on nüüd 
kaasatud ka farmaatsiatudengid. Suure panuse 
ürituste õnnestumiseks on teinud ka teised meie 
erialaorganisatsioonid ja -ühingud.

Foorumitel arutatud teemade ring on aastate väl-
tel hõlmanud meie eriala väga paljusid erinevaid 
tahke ja ühiselt on otsitud lahendusi antud ajahet-
kel päevakorras olevatele probleemidele. Laiene-
nud on ka lektorite ring. Esmastest omavahelistest 
aruteludest oleme jõudnud külalislektoriteni pal-
judest välisriikidest nii lähedalt kui kaugelt, kelle 
hulgas on olnud ka rahvusvaheliste erialaorgani-
satsioonide juhtfiguure, sh FIP-i president.

Rääkides BaltPharm Forumi kasutegurist, peab 
ütlema, et sellised kokkusaamised on kahtlemata 
väga vajalikud. Kuigi meie riigid ja sh farmaatsia 

ei arene sünkroonselt, kerkivad varem või hiljem 
sarnased probleemid kõikides riikides. See või-
maldab ühel riigil olla mõnes valdkonnas teistele 
teenäitajaks, ...või siis võimaldada teistel õppida 
tehtud vigadest. 

Öeldakse, et maailm muutub ja meie ühes selle-
ga, aga kas ikka alati nii väga muutume? Rääkides 
BaltPharmi veteranidega, kuuleb üha sagedamini 
nostalgilist igatsust esialgse, võiks öelda intiimse-
ma formaadi järele. Võib-olla ei peaks igal aastal 
korraldama üritust nii suurejooneliselt, ehk võiks 
kaaluda teatud perioodilisusega nö mini-Foru-
mi korraldamist? See võimaldaks laiendada ka 
võimalike toimumispaikade ringi, sest vähemalt 
Eestis on selliste suurte ürituste läbiviimiseks so-
bivate kohtade arv üsna piiratud, rääkimata asja 
finantsilisest poolest.

Anita Gailan:
BaltPharm Forum – Baltimaade farmaatsiaalaste 
erialaorganisatsioonide ühisüritus. See igaaastane 
oma eriala armastavate kolleegide kokkusaamine 
on 20 aasta jooksul läbi teinud silmapaistva aren-

gu. Alates aastast 1998 on osalejate arv kasvanud 
30-st kuni 300-ni. Samas on märgata osalejate tuu-
mikut, kes on traditsiooni säilimisse panustanud 
pikaajaliselt. 

Üritus on muutunud rahvusvaheliseks. Läbi aas-
tate on kaasatud lektoreid Soomest, Inglismaalt, 
Poolast, Saksamaalt, USA-st, Rootsist, Taanist. 
Ürituse organiseerijad annavad panuse, et käsit-
letavad teemad oleksid igati aktuaalsed ja päe-
vaprobleeme käsitlevad. Korduvalt tõdeme, et 
Baltimaade farmaatsiavaldkond on oma arengult 
suhteliselt sarnasel tasemel. Meil on paljuski sa-
mad lahendamist vajavad kitsaskohad ja valdkon-
nad. Paljuski saame olla uhked saavutatu üle, sest 
nägemus oma eriala arengust on olnud ja on sa-
masugune. Eesmärgiks on farmaatsiaeriala eden-
damine, erialaste teadmiste kvaliteedi tõstmine, 
patsiendikeskne lähenemine.

Ürituse toimumise kohad on kodustest mõisahoo-
netest tulnud välja esinduslikesse hotellidesse ja 
konverentsikeskustesse. See on võimaldanud kaa-
sata rohkem huvilisi.

BaltPharm Forumil on oma hing, oma väärtus, 
oma tunnetus. Seda tasub kogeda. See nagu haarab 
kaasa ja kutsub ikka ja jälle aasta-aasta järel osa-
lema. Sel aastal Jurmalas toimunud juubelihõngu-
line BaltPharm Forum tõestas, et üritus elab edasi 
jõuliselt ja kaasab igas vanuses kolleege. Südant-
soojendav on näha osalemas farmaatsiatudengeid 
ja palju noori eriala entusiaste. Seega jõudu ja edu 
farmaatsia väärtuste hoidmisel ja pikka iga meie 
ühisele üritusele. 

Kristiina Sepp:
Kiitus lätlastele, kes said taaskord suurepäraselt 
hakkama! BaltPharm Forum oli mitmekesine, hu-
vitav, meeliergutav konverents, mis pakkus kõi-
gile kolmele Balti riigile uusi teadmisi, kuidas ja 
millisel moel apteegiteenust uuele tasemele viia. 
Kahjuks pidi nii mitmegi väljastpoolt Baltikumi 
pärit esineja puhul tõdema, et meie apteegiteenus 
on üsna maha jäänud ning vajaks kiiremas kor-
ras turgutust, et uuele tasemele jõuda. Samas on 
Eesti seadusloomesse aasta-aastalt pandud ette 
komistuskive, mis on takistanud apteegiteenuse 
jätkusuutlikku arengut. Valdkonnas valitseb tead-
matus ja ebastabiilsus. 

Siiski paistab tunneli lõpus valgust. Oleme apteegi-
teenuse tänu kvaliteedijuhisele uuele tasandile vii-
nud, meie apteekritel on vähemalt töövahend, mille 
abil on võimalik tänast apteegiteenust paremaks 
muuta. Apteegiteenuse kvaliteedijuhise olulisust – 
kui olulist töövahendit ja moodust, kuidas apteegi-
teenuse kvaliteeti tõsta ja ühtlustada – sai ka Lätis 
teistele Balti riikide kolleegidele jagatud. 

Soovin Eesti Farmaatsia Seltsi korraldustoim-
konnale jõudu, sest lätlased on lati üsna kõrgele 
ajanud ning seega tuleb hakata varakult etteval-
mistusi tegema, et järgmise aasta aprillis toimuks 
Eestis veelgi huvitavam ja mitmekesisem konve-
rents.

Daisy Volmer:
BaltPharm Forumi juubelikonverentsile oli esitatud 
üle 20 stendiettekande kõigist kolmest Balti riigist. 
Hea meel on näha, et iga aastaga suureneb nii ette-

LFB president Kitija Blumfelde avab BaltPharm 
Forum’i 

Ühispilt 20. BaltPharm Forum’il osalenutega

fotod: lfb
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kannete arv, laieneb tutvustatavate teadusteemade 
ring, kui ka üliõpilaste oskus anda põhjalik ülevaa-
de oma uurimistööst.

Stendiettekandeid hinnanud komisjon otsustas tõs-
ta esile kolm uurimistööd.

Esimese preemia sai Migle Paškeviciute Leedu Ter-
vishoiuteaduste Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli koos-
töös tehtud uurimistöö eest, kus selgitati satiinide 
toimet kõhunäärme kasvaja rakkudele. Uuringu tu-
lemusena leiti, et satiinid, eriti pitavastatiin, pärsi-
vad kasvajarakke ning teema väärib edasist käsitle-
mist. Teisi preemia pälvis Veera Bobrova, kelle Tartu 
Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Soome ravimite perso-
naalse pakendamise firma Pharma Service ühistööna 
valminud uurimistöö käsitles ravimite ohutut kasu-
tamist eakatel Soome patsientidel. Töö tulemusena 
leiti, et hoolimata ravimite personaalsest pakenda-
misest tingitud ravijärgimuse paranemisest, on olu-
line regulaarselt hinnata patsiendi poolt kasutata-
vaid ravimeid vähemalt kord aastas. Veeral on plaan 
jätkata sarnaste uuringutega Eestis, võttes vaatluse 
alla sama teenust saavate hoolde- ja vanadekodu-
de patsientide ravimite kasutamise ohutus. Kolmas 
preemia omistati Riia Stradinši Ülikooli üliõpilasele 
Raivis Pastarsile kõrgvererõhutõvega patsientide ra-
vijärgimust mõjutavate tegurite selgitamise eest. Ka-
sutatud ravimite arv, patsiendi vanus ja ravi kestus 
olid olulisemad näitajad, mis mõjutasid patsientide 
regulaarset ravimite kasutamist. Konverentsil osa-
lejate eripreemia pälvis Leedu Tervishoiuteaduste 
Ülikooli üliõpilase Mindaugas Rutale stendiettekan-
ne alternatiivsete raviviiside kasutamise teadlikkuse 
ja kogemuse osas Leedu patsientidel. Enamlevinud 
lisavõimalustena kasutati taimseid preparaate, eri-
dieeti ning homöopaatilisi preparaate.

