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Sündmus

Tartu Ülikooli Farmaatsia instituut 170
Hea kolleeg!
1842. aasta 19. oktoobril kirjutas keiser Nikolai I alla Tartu ülikooli täiendava eelarve, millega
loodi iseseisev farmaatsiaprofessuur ja kinnitati rahalised eraldised uuele institutsioonile. Sündinud oli Farmaatsia instituut.
Aastapäevaüritused toimuvad 12. oktoobril 2012. a. Tartus, Nooruse 1.
Tule ja ole meiega Eesti farmaatsiale tähtsal päeval.
Üritusel osalemine tuleb eelnevalt registreerida (hiljemalt 30. juuniks) e-posti aadressil urve.
paaver@ut.ee. Osavõtumaks (10 EUR, pensionärid ja üliõpilased 5 EUR) tasuda Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi arveldusarvele Swedbankis 221030969369 hiljemalt 15. septembriks.
Osalejate arv on piiratud 140 külalisega.
Täpsem info: http://www.med.ut.ee/farmaatsia/170
Farmaatsia instituut

2

Juhtkiri

Kas apteeker naeratab?
Kaidi Sarv
EAL peaproviisor
“Milline tobe küsimus!”, arvab
mõnigi sellise küsimuse peale.
“Muidugi naeratab!”. Apteekrid
on ju üldiselt lõbus rahvas.
Naeru ja nalja on ühistel kohtumistel rohkesti. Naerda saab
nii iseenda, kutsekaaslaste kui
ka apteegikülastajate üle. Aga
olete mõelnud, kas ka apteegikülastajatel apteegis sama
lõbus on?
Oma kabinetti kraamides sattus
kätte mitu aastat vana artikkel “Apteeker naeratab ostjale
harva”. Pikas loos hinnatakse
apteekrite teenindustaset Tartu
ja Tallinna apteekides. Tulemusi
on õpetlik lugeda tänagi. Hinnati
nelja olulist kategooriat – teeninduskeskkond, oodatus, suhtlemine ja asjalikkus. Ja sama võiks
igaüks enda apteegis ka natuke
kõrvalise pilguga hinnata.
Kõigepealt teeninduskeskkond, ehk kui meeldiv, puhas ja
praktiline see on. Kõige suurema
kriitika osaliseks sai apteek,
mille sisustus oli liialt lakooniline
ja steriilne. Häiris ka ruumikitsikus. Samasuguse punktisumma
sai ka teine apteek, millel oli
väikene müügisaal ning ebamugav mööblipaigutus. Osa (ilmselt
ava-) riiuleid oli nii madalal, et
tuli sõna otseses mõttes käpuli
laskuda.
Parema hinde sai ilusa, suure,
valgusküllase ja tänavalt hästi
ligipääsetava müügisaaliga
apteek. Positiivseks hinnati
riiulite sellist kõrgust, üle mille
oli võimalik teenindaja kohalolu
tuvastada. Head olid ka suunavad viidad.
Kõige kõrgema hinde sai apteek,
mille riiulitel on väga head viidad
ja kaupade paigutus oli loogiline.

Teisena hinnati oodatust, ehk
kuidas teenindaja kliendiga kontakti loob, kas ta on valmis kohe
suhtlema ja kui lihtsalt leiab
klient teenindaja üles.
Kõige halvema hinnangu sai
apteeker, kes rääkis tuttavaga
juttu ajal, kui tema ümber hiilis
juba mitu rahulolematut klienti.
Järjekorda nagu polnud, kuid
see, kellel kiire oli, võis pigem
teise apteeki minna.
Veidi parema hinnangu sai suurem kesklinnas asunud apteek
kus mõlemad apteekrid olid pidevalt klientidega hõivatud ning
kumbki ei pööranud sisenejatele
tähelepanu. Väga harva oli näha
kolmandat teenindajat kellelt
abi paluda.
Kolmandas apteegis toimus
kontakt ainult kliendi algatusel,
sest apteeker oli ninapidi arvutis
ja reageeris alles siis, kui teda
tervitati. Parima hinnangu sai
professionaalne ja meeldiv teenindaja, kes lõi kohe silmsideme,
naeratas ja tekitas tunde, et
klient on oodatud.
Kolmandana hinnati suhtlemist,
ehk teenindaja üldist suhtlemisoskust, sõbralikkust ja abivalmidust.
Parima hinnangu sai apteeker,
kes jaksas kliendile naeratada,
kaastundlikult mure ära kuulata
ning seejuures ka professionaalset nõu anda. Halvema hinde sai
teenindaja, kellega suhtlemine
toimus “vaikuse õhkkonnas”.
Nimelt olid apteekri vastused
küsimustele napid ja kuivad.
Kõige suurema kriitika osaliseks
sai apteeker, kellel aktiivsus
puudus. Kui küsiti, siis vastati,
aga võimalikult jõudu säästvalt.
Tähelepanu oli küll olemas, aga
osavõtlikkusest jäi puudu.
Neljandana hinnati apteekri asjalikkust – kas tuntakse piisavalt

pakutavaid tooteid, kas jäetakse
neid tutvustades asjatundlik
mulje, kas vastatakse küsimustele ning antakse vajadusel täiendavat teavet ja soovitusi.
Halvima tulemuse (hinde 2) sai
pädev teenindaja, kes ei osanud
oma teadmisi välja näidata. Kokkuvõte – kui ise küsida ei oska,
siis infot ei saa.
Paremad hinded (4) said teenindajad, kes tundsid küll
tooteid ja oskasid neid pakkuda,
kuid kellel jäi väheseks initsiatiivi
ja selgitamist. Suurima kiituse
ja parima hinnangu (hindele 5)
sai teenindaja, kes oli “absoluutselt õige inimene õiges kohas”,
kes kiire töötempo juures oli ka
sõbralik ja suhtlemisaldis.
“Ja mis siis?”, küsib nüüd mõnigi.
“Kah asi!” Naeratada oskab
igaüks, aga kes siis kogu aeg ka
naeratada jõuab!
Ega jõuagi... Naeratama peaks
ainult siis, kui mõni apteegikülastaja tuleb.
Viin ise sageli Tallinna apteekidesse Rohuteadlase ajakirju
kohale. Ja tore on märgata, et
sageli on seal naeratav apteeker, kes mind lahkelt tänab
ajakirja toomise eest ja soovib
head päeva. Samas ei ole harvad juhud, kui minu rõõmsale
tervitusele vaatab vastu üks
surmtõsine ja “akadeemiline”
nägu ning vaevaga see “aitähgi”
üle huulte tuleb. Muidugi, ma ei
ole oodatud klient, kuid ka see
viivuke kohtumine jätab minusse
oma jälje.
On suurim kiitus, kui keegi sinu
kohta kirjutab: “Kohalikust apteekrist õhkub mingit jalustrabavat helgust. Ta vaatab otse silma.
Ta kuulab. On päriselt olemas...”
Aitäh Laagri apteeker Ester Tiru,
et oled apteeker, kelle kohta
saab alati nii öelda. Ja jätkuks
meile, apteekritele, armastust,
et ka meie kohta võiks sarnaseid
sõnu lausuda.
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Meie apteeke

Kolm proviisorit ehk
Rakvere Linnaapteegi head haldjad
Rakvere linnaapteegi 320 aasta jooksul on seda kujundanud ja mõjutanud
farmatseudid ning proviisorid, kes on oma ametit austanud ja armastanud.
Signe Kalberg
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Kui Vaike Pender oleks tänaseni
Rakvere Linnaapteegi juhataja,
oleks tal 28. mail olnud põhjust
tähistada selles ametis 26.
aastapäeva. Kuid neli aastat
tagasi andis ta koos proviisor
Ülle Altveega nii omaniku- kui ka
juhtimisõiguse üle Tiina Kompusele.

endale asemikku, peatus ta pilk
Vaike Penderil. „Ega mul juhataja tööst suurt aimu polnud,
alluvaid võis olla nii tosina jagu.
Kuid abijuhatajaks olnud Ülle
Altvee julgustas mind juhatajaks tulema ja ta ka õpetas ning
toetas mind,“ kiidab Vaike oma
kolleegi, proviisor Ülle Altveed,
kellega koos on ta üle elanud nii
häid kui raskeid aegu.

Vaike Pender juhatas linnaapteeki 22 aastat
Proviisor Vaike Penderi sõnul sai
temast apteeker täiesti juhuslikult. Rakveres sündinud, lapsepõlve veetnud ja ka keskkooli lõpetanud neiu oli mõelnud minna
õppima meditsiini. Proviisori
ameti häid külgi sai ta tundma
õppida pärast keskkooli aasta
aega apteegis töötades. Tollal oli
võimalik, et ilma erihariduseta
neiu sai jaendaja-käsimüüjana
tööle apteeki nr. 57.
„Mul on siiani meeles mu
esimene tööpäev. Sel päeval
toimus Tallinnas laulupidu ning
minul tuli töötajate vähesuse
tõttu olla kohe leti taga ja inimesi teenidada. Eks ma mõne
ravimi nime ikka teadsin, kuid
kolleegid oli nii abivalmis ja tulid
meelsasti appi.”
Aasta jooksul saadud kogemused kinnitasid Vaikele, et otsus
apteekriks õppida on õige ja
seda otsust pole tal senini kahetseda tulnud.
1971. aastal astus värskelt ülikooli lõpetanud Vaike taas oma
kodusesse apteeki tööle retseptaarina. Ja kui siis apteegi
nr 58 ehk Rakvere Linnaapteegi
juhataja Ella Eichelmann otsis

Kõige keerulisem aeg linnaapteegi ajaloos tema juhtimise
ajal oligi erastamine ja oksjonid.
„Olime ju heas asukohas, kuid
Rakvere Linnaapteek oli vabariigis ainus, mille põhivarad pandi
oksjonile,“ meenutab Pender.
1992. aasta keskel kerkis päevakorda apteegi erastamine.
Suurte kõhklustega moodustati
detsembri alguses aktsiaselts.
Nimeks jäi Rakvere Linnaapteek,
mis oli juba mõnda aega uuesti
kasutusel. Eesti Erastamisagentuur pani apteegi põhivarad
oksjonile. Kuigi põhivara bilansiline maksumus oli 3001 krooni,
määrati oksjonile mineva põhivara hinnaks 50 000 krooni.
Kuna oksjonil osalenuid oli
mitmeid, siis jäi põhivara lõplikuks hinnaks enampakkumisel
kümme korda suurem hind ehk
520 000 krooni, mille sai apteek
erastada ostueesõigusega.
Põhivara eest anti võimalus
tasuda seitsme aasta jooksul,
selle tagajärjel suurenes makstav summa 603 214 kroonini,
kuid apteegi erastanud inimesed
suutsid selle summa tasuda
tähtaegselt.
Üks oksjon selja taga, oli aga
uus ees ootamas. 1996. aasta

novembris toimus Rakvere linnavalitsuse poolt korraldatud
apteegriuumide oksjon. Apteegiruumide hind oli 2 666 625
krooni. Kuna apteegil oli jällegi
ostueesõigus, siis suudeti apteegiruumid ise erastada ja nende
eest anti võimalus osaliselt
tasuda EVP-des. Ostusumma
tuli lepingu vormistamisel kohe
tasuda.
Proviisori sõnul oli raske aeg just
taasiseseisvumise aja alguses,
kui apteeke ei varustatud ravimitega, vaid neid tuli ise hankida.
Vahel saadeti ravimeid kord
kuus, kuid valdavalt tuli ise käia
Tallinnas neid toomas, muretseda selleks veok, ise neid ka peale
ja maha laadida. Proviisor pajatab sellest ajast kibedalt hinge
jäänud loo inimeste ükskõiksest
suhtumisest.
„Olime laost kauba peale võtnud, oli sügisene aeg, jahe ja
pime aeg. Hoovist välja sõites
selgus, et värava ette oli end
parkinud suur külmutusauto,
mille juhti polnud kusagil.
Keegi polnud meie abistamisest
huvitatud. Olime valmis helistama Aktuaalsesse Kaamerasse,
raudteevalitsusse, kasvõi parteikomiteesse, kuigi seda enam vist
polnud. Ainsana tundis meile
kaasa valvur. Lõpuks siiski ilmus
veoki juht kohale ja me saime
koju sõita,“ meenutab proviisor.
Kui soomlased sõitsid Turust
Rakverre vaatama, kuidas kolleegid töötavad, ei jõudnud nad
ära imestada , et kuidas ikka nii
suudetakse töötada. Neile tundus uskumatuna, et terve kuu
ravimite kogus on vaja korraga
kohale tuua ja mil moel suudab
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Rakvere apteekrid Ülle Altvee ja Tiina Kompus

1. juulil 1966 avas apteek uksed
uutes ruumides, sisustatuna
täielikult kaasaegse mööbliga,
mille suuremas osas valmistas
tolleaegne Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehas. Nendes ruumides tegutseb apteek tänaseni.

juhataja ette arvata, kui palju on
ravimeid vaja varuda. Soomes
varustati apteeke juba siis iga
päev.
„Eks meie jällegi omakorda
imestasime, et kuidas on võimalik iga päev ravimeid saada.
Nüüd on meil samasugused
võimalused,“ pajatab proviisor
Vaike Pender.
Kuigi tollased mälestused meenutavad pigem raskusi, kinnitab
proviisor, et rõõmsaid hetki on
tema ametis ka. Sest neid inimesi, kes lahkuvad tänutundega
südames, on palju.
Veidi vähem on neid, kes tulevad ja tänavad proviisorit, et ta
oskas nii vajalikku rohtu soovitada. „Inimesed võiksid anda
meile rohkem tagasisidet,“
märgib proviisor, kes ühtekokku
on 41 aastat tõmmanud hommikuti selga valge kitli ja kes on
aidanud inimestes kujundada
arvamust – apteek on eriline
koht, kus töötavad väga targad ja
head inimesed.
Proviisor Ülle Altvee: apteeker
peab end kogu aeg harima
„Mind huvitas keemia, aga et
minna õppima arstiks, see tundus minu jaoks liiga kõrge siht.
Muidugi oli arsti kutse ahvatlev
ja inimeste silmis lugupeetud
amet, kuid sellega kaasnes ka

suur vastutus, milleks mina
valmis polnud. Proviisoriametis
on aga teistmoodi,“ kõneleb
proviisor Ülle Altvee, miks ta
pärast Rakvere kooli lõpetamist
otsustas ikkagi apteekriks õppida. Mis sellest, et apteegist
ega proviisoriametist polnud tal
suurt aimu.
Pärast viit aastat õpinguid kõrgkoolis ja lõpetamist suunati
selleks ajaks juba lapseootele
jäänud noor naine Haapsallu.
1970. aastal kodulinna naastes
otsis apteegi nr 58 juhataja Ella
Eichelmann ta üles ja pakkus
tööd. Proviisor mäletab, et
töötajaid oli siis üle kümne.
Kõige rohkem inimesi on aga
Rakvere Linnaapteegis töötanud 22, sealhulgas olid ka poole
kohaga töötajad. Tol ajal oli
Rakveres vaid kaks apteeki,
üks Laial ja Tallinna tänaval.
Kuna trükikojale „Ühistöö” jäid
senised ruumid kitsaks ja apteek
vajas avaramat pinda, otsustati linnaapteegi ruumide arvel
trükikoda laiendada. Apteegile
ehitada aga uued ruumid uue
elumaja esimesele korrusele
Koidula tn. 2.
See pind oli esialgselt planeeritud kaupluseks ja kavandati
nüüd vastavalt apteegi vajadustele ümber.

