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Eesti Rohuteadlase tellimine
Võtame vastu tellimusi 2013. aastaks!

Farmaatsiaajakiri “Eesti Rohuteadlane” ilmub regu-
laarselt 6 korda aastas (igal teisel kuul), 32-lehekülje-
lisena. Alates 2013 aastast on väljaande autorite ring 
laienenud. Koos Eesti Apteekrite Liiduga löövad aja-
kirja kokkupanekul nüüdsest kaasa väärikad eriala-
organisatsioonid: Eesti Akadeemiline Farmaatsia 
Selts (EAFS), Eesti Farmaatsia Selts (EFS) ja Eesti 
Haiglaapteekrite Selts (EHAS). 
Nagu varasemalt, jätkab EAL apteegialaste teemade 
käsitlemist lisades ajaloolisi kirjutisi ja isikulugusid. 
EHAS keskendub  kliinilise farmaatsia teemadele ja 
küsimustele. Samuti kajastab EHAS oma ja haigla- 
apteekide tegevust. 
EFS annab ülevaateid Seltsi poolt käsitletavatest olu-
listest farmaatsiaküsimustest ning toimunud koos-
olekutest, kajastab kodumaiste ravimi!rmade, -toot-
jate ja riigiasutuste tähtpäevi ning igapäevast tööd, 
avaldab ülevaateid farmaatsiamuuseumi kogudest ja 

uurimustest.
EAFS avaldab  teadusartikleid ja kajastab Tartu Üli-
kooli farmaatsia instituudi tegevust.
Loodame, et avardub oluliselt ajakirja teemade ring 
ning et uuenenud ja senisest sisukam väljaanne 
pakub huvi laiemale lugejaskonnale.
Ajakirja on võimalik tellida terveks aastaks (6 num-
brit) või pooleks aastaks (3 numbrit). Aastatellimus 
on 26" (sh käibemaks), poolaastatellimus 13".

Erialane ajakiri „Eesti Rohuteadlane“ on arvukate 
meditsiiniväljaannete kõrval ainus farmaatsiaajakiri, 
mis on suunatud kõigile kutsekaaslastele. Ajakirja 
“Eesti Rohuteadlane” tellimus on kenaks kingituseks 
ka töölt lahkunud endistele eakatele ametikaaslastele. 

Ajakirja on võimalik tellida helistades telefonil 
662 1054, saates tellimissoovi e-posti teel aadressile 
info@apteekriteliit.ee või täites Eesti Apteekrite Liidu 
kodulehel www.apteekriteliit.ee tellimisankeedi.

Ajakirja „Eesti Rohuteadlane“ toimetus

Toimus Apteegiteenuse kvaliteedi-
juhise (AKJ) töörühma koosolek
Helve Monvelt

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise 
töörühm kogunes 21.novembril 
k.a. Tartus, et aru pidada edasise 
tegevuskava üle. 

Koosolekul osalesid Daisy Volmer, 
Kai Kimmel, Helve Monvelt 
(asendab Kaidi Sarve), Anne 
Viidalepp, Piret Uibokand, Triinu 
Entsik-Grünberg, Peeter Laas, 
Elen Rekand, Andre Vetka, Gert 
Klaasen, Hille Kask, Ott Laius

Ravimiamet esitles juhise 
kujundatud versiooni, mille 
töörühma liikmed heaks kiitsid. 
Eesti Apteekrite Liit tutvustas 

tellimuste kogumise käiku. 
Kuna kujundatud versioonis 
suurenes lehekülgede arv, tuleb 
trükise tegemiseks võtta uued 
hinnapakkumised ja seejärel 
täpsustada tellimise lõplikud 
kogused. 

Otsustati, et Apteegiteenuse 
kvaliteedijuhise tutvustamiseks 
tuleb korraldada 2 temaatilist 
teabepäeva: Apteegiteenuse 
kvaliteedijuhis praktiku laual
Esimene neist toimub Tallinnas 
24. jaanuaril ja teine Tartus 25. 
jaanuaril 2013. Lepiti kokku, 
kes tutvustavad üritusel juhise 
erinevaid teemasid. Otsustati, 
et 2013 aastal võiks alustada 

eeltegevusega s.t. alguses peaksid 
apteegid ise AKJ indikaatorite 
põhjal oma olukorda hindama. 
Arutati, kuidas anda tagasisidet 
apteekidele, kes on hinnangu 
läbi viinud, samuti andmete 
laekumise, töötlemise, säilitamise 
ja statistikaga seotud küsimusi. 
AKJ ellurakendamise eesmärk 
ei ole pingerea koostamine, 
vaid parimate tunnustamine 
kutsekaaslaste, patsientide ja kogu 
ühiskonna silmis. 

AKJ täpsemalt on võimalik kuulda 
plaanitavatel tutvustamisüritustel, 
mille kuulutus on leheküljel 32. 
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Ain Raal
Proviisor

Elatanud professor oli tulnud 
tudengitele semestri viimast loen-
gut pidama. Lähenevate jõulude 
tõttu oli ta otsustanud selle 
lõpetada tavapärasest õige 
erinevalt. Nii kraamis hallipäine 
mees oma mahukast portfellist 
lagedale klaaspurgi*, seejärel 
võttis ta viis üpris suurt 
kuldjuurejuurikat ning sokutas 
need läbi purgi kitsavõitu kaela.