Kaidi Sarv:
Kõigepealt tahaksin tunnustada meie leedu kol-
leege, et nad 20 aastat tagasi Balti riikide ühiste 
kokkusaamiste traditsiooni taas elustasid. Prof. 
Tarasevičiuse on selle ürituse "maskotiks" seni-
maani (muide, ta näeb täna täpselt samasugune 
välja kui 20 aastat tagasi - aeg ei ole teda, ega tema 
lõpmatut energiat muutnud). Prof. Tarasevičiuse 
algatusel kaasatakse alati ka meie eriala tulevikku 
- farmaatsiatudengeid. Viimastel aastatel on far-
maatsiaüliõpilaste uuringutulemustele pühenda-
tud terve posterisessioon.

20 aasta vältel on BaltPharmi sisu ja välisilme muu-
tunud. Kui varasematel aegadel tutvustati peami-
selt Balti riikide omamaiseid kogemusi ning toodi 
välja meie riikidele omaseid probleeme, siis täna 
on põhiesinejateks teiste Euroopa riikide parimaid 
praktikaid tutvustavad spetsialistid. Ka on fooru-
mil osalejate arv oluliselt kasvanud. Juba mitmen-
dat aastat ulatub foorumi osalejate arv üle 300. See 
seab omad ootused ka järgmisel aastal Eestis toi-
muvale üritusele. Usun, et ükski, kes sellekevadisel 
foorumil osales, saab foorumi kohta üksnes kiidu-
sõnu öelda. Kahju ainult, et huvitavate loengute 
ja tiheda foorumiprogrammi kõrval naaberriikide 
kolleegidega suhtlemisele piisavalt aega ei jäänud. 
Seda "viga" saame aga järgmisel aastal "parandada"

Karin Alamaa-Aas:
Kahekümneaastase ajaloo jooksul oli see minu tei-
ne BaltPharm Forumi külastus ja ei pidanud see-
gikord pettuma. Usun, et see on väga vajalik ette-
võtmine, kelle teisega veel mõtteid vahetada, kui 
mitte oma lähimate naabritega. Kuid kõige enam 
soovin kiita korraldajaid kahe välislektori leidmi-
se ja kutsumise eest.

Hollandlase Frans van der Vaarti kogemusete ja-
gamine Hollandi süsteemist, kus perearsti ja ap-
teekri igapäevane koostöö on kadestamisväärselt 
ladus ja sünergiline, oli väga hariv ja huvitav. 
Sama põnev oli rootslase, Dr Ulrika Gillespie üle-
vaade kliiniliste proviisorite tööst Uppsala Üli-
kooli haiglas ja hooldekodudes. Mõlemal juhul jäi 
minu jaoks kõlama mõte, et tase kuhu need rii-
gid arstide ja apteekrite koostööga on jõudnud, 
ei ole tulnud iseenesest ja üleöö, vaid selleks on 

mõlemad pooled väga palju panustanud. Võib-olla 
apteekrid isegi rohkem kui arstid. Paljudel arsti-
del nii meil kui ka mujal, ei ole kerge apteekreid 
ravimispetsialistidena aksepteerida, kuid me pea-
me ise olema järjekindlad ja usaldusväärsed oma 
tegemistes ja küll siis hakatakse ka meid vajalike 
partneritena nägema. Jõudu meile!

Maija Tressum:
On juba 20 aastat tore traditsioon  farmaatsiaalal, 
saada kokku kolm Balti riiki ühisele foorumile.
Püstitades teemasid aruteluks ja kaasates erine-
vaid riike kogemuste jagamiseks või uute aktuaal-
sete probleemide lahendamiseks saame hindama-
tu võrra rikkamaks.

Sel aastal tõdesin, et kõigile kokkutulnutele tegi 
muret apteekri ja arsti koostöö ning eakate far-
makoloogia. Tõsi, apteekritele õpetatakse farma-
koloogiat suures mahus, et oleksime võimelised 
arusaama ja juhtima ravimtarbimist, kuid kas me 
rakendame omi teadmisi alati vajalikus mahus.

Maailmas suureneb nii eakate arv, kui nende tar-
vitatavate ravimite hulk. Ja sama ka Eestis. Kus 
on piir, millal ravimite koos- ja kõrvaltoimed üle-
tavad nendest loodetud kasu? Aga me kõik vana-
neme ja soovime seda teha väärikalt. Huvitavaid 
mõtteid esitles hr. Frans van de Vaart  Hollandist. 
Eestiski tuleks mõelda, kuidas saaks kokku tuua 
apteekrid ja arstid ühistele mõttevahetustele elu-
lemust parendava  ravimite ordineerimise osas. 
Geriaatriat tuleks apteekritele tutvustada süga-
vuti. Eakate farmakoteraapia vajab tähelepanu ja 
siin näen meie suurt tulevikutööd nii nagu seda 
teevad meie kolleegid Rootsis.

Kadri Petratškov:
BaltPharm Forumil, kaunis Jurmalas, saime kuu-
lata sütitavaid ettekandeid inspireerivate lektorite 
esituses ja kogeda heal tasemel konverentsi kor-
raldust. Konverentsile, mis eeldas aktiivset osavõt-
tu, tuldi eesmärgiga kogemusi vahetada, õppida, 
luua suhteid ning kavandada tulevikku. Fookuses 
oli ohutum ravimikasutus polüfarmakoteraapiat 
saaval patsiendil ja apteegitegevuse arengud tu-
levikuks. Kõrgema keskmise vanusega patsient 
vajab tulevikus tõhusamat koostööd apteekriga ja 
et apteeker peaks olema esmatasandi tervishoiu 
meeskonna liige. Seekordne Balti riikide apteekri-
te kokkusaamine oli juba 20-nes. Sel puhul tänati 
traditsioonile alusepanijaid. Üheks musketäriks 
Eestist oli Toivo Soosaar, eestvedajad Inge Mäe ja 
Anita Gailan. Konverentsi külastas sel aastal paar-
kolmsada osavõtjat, Eestist külalisi nende hulgas 
30. Järgmisel aastal, kui BaltPharm Forum toimub 
Tartus, ootame rohkelt kuulajaid-osalejaid.

 Vaade BaltPharm Forum’i saali

Eesti, Läti ja Leedu farmaatsiaseltside presidenid 
presiidiumis

Konverentsist osavõtjad tutvumas stendiette-
kannetega
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Eesti Haiglaapteekrite Seltsi XXII      
Kevadkonverents 3.-4. märts 2017

Stig Benström, proviisor,  Kaitseväe keskapteek

Prantsuse kirurg René Leriche (1879-1955) on öelnud 
„On vaid üks liik valu, mida on kerge taluda - teise ini-
mese valu“. Kuna apteekrid teavad, et kaasuv valu vä-
hendab patsientide rahulolu elu ja näiteks põhihaiguse 
raviga ning suurendab kulutusi tervishoius, koguneti 
haiglaapteekrite eestvedamisel üle Eesti Pärnusse, et 
omandada teadmisi, ühtlustada arusaa-mu ning aruta-
da võimalusi inimeste valu leevendami-seks. Passiivselt 
pealt vaadates me tõepoolest teise inimese valu raskust 
ei taju, kuid tervishoiu töötajatena peaks ambitsioon 
olema kõrgem. 

Konverentsi juhatas sisse proviisor Jana Lass, kes tut-
vustas uut Eesti Perioperatiivse valuravi juhendit. Ju-
hendis antakse valuravi soovitusi nii pre-, intra kui pos-
toperatiivse etapi jaoks. Samuti on juhendis lisadena 
välja toodud ülevaatlikud tabelid näiteks valuvaigistite 
annusamise kohta lastel ning täiskasvanutel. Raviju-
hendi puhul tasub välja tuua, et kõikide soovituste hul-
gas on vaid üks, mis langeb katekooriasse „tugev soo-
vitus mitte teha“ ja see puudutab ravimite lihasesisest 
manustamist. Ravimite lihasesse manustamisel ei ole 
eeliseid teiste manustamisviiside ees, kuid puudusena 
kaasneb valu manustamisel ning oht ravitüsistusteks 
(närvi- või lihaskoekahjustus). Samas on kiirabis ravi-
mite (sh valuvaigistite) lihasesisene manustamine en-
diselt väga levinud. Jana valmistas teiseks päevaks ette 
väikese testi, et kontrollida ja kinnitada eelmisel päeval 
omandatud teadmisi ning nende rakendamiseks prak-
tikas arutleti ühe patsiendi raviskeemi üle. 

