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Intervjuu

Apteegi tugisammasteks on tema
pühendunud
töötajad
Võrreldes uuel ajal tegevust alustanud apteekidega, on Türi apteek
oma auväärse 120-aastaga lausa
uunikum. Ja veel praegugi on alles
maja, kus 1892. aasta 13. jaanuaril
avas uksed rohupood.
Signe Kalberg
Sellest ajast, kui Türi apteek oma 100.
sünnipäeva tähistas, on möödas juba 20
aastat. Selle aja jooksul on Eesti saanud
oma raha ja selle euro vastu vahetanud.
Türil on ühe apteegi asemel nüüd kaks.
Muu on aga jäänud samaks - juubilarapteek asub samas kohas ja samad on ka
töötajad, kes võivad oma töötatud aega
lugeda mitmekümne aastaga. See on
praeguse elutempo ja töökohtade vahetamise juures hämmastav, sest neid,
kes ühel kohal 10 ja enam aastat vastu
peavad, jääb järjest vähemaks.
Proviisor-juhataja Anne Simson rõhutab
oma töötajate pikka staaži ja aastakümnetepikkust töökogemust korduvalt. Ja
see on ka mõistetav – apteegi peamine
väärtus on ju tema töötajad ning Türi
apteegil on nendega vedanud.
Näiteks proviisor Sigrid Krullo võib
uhkust tunda oma 39 tööaasta üle. Ja
just tema oli see, kes 31. jaanuaril 1976
väljastas enne vanast majast ärakolimist
viimase ravimi. Proviisor Anne Simson
on Türi apteegis töötanud 34, proviisor
Elve Nukka 33, farmatseut Helve Kirsipuu 32 ja farmatseut Rita Lavrinenko
30 aastat. Lisada tuleb veel praeguse
koristaja, varasematel aastatel kassapidaja ja fassijana töötanud Maimu Puuli
33 aastat.
„Neist arvudest võib järeldada, et
oleme valinud endale õige ja meeldiva
elukutse ning õige apteegi, kus töötada,” ütleb proviisor Anne Simson. Kuigi
Türi linna ja valla elanikud võivad valida
2

Türi apteekrid Anne Simson, Sigrid Krullo, Helve Kirsipuu ja Elve Nukka

oma ostudeks kahe apteegi vahel, on ka
vanemal apteegil oma ostjaskond, kes
on harjunud siinsete töötajate asjatundlikkusega. „Meie töötajatel jätkub aega,
tahtmist ja sõbralikku meelt apteegikülastajaid ära kuulata, neile vajalikku ja
professionaalset nõu anda ja vajalikke
ravimeid ning apteegikaupu väljastada,”
kinnitab juhataja.
Hämmastav, et praegu, kus arstiteaduskonna lõpetanu ei ole
tervishoiutöötaja ning apteeki
tahetakse näha vaid kui kasumlikku
äriettevõtet, leidub oma erialale nii pühendunud inimesi kui seda on apteekrid.
Apteek annab austuse oma ameti vastu,
väärikuse ja ka vastupidavuse. Proviisorid ja farmatseudid teavad kes nad on
ja kui vajalikud nad inimestele on.
Igal apteekril on oma lugu, miks ta just
selle, talle hästi sobinud elukutse valis,
milles tema parimad iseloomuomadused ilmsiks tulevad.
Kui Karksi-Nuia keskkooli lõpetanud
Anne otsustas keemiahuvist ja austusest apteegi, kui väga erilise koha vastu,
farmaatsiat õppida , mõtles ta vaevalt,
et teeb ainuõige otsuse. „Koolis soovitati hoopis eesti keelt õppima minna. Olin
selles aines tugev ja käisin häid tulemusi
saades isegi olümpiaadidel,” meenutab
ta. Kuid Annele meeldis keemia eesti

keelest rohkem. Keemikuks samas ta
saada ei tahtnud. Seega oligi ainus
eriala, mis keemiahuvilisele neiule vastavaid võimalusi pakkus, farmaatsia. Ja
keemiahuvi ei olnud ainsaks põhjuseks
miks Annest farmaatsiatudeng sai.
„Mäletan, et koos oma klassi tüdrukutega meeldis meile Karski-Nuias
peale tunde väikese alevi kauplustele
ring peale teha, kuid apteek oli koht,
kuhu me kunagi mitmekesi ei tihanud
minna. Apteegi vastu oli meil seletamatu austus, see tundus sellise püha
kohana. Aeg-ajalt sai sealt käia hematogeni ostmas,” pajatab proviisor Anne
Simson. Ta lisab, et üks põhjus oli veel,
miks ta farmaatsiat õppima läks. Nimelt
tundusid talle ravimite nimed nii keerulised, et ta otsustas just nende nimede
selgekssaamiseks proviisoriks õppida.
Pärast ülikooli lõpetamist suunati Anne
Simson tööle Paide Keskapteeki. Ega ta
kaua seal töötada saanudki, sest kohe
sündis perre teine poeg. Ülikooli ajal oli
Anne jõudnud abielluda ning juba poja
emaks saada. Kui siis, pärast aastast
lapsehoolduspuhkust, oli võmalik
töökoht Paidest Türile (kus oli möödunud ka tema ülikooliaegne praktika)
vahetada, ei jätnud Anne seda võimalust
kasutamata.

Intervjuu
1978. aasta mais, kui Annest Türi apteegi
proviisor sai, oli apteegi juhatajaks
Evi Mesek. „Siis oli apteegis tööl kaks
põlvkonda, noored ja vanemad, kuid me
saime omavahel kõik kenasti läbi.
Alguses oli harjumatu, et vanemad kolleegid omavahel ja ka meid teietasid.
Aga selline oli selle apteegi tava. Alles
aastaid hiljem, ühises peolauas ja lõbusas tujus, otsustasime hakata üksteist
sinatama.
Läks veel 18 aastat, enne kui apteegi
juhtimise võttis üle Anne Simson. Ta
tunnistab, et juhataja ametist polnud ta
küll unistanud, aga keegi pidi seda tööd
tegema hakkama. „Mulle väga meeldis
retseptaari töö, sest siis sai inimestega
suhelda.” Just samal aastal kui Anne
Simsonist Türi apteegi juhataja sai, avati
Türi polikliiniku katuse all uus apteek.
„Olime linnale avaldanud soovi ise polikliinikus apteek avada. Parem asukoht
oleks marjaks ära kulunud, kuid meile
öeldi ära, sest leiti, et on vaja konkurentsi tekitada. See tegi esialgu meele
mõruks. Omad ostjad on aga nüüdseks
mõlemal apteegil ja omavahel saame
hästi läbi,” kinnitab proviisor.
17. detsembril 1996 avas uksed
Türi Apteegi Oisu haruapteek Oisu
tervisekeskuses. Kuna kohapeal ühtki
meie töötajat ei elanud, sõideti iga päev
Oissu ja tagasi. Nii 13 aastat ja siis tuli
haruapteegil viimane tööpäev. Oisu
haruapteek oli töötanud kahjumiga
juba aastaid ja digiretseptindusega
seotud kulud suurendanuks seda veelgi.
Pöördusime abi saamiseks vallavalitsuse
poole, kes leidis, et eraettevõtlust nad
toetada ei saa. Kurb, kui vald keskusest
kaugelelavatest kodanikest ei hooli,”
meenutab Anne Simson.
Apteegiruumide uute nõuetega
vastavusse viimiseks ja rendipinna
vähendamiseks tuli ette võtta apteegiruumide ümberehitus. See toimus
kahes osas - 1999. ja 2000. aastal. Nii
suutsime apteegi avatuna hoida kõikidel
tööpäevadel. Algsest rendipinnast on
järele jäänud veidi enam kui kolmandik.
„Apteegiruumide omanikuks saime neli
aastat tagasi, kui allkirjastasime ostumüügilepingu Türi vallaga,” selgitab
proviisor Anne Simson.
Aedlinnakest on nimetatud ka pensionäride linnaks. See tähendab, et
hommikupoolikul on peansionäril aega
apteeki tulla, leti ette toolile istuda
ning lisaks tervisemuredele ka muu-

dest muredest-rõõmudest pajatada. Ka
selline ärakuulamine, osavõtlikkus ning
hooliv suhtumine kuulub apteekri töö
juurde. „Kui hommikupoolikul on meie
peamised külastajad pensionärid, siis
õhtul on tööinimesed. Apteegi külastatavust mõjutab kindlasti ka palga- ja
pensionipäev. Kuu lõpus on seepärast
meil vaiksem,” kõneleb proviisor Simson.
Noored käivad apteegis üldiselt harva,
kuid siis tullakse ka kindla ostusoo-

viga. Ja midagi pole parata – reklaam
mõjutab inimesi tugevalt.
See avalikkuses arutusel olnud teema,
et ravimeid võiks osta kauplustest, ajab
proviisoril harja punaseks. „Iga ravim on
mürk ja mürk ei tohi olla kergelt kättesaadav. Kaupluses võib tablette osta
isegi laps, apteegis on see välistatud.
Apteek on ravimite jaoks ainuõige koht
ja apteeker see inimene, kes oskab neid
soovitada.”

Apteegis töötamine oli minu jaoks
romantika
Farmatseut Margit Leinjärv
Töötas Türi apteegis aastatel 1949-1993
Sündisin 1927. aastal 20-ndal maikuu päeval Tartus. Sõja jalust
tulime Väätsale ning Paides lõpetasin 1945. aastal keskkooli.
Enne, kui ma Tallinna meditsiinikoolis farmatseudi kutset taotlema hakkasin ja selleks eksameid tegin, töötasin neli aastat
Paides apteegiõpilasena.
Sel ajal oli selline kord, et kui olid neli aastat apteegis õpilane olnud, võisid teha eksamid
ilma õpinguid läbimata. Pärast eksameid pakkus peavalitsus mulle töökohta kas Türile
või Saaremaale. Ega ma kodust kaugele tahtnud minna, seega valisin Türi. Türi apteek
oli minu tööleasumise ajaks juba 57 aastat tegutsenud. Toona töötas apteegis lisaks
juhataja-proviisor Ester Kruusveele veel kaks retseptaari ja kaks koristajat. Üks koristajatest hoolitses tänava puhtuse eest ning pesi töötajate kitleid, teine hoolitses puhtuse
eest majas. Maja hoovis, kus praegu asub Kadri-poe kondiitritsehh, oli hoone, kus oli
lisaks pesuköögile ja rullikuurile veel minu elamine.
Türil oli siis vaid üks apteek. 1955. aasta 1. jaanuaril avati apteegi müügipunkt Türi raudteejaamas. Seal sain tuttavaks oma tulevase abikaasaga, kes tuli tagasi vangilaagrist.
Kuna teda kuskile tööle ei tahetud võtta, sai ta apteegi juhataja vastutulelikkusele tööd
müügipunktis. Nii me kohtusimegi ja pooleteise aasta pärast abiellusime.
Eks see oli omamoodi huvitav aeg. Meil oli võimalik teha öövalveid. Üks öötund loeti
pooleks päevatunniks. Olles õhtul kella 20-st hommikul kella kaheksani tööl, läks arvesse
6 tundi. Päevasel ajal oli aga tööpäeva pikkuseks 7 tundi. Kord kuus saadeti meile
ravimeid. Cito-tellimusi täideti kaks korda kuus. Neid käis apteegi juhataja ise Tallinnast
toomas. Kui aga rongiga saadeti kuu jagu kaupa, tuli apteegi töötajatel ise leida transport. Läksime siis kooperatiivi hoovi peale, kus ikka mõni talumees vankri või reega oli
ning palusime teda rohud jaamast apteeki tuua. Ei ma mäleta juhust, et keegi oleks
keeldunud aitamast. Hiljem juba hakati ravimeid tooma linnast autoga.
Apteegi kõrval asus saun. Teadagi müüdi apteegis nii Kölni vett kui seepi. Enne saunaminekut käidi siis ikka apteegist vajalikku kraami ostmas. Tuli ka üks mees ning palus
munaseepi. Küsis siis aga tõsise näoga, et kas sellega mujalt ka pesta tohib. Muidugi sai
sellise küsimise peale naerda.
Minu jaoks oli apteegis töötamine eriti huvitav siis, kui me ise ravimeid valmistasime.
See andis apteegile ka erilise lõhna, mida tänapäeval enam ei ole. Rohu segamine tegi
töö vaheldusrikkaks, iga ravim oli erineva koostisega. Rohtude segamine oli minu jaoks
romantika, mis on nüüdseks kadunud.
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Mis on apteegis 20 aastaga
muutunud?
Anne Simson
Proviisor-juhataja

Farmatseut Margit Leinjärv aastal 1986 Türi apteegis
Aasta 1959, apteegis alustatakse tööpäeva tootmisvõimlemisega

Kahekümne aastaga on apteegis palju
muutunud. Apteegi lahtiolekuaega
oleme vähendanud kahe tunni võrra
päevas (13 tunnilt 11-le). Töötajate arv
on vähenenud ligi kolm korda ning apteegiruumide pinda oleme vähendanud
samuti peaaegu kolm korda.
Kõik apteegiruumid, välja arvatud müügisaal, on saanud ümberehituse käigus
omale uue otstarbe. Kui 100-aastases
apteegis töötasime puunuppudega
arvelaual, siis tänaseks on apteegitöö
arvutiseeritud, töötame arvutivõrgus
nelja arvutiga. Internetihäirete või
elektrikatkestuse korral on töötamine
peaaegu võimatu.
Ravimite nomenklatuur on võrreldes
paarikümneaastatagusega tundmatuseni muutunud nii käsimüügi- kui ka
retseptiravimite osas.
„Tänu“ reklaamidele on apteegikülastajate nõudlus imettegevate toidulisandite järele (minu arvates) ületanud
mõistlikkuse piiri.
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Proviisor Anne
Simson Türi
apteegis 2012.a

Oleme tänapäeval põhiliselt valmisravimite apteek. Kui paarkümmend
aastat tagasi valmistasime iga päev
steriile polikliinikule ja haiglale, retseptar-kontrolör analüüsis ravimeid nii
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, assistendil oli pidevalt ekstemporaalsete
retseptide virn ees ja pulbrite poolel
töötas tihtipeale veel teine assistent,
siis tänapäeval jõuab meieni vaid mõni
ekstemporaalne retsept nädalas.

Suurenenud on aga kontrollijate
hulk ametnike näol – Ravimiametist,
Veterinaar-ja Toiduametist, Keskkonnaametist, Maksuametist, Tarbijakaitsest, Töökaitsest jne. Tähtis on, et iga
liigutuse kohta oleks paber allkirja,
nime ja kuupäevaga.

Intervjuu

Apteegi teeb eriliseks tema lõhn
Farmatseut Senta Auväärt
Töötas Türi apteegis aastatel 1955-1991
Minu elukutsevalikut mõjutas just apteegist meelde jäänud eriline lõhn. Ema ostis
apteegist väikeste haavade raviks kolloodiumi ja see oli just see lõhn, mis oli omane
neile rohupoodidele, kus ise valmistati salve.
Minu jaoks on apteegile omased ka kampri ja mentooli lõhn. Pärast Tallinna meditsiinikooli farmaatsia eriala lõpetamist suunati mind tööle Tapa apteeki.
Pärast kolme kohustuslikku aastat ning abiellumist sain tööle Türi apteeki ja farmatseudina töötasin siin 1955. aasta. 1 novembrist kuni pensionile jäämiseni 1991. aasta
1. aprillini. Minu tööks oli põhiliselt käsimüük, kuid teha tuli kõiki töid.
Mulle meeldis segada kokku salve, ju see meenutas mulle lapsepõlvest meelde
jäänud lõhnasid.
Anne Simson ja Senta
Auväärt vanu dokumente
sirvimas

Margit Leinjärve iseloomustus
1953. aastast

Türi Apteegi kollektiiv apteegi 100. Juubeli tähistamisel, aastal 1992.
Vasakult: Margit Leinjärv, Sigrid Krullo, Anne Simson, Urve Jõeloo, Klara Song, Rita Zavrinenko, Asta
Aadla ja juhataja-proviisor Evi Mesek

Igale tööle tuli käed külge panna, olgu selleks
ravitaimede kasvatamine või puude ladumine
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Türi apteegimaja
1936. aastal

TÜRI APTEEK – 120
Legend: kord mänginud Alliku ja Kirna mõisaproua kaarte. Raha saanud otsa ja Alliku
proua andnud pandiks oma kanala, mis ehitati hiljem ümber apteegimajaks…
Tegelikkus:
**14. septembril 1890 (uue kalendri
järgi) palus Lelle arst ja apteegi omanik
Johannes Dzirne luba asutada Türi kiriku
lähedale apteek, kuid loobus sobiva
maja puudusel taotlusest.
**14. augustil 1891 sai Türile apteegi
avamise loa Käru apteekriabi Ivan
Kanik, kuid loovutas selle teadmata
asjaoludel Narva koolmeistrile Franz
Gvinkovskile, kes oli juba varem tahtnud
Türile rohupoodi rajada. Nüüd aga
loovutas ta asutamisloa dr. J. Dzirne
naisele Klara Dzirnele (tollal ei tohtinud
üks isik omada kahte apteeki). Nii olid
Dzirned ikkagi oma tahtmise saanud!
Tööle võeti apteekriabi Alfred Tomson,
kes apteegi sisustamisega tegelema
hakkas.
**Avamisluba signeeriti Kubermanguvalitsuse Arstiosakonnas 12. jaanuaril
1892, ostjatele avas Türi apteek uksed
13. jaanuaril 1892.
**Türi töölisasula tekkeni oli jäänud
kümmekond aastat, kuid ümbruskonna
külade elanikud võisid juba kiriku
lähedal asuvast apteegist osta näiteks
Eldermanni tilkasid, Bandvurmi õli, elaja
soola ja muud vajalikku.
**Aastail 1893 – 1894 oli apteegi rentnik
kohalik arst Ernst Utt.
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**Vahetusid apteegi omanikud: 1894 –
1897 oli omanikuks prov. C.E. Steinhausen (rahvasuus kutsutigi Steinhauseni
apteegiks).

**J. Reinhold omandas vahepeal Tartu
Ülikoolis proviisorikutset. Juhatajana
töötas neil aastatel (1926 – 1931) prov.
Friedrich Jõesaar.

**1898 – 1920 oli omanik Türi -Alliku
mõisnik Alexander von Engelhardt.
Mõisnik andis apteegi rendile Järvamaa
sanitaararstile Eduard Keckile, kes oli
rentnikuks ligi 23 aastat.

**Mõnda aega (1929/1930) töötas Türi
apteegis ka esimene naisproviisor Selma
Pruuli.

**Juhatajad aga vahetusid väga tihti –
23 aasta jooksul oli ametis 14 juhatajat:
prov. Fr. Lambert (1898-1899); apt.-abil.
J.Schwalbe (1899-1902); apt.-abil. Piltin
(1902-1904); apt.-abil. Feldof (19041907); prov. G.Lindtke 2 kuud; prov.
Carl Nummelin 3 kuud; pisut aega juudi
soost apt.-abil. Sõre-Ethe Strassmann;
apt.-abil. Neumann 6 kuud; prov. Eduard
Saava (1908-1911); prov. Rudolf Veinberg
(1911-1914); apt.-abil. Konimois 7 kuud;
apt.-abil. Johanson 6 kuud; apt.-abil.
Kukk 3 kuud ja apt.-abil. Johann Reinhold (1915-1921).
**1921. aastal panid apteekriabi Johann
Reinhold, proviisor Rudolf Veinberg ja
arst Eduard Keck rahad kokku ja ostsid
parunilt apteegi ära.
**Apteegi juhatajaks jäi J. Reinhold,
kes aja jooksul teistele kaasomanikele
nende osad välja maksis ja temast sai
aastateks 1927 - 1937 apteegi ainuomanik.

**3. novembril 1928 kinnitati Türi apteek
I järgu apteegiks.
**1931. aastal asutas linnavalitsus uue
apteegi – linnaapteegi, asukohaga
Viljandi tn 9, mis avas uksed 27. augustil.
Kahe apteegi olemasolu oli väikesele
linnale liiast, mõlemal oli rahalisi raskusi.
Konkurentsi tingimustes ei pidanud
Johann Reinholdi eraapteek vastu ja linn
ostis selle ära.
**Türile tekkis ühendapteek – linnaapteek, asukohaga Paide tn 10, vanas apteegimajas. Apteegi juhatajaks oli kuni
1940. aastani prov. Leopold Koger.
**1940. aastal apteek natsionaliseeriti ja
allutati Apteekide Peavalitsusele.
**Pöördelistel aastatel 1940. kuni1941.
august olid juhatajateks E. Arak ja
R. Veinberg. 1941.a oli ametis veel
kõrgharidusega rohuteadlane MaimuErika Vooremaa (Nuut), Türi arsti Jaan
Vooremaa tütar.