Sel ajal kui proviisor Ülle Altveest sai linnaapteegi töötaja,
oli apteegil ka apteegipunktid
Lasilas ja Põdrusel ning Rakvere
kesklinnas. Puudus oli valmisravimitest. Neid tehti apteegis
ise. „Laste köharohtu tegime
tihti 10-liitriste pudelitega,“ meenutab proviisor.
Keeruline aeg oli erastamise
aeg, kuid sellest tuldi välja endisest tugevamatena. „Alguses oli
ju apteeke Rakveres vähe ja kui
uksed lahti tegime, oli rahvast nii
palju, et kaks inimest ei suutnud
leti taga järjekorda ära teenindada.
Aga tänu sellele suutsime ka
tasuda apteegivara- ja ruumide
eest,“ tunnistab ta.
Küsimusele, mis on tema töös
olnud see parim osa, mis teeb
hingele rõõmu, vastab proviisor,
et selleks on inimestega suhtlemine. Kuigi praegusel ajal on
Rakveres kaheksa apteeki, on
linnaapteegil oma püsikunded,
kes jäävad apteekrile aastatega
meelde ja kes on truud oma
apteegile.
Usaldus on proviisorile suurim
tänu - kui inimene julgeb nõu ja
abi küsida ning sellest on olnud
kasu.
Aga proviisor on taktitundeline
ja mõistev. Sest kelle käest siis
ikka nõu küsida, kui mitte proviisorilt, kes on uute ravimitega
kursis.
„Apteeker peab end ajaga kursis
hoidma, kogu aeg tuleb õppida,
aga see on huvitav.“
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Ettevõtlik proviisor –
Tiina Kompus
Kui 2003. aastal töötas apteegis 13 inimest: 5 proviisorit, 4
farmatseuti, raamatupidaja,
jaendaja ja 2 sanitari, siis praegu
hoiab Rakvere Linnaapteegil elu
sees kolm naist, neist noorim on
Tiina Kompus.
Nüüd töötab apteek Tarmo
Laanetule kuuluvas Südameapteegi ketis, kus praegu on pärast
Farmacia ja varem Apotheka
kaubamärki kandnud Pharma
Groupi apteekide ühinemist 47
apteeki üle Eesti.
Tiina Kompus tahtis saada arstiks, kuid pelgas kangesti verd
ning läks sõnakuuleliku lapsena
ema soovitusel farmatseudiks
õppima.
Kohtla-Järvel sündinud ja
kooli lõpetanud neiust sai Tallinna Meditsiinikooli farmaatsiaõpilane. Ta mäletab eriti selgelt
oma keemiaõpetajat Rõuku,
kes teadis, et keskkoolist tulnud
tüdukutel pole keemiaga mitte
kõige parem läbisaamine.
„Ta tegi meile keemia algusest
lõpuni nii selgeks, et ma lõpetasin meditsiinikooli kuldmedaliga,“ meenutab proviisor Tiina
Kompus.
Farmatseudipaberid taskus, sai
Tiina esimeseks töökohaks
Kiviõli apteek. Seal sai ta töötada lühikest aega, kuna Püssis
lahkus apteegi juhataja ametist
ning seda kohta pakuti Tiinale.
„Ei ma osanud noore inimesena
midagi karta, kuid üksi apteegis
töötades tuli kõiki töid osata,
olla ka raamatupidaja , müüja
kui juhataja,“ meenutab Tiina.
„Maal oli huvitav olla, eks ma
olin noor ja püüdlik ning inimesed panid seda tähele. Ikka
toodi liha ja kanamune, banaane, suhtumine oli hea.“
Kui kätte jõudis Püssi apteegi
munitsipaliseerimine, tuli tollal
veel farmatseut Tiina Kompusele mõte osta ära Kiviõli apteek,
kuid volikogu otsustas seda
mitte müüa. „Siis otsustasingi
kiusu pärast teha ise Kiviõlisse
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uus apteek,“ pajatab proviisor.
Koht sai hea, just kesklinna ning
apteek töötab tänaseni.
Kiviõlis kohtus Tiina Kompus
ka oma tulevased äripartneri,
ravimite müügiesindaja Aime
Tederiga. Kui Tiina Kompuse
abikaasale tehti Rakveres
tööpakkumine, kolis perekond
Rakveresse. Et naisel aga töökohta kohe ei paistnud, otsis ta
üles tuttava müügiesindaja - otsustati luua osaühing ja asutada
ühine apteek.
„Ma ei ütleks, et tegemist on
ärivaistuga. Pigem elu sunnib
inimest mingit sammu tegema
ja suur osa on ka juhusel,” arvab
Tiina Kompus.
Proviisor Tiina Kompuse sõnul
alustati ajal, mil Rakvere kesklinnas oli ainult kolm apteeki.
Selline olukord soodustas uue
apteegi tegevuse alustamist.
Rakvere Pereapteegi edu tagas õigel ajal turusituatsiooni
tabamine ja õige strateegiaga
alustamine. Iga ettevõte saab alguse suurest tahtmisest midagi
alustada ja luua, kuid seda peab
soosima ka turu olukord.
Rakveres võõra inimesena
võttis Tiina Kompus kätte telefoniraamatu ja helistas kinnisvarabüroodesse, et leida ruume.
Pakuti pinda Seminari tänavas
ning 2001. aastal avatigi seal
esimene Pereapteek. Seminari
tänava Pereapteek ei jäänud
ainukeseks.
2002. aastal avati apteek Rakvere Kroonikeskuses, järgmisel
aastal Sõmeru tervisekeskuses,
2004. aastal Valgas ja siis tegi
Pereapteek oma uksed lahti
ka Tapal ning alustas tööd ka
Viru Pereapteek Rakveres
Säästumarketi kõrval. Suurte
kaubanduskeskuste ehitamistega oli hea võimalus edasi arendada apteegiteenuse pakkumist:
avariiulitel loodustoodete ja
toidulisandite eksponeerimisega. Selline teenindus oli Rakveres uudne, et külastajad võisid

ise vabalt apteegis ringi jalutades erinevaid tooteid uurida.
Uusi Pereapteeke oleksid
ettevõtlikud naised rajanud
veelgi, kuid apteekide arenguvõimalusele pani Tiina Kompuse
sõnul ette piiri 2006. aastal
kehtima hakanud seadus, mille
järgi on linnades uute apteekide
avamine peatatud ja iga 3000
elaniku kohta piisab ühest
apteegist. Rakveres on apteeke
praegu tervelt kaheksa ja elanikke ligikaudu 17 000. Piisaks
aga viiest-kuuest apteegist.
Kuna apteeke juurde teha ei saa,
on vaid võimalus olemasolevates teenuse kvaliteeti tõsta,
arvab proviisor. Probleemiks
toob ta farmatseutide ja proviisorite vähesuse. Koolidest ei
tule nii palju kvalifitseeritud
kaadrit, kui apteegid töötajaid
vajavad.
Proviisor Tiina Kompus otsustas
lisaks apteekide asutamisele
täiendada ka oma haridusteed.
„Kõrgharidust tahtsin ma kogu
aeg omandada, kuid alles 2000.
aastal hakkas Tartu Ülikool seda
avatud ülikoolis pakkuma. 2006.
aastal läksin Tartu Ülikooli avatud ülikooli raames proviisoriõppesse, et enda teadmisi täiendada. Eks üheks põhjuseks seda
teha oli ka nõue, et vaid proviisor tohib olla apteegi juhataja,“
selgitab Tiina Kompus.
„Praegu on mul teadmine, et
inimene õpib kogu elu,“ lisab
ta. Oma sõnade tõestuseks
ütleb proviisor, et ta jätkab taas
tarkuste omandamist - seekord
Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis Mõdrikul, et saada
teadmisi majandusarvestuses.
Proviisor Tiina Kompus tunnistab, et ilma oma kahe poja ja abikaasa toetuseta poleks tal olnud
võimalik apteeke asutada, neid
juhtida ja neis ka töötada ning
veel õppida.
„Hea tunne on olla ettevõtja- ise
teed ja otsustad, mida teha,“
ütleb proviisor Tiina Kompus.

Ajalugu

Rakvere Linnaapteek –
320 aastat kirevat ajalugu
(vasakpoolseim foto) Rakvere vana
apteek Pikal tänaval 1920-ndate aastate
algul. Sulejoonis koltunud foto järgi

Dokumentaalsed andmed
Rakvere esimese apteegi
avamise kohta puuduvad,
kuna need hävisid Põhjasõja aastail.
Tõenäoliselt toimus see
aastal 1692, mil apteeker
Salomon Cämmerer võttis ühelt linnakodanikult
rendile aia ravimtaimede
kasvatamiseks.
* Kui venelased Põhjasõja ajal 1703.
aastal Rakvere hõivasid, pages
Cämmerer Tallinna ja julges alles
1709. aastal tagasi tulla. Et apteek
oli enamvähem puutumata, seadis
ta ametisse ühe proviisori ning sõitis jälle Tallinna, kus suri 1720 aasta
märtsi alguses.
*1709. aastal Rakvere all taas
puhkenud lahingus põles ka apteek.
Uue maja ehitas senine Tallinna
esimene kroonuapteeker, kirurg
Albert Wultmann, kes avas 1726.
aastal taas apteegi, jäädes apteekriks oma surmani.
*Pärijailt ostis omandi apteeker
Hermann Johann Richmann, kes
suri kolm aastat hiljem ning ap-

(keskmine foto) Vana apteegimaja Laial
tänaval. 1950-ndate aastate algul tehtud
foto H. Liiase albumist
(alumine foto) Praegune Rakvere
Linnaapteek enne remonti 1994. a

teegi omandas kroonuvelsker Ernst
Schlüter.
* Juba 1770. aastal oli järgmine
omanik Carl Magnus Tallquist.
Pärast tema surma 1786.aastal kuulus apteek kaupmees Peter Christian Gruelmannile tema surmani
11.03.1789, edasi kreisiarst dr. med.
Dietrich von Pezoldile.
* Pezold müüs apteegi 1793. a Christian David Rosenthalile, endisele
Tallinna Ficki apteegi töötajale.
Mõnda aega töötas Rosenthali
kõrval tema vend prov. Johann
Friedrich.
*Nüüd aga peab pöörama pilgu veel
ühe apteegi lühidale eksistentsile.
Selle avamiseks anti luba apteeker
Johann Pilatzky’le 30.12.1826. Sisseseadmiseks kulus aega ja ülevaatus
tehti ligi neli aastat hiljem.
*Üsna varsti on apteeki nimetatud
varjusurmas viibivaks. Ja Valmieras
apteekriks saanud Heinrich Gustav
Abel palus 02.12.1833 taas luba

„teise apteegi” asutamiseks.
Pilatzki apteek kogu inventariga
aga läks 29.01.1834 oksjonile ning
Abel, kui julgeim pakkuja, sai kõik
endale.
*Sügisel 1837 taotles ta õigust
pidada korraga mõlemat apteeki.
Toompealt saabunud vastusest aga
loeme, et „jätkub ühestainsastki,
mis ju on kõigiti korras”.
-Seejärel müüs ta apteegi(d)
detsembris 1837. a prov. Christian Holmile. Temalt ostis oma
esimese apteegi tagasi H. G. Abel
06.05.1841[8], teine oli lõplikult
hingusele läinud.
*Abel suri kolm aastat hiljem ning
lesk palkas juhatajaks algul prov.
Georg Friedrich Wilhelm Geist’i ning
varsti prov. Gottlieb Ungewitter’i.
*Ning aastail 1846-1850 oli tööl
prov. Heinrich Walther, kes ostis
apteegi 19.11.1853. Mis toimus vahepealseil aastail, pole teada.
*H. Walther oli nainud Abeli tütre
Ida, mis loomulikult lihtsustas
omandamist. Kaks aastat hiljem
mees ootamatult suri.
Rakvere Linnaapteek täna
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Ajalugu

70-ndatel aastatel jagus ravimite
valmistamisel tööd kahele inimesele.
Fotol proviisor Ditrichson ravimeid
valmistamas

* Esialgu juhatas apteeki Ida vend
Woldemar Abel kes töötas ühe
aasta. Seepeale palgati proviisor
Nikolai Dehio, kes tegi 1859. aastani
juhatajatööd. Temast sai ka omanik.
*01.05.1900 võttis oma isa käest
apteegi üle prov. Woldemar Dehio.
Seda asus 01.05.1913 juhatama Hans
Metsapa, alates 1915. a-st proviisor,
kes oli ametis veidi üle nelja aasta.
*Suvel 1918 kuulus apteek juba
proviisor Siegfried Eberhardtile.
Peale tema olid ametis kaks apteekriabilist, üks praktikant ning
kaks õpilast.
*01.07.1924.aasta 1. juulil anti
juhatamine üle prov. Ulrich Hobergile.
* Juba 1916. aastal kavatses Rakvere linnavalitsus apteegi osta,
mõte aga ei realiseerunud.
Alles 1925.aasta 23. aprillil kirjutati
alla müügilepingule, millega apteek,
selle inventar, rohukauplus ja üldse
kogu hoonestik läks üle linnavalitsusele.
Juhatajaks jäi ikka proviisor Ulrich
Hoberg, rahvale avati uksed 27.
aprillil.
*Sellal töötas apteegis kuni 12. septembrini esimene Eesti naisprofessor, hilisem dr. pharm. Alma Tomingas, tollal veel apteekriabiline.
-*U. Hoberg jättis 1935. a juhatajaameti ning töötas edasi provii-
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Proviisor ja praegune juhataja
Tiina Kompus ofitsiinis
(vasakul) Proviisor Ella Eichelmann
juhtis Rakvere linnaapteeki aastatel
1960-1986 ehk kokku 26 aastat

sorina. Asemele palgati alates
30. märtsist mag. pharm. Martin
Elbing.
*Ootamatult saabus 12.12.1936
sotsiaalministeeriumi farmaatsiainspektuurilt kiri, mille kohaselt
apteegi ruumid ei vastavat minimaalsematelegi nõuetele.
*Kohapeal leiti lahendus - asuti
otsima teist, sobivat asupaika.
See leiti siiski alles 1939. aastal.
Nimelt olid Laial tänaval vabanenud Käsitööliste Abiandmise Seltsi
ruumid. Need said vajaliku remondi
ja 11.01.1940 kolitigi üle .
*Alates 1940. aastast töötas Rakvere Linnaapteek majas nr 25 Laial
tänaval. Uued ruumid olid võrreldes
eelmistega ajakohasemad ning
avaramad.
*1939. aasta suvest, mil M. Elbing
juhataja kohalt lahkus, juhatas apteeki kuni 1940. aasta aprillini prov.
U. Hoberg.
*Detsembris 1940 oli apteegi

juhatajaks proviisori Marta Kiisk.
Seejärel kuni septembrini 1943
Elsa Talves ja uuesti U. Hoberg kuni
01.06.1951, mil ta määrati retseptaariks apteeki nr 57.
*1951.a määrati apteegi juhatajaks
proviisor Ilse Sepp, senise apteegi
nr 57 abijuhataja.
*Järjekordne juhatajate vahetus
toimus 01.06.1960, kui I. Sepp viidi
üle apteegi nr 57 juhatajaks.
Selleks ajaks kandis apteek numbrit
58 ja uueks juhatajaks sai senine
apteegi nr 57 abijuhataja Ella Eichelmann.
*01.07.1966 avas apteek uksed
uutes ruumides Koidula 2. Nendes
ruumides tegutseb apteek tänaseni.
*28.05.1986 sai uueks juhatajaks
proviisor Vaike Pender, kes senini
töötas apteegis nr 57 retseptaarina.
*01.12.1992 moodustati aktsiaselts,
nimeks jäi Rakvere Linnaapteek,
mis oli juba mõnda aega uuesti
kasutusel.
*2010 vahetas apteek omanikku,
kelleks oli Pereapteek OÜ.
*Aastast 2012 kuulub apteek
Südameapteegi ketti.

Uut
õigusloomes

Apteeker - tervishoiutöötajaks,
või siiski mitte?!
Kaidi Sarv
EAL peaproviisor
Tervishoiutöötaja küsimus on
apteekrite meeli vaevanud üle
10 aasta. Vahelduva eduga on
Apteekrite Liit taotlenud apteegis/haiglaapteegis töötavate
proviisorite ja farmatseutide
arvamist tervishoiutöötajate
hulka ning apteegiteenuse arvamist tervishoiuteenuste hulka.
Senimaani on meie taotlused
läinud pimedatele silmadele ja
kurtidele kõrvadele.
Olla Euroopa Liidus teadaolevalt
ainus riik kus apteegiteenus on
“mittekellegi maa”, pole eriti
suur auasi. Eriti veel olukorras,
kus apteekriele aina rohkem ja
rohkem ülesandeid seatakse
ning täiendavat kutsealast vastutust pannakse.
Nüüd on meie taotlustele
tervishoiutöötaja küsimuses
tõhusat toetust ja abi oodata
hoopis Euroopa institutsioonidelt. Nimelt on Euroopa Parlament ja Nõukogu heaks kiitnud
direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius ning
ootavad riikidelt selle direktiivi
ülevõtmist.
Direktiivi ülevõtmiseks pöördus
Sotsiaalministeerium asjassepuutuvate institutsioonide, sh
Apteekrite Liidu poole, saamaks
meie seisukohta sh järgmistes
küsimustes:
* kas meie hinnangul on direktiivi
üle võtmise raames vaja muuta
Eestis kehtivat tervishoiuteenuse
osutaja mõistet?
* juhul, kui hindame muutmist
vajalikuks, siis kas laiendatud
mõiste peaks kehtima vaid piiriülese tervishoiuteenuse osutamisel või universaalselt?
*millised on tervishoiutöötaja ja