Dr Kaire Pakkonen andis ülevaate kroonilise valuravi 
põhimõtetest ja tõi välja valu kirjeldamise aspekti. Sõ-
nad „tugev“ ja „nõrk“ on küllaltki subjektiivsed, kuid 
nende asemel näiteks numbrilist skaalat kasutades, 
saame konkreetse patsiendi puhul palju objektiivsema 
hinnangu. Sealjuures tuleb meeles pidada, et valu on 
individuaalne ja 10 (skaalal 1 – 10) võib eri patsientide 
puhul olla küllaltki erinava tähendusega. Kui valule li-
sada veel ajaline määratlus (äge vs krooniline) ja patsi-
nedi anamnees (objektiivsed leiud, kaasuvad haigused), 

jõuame tõenäolise mehhanismini ning kõige õigema 
ravini. Neuropaatilist valu notsitseptiivse valuna ravi-
des teeme suure tõenäosusega patsiendile pigem kahju. 
Kui meie valitud ravim patsiendi vaevusi ei leevenda, 
tuleks raviga lõpetada, küsimus on vaid selles mida 
teha siis kui ükski ravim ei aita.

Psühholoog Triinu Niiberg-Pikksööt tõi farmakoteraa-
pia kõrval ühe lahendusena välja psühhoteraapia või-
malused kroonilise valuga patsiendi ravis. Kuna valu 
all kannatav inimene keskendub eelkõige oma murele, 
on võtmesõnaks selliste patsientide puhul kannatlik-
kus. Kui patsient saab aru oma haiguse olemusest on 
ta ka ise motiveeritud oma valuga tegelema. Psühho-
teraapia seisukohalt on tähtis purustada valuga seotud 
müüte ning mitte anda valelubadusi, näiteks valu ga-
ranteeritud ja kiire möödumine, seda eriti siis kui valu 
on seotud näiteks ärevushäirete või depressiooniga. 
Perioperatiivse valuravi juhend toob psühhoteraapia 
võimalustena välja lõdvestustehnikad või valult tähe-
lepanu kõrvalejuhtimise kui kognitiivkäitumuslikud 
meetodid. 

Konverents jätkus konkreetsete haiguste ja valu kui 
ühe aspekti käitlemisega nende puhul. Vähivalu värs-
kemaid seiukohti esitles Dr Mare Kolk. Vähivalu puhul 
tuleb aru saada, et valu taga võib olla kasvaja ise, aga 
ka kasvajavastaste protseduuride, nagu operatsioonid 
ning keemia- ja kiitusravi, kõrvaltoimed. Ettekandes 

toodi lisaks välja, et vähivalu käsitlemisel on hetkel 
tendents WHO valutrepil (joonis 1) teine trepiaste 
vahele jätta kuna nõrkade opioidide, kodeiin ja trama-
dool, puhul on suureks puuduseks lubatud päevaste 
annuste lagi. 

Dr Kaire Pakkonen keskendus kroonilise valu aspekti-
de kõrval päeva teisel poolel liigeste valule. Liigeseva-
ludest 25% on neuropaatilise iseloo-muga, mis tähen-
dab, et nii antidepressandid kui ka antikonvulsandid 
on selliste vaevustega patsientide raviskeemides omal 
kohal. Samas tõi ettekandja välja, et levinud valuvaigis-
til, paratsetamoolil, puudub näiteks osteoartriidi puhul 
toime nii valule kui liigese funktsioonile ning ka teis-
te MSPVA-te pikaaegne kasutamine ei ole selge toime 
puudumisel põhjendatud. 

Peavaludest ning täpsemalt migreenist rääkides rõ-
hutas Dr Mark Brachinsky, et primaarset peavalu on 
raske objektiivselt hinnata ning lõplik diagnoos sõl-
tub suurel määral anamneesi võtjast. Farmakoteraapia 
seisukohalt on oluline meelde jätta, et opioidid ei sobi 
migreeni ega ka teiste primaarset tüüpi peavalude ra-
vis. Vähe levinud (esineb umbes 2-3% inimestest), kuid 
migreeniga seotud peavalu tüübist, nimelt ravimindut-
seeritud peavalust, rääkis Dr Kati Toom. Haiguse pa-
tofüsioloogilised mehhanismid pole päris selged, kuid 
nagu nimigi ütleb, tingib peavalu valuvaigistite liigne 
tarvitamine. Üldiseks kriteeriumiks on triptaanide ja 
opioidide tarvitamine rohkem kui 10-l ning paratseta-
mooli ja MSPVA-te tarvitamine rohkem kui 15-l päeval 
kuus, kolme kuu vältel. Diagnoosimisel aitab peavalu-
päevik, kuhu tuleks märkida kõik peavaluhood ning 
kasutatatud ravimid. Ravimiameti poolt välja antud ko-
gumiku „20 aastat ravimistatistikat Eestis“ järgi, on vii-
mase 20 aasta jooksul MSPVA-te kasutamine ühtlaselt 
suurenenud, kuid jääb proviisor Jana Lass sõnul siiski 
väikeseks (2). Otsest seost valuvaigistite tarvitamise ja 

ravimindutseeritud peavalude esinemise vahel Eestis 
siiski piisavalt veel uuritud ei ole.

Samas on selge, et haiguse vältimise eelduseks on 
ratsionaalne ravimite tarvitamine. Valuõe Rita Roos-
ti sõnul aitab operatsioonijärgselt valuvaigistite, eriti 
opioidide, tarvitamist vähendada haavaanalgeesia. 
Protseduur seisneb spetsiaalse kateetriga lokaalanes-
teetikumide manustamises nahaalustesse kudedesse. 
Protsess on „suhteliselt“ lihtne ja ohutu ning võimaldad 
patsiendi varast operatsioonijärgset mobilisatsiooni. 

Kokkuvõteks tuleb tunnistada, et valu jaoks ei ole 
tihti universaalset ravimit, mis aitaks kõiki patsiente, 
olenemata soost, vanusest ja põhjusest. Valides neuro-
paatilise valu raviks notsitseptiivsesse süsteemi toimi-
va valuvaigisti, teeme patsiendile pigem kahju. Samas 
kui sügava depressiooni või ärevushäiretega seotud 
psühhogeense valu ravis ei pruugi isegi „õiged“ valu-
vaigistid ilma psühhoteraapiata aidata. Patsienti nõus-
tades peame oskama märgata ka üleravimist, et vältida 
valuvaigistite liigsest tarvitamisest tingitud peavalude 
teket. Valu on lõpuks ka ääretult individuaalne. Seda 
kõike on keeruline arvesse võtta, kuid alustuseks pii-
sab ehk kui näiteks tutvuda perioperatiivse ägeda valu 
käsitluse ravijuhisega.

EHAS tänab kõiki, kes konverentsi õnnestumisele kaa-
sa aitasid. 

Kasutatud materjalid:

1. Eesti Haigekassa; Perioperatiivne ägeda valu käsitlus, Tal-

linn 2016 (www.ravijuhend.ee  juhendid)

2. Mare Kolk; Vähiga patsientide valuravi kodus, loeng 

06.03.2015

3. Ravimiamet; 20 aastat ravimistatistikat Eestis, Valuvaigisti-

te kasutamine, Tartu 2015 

Haiglaapteekrid ettekannet kuulamas

EHAS juhatus ja konverentsi korraldusmeeskond
Joonis 1

fotod: sigrid absalon
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Euroopa Haiglaapteekrite                    
Assotsiatsiooni (EAHP) XXII kongress

Haiglaapteekrite aasta üheks rahvusvaheliseks suursündmuseks on iga-
aastane Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni (EAHP) kongress, kus on 
võimalik kohtuda oma kolleegidega, näha viimaseid saavutusi farmaat-
siatööstuse sektoris ning mis peamine, õppida midagi uut ja viia ennast 

kurssi meditsiinimaailma päevakajaliste teemadega.

Liisa Eesmaa, proviisor Kairi Marlen Antoniak, proviisor 
Ülle-Helena Meren, proviisor, AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Selleaastane kongress leidis aset glamuurses ja kevadi-
ses filmifestivalide suurlinnas Cannes’is Lõuna-Prant-
susmaal. Oma avakõnes rõhutas EAHP president Joan 
Peppard haiglaapteekrite olulisust kliinilises praktikas, 
viidates seejuures kongressi peateemale, „Catalysts for 
change“,  et ka haiglaapteekrid on omamoodi katalü-
saatorid, kes kiirendavad ja toetavad tööprotsesse ning 
on igapäevatöös abiks õdedele ja arstidele.

Uued ravimid iga hinna eest?