Tagasivaade

Sissevaade Türi
apteeki 1930. a

**Üle 20 aasta (1941-1963) juhatas
apteeki prov. Ester Kruusvee.
**Säilinud on arhiiviandmed 1944. aasta
kohta. Apteegis töötasid juhataja Ester
Kruusvee, prov. Elviira Lõhmus, assistendi kt. Salme Künnapuu ja Ellen Salu,
kassapidaja Vilonella Otstavel ja sanitar
Johanna Vare.
** 1954. aastal töötas apteek juba
ööpäevaringselt iga päev, kuuludes V
kategooria apteekide hulka. Kui 1944.
aastal oli töötajaid 6, siis 1959. aastal
juba 15 inimest.
**Ajavahemikul 1963-1972 ja 1992-1996
oli juhatajaks proviisor Urve Jõeloo,
kes tuli Türile pärast ülikooli lõpetamist
1959. aastal ja töötas siin retseptaari,
juhataja asetäitja ja juhatajana kokku üle
42 aasta.
**1969. aastal, pärast ülikooli lõpetamist, tuli Türile retseptaariks proviisor
Evi Keich (Mesek). Aastatel 1972 - 1992
oli Evi Mesek apteegi juhataja ning Urve
Jõeloo juhataja asetäitja.
**Sajandivanune hoone vajas põhjalikku
ümberehitamist. Noor ja energiline
juhataja hakkas otsima lahendusi. Kui
kohalik ettevõte Paide EPT hakkas ehitama elamut aadressil Paide tn 7b, eraldati apteegile kolme neljatoalise korteri
pind ning vastavalt apteegi vajadustele
ehitati välja apteegiruumid.
**3. veebruarist 1976 asub Türi apteek
uutes ruumides Paide tn 7b - esimesel
korrusel oli pinda 193,4 m2 ja keldris
122,6 m2. Apteek sai uue sisustuse ja
aparatuuri.
**Viimane ravim vanast majast Paide
tn. 10 väljastati 31. jaanuaril, viimase
väljastaja au kuulub prov. Sigrid Krullole.
Apteek oli ühes kohas asunud 84 aastat
(1892 – 1976).

**Türil on töötanud väga pikka aega:
-22 aastat proviisor (juhataja) Ester
Kruusvee (1941-1963), -39 aastat farmatseut Salme Künnapuu (1942-1981), 23
aastat proviisor Erika Pastarus (Anton)
(1949-1972), 44 aastat farmatseut
Margit (Vellamaa) Leinjärv (1949-1993),
35 aastat farmatseut Senta Auväärt
(1955-1991), 21 aastat proviisor Vilma
Patune (1958-1979), 42 aastat proviisor
(juhataja) Urve Jõeloo (1959-2001) ja
23 aastat proviisor (juhataja) Evi (Keich)
Mesek (1969-1992)
Üle 40 aasta töötas sanitarina Johanna
Vare
**Türil on erialainimestest töötanud
veel prov. Peeter Parts, prov. Elviira
Lõhmus, prov. Astrid Nurm, farmatseut
Zinaida Staruk, farmatseut Valve Toots
(Kabin), prov. Elvi Otsa, farmatseut
Laine Väliste, farmatseut Hille Mikita
(1972-1974), prov Kaja-Maie Ivan (19761978), prov Kaja Krüger (1976-1980) .
**1991.aastal töötas apteek kahes vahetuses, töötajaid oli 17.
Apteegi juurde kuulus Oisu II grupi apteegipunkt, kus ravimeid müüs kohalik
velsker. Apteegi varustada oli veel Türi
polikliinik ja nakkushaigla, Oisu maaambulatoorium, Türi-Alliku Volta tsehhi
tervishoiupunkt, Türi Metsakombinaadi
tervishoiupunkt, EPT tervishoiupunkt,
Villevere velskripunkt ja Arkma maaambulatoorium.
**1992. aasta 13. jaanuaril tähistas Türi
apteek oma 100. tegevusaastat. Sel ajal
töötasid apteegis proviisorid Evi Mesek
(juhataja), Urve Jõeloo, Sigrid Krullo,
Elve Nukka, Anne Simson; farmatseudid
Margit Leinjärv, Helve Kirsipuu , Rita
Lavrinenko ja muust personalist Maimu
Puul, Maimo Marki, Asta Aadla, Valve
Lung ja Heljo Ennist.
**Türi apteegi nr 122 õigusjärglasena

alustas 1. jaanuaril 1994 tegevust aktsiaselts Türi Apteek, aktsionärideks apteegitöötajad.
**1999. aastast sai aktsiaseltsist Türi
Apteek Osaühing.
Alates 16. detsembrist 1996 kuni
käesoleva ajani töötab Türi Apteek OÜ
juhatuse esimehena ja apteegi juhatajana prov. Anne Simson.
**17. detsembril 1996. aastal avasime
Türi Apteegi Oisu haruapteegi Oisu
tervisekeskuses, mille sulgesime
01.01.2010, pärast põhjalikku arutelu Türi
vallavalitsusega. Sulgemine oli sisuliselt
Türi vallajuhtide otsus.
**Apteegiruumide uute nõuetega
vastavusse viimiseks ja rendipinna
vähendamiseks teostasime apteegiruumide ümberehituse-remondi kahes
osas: 1999. ja 2000. aastal – nii suutsime
apteegi avatuna hoida kõikidel tööpäevadel. Algsest 316 m2 rendipinnast on
järele jäänud 124,8 m2.
**Esimese arvuti ostsime apteegile
1997. a. 2002. aasta märtsist töötame
müügiprogrammiga arvutivõrgus.
**Apteegiruumide omanikuks saime
06.11.2007, kui allkirjastasime ostumüügilepingu Türi vallaga. Mõni kuu
hiljem saime endistes apteegiruumides
naabriks tervise- ja ilusalongi “Eleen”.
**Käesoleval ajal töötavad Türi apteegis proviisorid Sigrid Krullo (alates
23.10.1973), Anne Simson (alates
09.05.1978) ja Elve Nukka (alates
01.10.1978), farmatseudid Helve Kirsipuu
(alates 04.08.1979) ja Rita Lavrinenko
(alates 01.09.1981).
Osalise tööajaga töötavad apteegis
koristaja Maimu Puul ja raamatupidaja
Ille Pärn.
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Apteekrite Liidu üldkogul tulevad
arutusele olulised teemad
24. märtsil Tallinnas toimuvale üldkogule on oodatud kõik Apteekrite Liidu täis- ja
toetajaliikmed. Arutusel on apteegiteenuse jätkusuutlikkus ja võimalused ravimite
kättesaadavuse parandamiseks maal.
Kaidi Sarv
EAL peaproviisor
Regulaarselt, kord kvartalis, koguneb
organisatsioonile ja kogu apteekerkonnale olulisi küsimusi arutama Apteekrite
Liidu volikogu. Jaanuari lõpus toimunud
volikogu koosolekul oli arutluse all 2
väga olulist teemat: ravimite kättesaadavus maapiirkondades ja apteekide
majanduslik jätkusuutlikkus.
Ravimite vähene kättesaadavus väljaspool linnu on teema, millega meelsasti
õigustatakse ravimite müügivajadust
poodides, bensiinijaamades, perearstipraksistes ja mujal. Teemaga haakub
väga hästi ka ravimite postimüük, milles
nähakse maaelanikkonna päästerõngast. Apteekritele on selge, et ravimite
müügivõimaluste laiendamine väljaspoole apteeke ei ole lahenduseks.
Samas on vaieldamatu fakt, et maa-apteekide arv on kogu taasiseseisvumise
aja pidevalt vähenenud ja tendents
maa-apteekide sulgemisele või nende
lahtiolekuaegade vähenemisele on
täiesti olemas.
Ravimite kättesaadavus ei ole ühetaoline. Mõnedes maakondades on
apteeke vähem, mõnedes rohkem. On
selge, et “iga posti otsas” ei ole võimalik ravimeid hoida ega väljastada. EAL
volikogu hinnangul on kõige suuremad
probleemkohad sellised, kus võtab
põhitöökohaga vastu perearst (ehk
on normaalnimistu tarbeks vajalik arv
elanikke), kuid apteek puudub. Erilist
tähelepanu tuleb siin pöörata sellistele
kohtadele, kus apteek on varem töötanud, kuid mingil põhjusel suletud. Meie
arvestuste järgi on selliseid maakohti,
kus on perearsti põhitöökoht, kuid puudub apteek, 35 ringis. Siit võib veel rahuliku südamega kõrvale jätta linnalähedased kohad, näiteks Tallinna külje all
asuva Harku. Eriolukorras on väikesaared Vormsi ja Kihnu, kus perearst
nagu oleks, kuid apteegi tegevuseks on
elanikke ilmselgelt liiga vähe.
Tegutseva perearstiga ja puuduva apteegiga kohad on Harjumaal Kostivere,
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Ardu, Haiba ja Vaida; Läänemaal Pürksi
küla Noarootsis; Pärnumaal Tõstamaa;
Saaremaal Kihelkonna, Valjala ja Pihtla;
Jõgevamaal Adavere, Vaimastvere ja
Kuremaa; Põlvamaal Orava ja VastseKuuste; Tartumaal Laeva; Viljandimaal
Vastemõisa ja Olustvere; Võrumaal
Haanja, Lasva, Mõniste, Väimela, Osula
ja Kuldre; Järvamaal Albu, Kareda, Koigi,
Oisu ja Kabala; Ida-Virumaal Kuremäe,
Mäetaguse, Voka ja Toila; Lääne-Virumaal Rägavere ja Lehtse. Eelnimetatud
kohtadest on apteek taasiseseisvumise
ajal suletud Tõstamaal, Kihelkonnas,
Valjalas, Oravas, Vastse-Kuustes, Koigis,
Karedal, Toilas ja Lehtses. Mõnes kohas
ammu, mõnes kohas hilisemal ajal.
Mõnes kohas on lühikest aega tegutsenud apteegipunkt (Adavere, Vastemõisa, Olustvere, Mäetaguse).
Kõige teravamalt on apteegi puudumist
toonitatud Tõstamaal. Seal tegutseb
aktiivne perearst Madis Veskimägi ja
vallakeskus asub lähimast apteegist
Audrus/Koongas mitmekümne kilomeetri kaugusel. Tõstamaal tegutses
ajalooliselt ka apteek, mille apteeker
Evi Laanemets kõrges eas vanaduspensionile jäi ning tänaseni tema töö
jätkajat leitud ei ole. Madis Veskimägi
on ka üks neist kes propageerib ravimite
müügiõiguse andmist apteegita piirkonnas töötavatele perearstidele. Olid ju
nõukogude ajal paljud velskripunktid
apteekide juurde kinnitatud ning apteegist pärit ravimeid müüsid inimestele
kohalikud velskrid ja õed.
Apteekrite Liidu volikogus on seda
võimalust korduvalt arutatud. Mõistlikul tegutsemisel oleks selline võimalus
kohalikele inimestele kindlasti kergenduseks. Samas on selge, et ravimite
väljastamisega ei hakkaks tegelema
mitte arst, vaid õde või kõige halvemal
juhul hariduseta registraator (milliseid
leidub juba päris paljudes praksistes).
Kui apteek annab ravimid perearstile
hoiule, siis suurendab see apteegi
kaubavaru ja aeglustab kaubakäivet.
Lisaks kogu hindamine ja haigekassaga
arveldamine. Kas seda siis teeks kohe
ka arst kohapeal ise (täidaks digiretsep-

til ka apteegi osa)? Teisiti ei ole see ju
mõeldav. Millised hakkaksid olema need
ravimivarud? On tõenäoline, et arst ei
ole väga laia ravimivaruga tegelemisest
huvitatud (hoiuprobleemid jm). Ilmselt
võtab ta mõnikümmend preparaati ja
“vaegliikujad” peavad siis kohapeal
olemasolevate preparaatidega leppima.
See kitsendab kindlasti arsti valikuvabadust sobivaima ravimi väljakirjutamisel.
Lahendusi apteegita kohtade ravimitega
paremaks varustamiseks on pakutud
mitmeid. Paljudes kohtades toimivad
juba praegu tõhusad bussiringid, kus
valla buss toob kindlal nädala-päeval
kaugemate külade elanikud vallakeskusesse kus nad saavad käia vajalikud
käigud ning kust nad sõidutatakse
mõne tunni möödudes oma kodudesse
tagasi. See aga toimib kohtades, kus
vallakeskuses apteek töötab. Maakondlikke bussiringe “abivajavate” valdade
elanike toimetamiseks maakonnalinna
või lähima valla keskuseni praegu ei ole
teada.
Siinkohal räägitakse poliitikute tasandil
veel teisestki ideest – apteegibussist.
Kuigi apteegibussi kontseptsiooni kui
sellist ei ole idee väljamõtlejad avalikult tutvustanud, kumab sellest läbi
“autolavka”-taoline internetiühendusega varustatud sõiduvahend, mis
peaks hakkama ilma apteegita väikekohti mööda ringi kurseerima. Paralleeli
püütakse luua ka pangabussiga. Tõsi,
vähemalt Swedbanki pangabuss peatub
2 korda kuus ka kohtades, kus praegu
apteeki ei ole (sh Tõstamaa), kuid pangabussi teenused on lisaks automaadist
raha kättesaamisele ja selle sisestamisele, ainult paberitöö (lepingute
sõlmimine, pangaülekannete tegemine,
kontoinfo saamine jne). Apteegibuss
eeldaks sisuliselt kogu apteegi ravimivaru “ringivedamist”. Pangabuss peatub
ühes kohas keskmiselt tund aega. Kas
ka apteegibussil peaksid olema sellised
peatused? Või võiks apteegibuss olla
apteegita perearstikeskuste juures senikaua kuni praksises patsiente vastu võetakse? Sellisel juhul saaks ühel päeval
teenindada maksimaalselt 2 praksise
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kliente. Kas see tasuks ära? Vaevalt.
Lahendusi/leevendust probleemile
on pakutud teisigi – kas luua uueliigilisi apteegipunkte mõnele piirkonna
apteegile kuuluvate käsimüügiravimite
automaatide näol, kas lubada ravimite tellimispunkte kus apteeker käiks
näiteks kord nädalas inimeste ravimitellimusi vastu võtmas ja väljastamas,
kas avada mitteravimite müügilette
kauplustes (on ju loodustoodetest ja
toidulisanditest võimalik leevendust
leida enamikele tervisehädadele, kui
tugev valu välja arvata) vmt?
Maapiirkondade olukorra kaardistamiseks ja kõige otstarbekamate lahenduste väljatoomiseks otsustati luua
sellesisuline töörühm. Kuna Kallaste
apteeker Malle Hilpus oli ka varem Apteekrite Liidu väikeapteekide töörühma
juht ning pidevalt väikeapteekide probleemidega tegev, on ta sobiv inimene
töörühma eestvedajaks. Tema piirkonnast, Peipsiäärsetes valdades toimivatest vallaringidest ja teistest koostöövormidest on teistelgi eeskuju võtta.
Teiseks väga oluliseks proleemiks on
apteekide jätkusuutlikkuse tagamine.
Apteekide majandusolukorra halvenemise peapõhjuses on ravimihindade
pidev langus tõusvate püsikulutuste
foonil. Siinkohal ei ole paslik süüdistada
apteekreid kasuahnuses või patsiendile
kallimate ravimihindade soovimises.
Kui ka kõik ravimid oleksid riigi poolt
tasuta antavad, siis praeguse apteekide
finantseerimissüsteemi juures peaksid
apteegid tegevuse lõpetama. Ilma rahata ei saa tegutseda isegi heategevusorganisatsioonid.
Ja apteekide sissetulekute vähenemine
ei ole mitte ainult Eesti probleem. Originaalravimite patendiaegade lõppemine on müügile toonud tohutu hulga
uusi geneerilisi ravimeid. Piirhindade
süsteem survestab hindade langetamist
varasemast intensiivsemalt. Hinnasõjaga on kaasa läinud suur osa ravimitootjaid, langetades üksteise võidu
jupikaupa hindu. Samas on töömaht
(retseptide ja teenindatud klientide arv)
apteekides suurenenud. Suurenenud
on ka püsikulud – üürikulud, elekter,
infotehnoloogiakulutused. Digiretsepti
juurutamine nõudis suurelt osalt apteekidest kas päris uue infotehnoloogia
juurutamist, endise väljavahetamist või
täiendamist. Uute apteekide avamine
linnades on tekitanud pideva tööjõuprobleemi - ülepakkumised uute töötajate värbamiseks kergitavad apteekrite

üldist töötasu. Palgatõusu eeldusteks
on marketiapteekide töötingimused,
kus töö on vahetustega ja sageli tuleb
töötada pikki päevi õhtuni, ka nädalavahetustel. See kõik suurendab
palgasurvet ka väljaspool suurlinnu, kus
apteegid suudavad vaevu katta oma
seniseidki kulutusi. Kui hädasti ongi vaja
täiendavat töötajat, ei võimalda seda
apteegi kitsas majandusseis.
Eestis on apteekidel läbimüügipõhine
finantseerimine ehk apteek peab kõik
oma kulud katma müüdud toodete
juurdehindlusest. See eeldab pidavat
müügimahu suuremist eeldusel, et selle
suurenemisega samaväärselt suureneks
ka juurdehindlusest saadav sissetulek.
See aga ei ole ammu nii.
Sama probleem on ka teistes riikides
kus apteekide finantseerimine kasvõi osaliselt sõltub ravimi ostuhinnal
põhinevast juurdehindlusest. Need
riigid otsivad praegu võimalusi ravimi
ostuhinnast sõltuva protsentuaalse juurdehindluskomponendi vähendamiseks
ja fikseeritud juudehindluskomponendi
suurendamiseks. Selle eesmärgiks on
muuta apteegi sissetulekud ravimihindadest vähem sõltuvaks.
Eestis on fikseeritud hinnakomponent
kehtestatud ainult odavate, kuni 1,28 €
maksvate ravimite puhul - 0,38 €, ning
kallimate, üle 44,77 € maksvate ravimite
puhul 5,11 €. Kahe äärmuse vahele
jäävates hinnavahemikes, on kasutusel
ainult protsentuaalne, ravimi ostuhinnal
põhinev juurdehindlus.
On selge, et selline apteegiteenuse
rahastamissüsteem ei ole enam jätkusuutlik. Eriti hästi on see väljendunud
maal kus apteeker võib “käia kasvõi
käte peal”, kuid ots-otsaga kokkutulek
on äärmiselt keeruline. Perearst ja
apteek peaksid olema enam-vähem
ühesuguses majandusolukorras. Praegu
on arstipraksise olukord maal võrreldes
apteegiga palju parem.
2011. a alguses avaldatud Faktumi uuring näitas, et viiendik kõrgharidusega
maa-apteekritest saab ainult miinimumpalka (4325 EEK) ja kolmandiku
maa-apteekrite brutopalk jäi alla 7000
krooni. Üle 10 000 kr kuus sai ainult
viiendik maa-apteekritest. Samal ajal oli
Eesti keskmine kuupalk 12 400 krooni,
keskmine kuupalk tervishoiusektoris üle
13 000 krooni.
Soomes on farmatseudi kollektiivlepingukohane miinimumtöötasu apteegis 2000 € ja proviisoril 3500 € kuus.
Enamasti on tööandjaga kokkulepitav
palk minimaaltasust kõrgem. Kui räägi-

takse arstide/õdede palkadest siin- ja
teiselpool lahte, siis on aeg rääkida ka
apteekrite palgaerinevustest olukorras,
kus apteegist väljastatavad ravimid on
ju suures osas ühed ja samad.
Milline oleks aga lahendus? Kui vaadata
teiste riikide kogemusi, siis paljudes
riikides on juurdehindluse asemel
kasutusel teenustasude süsteem.
Sageli nn retseptitasu. Keskmiselt 6
€ retsepti kohta. Sellisel juhul ei sõltu
apteekri sissetulek mitte väljastatavate
ravimite hinnast, vaid retseptide arvust.
Teisena on ravimi väljastamise tasu (nn
nõustamistasu) mis on kõigil ravimitel
ühesugune või teatud rühmadel ka
diferentseeritud.
Eesti konteksti silmaspidades sobiks
meile kombineeritud perearstiabi
finantseerimise süsteem. Nimelt
kaasneb perearstinimistuga baasraha
mis peab katma praksise normeeritud
üldkulud ning sellele lisandub praksise
suurusest olenev pearaha+uurngufond.
Apteekide puhul on üldnõuded ruumidele/sisseseadele samuti normeeritud mis annavad võimaluse baasraha
väljaarvutamiseks. Sellele lisanduksid
konkreetsete patsientide teenindamisel
põhinevad nn teenustasud (retseptitasu, nõustamistasu vm). See aitaks
apteekide omavahelist olukorda võrdsustada, samuti viia apteegid perearstidega sarnasesse olukorda.
Selleks, et apteekide olukorda analüüsida ja leida erinevate apteekide jätkusuutlikuks arenguks sobivaim lahendus,
koostab Apteekrite Liit taas töörühma.
Töörühma eestvedajaks saab Tartu Ülikooli Kesklinna apteegi juhataja Anne
Viidalepp.
Juba ammu oleme arutlenud selle üle,
milline üldse on apteegiteenuse tulevik.
Mis see on mis apteekrist spetsialisti
teeb? Need saavad olla ainult tema
spetsiifilised teadmised. Millegipärast
ei julge aga apteekrid omi teadmisi
“rahaks teha”. Mis aga on see, mis
apteekidele annaks uue “hingamise”?
Apteekritel on ees mõtlemapanevad
ajad. Praegusel hetkel ei ole me “tormiliste sündmuste keerises” mis takistaks
meid meie olukorda rahulikult analüüsimast. Praegu on just õige aeg meie
oleviku ja tuleviku vaagimiseks. Et hiljem
ei peaks tõdema, et “taas peame teiste
tehtud suppi helpima!”
Ootame kõiki liidu liikmeid kaasamõtlema ja üldkogul, 24. märtsil, osalema!