-teenuse mõiste laiendamisega
kaasnevad mõjud meie liikmetele
(eelised, puudused, muudatused
töös, vastutuskindlustuse kohustuse laienemine?
Apteekrite Liit toetas tervishoiutöötaja mõiste laiendamist
Oma vastuses ministeeriumile
rõhutasime, et sisuliselt hõlmab
tervishoiuteenuse mõiste apteegiteenust juba praegu. Täiendavalt tuleks praegukehtivasse
tervishoiutöötajate loetellu
lisaks arstile, hambaarstile, õele
ja ämmaemandale lisada ka
proviisor ja farmatseut.
Põhjendasime oma seisukohta
asjaoluga, et ravimiseaduse
kohaselt peavad apteegiteenust osutav proviisor ja farmatseut olema sarnaselt teistele
tervishoiutöötajatele juba praegu Terviseametis registreeritud
ehk apteegiteenuse osutajate
ring on piiratud.
Ülevõetav direktiiv 2011/24/EL
käsitleb tervishoiutöötajana
proviisorit (pharmacist) ning
muud spetsialisti, kes tegutseb
tervishoiusektoris või isikut
keda loetakse siseriiklikult
tervishoiutöötajaks. Kuna Eestis
on apteegiteenuse osutamise
õigus siseriiklikult lisaks proviisorile ka farmatseudil, tuleks
tervishoiutöötajana käsitleda ka
apteegiteenust osutavat farmatseuti.
Viitasime veel, et proviisorit käsitlevad ühtselt teiste
tervishoiutöötajatega mitmed
direktiivid: direktiiv 2005/36/EÜ
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, direktiiv 2010/84/
EL, millega muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,

direktiiv 2006/123/EÜ, mille
reguleerimisalast jääb välja
tervishoid, so tervishoiu- ja farmaatsiateenused jt. Samuti mitmed Euroopa Kohtu lahendid.
Viitasime, et tänapäevane
apteegiteenus ei seisne üksnes
ravimite valmistamises ja väljastamises, vaid aina enam tuleb
nõustada patsiente erinevate
ravimite kasutamises (kusjuures nõustamine ei toimu sageli
ravimi väljastamise raames).
Aina kasvavaks töövaldkonnaks
on toimeainepõhise retsepti alusel patsiendi nõustamine sobivaima preparaadi valikul, retseptidega seonduvate probleemide
lahendamine, patsiendi ravimite
koos- ja kõrvaltoimete hindamine jm, mis eeldab tihedat
koostööd teiste tervishoiutöötajatega.
Samas puudub apteegiteenuse
osutajatel ligipääs patsiendi
terviseandmetele (isegi patsiendile varem väljastatud
ravimiandmetele). See pärsib
oluliselt koostööd tervishoius,
sest valdav osa tänapäevasest
raviprotsessist eeldab ravimi
kasutamist (ehk apteegiteenuse
osutaja osalust).
Kaasaegses meditsiinis on aina
suurem roll iseravimisel (riigid
lubavad aina enam ravimeid
käsimüüki), mistõttu sellistel
juhtudel on praktiliselt ainsaks
kvalifitseeritud spetsialistiks
teenuse osutamisel apteeker.
Kuna Sotsiaalministeeriumi kinnitatud “Esmatasandi tervishoiu
arengukava aastateks 20092015” käsitleb apteegiteenust
juba praegu ühe esmatasandi
tervishoiuteenusena, siis ei
olnud meie arvates apteegiteenuse lülitamine üldisesse
tervishoiteenuste süsteemi
midagi enneolematut.
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Uut
õigusloomes
Ravimiamet jäi neutraalseks
Ravimiamet märkis oma vastuses, et nemad ei ole tervishoiuteenuse osutaja mõiste ülevõtmise vastu.
Teisalt, ei ole nende hinnangul
direktiivi ülevõtmise raames vaja
Eestis kehtivat tervishoiuteenuse osutaja mõistet ilmtingimata muuta, sest eesmärk ei ole
ühtlustada mõisteid, vaid isikutel olevaid õigusi ja kohustusi.
Ravimiamet pidas vajalikuks jälgida, et direktiivis proviisoritele
ja spetsialistile, kes tegutsevad
tervishoiusektoris reguleeritud
kutsealal direktiivi 2005/36/EÜ
artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses, suunatud õigused ja
kohustused oleks üle võetud.
Eestis kehtiv tervishoiutöötaja
mõiste neid ei hõlma, kuid
Ravimiameti hinnangul on neile
pandud kohustused üle võetud.
Haigekassa oli vastu
Haigekassa oli oma seisukohas
küllaltki vähesõnaline, märkides,
et nende hinnangul ei pea proviisorid ega farmatseudid kuuluma tervishoiutöötajate ringi ja
nende osutatav nõustamisteenus ei pea kuuluma tervishoiuteenuste hulka.
Kindlasti ei pidanud nad põhjendatuks paigutada apteekrite
osutatavat teenust tervishoiuteenuste loetellu.

Direktiivi ülevõtmise töögrupp
kohtus ühiseks aruteluks 6.
juunil ning arutelu põhiküsimuseks kujuneski oodatult
tervishoiutöötaja ja tervishoiuteenuse mõiste laiendamine
meie kutsealale.
Oli hea tõdeda, et meie
kaasamist tervishoiutöötajate
hulka pooldas väga energiliselt
Terviseamet (Üllar Kaljumäe),
põhjendades praegust väljajätmist Euroopa Liidu-eelse ajaga
ning nüüdse vajadusega muutusteks.
Ravimiamet jäi arutelul endiselt pigem eitavale seisukohale.
Haigekassa esindaja sai enda
väitel ammendava seletuse.
Küllaltki eitavale seisukohale jäi
Tartu Ülikooli Tervishoiu instituut (Raul Kiivet), kes ei pidanud apteegiteenuse kaasamist
teiste tervishoiuteenuste hulka
põhjendatuks.
Siinkirjutajale (ja ilmselt ka
kohalviibinutele) ootamatult tõi
Raul Kiivet välja, et koos ravimitega tuleb EL mõistes käsitleda
ka meditsiiniseadmeid, ehk ka
meditsiiniseadmete väljastajad
peavad olema tervishoiutöötajad (mis oleks tema hinnangul
mõeldamatu). Samas toodi
näiteks Üllar Kaljumäe poolt
välja, et olekski viimane aeg
meditsiiniseadmete müügiga
(ja ka nõustamisega) seonduvat
rangemini reguleerida.

Kokkuvõtteks
Arutelu ja esitatud seisukohtade
põhjal analüüsib ministeerium
veel põhjalikult tervishoiutöötaja mõiste laiendamisega seonduvaid mõjusid. Meie hinnangul ei
tooks mõiste laiendamine kaasa
ettenägematuid muutusi.
Püüti küll viidata, et kui apteegiteenus lülitatakse tervishoiuteenuste hulka, siis ootaksid
apteegikülastajad apteegist ka
raviprotseduure ning hirmutati meid tervishoiuteenusega
kaasneva nõustamis- ja dokumenteerimiskohustusega.
Meie omaltpoolt ei näinud neis
kohustustes midagi enneolematut. Samuti ei oota patsient
hambaarsti visiidilt üldjuhul
pimesoole opereerimist ega sünnitusabi. Igal tervishoiuvaldkonnal on oma pädevus ja ülesanded. Seda ka apteegiteenusel.
Direktiiv tuleb Eestil ja teistel EL
liikmesriikidel üle võtta hiljemalt
25. oktoobriks 2013. Selleks
ajaks peavad ka Eesti õigusaktid
ja halduspraktika olema viidud
direktiivis toodud põhimõtetega
vastavusse.
Seega on oodata huvitavat
perioodi. Loodame, et senini
liikumatult paigal püsinud
tervishoiutöötaja probleem
meile soodsa lahenduse suunas
liigub.

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

Besur OÜ Pae 8 Tallinn 11414 • tel. 6228894, 555 148 20 • info@pesur.ee • www.pesur.ee
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Probleemid

Lapsevanemad ei tea
paratsetamooli ohte
Suurbritannias tekkis meediakära paratsetamooli üleannustamise ohust lastel. Uuringu järgi ei ole lapsevanemad kindlad, millised tooted sisaldavad paratsetamooli ja millised mitte.
Samuti ei tea lapsevanemad, millal ja milliste haigusnähtude puhul paratasetamooli kasutada.
Uuringust selgus, et vanemad annavad lapsele paratsetamooli muuhulgas ka köha ja nohu puhul. Osa
vanemaid annab lapsele paratsetamooli magamise soodustamiseks.
Paratsetamooli peetakse turvaliseks kuna seda saab ilma retseptita.
Uuringus osales 15 000 täiskasvanut ja uuringu viis läbi Suurbritannia farmaatsiaselts RPS. Täiskasvanutele tuletatakse meelde, et ainuüksi ühe ülemäärase päevaannuse andmine kolmel järjestikusel päeval
võib lapsele kaasa tuua maksakahjustuse.
Allikas: Vanhemat tietämättömia parasetamolin vaaroista. Apteekkari 5/12, lk 29.

Apteekrid ei tunne kondoome
“Apteekrid ei tunne apteegis müüdavaid kondoome ega oska nende kohta teavet anda”,
oli Ämmaemandate Liidu arvamus apteekides toimuva kohta. Ja see võib paljuski tõsi olla.
Nimelt tõdes Kai Kimmel väite
esitajaga ühisel mõttevahetusel,
et apteekritel ei ole tõepoolest
kondoomide kohta oluliselt
rohkem teavet kui toote pakendilt leida võib.
Pakendid on kinnised ning
teavet konkreetse kondoomi
omaduste kohta napib. Hea, kui
apteeker teab, milline toode on
erikujuline, õhukese- või paksuseinaline, vöötide või täppidega
vm omadustega. Libesti jt abivahendite kohta osatakse palju
enam teavet anda.
Paraku ei kohta apteegis ka
kondoomifirmade esindajaid kes
apteekreid oma toodete osas
sisuliselt hariksid. Ja kuna kondoomid ei ole erinevalt ravimitest apteekrite põhitähelepanu
all, ongi apteekrid kondoomide
osas tihtipeale võhiklikumad kui
toodete tarbijad ise.
Ja millest on arvajal selline arvamus kujunenud? Nimelt korraldab Tervishoiu Kõrgkooli Äm-

maemanduse õppetool igal aastal uuringu, kus ämmaemanduse
tudengid külastavad erinevaid
apteeke ning küsivad kondoomialast teavat apteekrilt.
Legende on 2: kas teavitatakse
apteekrit, et käimas on selline
uuring, või esinetakse teavetvajava kliendina.
Tulemused on sõltumata variandist olnud aastast aastasse
ühed ja samad. Apteekrid ei
oska kondoomide kohta eriti
mingit teavet anda, sageli suunavad küsija kondoomide väljapaneku juurde ja soovitavad ise
pakutuga tutvuda. See on aga
ämmaemandate sõnul taunitav
ja ebapiisav.
Teiseks teeb ämmaemandatele
muret, et apteekrid keelduvad
mõnikord kondoomide müügist.
Isegi suurlinnades, Tallinnas ja
Tartus, ei ole harvad juhtumid
kus apteeker keeldub näiteks
pealtnäha alaealisele ostjale
kondoomi müümast ja lisaks

manitseb soovijat. Selliseid
konkreetseid juhtumeid registreeritakse uuringu käigus igal
aastal. Rohkem täheldatakse
sellist käitumist vanemaealiste
apteekrite juures.
Muidugi võivad sellised ostjad
ka kauplustes oma oste sooritada. Seal ei küsi ega ütle keegi
midagi, aga kui inimene on oma
küsimusega juba apteekri jutule
tulnud, siis on apteekri ülesanne
ka abiküsijat aidata.
Milline oleks aga lahendus?
Ämmaemandate Ühing soovitab
apteekritel kondoomidele ravimite kõrval rohkem tähelepanu
pöörata ning pakkus lahendusena välja, et näiteks koostöös
Seksuaaltervise Liiduga võiks
apteekritele korraldada vastavateemalisi koolitusi. Kõiksugused
abimaterjalid ja juhised on ju
olemas ja vajadusel kõigile kättesaadavad.
Kaidi Sarv
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Praktiline
koolitus

Uus ja põnev projekt –
kaubagruppide juhtimine
Anne Viidalepp
TÜ Kesklinna apteegi juhataja
Kevadel toimus Apotheka
apteekidele vajalik ja huvitav
kahepäevane koolitus teemal
„Kaubagruppide juhtimine:
üldpaigutuse ja väljapanekute
kujundamine“. Koolituse viis
läbi TÜ majandusteaduskonna
lõpetanud ja samal teemal magistritöö kaitsnud Krister Tamm.
Mida kujutab endast kaubagruppide juhtimine?
Terminoloogia tundub esmapilgul arusaamatu ja tekib mõte, et
mida ja kuhu ma juhin. Koolitaja
andis aga mõistele täpse definitsiooni: kaubagruppide juhtimine
(ingl. k. category management)
on protsess, milles kaubagruppe
juhitakse kui iseseisvaid äriosi,
kohandades need vastavalt
ostukoha eripärale ja ostjate
soovidele.
Olgu kohe märgitud, et töö käib
käsimüügiravimite, toidulisandite jt apteegikaupadega, mitte
retseptiravimitega.
Koolitus oli ülesehitatud selliselt,
et esimesel päeval kuulasime
kaubagruppide juhtimise teooriat ja põhimõtteid ning apteegi
müügipinna loomise aluseid.
Arutasime ka teemal, kuidas
klient ostuotsuseni jõuab ja
kuidas seda kauba väljapaneku
kujundamisel arvestada.
Koolitusgrupp külastas ühte apteeki (TÜ Kesklinna Apteeki), et
üheskoos mööbli ja kaubagruppide paigutust analüüsida.
Koolituspäeva lõpus jagati
kõigile osalejatele kodused
ülesanded.
Kahe nädalaga pidime analüüsi-
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ma oma apteegis ühe kaubagrupi (vitamiinid, valuvaigistid või
külmetusravimid) asetust, sortimenti ja riiulipinna vastavust
vajadusele ning antud andmete
põhjal kujundama uue riiuliplaani. Kõik vajalikud algandmed
saime Apotheka kaudu.
Teisel koolituspäeval toimus
koduste praktiliste tööde esitlemine, põhiriiuli väljapaneku
(planogrammi) kavandamine ja
müügikampaaniate ning kampaaniaväljapanekute kujundamine. Külastasime ka kahte
apteeki (TÜ Kesklinna Apteeki
ja Raatuse Apteeki) kus saime
tehtud töid analüüsida.
Õige paigutus tagab edu
TÜ Kesklinna apteegi sisekujunduse analüüsist selgus, et suur
osa müügisaali pinnast on kasutamata ega teeni tulu. Meil ei ole
avariiuleid. Seda fakti teadsin
siiski ka varem.
Retseptuur on paigutatud kõige
paremale müügisaali osale, kus
võiks asuda teiste sihtkaubagruppide (suur ostusagedus ja
suur potentsiaalsete klientide
hulk) müük. Suurest aknapinnast oleks tänavale näha kaupu,
mis kutsuksid klienti ostma.
Retseptuurosakond võiks igas
apteegis paikneda müügisaali
kaugemas osas. Sellisel juhul
oleks klienditeenindus piisavalt
privaatne, klient jõuab retseptiravimite ostukohani läbi
müügisaali ning tekib lisamüügi
võimalus.
Selliseid lahendusi näeme ja
kirume toidukauplustes alatasa,
kus piima ja leiva järgi peab minema müügisaali lõppu. Mis seal

salata - nii mõnigi kord lisandub
midagi ostukorvi. Üldjuhul peaks
impulss-iseloomuga kaubad
asuma kassa juures.
Meie paigutasime ümber hematogeenid ja müük tõusis märgatavalt.
Analüüsides meie apteegi
kaubagruppide osakaale, selgus,
et mõni väga suure osakaaluga
kaubagrupp pole tegelikult
kliendile nähtav. Arvame, et
väga head kaubad müüvad end
ise, aga seda gruppi esiletuues
saaksime ka uusi kliente juurde.
Samuti tekitas küsimusi, miks on
mõne meie apteegi kaubagrupi
osakaal väiksem kui Apotheka
keskmine. Jälle analüüsimise
koht...
Väljapanekul ole ratsionaalne
Kaubagruppidesisesel sortimendi analüüsil selgus, et liiga
lai sortiment tarbija jaoks väheolulistes kaubagruppides pigem
piirab ostude sooritamist, sest
valida on keeruline.
Kui apteegis on müügil palju erinevaid kraadiklaase, siis ei oska
klient otsustada ja võib juhtuda,
et ta loobub ostust.
Kliendi jaoks olulistes kaubagruppides (vitamiinid, külmetusravimid) tuleks pakkuda laia
sortimenti ja kaupade pidevat
olemasolu.
Samas peaks jälgima kaubagrupisiseste toodete mahtu
kogumüügis ja välistama väikese
kasumi ning käibega toodete
paigutamist „heale müügipinnale“. Siinkohal märkis koolitaja,
et 80 % tulemusest (käibe või koguse järgi) saab 20 % toodetega.
Kuna minu kodune töö oli
vitamiinide riiulid korda teha,

Praktiline
koolitus
siis rakendasin analüüsis eelmainitud väidet. Võib öelda, et
30 % toodetega sain 70 % käibe.
Pingerea lõpus olevad väikese
käibega tooted (umbes 10 %)
olin nomenklatuurist juba välja
jätnud.
Kaupade asetusskeemi (planogrammi) loomine võimaldab
kliendi ostuprotsessi lihtsustada,
tagab igale tootele oma koha
ja optimeerib väljapanekupinna
tootlikkust nii läbimüügi, kui
ka kasumi osas. Kindlasti peab
teadma, et planogramm on
pidevas muutumises ja ei saa
kunagi lõplikult valmis.
Elavat arutelu tekitas väide, et
vertikaalselt ja brändipõhiselt
paigutatud tooteid leiavad
ostjad paremini üles. Kuna
koolitusel osalesid apteekrid letiapteekidest, siis leiti, et ostjad
üldjuhul ise tooteid ei otsi, vaid
küsivad. Või tekib vajadus nõustamise tulemusena.
Riiulid leti taga võimaldavad
tooteid paigutada aga pigem
horisontaalselt. Näiteks kõik Cvitamiinid on ühel horisontaalsel
riiulil, mitte erinevatel riiulitel ja
poole riiuli laiuselt ülevalt alla.
Samuti pole otstarbekas kaupu
(v.a kosmeetikatooted) brändipõhiselt paigutada. Sellisel juhul
peaks apteeker otsima näiteks
C-vitamiini erinavatest kohtadest. Võimalusel võiks tuntuma
brändi müügi maksimeerimiseks
väljapanekut dubleerida ka
eraldi riiulimooduliga.
Analüüsisime ka kliendi liikumistrajektoori apteegis. Apteegi
sisenemisalasse (kuni 1,5 m
välisuksest) ei soovitata midagi
paigutada, kuna siin ostutehinguid ei toimu ja klient alles
harjub interjööriga.
Järgmise alaga luuakse arusaam
ostukoha hinna- ja kvaliteedi
tasemest ning siia oleks mõistlik
paigutada head, keskmise väärtusega kaubad.
Klient liigub üldjuhul paremale
(seda väidet saab igaüks kon-

trollida), kus võiks ka olla keskmise hinnatasemega kaubad.
Ostukoha tagumine ala tuleks
planeerida kõrge nõudlusega ja
kallimatele kaupadele. Viimane
ala võiks apteeki sisenemisel olla
nähtav.
Kampaanial omad ohud
Apteekides toimub pidevalt
ka müügikampaaniaid, mille
eesmärgiks on müügimahu
suurendamine ja klientide motiveerimine, et nad kasutaks ühe
brändi asemel teist.
Praegu oleme jõudnud apteekides sellisesse olukorda, kus
kliendid otsivad mõne toimeaine
puhul ainult kampaaniahinnaga
preparaati. Mõni toode on ühel
kuul soodsam ühes turundusketis, teisel kuul jälle teises turndusketis.
Koolitaja hoiatas, et samale
kaubale ei tohiks liiga tihti
soodushinda teha, kuna klient
ei soovi siis enam seda toodet
tavahinnaga osta. Allahindlus ei
tohiks ületada 15-20 %, et mitte
rikkuda toote väärtust.
Kampaaniahinnad peaksid
olema selgelt arusaadavad
ja hinnasildil peab olema ka
tavahind. Lisaväärtuse annab
ka kampaania lõpukuupäeva
fikseerimine.