Kongressi avaloeng „New medicines at any cost?“  tõi 
välja hetkel kogu maailmas valitsevad kitsaskohad 
ravimite väljatöötamisel, tootmisel ja edasimüü-
misel. Hetketrend on pidev ravimite hinnatõus, nii 
uute toimeainete, kui ka juba turulolevate ravimite 
hulgas. Juba ammu ei ole kulu ravimite tootmisele 
võrreldav müügihinnaga ning üha enam on tunda 
vajadust läbipaistvama hinnapoliitika järele.

Murekohaks on suur erinevus arenenud riikide ja 
arengumaade vahel, kuhu ravimid jõuavad ena-
masti hiljem, kui üldse, on kallid ja ei jõua seetõttu 
patsiendini. Samas on just arengumaad populaar-
sed riigid, kus soodsalt läbi viia ravimuuringuid, 
mille tegelikku kasu lõikavad rikkamad riigid. Tin-
gituna preparaadi kõrgest hinnast ja puudulikust 
seadusandlusest jääb turule tulnud uus ravim aren-
gumaades tihti kättesaamatuks.

Ühe probleemina tõi lektor välja ka ravimuuringute 
läbipaistmatuse. On heaks tavaks, et kliiniliste uu-
ringute tulemused avalikustatakse üldsusele, kuid 

tihtipeale see nii ei ole. Üle poolte kliiniliste uurin-
gute tulemusest ei jõua kunagi teaduskirjandusse ja 
jääb avalikustamata, mis aga omakorda pikendab ra-
vimite turulejõudmise protsessi ja tõstab hinda. 

Kuigi ravimfirmad on teinud edusamme ravimite 
väljatöötamise kulude vähendamisel – arendus-
kulude ülevaatamine, uute hindamistehnikate ja 
hinnapoliitika rakendamine - on patsientide sei-
sukohalt, nii rikkamates kui vaesemates riikides, 
siiski kõige tulemuslikum olnud geneeriliste ravi-
mite turule tulek.

Deprescribing – 
kellele ja milleks?

Vanusega koos tõuseb tihti ka kasutatavate ravimi-
te hulk, aga kas kõik need ravimid on patsiendile 
endiselt vajalikud? Polüfarmakoteraapia on risk 
tervisele. Ravimitest tingitud kõrvaltoimed, ravi-
mite koostoimed, ravi mittesoostumus, kognitiivse 
funktsiooni vähenemine, kukkumisohu tõus – see 
kõik on seotud suurenenud kulutustega tervishoiule. 
Sellega seoses on võetud kasutusele uus termin dep-
rescribing ehk siis eesti keeles võiks tegemist olla nt 
ravimite ärajätmisega. Antud teemat käsitles semi-
naril „The elderly at risk: reducing medication safely 
to meet life´s changes“ Kanada kliiniline proviisor ja 
deprescribing´u eestvedaja Barbara Farrell. 

Terminit „deprescribing“ kasutatakse laiahaardelise 
protsessi kirjeldamiseks, mis hõlmab endas ravimite 
ülevaatamist, ärajätmist eesmärgiga vähendada polü-
farmakoteraapiat ja parandada ravitulemust. Protsess 
peab olema süsteemne ja patsiendikeskne, hõlmates 
erinevaid samme: täielik ravimite kasutamise anam-
neesi võtmine, potentsiaalselt sobimatute ravimite 
kindlaks tegemine ja nende ravimite ärajätmise või-
malikkuse hindamine, mitme ärajäetava ravimi puhul 
katkestamise järjekorra prioritiseerimine, patsiendi jäl-
gimine ja toetamine, tegevuse dokumenteerimine. 

Ettekandja B. Farrell tõi näite seoses vananeva ühis-
konnaga. Vanemad inimesed kasutavad ravimeid, mida 
nad endisõnul on „eluaeg“ võtnud, välja kirjutamise 
põhjust enam ei mäleta ning ei ole võimalik leida põh-
jendust kättesaadavatest dokumentidest. Patsient võib 
küll mäletada ravimi määrajat, kuid viimane võib olla 
siit ilmast lahkunud. Ettekandja kogemuse põhjal tu-
levat seda ette eriti üle 80 aastaste patsientide puhul. 
Sellised situatsioonid peaksid läbima deprescribing´u 
protsessi.

Teise näitena toodi välja tavapärane situatsioon, kui 
koos mittesteroidse põletikuvastase ravimiga mää-
ratakse patsiendile gastroprotektsiooniks prooton-
pumbainhibiitor. Valuvaigisti kasutamise vajaduse 
lõppemisel, jätkatakse siiski prootonpumbainhibiitori 
manustamist.

Ravimite ärajätmine ei pruugi olla ohutu, tuleb mõelda 
võimalikele mittesoovitavatele tagajärgedele nagu näi-
teks patsiendi seisundi halvenemine või ravimi ärajää-

manähud. Seetõttu tuleb ravimi ärajätmist põhjalikult 
planeerida, patsienti jälgida ning vajadusel ravimi ma-
nustamist taasalustada.

Kogu protsessi võimalikult ohutumaks muutmiseks 
oleks vajalik kaasata erinevaid spetsialiste kaasa arva-
tud apteekreid ning välja töötada kohalikud juhised.

Ettekandja B. Farrell soovitas antud teemast sügava-
malt huvitatutele uurida materjale järgnevatelt le-
hekülgedelt, mille koostamises ta ka ise on osalenud. 
www.bruyere.org/en/polypharmacy-deprescribing, 
www.deprescribing.org, www.medstopper.com.

Eesti haiglaapteekrite panus

EAHP kongressil on võimalik lisaks loengutel, semina-
ridel, töötubades osalemisele panustada nende korral-
damisse nt lektorina ja võtta osa postrite sessioonist. 
Eesti haiglaapteekrid olid esindatud kahe postriga,:  
„Administration of solid dosage forms to patients with 
dysphagia or via feeding tubes“ ja „Identifying and re-
porting medication errors: learning from other countries“. 
Viimane valmis koostöös Saksamaa, Islandi ja Ungari 
kolleegidega.

Meditsiiniseadmete firma Becton Dickinson’i (BD) 
sessioonil „Shifting the paradigm – Improving safety 
from pharmacy to every point of care“ tegi ettekande 
Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) apteegi juhataja Ülle-
Helena Meren. Oma ettekandes „Elevating the standard 
of IV compounding: Reducing medication errors and en-
hancing patient safety“ andis ta ülevaate ITK Lahusta-
miskeskuse eduloost, töö efektiivsusest ja vigade mini-
meerimisest.

ITK proviisorid konverentsil

Eesti apteekrid postrit esitlemas

fotod: liisa eesm
a
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Naloksooni jagamine apteekide kaudu 
– kasutamata võimalus 

Kristel Kivimets, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist

Rahva tervise eest seismine ei ole pelgalt enam vaid 
arstide ja õdede tööpõld. Viimastel aastatel on üha 
enam suurenenud apteekrite roll. Apteekrid on aasta-
sadu olnud praktiliselt kõigis tervist puudutavates kü-
simustes nõustaja ja õpetaja rollis. Nende ülesandeks 
on olnud anda edasi riskikäitumise vähendamise ja 
haiguste ennetamise alaseid teadmisi ning anda nõu 
ravimite kasutamise kohta. Tänapäeval on siiski Eesti 
tervishoius veel valdkondi, kus apteekrite roll on soovi-
tust väiksem. Selle suurendamise kaudu võiksime oluli-
selt panustada rahvastiku tervise parandamisse.   

Eestis on tõsiseid terviseprobleeme, millega peame se-
nisest jõulisemalt tegelema. Üheks nendest on narko-
maania. Tervishoiusektori koostöö apteekritega võiks 
olla üheks tõhusaks meetmeks, et vähendada narkoo-
tikumide tarvitamist ja sellest tingitud ühiskondlikku 
kahju. Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume 
süstivat inimest ning Eesti narkoturul on peamisteks 
narkootikumideks fentanüül ja amfetamiin (Vorobjov 
2008; Rüütel et al., 2009). Kiirelt väljakujuneva sõltuvu-
se ja suure üledoosiohu tõttu peetakse fentanüüli üheks 
ohtlikumaks narkootiliseks aineks maailmas. Eelnevat 
ilmestab, et Eesti on juba aastaid olnud Euroopa Liidus 
esikohal narkootikumide tarvitamisest tingitud üle-
doosidesse suremuse osas. 2015. aastal kaotasime üle-
dooside tõttu 88 elu. Peamine osa  narkootikumidega 
seotud surmadest on seotud just sünteetiliste opioidi-
dega, milleks Eestis on fentanüül ja 3-metüülfentanüül, 
aga ka uuemad fentanüüli analoogid.