9

Uuring

Apteekrite poolt tasuta
osutatavatel teenustel on
ühiskonnale suur väärtus
16. veebruaril tutvustas PricewaterhouseCoopers Advisors-i juht Teet Tender
apteekritele Eesti apteekrite poolt tasuta osutatavate teenuste väärtuse analüüsi
tulemusi. Kokkuvõttes säästetakse apteekrite tegevusega igal aastal hinnanguliselt
ligikaudu 20 miljonit eurot.
Sissejuhatus
Tasuta teenuste hindamise projekti
eesmärgiks oli analüüsida apteekrite
poolt ühiskonnale osutatavaid täiendavaid teenuseid ning hinnata apteekides
osutatavate teenuste kvantifitseeriritud
ja kvalitatiivset lisaväärtust 2010. aasta
näitel.
Apteegiteenuse rahastamine toimub
apteegist väljastatud ravimite juurdehindlusest, mille ülesandeks on katta
ravimite hankimise, käitlemise ja väljastamisega kaetud kulutused. Ravimiseaduse kohaselt kaasneb ravimi väljastamisega ka patsiendi teavitamine ravimi
õigest ja ohutust kasutamisest.
Käesoleva analüüsi ülesanne on hinnata
apteekrite poolt ühiskonnale osutatavate täiendavate teenuste väärtust, mis
ei ole otseselt apteegiteenuse osa (ei
seondu konkreetse ravimi väljastamisega), kui parandavad tervishoiu kvaliteeti
ning vähendavad ühiskonna kulusid.
Need täiendavad teenused ei ole õigusaktidega reguleeritud.
Teenuskategooriad, mida järgnevalt
analüüsiti, olid järgmised:
* patsiendi ravisoostumuse probleemide vähendamine;
* koostöö ravimi väljakirjutajaga
probleemse retsepti parandamiseks
või asendamiseks (edaspidi retsepti
parandamine);
* ravimite koostoimete ja vastunäidustuste kontroll;
* ravimite väljastamise raamest väljuv
tervishoiualane nõustamine (edaspidi
muu tervishoiualane nõustamine).
Apteekrite poolt osutatud teenuste
mõju hinnati kokkuhoiuna erinevatel
tervishoiusüsteemi tasanditel: perearstivisiit, uue retseptiravimi väljastamine,
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erakorralise meditsiini osakonna (EMO)
visiit ja eriarsti visiit.
Arvutused on ligikaudsed ning tuginevad aruandes olevatel hüpoteesidel.
Analüüsis antud hinnangute näol ei
ole tegemist PwC, vaid apteekrite endi
eksperthinnangutega.
Metoodika
Analüüsis kasutati PricewaterhouseCoopers’i poolt Iirimaal väljatöötatud
metoodikat mida on kasutatud sarnaste
uuringute läbiviimiseks nii Iirimaal kui
Soomes. Metoodikat on lähtudes Eesti
eripäradest vajadusel kohandatud. Eesti
puhul ei ole näiteks arvesse võetud
apteekrite teenustest tulenevat kokkuhoidu erakindlustusettevõtetele kuna
Eestis pakutavad eratervisekindlustused ei kata (või katavad väga vähesel
määral) analüüsi kaasatud tervishoiuteenuseid.
Teenuskategooriate võimalikku kokkuhoidu on hinnatud arvutustega
mis põhinevad analüüsi lisas toodud
väärtustel. Need tuginevad eksperthinnangutele, olemasolevatest uuringutest/aruannetest saadud statistilistele
andmetele ja apteekrite küsitluse andmetele.
Apteekrid hindasid mitu juhtumit
(ravisoostumuse probleemi, retsepti
parandamist, ravimite koostoimete ja
vastunäidustuste kontrolli ning muud
tervishoiualast nõustamist) nad tuvastasid. Seejärel hindasid apteekrid kui
palju vähenes nõudlus teenuste järgi
erinevatel tervishoiutasanditel. Näiteks
hindas iga apteek kui palju vähenes
nende hinnangul perearstivisiitide arv
tänu sellele, et kliendid küsisid nõu oma
terviseseisundi kohta apteekrilt.
Saadud mahunäitajate arvutamiseks

võeti aluseks üldised statistilised
arvnäitajad (rahvaarv, haigekassa poolt
kindlustatute arv jne) ja apteekrite
hinnangud (näit mitu inimest ei vajanud
perearsti külastust apteekri nõustamise
tulemusena). Apteekri töö väärtuste
leidmiseks korrutati saadud mahunäitajad vastava teenuskategooria hinnaga/
kuluga (nt ärahoitud perearstivisiidid on
korrutatud ühe perearstivisiidi arvestusliku maksumusega).
Andmete kogumine
Hüpoteeside püstitamisel tugineti avalikes allikates saadaolevatele statistilistele andmetele ja uurimustulemustele.
Allikatena kasutati Eesti Haigekassa
2010. aasta aruannet, Eesti Statistikaameti väljaandeid, infopäringule
vastanud haiglate finantstulemusi (EMO
külastanud inimeste arvu ja kulude andmepäringule vastas 8 EMO-ga haiglat
22-st). Lisaks võeti arvesse sarnases Iirimaa uuringus kasutatud rahvusvahelisi
uuringutulemusi.
Analüüsis kasutatavate hüpoteeside
väärtuste saamiseks valmistati koostöös
ekspertidega juhtumite registreerimise päevalehed, internetiküsimustik ja
juhis päevalehtede täitmiseks. Lisaks oli
vastajail võimalik nõu küsida küsitluse
ja selle abitabeli koostamisel osalenud
kontaktisikutelt.
Küsitlusele vastamiseks koostati valim
selliselt, et küsitluses osaleks ligikaudu
30 % apteekidest. Valimi koostamisel
võeti arvesse, et tulenevalt apteekide
geograafilisest paiknemisest on apteekide töös märgatavad erinevused.
Seega osalesid uuringus nii linna- (asukoht märgitud linnas) kui ka maa-apteegid (asukoht on märgitud vallas).
Kokku laekusid vastused 142 apteegist
mis on ligikaudu 30 % kõikidest ap-
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teekidest (Eestis oli 2010. a lõpu seisuga
477 apteeki). 78 % vastanuist olid linnaapteegid ja ülejäänud maa-apteegid.
Eksperthinnangu kujundamiseks vajalike
andmete saamiseks täitsid apteekrid
nädala jooksul abitabeli, märkides
iga päev üles nõutavad andmed iga
külastaja kohta. Kogutud teabe põhjal
ja arvestades harvaesinevate erandjuhtumite esinemissagetust, andis iga
uuringus osalenud apteek analüüsi
koostajale andmed oma apteegis
registreeritud juhtude kohta. Andmete
koondamiseks ja edastamiseks oli igal
apteegil aega ligikaudu kaks nädalat.
Küsimustikus oli 5 erinevat blokki,
millest esimesed 4 puudutasid retseptiravimeid ja viimane nii käsimüüki kui
üldiseid tervisenõuandeid:
1. Ravisoostumus
Selles blokis tuli hinnata ehk loendada
juhte, kus apteeker avastas (kas patsiendi kaebuste põhjal või küsitlemise
teel), et patsient ei järgi retseptiravimi
kasutamisel etteantud raviskeemi (ei
võta ravimit üldse, võtab seda ebaõiges
koguses, ebaõigel ajal, ebaõige sagedusega, purustab selleks mitteettenähtud ravimvormi jm).
Tihti avalduvad sellised probleemid
juhul, kui patsient kaebab oma ravimi
toime/toimetuse või kaasnevate
kõrvaltoimete üle. Siin (ja ka teistes
blokkides) tuli hinnata, kas apteekri sekkumine ja selgitus vähendasid koormust
tervishoiusüsteemi teistele osapooltele:
aitas ära hoida patsiendi potentsiaalse
pöördumise arsti poole, pöördumise
haigla erakorralise meditsiini osakonda
(EMO-sse ehk traumapunkti) või vältis
uue või täiendava retseptiravimi välja
kirjutamise.
2. Retseptivead
Selles blokis tuli hinnata ehk loendada
olulisi retseptivigu. Olulised retseptivead võivad olla ebaõige annus, ebaõige
annustamisskeem, sobimatu ravimvorm, diagnoosiga sobimatu ravim,
ebaõige soodusmäär, kindlustatus
puudub jmt.
Mõnikord ei ole võimalik vigase retsepti
tõttu ravimit väljastada (apteeker ei tohi
iseseisvalt retsepti parandada või ei saa
arsti kätte) ja patsiendil tuleb pöörduda
tagasi arsti vastuvõtule.
Sageli tuleb retseptivea kontrollimiseks
või korrigeerimiseks võtta kontakti
ravimi väljakirjutajaga. Sellesse blokki
tuli märkida ka patsiendi probleemi
lahendamiseks apteekri poolt tehtud
kontaktide arv (telefonikõned ravimi

väljakirjutajatele).
Osad retseptivead saab korrigeerida
apteeker, konsulteerides ravimi väljakirjutajaga. Siin tuli märkida: kas apteekri
tegevus vältis või nõudis uue retsepti
väljakirjutamist.
3. Ravimite koos- ja kõrvaltoimed
Selles blokis tuli hinnata ehk loendada
patsiendi ravimite võimalikke olulisi
koos- ja kõrvaltoimeid. Olulised koos- ja
kõrvaltoimed võivad avalduda oluliste
ebamugavustena ning tingida ravimi
kasutamise katkestamise. Mõnikord
selgub nõustamise käigus mõni
ravimi:ravimi, ravimi:toidulisandi:toidu
või ravimi:ravimtaime koostoime. Suurt
osa koos- ja kõrvaltoimeid on võimalik
vältida õigete manustamisaegadega
ja ravimite sobiva kombineerimisega.
Osasid mittesoovitavaid toimeid on
võimalik vältida näiteks ebasobivate
raviteede/toidulisandite ärajätmisega
ravimi manustamise ajaks või täiendavate profülaktiliste meetmete kasutuselevõtmisega ravimi manustamise ajaks
(näiteks kondoomi kasutamine lisaks
pillidele antibiootikumide manustamisel) jne. Ka ebameeldivaid ja vältimatuid kõrvaltoimeid talutakse üldiselt
kergemini kui nendest on patsienti
varasemalt teavitatud. Ka siin tuli hinnata, millise võimaliku järelmi apteeker
oma tegevusega ära hoidis.
Mõnikord tuleb patsient suunata ravi
muutmiseks arsti vastuvõtule. Siia tuli
märkida need juhud, kus apteeker pidas
vajalikuks patsiendi pöördumist arsti
juurde tagasi.
4. Kontakt arstiga kui digiretsept Retseptikeskuses puudub
Sagedasti esinevad juhtumid, kui
patsient tuleb apteeki, kuid arst on
unustanud/pole jõudnud digiretsepti
välja kirjutada. Sellistel juhtudel võtab
apteeker ühendust arstiga ja arst
saadab lubatud retsepti. Sellega hoiab
apteeker ära täiendava arstivisiidi. Need
juhud tuli märkida sellesse blokki.
5. Üldine nõustamine
Selles blokis tuli loendada inimeste arvu,
kelle nõustamine ei toimunud konkreetse ravimi väljastamisega seoses. Klientide koguhulka loendati kliendid, kes ei
ostnud midagi (keda ainult nõustati),
need kliendid kes ostsid konkreetse
toote ilma täiendava nõustamiseta kui
ka nõustamise tagajärjel toote ostnud
kliendid.
Nõustatud klientide hulka arvestati
need kliendid, kelle vaevusi leevendati pärast probleemi väljaselgitamist

käsimüügitootega, kui ka need, kes tulid
lihtsalt nõu küsima või oma ravimite üle
arutlema ilma ostusooritust tegemata.
Samuti kuulusid siia need kliendid, kellel
oli retsept, kuid kes soovisid täiendavalt
teavet retseptiga mitteseotud küsimuses.
Viimasesse lahtrisse loendati apteekri
poolt arsti vastuvõtule suunatud
patsiente, kelle seisundit ei saanud
apteeker (ainult) käsimüügiravimiga/
tervisnõuandega leevendada.
Apteekidest laekunud tulemused vaatas
üle valdkonna spetsialistidest koosnev
töögrupp. Töögrupis olid Tiina Järve
(Pelgulinna apteek), Heli Pilar (Saku
apteek), Evelin Sarap (Kastani apteek),
Kaidi Sarv (Eesti Apteekrite Liit) ja Kadri
Tammepuu (Eesti Apteekide Ühendus).
Töögrupp intepreteeris saadud tulemusi
ja nindas ning analüüsis nende realistlikkust.
Hüpoteesid
Analüüsi aluseks olnud hüpoteesid põhinevad olemasolevatel uurimustöödel
ja apteekrite seas läbiviidud küsitluse
tulemustel.
Olemasoleva teadus- ja statistilise materjali põhjal valiti koostöös ekspertidega igale hüpoteesile väärtus. Juhul, kui
oli võimalik valida mitme väärtuse vahel,
siis kasutati konservatiivset lähenemist
ning valiti madalam väärtus.
Arvutuste tegemisel võeti aluseks
haigekassa 2010. a aruandes toodud
soodustusega retseptiravimite maksumus, sest tegemist oli konservatiivsema
väärtusega. Uurimistulemustel põhinevate hüpoteeside alusaastaks oli aasta
2010.
Uurimustulemustel põhinevad hüpoteesid/eeldused olid järgmised:
* rahvaarv Eestis;
* % rahvastikust, kes vajasid retseptiravimit aastal 2010;
* % rahvastikust, kellel puudub
Haigekassa ravikindlustus;
* keskmine EMO visiidikulu;
* keskmine perearsti visiidikulu;
* EMO/eriarsti visiiditasu patsiendile;
* retseptiravimi keskmine maksumus;
* apteekide arv Eestis;
* ravisoostumuse probleemide %;
* % retseptidest mis on vigased;
* % inimestest, kellel esinevad ravimi
koostoimete/vastunäidustuste probleemid.
Apteekrite küsitlusel põhinevad hüpoteesid jagunevad 4 teenuskategooria
vahel: ravisoostumuse problemid,
11
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retseptivead, ravimite koostoimed ja
vastunäidustused ning üldine tervishoiualane nõustamine.
Iga hüpoteesikogumi puhul hindasid
apteekrid mitu perearsti visiiti, EMO
visiiti, eriarsti visiiti ja uue retseptiravimi
väljastamist hoidsid apteekrid vastavate
teenuskategooriate puhul ära.
Tulemused
1. Apteekrite poolt loodav kvantifitseeritud lisaväärtus
Apteekrite poolt osutatavate teenuste
tulemusena saavutatud hinnanguline
kulude kokkuhoid Eesti tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel in toodud
allolevas tabelis:

3. Väljakirjutamata retseptiravimitest
saavutatud kokkuhoid
Teine oluline kokkuhoiuallikas (5,2 milj €)
on täiendavalt väljakirjutamata jäänud
retseptiravimid, millest avaliku sektori
kokkuhoid on veidi suurema kaaluga
(ca 60 %). Retseptiravimite kokkuhoiu
arvutuse aluseks on statistika, et 94 %-l

EUR/aastas

avalik sektor

eraisik

kokku

* ärahoitud perearstivisiidid

9,969 milj €

666 tuh €

10, 635 milj €

* väljakirjutamata Rx

3,160 milj €

2,066 milj €

5,226 milj €

* ärahoitud EMO visiidid

1,571 milj €

241 tuh €

1,912 milj €

* ärahoitud eriarsti visiidid

1,158 milj €

406 tuh €

1,564 milj €

Kokku:

15,857 milj €

3,379 milj €

19,236 milj €

Vastavalt analüüsi tulemustele on apteekrite poolt osutatavate ja käesolevas
uuringus vaatluse all olnud teenuste
kogumõju ühiskonnale läbi kulude ärahoidmise ligikaudu 20 miljonit € aastas
(ca 40 tuhat eurot ühe apteegi kohta),
millest:
1. ligikaudu 82 % avaldaks mõju Eesti
Haigekassa eelarvele.
2010. aastal moodustanuks see 2,2 %
Eesti Haigekassa poolt riiklikuks ravikindlustuseks eraldatud vahendi-test.
Väljakirjutamata retseptiravimite kokkuhoid haigekassale on ligikaudu 3,5 %
haigekassa poolt 2010. a kindlustatutele
kompenseeritavate ravimite kulude katteks eraldatud vahenditest.
2. eraisikud kulutasid 2010. aastal hinnanguliselt ligikaudu 3,4 miljonit eurot
vähem. See on ligikaudu 3 € iga Eestis
elava inimese kohta aastas.
2. Ärahoitud perearstivisiitidest saavutatud kokkuhoid
Kõige suurem hinnanguline kokkuhoid
saavutati ärahoitud perearstivisiitide
arvelt (10,6 milj €), millest enamuse (94
%) hoiab kokku avalik sektor. Ärahoitud
perearstivisiitide kokkuhoid arvutati
nelja erineva teenuse lõikes (ravisoostumuse tuvastamine, retseptivigade
kontroll, ravimite koostoimete ja
vastunäidustuste kontroll, üldine tervishoiualane nõustamine).
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98 % kokkuhoiust saavutati üldise
tervishoiualase nõustamise tulemusena. Vastavalt apteekrite hinnangule
vähenes tänu apteekrite osutatud teenustele perearstivisiitide arv aastas 1,2
miljoni visiidi võrra. Kõige tõhusamalt
vähendas perearstivisiitide vajadust
apteekritepoolne tervishoiualane nõustamine (1,17 miljonit visiiti).

Eesti elanikest on ravikindlustus mis
katab 64 % retseptiravimi maksumusest
ehk 94 % elanikest tasuvad keskmiselt
36 % retseptiravimi maksumusest. 6 %
elanikest haigekassa kindlustus puudub
ehk nad ostavad retseptiravimid täies
ulatusese välja.
95 % retseptiravimite kokkuhoiust saavutati üldise tervishoiualase nõustamise
tulemusena (4,96 milj €).
Tuginedes apteekrite hinnangule hoitakse ligikaudu 15 % üldise nõu küsijate
puhul ära retseptiravimi kirjutamine.
Üldise terishoiualase nõustamise
tulemusena ärahoitud retseptiravimite kokkuhoiu arvutamiseks korrutati

retseptiravimi keskmise maksumus juhtumite arvuga, mile apteekritelt saadud
tervishoiualane nõustamine hoidis ära
retseptiravimi väljakirjutamine. Sarnast
loogikat kasutati kõikide apteekrite
poolt osutatud teenuste hindamisel.
4. Ärahoitud EMO ja eriarsti vastuvõttudest saavutatud kokkuhoid
Suhteliselt väiksem hinnanguline kokkuhoid puudutab eriarsti vastuvõtte (ligi
9 % kogu kokkuhoiust) ja EMO visiite
(ligikaudu 8 % kogu kokkuhoiust).
Apteekrid hindasid eriarsti visiidi
nõudluse vähenemist 102 tuhande visiidi
võrra aastas ja EMO visiitide vähenemist
ligikaudu 42 tuhande visiidi võrra aastas.
Selleks, et kokkuhoidu kvantifitseerida,
korrutati ärahoitud visiitide arvud keskmise visiidi maksumusega.
5. Apteekrite loodav kvalitatiivne
lisaväärtus
Lisaks ligikaudselt kvantifitseeritavatele
lisaväärtust loovatele teenustele esineb
veel teisigi tegevusi mis loovad ühiskonnale lisaväärtust, kuid mida on rahalise
kokkuhoiuna keeruline hinnata.
Apteekrite küsitlusest nähtus, et vigaste
retseptide (ebaõige annus, ebaõige annustamisskeem, sobimatu ravimvorm,
ebaõige soodusmäär vm) puhul võtavad
apteekrid perearstiga retseptide korrigeerimiseks kontakti ligikaudu pooltel
juhtudest. Ülejäänud juhtudel ei ole
paranduste tegemine apteekri pädevuses ja klient saadetakse tagasi perearsti
vastuvõtule või saab apteeker retsepti
parandada ilma arstiga konsulteerimata
iseseseisvalt. Maa-apteekrid võtavad
perearstiga kontakti sagedamini kui linnaapteekrid.
Põhjusel, et retsepti ei leidu retseptikeskuses, võtab apteeker arstiga ühendust 2,5 % retseptide puhul. Ekspertide
hinnangul on see osakaal väike ja on

Lisaväärtust loovad tegevused

Osakaal
(linnaapteek)

Osakaal
(maaapteek)

Osakaal
(kokku)

* apteekri kontaktid arstiga retsepti korrigeerimiseks, osakaal vigastest retseptidest

45 %

74 %

48 %

* apteekri kontaktid arstiga kui digiretsept ei ole
jõudnud retseptikeskuseni, osakaal kõikidest
retseptidest

2%

4%

2%

* apteekri poolt perearsti vastuvõtule suunatud
klientide osakaal kõikidest klientidest, kel esinevad koos- ja kõrvaltoimed

30 %

53 %

32 %

* apteekri poolt arsti vastuvõtule suunatud
klientide osakaal üldiselt nõustatud klientide
arvust

20 %

25 %

21 %

Uuring
alates digiretseptide kasutuselevõtust
jõudsalt kahanenud ning eeldatavalt
kahaneb veelgi.
Klientidest, kellel esinesid olulised
koos- ja kõrvaltoimed, suunati arsti
vastuvõtule 35 %. Ülejäänud juhtudel sai
apteeker olukorra lahendada. Maa-apteekides suunati olulise koos- ja kõrvaltoimetega klientidest arsti vastuvõtule
pooled. Ekspertide hinnangul oli maa- ja
linnaapteekide erinevuseks asjaolu, et
maa-apteekrid tunnevad üldjuhul oma
kliente paremini, kliendid räägivad seal
oma tervisemuredest enam ja apteekritel on rohkem aega oma kliente kuulata
ning nende olukorra tõsidust hinnata.
Üldiselt nõustatud klientide arvust suunab apteeker arsti vastuvõtule keskmiselt viiendiku. Maa-apteeker suunab
kliendi arsti poole sagedamini kui linnas.
Selle selgituseks tõid eksperdid, et maal
elavad inimesed pöörduvad apteekri
poole sageli siis, kui nende tervislik
seisund on kehvenenud nii palju, et
koduste vahenditega ei ole võimalik
enam ravida.
Apteekrite poolt tuvastatud reseptivigu,
mis hoidsid ära eriarsti visiidi / haiglaravi,
tuvastasid enam linnaaptekrid (8,86 %)
kui maa-apteekrid (1,22 %). Ekspertide
hinnangul tuleneb märkimisväärne
erinevus sellest, et üldjuhul ostavad
kliendid eriarsti poolt kirjutatud ravimid
ka linnas, eriarsti vastuvõtu lähedasest
apteegist välja.
Maa-apteekrid pöördusid olukorras kus
patsiendi retsept ei olnud jõudnud retseptikeskusesse arsti poole sagedamini
kui linnaapateekrid. Põhjuseks võib olla
suurem “telefoniretseptide” osakaal
linnas, mil patsiendil soovitatakse
apteeki pöörduda alles mõne aja pärast.
Maal asuvad apteek ja perearstikeskus
enamasti üksteise lähedal ja kui patsient läheb ravimile järele ei oska ta
arvestada, et retsepti jõudmine retseptikeskusesse võib arsti töökoormusest
olenevalt võtta kauem aega.
Apteekrite hinnangul hoiavad nad ligi
neljandiku vigaste retseptide puhul
ära uue retseptiravimi kirjutamise. See
säästab nii patsiendi tervist kui patsiendi
ja arsti aega.
Üks apteeker annab aastas keskmiselt
4222 üldist tervishoiualast, konkreetse
ravimi väljastamise raamest väljuvat
nõuannet (ligi 11 nõustamist päevas). Ligi viiendiku üldiselt nõustatud
klientidest suunab apteeker edasi arsti
vastuvõtule mis võib ära hoida tõsisema
tervisehäire.