Koolituse järgselt oleme riiulite ümberpaigutamisega paar
nädalat tegelenud ja tundub, et
lõppu ei ole näha.
Praktikal viibivad tudengid on
„kaubagruppide projekti“ kaasatud ja sellega väga rahul. Märkusena võib veel öelda, et esmapilgul õigena tunduv lahendus ei
pruugi alati sobida ja ette võib
tulla mitmekordset ümbertõstmist. Seetõttu pole me riiulite
silte paika pannud enne, kui kõik
kaubagrupid on analüüsitud ja
parimad riiulilahendused leitud.
Samas ei tohiks seda tööd teha
kiirustades, vaid järk-järgult,
kuna kõik töötajad peavad
kaubad ka üles leidma. See probleem võib tekkida suuremates
apteekides kus on ka osalise
tööajaga töötajaid. Riiulipinna
puudusel võib asendatavad ja
väikese müügimahuga tooted
julgelt sortimendist välja jätta.
Apteeker saab ka ise teiselpool
letti oma müügisaali kliendi
pilguga vaadata.
Veelgi parem oleks kutsuda
keegi tuttav (mitte apteeker)
apteeki ja paluda avameelset
arvamust selle kohta kui kergesti on tooted leitavad või kui
meeldiv on ostukeskkond.
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Uusi projekte

Digitaalsete meditsiiniseadme
kaartide kasutuselevõtt viibib
Mai keskel teavitas haigekassa apteekreid, et 1. juulist on planeeritud üleminek
digitaalsele meditsiiniseadme kaartidele.
Tänaseks on tulnud uus teade, et üleminek on edasi lükatud 1. oktoobrile.
Algselt pidi üleminek digitaalsele
arvestusele toimuma 1. juulist,
kuna siis algab uus pooleaastane
abivahendite arvestusperiood.
Siiski on tänaseks selgunud, et
üleminek 1. juulist ei ole erinevatel põhjustel võimalik ning abivahendite kättesaadavuse tagamiseks otsustati uue süsteemi
kasutuselevõtt edasi lükata.
Digitaalsete arvestuskaartide
kasutuselevõtu põhiaspektid on
järgmised:
* haigekassa digiteerib ise kõik
praegused abivahendi kaardid
(neid on ringluses hinnanguliselt
30 000);
* digikaardid hakkavad toimima
ühes süsteemis digiretseptidega
(retseptikeskuses) ja päringute
tegemine süsteemist toimub apteekritel sarnaselt digiretseptiga
(ID-kaardi abil). Teised ettevõtted (mitte-apteegid) kes med.
seadmeid väljastavad, autendivad ennast teisiti (erisüsteem);
* digikaardi juurde genereeritakse retseptikeskuses med.
seadme “retsept” mida apteeker näeb. Sellel on näha patsiendi andmed, meditsiiniseadme
tüüp, arvestusperioodi limiit ja
JÄÄK ehk kogus mida patsient
arvestusperioodil veel saab osta.
Apteeker märgib abivahendit
väljastades retseptile väljastatud
koguse, mille alusel genereerib
retseptikeskus uue “retsepti”
mida apteeker järgmisel väljaostmise korral näeb;
* eelmisel arvestusperioodil
(enamasti poolaasta) väljaostmata jäänud kogused uude
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perioodi edasi ei kandu (praegu
kanduvad);
* patsiendile ei jää enam meditsiiniseadme kohta dokumenti
kätte (nagu ka digiretsept ole
patsiendi käes), vaid seda on
võimalik näha e-keskkonnas;
* on tõenäoline, et ka pärast
digitaalse kaardi kasutuselevõttu tulevad patsiendid apteeki
vana paberkaardiga. Kui digisüsteemis ja paberkaardil olevad
jäägid on erinevad, siis tuleb
patsient suunata haigekassasse
ja väljastada ainult väiksem jääk;
* paberkaardid jäävad patsientidele kätte, kuid kaotavad
dokumendina kehtivuse.
Kui patsient soovib kaarti ära
anda, võib ta selle saata/viia haigekassasse, anda arstile või apteekrile. Kes tahab, sellele võib
kaardile ka edasi käsitsi kandeid
teha, kuid nendel arvudel puudub igasugune õiguslik väärtus
(abivahendi väljastamine toimub
ainult digiandmete alusel);
* väljaostja ja patsiendi identifitseerimine toimub sama moodi
kui digiretseptil (ostja tuvastamine isikutunnistuse abil +
patsiendi isikukood);
* koondarvete tegemine hakkab
olema samasugune digiretseptiga ehk TORU kasutamine 10.
oktoobrist lõpeb.
Kokkuvõttes peaks apteekrite
elu minema lihtsamaks, sest
kaob ära abivahendi andmete
käsitsi kirjutamine ja kõik
andmed tulevad retseptikeskusest automaatselt.
Apteekrite poolelt on avaldatud

muret selle üle, et kuna algselt
planeeritud süsteemi korral ei
pidanud apteeker enam varasemalt väljastatud abivahendi
andmeid (mis toode) nägema
ja patsiendid enamasti ei tea,
millist konkreetset abivahendit
ta (eriti, kui ostetakse teisele
isikule) kasutab, siis peeti
äärmiselt vajalikuks, et retseptikeskus kuvaks vähemalt viimasel korral ostetud abivahendi
andmed. Haigekassa on lubanud
omaltpoolt teha täiendava
arenduse ning viimase müüdud
pakendi andmed apteekritele
uues süsteemis nähtavaks teha.
Arendus on plaanis valmis saada
juunikuu jooksul.
Teise probleemina nähti ITvalmidust ehk kas kõik osapooled saavad piisavalt aegsasti oma arendustega valmis.
Tänaseks ongi selgunud, et
just erinevate osapoolte ITrakenduste ettevalmistamine
tingib süsteemi kasutuselevõtus
3-kuulise viivituse.
Meditsiiniseadme kaartide
digitaalne väljakirjutamine
jääb esialgu haigekassale. Ka
praegu kirjutab arst saatekirja
ning haigekassa vormistab paberkaardi. Edaspidi peaks kaarte
hakkama vormistama perearst
(ilma haigekassa vaheetapita).
Mis ajast digitaalne meditsiiniseadme kaardi vormistamine
arstidele üle läheb, ei ole praegu
teada. Esialgu on see samuti
planeeritud 1. oktoobrile.
Kaidi Sarv
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DIABEET JA INSULIIN
Insuliinravi tänapäeval

II osa

Ando Randlepp
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
lõpetaja
Humaaninsuliini puuduseks on selle
liiga aeglane toime algus. Eriti segav
on see kiiretoimelise ehk söögiinsuliini
puhul, kuna toime algab alles 30 minutit
pärast süsti. Seetõttu peab humaaninsuliini süstima pool tundi enne söömist.
Teiselt poolt on probleemiks söögiinsuliini liiga pikk toime kestus, mis eeldab,
et suhkruhaige peab söögikordade
vahepeal sööma vahepalasid. Vastasel
korral on oht, et haige veresuhkur
langeb liiga madalale ja tekib hüpoglükeemia.
Kuna 2. tüüpi diabeetikud on üldjuhul
ülekaalulised ja kehakaalu peaks
langetama, siis selliste vahepaladega on
kehakaalu langetamine ülimalt raske.
Lisaks sellele on humaaninsuliini
puuduseks liiga lühike toime kestus
basaalse ehk pikatoimelise insuliini vajaduse osas. Seetõttu peab suhkruhaige
pikatoimelist insuliini süstima nii õhtul,
kui ka hommikul. Erinevate insuliinide
toimeaja profiilide kohta annab hea
ettekujutuse kõrvalolev joonis nr 1.
1990. aastatel hakati uurima, kuidas
oleks võimalik muuta insuliini ehitust
selliselt, et see jäljendaks loomuliku insuliini toimet senisest paremini. Eesmärgiks oli muuta insuliini molekuli ehitust
sel moel, et paraneksid insuliini imendumine ja veresuhkrut alandav toime.
Samas kahjustamata insuliini bioloogilisi
omadusi nagu toime rakkudes ja ainevahetuses. Uurimustulemused päädisid
1990. aastate lõpul geenitehnoloogia
abil loodud insuliini analoogidega ehk
analooginsuliinidega [4].
Enam-vähem samal ajal, kui analooginsuliinid kasutusele tulid, avaldati ka üks
esimestest analooginsuliinide definitsioonidest.
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Joonis 1. Iniminsuliinide ja analooginsuliinide toimeajad. [5]

Insuliini analoogid on ained, mis oma
keemilise ehituse ja keemiliste omaduste poolest erinevad iniminsuliinist.
Nende toime rakkudes ja ainevahetusele on aga samasugune kui iniminsuliinil
[9].
Selle definitsiooni paikapidavus ongi
üheks käesoleva artikli kesksetest
teemadest, millele nüüd, kui insuliini
analoogid juba pea 20 aastat kasutusel
on, keskendutud on.
Esimestena loodi lühitoimelised ehk
söögiinsuliini analooginsuliinid, mille toimeaeg võrreldes süstitavate iniminsuliinidega inimese enda insuliini toimeajale
oluliselt sarnasem on.
Lühitoimelised analooginsuliinid on
aspartinsuliin NovoRapid, lisproinsuliin
Humalog ja glulisiininsuliin Apidra. Need
kolm lühitoimelist insuliinianaloogi on
kasutusel ka Eestis.
Uue sajandi algusest on saadaval ka
pikatoimelised ehk basaalinsuliini
analoogid, mille toimeaeg on võrreldes

süstitava iniminsuliiniga oluliselt pikem
ja laugem ehk ilma selgelt eristuva maksimumtoime piigita.
Pikatoimelised insuliinianaloogid on detemirinsuliin Levemir ja glargiininsuliin
Lantus. Mõlemad pikatoimelised insuliinianaloogid on kasutusel ka Eestis.
INSULIINIDE KASUTAMINE MEIL
JA MUJAL
Insuliinide kasutamine erineb maailma
erinevates riikides päris suurel määral.
Ühelt poolt on siin põhjuseks insuliinravi määravate arstide harjumused ja
tõekspidamised, teiselt poolt aga kindlasti see, et kas antud insuliin kuulub
soodusravimite hulka või mitte.
Insuliin on hormoonpreparaat ja tema
hind on suhteliselt kõrge. Euroopas ja
Ameerika Ühendriikides kuulub soodusravimite nimekirja üldiselt piisaval
arvul uuemaid ja vanemaid insuliinpreparaate millega patsienti ravida.
Arengumaades on muidugi asjalood
hoopis teistsugused.
Ameerika Ühendriikides on ravikindlustussüsteem teistsugune, kui suuremas
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osas teistes riikides. Inimese ravivõimalused sõltuvad täielikult temast
endast ehk elukindlustuse liigist, mille
ta on kindlustusfirmaga sõlminud.
Euroopa ravikindlustussüsteem on
teistsugune. Riikliku toetuse osakaal
võib erinevate ravimite ja ravimgruppide vahel erineda, kuid kallimate
ravimite puhul võib see sõltuvalt diagnoosist olla kuni 100%.
Kuna seda, millisele ravimile soodustus
määrata, otsustab põhimõttelisel riik,
on ka ravimite soodustused riigiti erinevad. Ravim, mis ühes riigis on patsiendi
jaoks täielikult kompenseeritud, võib
teises riigis olla saadaval ainult täishinnaga. Ka kompenseeerimise määr võib
olla riigiti täiesti erinev. Sellest tulenevalt saavad ühe ja sama diagnoosiga
patsiendid eri riikides erinevat ravi, mis
võib põhjustada erinevaid ravitulemusi
[2].
Insuliinravi patsiendi jaoks rakenduv
soodustuse määr on riigiti erinev.
Näiteks pole Saksamaal patsiendile
kompenseeritavad pikatoimelised analooginsuliinid. Samas on lühitoimelised
analooginsuliinid, iniminsuliinid ja
loomainsuliin kompenseeritud. Poolas
pole samuti pikatoimelised analooginsuliinid kompenseeritud. Kompenseeritud on seguinsuliinid, lühitoimelised
analooginsuliinid, iniminsuliinid ja
loomainsuliin. Soomes ja Rootsis on aga
kõik insuliinpreparaadid patsiendi jaoks
kompenseeritud [2].
Eesti patsiendi jaoks on olukord võrreldes paljude teiste riikidega väga
hea. Meil on diabeedikule kõik insuliinipreparaadid 100% kompenseeritud.
Sellega on diabeedi ravis loodud
ideaalsed võimalused insuliinpreparaadi
valikuks. Arstil on ideaalne võimalus
valida iga patsiendi raviks just sellele
patsiendile kõige paremini sobiv insuliin. Ülejäänus sõltub hea ravitulemus
arsti ja patsiendi koostööst, mis liigagi
tihti jääb patsiendi laiskuse või hoolimatuse tõttu täies mahus realiseerumata.
Sellise ideaalse valikuvõimaluse korral
on kindlasti huvitav heita pilk Eesti insuliinikasutusele ja selle jagunemisele.