Uimastipoliitika üheks meetmeks on kahjude vähen-
damine. Selle eesmärk on vähendada narkootikumide 
tarvitamisest tulenevat seotud riskikäitumist, nakkus-
haiguste levikut ja üledoose ning julgustada uimasti-
sõltlasi võtma ühendust tervishoiu- ja sotsiaalteenus-
tega. Kahjude vähendamine on oluline samm, mis toob 
väljakujunenud sõltuvusega süstivad narkomaanid esi-
mese kontaktini tervishoiuteenustega. 

Alates 2013. aastast rakendatakse Eestis üledoosidest 
põhjustatud surmade ennetamise programmi, mille 

raames väljastatakse nii opioidide tarvitajatele kui ka 
nende lähedastele ravim nimega naloksoon. Naloksoo-
ni kasutatakse vastumeetmena opioidide (fentanüüli, 
heroiini, metadooni, morfiini jne)  mürgistuse või üle-
doosi korral. Üledoosidealane koolitamine ning nalok-
sooni jagamine on tõenduspõhine meetod surmaga 
lõppevate opioididest tingitud üledooside arvu vähen-
damiseks. 

Tervishoiuteenuse osutaja, kelleks võivad olla kahjude 
vähendamise keskustes töötavad õed ja arstid, eelne-
valt nõustab narkootikume süstivat inimest ja tema 
lähedast naloksooni kasutamise teemal ja seejärel väl-
jastab eeltäidetud süstli ravimiga. Nõustamise eesmär-
giks on anda teadmised eeltäidetud naloksoonisüstli 
kasutamiseks ja esmaabi õpetus. 

Kui 2012. aastal suri Eestis üledoosi tõttu 170 inimest, 
siis alates naloksooni programmi käivitamisest on 
surmajuhtude arv oluliselt vähenenud - aastatel 2014 
ja 2015 olid need arvud vastavalt 98 ja 88. Kuigi mit-
me aasta vältel täheldasime surmajuhtumite langust, 
siis 2016. aastal narkootikumidest tingitud üledooside 
surmade arv jälle tõusis. Peamiselt peetakse selle põh-
juseks uute ja veelgi kangemate fentanüüli analoogide 
turule tulekut. See viitab jätkuvale ennetavate ja kah-
jusid vähendavate teenuste laiendamise vajalikkusele. 
Me oleme oma tegevustega õigel suunal, kuid nende 
ebapiisav maht ei võimalda meil piisavalt häid tulemusi 
saavutada. 

Naloksooni kättesaadavuse suurendamine on võtme-
küsimus üledoosidest tingitud surmade vähendami-
sel. Erinevate võrgustike kaasamine aitaks nimeta-
tud probleemi kiiremini lahendada. Heaks eeskujuks 
võiks seejuures meile olla Šotimaa. See on riik, kus 
rakendatakse kõige arenenumat üledooside enneta-
mise programmi Euroopas, mille osaks on muuhul-
gas ka naloksooni jagamise programm. Tegevuste 
üleriigiline haare on muljetavaldav. Koolitamiseks ja 
ravimi väljastamiseks kasutatakse erinevaid kogu-
konnapõhiseid lähenemisi (kahjude vähendamise ja 
narkomaaniaravi teenused, vanglad, apteegid ja ka 
üleriigilised teavitamiskampaaniad) ning sageli ka-
sutatakse tarvitajapõhist lähenemist, st naloksooni-
alast nõustamist võivad teha ka kogemusnõustajad 
ehk teised tarvitajad. 

Apteekide kaasamine naloksooni kättesaadavu-
se suurendamisel kujutab endast kogu Euroopas 
uuendusliku lähenemist. Eestis nimetatud meede 
kahjuks (veel) puudub. Tegemist on kasutamata 
võimalusega, kuigi nagu enne mainisin - Eesti on 
narkosurmadega Euroopas esikohal.

Meie probleemiks on, et naloksoon on retseptiravim, 
mida saab peale nõustamist/koolitust välja kirjutada 
ainult tervishoiutöötajate registrisse kantud arst. See 
aga tähendab, et  probleemiga saab tegeleda väga kit-
sas võrgustik. Eriti arvestades, kui vähe meil on sõlt-
lastele suunatud raviteenuseid. Nimetatud piirang vä-

hendab elupäästva ravimi jõudmist riskirühmadeni, 
kuigi ravimil puudub kuritarvitamise oht. 

Probleemi lahendamiseks peame naloksooni väljasta-
mise võimalusi laiendama tervishoiuasutustest kauge-
male. Naloksoon võiks kättesaadav olla ka apteekides, 
et elupäästva ravimi soetamine ei oleks  piiratud üks-
nes narkomaaniaravi saavate inimestega. See peab ole-
ma saadaval kõigi nende jaoks, keda apteekrite arvates 
ohustab üledoos, olenemata sellest, kas nad on narko-
maaniaravi teenuste pakkujatega eelnevalt ühendust 
võtnud või mitte. Seda enam, et apteegiteenuste hulka 
kuulub  ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine 
koos sellega kaasneva nõustamisega ravimite sihipära-
seks ja ratsionaalseks kasutamiseks.

Kavandataval muutusel oleks Eesti kontekstis mitmeid 
positiivseid mõjusid. Naloksooni laialdasema kättesaa-
davuse kõige otsesem mõju on muidugi surmade arvu 
vähenemine. Kuid see peaks vähendama ka tervishoiu-
kulusid, mis on seotud üledooside käsitlemisega. 

Narkomaania probleemiga tegelemisel tagab edu, kui 
ühise eesmärgi nimel teevad riigis laialdast koostööd 
erinevad tervishoiuasutused, kogukonnad, akadeemili-
ne sektor jne. Apteekide kaasamist erinevate kahjude 
vähendamise teenuste laiendamisel, et võidelda täna-
päeva väljakutsetega tervishoius, tuleks vaadelda kui 
kasutamata võimalust, et jõuda sihtrühmadeni, milleni 
pahatihti haiglakesksed teenused ei jõua.  

Kuusk on ühtaegu värav ja võti, mis avab tee 
tagasi lapsepõlve, loodusesse ja inimhinge 
heledamatesse osadesse. Kuusk on meie 
aegruumis lahutamatu inimese ilmalikust 
kestmisest: sünnist, elust ja surmast. 
Rääkimata kõigest käega katsutavast, mida 
kuusepuu meile ajaliseks eluks pakub. Ajast 
aega on meie mail kokku kuulunud kuusk, 
koda ja kodu.

WWW.VARRAK.EE
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EAÜ koolitused 1. täiendõppe 
perioodi valguses

Janika Tähnas, Eesti Apteekide Ühenduse koolituskeskuse juht

2016. a lõpp oli enamikele ap-
teekritele tähendusrikas aeg 
täiendõppe aspektist, mil tehti 
kokkuvõtteid enda 2015. ja 2016. 
a koolituste kohta. Loodame, et 
saime pakkude kõigile põnevaid 
ja harivaid koolitusi nii tava- 
kui ka e-loengute näol, mida 
näitas koolitustel osalemise jär-
jepidev kasv. 

EAÜ Koolituskeskuse jaoks on 
alati olnud oluline, et saaksime 
ennekõike pakkuda just neid 
koolitusi, mille osas oleme saa-
nud apteekritelt häid soovitusi 
ning ka 2015. ja 2016. aasta koo-
lituste näol ongi just tegemist 
varasema küsitluse põhjal vali-
tud temaatikaga. Meie jaoks on 
ka väga tähtis leida koolitustele 
lektoriteks vastava valdkonna 
tippspetsialistid, olles enamas-
ti õppejõud kõrgkoolides ja ka 
praktiseerivad oma elukutsel, 
mis omavahelises kombinat-
sioonis annabki loengute ole-
musele parima tulemuse. 

Tagasivaatena eelnevatele aas-
tatele oli ka meil huvitav näha, 
millised koolitused on olnud 
kõige enam huvipakkuvad kui mitte öelda popu-
laarseimad. 

Tavakoolitusel osalejate näol oli rekordiline osa-
võtt 2016. a dr. Janika Kõrva koolitusest „Insult: 
akuutne ravi ja sekundaarne preventsioon“, kus 2 
koolituspäeva kohta oli osalejaid 316. 