Hüpotees

Väärtus, allikas

rahvastikuarv Eestis

1 340 194 in Eesti Statistikaamet

% rahvastikust, kes vajasid retseptiravimit 2010. aastal

65 % Haigekassa 2010. a aruanne

% rahvastikust, kel puudub ravikindlustus

6%

keskmine EMO visiidikulu

39,6 € haiglate finantsandmed 2010, PwC

keskmine perearsti visiidikulu

8,9 € haigekassa 2010. a aruanne, PwC arvutus

keskmine eriarsti visiidikulu

12 €

EMO/eriarsti visiiditasu patsiendile

3,2 € haigekassa

soodusretsepti keskmine maksumus

21,3 € haigekassa, PwC arvutus

apteekide arv Eestis
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Eesti Statistikaamet, EHK 2010. a aruanne

kehtiv EHK tervishoiuteenuste loetelu

Ravimiameti 2010. a aruanne

Ravisoostumus
ravisoostumuse probleemide %

35 % rahvusvahelised uuringud (PwC stat)

apteekri poolt tuvastatud ravisoostumuse
probleemide %
% nendest, kes oleksid läinud perearsti
vastuvõtule
% nendest, kes oleksid läinud EMOsse
% nendest, kes oleksid läinud eriarsti vastuvõtule
% nendest, kes oleksid vajanud uut retseptiravimit

2,8 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
52 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
5%
8%

apteekrite küsitlus, eksperthinnang
apteekrite küsitlus, eksperthinnang

25 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang

Retseptivead
% retseptidest mis on vigased

10 %

apteekri poolt tuvastatud retseptivead
% nendest, kes oleksid läinud perearsti
vastuvõtule
% nendest, kes oleksid läinud EMOsse
% nendest, kes oleksid läinud eriarsti vastuvõtule
% nendest, kes oleksid vajanud uut retseptiravimit

5,7 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
39 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
3%
8%

rahvusvahelised uuringud (PwC stat)

apteekrite küsitlus, eksperthinnang
apteekrite küsitlus, eksperthinnang

24 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang

Ravimite koostoimed ja
vastunäidustused
% inimestest kellel esinevad probleemid ravimi
koostoime või vastunäidustusega

5%

rahvusvahelised uuringud (PwC stat)

apteekri poolt tuvastatud ravimite koostoimed / vastunäidustused
% nendest, kes oleksid läinud perearsti
vastuvõtule
% nendest, kes oleksid läinud EMOsse
% nendest, kes oleksid läinud eriarsti vastuvõtule
% nendest, kes oleksid vajanud uut retseptiravimit

4,5 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
29 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
2 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
6 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang
14 % apteekrite küsitlus, eksperthinnang

Üldine tervishoiualane nõustamine
keskmine inimeste arv kes küsivad apteekrilt
nõu, apteegi kohta aastas

17 215 apteekrite küsitlus, eksperthinnang

% nendest, kes oleksid järgmist tervishoiualast
nõu otsinud mujalt (kui ei oleks apteeki)
% nendest, kes oleksid läinud perearsti
vastuvõtule
% nendest, kes oleksid läinud EMOsse
% nendest, kes oleksid läinud eriarsti vastuvõtule
% nendest, kes oleksid vajanud uut retseptiravimit

19 %

apteekrite küsitlus, eksperthinnang

76 %

apteekrite küsitlus, eksperthinnang

3%
6%

apteekrite küsitlus, eksperthinnang
apteekrite küsitlus, eksperthinnang

15 %

apteekrite küsitlus, eksperthinnang
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Euroopa Liit võitleb
ravimivõltsingute vastu
Kaidi Sarv
Apteekrite Liit
Euroopa Liidu vaatevälja jõudis
võltsravimite teema alles 2006. aastal
kui Euroopa Komisjon hoiatas interneti
teel müüdavate võltsravimite eest.
Seejärel võttis Euroopa Parlament
vastu resolutsiooni ravimivõltsingute
küsimuses. Aastatel 2006-2007 tõstatati
ravimivõltsingute teema kõigepealt
Euroopa Parlamentaarsel Sümpoosionil,
siis Euroopa Parlamendi konverentsil ja
lõpuks peeti Lissabonis WHO International Medical Products Anti Counterfeiting Task Force konverents.
2008. aasta aprillis tehti asjas suurem
edusamm, kui Euroopa Komisjon,
toetatuna WHO taustauuringuist, toetas
uut seadusandlikku algatust ravimivõltsingutega võitlemiseks, täiendades ravimite ülddirektiivi 2001/83/EC. Viimased
uuringud on näidanud, et võltsravimite probleem puudutab eriti oluliselt
Aafrika ja Aasia riike. Lisaks märgitakse,
et Euroopa Liidu piiridel avastatud
ravimivõltsingute hulk on oluliselt suurenenud: 560 598 artiklilt 2005. aastal 4
081 056 artiklini aastal 2007.
Viimatisest Pfizeri uuringust nähtus, et
lääne-eurooplased kulutavad illegaalsetele ravimitele hinnanguliselt 10,5
miljardit eurot aastas. Paljud neist on
ravimivõltsingud, internetist ostetud
ravimitest on 50…90 % võltsravimid
EL ülddirektiivi poolt pakutav kaitse
Praegusel hetkel käsitleb ravimeid
Euroopa Parlamendi 6. novembri 2001
direktiiv 2001/83/EC mis reguleerib
ühenduse humaanravimeid. Selle peamiseks eesmärgiks on tagada elanikkonna
tervise kaitse ravimite vabal liikumisel
Euroopa Liidu riikides. Samas peab ta
aga kindlustama, et ravimi- ja meditsiinitööstuse areng ei oleks takistatud.
Võltsravimite seadusandlik algatus
10. detsembril 2008 kiitis Euroopa
Komisjon heaks kolm seadusandlikku
algatust direktiivi 2001/83/EC täien14

damiseks. Seadusandlik algatus valmis
“farmaatsiapaketi” tulemusena, mille
algseks eesmärgiks oli tagada avalikkusele ligipääs turvalistele ja uuenduslikele ravimitele.
Üks kolmest eelnõust on suunatud
kaitsma EL kodanikke võltsitud, ebaturvaliste ravimite eest. Oluliseks eesmärgiks on tagada, et ravimivõltsinguid ei
satuks EL legaalsesse ravimite jaotusahelasse.
Selleks, et võltsravimeid ära tunda, pakutakse välja mitmeid meeteid. Nende
eesmärgiks on anda kindlustunnet, et
jaotusvõrgus levitatavad ravimid on
legaalsed. Näiteks võivad ravimid kanda
personaalset koodi või märgistust.
Lisaks peaksid litsenseeritud ravimite
hulgimüüjad olema kantud andmebaasi
ja olema edasimüüjate poolt kohustuslikus korras auditeeritavad. Komisjoni
soovitab ka, et ettevõtted, mis toodavad ravimite koostisaineid, peavad oma
tootmisprotsessi allutama auditeerimisele ning järgima ingredientide
importimisel vastavaid turvalisusestandardeid. Selleks, et vähendada illegaalset ravimite levitamist peab tõenäoliselt
tugevdama kontrolli Euroopa Liidu
piiridel. Viimasena peavad liikmesriigid
oma ravimite inspekteerimissüsteeme
tõhustama.
Aga kuni praeguseni ei olnud välja
toodud mingeid konkreetseid meetmeid interneti teel müüdavate illegaalsete ravimite suhtes. Praegu on ainult
iga konkreetse liikmesriigi pädevuses
otsustada, kas nad lubavad retseptiravimite müüki üle interneti või mitte.
Euroopa Komisjon ei ole selles valdkonnas teinud veel ühtegi ettepanekut olukorra reguleerimiseks. Selle valdkonna
reguleerimine on isegi riikidele suureks
väljakutseks, kuna ravimite ebalegaalset
internetimüüki korraldatakse peamiselt
väljaspool EL-i asuvatest kolmandatest
riikidest.

Ettepanekute avalik arutelu
11. märtsil 2008 algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu võltsravimitega
võitlemise teemal, nime all “Võtmeideed patsientide paremaks kaitsmiseks
ravimivõltsingute eest”. Uuringut nõudsid tegelikult 125 eelnõu algatajat ise,
kuna paljud neist arvasid, et võltsravimite probleem on palju suurem kui
algselt arvatud.
Tulemustest selgus, et efektiivseks
meetmeks saab pigem olla ravimipartiide identifitseerimine, mitte seerianumbrid või erimärgete lisamine ravimitele.
Samuti tõdeti, et praegune ravimite
distributsioonisüsteem teeb ravimivõltsingutevaba ala loomise keeruliseks.
Tähelepanu juhiti ka sellele, et mitte
kõiki süsteemi osapooli ei saa audititele
ja kontrollidele allutada.
Toetust leidis idee luua seadusandlikele
nõuetele vastavate isikute andmebaas,
kuid kõik ei olnud veendunud selles,
et auditid suudavad tegevuse õiguspärasust tagada. Kõige olulisema asjana
toodi välja, et tehnoloogia on pidevalt
arenev ning ükski ravimivõltsingutevastane meede ei peaks olema lõplikult ja
muutmatult fikseeritud.
Mõjude hindamine
Euroopa Komisjoni järgmiseks ülesandeks oli hinnata ettepaneku majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid
mõjusid. Ettepaneku hindamine näitab,
ka kas komisjon on avaliku arutelu
seisukohti arvesse võtnud. Mõjude
hindamise dokument ei väljenda
Euroopa Komisjoni lõplikku seisukohta
ravimivõltsingute osas. Komisjon pakub
omaltpoolt lihtsalt erinevaid stsenaariume millest võib lõplik poliitika ka
kujuneda.
Järgmised sammud
Järgmisena hindasid nii Euroopa Parlament kui Euroopa Komisjon esitatud
ettepanekuid kaasotsustusmenetluses. Nii otsustatakse, kas tehtud

EL õigus

Märgistamisele kuuluvad mõningate
eranditega valdav osa retseptiravimeid ja mõned, eriti võltsimisohtlikud käsimüügiravimid.

ettepanekuid täiendamiseks kasutatakse ja kas väljatöötatud poliitika
õiguslikult realiseeritakse.
Ravimivõltsingute direktiiv
Ravimivõltsingute direktiivi eelnõu
jõudis Euroopa Parlamendi plenaaristungile mais 2010. Ühe innovatiivse
meetmena pakuti seal harmoniseeritud üle-euroopaliste turvameetmete
sisseseadmist. Nende turvameetmete
eesmärgiks on identifitseerida, autentida ning jälgida retseptiravimeid. Need
kohustuslikud turvameetmed võtavad
arvesse ravimi võltsimisriski, lähtudes
ravimi hinnast, toote koostisest ja teistest toote olulistest tunnustest.
Konkreetseid turvameetmeid ei ole veel
otsustatud, kuid eelnevalt viis European
Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations (EPFIA) läbi üle-euroopalise ravimite standardiseeritud identifitseerimisvõimaluste pilootuuringu.
Rootsis näiteks kontrollivad apteekrid
uuringu käigus ravimi väljastamisel patsiendile 2D maatriksribakoode. Andmemaatriks hõlmab piisavalt andmeid iga
konkreetse pakendi identifitseerimiseks,
sisaldades andmeid toote koodi, partii
numbri, kõlblikkusaja kohta ning unikaalse, randomiseeritud seerianumbri
mis identifitseerib konkreetse ravimipakendi. Läbi ribakoodi skäneerimise saab
apteeker tuvastada igasuguse andmete
dubleerimise mis viitab sellele, et ravim
on võltsitud.
Üleskutse täiendusteks aprillis 2010
Euroopa Parlamendi Siseturu Komitee
avaldas arvamuse, milles ta kutsus
üles täiendama ravimite direktiivi, eriti
keskendudes ravimivõltsingutele. Nad
palusid esitada termini ‘falsified medicinal product’ (ravimivõltsing) täpsema
definitsiooni, keskendudes kitsamalt

legaalsele ravimite jaotusvõrgule, sh internetimüügile. Samuti paluti täpsustada ühenduse andmebaasiga seonduvat
ning soovitati rangemaid sanktsioone
ravimivõltsijatele.
Ravimite, mille identiteeti, ajalugu või
päritolu on võltsitud, hulk on Euroopa
Liidu liikmesriikides suurenenud.
Ravimivõltsingute oht seisneb selles,
et ravimi ingrediendid võivad olla
ebakvaliteetsed, võltsitud, puududa või
olla vales annuses. Sellisel kujul kujutavad võltsravimid endast EL kodanikele
suurt ohtu.
Komitee uskus, et olukorda on võimalik
efektiivse seadusandlusega parandada,
võttes kasutusele paremad ravimite
turvastandardid ja jälgimismehhanismid,
lihtsustades komplitseeritud protseduure, suurendades läbipaistvust, kogudes
andmeid ja viies hindamisprotsesse
tõhusamalt läbi, kaasates paremini erinevaid osapooli ning võttes kasutusele
parimaid praktikaid.
Järgmised sammud: parlamendi
plenaaristung oktoobris 2010
Parlamendi plenaaristung ravimivõltsingute direktiivi hääletamiseks toimus
6. oktoobril. Direktiivi eelnõu sätestas
uusi kohustusi, turvameetmeid ja
rangemaid reegleid. Parlamendi poolt
heakskiidetud täiendused hõlmavad
laiemat fookust, sh internetimüüki mis
on Euroopa Liidus peamine ravimivõltsingute allikas, koos sanktsioonidega ja
meetmetega mis peaksid võltsravimite
eksporti takistama, samuti rea definitsioone, sh ravimivõltsingute oma.
Sarnaseid täiendusi pakuti ka Council’s
Working Party on Pharmaceuticals and
Medical Devices poolt. Nemad tegid
ettepaneku kuueaastaseks üleminekuperioodiks mille jooksul liikmesriigid
peaksid vajalikud turvameetmed kasutusele võtma.

Järgmine samm:
uus õiguslik raamistik aastaks 2013
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud ravimivõltsingutealane õigusakt avaldati Euroopa
Liidu teatajas 1. juulil. See kuulub kohaldamisele 2. jaanuariks 2013.
Uus seadusandlus tähendab senisest
rangemaid reegleid rahva tervise kaitseks, sisaldades harmoniseeritud üleeuroopalisi meetmeid selleks, et ravimid
oleksid turvalised ning ravimite müük
oleks rangelt kontrollitud.
Uued meetmed näevad ette:
* ravimi välispakendil kohustuslikku
autentimisvahendit. Viimase konkreetne
sisu sätestatakse delegatsiooniaktis
edaspidi;
* ühtset, EL-s ühiselt kasutusele tulevat
logo legaalsete internetiapteekide
identifitseerimiseks. See peaks aitama
EL legaalsete ja illegaalsete internetiapteekide vahel kergemini vahet teha;
* rangemaid kontrollireegleid ja tõhusamat kontrolli raviainete tootjate üle;
* rangemaid dokumenteerimisnõudeid
ravimite hulgimüügiettevõtetele.
Ravimivõltsingute direktiiv on kättesaadav aadressilt:
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_
en.pdf
Kasutatud materjal: EU Policy on
Counterfeit Medicines. The European
Healthcare Fraud & Corruption Network
(EHFCN). -http://www.ehfcn.org/eu-corner/eu-policy/counterfeit-medicines/

15

Uuring

Maainimestele on kõige olulisemaks
probleemiks töökohtade olemasolu

Ravimite kättesaadavus on alles kaheksandal kohal
Faktum & Ariko uuringutejuht Kalev Petti tutvustas detsembri keskel
ajakirjanikele põhjalikumat uuringut, milles uuriti elanikkonna suhtumist ravimite
müügi laiendamisse kaubandusvõrku ja sellega kaasnevatesse võimalikesse
probleemidesse.
Uuringu taust
Uuring viidi läbi telefoniküsitlusena, valimi suuruseks oli 1000 inimest (vanuses
15-74 aastat) mis vastas elanikkonna
sotsiaaldemograafilistele proportsioonidele. Geograafilise jaotuse järgi jagunesid respondendid järgmiselt: Tallinn
30 %, teised suurlinnad (Tartu, Pärnu,
Narva, Kohtla-Järve) 10 %, maakonnalinnad 12 %, teised väikelinnad ja alevid 20 %
ja maa (alevikud ja külad) 28 %.
Telefoniküsitlus toimus 21. novembrist
1. detsembrini 2011.

Joonis 1 Kohaliku elu olulised probleemid elukoha järgi, % kogu valimist

Küsimustiku koostas Fakutm & Ariko.
Uuring käsitles mitte üksnes lihtvastuseid peamistele küsimustele, vaid ka
selliste otsustega kaasnevaid ning tunnetatavaid aspekte ja probleeme.
Tulemused
1. Ravimite kättesaadavus kohaliku elu
probleemide seas
Ravimite kättesaadavuse probleemi
olulisuse selgitamiseks vaadeldi rea
kohalike probleemide olulisust. Tulemused näitasid, et ravimite/apteekide
kättesaadavust peab oluliseks probleemiks 13 % elanikkonnast ning veel 10 %
hinnangul on see mõningane probleem
(kokku 23 %).
Kõige olulisemaks kohaliku elu probleemiks peetakse kõikjal töökohtade
olemasolu (51 %). Veidi vähem oli see
probleemiks Tallinnas (44 %-le vastanuist). Kõige suuremaks probleemiks
peeti töökohtade olemasolu maakonnakeskustes (58 %). Oluliseks probleemiks
olid töökohad ka väikelinnades/alevites
(57 %) ja maal (54 %). Üldse ei pidanud
töökohtade olemasolu/puudumist probleemiks 18 % vastanuist.
16

Joonis 2 Kohaliku elu olulised probleemid elukoha järgi, % kogu valimist (järg)

Uuring
Järgmise olulise probleemina nimetati
noorte lahkumist kodukohast. Eesti
keskmiselt pidas seda oluliseks probleemiks 49 % vastanuist ja mõningaseks
probleemiks veel 23 % vastanuist.
Vähem tunnetati seda olulise probleemina suurlinnades (40 %), enam väikelinnades ja alevites (51 %). Üldse ei pidanud
seda probleemiks 28 % vastanuist.
Teised probleemid olid juba vähema
olulisusega. Kolmanda olulise probleemina nimetati teede ja tänavate olukorda. Seda pidas oluliseks probleemiks
27 % ja mõningaseks probleemiks veel 43
% vastanuist. Huvitaval kombel pidasid
teede ja tänavate probleemi kõige
olulisemaks Tallinna elanikud, kõige
väiksemaks probleemiks maaelanikud.
Arstiabi kättesaadavust nimetati olulise
probleemina neljandal kohal. Seda pidas
oluliseks probleemiks 21 % ja veel mõningaseks probleemiks 26 % vastanuist.
Üldse ei pidanud arstiabi kättesaadavust probleemiks 53 % vastanuist. Kõige
teravamalt tunnetasid seda olulise
probleemina Tallinna elanikud (29 %),
kõige vähem maaelanikud (15 %).
Järgnevalt nimetati probleemidena
sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalteenuste
kättesaadavust (18 + 22 % vastanuist),
vaba aja veetmise võimalusi (17 + 29 %
vastanuist) ja kohalikku ühistransporti
(14 + 18 % vastanuist).
Nagu eespool mainitud, nimetati ravimite/apteekide kättesaadavust olulise
probleemina alles kaheksandal kohal.
Üldse ei pidanud seda probleemiks 77 %
vastanuist. Siiski esines siin oluline erinevus arstiabi kättesaadavusega.
Kui viimase üle nurisesid kõige enam Tallinna ja kõige vähem maaelanikud, siis
ravimite/apteekide kättesaadavusega
oli olukord vastupidine: Tallinnas ja
suurlinnades pidas seda probleemiks 13
% vastanuist, maapiirkondades aga 18 %
vastanuist (kõige kõrgem). Siiski ei ole
erinevus väga suur.