Eestis on esindatud maailma kolm
suurimat insuliinpreparaatide tootjat.
Need on Eli Lilly, Novo Nordisk ja Sanofi
Aventis.
Käesolevas artiklis on keskendutud Eestis enamkasutatud insuliinipreparaatide
võrdlusele. Seguinsuliine ja iniminsuliine, mida Eestis kasutatakse vähe, pole
käesoleva artikli võrdlustesse lisatud.
Eestis on ülekaalukalt kasutusel uuemad analooginsuliinid ja iniminsuliinide
kasutus on minimaalne. Iniminsuliinide
kasutus Eestis on insuliinipreparaatide
kogukasutusest ligikaudu 2 % (Medicube 2012).
Eestis on kasutusel järgnevad insuliinipreparaadid:
Eli Lillyl on insuliinpreparaatidest
lühitoimeline analooginsuliin lispro
(Humalog), lühitoimeline humaaninsuliin (Humulin R), keskmise toimeajaga
humaaninsuliin (Humulin N) ja keskmise
ja lühikese toimeajaga analooginsuliinide segud (Humalog Mix).
Novo Nordiskil on insuliinpreparaatidest
pikatoimeline analooginsuliin detemir
(Levemir), lühitoimeline analooginsuliin aspart (Novorapid) ja keskmise ja
lühikese toimeajaga analooginsuliinide
segu aspart (NovoMix 30).
Sanofi Aventisel on insuliinpreparaatidest pikatoimeline analooginsuliin glargiin (Lantus) ja lühitoimeline analooginsuliin glulisiin (Apidra).
INSULIINRAVI KÕRVALTOIMED
Hüpoglükeemia
Peamine insuliinravi kõrvaltoime
on liiga madal veresuhkru tase ehk
hüpoglükeemia. Hüpoglükeemia
põhjuseks on liiga suur insuliinidoos
või suhkruhaige liiga vähene söögiga
saadav süsivesikute kogus. Kuigi ka sel
puhul saab öelda, et põhjuseks on liiga
suur insuliinidoos, kuna süsivesikute
vähese tarbimise korral tuleb söögiinsuliini annust kindlasti vähendada.
Kui diabeetik on endale söögiinsuliini
süstinud, ei tohi ta kindlasti söömata
jätta, kuna sellises olukorras söömise
vahelejätmine tekitab koheselt
hüpoglükeemia ohu.
Füüsiline koormus langetab samuti
oluliselt veresuhkru taset ja seetõttu
peab enne tugevat füüsilist koormust

insuliiniannuseid korrigeerima. Juhul,
kui seda ei tehta, on tulemuseks
hüpoglükeemia tekkimise oht. Hüpoglükeemia ohtu suurendab oluliselt ka
alkoholi tarbimine. Seetõttu peaksid
diabeetikud alkoholi tarbimist piirama
või veelgi parem vätima.
Terves organismis ei lange veresuhkru
tase tavaliselt alla 4,0 mmol/l ja praktiliselt mitte kunagi alla 3,0 mmol/l. Alla
4,0 mmol/l veresuhkru tase on madal.
Liiga madalaks veresuhkru tasemeks
ehk hüpoglükeemiaks peetakse väärtusi alla 3,0 mmol/l.
Aju ja perifeersete närvirakkude
talitlus hakkavad kahjustuma, kui
veresuhkrutase on alla 2,5 mmol/l. Alla
3,0 mmol/l veresuhkru taseme juures
kaotab inimene tavaliselt teadvuse [6].
Üldjuhul on hüpoglükeemia põhjuseks
mitme üheaegse teguri kokkulangemine. Näiteks võib ööpäevane insuliiniannus olla natuke liiga suur. Kui nüüd
söök jääb tagasihoidlikumaks ja sellele
järgneb ettekavatsematu füüsiline
koormus, mistõttu järgmine toidukord nihkub edasi, siis toimivad kõik
põhjused korraga ja tulemuseks võibki
olla hüpoglükeemia.
Süstekoha reaktsioonid
Kuna insuliini manustatakse süstimise
teel, siis on üheks sellega kaasnevaks
kõrvaltoimeks süstekoha reaktsioonid.
Nende reaktsioonide hulka kuuluvad
valu, punetus, lööve, põletik, muljumisjäljed, turse ja süstekoha sügelus.
Enamik insuliinravi süstekoha reaktsioone on kerged ja mööduva iseloomuga ning kaovad ravi jätkamisel harilikult
mõne päeva või nädala jooksul.
Süstekoha reaktsioonid võivad tekkida
ka insuliini pideval süstimisel ühte ja
samasse kohta. Insuliinravi puhul tuleb
süstekohta iga süsti tegemisel vahetada
ja normaalseks süstekoha kauguseks
eelmisest süstekohast loetakse kahe
sõrme laiust. Süstekoha reaktsioone
esineb analooginsuliinidega ravides
sagedamini kui iniminsuliinidega ravides, mis on ka täiesti loomulik, kuna
analooginsuliinide molekulid erinevad
ehituslikult iniminsuliini molekulist [6].
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Kehakaal
Üheks tõsisemaks insuliinraviga kaasnevaks kõrvaltoimeks, millest liiga vähe
räägitakse, on kehakaalu tõus.
Insuliin soodustab rasva ladestumist
ehk uute rasvarakkude moodustumist
ja takistab rasvade lõhustumist. Diabeetik satub sellega seoses nagu nõiaringi:
kehakaal kipub tõusma, seoses sellega suureneb insuliini resistentsus ja
insuliini annus ning insuliini annuse
suurenemine soodustab omakorda uut
kehakaalu tõusu.
Kehakaalu tõusu on võimalik vältida
või pidurdada pideva dieedi ja piisava
füüsilise koormusega [8].
2. tüüpi diabeetikutel hakkab kehakaal
tõusma juba tablettravi ajal.Ja kui alustatakse insuliinravi, siis on kehakaalu
tõus üldjuhul veel kiirem. Joonisel nr 2
on näha, et tablettraviga võib diabeetiku kehakaal 2 - 3 aastaga tõusta kuni
5 kilo. Insuliinravile minnes on esialgne
kehakaalu tõus sama kiire, kuid kehakaalu tõus ei peatu, vaid kaal tõuseb aja
jooksul veelgi.
Siin tasub kindlasti meeles pidada, et
insuliinravi alustatakse 2. tüüpi diabeetikul üldjuhul pärast seda, kui tablettravi
pole enam efektiivne. See tähendab, et
esialgsele tablettravi kaalutõusule lisandub hiljem veel insuliinravist põhjustatud veelgi suurem kaalutõus. Lõppkokkuvõttes võib patsient muutuda aina
ülekaalulisemaks või lausa rasvuda,
tähendades haige jaoks lisanduvaid
terviseriske.

Joonis 2. 2. tüüpi diabeetiku kehakaalu muutus tablettravi ja insuliinravi puhul [8]
Need hästidokumenteeritud faktid
on diabeedimaailmas suhteliselt vähe
huvi äratanud. Selleks on kindlasti mitu
põhjust.
Ühelt poolt on põhjuseks kindlasti see,
et valdav enamus, isegi 2/3, diabeediga
seotud surmajuhtumitest on põhjustatud südame-veresoonkonna haiguste
poolt. Teiselt poolt on vähi vältimine
senimaani praktiliselt võimatuna
tundunud. Ja mitte vähemtähtis pole
diabeetiku insuliinravi kindel vajadus.
1. tüüpi diabeetikul on insuliinravi vältimatu ja 2. tüüpi diabeetikul on insuliinravi kindlasti vajalik sellest hetkest, kui
tablettravi pole enam piisav [13].
Insuliin stimuleerib rakkude jagunemist.
Insuliin on mitogeen. Kaasajal kasutatavad analooginsuliinide molekulid
on modifitseeritud ja seetõttu on

erinevatel analooginsuliinidel ka erinev
mitogeensus.
Insuliini mitogeensus sõltub konkreetse
insuliini IGF-1 retseptoriga seostumise
aktiivsusest ja seotuse ajast.
IGF-1 on insuliinilaadne kasvufaktor, millel on otsene mitogeenne ehk rakkude
vohamist stimuleeriv ja rakkude loomulikku surma pidurdav toime (Smith,
Gale 2009). Samuti mõjutab insuliini
mitogeensust insuliiniretseptoriga seotuse aeg: mida kauem on insuliin seotud
insuliiniretseptoriga, seda suurem on
tema mitogeenne potentsiaal ja vastupidi. Insuliini seostumist insuliiniretseptori ja IGF-1 retseptoriga iseloomustab
allolev joonis 3.
2. tüüpi diabeetikutel on insuliinravi,
võrreldes metformiin- ja dieetravil
olevate patsientidega, seotud suurema

Vähirisk
Aastal 2009 hakati maailmas rohkem
rääkima insuliinravi ja vähiriski seosest.
Epidemioloogilised uuringud on näidanud suurenenud vähiriski seoses hüperinsulineemia ja/või insuliinitundlikkuse
langusega. Diabeediravi, mis suurendab
ringleva insuliini hulka, võib vähiriski
potensiaalselt suurendada. Diabeet on
seotud suurenenud riskiga haigestuda
vähki.
Insuliin on rakukultuuri süsteemis
kasvufaktoriks mõnedele epiteliaalsete
kasvajatele. Ameerika Ühendriikides
on diabeet seotud kolmega viiest
enamlevinud ja surmaga lõppevast vähijuhust. Nendeks on soole-, pankreaseja rinnavähk [13].
Joonis 3. Insuliini seostumine insuliini ja IGF-1 retseptoriga [13]
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vähiriskiga. Seejuures suureneb vähirisk
insuliini annuse suurenemisega [13].
Hetkel on üldtunnustatud seisukoht,
et diabeedi ravi insuliiniga ei põhjusta
vähki, kuid võib mõjutada/kiirendada
olemasoleva vähi arengut [13].

LÜHITOIMELISTE INSULIINIANALOOGIDE VÕRDLUS
Lühitoimelised analooginsuliinid on
aspartinsuliin NovoRapid, lisproinsuliin
Humalog ja glulisiininsuliin Apidra.
Aspartinsuliini molekulis on iniminsuliini
molekuliga võrreldes insuliini B-keti
28-dal kohal olev aminohape proliin
asendatud asparagiiniga.
Joonis nr 4 illustreerib iniminsuliini
ja aspartinsuliini molekuli ehituslikku
erinevust. Aminohapete asendamise
või eemaldamise põhimõttel on tehtud
muudatused ka teiste analooginsuliinide molekulides.
Lisproinsuliini molekulis on insuliini
molekuli B-keti 28-dal kohal olev aminohape proliin ja 29-dal kohal olev aminohape lüsiin omavahel ära vahetatud[11].
Glulisiininsuliini molekulis on insuliini
molekuli B-keti 3-dal kohal olev aminohape asparagiin asendatud lüsiiniga ja
29-dal kohal olev aminohape lüsiin on
asendatud glutamiinhappega [11].
Sellise molekuli ehituse muutuse tulemusena on saavutatud see, et lühitoimeliste insuliinianaloogide molekulid ei
moodusta heksameere, nagu seda teeb
iniminsuliin, vaid jäävad monomeeriks.
Tänu sellele on nende toime algus süstitava iniminsuliini omast palju kiirem ja
toime kestus oluliselt lühem [14].
Kui võrrelda omavahel lühitoimelise
iniminsuliini ja analooginsuliini toimeaegu, siis iniminsuliini toime algus on
30 minutit, NovoRapidi ja Apidra toime
algus aga 10 - 20 minutit. Samuti erineb
toime kestus, mis on iniminsuliinil 5 - 8
tundi, aga analooginsuliinidel kuni 5
tundi [14].
Seega on tänu muudatustele insuliini
molekulis analooginsuliinide toime
profiil oluliselt lähedasem endogeense
insuliini toime profiilile. Ja seda nii
toimeaja alguse kui ka toime kestuse
osas.

Joonis 4. Iniminsuliini ja aspartinsuliini molekuli struktuur [11]
Mitmed lühitoimeliste analooginsuliinidega läbi viidud uuringud on näidanud, et Novorapidil on natuke väiksem
hüpoglükeemiate oht, kui teistel lühitoimelistel insuliinidel (Humalog). See
lubab omakorda veidi kergemini tõsta
insuliiniannust ja saavutada paremat
ravitulemust [3].
Samuti on NovoRapidil võrrelduna
teiste analooginsuliinidega vähem
selliseid süstekoha kõrvaltoimeid,
nagu valu, põletustunne, naha punetus
ja põletik. NovoRapidil on vähem ka
kateetri ummistumisi [12].
Kateetreid kasutataksel laste insuliinipumpadel ja patsiendi haiglaravi korral.
Kindlasti ei ole see üllatav, et ka
insuliini-analoogide kõrvaltoimete
profiil on mõnevõrra erinev. Tegu on ju
keemiliselt erineva ehitusega ainetega.

PIKATOIMELISTE INSULIINIANALOOGIDE VÕRDLUS
Pikatoimelised insuliinianaloogid on detemirinsuliin Levemir ja glargiininsuliin
Lantus. Mõlemad pikatoimelised insulii-

nianaloogid on kasutusel ka Eestis.
Levemiri molekulis on iniminsuliini
molekuliga võrreldes insuliinimolekuli
B-keti 30-dal kohal olev aminohape
treoniin eemaldatud ja B-keti 29-dal
kohal olevale lüsiinile on liidetud müristiinhape. Selle tulemusena seostub Levemir inimese organismis transportvalgu albumiiniga ja on albumiiniga seotud
kuni insuliiniretseptorile kinnitumiseni.
Levemiri lagunemine on samasugune,
kui humaaninsuliinil, kõik tekkivad metaboliidid on inaktiivsed.
Lantuse molekulis on iniminsuliini molekuliga võrreldes insuliinimolekuli A-keti
21-sel kohal olev aminohape asparagiin
asendatud aminohappe glüsiiniga ja Bketi 30-dal kohal olevale aminohappele
on liidetud kaks arginiini [11].
Lantuse pH on happeline (pH 4),
mõistõttu happeline lahus pärast
süstimist nahaaluskoes kõigepealt
neutraliseerub. Seal tekivad mikropretsipitaadid millest vabaneb pidevalt
väikestes kogustes insuliini Lantus. See
tagab ühtlase ja pikendatud kestvusega
toime.

Joonis 5. Detemirinsuliini ja glargiininsuliini molekuli struktuur [11]
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Inimese nahaaluskoes lagundatakse
insuliin glargiin osaliselt beeta-ahela
karboksüülotsast, mille tulemusel
tekivad aktiivsed metaboliidid 21A-Glyinsuliin ja 21A-Gly-des-30B-Thr-insuliin.
Vereseerumis leidub nii muutumatut
insuliinglargiini kui ka laguprodukte.
Levemiri ja Lantuse molekulide struktuur on hästi võrreldav eelmisel leheküljel
toodud joonisel nr 5.
Kui võrrelda omavahel pikatoimeliste
iniminsuliini ja analooginsuliinide toimeaegu, siis iniminsuliini toime saavutab
maksimumi 4 - 8 tunniga ja toime kestus
on kuni 16 tundi. Sealjuures pole iniminsuliini toime lauge, vaid on toimeaja
keskele jääva iseloomuliku piigiga.
Analooginsuliinide toime on aga palju
laugem ja platootaolisem, ilma piigita
ning toimeaja kestus on 24 tundi [14].
Pikatoimeliste analooginsuliinide molekulides tehtud muudatused mõjutavad kõrvaltoimete osas diabeetikuid
mõnevõrra rohkem, kui lühitoimelised
analooginsuliinid. Seda seetõttu, et pikatoimelised analooginsuliinid toimivad
24 tundi, ehk nende toime on pidev.
Lühitoimeliste analooginsuliinide toime
on aga kuni 5 tundi.
Levemiri molekulid seonduvad omavahel tugevamalt heksameerideks, kui iniminsuliini või glargiininsuliini molekulid.
Seetõttu vabaneb Levemir süstekohalt
vereringesse aeglasemalt. Vereplasmas
seonduvad Levemiri molekulid tänu
molekuli koostises olevale rasvhappele
albumiiniga, mis aeglustab jagunemist
sihtmärkkudedesse.
Nende kahe omaduse tõttu on Levemiri
toime kogu toimeaja jooksul maksimaalselt konstantne ehk ühesugune
[14].
Kuna pikatoimelistel analooginsuliinidel
ei ole iniminsuliinile omast toime piiki ja
nende toime on laugem, esineb nende
puhul hüpoglükeemiaid oluliselt vähem
kui iniminsuliinil.
Kusjuures levemiriga esineb hüpoglükeemiaid kõige vähem. Erinevate uuringute andmetel võrreldes iniminsuliini ja
glargiininsuliiniga 30 - 50% vähem [11].
Kindlasti on hüpoglükeemiate vähene
esinemine seotud ka sellega, et Levemiri toime organismis on stabiilsem ja
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seda tänu sellele, et Levemiri molekulid
on seotud albumiiniga. Selle tulemusel
kõigub veresuhkur Levemiriga vähem.
Levemiri on erinevates uuringutes võrreldud nii iniminsuliini kui ka Lantusega.
Uuringutes, kus uuriti insuliinist lähtuvat ööpäevast veresuhkru kõikumist,
ilmnes, et Levemiriga on veresuhkru
kõikumine väiksem. Näiteks oli ühes
enamtuntud uuringus veresuhkru
kõikumine iniminsuliiniga isegi 68%,
Lantusega 48% ja Levemiriga 27%.
Samas uuringus arvutati välja ka insuliinist endast lähtuv hüperglükeemia risk,
mis on iniminsuliinil 15,5% ehk 57 korda
aastas, Lantusel 7,5% ehk 27 korda aastas ja Levemiril 0,5% ehk 2 korda aastas.
Samuti arvutati välja insuliinist endast
lähtuv hüpoglükeemia risk, mis iniminsuliinil on 6,5% ehk 24 korda aastas,
Lantusel 2,7% ehk 10 korda aastas ja
Levemiril 0,1% ehk 0,5 korda aastas [7].
Üks olulistematest insuliinravi kõrvaltoimetest on muidugi kehakaalu tõus.
Praeguseks hetkeks on tehtud juba

kümneid uuringuid kus on jälgitud
kõigi kasutusel olevate insuliinide mõju
kehakaalu tõusule.
Levemiriga ravitud patsientide kehakaalu tõus on olnud oluliselt väiksem
kui teistel insuliinidel ja mitmetes
uuringutes on Levemiri patsientidel
kaal uuringu jooksul hoopis langenud.
Seda Levemiri positiivset omadust on
seletatud sellega, et Levemiri toime
on lähedasem füsioloogilise insuliini
toimele.
Ühes uuringus, milles hinnati insuliinide
toime efektiivsust perifeersetes kudedes ja maksas, selgus, et Levemiril on
võrreldes iniminsuliiniga tugevam efekt
maksas ja nõrgem efekt perifeersetes
kudedes.
Levemiri toime efektiivsus perifeersetes
kudedes on 28,7% ja efektiivsus maksas
71,3%. Iniminsuliini toime efektiivsus
perifeersetes kudedes on 36,7% ja
efektiivsus maksas 63,3%. See tähendab
seda, et Levemir takistab efektiivsemalt
maksa glükoosi produktsiooni. Sel
moel on Levemiri toime lähedasem