Mitte oluliselt vähem osaleti ka eelmisel aastal 

dr. Ülle Kadastiku ja dr. Aivar Ehrenbergi loengul 
„Üleminekuea vaevused naistel. Noorte perede 
viljatusprobleemid ja kunstlik viljastamine“, mil 
apteekreid üle Eesti kogunes nii Tallinnasse kui 
Tartusse kokku 309. Samuti oli väga suure osa-
võtuga (292) ka dr. Tatjana Vinogradova koolitus 
„Diabeedi põhjalik käsitlus“. Kõigi nende kui ka 
ülejäänute 2015. ja 2016. a koolituste osas on näha, 
et ka e-loengutel osalemine on väga arvukas.

Tegime kokkuvõtteid, millisel määral on mõjuta-
nud täiendõppe kohustus koolitustel osalemise 
aktiivsust, siis 2015. a koolitusplaane tehes olime 
kindlad, et peame kõigi eelduste kohaselt suure-
mate mahtudega arvestama, kuid üsna keeruline 
oli täpselt ennustada, milline kasvutrend ja sellega 
seotud töömaht meid ees ootab.

Kokkuvõtted koolitusandmetest näitasid, et osa-
võtu aktiivsus kasvas arvestataval määral – 2015. 
a võrreldes eelnevaga 41,7% ning 2016. a võrreldes 
2015. aastaga 23,7%.

E-loengud

EAÜ Koolituskeskus sai rajatud ennekõike mõtte-
ga juurutada sisse e-õppe vorm ning suur rõõm on 
tõdeda, et tänaseks päevaks on meil ca 1400 - suu-
remal või vähemal määral - aktiivset e-loengutel 
osalejat.

2015. a alustasime ka venekeelsete e-loengute tõl-
keprojektiga ning praeguseks hetkeks on e-õppes 
12 venekeelset e-loengut, millele käesoleval aastal 
lisanduvad kindlasti veel 5 uut loengut. Meid on 
rõõmustanud positiivsed ja südamlikud tagasisi-
ded venekeelse apteekerkonna hulgast, kes väga 

Joonis 1

Joonis 2

hea meelega osalevad just ennekõike venekeelse-
tel e-loengutel, kuna emakeeles kinnistuvad uued 
teadmised oluliselt paremini ning senised tõlgitud 
loengud on olnud nende jaoks väga huvitavad.

E-loengutel osalejate arv kasvas 2015. aastal hüp-
peliselt (ca 180%) ning suur tõus jätkus omakorda 
ka 2016. a (ca 155%), mil saime tunnistusi väljasta-
da täpselt 4600-l korral.

Kokkuvõte

EAÜ Koolituskeskus senise 6 tegutsemisaasta 
jooksul oleme me olnud väga tänulikud kõikide-
le apteekritele, kes meie pakutavatest koolitustest 
on osa võtnud ja leidnud neist enda jaoks alati mi-
dagi uut ja harivat ning millest võiks lisaks tööala-
sele professionaalsuse edendamisele olla kasu ka 
üldiseks silmaringi laiendamiseks ning paremaks 
taustsüsteemi mõistmiseks.

Koolitustel osalemise trend kasvab ajas kindlasti 
veelgi ning usume ja loodame, et seda ennekõike 
iga indiviidi enda sisemise soovi tõttu kasvada ja 
areneda elukestvalt, jättes teisejärguliseks seadu-
sest tuleneva kohustuse tunde.

Joonis 3
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Pressiteade
26. aprill 2017

1000 eurone stipendium Tartu Ülikooli 
proviisoriõppe üliõpilasele

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti kuulu-
tasid välja järjekorras neljanda 1000 eurose stipendiumi. Stipendium on 
ette nähtud Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima 
uurimistöö teostanud üliõpilasele. Stipendium makstakse aasta lõpus välja 

professor Peep Veski nimelisest stipendiumifondist.

Karin Kogermann, Eesti Akadeemilise Farmaat-
sia seltsi esimees:  “Meie stipendium on loodud 
suurendamaks üliõpilaste motiveeritust tulla õp-
pima farmaatsiat ning edendada just farmatseu-
tilises tehnoloogias ja sellega seotud valdkonda-
des tehtavate kvaliteetsete teadustööde tegemist. 
Stipendium on preemia üliõpilasele tema panu-
se eest ja võimaldab eelkõige toetada üliõpilase 
personaalset arengut. Eelmiste aastate kogemuse 
põhjal võib väita, et huvi üliõpilaste hulgas on 
suurenenud ning järjest enam valmib põnevaid ja 
aktuaalseid uurimistöid farmatseutilise tehnoloo-
gia valdkonnas. Oleme väga tänulikud, et saame 
koos Gedeon Richteriga üliõpilasi motiveerida ja 
premeerida.

István Bán, Gedeon Richter Eesti filiaali juhata-
ja: “Kuulutame Gedeon Richteri stipendiumi välja 
neljandat korda. Iga aastaga on taotlejate ring suu-

renenud. Komisjonile esitatud tööd on olnud pro-
fessionaalsed ning farmatseutilise tehnoloogia tule-
vikulahenduste arendamisele suunatud. Arendame 
koos EAFSiga jõudsalt Eesti farmaatsiateadust, meie 
2016. aasta stipendiaat Georg-Marten Lanno otsustas 
jätkata oma teadustööd doktorantuuris.”
 

Professor Peep Veski 
stipendiumifond  

Professor Peep Veski nimeline stipendiumifond 
loodi eesmärgiga välja anda farmaatsia või selle-
ga lähedalt seotud erialade stipendiume, ühenda-
des selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid 
stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaha-
ridust, -teadust ja –praktikat. Stipendiumid on 
mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õp-
pejõududele. Fondiga võivad ühineda kõik teised 
farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade sti-
pendiumifondid. Iga stipendiumi võimalike saaja-
te ringi, taotlemise ja määramise põhimõtted ning 
muud olulised tingimused on kirjeldatud konk-
reetse stipendiumi statuudis.
 
Professor Peep Veski (10.01.1950 - 01.10.2014) 
oli Tartu ülikooli farmaatsia instituudi ravimite 
tehnoloogia õppejõud ja teadlane, aastast 1998 
ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraline 
professor ja farmaatsia instituudi juhataja. Lisaks 
täitis ta aastatel 1998-2002 Tartu Ülikooli arstitea-
duskonna õppeprodekaani kohustusi. Ta oli üks 
EAFS asutajatest ja selle kauaaegne esimees. Prof. 
Peep Veskil oli väljapaistev osa Eesti farmaatsia 

esindamisel väljaspool Eestit ning tema panus 
Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule on ol-
nud teedrajav.
 
Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli pro-
viisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uu-
rimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas 
või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud 
uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saa-
misel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, 
valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises 
tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning 
üliõpilase panus töö valmimisel.
 
Stipendiumi taotlust menetleb neljaliikmeline ko-
misjon, kuhu kuuluvad kaks EAFS esindajat, far-
maatsia instituudi juhataja ja ravimitootja esinda-
ja. 2014. aasta stipendiaat oli Maarja Vokk,  2015. 
aastal Annela Toom ja 2016. aastal Georg-Mar-
ten Lanno.

Lisainfo

Karin Kogermann, 
Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esimees, 
tel. 737 5297, 
e-post: karin.kogermann@ut.ee
www.easp.ee 
 
István Bán, 
Gedeon Richter Eesti filiaali juhataja, 
tel 608 5301
e-post: istvan.ban@richter.ee
www.richter.ee

Istvan Ban ja Karin Kogermann allkirjastavad lepingu

Allkirjastatud lepingute vahetamine

Stipendiumilepingu pidulik allkirjastamine

foto: an
dres m
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Raeapteek – Euroopa vanim 
samas kohas tegutsev apteek

Liivi Allikas, juhataja-proviisor, Reavli Raeapteek

Revali Raeapteegi tegutsemisest pärineb esimene 
kirjalik teadaanne 1422. aasta palmipuudepühade 
ajast: „Istuv raad teatab, et muretsetakse abbeteker`i 
õpilase käekäigu pärast“ (A.Ruben „Raeapteegi 
lugu“). Samal aastal osales raeistungil apteeker Nyc-
lawes, kes oli  teadaolevalt vähemalt kolmas aptee-
ker Raeapteegis. Seega tegutses Raeapteek juba va-
rem kui aasta 1422.