Ravimite müügilepanek tavakauplustesse üldist olukorda ei parandada, kuna maaelanikel on igapäevateenuste ja –kaupade kättesaadavus sama suureks
probleemiks

13 % vastanuist) ning heakorda avalikus
ruumis (5 + 27 % vastanuist).
Seejuures peab nentima, et igapäevateenuste kättesaadavust pidas oluliseks
probleemiks 20 % maaelanikest ja
kaubanduslikku valikut 18 % maaelanikest (ravimite/apteekide kättesaadavust pidas oluliseks probleemiks 18 %
maaelanikest). Seega ei aita ravimite
müügilepanek tavakauplustesse üldist
olukorda parandada kuna maaelanikel
on igapäevateenuste ja –kaupade kättesaadavus sama suureks probleemiks.
Kui küsimusega täpsustati, et milline
eelnimetatutest on kõige olulisem
probleem, siis ravimite/apteekide
kättesaadavust nimetas kõige olulisema
probleemina 2 % vastanuist. Maal oli
vastav näitaja 6 %.
2. Apteekide külastamine ja nende
kaugus
Uuringust selgus, et vähemalt kord
nädalas külastab apteeke 6 % elanikkonnast. Vähemalt kord kuus 55 %. 45 %
inimestest külastab apteeke harvemini
kui kord kuus.

Sagedamini külastasid apteeke
naised, harvemini mehed. Harvemini
15-34-aastased, sagedamini vanemaealised. Sagedamini külastasid apteeke
eesti emakeelega inimesed, harvem
muu emakeelega inimesed.
On huvitav märkida, et kõige sagedamini külastasid apteeke maaleanikud (62 %
maaelanikest külastas apteeki vähemalt
kord kuus) ja kõige harvemini maakonnakeskuste elanikud (vähemalt kord
kuus külastas apteeki 48 % elanikest).
Vastajatelt küsiti, kui kaugel asub neile
lähim apteek. 54 %-le vastanuist asub
apteek kuni poole kilomeetri kaugusel,
67 %-le kuni 1 kilomeetri kaugusel. 10
%-le vastanuist asub apteek enam kui 10
kilomeetri kaugusel.
Siin esines oluline erinevus maa- ja linnaelanike vahel.
Maal asus apteek kuni 1 km kaugusel
viiendikul vastanuist (20 %), kuni 5 km
kaugusel 46 %-l vastanuist, 5-10 km
kaugusel 23 % vastanuist ja üle 10 km
kaugusel 31 %-l vastanuist.
Samas asus Tallinnas apteek kuni poole
kilomeetri kaugusel 69 %-l vastanuist.
Mõningase eelarvamusega saab

Joonis 3 Apteekide külastuse sagedus, % kogu valimist

Järgnevalt nimetati kohaliku elu probleemidena kuritegevust (13 + 42 % vastanuist), lastehoidu ja lasteaedu (11 + 14 %
vastanuist), üleriigilist transporti (11+18
%), keskhariduse omandamise võimalusi
ja koole (10 + 12 % vastanuist), kohaliku elu juhtimist (9 + 26 % vastanuist),
igapäevateenuste kättesaadavust (8+3
% vastanuist), kaubanduslikku valikut
esmatarvete osas (8 + 19 % vastanuist),
põhihariduse kättesaadavust ja koole (7
+ 12 % vastanuist), prügimajandust (6 +
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Joonis 4 Kõige tähtsam ravimite ostu/müügi aspekt, % kogu valimist

susetuks hindas nõustamisvalmidust
ainult 1 % vastanuist.
Neljandana peeti väga tähtsaks kontrolli selle üle, et alaealised ei saaks
ravimeid kergekäeliselt oma käsutusse.
Seda pidas väga oluliseks 63 % vastanuist ja veel 24 % hindas seda üldiselt
tähtsaks.
Viiendana pidas 56 % vastanuist väga
oluliseks ja veel 25 % oluliseks seda, et
raviarstil oleks valmisolek aasjakohaste
ravimiretseptide väljastamiseks.

suhtuda vastustesse, et Tallinnas asub
apteek enam kui 3 km kaugusel 4 %-l
vastanuist ning enam kui 5 km kaugusel
7 % maakonnakeskuste elanikele ja 9 %
väikelinnade ja alevite elanikele.
Praegustel andmetel puudub meie 12-st
alevist apteek ainult Pärnumaal Lavassaares, teistes on neid üks või isegi mitu.
Maakonnakeskustes on kõigis mitu apteeki. Tallinnas ei tunne ilmselt inimesed
apteekide rohkuse tõttu apteekide
asukohti ning apteegist enam kui 2 km
kaugusel asuvaid kohti on praktiliselt
võimatu leida.
Vaadates uuringu tulemusi on huvitav
märkida, et apteekide külastamissagedus ei sõltu lähima apteegi kaugusest
ega asula tüübist. Maaelanikud osutusid
linnainimestest isegi aktiivsemateks
apteegikülastajateks.

3. Ravimite ostu/müügi erinevate
aspektide tähtsus
Uuringus osalejaid küsitleti erinevate
ravimiostu aspektide olulisuse või
ebaolulisuse üle. Mõneti üllatuslikult
peeti kõige sagedamini väga tähtsaks
kontrolli selle üle, et ei müüdaks
võltsravimeid. Seda nimetas väga olulisena 83 % vastanuist, veel 9 % pidas seda
üldiselt tähtsaks.
Teisena peeti väga tähtsaks ravimite
(soodsaid) hindu. 71 % vastanuist pidas
seda väga tähtsaks, veel 22 % üldiselt
tähtsaks ja ainult 2 % vastanuist pidas
seda tähtsusetuks.
Kolmandana peeti väga tähtsaks apteekrite valmisolekut anda patsiendile
vajadusel asjatundlikku nõu. Seda pidas
väga oluliseks 66 % vastanuist, veel 24
% pidas seda üldiselt tähtsaks. Täht-

Joonis 5 Kõige tähtsam ravimite ostu/ müügi aspekt, % kogu valimist

Vähemoluliseks peeti ravimiostukohtade/apteekide laia valikut päevasel ajal
(väga tähtsaks pidi 35 % ja üldiselt tähtsaks 25 % vastanuist) ning ravimiostukohtade/apteekide laia valikut öisel ajal
(väga oluliseks pidi seda 21 % ja üldiselt
oluliseks 30 % vastanuist).
Samas pidas ligi viiendik vastanuist apteekide lahtiolekut ööajal tähtsusetuks.
Eelpooltoodud tulemustest nähtub,
et elanikele on tähtsad ravimite müügi
professionaalsuse ja kvaliteedi aspektid.
Kättesaadavuse aspekti nii oluliseks ei
peeta.
4. Rahuolu ravimite müügiga praegu
Väga rahul või üldiselt rahul ollakse 3
ravimite müügi aspektiga – ravimiostu
kohtade/apteekide valik päevasel ajal
(90 % rahul või üldiselt rahul), apteekrite
valmisolek anda vajadusel asjatundlikku nõu (85 %) ning raviarstide valmisolek väljastada asjakohaste ravimite
retsepte (81 %).
Ebaselgem on olukord kahe aspektiga
– kontroll selle üle, et ravimid ei satuks
kergekäeliselt alaealiste käsutusse
ja kontroll selle üle, et ei müüdaks
võltsravimeid. Neis aspektides pole küll
samuti olulist rahulolematust, kuid suur
osa vastanuist (vastavalt 49 % ja 51 %) ei
osanud rahulolu hinnangut anda. Ilmselt
on tegu aspektidega mida peetakse
apteekide puhul loomulikuks.
Suurem rahulolematus on ravimiostu
kohtade/apteekide valikuga öisel ajal
(rahulolematuid 36 %), kuid see ei kuulu
ka eriliselt suurte ootuste hulka. On
huvitav märkida, et kõige rahulolematumad olid Tallinna jt suurlinnade elanikud
(mõlemad 38 %).
Suurim rahulolematus on ravimite
hindadega. Nendega ei ole üldse või
üldiselt rahul 73 % vastanuist. Ravimite hindadega oli väga rahul ainult 2 %
vastanuist. Keskmisest enam on väga
rahulolematuid vanemaealiste vasta-
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Uuring
jate hulgas (43 %), Tallinna ja maakonnakeskuste elanike hulgas (38 %).
Keskmiselt enam on ravimihindadega
väga või üldiselt rahul noored (25 %) ja
maaelanikud (26 %).
5. Kus võiks ravimeid müüa?
Kui senine materjal vaatles selle küsimuse konteksti ilma küsimust ennast
otseselt puudutamata, siis nüüd küsiti
see küsimus ka otse.
Küsimuse sõnastus oli järgmine: “Täna
käib poliitiline vaidlus selle üle, kas
lubada ravimeid müüa kaubandusvõrgus
(kauplused, kioskid, bensiinijaamad) või
ainult apteekides (nagu seni). Kumba
seisukohta toetate teie?”
48 % vastanuist, ehk ligi pooled toetasid
selgelt seisukohta, et ravimeid saab
müüa ainult apteekides nagu seni. 25 %
arvas, et pigem apteekides, 15 % arvas,
et pigem igal pool, ka kaubandusvõrgus
ning 10 % leidis, et kindlasti igal pool, ka
kaubandusvõrgus. 2 % ei osanud oma
seisukohta öelda.
Seega oli apteekide kasuks otsustajaid
kõikidest vastanutest 73 % (ligi ¾).
Apteekide pooldajaid oli veidi rohkem
naiste kui meeste seas (75 % / 70 %),
enam algharidusega kui kõrgharidusega
inimeste hulgas (78 % / 68 %), enam pensionäride kui vabakutseliste töötajate
hulgas (79 % / 47 %), enam eestikeelsete
kui muukeelsete seas (76 % / 66 %).
Võrreldes teistega toetavad ravimite
müüki väljaspool apteeke selgelt enam
(35%) kõige väiksemasse sissetulekute
rühma (alla 200 € kuus) kuuluvad vastajad. Ilmselt loodetakse sellest olulist
ravimikulude kokkuhoidu.

Valdav enamus elanikest (73 %) on seisukohal, et ravimeid
võiks ja peaks müüma apteekides
Kokkuvõtteks
* Uuringu tulemused näitasid, et võrreldes teiste probleemidaga ei peeta
ravimite/apteekide kättesaadavust
oluliseks kohaliku elu või piirkonna
probleemiks. See kehtib kõikide
asulatüüpide kohta, sh maal. Kõige
olulisemate probleemidena tunnetatakse töökohtade olemasolu ja noorte
lahkumist oma kodukohast. Arstiabi
kättesaadavust nimetati apteekide
kättesaadavusest olulisema probleemina (4-ndal kohal, apteegid alles 8-ndal).
Üldse ei pidanud apteegiteenuse kättesaadavust probleemiks 77 % vastanuist.
* Igapäevateenuste ja tavakaubanduse
kättesaadavus maal on sama levinud
probleem kui ravimite kättesaadavus
ehk käsimüügiravimite võimalik müük
tavakaubanduses poleks maal lahenduseks.
* Vähemalt kord nädalas külastab
apteeke 6 % elanikkonnast ja vähemalt
kord kuus 55 %. Apteekide külastussagedus elukohast ei olenenud. Huvitava
aspektina võib märkida, et neid, kes
külastavad apteeke vähemalt 1 kord
kuus on maaelanike hulgas enam kui
linnaelanike hulgas.
* Apteekide külastamissagedus maal ja
linnas on sarnane vaatamata sellele, et
linnades jääb apteek enamikele vastaja-

Joonis 6 Ravimite müügikoha toetus, % kogu valimist

test kuni poole kilomeetri kaugusele,
maal tuleb aga ligi kolmandikul vastanuist läbida apteeki jõudmiseks üle 10
kilomeetri. Samas esines ka Tallinnas jt
suurlinnades neid, kellele apteek jääb
enam kui 2 km kaugusele ja maakonnalinnades ning linnades/alevites neid,
kellele apteek jääb enam kui 10 km
kaugusele.
* Ravimite müügi aspektidest peeti
kõige olulisemaks, et ei müüdaks
võltsravimeid. Olulised tegurid on ka
ravimite hinnad, apteekrite valmisolek
anda asjatundlikku nõu, kontroll selle
üle, et alaealised ei saaks kergekäeliselt
oma kasutusse ravimeid ning raviarstide valmisolek väljastada asjakohaste
ravimite retsepte. Ravimiostu kohtade/
apteekide valikut nii päevasel kui öisel
ajal peeti vähemoluliseks.
* Praeguse ravimite müügi süsteemi
juures ollakse rahul eeskätt 3 aspektiga
– ravimiostu kohtade/apteekide valik
päeval (90 % väga või üldiselt rahul),
apteekrite valmisolek anda asjatundlikku nõu (85 %) ning arstide valmisolek
väljastada asjakohaste ravimite retsepte
(81 %).
Veidi suurem rahulolematus on ravimiostu kohtade/apteekide valikuga öisel
ajal (rahulolematuid 36 %). Samas ei
kuulu see oluliste ootuste hulka.
* Suurim on rahulolematus ravimite
hindadega (ei ole üldse või üldiselt rahul
73 %). Keskmisest enam on rahulolematud vanemaealised inimesed, Tallinna jt
suurlinnade elanikud. Enam on ravimite
hindadega rahulolevad maaelanikud.
* Pool elanikkonnast toetab selgelt
seisukohta, et ravimeid võiks müüa
ainult apteegis. 25 % arvab, et pigem
apteekides. 15 % vastanuist pooldas, et
ravimeid võiks müüa pigem igal pool,
ka kaubandusvõrgus ning 10 % pooldab
varianti, et kindlasti igal pool. Ravimite
tavakaubandusse lubamise (pigem)
pooldajaid oli 25 %.
Seega on valdav enamus elanikest (73
%) seisukohal, et ravimeid võiks ja peaks
müüma apteekides.
Kaidi Sarv
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KNMP ravimikasutuse ohutuse
programm Hollandis
Alates sellest ajast, kui 1990-ndate
aastate lõpus avaldati aruanne “Eksimine on inimlik”, on patsiendiohutus
tervishoiupoliitika nurgakiviks üle
maailma. Kuigi mõningad turvalise
tervishoiu algpõhimõtted, nagu – primum non nocere (eelkõige ära kahjusta)
ja in dubio abstine (kahtluse korral ära
sekku) ulatuvad tagasi iidsesse ajalukku,
on tänapäeva tervishoius see suhteliselt
konservatiivne lähenemine ikka veel
kehtiv ja isegi suuremaks väljakutseks
kui kunagi varem. Terviseteadus ja
-tehnoloogia on jõudsalt arenenud ja
andnud selle tulemusena meile võimsad
terapeutilised instrumendid. Leida
tasakaalu patsiendi raviga kaasnevate
kasude ja riskide vahel, ei ole kerge
ülesanne.
Apteekrid on ohutuse probleemidest
olnud teadlikud juba sajandeid. Nemad
teadvustasid endale ravimite valmistamisel vajaliku kvaliteedi tagamise
tähtsust ning tegid farmakopöade abil
jõupingutusi ravimite toorainetele ja
valmistamise meetoditele standardite
kehtestamiseks. 1960-ndatel toimunud talidomiiditragöödia andis tõuke
ulatuslike seaduste ja regulatsioonide
väljatöötamisele. Toodete kvaliteedi
tagamiseks võeti kasutusele ravimite
registreerimine ja müügiload. Sellele
järgnesid heade tootmistavade (GMP)
väljatöötamine ning ravimitootjate
litsentsimine. Nende süsteemidega
saavad apteekrid, olles endiselt vastutavad nende poolt väljastatavate ravimite
kvaliteedi eest, võrreldes varasemaga
senisest enam keskenduda ravimite
ohutule kasutusele.
Hollandi Kuninglikul Farmaatsia Edendamise Ühendusel (KNMP) on käimas
ravimikasutuse ohutuse programm
(Medication Safety Program). Selle
programmi kava tugineb peamiselt
kahel viimase viie aasta jooksul avaldatud teaduslikul aruandel. 2006. aastal
avaldatud HARM (ravimitega seotud
haiglaravi) uuring näitas, et igal aastal
satub Hollandis ravimite kasutamisega
20

seotud probleemide tõttu haiglasse ligi
40 000 patsienti. Peaaegu 50% nendest
probleemidest klassifitseeritakse kui
“potentsiaalselt välditavad”. Igal aastal
sureb ravimitega seotud probleemide
tagajärjel umbes 1 200 patsienti.
Kõiki neid juhtumeid uuriti ulatuslikult.
Järeldused esitati teises aruandes, mis
kandis nime HARM-wrestling. Selles anti
40 soovitust kuidas vähendada ravimite
kasutamisega seotud kahjude (HARM)
arvu.
KNMP ravimite kasutamise ohutuse programm keskendub nendele
teemadele, mis vähendavad HARM-e
eeldatavasti kõige enam. Mõned neist
on seotud ravimite kasutamisega, osad
patsientidega ja mõned patsiendi ravi
ajal ilmnevate riskiolukordadega või
-protsessidega.
Ülekaalukalt enim HARMe tuvastati patsientidel, kes kasutavad vere
hüübimist mõjutavaid ravimeid: vitamiin
K-inhibiitoreid, trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoreid ja NSAID-e. Teised,
sageli HARM-e põhjustavad ravimid on
diureetikumid, kortikosteroidid ja vere
glükoosisisaldust alandavad ravimid.
Patsiendiga seotud riskitegurid on
näiteks kõrge vanus, tajuprobleemid ja
neerupuudulikkus. Puudulik patsiendi
andmete vahetamine tervishoiuteenuste osutajate vahel on veel üks tähtis
faktor, mis tähendab, et näiteks patsiendi haiglasse sissekirjutamine ja sealt
väljakirjutamine on kõrge riskiastmega
protsessid.
Kui need erinevd probleemkohad ühendada, siis on ilmselge, et tervishoiuspetsialistide erilist tähelepanu peaks saama
haiglast koju minev, mitmeid ravimeid
kasutav eakas patsient.
Ravimikasutuse jälgimine
Hollandis on apteekritel ametlikuks ülesandeks kontrollida arstide väljastatud
retsepte ja aidata patsienti ravimeid
ohutult kasutada. Kõik apteekrid
kasutavad arvutisüsteemi, et kontrollida patsiendile sobivat ravimiannust,

ravimite koostoimete esinemist, soovimatut sarnaste ravimite kasutamist,
vastunäidustuste olemasolu jne. Iga
patsiendi individuaalseid andmeid hoitakse apteegis alles vähemalt 10 aastat.
Need ei hõlma mitte ainult patsiendile
väljastatud ravimeid, vaid aina enam
ka teisi, ravimite ohutuks ja tõhusaks
kasutamiseks vajalikke andmeid, nagu
diagnoos ja teatud kliinilised parameetrid. Igat retsepti kontrollitakse
topelt apteegi infosüsteemi ja apteekri
enda poolt. Sellisel viisil tuvastatakse
apteegis iga päev 1-2 kliiniliselt olulist
kõrvaltoimega seotud juhtumit, lisaks
veel paljusid väiksemaid probleeme.
Järjest enam apteekreid suurendab oma
rolli ravimite kasutamise hindamisel,
võttes arvesse neeru kliirensi kliinilisi
väärtusi, kontrollides väljakirjutatud
annust neerupuudulikkuse korral ja
tehes vajadusel annuse muutmiseks
ettepanekuid arstile.
Ilmselgelt on esimese asjana vajalik
võimaldada apteekrile ligipääs patsiendi
asjakohastele andmetele, sest hoolimata apteekrite põhjalikust ravimiandmestikust ei ole neil sageli ligipääsu
patsiendi kliinilistele andmetele. Üks
võimalus on leppida arstidega kokku, et
teatud osa nende patsientide andmetest on kättesaadav ka apteekritele. Eriti
kerge on seda korraldada haiglaoludes
ja esmatasandi arstiabi keskustes, kus
perearstid ja apteekrid juba töötavad
koostöös ning kasutavad sama arvutisüsteemi. Teine võimalus on saada
neeru kliirensi väärtuseid otse kliinilistelt laboritelt. Kõikidel juhtudel on
vajalik hea koostöö tervishoiutöötajate
vahel ja selge patsiendi nõusolek.
Osana ravimikasutuse ohutuse programmist edendab ja aitab KNMP kaasa
uue ravimite järelvalve funktsiooni juurutamisele, arendades tööks vajalikke
abivahendeid, jagades teavet parimate
kogemuste kohta ja koolitades apteekreid ning tehnikuid kuidas tõlgendada
kliinilisi väärtusi ja kuidas kalkuleerida
ohutut annustamisskeemi. Kuigi prak-
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Selleks, et olla edukas, on
koostöö apteekrite, teiste
tervishoiutöötajate ja patsientide vahel hädavajalik ja seeläbi
kõikide kohustus.