Joonis 6 ja 7. Kaalumuutus ravil basaalinsuliinidega
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füsioloogilise insuliini toimele, kuna
füsioloogiliselt eritub insuliin vena portasse ja satub kõigepealt maksa, mille
tulemusena on insuliini kontsentratsioon maksas suurem, kui perifeersetes
kudedes [11].
Kaalumuutust Levemiri ja teiste basaalinsuliinide ravi puhul iseloomustavad
hästi kõrvalolevad joonised nr 6 ja 7.
Pikatoimeliste analooginsuliinide
võrdlemisel ei saa kindlasti mööda
minna ka vähiriskist, kuna just seoses
analooginsuliinidega hakati sellest
rohkem rääkima.
Teadupärast on vähirisk seotud insuliini
mitogeensusega ja insuliini mitogeensus tuleneb tema IGF-1 retseptoriga
seostumise aktiivsusest ja seotuse
ajast. Ehk mida aktiivsemalt, pikemalt
ja tugevamalt insuliin seostub IGF-1
retseptoriga seda suurem on tema
mitogeensus [13].
Insuliini mitogeensuse hindamise
aluseks on võetud iniminsuliin. Levemiri ja Lantuse mitogeensus on täiesti
erinev.
Levemiri mitogeensus on isegi
madalam, kui iniminsuliinil. Lantuse
mitogeensus aga iniminsuliini omast
kordades kõrgem.
Mõningate analooginsuliinide IGF-1
retseptori sidumise afiinsusest ehk sidumise tugevusest ja sellest tulenevast
mitogeensest potensiaalist võrrelduna
iniminsuliiniga annab hea ülevaate
kõrvalolev tabel nr 1.
Tabelist võime näha, et insuliini Levemir
IGF-1 retseptoriga seostumise afiinsus
ehk tugevus ja sellest tulenev mitogeenne potensiaal on isegi madalamad,
kui iniminsuliinil.
Insuliinil Lantus on aga IGF-1 retseptoriga seostumise afiinsus ehk tugevus ja
sellest tulenev mitogeenne potensiaal
oluliselt kõrgem, kui iniminsuliinil ja
insuliinil Levemir.
Hetkel on üldtunnustatud seisukoht,
et diabeedi ravi insuliiniga ei põhjusta
vähki, kuid võib mõjutada/kiirendada
olemasoleva vähi arengut. Kliinilised
uuringud lõpliku tõe väljaselgitamiseks
veel käivad.

Tabel 1. Insuliinide mitogeensus [10]
MIDA TEHA?
Prediabeedi ja diabeedi
ennetamine
Kuna 2. tüüpi diabeet on hiiliva algusega, siis on soovitav kõikidel inimestel
alates 45. eluaastast vähemalt kord
kolme aasta jooksul lasta perearsti juures oma veresuhkrut kontrollida.
Kuna suurem osa elanikkonnast pole
diabeedi suhtes piisavalt informeeritud,
siis peaks ettepanek veresuhkru kontrolliks tulema perearstilt endalt.
Eriti tasub patsiente prediabeedi ja diabeedi suhtes kontrollida siis, kui nad on
ülekaalulised või rasvunud, kui esineb
südame-veresoonkonnahaigus või kui
patsiendil on anamneesis gestatsioonidiabeet [1].
Prediabeedi ravikäsitlus on suunatud
glükeemia parandamisele ja kardiovaskulaarsete riskifaktorite vähendamisele. Elustiili muutus hõlmab peamiselt
toitumise põhjalikku korrigeerimist
ja füüsilise aktiivsuse tõstmist. Selle
tulemusena peaks kindlasti langema
ka kehakaal, mis on samuti omaette
eesmärgiks.
Kui elustiili muutused soovitud tulemust kaasa ei too, või kui patsient oma
elustiili muuta ei suuda, määrab arst
loomulikult vajadusel ravi.
Heaoluühiskonna lapsed ja teismelised
liiguvad igapäevaselt aina vähem ja
muutuvad seetõttu tihti juba varases
eas ülekaaluliseks. Füüsilist aktiivsust
tuleb seetõttu kindlasti ka laste seas
oluliselt tõsta.
Elustiil
Kõige tähtsam tegur diabeedi ennetamiseks ongi tervislik ehk õige elustiil.

See hõlmab nii regulaarset ja piisavat
füüsilist koormust, õiget ja tervislikku
toitumist, piisavat puhkamist, kui ka
kahjulikest harjumustest (nagu seda
on suitsetamine ja alkoholi tarbimine)
loobumist.
Tervisliku elustiili juures ei hakka lisakilod liialt kimbutama ja just ülekaal on
ju 2. tüüpi diabeedi suurimaid riskifaktoreid ehk põhjuseid.
Loomulikult peavad ka juba diabeeti
põdevad inimesed võimalikult tervislikult elama. Elustiili muutus parandab
metaboolse sündroomi kõiki komponenete: rasvumise puhul on soovitav
kaalulangus vähemalt 5-10%.
Paranevad nii kõrge vererõhk, lipiidide
ainevahetushäire kui ka liiga kõrge
veresuhkru näitajad.
Kuidas siis kehakaalu langetada?
Ameerika Spordikolledźi kaalulangetamise nõuanded on järgnevad:
*kaalulangetamiseks 2 - 3 kg aastas
peab inimene tegelema spordiga
vähemalt 150-250 minutit nädalas (1200
- 2000 kcal/näd.);
*kaalulangetamiseks 5 - 7,5 kg aastas
peab inimene tegelema spordiga vähemalt 225-420 minutit nädalas.
Pärast kaalulangust ähvardava kaalutõusu vältimiseks peab tegelema spordiga vähemalt 200-300 minutit nädalas
(~2000 kcal/näd.).
Soome Diabeediennetamise Programmi
soovitused on järgnevad:
*viiel päeval nädalas 30-60 minutit
mõõdukat füüsilist aktiivsust, mis ei
tähenda kindlasti ainult spordisaali või
tervisejooksmist.
Füüsilise aktiivsuse all peetakse silmas
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ka jalutamist, aiatöid ja muid sarnaseid
tegevusi.
*päris kindlasti peab üle vaatama ka
igapäevase toidulaua. Vähendama peab
toidukorra kaloraaži ja süsivesikute,
rasvade ja soola tarbimist.
Tihti on inimesed arvamusel, et kõige
kurja juur on ainult suhkur ja maiustused. Tegelikult see ei ole päris nii.
Kõik tarbitavad süsivesikud muudab organism omastamise käigus glükoosiks
(ehk suhkruks). Seetõttu peab kindlasti
jälgima, kui palju me tegelikult suhkrut
(süsivesikuid) sööme. Näiteks saia- ja
leivatoodetes on süsivesikute osakaal
tihti pea 50%, millele lisandub veel neile
toodetele lisatud suhkur. Limonaadid ja
karastusjoogid sisaldavad samuti väga
palju suhkrut. Isegi mahlad ja piim pole
süsivesikute (suhkru) vabad. Seetõttu
peab toidukorra kaloraazi vähendamisel kindlasti tõsiselt kontrollima ka
süsivesikute tarbimist.
Aga mida võiks siis rohkem süüa?
Suurendama peaks kindlasti värskete
puu- ja juurviljade, salatite ning kiudaineterikka toidu tarbimist.
KOKKUVÕTE
Diabeedi probleem hõlmab kogu maailma ja isegi 90 aastat pärast insuliinravi
võimaluse tekkimist pole see probleem
väiksemaks muutunud.
Kahjuks pole diabeeti haigestumisele
tänini suudetud piiri panna. Diabeet on
kasvavaks probleemiks kogu maailmas.
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on praegusel hetkel maailmas üle
366 miljoni diabeetiku ja see arv kasvab
pidevalt ning aina kiiremini. Ennustus
aastaks 2030 on, et diabeeti haigestunute arv ületab 550 miljoni piiri.
Nagu mujal maailmas, kasvab ka Eestis
diabeeti haigestumine iga aastaga.
Valdav enamus diabeetikutest põeb 2.
tüüpi diabeeti (ligikaudu 90%).
Suurim 2. tüüpi diabeeti haigestumise
riski tõstja ja põhjustaja on ülekaalulisus. Enamus 2. tüüpi diabeetikutest on
ülekaalulised juba diagnoosi saamisel ja
üldjuhul tõuseb nende kaal haiguse
progresseerudes veelgi.
Diabeedile eelneb tavaliselt prediabeet ja just ülekaalulisus on see, mis
prediabeeti ja sellele järgnevat diabeeti
põhjustab.
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Ülekaalulisuse ja rasvumise põhjuseks
on heaoluühiskonnaga kaasnevad ebatervislikud eluviisid. Liikumist jääb igapäevaselt aina vähemaks, töö iseloom
on enamikul istuv või väheliikuv,
füüsilise aktiivsuse jaoks aega napib ja
kõik eelnev tipneb ebatervislike toitumisharjumustega. Süüakse pidevalt liiga
palju ja liiga energiarikast toitu.
Kõige tõhusamalt saaks diabeeti
haigestumist piirata inimeste eluviisi
muutusega. Kui inimesed hakkaksid
tervislikumalt toituma, vähendades
oluliselt just süsivesikute ja lisaks ka
rasvade osakaalu oma toidus, oleksid
piisavalt füüsiliselt aktiivsed, ei oleks
ülekaal maailmas kindlasti enam suureks probleemiks.
Lisaks diabeedile väheneks veel paljude
teiste haiguste esinemissagedus või
kergeneks juba olemasolevate haiguste
kulg.
Vaatamata sellele, et lahendus on teada
ja oma lihtsuses lausa geniaalne, ei
suuda valdav enamus inimestest oma
igapäevaelus kahjuks seda piisavalt
tõhusalt rakendada.
Lühiajalisi dieete on suhteliselt lihtne
pidada, aga lühiajaliste dieetide probleem on selles, et ka nende tulemused
on lühiajalised.
Selleks, et saavutada kestvat tulemust
ongi vajalik tegelikult juba elustiili muutmine, mis on tegelikult päris raske.
Insuliinravi tähtsust diabeedi ravis on
raske alahinnata. Alles pärast insuliini
tootmise alustamist pääsesid 1. tüüpi
diabeetikud kiirest surmast. 2. tüüpi
diabeetikute jaoks on insuliin samuti
eluliselt vajalik, kuna ka nende elu ilma
insuliinita ei ole nii pikk kui koos insuliinraviga.
2. tüüpi diabeetiku jaoks tähendab insuliinravi tänapäeval eelkõige diabeedi
tüsistuste vältimist. Mõned diabeedi
tüsistused võivad oluliselt vähendada
diabeetiku elukvaliteeti, nagu näiteks
silma võrkkesta kahjustused ja amputatsioonid.
Teised tüsistused aga võivad lõppeda
patsiendi surmaga, nagu näiteks neerukahjustusest arenev neerupuudulikkus
või südame-veresoonkonna haigused.
Valdav enamus diabeediga seotud
surmajuhtumitest ongi põhjustatud

südame-veresoonkonna haigustest.
Alates käesolevast sajandist on diabeedi ravis kasutusel uued efektiivsed
analooginsuliinid.
Analooginsuliinid on valmistatud
geenitehnoloogia abil ning nende
toimeaeg ja efektiivsus on insuliinravi
puhul paremad, kui iniminsuliinil. Kuna
analooginsuliinide molekuli ehitust on
võrreldes iniminsuliini molekuli ehitusega muudetud, on nende kõrvaltoimed mõnevõrra erinevad või erineva
tugevusega.
See ilmneb nii võrdluses iniminsuliiniga,
kui ka analooginsuliinide omavahelisel
võrdlemisel.
Analooginsuliinidel on võrreldes iniminsuliiniga parem toimeaeg ja väiksem hüpoglükeemia ehk liiga madala
veresuhkru oht. Nende omaduste abil
on oluliselt kergema vaevaga võimalik
saavutada parem ravitulemus. Kuid
analooginsuliinide mõned kõrvaltoimed
võivad olla mittesoovitavad, nagu
näiteks liiga kiire kehakaalu tõus võrreldes iniminsuliiniga või iniminsuliinist
oluliselt kõrgem mitogeensus, mis küll
ei põhjusta vähki, kuid võib kiirendada
juba olemasoleva vähkkasvaja arengut.
Samas sõltub kõik konkreetse analooginsuliini molekuli ehitusest ehk ühel
neist on ebasoovitavad kõrvaltoimed
rohkem väljendunud teisel aga vähem.
Kõigi analooginsuliinide molekulid erinevad omavahel, mistõttu pole olemas
kahte ühesugust. Seetõttu võibki mõni
neist olla tervisele ohutum kui iniminsuliin, teine aga ohtlikum.
Kõige ideaalsem insuliin on arvatavasti
ikkagi iniminsuliin, kuid kuna see ei ole
looduse poolt ette nähtud manustamiseks süstimise teel, siis jääb ta oma
ravitulemuse poolest analooginsuliinidele alla.
Erinevates riikides kasutatakse diabeedi
raviks tihti erinevaid insuliine. Selleks
on erinevaid põhjuseid, nagu näiteks
insuliini kättesaadavus patsiendi jaoks,
erinevate insuliinide olemasolu antud
riigis ja arstide harjumused ning tõekspidamised.
Insuliini kättesaadavus patsiendi
jaoks sõltub kõige rohkem sellest, kas
konkreetne insuliin on soodusravimite
nimekirjas või mitte.
Insuliin on suhteliselt kallis hormoon-
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ravim ja ilma riikliku soodustuseta suurem osa patsiente seda pidevalt osta ei
suudaks.
Problemaatiline on see, et kaugeltki
mitte kõigis Euroopa riikides ja ka mujal
maailmas pole kõik vajalikud insuliinid
ravimite soodusnimekirjas.
Kui soodusnimekirjas on vähemalt
iniminsuliin, siis on veel suhteliselt hästi.
Kuid kui soodusnimekirjas on loomainsuliin, siis peaks küll soodusravimite
nimekirja kiiremas korras laiendama.
Mitmes Euroopa riigis pole pikatoimelised analooginsuliinid soodusnimekirjas
ja mujal maailmas pole mõnes riigis
soodusnimekirjas isegi iniminsuliin.
Eesti on selles osas kindlasti esirinnas,
kuna meil on soodusravimite nimekirjas
kõik analooginsuliinid. Eesti diabeetikud
on seetõttu insuliinravi osas paremini
ravitud, kui nii mõnegi teise Euroopa
riigi patsiendid.
Patsiendi jaoks on ideaalne olukord
kindlasti selline, kus kõik olemasolevad
insuliinipreparaadid on tema raviks
kättesaadavad ja arst saab patsiendile
määrata just sellele patsiendile kõige
paremini sobivama ravimi.
Eestis puutub diabeetik kokku teist
laadi probleemidega. Eestis on diabeedi
diagnoosi panek ja diabeetiku edasine
ravi liialt suurte haiglate endokrinoloogiakeskuste keskne. Üldjuhul paneb

diabeedi diagnoosi endokrinoloog ja
vajaliku patsiendi õpetamise viib läbi
samas keskuses töötav diabeediõde.
Mujal Euroopas on tavaliselt diabeedikeskustes rohkem diabeediõdesid
kui meil ja perearstid alustavad diabeedi
diagnoosimist ja ravi aktiivsemalt, kui
Eestis seda tehakse.
Endokrinoloogid üksi ei jaksa kõiki
diabeetikuid piisavalt kiiresti vastu
võtta. Ühelt poolt on diabeetikuid palju
ja teiselt poolt on lisaks diabeetikutele
päris palju ka teiste endokriinhaigustega patsiente keda endokrinoloog ravib.
Seetõttu ongi endokrinoloogi juurde
pidevalt väga pikad järjekorrad (1,5 – 2
kuuni ja vahel rohkemgi), mille tulemusena kannatavad kõik patsiendid.
Teisest küljest on perearstikeskuste
probleemiks see, et neil puudub
üldjuhul spetsiaalselt koolitatud
diabeediõde. Arstil on aga raske aega
leida patsiendi insuliinravi alustamisega
kaasneva vajaliku nõustamise jaoks,
kuna see on ajamahukas aga iga patsiendi vastuvõtuks on ette nähtud vaid
20 minutit.
Samas selle probleemiga juba mõnda
aega tegeletakse ja perearstikeskused
on hakanud kas ühte või mitut oma
õdedest suuremates regionaalhaiglates
korraldatavatel diabeediõdede koolitustel koolitama.