Apteek asus Suurturu põhjaserval ja raeapteekrid 
on sest peale tallinlaste tervise eest hoolt kandnud. 
Raeapteeker oli Keskajal linnakodaniku usaldusmees 
ja kodanik tema hoolealune. Apteegi ees pinkidel is-
tudes pruugiti Klaretti ja tunti end vabalt. Apteekrile 
võis kõik mured ära rääkida ja sellest apteeker vaikis 
diskreetselt: rohuteadlane ei kõnelnud kellelegi edasi. 
Apteegi koldes põles alati tuli ja laes kõikus krokodill, 
lihtinimesele oli see maagiline ja veidi õudu tekitav. 
Legendi järgi mahtus allmaailm laes rippuva kroko-
dilli suhu nii nagu kõik ravikunstid mahtusid apteeki.

Tähendusrikas on ka proviisori mõiste. Keskaja väl-
tel hakkas see tähendama eraldamist, lisamist, va-
rustamist. Antiigi ajal aga tähendas pro videre ette-
nägelikku vaatamist. 

328 aastat ühe pere käes

1426. aastal müüs raeapteeker arst Johann Molner 
apteegi Hermannile. Kumbki omanikest ei suutnud 
aga apteeki pidada. 1580. aastaks oli apteek olnud 
viimsed aastad kirurg habemeajaja Hans Padueli va-
litseda. Peagi ta suri, võimalik, et katku. Vahepeal-
setele omanike järel alustas Raeapteegis tegutsemist 
Ungari sakslane Johann I Burchart, kes alustas 328 
aastat kestnud Burchartide suguvõsa dünastiat. 
Burchartid tegutsesid Raeapteegis 10 sugupõlve. Pe-
rekonnas oli traditsiooniks, et esimene peresse sün-
dinud poisslaps saab isa järgi nimeks Johann ning tal 
oli kohustus õppida arstiks või apteekriks ja pereäri-
ga edasi tegutseda. 

Burcartide omanduses sai Raeapteek tunda nii pare-
maid kui halvemaid aegu.

Kui 17. sajandi algul tabas Eestimaad järjekordne 
katkulaine, riietas raeapteeker end musta mantlisse, 
pani pähe kangete ürtidega varustatud katkumaski 
ja läks koos linnaarstidega katkumuhkusid lõikama. 
Arst laskis abivajajal aadrit, raeapteeker aitas „sur-
ma väljatõmbamise“ salviga. Ravimitele lisasid jõu-
du palved. Katkulaines surid arstid tihti esimestena 
või lasid linnast jalga, apteeker pidas lõpuni vastu.

Eesti Ajaloomuuseumi algus

1808 aastal asus Raeapteeki juhtima Saksamaal ars-
tiks õppinud Johann Burchart VIII. Tema alustas ese-
mete kogumisega ning asutas kodumuuseumi – ha-
ruldustekogu „Mon Faible’i“  (pr.keeles minu nõrkus, 
minu kiusatus). Kollektsiooni kuulus mitmesuguseid 
esemeid, rariteete iidsetest amulettidest loomade 
koljudeni. Sellest antiigikogust on alguse saanud 
Eesti Ajaloomuuseum.

Üks omapärasemaid eksponaate selles harulduste-
kogus on nootidega fajansskruus Viinist, mis on ühe 
lõbusa võõrastemajas veedetud õhtu tulemus. Tallin-
lased Gustav Hippius ja August Hagen lõid rõõmsa 
laulu ning otsustasid õhtu meenutuseks tellida fa-
jansivabrikust kaks kruusi, millele see laul nootides 

Eesti Proviisorite Koja koolitus - 
Sissejuhatus apteegipidamisse

Kalle Kurvits Tartu Uusapteegist andmas soovitusi 
uutele apteekritele : ärge võtke “Vasjat" sisse ja ärge 
tehke ka rahvakapitalismi

Maija Tressum Tallinna Kaarli apteegi apteeker - 
iseolemise ja isetegemise hea näide

Kirsti Vihermäe, Kiisa apteegi asutaja ning Saku 
valla aasta teo nominent 2016

Ülle Rebane ja tema Põltsamaa Uus apteek on heaks 
näiteks, et konkurents viib edasi

Ülle Rebase lihtsad saatesõnad igale apteegi pidajale:
• kõige tähtsam on igapäevane klient teisel pool 
letti!
• ole professionaalne ja sõbralik. Ja sinu juurde tul-
lakse ikka tagasi!
• hoia oma apteekreid!
• töötasu on küll tähtis, kuid olulised on ka head 
töötingimused, ühised traditsioonid ja tegevused 
väljaspool ateeki!
• ära pane lootusi ühele (või mitmele) suurele 
kliendile!
• edu pant on pidev areng!
• ära jää loorberitele puhkama (ka siis, kui kõik lä-
heb väga-väga hästi)!

fotod: kaidi sarv

Koolituse juhatas sisse Karin Alamaa-Aas

fotod: revali raeapteek 



A
jalugu

A
ja

lu
gu

38 Eesti Rohuteadlane (2/2017) Eesti Rohuteadlane (2/2017) 39

sisse põletati. Kuna Hippiuse kruus oli katki läinud, 
kinkis Hagen oma kruusi Burchartile, et ka tema 
kruusi sama õnnetu saatus ei tabaks.

Esimeseks eksponaadiks Burcharti kogus sai ülem-
leitnant von Tiesenhauseni poolt Burcharti naisele 
kingitud, marmorjas lihavõttemuna. Burchart säili-
tas seda lauasahtlis 15 aastat, kuid siis purunes see 
oma kõrge vanuse ja sagedase eksponeerimise tõttu.
Burchart X ei tundnud apteegitöö vastu huvi ja nii 
müüdi apteek 1911. aasta alguses Carl Lehbertile.

Apteekri ametiga seonduvalt avaldas Carl Lehbert 
mitmeid uurimustöid. Enim tähelepanu pööras ta 
botaanikaalasele eneseharimisele ja kodumaise tai-
mestiku uurimisele.

Vürtsvein ja maiustused

Klarett oli Euroopas üks levinuim vürtsvein ja Tallin-
nas oli see väga armastatud. Just seda jooki sai apteekri 
juurest. Apteeker ostis vajalikud vürtsid, sellid keetsid 
veidi kokku. Klarett pannakse kokku veinist ja viiest 
hinnalisest vürtsist, milleks on kaneel, muskaatõis, kal-
gan, ingver ja safran. Ka tänapäeval Raeapteegis saada-
olev Klarett on valmistatud 16. sajandi retsepti alusel.

Martsipan on märgitud 1695. aasta hinnakirjas Taxa. 
Martsipani nimetati ka märtsileivaks. Märtsikuusse jäi 
paastuaeg, mil ei tohtinud süüa liha. Martsipan pehme 
mandli ja suhkrumassina sobis hästi liha aseaineks. 
Martsipani leiutamisele pretendeerib koos Tallinnaga 
ka Lübeck. Arvatavasti ei ole kummalgi linnal erilist 
õigust maiustuse loomisele, sest Keskajal olid mand-
lijahu ja -maiustused saadaval idamaades. Maiustuste 
valmistamine apteegis on väga vana traditsioon – iga 
aasta mihklipäeval saatis apteegihärra maiustused ja 
veini ühes aastarendiga raehärrale.

Ohtlike komponentidega ravimid

Esimene apteekide hinnakiri ehk Taxa, mis koostatud 
1431. aastal Hamburgis, jõudis Tallinnasse arvatavasti 
kloostriringkondade kaudu „Compendinum medicum. 
De virtutibus herbarum et alia“, mis tõlgituna tähendab 
„Arsti käsiraamat. Taimede ja teiste voorusest“.  Teoses 
väljenadatakse mõtet, et ilma arstirohtudeta muutuvad 
liikmed vedelaks ja nõrgaks. Hiljem, 17. sajandi lõpus 
kujunes proviisori taxa teistsugusemaks. Raeapteegi 
taxas leidus esmapilgul süütuid, kuid tegelikult ohtli-
ku toimega ravimtaimi. Näiteks maarjasõnajala pulber, 
mis oli Eestis kergesti kättesaadav ja mida kasutati 
paelusside vastu. Kuna rohi oli silelihaseid halvava toi-

mega, kaasnes oht inimese silelihaste halvamisele, mis 
lõppes pahaaimamatult surmaga.

Raeapteegi kibedaim rohi oli mitridaatsium, mis koos-
nes 54 komponendist ning sisaldas teiste ainete seas ka 
oopiumi, mürri, safranit, kaneeli, riitsinusõli jpm.