tilised kogemused on veel vähesed,
tuvastab enamik selle teenusega alustavaid apteekreid märkimisväärse arvu potentsiaalselt ebaoptimaalseid retsepte
ja on heas koostöös arstidega üldiselt
edukad patsiendile ohutu ravimiannuse
väljaselgitamisel.
Lähitulevikus on sarnasel viisil plaanis
arvesse võtta ka teisi patsiendi kliinilisi
väärtusi, näiteks Na+ ja K+ taset, INR või
farmakogeneetilisi omadusi. Kasutatavad algoritmid aga võivad muutuda
üsna keeruliseks, mida enam patsientide
parameetreid arvesse võetakse. KNMP
arendab hetkel neid algoritme koos
selle valdkonna ekspertidega ja pärast
korralikku valideerimist on kavas lisada
ka need “kliinilised reeglid” apteekides
kasutatavatesse arvutisüsteemidesse.
See viib aina enam ravimite individualiseeritud kasutamisele mis arvestab
iga individuaalse patsiendi seisundit ja
vajadusi.
Patsiendi raviandmete vahetamine
On väga oluline, et millal iganes arst
soovib muuta oma patsiendi ravimeid,
oleks tal ligipääs täielikule patsiendi
andmestikule, kaasaarvatud kõikide
hetkel kasutatavate ravimite andmed.
See tundub ilmselge, kuid ei ole olukorras, kus patsienti ravib mitu perearsti
ja eriarsti samal ajal, kerge ülesanne.
Hollandis käib suur enamus patsiente
alati ühes ja samas apteegis. See
tähendab, et apteeker on suurepärases
positsioonis, hallates oma patsientide
andmeid ning tehes need arstidele, kui
nad tahavad patsiendi ravimikasutust
muuta, kättesaadavaks.
2008. aastal võtsid Hollandi tervishoiuinspektorid initsiatiivi, et luua asjako-

hane tööjuhend. Pärast üsna pikka
arutelu nõustusid kõik tervishoiuteenuste osutajate ühendused selle
juhendiga ja tegid jõupingutusi selle
igapäevapraktikasse rakendamiseks. Tol
hetkel oli üldine ootus, et patsiendi andmete elektroonilise vahetuse riiklik süsteem saab peagi paika. Kuigi süsteem
oli reaalselt kasutusel juba mitmeid
aastaid, ei nõustunud Hollandi parlament 2011. aastal pakutud süsteemiga
privaatsuse kaalutlustel. Kuigi ka pärast
seda on patsiendi andmete vahetamise
korraldamiseks tehtud uusi pingutusi, ei
ole uut ühtset riiklikku süsteemi senini
paika pandud.
Siiski, palju parandusi on võimalik teha
ka ilma sellise süsteemita. Osana KNMP
ravimikasutuse ohutuse programmist
on arendatud vahendeid ja kogutud
parimat teavet tegevusteks ja olukordadeks, kus on vajalik eriline tähelepanu
ja pingutus, et kindlustada korrektne
ravimi(te) info patsiendi andmetes. See
hõlmab ka protseduure uute patsientide
vastuvõtul apteegis ja andmevahetust,
kui patsient on võetud haiglaravile või
lastakse haiglast välja. Kasutusele on
võetud ühtne vorm ravimite kasutamise
hindamiseks mis hõlmab kõiki asjakohaseid andmeid patsiendi poolt kasutatavate ravimite kohta, retsepti(de)
väljastamise põhjust, patsiendi kliinilislaboratoorsed andmeid, ravimite koostoimeid jne.
Patsiendil endal on kõiges selles väga
oluline roll. Ta peab andma ausat ja
õiget teavet oma ravimite tegeliku
igapäevase tarvitamise kohta, teavet
teistest allikatest (näit internetist)
pärinevate täiendavate ravimite kohta,
kaasaarvatud käsimüügiravimid ja

taimsed toidulisandid. Patsiente julgustatakse küsima oma ravimiandmete ülevaadet millal iganes nad selleks vajadust
tunnevad. Planeeritud haiglaravi korral
peavad patsiendi poolt kasutatavad
ravimid olema kontrollitud haigla personali poolt. Pärast haiglast lahkumist
tuleks standardiseeritud ravimikasutuse
ülevaade edastada kohalikku apteeki, et
sealolevad patsiendi andmed muutunud
olukorraga vastavusse viia.
Ravimiohutus hoolekandeasutustes
2010. aastal teavitasid Hollandi
tervishoiu inspektorid arvukatest ravimite kasutamisega seotud probleemidest hooldekodudes, vanadekodudes, invaliididekodudes ja
koduhoolduses. Probleemid olid
erinevad - arvutis kirjutatud haiguslood
(ravimikasutuse andmed) ja ravimite
kasutamise raportid kubisesid käsitsi
kirjutatud täiendustest, mõnede ravimite kasutamist ei olnud üldse dokumenteeritud, ravimeid ei säilitatud õigesti,
neelamisraskustega inimeste ravimid
purustati ja segati toidu või joogiga ilma,
et oleks kontrollitud kas see mõjutab
ravimi farmakoloogilist toimet jne.
KNMP koostas seepeale töörühma hoolekandesektori ravimikasutuse ohutuse töörühma. Üld- ja haiglaapteekrid
alustasid koos arstide, õdede ja
patsiendi esindajatega tööd, et koostada hoolekandeasutustele turvalise
ravimikasutuse põhimõtted. Lisaks
töötati välja standardiseeritud ravimite
kasutamise protokoll. Selline tegutsemine on juba kaasa toonud märkimisväärseid edusamme. Seda märkisid ka
inspektorid, kes külastasid mõningaid
hoolekandeasutusi sellel aastal (2011)
uuesti.
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Ravivigade aruandlus ja hindamine
Raporti “Eksimine on inimlik” üks
peamisi soovitusi oli vigadest ohutu
teatamise süsteemi kasutuselevõtmine.
2006. aastal haarasid Holland haiglaapteekrid selles osas initsiatiivi, alustades
ravimitega seotud vigade sisestamist
riiklikku andmebaasi eesmärgiga leida
vigade põhjusi ja avaldada asjakohaste juhtumite ülevaateid selleks, et
tiivustada teisi haiglaapteekreid oma
tegevust kontrollima ja vältima selliste
vigade esinemist tulevikus.

Apteekrid saavad kõik aruanded laadida
keskandmebaasi, näidates ära, kas
nende arvates juhtum avaldas või oleks
võinud avaldada suurt mõju patsiendi
tervisele, kas on suur tõenäosus, et
sama probleem võib esineda ka teistes
apteekides ning kas juhtumil on hariduslikku väärtust. Kui juhtum nendele
kriteeriumidele vastab, siis avaldatakse
CMR hoiatav artikkel hollandi farmatseutilises ajakirjas, andes juhtumi ulatusliku analüüsi ja soovitusi, kuidas selliseid
olukordi tulevikus vältida.

2009. aastal laiendati tervishoiuministri
poolt toetatud projektiga seda tegevust
ka üldapteekidesse. Just enne 2011.
aasta suve jõudis projekti juurutamine
edukalt lõpule: enam kui 60% kõikidest
üldapteekidest oli teinud sissekandeid
selleks loodud kesksesse ravimijuhtumitest teatamise organisatsiooni
(CMR – Central Medication Incidents
Reporting organisation). Apteekidele
edastati teatamise vormid ja organisatsioon oli võimeline hindama kõiki olulisi
aruandeid ühe nädala jooksul. Süsteem
on sobilik vigade ja ravimijuhtumite
registreerimiseks apteekides ning ka
patsientide kaebuste registreerimiseks.

CMR andmebaasis on nüüdseks pea
3500 aruannet üldapteekritelt ja üle
26000 aruande haiglaapteekritelt. Aruannetest laekunud kogemusi ei jagata
mitte ainult kõikidele CMR-ga ühinenud
apteekritele, vaid neid edastatakse
ka litsentse väljastavatele asutustele
juhul, kui juhtumis mängisid rolli ka
toote omadused. Nendeks võivad olla
nimede sarnasus, ebaõige tooteinfo,
erineva toimeaine sisaldusega toodete
väline sarnasus jne. Mitmetel juhudel on
ametkonnad ette võtnud mitmeid muudatusi. Vigade raporteerimine võib viia
ka kasutuselolevate juhendmaterjalide
korrigeerimiseni ja/või apteegi infosüsteemide täiendamiseni.

Praegu tehakse uusi jõupingutusi, et
kaasata sinna süsteemi ka teisi esimese
ja teise tasandi tervishoiuteenuste pakkujaid, eesmärgiga laiendada vigadest
teatamise süsteemi ka väljapoole apteeke ning hõlmata kesksesse andmebaasidesse ka teistes tervishoiuasutustes toimunud juhtumid.
Ravimikasutuse ohutus on ja jääb
apteekrite esmaseks ülesandeks. KNMP
ravimikasutuse ohutuse programm tunnustab seda ja jätkab uute strateegiate
väljatöötamist, et ennetada ravimite
kõrvaltoimete esinemist, vähendada
riske ja suurendada ohutust. Selleks,
et olla edukas, on koostöö apteekrite,
teiste tervishoiutöötajate ja patsientide
vahel hädavajalik ja seeläbi kõikide
kohustus.
KNMP ravimikasutuse ohutuse programmi kohta lähema info saamiseks
saab võtta ühendust programmi koordinaatori Birgit van Soest´iga (b.van.
soest@knmp.nl).
Frans J. Van de Vaarti artiklit “The KNMP
Medication Safety Program” refereeris
Ele Grauberg.

Patsiendid on oma tervise
parimad eksperdid
Patsient on oma seisundi parim ekspert. Tema teab kõige paremini kas tal on hea
või halb olla, kas tal valutab või on tal enesetunne päris “inimlik”.
Ravimite kasutamiseks vajab patsient vastuseid järgmistele küsimustele:
* kas ravimi selline kasutamine on kõige õigem?
* kui kaua pean ma seda ravimit kasutama?
* kas ma pean kõiki neid ravimeid võtma?
* kas seda ravimit võiks ka teist moodi võtta?
* kas see annus on sobiv (lapsed, vanurid)?
* millised on ravimi kõrvaltoimed? Mida ma siis pean tegema?
* kas selle ravimi pikaaegne võtmine võib olla kahjulik?
* kas ma võin tagasi tulla kui mul veel küsimusi tekib?

Sellesügisene WHO EuroPharm Forumi aastakoosolek oli pühendatud ravimikasutuse
turvalisusele.
Eesti esindajad Anne Viidalepp, Kai Kimmel ja
Kaidi Sarv foorumil osalemas.

Kvaliteediahel meditsiinis on oluline
Ravimite kasutamine on kompleksne tegevus mis mõjutab patsiendi tegevust, toitumist ja ka teiste ravimite kasutamist.
Ravimite kasutamine on alati ohtlik.
Kõiki patsiendi ravimiandmeid tuleb hoida ühes andmebaasis. Patsiendi huvides on valida endale konkreetne perearst ja ka
apteek. Śoppamine erinevates apteekides ei ole patsiendi eesmärgipärse ravi huvides.
Hoolimata tervishoius toimuvast “masstootmisest” pööratakse individuaalsele ravile aina enam tähelepanu. Ravimikasutus on
muutumas aina keerulisemaks. Ühel inimesel on sageli 10 haigust. Paraku oskavad nii arstid kui apteekrid tegeleda iga haigusega eraldi, mitte kõikide haigustega koos. Kui 40 aastat tagasi muutus lääneriikide farmaatsia tootekesksest haiguskeskseks, siis
praegu on see muutumas haigusekeskselt patsiendikeskseks. See on apteekritele tõsiseks väljakutseks.
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Praktika

Apteegi kvaliteedinäitajad
Baasindikaatorid aastaks 2009. Ülevaade 42 indikaatorist.
IGZ Health Care Inspectorate. KNMP Royal Dutch Association for the Advancement
of Pharmacy. Utrecht, september 2009

Patsiendi andmed
1. Patsiendi poolt kasutatavate ravimid dokumenteeritakse
Vastunäidustused
2. Apteegi töö on korraldatud selliselt, et patsiendi ravimite vastunäidustusi kontrollitakse
3. Vastunäidustuste puhul küsitakse ravimite väljakirjutaja kinnitust vastunäidustuste lubatavusele
4. Vastunäidustusega vere glükoosisisaldust alandavate ainete kasutajate osakaal
5. Üle 55 aastaste südamepuudulikkuse diagnoosiga patsientide osakaal, kelle puhul vastunäidustusi jälgitakse
6. NSAID-e koos lingudireetikumidega ja AKE inhibiitoritega kasutatavate patsientide osakaal
7. COX-2 selektiivseid inhibiitoreid kasutavate kardiovaskulaarsete häirete kahtlusega patsientide osakaal
Ravimite talumatus
8. Apteegi töö on korraldatud selliselt, et patsiendi ravimitalumatusi kontrollitakse
9. Penitsilliinitalumatusega patsientide osakaal
Ravimite koostoimed
10. Apteegi töö on korraldatud selliselt, et ravimite koostoimeid kontrollitakse
11. Kumariinide ja kotrimoksasooli koostoimeid käsitletakse apteegis
12. Patsientide arv, kes kasutavad kumariine koos kotrimoksasooli või mikonasooliga (oraalne/vaginaalne)
Ravimite väljastamine
13. Juhtumite osakaal kus enne ravimi väljastamist rakendatakse apteegi sisekontrolli
14. Päevade arv, kus retsepti ravimi väljastamise päeval proviisori poolt ei kontrollitud
Apteegisiseste vigade registreerimine
15. Apteegis tehtud vead registreeritakse
16. Apteegis tehtud vigade arv
Patsientide abistamine
17. Inhaleeritava ravimi esmasel väljastamisel pakutakse patsiendile inhaleerimise juhiseid (aegunud)
18a Patsientide osakaal, kes esmase inhaleeritava ravimi saamisel said ka inhaleerimise juhise
18b Orofarüngeaalseid antimükootikume sisaldavate inhaleeritavate kortikosteroidide kasutajate osakaal
19. Patsientide osakaal, keda esmasel bensodiasepiini väljastamisel informeeriti selle kohta, et ravim võib mõjutada reageerimisvõimet ja autojuhtimist
20. Patsientide osakaal, keda korduval bensodiasepiinide väljastamisel teavitati sõltuvuse riskist
21. Krooniliste (> 65 aastaste) bensodiasepiini kasutajate osakaal
22.a Patsientide osakaal, keda suukaudsete antidepressantide esmasel väljastamisel teavitati, et ravimi eeldatav
mõju ei ole kohene
22.b Kuue kuu jooksul ravimi kasutamisest loobujate osakaal
23. Individualiseeritud väljastamisega kodupatsientide osakaal
24. Toimub glükomeetrite kontroll
25. Polüfarmaatsiaga patsientide ravimikasutuse kontrollimiste arv
Patsiendi rahulolu teenusega
26. Kõige viimase patsiendi kogemuste või patsiendi rahulolu-uuringu läbiviimise aasta ja meetod
27. Registreeritud patsientide kaebuste arv
28.a Patsientide osakaal, kes on teatanud ravimi kõrvaltoimetest LAREB-ile (Netherlands Pharmacovigilance
Centre)
28.b Kas apteek osales aruandeaastal LAREB-i intensiivse monitoorimise programmis
Ravimite valmistamine
29. Apteegis hinnatakse mitte-FNA preparaatide farmakoterapeutilist otstarbekust
30. Kapslite osakaal, mille puhul rakendati kaalunäidu statistilist kontrolli
31. Ravimite osakaal, mille näidiseid analüüsiti piirkondlikus analüüsilaboris
32. Süsteemselt manustatavate preparaatide osakaal, mille puhul teostati annusekontrolli
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Kvaliteedijuhis

Kvaliteedijuhis võtab ilmet
1. märtsil koguneb kvaliteedijuhise töögrupp, et teha juhise projekti viimased
märkused ja parandused. Siis peaks juhis olema avalikuks aruteluks valmis.
Kaidi Sarv
Apteekrite Liit
Kvaliteedijuhise väljatöötamise idee
koorus välja 2010. a lõpus toimunud Apteekrite Liidu ja Ravimiameti
kohtumiselt. Juhise ideed aitas algatuseks vormida ka Eesti Perearstide
Seltsi äsjavalminud perearstipraksiste
kvaliteedijuhis.
Töögrupp
Jaanuaris 2011 kutsuti kõiki proviisoreid ja farmatseute kvaliteedijuhise
väljatöötamisel osalema. Üleskutsele
vastas 19 inimest mis oli just töögrupi
moodustamiseks sobiv arv. Töögrupis
kaasalöömise põhimõtteks on, et iga
osaleja esindab töögrupis iseennast ehk
isiklikke, mitte tööandja vm vaateid.
Aastase tegevusaja vältel on mõned
töögrupi liikmed lahkunud ja juurde
tulnud.
Täna on töögrupis tegevad Aivi Keldrimaa, Andre Vetka, Anne Keero, Anne
Viidalepp, Daisy Volmer, Elen Rekand,
Gert Klaasen, Hille Kask, Kadri Tammepuu, Kai Kimmel, Kaidi Sarv, Liivi Allikas,
Moonika Markov, Ott Laius, Peeter
Laas, Piret Uibokand ja Triinu Grünberg.
Juhise valdkond
Töögrupi esimesel koosolekul oli arutlusel juhise pealkiri – kas tegemist on
apteegi, apteekri või apteegiteenuse
kvaliteedijuhisega? Kuigi perearstidel on
tegemist “perearstipraksise” kvaliteedijuhisega, peeti apteegi kvaliteedijuhisest
olulisemaks apteegiteenuse kvaliteedijuhise koostamist.
Kvaliteedijuhise eesmägiks on tänaste tadmiste juures parima võimaliku
apteegiteenuse määratlemine ja selle
hindamise võimaluste leidmine.
Kuigi ravimiseadus määratleb apteegiteenust kui ravimite valmistamist
ja väljastamist koos sellega kaasneva
nõustamisega ravimite sihipäraseks
ja ratsionaalseks kasutamiseks, siis
koostatav kvaliteedijuhis ei keskendu
üksnes sellele, vaid hõlmab ka teenuse
osutamise eeldusi – kauba käitlemist,
apteegi ruume, teenuseosutajate omavahelist koostööd, enesetäiendamist
jne.
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Juhise tööprotsess
Alates 2011. aasta algusest on töögrupp
regulaarselt kogunenud töökoosolekutele, millel on arutatud ettevalmistatud peatükke, tehtud neisse märkusi ja
täiendusi. Juhisel on 10 peatükki ja iga
peatüki valmistas ette erinev, 2...4-liikmeline meeskond.
Juhises on apteegiteenuse “baaskvaliteediks” võetud õigusaktide
nõuded ehk juhis käsitleb peamiselt
neid valdkondi, mis on õigusaktidega
halvasti, ebamääraselt või üldse mitte
reguleeritud. Juhisesse on püütud
kirja panna koostajate arvates olulised
soovitused ja suunised apteegiteenuse
kujundamiseks.
Juhisest ei tule õigusakt. Tema järgimine
põhineb vabatahtlikkusel, kuid juhise
koostajad on lootusrikkad, et apteekrid
leiavad juhisest häid soovitusi töö paremaks korraldamiseks.
Juhise peatükid:

I Ravimsuhtlemine ehk nõustamine
II Lisateenused apteegis – tervise jälgimine,
terviseriskide väljaselgitamine, ravimite kasutamise hindamine, patsiendi tervisenäitajate
mõõtmine, apteeker lektori ja publitsistina.
III Ravimite valmistamine
IV Ravimite jt apteegikaupade käitlemine
V Apteegi ruumid ja tehniline varustatus
VI Juhtimine ja personalipoliitika
VII Apteegisisese ja –välise kommunikatsiooni korraldamine
VIII Apteekrite elukestev õpe ja apteek
praktikabaasina
IX Seadusest tulenevate kohustuste täitmine
X Erialane eetika ja sõltumatus

Peatükkide võtmeküsimused
Esimene peatükk käsitleb ravimite
väljastamist ja sellega seonduvat nõustamist. Juhises võetakse kasutusele uus
mõiste “ravimsuhtlemine” apteekripatsiendi ravimitega seotud suhtlemise
iseloomustamiseks.
Järgmine, tervise jälgimise, edendamise
ja haiguste ennetustöö peatükk püüab
kirjeldada apteekides osutatavaid
(või perspektiivikaid) apteegiteenuse
lisateenuseid. Kõiki neid teenuseid
iseloomustab see, et neid ei osutata
tavapärase apteegiteenuse või ravimsuhtlemise raames, vaid eraldi. Tervise
jälgimise teenuse raames tegeleb apteeker ainult kindlapiirilise küsimusega
ega väljasta sellega seoses ravimit.

Eeskuju on siin võetud teistest riikidest
kus apteekrid sarnaseid teenuseid edukalt osutavad.
Tervise jälgimine hõlmab patsiendi terviseriskide väljaselgitamist (kõrgenenud
vererõhk, kõrgenenud kolesteroolitase,
ülekaalulisus, kehaline aktiivsus, suitsetamine, jm), ravimitega seotud probleemide lahendamist ning lihtsamate
analüüside tegemist (diagnostilised
protseduurid).
Töögrupi liikmed ei ole päriselt üksmeelt
saavutanud küsimuses, kas neid apteegiteenuseid võivad osutada ka mitteapteekrid, ehk kas nende poolt (näit kampaaniate raames) tehtavad analüüsid on
apteegiteenuse osaks või mitte.
Edasised peatükid on pühendatud
ravimite valmistamisele, ravimite jt
apteegikaupade käitlemisele ning ruumidele ja apteegi tehnilisele varustatusele. Ruumide peatükis on tähelepanu
pööratud konfidentsiaalsuse tagamise
vajadusele kõikide apteegikaupade
väljastamisel. Retseptiravimite puhul
on see enamasti juba täna võimalik.
Käsimüügiravimite puhul praktiliselt
mitte. Põhiproblemiks on siin vitriinide
paiknemine teeninduskoha vahetus
läheduses. Eraldi küsimus on konfidentsiaalse nõustamise tagamine avariiulite
vahel, kus liiguvad ka teised apteegikülastajad.
Kommunikatsioonipeatükk käsitleb nii
apteegisisest kui –välist kommunikatsiooni. Uudsena on sisse toodud (raviarsti, sotsiaaltöötaja vm) informeerimiskohustus juhtudel, kus apteekrid
märkavad patsiendil ravimisoostumuse
või ravimite väärtarvitamise probleeme,
eriti lastel.
Enesetäiendamise ja õppepeatükis
rõhutatakse pideva enesetäiendamise
vajalikkust, seda ka mittefarmatseutilisel abipersonalil. Olulist tähelepanu
pälvib ka praktikandi praktikakorraldus.
Viimane peatükk on pühendatud erialasele eetikale ja sõltumatusele. Viimasel ajal on mitmeid näiteid kus apteeker
reklaamib mõnda ravimit või reklaamitakse ravimit tema kirjutise koosseisus.
Juhis suhtub sellesse taunivalt.
Peatselt saadetakse juhis tutvumiseks
kõigile. Loodame, et projekt tekitab
elavat vastukaja. Jääme seda ootama!