Aga tervishoius on täiesti loomulik, et
suuremad muutused ei sünni üleöö.
Samas sõltub ravitulemus väga paljuski
ka patsiendist endast.
Sellest, kas patsient järgib arsti õpetusi ravi läbiviimisel või mitte. Peab ju
patsient ise kodus endale igapäevaselt
insuliini süstima ja ka insuliini doosi vastavalt veresuhkru mõõtmistulemustele
muutma.
Kui patsient kasutab lisaks pikatoimelisele ehk basaalinsuliinile ka lühitoimelist ehk söögiinsuliini, siis lisandub seoses lühitoimelise insuliini doseerimisega
toidukorra süsivesikute arvutamine.
Seda seetõttu, et lühitoimelise insuliini
doos arvutatakse vastavalt söödud
süsivesikutele.
Nagu näha, peab patsient teatud
määral vaeva nägema, et diabeet
oleks hästi ravitud. Ja just selle ise
vaevanägemisega tekivadki osadel
patsientidel probleemid.
Kõrgenenud veresuhkruga ei kaasne
kahjuks esialgu ka mingeid vaevusi, mis
patsiendi tegutsema paneksid.
Seetõttu saavutavadki pooled patsiendid hea ravitulemuse ja neil ei teki üldjuhul diabeedi tüsistusi, kuid ülejäänud
patsientidega on lugu kahjuks vastupidine.

Kindlasti toob tulevik veelgi paremaid võimalusi nii diabeedi raviks kui ka selle haiguse ennetamiseks. Kuid kui pärilikkus välja arvata, siis sõltub igaühe diabeeti haigestumise risk suurel määral
inimesest endast ja täpsemalt sellest, kui tervislikult ta elab ja eelkõige toitub.
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Õnnitleme!

Ivo Laidmäe
farmaatsiadoktoriks
15. märtsil 2012. a kaitses Ivo Laidmäe edukalt filosoofiadoktori kraadi (PhD (farmaatsia)) taotlemiseks esitatud väitekirja “Fibrin glue of fish (Salmo salar) origin:
immunological study and development of new pharmaceutical preparation” (Kala (Salmo salar))
verest valmistatud fibriinliimi immunoloogiline uuring
ja uudse ravimpreparaadi väljatöötamine).
Fibriinliimid kuuluvad haavaliimide hulka, mis sisaldavad oma
koostises peamiste toimeainetena vere koagulatsioonivalke
fibrinogeeni ja trombiini.
Lisaks nimetatud valkudele sisaldavad liimid ka muid vere hüübimisfaktoreid, mis aktiveerivad
koagulatsiooni või inhibeerivad
fibrinolüütilisi protsesse ja kutsuvad selle kaude esile hüübe
tekke ja soodustavad pehmete
kudede trauma või operatsiooni
vms tagajärjel tekkinud haava
paranemist.
Mõned aastat tagasi leiti, et
Atlandi lõhe verest eraldatud
fibrinogeen ja trombiin võiksid
olla sobivad alternatiivid inimese
ja veise verest saadavatele proteiinidele.
Lõhe plasmast eraldatud fibrinogeen ja trombiin on piisavalt
sarnased oma funktsionaalsuse
(polümerisatsioonivõime) poolest, kuid erinevad oma aminohappelise järjestuse ja glükosüleerituse poolest.
Lõhe proteiinid peaksid olema
ohutumad ka nakkuste ülekande seisukohalt, sest evolut-
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siooniline distants inimese ja
kala vahel on suur. Samuti on
viiruste või bakterite liikidevahelise ülekande barjääriks lõhe
kõigusoojasus ja seega madal
kehatemperatuur. Struktuurne
erinevus, mis teatud kontekstis
on positiivne, võib aga tähendada imetajal suuremat immunogeensust.
Oma töös uuris I. Laidmäe lõhe
vereplasmast eraldatud fibrinogeeni ja trombiini ohutust fibriinliimi uudse tooraineallikana.
Erinevatel loommudelitel hindas
ta lõhe valkude korduva manustamise järgseid kõrvalmõjusid.
Ka hindas ta fibriinliimi mõju
koagulatsioonsüsteemi parameetritele, antikehade tekkele
ja ristreaktsioonidele katseloomade enda koagulatsiooniproteiinidega.
Töö teiseks eesmärgiks oli
elektrospinnimise meetodi
kasutamine fibrinogeenist ja kitosaanist nanofiiberja struktuuri
tekitamiseks.

Ivo Laidmäe juhendajate prof. Raivo
Uibo ja prof. Peep Veskiga
Foto: erakogu

Töö tulemusel selgus, et lõhe
verest eraldatud fibrinogeen ja
trombiin on immunoloogiliselt
igati sobivad haavaliimide tootmiseks. Fibrinogeeni ja kitosaani
segulahuse üheastmelise elektrospinnimise tulemusena saadi
meditsiinis kasutamiseks sobiv
biomaterjal.
Töö juhendajateks olid professor
Peep Veski TÜ farmaatsia instituudist ja professor Raivo Uibo
TÜ üld- ja molekulaarpatoloogia
instituudist.
Tööd oponeeris professor Arto
Urtti Helsingi Ülikoolist.
Õnnitleme värsket farmaatsiadoktorit!
TÜ farmaatsia instituudi
kolleegide nimel
Urve Paaver

Tähtpäev

Professor
Nikolai Veiderpass 125
Maaja Paavo
19.aprillil k.a tähistas Tartu
Ülikooli farmaatsia instituut
kauaaegse teeneka ravimite
tehnoloogia õppejõu, esimese
Eesti farmaatsiadoktori, professor Nikolai Veiderpassi 125. sünniaastapäeva.
Instituudi seminaril tegi professori pikast ja teguderohkest
elust ettekande allakirjutanu.
Nikolai Veiderpass sündis
19. aprillil 1887. a Tallinnas.
Kõrghariduse omandas Kaasani
Ülikoolis ja mõnda aega töötas
ta Simbirskis.
Tema arvukates teadustrükistes
leidsid kajastamist Eesti
põlevkivialased uurimused ja
hilisematel aastatel ekstemporaalsete ravimite ja galeeniliste
preparaatide valmistamise,
analüüsimise ja standardiseerimise meetodite uurimine.

1923.a. kaitses ta Tartu Ülikoolis
doktoritöö teemal “Fenoolidest
kukersiidiõlis, eriti fraktsioonis
230-270 °C” ning tunnistati farmaatsiadoktori teadusliku kraadi
vääriliseks.
Prof. N.Veiderpass oli paljude
väitekirjade juhendaja või oponent ning tänu tema headele
kontaktidele tulid dissertandid
teistest liiduvabariikidest
meelsasti oma teadustöid Tartu
Riiklikku Ülikooli kaitsma.
Ligi kolme aastakümne jooksul,
mil Nikolai Veiderpass ülikoolis
professorina töötas, muudeti
tema juhendatavate allüksuste
nimetusi, kuid laiema tuntuse
saavutas ta rakendusfarmaatsia,
hilisema nimetusega galeenilise
farmaatsia ja apteegiretseptuuri
kateedri loomise ja juhtimisega.

Prof. N. Veiderpass oli ülikoolis
galeenilise farmaatsia ja apteegiretseptuuri õpetamisele
alusepanija. Tema sulest ilmus
mitmeid väärtuslikke ravimite
tehnoloogia õpikuid.
Väljapaistva professionaalina
oli ta tegev arstiteaduskonna
mitmetes ametites ja ka vabariiklikes nõukogudes ning
komisjonides.
Prof. N. Veiderpass oli ajakirja
“Eesti Rohuteadlane” asutaja ja
toimetuse liige. Ta oli Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi üks
asutajatest ja pikaajaline esimees.
Prof. N. Veiderpass suri 2. mail
1971. a Tartus
Eluloolise ülevaate muutsid
värvikaks prof. N. Veiderpassi
õpilaste Elmar Araku, Tea-Mai
Tammaru ja Toivo Hinrikuse
meenutused.
Mälestuspäev lõppes prof.
Nikolai Veiderpassi lemmiklillede
– sinilillede viimisega tema kalmule Tartu Raadi kalmistul.

Foto: Andres Meos
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Üritusi

Eestis toimus XV BaltPharm Forum
Sellel aastal keskendusid ettekanded Baltimaade
apteekide IT lahendustele ja ravimite kättesaadavusele.
Jaak Koppel
20.-22. aprillil 2012 toimus
Otepääl XV BaltPharm Forum.
Ürituse raames külastas Eestit
26 proviisorit Leedust ja 21 proviisorit Lätist. Eestist oli osalejaid 30.
Sel aastal olid vaatluse all Baltimaade apteekide IT lahendused
ja ravimite kättesaadavus.
Eesti poolt andis ülevaate
e-retseptist proviisor Erki
Laidmäe. Prov. Ott Laius rääkis
Ravimiameti statistikast ning
prov. Kristiina Sepp kõneles
ravimite kättesaadavuse ja meie
apteekide üldisematest probleemidest.
Ülevaate digitaalretsepti arengutest Lätis esitas Läti Farmaatsia Seltsi president prov. Kitija
Blumfelde.
Kuigi Lätis fikseeriti e-tervise
põhimõtted juba 2004. a, ei ole
selles valdkonnas suudetud
palju korda saata. 2012.a. sügisel käivitatakse arst-patsient
e-registreerimissüsteemi pilootprojekt, milles osalevad ka apteekrid. Loodetavasti jõutakse
digitaalretsepti juurde 2013.
aastal.
Probleemidest apteekide IT
valdkonnas nimetas ta arvutite
vähest kasutamist. Kuigi Lätis
on seadusega nõutud arvuti
olemasolu apteegis, ei ole mitte
veel kõigil apteekritel harjumust
igapäevaselt e-posti lugeda ja
internetti kasutada, mis muudab
digitaalsete uuenduste rakendamise keeruliseks.
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Ülevaate muutustest Läti farmaatsiaalases seadusandluses
esitas prov. Linda Kalnina, kes
töötab Läti Tervishoiu Inspektuuris ravimite kontrolliosakonna juhatajana.
Lätis on palju tähelepanu äratanud uued nõudmised tagamaks
puuetega inimeste juurdepääsu
apteekidesse.

EFS esimees J.Koppel juhib üritust
kindlal käel

Leedu, Läti ja Eesti seltsi president presiidiumiluauas

Läti Farmaatsia Seltsi presidendi Kitija
Blumfelde ettekandel digiretseptist

Leedu Farmaatsia Seltsi president
E. Tarasevicius olukorrast Leedus

Üritusi

Kes minevikku ei mäleta...
T.Soosaar loeb ette I BaltPharm Forumi
resolutsiooni - aasta oli 1998

Nimetatud nõudmine toob
apteekidele kaasa täiendavaid
kulutusi ümberehituste või
tehniliste vahendite soetamise
vajaduse tõttu.
Alates märtsist 2012 on inspektuur külastanud 200 apteeki ja
teinud 61 ettekirjutust, mis võib
kaasa tuua apteekide sulgemisi.
Lätis on 818 apteeki.
Alates 01.02.2012 peab Lätis arst
kompenseeritud ravimi olemasolu korral alustama ravi odavaima analoogpreparaadiga. Läti
apteekidel on kohustus patsienti
informeerida odavaima analoogpreparaadi olemasolust ja
tagada kompenseeritud ravimite
kättesaadavus patsientidele.
Laialt kasutatavate kompenseeritud ravimite osas peab
apteekides olema ravimite tagavara, mis vastab viimase möödunud kuu nõudlusele. Minimaalne tagavara peab vastama
patsiendi 5 ööpäeva suurusele
vajadusele. Harva kasutatavate
ravimite korral peab apteek
tagama kompenseeritud ravimi
kättesaadavuse 12 tunni jooksul linnades ja 24 tunni jooksul
maal.
Huvitav on märkida, et kui Lätis
ja Leedus on e-retsept esialgu
ainult kavatsustes, siis samal ajal

Lõppakord Nõiariigis – luudade lend

on see Eestis saanud meie elu
lahutamatuks osaks.
Samuti oli huvitav kuulda, et
Leedus kuvatakse apteegis
patsiendile monitorilt hinnainfo
võimalike geneeriliste analoogpreparaatide kohta, et patsient
saaks teha oma valiku.
Nagu Eestiski, on Lätis ja Leedus
ravimid müügil ainult apteekides. Lätis on kahel apteegil
õigus müüa käsimüügiravimeid
interneti teel.
Juba varasematel üritustel aktiivselt osalenud EFS-i juhatuse
liige prov. Toivo Soosaar kiitis
selle aasta programmi ning ürituse korraldust ning luges seda
üheks aegade parimaks.

BaltPharm Forum on Baltimaade
farmaatsia erialaorganisatsioonide iga-aastane konverents,
mis tänavu toimus 15. korda.
Konverentsil osalevad Eesti, Läti
ja Leedu erialaorganisatsioonide, riigiasutuste, apteekrite ning
kõrgkoolide esindajad.
Üritus toimub igal aastal erinevas Balti riigis. 2011.aastal toimus
üritus Lätis, Ventspilsis. Järgmine Baltpharm Forum toimub
2013. aastal Leedus.
Eesti Farmaatsia Selts tänab
kõiki BaltPharm Forumi sponsoreid.

Ühispilt enne koduteele asumist, järgmisel aastal kohtume Leedus!
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Üritusi

Ravimite
kättesaadavus Eestis
Kristiina Sepp
Eesti Apteekide Ühenduse
tegevjuht
21.-22. aprillil Lõuna-Eestis toimunud
Baltpharm Forumile oli esinema
kutsutud Eesti Apteekide Ühendus
(EAÜ) teemal „Ravimite kättesaadavus Eestis“.
Viimaste aastate trendina täheldame apteekide arvu vähenemist
nii maal kui linnas. Kui 2006. aastal
oli linnades 376 apteeki ning maal
156 apteeki, siis 2012.aasta alguses
oli apteekide arv linnas vähenenud
34 ning maal 29 apteegi võrra.
Üle poole tegutsevatest apteekidest kuulub apteegikettidele. 61%
apteekidest kuulub viiele äriühingule: Koduapteek, Terve Pere Apteek, Pharma Group, Euroapteek ja
Yliopiston Apteekki. Ülejäänud 39%
apteeke peavad väikeettevõtjad.
Suurimaks probleemiks on üks
Euroopa madalam ja keskmisest
kordades kiiremini langev riiklikult
määratud ravimite juurdehindlus.
Aastatel 2005 – 2010 langes juurdehindlus ravimitele Eesti apteekides
keskmiselt 17% , Euroopas oli sama
näitaja 4% piires.
Otsest mõju avaldab määrade
langus apteegi tulubaasile, samal
ajal aga tööjõukulud, kaubad ja
teenused pidevalt kallinevad, kaotades kasumimarginaali ja sunnivad
apteeke sulgema.
Sissetulekute piiratus ei võimalda
maksta apteekrile konkurentsivõimelist palka, mis hoiab paljud
noored apteegitööst eemal ja
tulemuseks on apteegis töötavate
spetsialistide vananemine. Peagi
võime leida end olukorrast, kus
kvalifitseeritud personali lihtsalt ei
ole võtta.
Maal asuvaid apteeke mõjutab
lisaks üldine linnastumine, mis
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vähendab klientide hulka ja apteegi
tulu, mistõttu 17% maal töötavatest
kolleegidest teenivad miinimumpalka. Tänaseks on toimetuleku
raskused maal jõudnud 91%-ni
apteekidest.
2006. aastast kehtib Eestis piirang
uute apteekide avamiseks linnades. Enamus Euroopast järgib
sama suunda, kuna apteekri õpe
on riigi jaoks kallis ning spetsialiste
pole „raisata“. Neid peab jätkuma
kõikjale riigis, mitte ainult tõmbekeskustesse.
Mõned riigid, kes on turupiirangud
kaotanud, on suhteliselt kiiresti
seda kahetsema hakanud (näiteks
Rootsi ja Ungari), sest kohe tuleb
riigil leida lisaks tavapärasele
lisaresursse, et apteegid jääksid
ka hõredamalt asustatud piirkondadesse alles. Osad neist riikidest
on piirangud taas kehtestanud –
näiteks Ungari ja Türgi.
Ka mitmed uuringud näitavad, et
igasuguste avamispiirangute kaotamine seab ohtu apteekide võrgu
ja kvaliteetse apteegiteenuse, kuid
ei langeta ravimite hindasid – need
hoitakse riigi poolt niigi kontrolli all.
Lisaks on Eestis võrreldes Euroopa
keskmisega oluliselt tihedam
apteegivõrk: üks apteek iga 2800
inimese kohta. Samas kui Taanis on
vastav number 17200, Rootsis 9800
või Hollandis 8200 elanikku apteegi
kohta.
Ravimite kättesaadavust Eestis
suurendab lisaks apteekide pikem
lahtiolekuaeg võrreldes paljude
teiste riikidega – meie apteegi
tööpäevad on kuni 12 tunni pikkused. Seega pole mingit põhjust
kuhjata Eestis suurematesse
linnadesse veel apteeke juurde,
kui seeläbi kaovad maa-apteegid
kordades kiiremini, kuna kõikjale
töötajaid ei jätku.