Mis on aga põnevaim, mida kõik Raeapteeki külas-
tavad inimesed uurida tahavad? Eks ikka väljapane-
kut kummalistest koostisosadest, millest aastasadade 
jooksul on ravimeid valmistatud. Need olid näiteks 
prepareeritud hundisooled, jäneste südamed, vihma-
ussid õlis, põletatud mesilased, rästikurasv, kuivata-
tud kärnkonnad, pääsupesad, koerafekaalid, sokuveri, 
keldrikakanditega piiritus, konnakuduplaaster, täku 
kabjad, kõrvetatud siilid, värskete kanamunade koo-
red. Keskajal valmistati ravimid apteegis külastaja 
silme all – see suurendas apteekri „väge“. Tooraineid 
töödeldi laboratooriumis, kus olid suured pressid, 
keeduanumad, tulease ja palju muud vajalikku ravi-
mite valmistamiseks.

Vana apteek ikka avatud 

Raeapteek on näinud turuplatsil suuri pidustusi, 
teatrit, sigade ringi jalutamist ja rongkäike aga ka 

hukkamisi ja häbikiviga ringijooksmisi ning pidu-
likult süüdatud jõulukuuske.

2017. aastal saame uhkusega öelda, et Raeapteek 
jätkab tegutsemist samades ruumides, aprilli algu-
ses täitus esmamainimisest lausa 595 aastat. Kogu 
selle perioodi vältel on apteek tegutsenud sama-
des ruumides ja hoolitsenud linnaelanike tervise 
eest. Raeapteegi ofitsiiniruumis kaubeldi sama leti 
taga nagu tänagi ja kasutati ka sama rohukappi. 

Raeapteek töötab käsikäes koos muuseumiga. 
Muuseumi poolel korraldame erinevaid töötuba-
sid, võtame vastu koolilaste gruppe ning linnako-
danikke ja väliskülalisi. Esmakordselt sel aastal 
osaleb Raeapteek ka MuuseumiÖÖ-l ja Keskaja 
Päevadel.

Kuna teist sellist apteeki Euroopas ei leidu, oleme 
väliskülaliste seas väga populaarsed – iga päev 
toovad giidid meie juurde väliskülalisi kogu maa-
ilmast – Hiinast, Jaapanist, Itaaliast, Austraaliast 
ja mujalt – et näidata uhkusega seda pärli, mis 
meie linna aastasadu nii vapralt teeninud on.  

Revali Raeapteegi farmatseut Ülle Noodapere Martsipan - südamevalu leevendamiseks Põletatud mesilased - aastasadu ravimite koostis-
osadena kasutatud
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1. Avamised
• Jõhvi Apteek OÜ sai 21.02.2017 tegevusloa Tapa Kon-
sumi Apteegi avamiseks Lääne-Virumaal, Tapa linnas 
Kalmistu tn 3. Apteegi juhataja on prov Maia Leede.
• Jõgeva Linnaapteek OÜ sai 29.03.2017 tegevusloa Jõ-
geva Linnaapteegi avamiseks Jõgeva linnas Kesk tn 4. 
Apteegi juhataja on prov Inge Mesek.
• Lilleoru Apteek OÜ sai 31.03.2017 tegevusloa Lilleoru 
Apteegi avamiseks Rakveres Tartu tn 55. Apteegi juha-
taja on prov Tiina Kompus.
• Anne Apteegid OÜ sai 17.04.2017 tegevusloa Tähe-
saju Apteegi avamiseks Tallinnas Lasnamäe linnaosas 
Tähesaju tee 1. Apteegi juhataja on prov Alesja Krups-
kaja.

2. Asukoha muutmised
• Tallinnas asunud Lasnamäe Südameapteek (Pharma 
Group OÜ) asub alates 20.02.2017 Tartus Ringtee tn 60a 
(uus nimi Tartu Ringtee Südameapteek).
• Türil asunud Silla Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ) 
asub alates 20.02.2017 Tallinnas Poordi tn 1 (uus nimi 
Poordi Apteek).
• Tallinnas asunud Kopli Polikliiniku Apteek (BENU 
Apteek Eesti OÜ) asub alates 20.02.2017 Türil Tallinna 
tn 4 (uus nimi Ringi Apteek).
• Ida-Virumaal asunud Sillamäe Südameapteek (Phar-
ma Group OÜ) asub alates 27.03.2017 Pärnus, Suur-Se-
pa 18 (uus nimi Pärnu Turu Südameapteek).
• Viimsi Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ) asub alates 
27.03.2017 Tallinnas Lasnamäe linnaosas Linnamäe tee 
3 (uus nimi Lasnamäe Tervisemaja Apteek).
• Järvamaal Türil asunud Poordi Apteek (BENU Ap-
teek Eesti OÜ) asub alates 23.03.2017 Tallinnas Sõle tn 
63 (uus nimi Kopli Polikliiniku Apteek).
• Alatskivi Apteegi Kolkja haruapteek asub alates 
01.04.2017 samas Kolkja alevikus Metsakivi tn 2.
• Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek (endine Ma-
jaka Südameapteek, Pharma Group OÜ) asub alates 
26.04.2017 Tallinnas Veerenni tn 53a.
• Paide Suur Apteek (Samfred OÜ) asub alates 
26.04.2017 Paides Pärnu tn 6.

3. Ajutised ja lõplikud sulgemised
• Rakvere Linna Südameapteek (Pharma Group OÜ) 
sulges alates 01.05.2017 haruapteegi Lääne Virumaal, 
Sõmerul.

4. Apteegi juhataja vahetumised
• Pirita Südameapteegi (Pharma Group OÜ) juhataja 
on alates 17.02.2017 taas prov Marika Lätt.

• Kristiine Kaubanduskeskuse Apteegi (Terve Pere Ap-
teek OÜ) juhataja on alates 20.02.2017 prov Anne Eevel.
• Tartu Ringtee Südameapteegi (Pharma Group OÜ, 
end Lasnamäe Südameapteek) juhataja on alates 
20.02.2017 prov Olga Jefimova.
• Poordi Apteegi (BENU Apteek Eesti OÜ) juhataja on 
alates 20.02.2017 prov Aljona Śahhova.
• Ringi Apteegi (BENU Apteek Eesti OÜ) juhataja on 
alates 20.02.2017 prov Kaija Alliksoo.
• Põhjakeskuse Apteegi (Terve Pere Apteek OÜ) juha-
taja on alates 01.03.2017 prov Moonika Salep.
• Kotka Tervisemaja Apteegi (BENU Apteek Eesti OÜ) 
juhataja on alates 06.03.2017 prov Kadi Tamm.
• Rakvere Maxima Südameapteegi (Pharma Group OÜ) 
juhataja on alates 01.04.2017 prov Veronika Fetissova.
• Saue Ladva Apteegi (OÜ Kvatropharma) juhataja on 
alates 01.04.2017 prov Anna Terpitskaja.
• Pärnu Turu Südameapteegi (endine Sillamäe Sü-
dameapteek, Pharma Group OÜ) juhataja on alates 
27.03.2017 prov Sirje Võsu.
• Kohila Südamepteegi (Pharma Group OÜ) juhataja on 
alates 26.04.2017 prov Hillike Aljas.
• Lasnamäe Tervisekeskuse Apteegi (Terve Pere Apteek 
OÜ) juhataja on alates 01.05.2017 prov Merilin Nurk.
• Kallavere Apteegi (Kariida OÜ) juhataja on alates 
01.05.2017 prov Jelena Tõnne.
• Veerenni Tervisekeskuse Südameapteegi (endine Ma-
jaka Südameapteek, Pharma Group OÜ) juhataja on 
alates 26.04.2017 prov Niina Vares.

5. Apteegi nime muutused
• Lasnamäe Südameapteek kannab alates 20.02.2017  
nime Tartu Ringtee Südameapteek (Pharma Group 
OÜ).
• Silla Apteek kannab alates 20.02.2017 nime Poordi 
Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ).
• Kopli Polikliiniku Apteek kannab alates 20.02.2017 
nime Ringi Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ).
• Poordi Apteek kannab alates 23.03.2017 nime Kopli 
Polikliiniku Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ).
• Sillamäe Südameapteek kannab alates 27.03.2017 
nime Pärnu Turu Südameapteek (Pharma Group OÜ).
• Viimsi Apteek kannab alates 27.03.2017 nime Lasna-
mäe Tervisemaja Apteek (BENU Apteek Eesti OÜ). 
• Apotheka Järve Keskuse Apteek kannab  alates 
01.04.2017 nime Netiapteek (OÜ Mustamäe Apteek).
• Majaka Südameapteek kannab alates 26.04.2017 nime 
Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek (Pharma 
Group OÜ).

Muudatused apteekide tegevuses
vahemikus 2. veebruar 2017 kuni 2. mai 2017