Teated

1. jaanuaril muutus
Ravimiameti struktuur
Alates 1. jaanuarist on Ravimiametil uus struktuur. Muutuse
eesmärgiks on asutuse kohandamine tugiteenuste tsentraliseerimise ning Eesti ja Euroopa Liidu ravimijärelevalve suundumustega. Muudatused puudutavad eeskätt Ravimiameti
juhtkonda, üldosakonda, ravimite osakonda ja veterinaarravimite osakonda.
Muudatused juhtkonnas
Ravimiameti peadirektori asetäitjana asub tööle dr Katrin
Kiisk, kes oli varem ravimite osakonna juhataja. Dr Alar Irs
jätkab meditsiininõuniku ametikohal, mille peamiseks eesmärgiks on Ravimiameti otsuste erialase kvaliteedi tagamine
ja koostöö korraldamine Euroopa Ravimiameti teaduslike
komiteedega.
Järelevalve arenguid järgides loodi juurde teine õigusnõuniku
ametikoht ning õigusnõunikena töötavad edaspidi Andrus
Varki ja Kaili Lellep.
Muudatused ravimite ja veterinaarravimite osakonnas
Seoses müügiloajärgse ohutusjärelevalve rolli suurenemisega
Euroopa Liidus lähiaastatel, kujundatakse ümber ravimite ja
veterinaarravimite osakond ning luuakse 2 uut osakonda -

müügilubade osakond ja ravimiohutuse osakond.
Müügilubade osakond (juhataja proviisor Margit Plakso)
moodustub senistest kvaliteedi hindamise, kliinilise hindamise
ja ravimiinfo büroost (edaspidi kliinilise hindamise büroo) ning
ravimite osakonda tervikuna teenindavatest spetsialistidest.
Ravimiohutuse osakond (juhataja proviisor Ott Laius) moodustub praegusest ravimiohutuse büroost (edaspidi ohutusjärelevalve büroo) ja ravimistatistika büroost.
Ravimite osakonna ja veterinaarravimite osakonna müügilubade ja ravimiohutusega seotud funktsioonid on sarnased,
mistõttu veterinaarravimite järelevalve funktsioonid võetakse
üle valdavalt müügilubade osakonna poolt ja vähesel määral
ka ravimiohutuse osakonna poolt. Veterinaarvaldkonda tervikuna koordineerib veterinaarravimite juhtivspetsialist Ave-Ly
Toomvap.
Muudatused üldosakonnas
Muutus üldosakonnas on tingitud raamatupidamise ja personaliarvestuse koondumisest Sotsiaalministeeriumisse. Sellega
seoses koondatakse pearaamatupidaja ja raamatupidaja
ametikohad ning luuakse finantsjuhi ametikoht.
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Ajalugu

200 aastat tagasi
avati Tallinnas
Roheline apteek
1804. a maikuus tuli Saksamaalt Tallinna
Raeapteeki tööle Ernst August Bienert,
E. Seuberlichi andmeil proviisor. Tundub
siiski, et tulnuk ei olnud nii kõrgele jõudnud, sest kohe saabumise järel palus
ta luba sooritada apteekriselli eksam,
ilma milleta poleks ta saanud Venemaal
praktiseerida.
Neli aastat hiljem käinud Bienert Peterburis, tõenäoliselt apteekrieksameil.
Tsiviilkuberner B. J. Uexküll saatis
30.05.1811 kubermangu arstivalitsusele
teate, et Peterburist on saabunud
luba proviisor Bienertile apteegi asutamiseks. Kohe samal suvel avaldasid
Tallinna kahe apteegi omanikud tsiviilkubernerile kõige ägedamat protesti.
Apteek, mis tuli asutamisele Kuninga
(praegune Niguliste) tänaval, oli Ficki
omast kõigest mõnikümmend sammu
eemal ja Raeapteegist umbes kolm
korda nii kaugel.
Kuberner saatis kaebuse keisrile
lahendamiseks. Vahepeal palus E. A.
Bienert luba sooritada apteekrieksam. 07.02.1812 teatas ta, et apteek
on avamiseks valmis. Apteegihoone
paiknes Niguliste tänavas kohal, kus
praegu näeme Kirjanike Maja kangialust
sissesõitu. Hoone hävis viimases sõjas.
Apteeki kutsuti “Roheliseks” fassaadi
värvi järgi. 16.02.1812 kirjutasid vastuvõtjad ülevaatusaktile alla.
Keiser Aleksander I pani aga juuni lõpul
Tallinna apteekrite kaebekirjale resolutsiooni: “Venemaal tohib apteegi avada
igaüks, kui vaid nõutavad tingimused
täidetud saavad”.
E. A. Bienert pidi olema osav ärimees ja
hea apteeker, sest ta jõukus kasvas silmanähtavalt. Oskusest tõsta oma populaarsust kõneleb tõik, et ta andis kuni
1836. aastani tasuta ravimeid nende 25
inimese arstimiseks, kes said vigastada
Oleviste kiriku taastamistöödel. Apteegi
sissetulekud kasvasid üsna kiiresti ja
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peagi võis E. A. Bienert omale osta Wittenhofi suvemõisa koos samas asuva
lõbustuspaiga ning vesiravilaga (nüüdsel Endla tänava ja Mustamäe tee suurel
nurgakrundil).
1847. a tõmbus E. A. Bienert apteekritööst tagasi ja tema asemele tuli tema
29-aastane poeg Johann Ernst Bienert,
kes oli aasta varem Tartus proviisoridiplomi saanud. Aasta hiljem tellis
energiline pärija välismaalt eeskujuliku
sisustuse ning uusimaid instrumente.
[1] Isa suri 11 aastat hiljem teadmises, et
pärija oma asja oskab.
Seda näitavad ka arvud: kui 1849. a
oli ravimeid väljastatud 6363 retsepti
järgi, siis 1866. a, mil J. E. Bienert “ajupehmenemise kätte” suri, oli vastav
arv juba 10 598. Selleks aastaks oli
läbimüügilt saavutatud teiste apteekide
hulgas kolmas koht. Käsimüügilt aga
oldi Raeapteegist ette jõutud.
Tallinna apteekide sissetulekud olid 1866.
a (hõberublades) järgmised:
Raeapteek
Väike apt
Retseptuur 4 816
4 314
Käsimüük
1 031		
1 239
Kokku
5 847
5 553
Roheline apt
Retseptuur 4 099
Käsimüük
1 093		
Kokku
5 182		

Vene turu a
?
?
3 100

Tõnismäe
Vana apteek
Retseptuur 990
Käsimüük
332
Kokku
1 322
Rikastumise kiiruselt jõudsid Bienertid
märgatavalt ette nii Burchartitest kui ka
Fickidest. Neile kuulusid apteegihoone,
selle vastas asuv suur kivimaja, kaks
kiviaita, eeslinnas kaks puitelamut puuviljaaedadega, suur aed ravimtaimede ja
juurvilja kasvatamiseks Endla, Toom-

V. Knüpferi maja fassaadi ümberehitusprojekt 1902. Aastast. Ümberehitus haaras
apteegi jaoks määratud endist elukorterit
esimesel korrusel paremat kätt, kus on näha
tumedalt viirutatud uued akna- ja ukseavad.
Foto H. Gustavsoni raamatust “Tallinna
vanadest apteekidest” lk 92

Kuninga ja Lõkke tänava vahel. Otse
selle kõrval, Tõnismäe serval (praeguste
Suur-Ameerika ja Toom-Kuninga tänava
Pärnu maantee poolsel nurgal), asuv
kauni pargiga suvemõisake, kus kunagi
ka Peeter Suur oli napsitanud, liitus
samuti perekonna varadega.
J.E. Bienertil jäi aga elada ainult 1866.
aastani. Tema surma järel jäi apteek
lesk Louise kätte, kes apteegi käekäigu
pärast ei pruukinud muret tunda: 1858.
aastast retseptaarina ametis olnud
proviisor Hugo Georg Friedrich Oppermann oli juba 1864. a sõlminud apteegi
rendilepingu 10 aasta peale. See mees
asus kohe apteegis karastusjooke tootma ning võttis lisaks vastu konsultandi
ameti Tallinna Tollivalitsuses. Tööle palkas ta juhatajaid. Esimene oli Alexander
Schröter, alates 1875. a Robert Scheibe.
1875. a lõpetas Moskva ülikooli 24-aastane Friedrich Ernst Bienert, juhatas seal
ühe aasta apteeki ning tuli siis Tallinna.
Rendilepingu lõppedes võttis noor
proviisor Bienert apteegi oma kätte,
kuid jättis prov. R. Scheibe veel paariks
aastaks tööle.
Eriti kaua uus peremees isade apteeki
ei pidanud, vaid müüs selle ning siirdus
Venemaale. Vahepeal, 17.07.190013.01.1901, oli ta apteegi juhataja
Kuusalus, sõitis siis Venemaale tagasi ja
suri 06.03.1906 Olonetsis.

Ajalugu
01.06.1898 ostis Rohelise Apteegi
Bienerti käest proviisor Edgar Detloff,
kellele aga ruumid tundusid ülikitsaina.
Uus omanik oli rahvuselt sakslane,
sündinud 1862. a Riias, sooritanud 1889.
a Kaasanis proviisorieksamid ja pidanud
pikemat aega Kubanis maa-apteeki.
Tema esimene mure oli apteegile uute
ruumide leidmine, sest senised olid
kitsukesed.
19.10.1901 esitas ta kubermanguvalitsuse arstiosakonnale 5-toalise korteri
V. Knüpfferi majas Suur-Karja tänaval,
kus olid ruumid eraldi retseptuuritoale,
koktooriumile, laboratooriumile, ravimite laole ja öövalvele.
1. novembril vaatasid kubermangu
tervishoiuinspektorid ruumid üle, kuid ei
jäänud nendega rahule.
Nõutud ümberehitust alustas E. Detloff
kohe. Avardati apteegi ja keldri aknaid
ning raiuti uks otse tänavale. Seni asus
sissepääs kangialuses. Kuberner andis
pärst komisjoni järelevaatusaktiga
tutvumist apteegi üleviimiseks oma
nõusoleku.
Uus apteeker lülitus ruttu kohalikku
baltisaksa ühiskonda. Peagi valiti ta
Mustpeade Klubi juhatusse ning võttis
laulumehena osa Meestelaulu Seltsi
tegevusest.
Nagu näitavad apteekide revisjoni aktid,
juhatas ta kuni 1914. aastani (k.a) ise
apteeki, võtmata tööle ühtki proviisorit.
See tuleb ilmselt tema ihnsuse arvele

Apteegi töötajad Karja apteegi jaendusruu-mis 1965. aastal

kirjutada, millest kõnelevad ka kaasaegsete mälestused.
Meenutatakse, et sel ajal kui teised apteegiomanikud kinkinud alluvatele jõuluks ülikonna, püksiriide vm, tavatsenud
E. Detloff piirduda pisikese taskunoa või
sulepeaga.
Edgar Detloffi juures elas tema vend
Eugen, kes oli 1900. a suvel asjatult
taotlenud õigust Tallinnas homöopaatilise apteegi avamiseks. Selle asemel
organiseeris ta siin keemia- ja bakterioloogialaboratooriumi.
Juulis 1917. a müüs Edgar Detloff mõttelise osa apteegist siinsele sakslasele
Gustav Gnadebergile. Nimetatu oli 1900.
a omandanud Tartu Ülikoolis proviisorikutse, olnud lühemat aega tööl Tartu
maantee apteegis ja Peterburis ning

juhatanud Sillamäe apteeki ning tulnud
1915 Tallinna. Siin võttis ta 7. augustil
proviisor Hugo Jacoby käest Detloffi
apteegi juhtimise üle.
1920-ndate aastate algul ehitati maja
Suur-Karja tn 4 põhjalikult ümber.
Seoses sellega sai apteek nüüd ruumid
kõigil kolmel korrusel (Vanaturu poolses
osas) ja õuetiivas. Sissekäik viidi tänavalt
taas kangi alla ning suurendati akende
pinda.[9]
Kõik see toimus tänu osanike vahetumisele. Aastal 1918 oli E. Detloff
müünud oma osa prov. Evald Leyden’ile
ning 1920.a. võeti kolmandaks osanikuks
hea ärivaistuga apteekriabiline Nikolai
Vaas. Viimatimainitu müüs 02.01.1930
oma lõigu mag. pharm. Karl Jürisonile,
Apteegi kollektiiv Karja
apteegi ofitsiinis (vana
juugendmööbel on juba
uuega asendatud) üleandmisinventuuri järgselt 1966.
aastal. Esireas istuvad
(vasakult) sanitar Akilina
Pedman, juhataja asetäitja
Irene Kustavus, kassapidaja
?, juhataja Helmi Eist, retseptaar Ilja Ilves, assistent
Crete Murel, ?. Seisavad I
reas kassapidaja Mai Velbri,
uus juhataja Kiiri Vasar
(Karus), käsimüüja Milvi Ülviste (Aljama), kassapidaja
Irina Porman, retseptaar
Õie Õim, retseptaar Eha
Prikk, assistent Aino Pallo, ?,
?. II reas seisavad raamatupidaja Leida Norden, sanitar
Lidia Norman, retseptaar
Laine Roslender, a/ü
esindaja Naimann, ?, assistent Malle Tamm (Rannu),
retseptaar Helmi Leideker,
Helina Argus (Keskküla),
jaendaja Virve Kallipe ja
signorant Tamara Jansen
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Eelmise sajandi 20-ndate aastate algusest
pärinev vaade Rohelise apteegi sissekäigule
Suur-Karja tn 4 fassaadi sissemurdena.
Foto H. Gustavsoni raamatust “Tallinna
vanadest apteekidest” lk 94

Suur-Karja 4 hoone praegu. Apteegi endistes ruumides asub pubi shooters

Suur-Karja tn 4 apteek 1850.ndatel aastatel.
Foto H. Liiase fotoalbumist

kes kohe juhatajaks hakkas.[4] Seni oli
sellega toime tulnud E. Leyden.
1937.a. asuti lisaks seni tehtud patentravimitele tootma unevahendit Proallon, mida varsti hakkasid ostma paljud
apteegid.[5]
Prov. E. Leyden suri 30.10.1939.[6]
Omand jäi pärijaile ja K. Jürisonile,[7] G.
Gnadeberg asus ümber Saksamaale.[8]
Nõukogude võim natsionaliseeris apteegi. Tallinna vanalinnas kesksel kohal
asuv apteek oli suure külastatavusega.
Teise Maailmasõja katsumustest
tuli apteek puhtalt läbi. Pärast sõda
jätkas apteek tööd, kuna sisseseade ja
aparatuur olid head ja väärikad.
Apteek oli sisustatud juugendstiilis
väärika ofitsiinimööbliga. Juhataja
kabinetis olid suured, suletavate katetega sekretär-kirjutuslauad. Tööruumide mööbel nii assisteerimistoas kui
ka jaendamisruumis oli samuti väga
kvaliteetne. Apteegis olid kasutusel
saksa apteegiportselanist seisuanumad,
stiilne apteegiklaas, droogide hoidmiseks spetsiaalsed plekist purgid ja painutatud vineerist spetsiaalsed droogide
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anumad, heast fajansist eri konstruktsioonidega uhmrid (põhi roostevabast
metallist), emaileeritud tiiglid salvialuste
sulatamiseks, pillide valmistamise abinõud, puust ümar gloobulite valmistamise abinõu, metallist ravimküünalde
valmistamise abinõu, tinutatud
vasknõud, komplektid apteegikaale,
korvides paiknevad erinevates värvides
suuremahulised vedelike pudelid, eriti
suuremahulised mõõtsilindrid (2 – 3 l ),
jne, jne.
1950-ndate lõpus ja 1960-ndate algul
sai apteek uue ofitsiinimööbli. Ofitsiini
juugendmööbel läks Raplamaale Velise
apteeki. Praegu asub see Talimaa restaureerimisfirma poolt restaureerituna
Pärnu Vanas apteegis Riia maanteel.
1970-ndatel aastatel uuendati ka Karja
apteegi assisteerimisruumi mööbel.
Uus mööbel oli imporditud Bulgaariast.
1970-ndatel aastatel uuendati apteegi
ajaloolised seisuanumad osade kaupa
Tshehhoslovakkiast saabunud seisuanumate vastu.[10]
Apteegil oli endiselt väga suur töökoormus, kuid ruumide olukord halvenes
pidevalt. Aeg-ajalt esines probleeme,

ruumid olid talvel väga külmad. Kuna
ruume köeti ahjudega, oli külmal ajal esmaspäeva hommikul tööle tulles ofitsiinis ainult 5 kraadi sooja. Kuigi korduvalt
taotleti apteegi ruumide remontimist,
oli Apteekide Peavalitsuse pidev vastus,
et raha selleks ei olevat.
Karja apteek lõpetas tegevuse 1978.
a veebruaris kui assisteerimistoa lagi
alla assisteerimislauale kukkus. Apteek
läks lõplikult remonti ja uuesti enam ei
avatudki.[11]
Kasutatud materjal:
[1] EAA, f. 31, n. 1, s. 91, l. 60...61p. [2] samas,
n. 2, s. 3669, kogu toimik. [3] TLA, f. R-142, n.
1, s. 29, l. 69. [4] Rosenwald, Th. GnadebergLeyden-Jürisoni apteek 120 aastane. Pharmacia, 1931, nr. 9, lk. 354...356; Farmatsöitilise
personaali liikumine. Eesti Rohuteadlane,
1930, nr. 1, lk. 24. [5] Töö ja Tervis, 1937,
nr. 5, lk. 115. [6] Proviisor Evald Leyden *.
Pharmacia, 1939, nr. 10, lk. 226. [7] Kutsetegevuse õigustega tervishoiupersonaali ja
tervishoiuasutiste nimekiri 1940.a. Tallinn,
1940, lk. 79. [8] Riigi Teataja Lisa, 1940, nr. 36,
lk. 73. [9] Heino Gustavson. Tallinna vanadest
apteekidest. Kirjastus “Valgus”, Tallinn 1972,
lk 89-96. [10] Malle Tamme mälestused Karja
Tänava apteegist. [11] Hilja Ilvese mälestused.
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Meenutab Malle Tamm
Asusin Karja apteeki farmatseudina
tööle 1964. aasta märtsis. Sel ajal oli
juhatajaks proviisor Helmi Eist, kes
hiljem, enne pensionile jäämist töötas
Tõnismäe apteegis retseptaarina. Asejuhatajaks oli proviisor Irene Kustavus.
Mõned aastad hiljem tuli juhatajaks
proviisor Kiiri Vasar (sel ajal Karus).
Olin noorpõlves korduvalt selles apteegis käinud, kuna seal töötas meie perekonna tuttav proviisor Helmi Leideker.
Juba noorusest olin lummatud sealsest
juugendstiilist mööblist ja kümneid
kordi imetlenud sel ajal kasutusel olnud
vana apteegiantiiki. Aga minu imestus
oli suur, kui nägin põhjalikult apteeki
seestpoolt. Siiani olin näinud apteegist
ainult osa. Nüüd oli mul siis võimalik
tutvuda kõigega põhjalikult.
Kuna oli aasta 1964, siis oli (kahjuks!)
selleks ajaks jõutud juba ofitsiinis väärikas juugendmööbel nn. “uue vastu”
välja vahetada. Aga ülejäänud apteegiruumides säilis endine ilus mööbel
veel kaua.
Aastate 1973 – 1975 paiku vahetati
välja ka assisteerimisruumi vana suur,
ümarate nurkadega massiivne assisteerimislaud. Laual olid paljude akendega
varustatud puidust kappidega ümbritsetud liikuvad pöörikud. Seal hoiti seisuanumates ekstemporaalsete ravimite
valmistamiseks kasutatavaid pulbrilisi
aineid. Ka põrandal olid laua mõlemas
küljes pöörikud uhmrite ja muude abinõude hoidmiseks.
Assisteerimislaual oli seespidiste
ekstermporaalsete ravimite valmistamiseks büretisüsteem kontsentraatidega töötamiseks. See lihtsustas assistendi tööd. Kõik raviained ei lahustu
kergesti vees, kergem oli neid valmistada kontsentraatidest, mis olid apteegi
defektari poolt eelnevalt valmistatud.
Tavalised olid sol. Pyramidoni 5% , sol.
Phenobarbitali 1%, sol. Kalii iodidi 20%,
sol. Calcii chloridi 50% jne. Ka destilleeritud vesi oli büretis. Büretisüsteemi
pesime tihti, tiheduse säilitamiseks
määrisime nende kraane lanoliiniga.

Töö apteegis toimus kahes vahetuses.
Tavaliselt töötas korraga kaks assistenti,
üks välispidiste ravimite valmistamise
lauas, teine seespidises. Ekstemporaalseid ravimeid tuli valmistada 10-12
ravimit tunnis. Tööd oli väga palju. Valmistati arvukaid seespidiseid ravimeid
- kaaliumjodiidi lahuseid, rahustusmikstuure, köhamikstuure, doseeritud
pulbreid, pille ja välispidiseid ravimeid
- ravimküünlaid, isegi batsille ureetrasse
panemiseks. Eriti palju esines silmatilku
ja salve.