Eesti ettekanne ravimite kättesaadavusest Kristiina Sepalt

Arusaadavatel põhjustel püsib
teatud huvigruppidel soov ravimite
müügi laiendamiseks kauplustesse.
Apteekritena näeme siin palju riske
ja asjatut ressursikulu.
Ka elanikkonna enamus seda seisukohta Faktum&Ariko 2011. aasta
uuringu põhjal ei jaga: ravimite
kättesaadavuse teema asus oluliste
probleemide reastamisel alles 8.
kohal ja 85% vastanutest olid rahul
apteegiteenuse kättesaadavusega.
Apteekritel on oluline roll esmaste
tervishoiuteenuste osutamisel,
mille eest klientidelt eraldi tasu ei
küsita. Koostöös Eesti Apteekrite
Liiduga otsustasime seda numbrit
hinnata ja tellisime PwC (AS PricewaterhouseCoopers) poolt uuringu,
mis analüüsis apteekrite tasuta
osutatavaid teenuseid, mis loovad
ühiskonnale lisaväärtust.
Uuringust selgus, et aastal 2010
hoiti apteekrite täiendavalt tasustamata töö tulemusel kokku hinnanguliselt 20 miljonit eurot, millest
ca 15,9 miljonit oleks avaldanud
mõju Eesti Haigekassa eelarvele.
Apteekri nõuanne on tasuta ja kergesti kättesaadav ning aitab kokku
hoida nii perearstide resurssi kui
inimeste kulutusi ravimitele.
Oleme ühiskonnas väga väärtuslik
lüli ja olgem selle üle uhked!

EFS suveseminar

Eesti Farmaatsia Seltsi
Suveseminar – farmaatsiaeriala kohtumispaik!
Prov. Andre Vetka
EFS-i juhatuse liige
Eesti Farmaatsia Seltsi 49.
Suveseminar toimus 2.-3. juunil
Toosikannu Puhkekeskuses,
Raplamaal. Suur rõõm oli näha,
et huvi seminaril osalemise
vastu oli suur - üritusel osales
üle 300 apteekri ja farmaatsiaala
inimese!
See näitab, et ürituse uuenenud
formaat leidis poolehoiu.
Suveseminari päev algas
avamise ja sellele järgnenud
EFS-i Üldkoguga, milles Seltsi
president prov. Jaak Koppel
andis ülevaate Seltsi 2011.-2012.
tegemistest ning edasistest eesmärkidest (vt eraldi ülevaadet).
Seltsi juhatus valmistas käesoleva aasta kevadel ette uue
põhikirja kavandi. Senine,
aastast 1996 kehtinud põhikiri, ei
vastanud enam Seltsi tänastele
vajadustele ja kehtivale mittetulundusühingute seadusele.

Üldkogul tutvustati uut põhikirja
ning see võeti ühehäälselt vastu.
Samuti kinnitati 2013 aasta liikmemaks:
* liikmetele 10 € aastas, nii nagu
käesoleval aastal;
*füüsilisest isikust toetajaliikmetele 20 € aastas ja
*ettevõtetele 300 € aastas.
Kinnitati toetajaliikmete õigused
ja kohustused.
Selts kutsub farmaatsia alal
tegutsevaid ettevõtteid astuma
Seltsi toetajaliikmeks!
Seltsile valiti revisjonikomisjon,
mille liikmed on proviisor Tanel
Kuusmann, Katrin-Anniki Kasera
ja Liivi Allikas.

jõudnud, mistõttu oli sobilik aeg
apteekritele dokumenti tutvustada. Tegemist on soovitusliku dokumendiga, millest loodetavasti kujuneb apteegiteenuse
„kvaliteedimärk“.

Teise sessiooni teemaks oli
valmiv „Apteegiteenuse
kvaliteedijuhis“. Dokumendi
väljatöötamise idee tekkis
Apteekrite Liidu ja Ravimiameti
kohtumisel 2010. aastal, kus
arutleti apteegiteenuse kitsaskohti. Aasta jooksul koos
käinud töögrupp on kvaliteedijuhise koostamisega lõpusirgele

Kvaliteedijuhisest rääkisid lähemalt kolm ettekandjat - prov
Kaidi Sarv tutvustas dokumendi
eesmärke, ülesehitust ja tegemisel kasutatud eeskujusid; dots
Daisy Volmer rääkis, mis on
kvaliteetne raviminõustamine
ja milliste indikaatorite abil seda
hinnata võiks; prov Andre Vetka
andis praktilisema ülevaate kor-

Lipu heiskamine vanima ja noorima
osavõtja poolt
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Suveseminaril osales üle 300 apteekri ja farmaatsiaala inimese!

EFS suveseminar
rektsest mõõtmiste (vererõhk,
veresuhkur, üldkolesterool)
läbiviimisest apteegis.
Ettekannetele järgnenud diskussioonis tõid töögrupis osalenud
liikmed esile head koostööd
töögrupis, mis aitas ühise eesmärgini jõuda.

Seminaril peeti huvitavaid ettekandeid
ja toimus arutelu erialaküsimuste üle

Kolmas sessioon oli pühendatud Raeapteegi 590-ndale
aastapäevale alates tema esmamainimisest.
Sessiooni avasid Silja Pihelgas
ja prov. Anne Keero huvitava
ning emotsionaalse ülevaatega
Raeapteegi ajaloost, Raeapteegi
muuseumist ja tänastest tegevustest.
Raeapteek on üks Põhja-Euroopa vanimaid apteeke ja on
tähelepanuväärne, et tänaseni
töötab apteek samades ruumides. Meie suureks rõõmuks
osales seminaril ka apteeker
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Melchiori lugude autor, kirjanik
Indrek Hargla, kes rääkis, kuidas
kangelane sündis ja kuidas on
kirjanik farmaatsia ajalooga
iseseisvalt tegelenud.
Sessiooni lõpetas dots. Ain Raal
sisuka ja põneva ülevaatega
vanimatest apteekidest, eriti
Tartus XV-XVII sajandil.
Õhtune programm oli sisustatud
huvitavate ja meeleolukate tegevuste ning töötubadega, peale
õhtusööki lisas särtsu James
Wertsi päikeseline ansambel.
Pühapäeva hommikul oli kõigil

Õhtul läks Toosikannu tagasi päikeselisse hipiajastusse...

huvilistel võimalik tutvuda
varahommikuse looduse ja
metsloomadega. Väga haarava
loengu pidas zooloog Aleksei
Turovski, kes rääkis, kuidas
loomad käituvad haiguste korral, millised „ravimeid“ nemad
kasutavad, milliste loomsete
ravimite allikaks nad ise on ja
muud põnevat loomade elust.
Täname kõiki Suveseminarist
osavõtnud kutsekaaslasi ning
ettevõtteid, kes seminari toetasid ja osalesid ravimite ning
apteegikaupade näitusel!
Eriline tänu Suveseminari 2012
korraldustoimkonnale, kelleks
olid proviisorid Piret Uibokand,
Kristiina Sepp ja Tiiu Jüriado.
Järgmisteks aastateks on seatud
latt väga kõrgele!
Kohtumiseni 2013. aasta juunis!

EFS suveseminar

EFS-i juhatuse
tegevusest 2011-2012
Eesti Farmaatsia Seltsi (EFS) uuel juhatusel täitus
4. juunil 2012 ametisse kinnitamisest üks aasta. Uue
juhatuse eesmärgiks oli Seltsi tegevuse taastamine.
oli kokku 5771,66 eurot, millest
sponsoritelt saadi 2012.- eurot.
Ruumid saadi Seltsi kasutusse
alates 01.03.2012.
Prov. Jaak Koppel
EFS-i president
EFS on 1950. aastal loodud Eesti
NSV Farmatseutide Teadusliku
Seltsi õigusjärglane ja seetõttu
on Seltsi varasemalt kuulunud
liikmetel õigus oma liikmelisus
taastada ja end registreerida
liikmeks.
Juhatus otsustas, et Selts
korraldab aastas kaks korralist
koosolekut, millest sügisene
koosolek peetakse Tartus ja kevadine Tallinnas. Seltsi Üldkogu
peetakse suveseminaril.
Seltsi tegevuse taastamisele
pühendatud avakoosolek peeti
Tartus 10.11.2011 (osales 42
inimest) ja kevadine koosolek
29.03.2012. Tallinnas (osales 35
inimest).
Seltsi poolt korraldatud BaltPharm Forum toimus 21-22.
aprillil 2012 Otepääl.
26.05.2012 toimus EFS-i farmaatsiaajaloo kollektsiooni ületoomine Tallinnast Seltsi uutesse
ruumidesse. Uute ruumide
saamiseks sõlmis Seltsi juhatus
korporatsiooniga Fraternitas Liviensis 10 aasta pikkuse
tähtajalise lepingu. Lepingu järgi
rendib Selts 47,5 m² aadressil Jakobi 52. Rendisumma suurus on
125.- eurot kuus, mis tasaarveldatakse iga kuu pooles ulatuses
Seltsi poolt tehtud parendustega. Lisanduvad kommunaalkulud. Ruumide remondikulu

Viidi läbi Raeapteegis eksponeeritavate Farmaatsiamuuseumi
varade inventuur. Seisuga
20.03.2012 oli Raeapteegis eksponeerimisel 138 EFS-i farmaatsiaajaloo kollektsiooni kuuluvat
eset. Raeapteegi pidaja on Terve
Pere Apteek, kellega sõlmitakse
vara kasutamise leping.
Seltsil on interneti koduleht
(www.efs.ee) ja e-posti loend
(efs@efs.ee).
Töötati välja uus Põhikiri, mis
võeti vastu 2. juunil 2012 toimunud Seltsi üldkogul.
Esimene tegevusaasta oli
edukas ka koostöö osas teiste
farmaatsiaorganisatsioonidega. Seltsi tegevusest ja
eesmärkidest anti ülevaade Eesti
Haiglaapteekrite Seltsi (EHAS)
Kevadkonverentsil ja Eesti
Akadeemilise Farmaatsia Seltsi
(EAFS) koosolekul.
Kokkuleppel EAL-ga hakatakse
Seltsi tegevust kajastama ajakirjas “Eesti Rohuteadlane”.
Seltsi eesmärkideks järgmisel tegevusperioodil on Seltsi kandepinna laiendamine ja liikmeskonna kasvatamine.
Seltsi üldkogu kinnitas Seltsi
toetajaliikme õigused ja kohustused. Seltsi juhatus ootab
apteegipidajate, ravimite
hulgimüüjate, ravimifirmade ja
kõigi teiste toetust, kes tahavad
olla toeks Eesti farmaatsiaala

arendamisel ja farmaatsiaeriala
propageerimisel ühiskonnas.
Selts tahab olla eriala ühendaja
ja jätkab koostöö õhutamist
farmaatsiaringkondade ja -organisatsioonide vahel, et sellega
luua alused erialaseks koostööks, farmaatsiaeriala arenguks
ja eriala positsiooni parandamiseks ühiskonnas.
Korraldamist vajavad Seltsi
uutesse ruumidesse ületoodud
Eesti Farmaatsiamuuseumi
varad. Tuleb asuda realiseerima
Eesti farmaatsiamuuseumi
ideed!
Seltsi juhatus tahab kaasata
Seltsi tegevusse läbi erinevate
töögruppide võimalikult palju
Seltsi liikmeid, et teha ja arendada Seltsis meeskonnatööd.
Kokkuvõtteks
Seltsi juhatus tegeles sellel
perioodil Seltsi sisemise elu korraldamisega. Selts on vabatahtlik ühendus ja ei kasuta hetkel
palgalist tööjõu. Loodame,
et Selts kogub jõudu ning, et
Seltsi kandepind ja liikmeskond
laienevad. Rõõm on tõdeda, et
Seltsil on erinevate põlvkondade
toetus ja et Seltsi kuuluvad kõigi
peamiste farmaatsia erialaorganisatsioonide juhatuste liikmed.
Seisuga 11.06.2012 oli Seltsil 132
liiget (millest viimase suveseminari jooksul registreeris 24
liiget).
Seltsi juhatus tänab kõiki toetuse ja osalemise eest Seltsi
üritustel!
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Eesti Farmaatsia Seltsi
uue põhikirja lühiülevaade
SELTSI TEGEVUSE PÕHISUUNAD:
• farmaatsiaeriala edendamine,
liikmeskonna kvalifikatsiooni
tõstmine, erialaste teadmiste
laiendamine ja süvendamine
• oluliste tervishoiupoliitiliste ja
farmaatsiaalaste probleemide
tõstatamine, osalemine seadusloomes ning tervishoiukorralduses riiklikul ja omavalitsuste
tasandil
• farmaatsia eriala ja apteekrikutse propageerimine ning maine
kujundamine ühiskonnas, eetikaalaste printsiipide kujundamine ja
järgimine
• farmaatsiaalase informatsiooni
kogumine, tõlkimine ja levitamine

• farmaatsiaajaloo kogumine,
jäädvustamine, eksponeerimine ja
uurimine
• koostöö arendamine teiste
riikide ja rahvusvaheliste farmaatsiaalaste organisatsioonidega
SELTSI LIIKMESKOND:
Liikmeteks võivad olla proviisorid
ja farmatseudid. Seltsil võivad
olla auliikmed – isikud, kel on
tähelepanuväärseid teeneid Seltsi
tegevusele kaasaaitamisel või
farmaatsiaeriala edendamisel.
Seltsi tegevust võivad toetada
füüsilised ja juriidilised isikud, kes
tunnustavad Seltsi põhikirjalisi

eesmärke ja soovivad kaasa aidata
Seltsi tegevusele - neid nimetatakse toetajaliikmeteks.
Toetajaliikmetel on õigus võtta
osa Seltsi poolt korraldatud üritustest sh üldkogust (ilma hääletusõiguseta), olla Seltsi
e-postiloendi liige, saada infot
Seltsi tegevuse kohta ja osaleda
muul viisil Seltsi tegevuses.
SELTSI STRUKTUUR JA
JUHTIMINE:
Seltsi kõrgeim organ on üldkogu,
mis toimub 1 kord aastas (üldjuhul Suveseminaril). Seltsi juhib
president, kes on juhatuse liige.
Juhatuse liikmete arv on 3-7. Seltsi
Juhatus valitakse kaheks aastaks.
Üldkogu teostab järelevalvet
Seltsi tegevuse üle. Selle ülesande
täitmiseks määrab üldkogu 1-3
liikmelise revisjonikomisjoni.
Revisjonikomisjoni volitused kestavad 2 aastat.

Lühiülevaade dots. Ain Raali ettekandest „Vanimatest apteekidest, eriti Tartus XV-XVII sajandil“
Sõna „apteek“ on tuletatud kreeka keelest - apotheke: apo – ära;
thēkē – laegas, mahuti.
Seega tähendab apteek sõna-sõnalt millegi ära mahutamist. Algselt tähistatigi selle sõnaga ladu,
Vanas Roomas koguni ruumi veini
hoidmiseks. Apteegid, kui ravimite laod, kujunesid välja antiikajal
hellenistliku Aleksandria perioodil
(4.–1. saj. eKr).
Esimene nüüdisaegset tüüpi apteek, mille funktsioonideks oli lisaks ravimite säilitamisele ka nende valmistamine ja väljastamine,
loodi 8. sajandil Bagdadis.
Euroopa vanimad apteegid
asutati Itaalias (1140. a Napolis),
Prantsusmaal (u 1180 Pariisis),
Saksamaal (1220 Kölnis), Poolas
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(1248 Šwidnicas) jm.
Kui Läti kõrvale jätta (esimene
apteek avati 1357. a Riias), said
teised meie naabermaad ja ka
Põhjamaad oma esimese apteegi
„alles“ 16. sajandil.
Esimesed kirjalikud teated vanimatest apteekidest Eestis seostuvad Tallinna (Raeapteek 1422) ja
Tartuga (Linnaapteek 1430),
kusjuures mõlemad alustasid
tegevust juba mõnevõrra varem.
Raeapteegi, kui meie rahvusliku
uhkuse, ajalugu on üsna põhjalikult uuritud ning vääriliselt teadvustatud. Seevastu Tartu vanimatest apteekidest on teada vähe.
Tartu esimese apteekrina (14221440) on ürikutes nimetatud
Revali Raeapteegist tulnud

Johann Molnerit. Heino Gustavson märgib Tartu Linnaapteegi
tegevusaastateks 1422-1565.
Teisteks Tartu vanimateks apteekideks on lühikest aega hingitsenud Hilkeni apteek (loodud
1582) ja sajanditeks tegutsema
jäänud Vana apteek (1593).
Vana apteegi asukohta Raekojast
vasakul (nr 11) näeme juuresolevalt 1682. aastast pärinevalt
plaanilt. Vägagi intrigeeriv on
fakt, et väikelinnas Tartus tegutses ladina köök juba ammu enne
seda, kui apteeke hakati asutama
Venemaal, Soomes, Leedus, Rootsis, Taanis, Norras jm.
Tartu vanima apteegi asukoht
Raekoja platsi ääres vajaks täpsemat selgitamist ja tähistamist.