Kui esimest korda sinna sattusin, tardusin üllatusest. Sealt sai alguse minu
huvi apteegi antiigi vastu. Just tähtis on
see, et olen ise nende antiikesemetega
töötanud.

Samas vahetuses töötasid retseptaar,
kontrolör, käsimüüja ja kassapidaja.
Suuremal tööperioodil talvel oli veel
eraldi signorant. Kindlasti oli vahetuses
jaendaja (fassija nagu teda sel ajal
nimetati), kes jaendas raviaineid väiksemateks kogusteks.

Igas ruumis oli tavaline ahi, kütmine
toimus briketi ja puudega. Ruumid olid
kohati väga jahedad. Kauba tellimine
toimus Apteekide Kesklaost üks kord
kvartalis. Kaup toodi kohale üks kord
kuus. Citosid võis teha mitu korda kuus,
sageli käisime sellel kaubal ise laos järel.

“Ilmaime” oli vatt, mis tuli sageli sisse
50-kiloste pallidena, mida siis kiirendatud korras ise jaendasime ja pakkisime.
Hiljem tuli vatt meile apteeki sisse juba
vabriku toodanguna, 250-grammiste
jaendatud pakkidena.

Ofitsiinis oli alati palju külastajaid,
oli ju apteegi asukoht linna keskel.
Ümberringi olid kõikvõimalikud poed
ja poekesed. Kogu Tallinn oli tuttav.
Minul oli tallinlasena eriline õnn sellesse
ajaloolisse apteeki tööle sattuda ja seal
niipalju aastaid töötada.

Nn. tootmistöö toimus kõik ühel, esimesel korrusel. Apteegis oli veel teine
korrus, kus oli meie garderoob ja seisid
kappides mõned mitte igapäev kasutusel olevad vajalikud abinõud.
Karja apteegi pööning oli uunikum, kuhu
kui võimalik, ma oleksingi jäänud. Seal
oli kogu apteegiantiik.

Apteegil oli ka kelder, kus säilitati jahedat temperatuuri nõudvad ravimid. Ka
kaup Apteekide Kesklaost tuli enamikus
keldrisse, kust seda siis korvide kaupa
ülesse tassisime. Oli olemas ka nõudepesuruum, kus oli ka sel ajal kuivatuskapp apteegi nõude kuivatamiseks.

1978. aastal olin sunnitud Karja tänava apteegi kapitaalremondi ajaks
ajutiselt tööle asuma Raeapteeki. Aga
kahjuks kestis see hulk aastaid ja lõpuks
Sanitaar-Epidemioloogia Jaam soovis
oma majas asunud apteegi ruumid
endale tagasi.
Karja apteek lõpetas tegevuse 1978. a
veebruaris.

Karja apteegi seisuanumate ajalugu jätkub muuseumis
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Mälestusi

Elu, nagu ta alati on...
Oma lapsepõlve meenutab proviisor Valve Hääl
Mu elus on olnud palju valusaid momente - lööke,
millest olen pidanud toibuma. Aga minus on säilinud
optimism- nii hea, kui halb – kõik läheb mööda.
Sündisin 8. augustil 1918. a LõunaEesti taluperes, ema Meta ja isa Augusti
tütrena. Niipalju kui ma lapsepõlvest
mäletan, armastasin hobuseid, mitte
lehmi. Võisin tallilävel istuda ja lõputult
varssu imetleda. Isal oli Tori tõuseltsi
sugulava. Oli uhke täkk Hektor, aga ka
ratsahobune Arsi, kelle ta oli ostnud
Sangaste krahviproualt Bergilt. See kaunis hobune põlvnes õieti Hollandist.
Berg oli kuulus Sangaste rukkiaretaja,
hinnatud oma töö ja tegemistega.
Mu suur kodutalu (118 ha) asus LõunaEestis, Antslast 6 km Hinni. Talus käis
nõustamas agronoom Volt ja aiandusagronoom, kelle plaani järele ema (vist
1938. aaastal) aia kujundas.
Aeda laiendati 20 noore õunapuu võrra,
lisandusid kirsipuud, kreegid. Aeda
ümbritses ühelt, põhjapoolselt küljelt
kuusehekk, teiselt poolt sarapuuhekk
ja kolmandalt küljelt sirelid. Aias oli tiik
kokredega ja paari vesiroosiga. Tiigist
võttis ema vee oma taimelava kastmiseks - klaasidega kaetud lava oli talli
taga päikese käes. Seal ta kasvatas oma
lille- ja köögiviljataimed. Lillepeenrad,
marjapõõsad...
Meenutades olnut näen oma kujutluses aiateid, mida oli nii palju ja mille
kõplamine-rehitsemine oli suvel mu
igareedeseks ülesandeks. Laupäevaks
jäi tubade koristamine. Ja millise hoolega ma seda tegin! Mind võis tunnikese
jooksul näha lugemas kõhuli vaibal- ees
hulk raamatuid. Ma pühkisin ju neilt
hoolsalt tolmu ja selleks olid raamatud
kuhjas mu ees vaibal. Ikka leidsin sealt
midagi huvitavat. Meil oli raamatuid tavatult palju. Ema oli see, kes neid ostis ja
innukalt luges. Kuis küll jätkus tal aega
kõigeks?!
Talvel tehti usinalt käsitööd – koos õe
Teelega kudusid nad vaipu ja külgkardinaid. Villa kasvatati talus ise, seda värvis
ema, juurde osteti inglise villast lõnga.
”Taluperenaisest” ja „Eesti Naisest”
(kaks naisteajakirja), aga ka Soomest
saadi kudumiseks innustust. Kevadel
algas muidugi taimede kasvatamine-

aiatöö. Lisaks suure pere eest hoolitsemine.
Mäletan – meil lisati ikka viljakohvile
veidi sigureid ja oakohvi. Külaliste puhul
oli laual ainult puhas oakohv.
Ja üldse, kuidas talu end majandas?
Poest osteti õieti ainult suhkrut, soola,
püti täis silku või heeringat, oakohvi,
kakaod, vahest ka lastele kommi, niiti,
nõelu, seepi. Ega vist palju enamat sealt
ei muretsetud. Toiduks kasvatati kõik
ise: - rukis, nisu, kaer, oder, tatar, oad,
herned;
- kapsad, kaalikad, porgandid, tomatid,
lillekapsad, sellerid, petersellid, salat,
redis, till;
- sealiha, loomaliha, lambaliha,
kanaliha, haned.
Need olid kõik omal olemas!
Piim viidi meiereisse ja sealt toodi tagasi
võid, kohupiima ja koort.
Sügisel oli tohutult õunu - ei olnud ju
kohapeal turustamisvõimalust. Kõigil oli
neid aias endal. Tarbijate kooperatiivi
poolt oli aga võimalus neid müüa, sortide järgi kastidesse pakitult.
Ah jaa - meie isa kasvatas isegi kanepit.
Seda, et kanep võib olla ka narkootikum, tol ajal keegi ei teadnud. Kanepit
kasvatas isa köite valmistamiseks, neid
ise aparaadiga talveõhtutel kokku
keerutas ja seejuures lauldes.
Mäletan, et üks laul oli nii:
Mul seitse pruuti on.
Kõiki seitset armastan
ja naiseks küsida,
kõiki seitset tahan ma. Jne.
Ema armastas külalisi. Ja neid käis meil
alatasa. Isa poolvend Richard, kes oma
emaga teisel korrusel elas, õppis ülikoolis juurat ja oli korporatsioonis Revalia.
Jõuluvaheajal kostitas ema tihti tema
sõpru naabervallast Sangastest ja tihti
kõlas tudengilaul „Poisid, pangem pillid
hüüdma!”.
Jõulueelsetest askeldustest mäletan
meeldivat piparkoogilõhna. Neid küpsetati palju - lausa kummuti sahtli täis. Isa
tõi purgi śokolaadikomme, teise kara-

melli, sidrunikoori. Viimaseid armastasin
kõige enam.
Seda küpsetamist ja keetmist oli õige
palju just vana aasta viimasel päeval. Siis
sõitis õue kolm saanitäit ema täditütreid (paar tädipoega ka). Need olid
noored, kes õppisid Tartu Ülikoolis...
Ja jälle kõlas tudengilaul. Siis olin juba
suurem ja alati tegeles mõni neist ka
minuga. Lauldi, tantsiti ja koju sõideti
alles järgmisel päeval. Ja milline küll oli
see ootusärevus... Ma silkasin alatasa
verandale vaatama: kas juba tulevad,
kas kuulen aisakella helinat? Mäletan
seda põnevust tänaseni. Olin vist 11-12-13
aastane.
Algkoolis käisin Leesti algkoolis ja Valga
Gümnaasiumis, mille lõpetasin 1936. a.
Ülikoolis õppisin alates 1936. a sügisest
rohuteadust.
Ja siis tulid Vene baasid... Vapustav!
1939. a hilissuvi. Ja just siis, kui pidin
paari päeva pärast sõitma oma kooliõe
Aino Uutsole Narva-Jõesuusse nädalapäevadeks külla, kuulsin raadiost
teadet, et vene väed tulevad üle piiri
Eestisse. Kristallvaas, mis parajasti käes
oli, kukkus mu käest kildudeks.
Ohkasin ja ütlesin: “Killud pidavat ju
õnne tooma- ehk kunagi lähevad ka
ära.” Oli aasta 1939 sügis.
Elu jätkus, kuid hoopis teise märgi all...
Ka sellest ajast jagub mälestusi. Elatud
on ju 93 aastat.		
(jätkub)
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Oma armsa, austatud kolleegiga vestles
Pilvi Liiv
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Noppeid

Apteekide arvu lisandumine on Rootsi
apteegid viinud majandusraskustesse
Detsembrikuine Apteekkari andis teada, et Rootsis ei ole majanduslikesse raskustesse mitte ainult väikeapteegid.
Oriola, kellele kuulub koostöös esmatarbekauplustega apteegikett Kronans Droghandel, on kahjumis. Firma III kvartali käive
oli ligi 30 miljonit krooni väiksem kui eelmisel aastal samal ajal. Septembris teatas Oriola, et ta kavatseb majandusliku olukorra
parandamiseks koondada 40 töötajat.
Rootsis ravimite kompenseerimisega tegelev ametkond TLV alustas septembris apteegivaldkonna olukorra kaardistamisekga,
et selgitada, kas apteegiteenuste kättesaadavus on apteekide majanduskitsikuse tõttu vähenenud. TLV pädevuses on otsustada, kui palju teenib apteek retseptiravimite müügist ja palju makstakse apteekidele kompensatsiooni retseptiravimite väljastamise eest. Kompensatsiooni suurus mõjutab otseselt apteekide majandusvõimekust, kuna 80 % apteegi käibest moodustavad
retseptiravimid.
Koos apteegimonopoli likvideerimisega suurendati ka retseptiravimite müügikatet, et apteekidel oleksid tegevuseks õiglased
eeldused. Praeguseks siiski tundub, et aastal 2009 tehtud lisandustest ei piisa. TLV otsustab marginaali võimalikku suurendamist uue aasta alguses.
Apteegivaldkonna liberaliseerimise eesmärgiks oli parandada apteegiteenuste kättesaadavust. Siiski määrab tegevuse rentaablus selle, kui palju ja kuhu uusi apteeke avatakse.
TLV kinnitusel, on ametkonna ülesandeks tasakaalustada olukorda selliselt, et apteekide arv vastaks ühiskonna vajadustele.
Apteeke pidavad ettevõtted määravad tasuvuse kriteeriumid vastavalt oma investorite investeerimistingimustele. Kui raha
tuleb palju, asutavad ettevõtjad palju apteeke. Kui raha tuleb vähe, apteekide arvu vähendatakse.
Allikas: Minna Svensk. Ruotsalaisapteekit talousvaikeuksissa. Apteekkari 12/11, 09.12.2011, lk 10.

Prantsusmaa uuendab ravimitaksat

Venemaa internetiapteek
võltsis PGEU logo

Prantsuse tervishoiuministeerium on käivitanud uuenduse
mille eesmärgiks on muuta apteekide rahastamisvõimalusi
sellel viisil, et apteekide sissetulek oleks senisest vähem
seotud ravimi hulgihinnaga.
Eeskuju on võetud Belgiast kus ravimitaksa uuendati 2010.
aasta alguses. Uue kava kohaselt peaks tulevikus prantsuse
apteek oma sissetuleku teenima ravimite juurdehindlusest
ja erialaste teenuste osutamise teenustasudest.
Praegu moodustavad apteekide sissetulekust enamiku
(76 %) ravimi hulgihinnast tulenev marginaal, väiksema
osa (24 %) fikseeritud juurdehindlus. Eemärgiks on, et 5
aasta pärast moodustaks 17 % apteegi sissetulekust uutest
teenustasudest ja ülekäänud fikseeritud teenustasudest ja
hulgihinnal põhinevast marginaalist.
Viimase 10 aasta jooksul on prantsuse apteekide käibed
vähenenud kümnendiku võrra, peamiselt ravimite hulgihindade alanemise tõttu.

PGEU-d (Pharmaceutical Group of European Union) informeeriti, et
interneti teel ravimeid müüv The Canadian Neighbor Pharmacy: http://
www.cancarepharmacy.com, mis on tegelikult registreeritud Venemaal,
deklareeris, et nende internetimüüki toetab PGEU ja et “kõik müüdavad ravimid on PGEU poolt heakskiidetud”. Internetiapteek viitas ka
neljale teisele Põhja-Ameerikas asuvale sertifitseerimisasutusele mis
kõik olevat internetiapteegi heaks kiitnud.
Klikkimine PGEU logole lehekülje allservas näitas sertifikaati mis “oli
välja antud” PGEU poolt, selle presidendi Filip Babyloni võltsitud allkirjaga.
Euroopa Parlamendi ENVI komitee soovitas oma võltsravimite direktiivi raportis varustada legaalsed internetiapteegid ametiasutuste
logodega. Praegune juhtum näitab, et ka ametlikud logod võivad olla
võltsitud. Internetiapteegi kliendil on aga vahetegu õige ja võltsitud
tunnustuse vahel äärmiselt keeruline.

Allikas: Erkki Kostiainen. Ranskakin uudistaaa lääketaksansa. Apteekkari 12/11, 09.12.2011, lk 11.

Allikas: Counterfeit PGEU Approval of Illegal Internet Pharmacy exposes Difficulties
of Internet Pharmacy Certification. PGEU 05.09.2011. -http://www.pgeu.org/en/
press/2-pgeu-in-the-news/31-counterfeit-pgeu-approval-of-illegal-internet-pharmacy-exposes-difficulties-of-internet-pharmacy-certification.html

PUHAS RUUM JA PUHTAD KÄED
LOOB HEA ENESETUNDE IMEVÄEL.
Kasuta Besuri tooteid
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Noppeid

Võõrarstid tekitavad Soome
apteekritele probleeme
Paar aastat tagasi Soomes paljastatud
valearst Mika Jokinen tõi libaarstide
probleemi teravalt esile. Kohalikest
apteekidest väljastati ravimeid ligi 1000
tema poolt kirjutatud retsepti alusel.
Enamik neist vajas apteekri sekkumist:
kas olid annused mitmekordsed, antibiootikume oli määratud isikule kellel
infektsioon puudus, kortikosteroide
oli kirjutatud teise ravimi annustamisskeemi alusel jne.
Patsiendi turvalisus on rahvusvaheliselt
oluline arendusvaldkond. See on üks
kuuest Soome tervishoiu- ja heaolu
ameti peaülesandest. Aastaks 2020
soovitakse vähendada patsiendi raviga
seotud surma- ja kahjujuhtumeid poole
võrra. Ravivigade tagajärjel sureb
Soomes 700-1700 inimest aastas
(liikluses hukkub 300 inimest). Raskete
ravivigade kulud maksavad aastas
tervishoiule ligi miljard eurot.
Apteekri ülesandeks on tagada, et inimesed saavad õiged ravimid, õiges annuses ja et nad võtavad neid õigesti. Ka
apteekrid peavad oma oskusi täiendama
selliselt, et nad senisest enam patsiendi
turvalisust toetaksid .
Turvaline ravimabi koosneb kahest
osast: ravimi- ja ravimikasutuse turvalisusest. Ravimiturvalisus seostub
preparaadi farmakoloogiliste omadustega ja kvaliteetse tootmisprotsessiga.
Ravimikasutuse turvalisuse puhul on
tegemist ravimi kasutamisega ning
ravimabi teostumisega.
Alati, kui retsepti on võimalik mitmeti
tõlgendada, tuleb ühendust võtta selle
väljakirjutanud arstiga. Kõik arstid võivad teha vigu, kuid ebaselgeid retsepte
kirjutavad eriti sagedasti need arstid,
kes on saanud ettevalmistuse välismaal.
Selliste retseptide korrigeerimiseks teevad apteekrid jätkuvalt täiendavat tööd.
Puudulik keeleoskus raskendab patsiendi läbivaatamist, retsepti kirjutamist
kui ka ravimi väljastamist apteegist.
Mõnedes apteekides kogutakse puudulikult väljakirjutatud retsepte. Kõige
halvemal juhul, kui ainus praktiseeriv
arst on välismaa taustaga, on puudusi
kõikides väljakirjutatud retseptides.
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On tüüpiline, et kui patsiendid ei suuda
ennast arsti juures arusaadavaks teha,
räägivad nad oma probleemidest apteegis ja püüavad kindlaks teha, kas arst on
neid õigesti mõistnud ja määranud õiget
ravimit. Suhtlemine on eriti probleemne
murdepiirkondades.
Apteekrite sõnul korduvad halvasti
soome keelt kõnelevate arstide retseptides ühed ja samad vead, puudutades
peamiselt ravimi annustamist ja annust.
Mõnes apteegis on täheldatud, et välismaal hariduse saanud arstid kasutavad
küllaltki piiratud ravimivalikut. Tavaliselt
määravad nad ainult paari ravimit ja
seda alati ühe ja sama annustamisskeemiga.
Väga sageli peavad apteekrid sekkuma antibiootikumide annustamisse.
Eriti laste antibiootikumimikstuuride
annused erinevad oluliselt Pharmaca
Fennica juhistest.
Mõnikord ei saada arsti käsitsi kirjutatud
retseptist apteegis midagi aru. Kõige
problemaatilisemad on narkootikumide
retseptid, mille kirjutamisel arvuti abi
kasutada ei või. Ühel juhtumil oleks
patsient võinud surra, kuna arst oli
määranud patsiendile 10 mg/ml Oxynormi “endise juhise järgi” samas, kui
patsiendil oli varem 1 mg/ml Oxynorm.
Apteekri sõnul suhtus arst tehtud retseptiveasse ükskõikselt.
Juhiste selgitamine arstiga on raske
kui see ei mõista vea sisu ega sellega
seonduvaid probleeme. Oma väärtust
tundev arst võib veel apteekri helistamise peale solvudagi.
Sagedamini kui kodumaistel, kipuvad
välismaistel arstidel segamini minema
sarnase kõlaga raviminimed. Allergia
vastu on loratadiini asemel määratud
lorasepaami. Üks arst määras lihasrelaksanti Norflexi naisele kes vajas
kuseteede põletiku raviks norfloksatsiinantibiootikumi. Magu kaitsva ravimi
Zolti asemel on määratud unerohtu
Zolpidem ja silmaravimiks nahasalvi
Fucicort, kuigi õige ravim oleks olnud
Fucithalmic.
Mõni patsient on saanud retsepti
hoopis teise vaevuse leevendamiseks

kui mõeldud. Ühele patsiendile oli
urineerimisprobleemide puhul määratud toode, millist ei leidunud ei apteegi
arvutisüsteemist ega Google-st. Patsient
oli apteegis hämmastuses, kuna tal
ei olnud üldse urineerimisprobleeme.
Apteekri järelepärimise järgi vastas arst:
“Selline tuli arvutist”.
Mõned apteekrid on teinud olulistest
retseptipuudustest esildisi Soome
järelevalveametile Valvirale. Mõni
apteeker on olnud korduvalt olukorras,
kus rendifirma välismaalastest arstid on
jätkanud tööd ka siis, kui nende ajutised
tegevusload on lõppenud.
Mõned välismaal koolituse saanud arstid loodavad aga täielikult apteekritele,
helistades sageli apteeki ja küsides neilt,
mida peaks patsiendile ordineerima.
Ka telefoniretseptide helistamine ja vastuvõtmine võivad olla problemaatilised.
Mõni apteeker imestab, kuidas arst saab
oma ametis toimida, kui ta ei suuda
isegi telefoniretsepti õigesti lugeda?
Mõni arst on lahendanud probleemi
selliselt, et laseb kodumaise praktikandi
telefoniretsepte helistama, kuna ta ise
ei hakka “nii triviaalset” asja tegema.
Mõnedes apteekides on omapärastest
retseptidest ära tüditud ning võetud
ühendust keskuse peaarstiga või
arstiteenuse juhiga. Probleemretseptide arv küll vähenes, aga apteekrile jäi
mulje, et probleemid pandi “kalevi alla”.
Vallas ollakse õnnelik, kui sinna üldse
mõni arst saadakse, keeleoskusel ei ole
tähtsust.
Olukord on teravnenud sedavõrd, et
vanem elanikkond väldib tervisekeskusesse minekut, kui seal on ainult välismaalastest arstid. Kliendid kogevad, et
arstilkäigust ei ole abi kui kommunikatsioon omas keeles ei õnnestu.
Apteegi jaoks laheneb probleem enamasti siis, kui soome keelt halvasti
rääkiv arst asub tööle mõnes teises
piirkonnas.
Allikas: Erja Elo, Tuula Teinilä. “Vaihda lastari kieroon”. Apteekkari 12/11, 09.12.2011,
lk 18-21