„Oletame esiotsa, et need olete 
teie – erinevatest apteegikettidest, 
ravimi!rmadest, ravimiametist, 
ülikoolist ja mujaltki, igaüks teist 
eri kujuga ning omamoodi kõva 
ja teistega raskesti sobituv,“ seletas 
mees, ise otsekui andeks andes 
mõistvalt muiates.
“Kas anum on täis?” pöördus ta 
kuulajate poole.
Üliõpilased noogutasid, sest üle-
mine risoomijurakas ulatus tõe-
poolest üsna-üsna purgi serva ligi.
Seepeale võttis mees oma kotist 
peotäie kummeliõisikuid. Need 
mahtusid purki pisut raputades 
hõlpsasti peenestamata juurestiku 
vahele.
“Kas nüüd on anum täidetud?” 
küsis lektor taas auditooriumilt.
Seekord oli innukalt noogutajaid 
vähem, sest küllap oli professori 
portfellis ja juuste varjus miskit 
veelgi varuks.
Tõepoolest, pisikesest kilekotist 
ilmus lagedale peotäis köömneid, 
mis vajusid omakorda suurte ja 
väiksemate droogiosade vahele.
“Ja nüüd,” küsis professor taas, 
“Kas nüüd on purk täis?”
“Jaaaaaa!” vastasid tudengid pea-
aegu kooris. Ei saanud ju olla, et
vanal farmakognostil on klaas-

nõusse puistamiseks midagi 
köömneviljadest oluliselt peene-
mat. Jah, seekord tundus purk 
olevat täis mis täis.

“Jälle te, noored sõbrad, eksite,”
muheles professor oma elukoge-
nud sooja muhelust. “Vaadake, 
need kuldjuurele kuulunud suu-
red juurikad siin purgis on nagu 
tõeliselt suured ja kuldaväärt 
asjad teie elus. Need on teie tervis, 
kodu, haridus, mõtlemisoskus ja 
töö. Aga need väiksemad droogi-
osad, korvõisikud siin... need või-
vad mõnikord väljast vaadates olla 
asjadena palju suuremad kui on 
teie tõeliselt suured asjad. Nen-
deks on teie maja, suvila, auto, 
tuliuus nutitelefon, iPad, ilusad 
rõivad ja palju-palju muid näpuga 
katsutavaid asju. Aga ärge ometigi 
ehitage oma elu nendele ümarate-
le õisikutele - nad pole kuigi püsi-
vad ning hakkavad juba nõrgagi 
raputuse korral putkõisi poetama, 
eeterlik õli neis ühineb varem või 
hiljem olematusega. Püüdke ajali-
kul ja ajatul vahet  teha. Toestage 
oma elu, laduge selle karkass üles 
kuldsetest kividest. Ent teiselt 
poolt, head sõbrad, ärgem kunagi 
olgem ükskõiksed, veel vähem 
iroonilised nende väikeste mõnu-
sasti lõhnavate ja algselt toime-
ainerikaste õisikute suhtes. Lõp-
pude lõpuks moodustavad nad 
kõik koos selle, mis muudab meie 
elu sellel väikesel, kohutavalt vas-
tiku kliimaga, kuid sellegipoolest 
armsal maal võimalikult meeldi-
vaks.”

Siinkohal jäi professor millegi üle 
sügavasti mõttesse. Võibolla igat-
ses ta sel hetkel oma mõnusat 
kiiktooli, kaminat ja piipu.
“Ja Carum carvi?” tuletasid läbe-
matumad kuulajad meelde.
“Ah köömned...”, naeratas profes-
sor. “Vaadake, noored kolleegid, 
ükskõik kui täidetud ei tundunud

teile olema purk, ometi oli selles 
piisavalt ruumi ka köömnetele. 
Need pisikesed rohked aromaat-
sed ja esmapilgul kõva kestaga vil-
jad on nagu inimesed, kellega te 
lävite: teie kursusekaaslased, töö-
kaaslased, kutsekaaslased, aga ka 
sugulased, tuttavad ja naabrid 
ning paljud-paljud abivajajad. 
Meie elu saab kõikehaarava sisu 
vaid siis, kui me näeme oma kur-
susekaaslases konkurendi asemel 
sõpra ja kutsekaaslast, kui me lei-
ame endas aega ja jõudu öelda hea 
sõna oma töökaaslasele, kui me 
saame aidata oma hädas olevat 
sõpra, nõustada abivajajat, külas-
tada vahel oma sugulast, naera-
tada tervituseks oma naabrile. 
Kuid teisalt – mida rohkem te täi-
date oma elu köömnetega, seda
vähem jääb sellesse ruumi kuld-
juure jaoks.”

Professor kohmitses taas oma hii-
gelsuure portfelli kallal.“Ja lõpuks, 
head sõbrad”, alustas ta häält puh-
tamaks köhides, “tahan ma lisada 
kõige olulisema.” Nende sõnade 
juures haaras mees kotist väikse-
mat mõõtu pudeli kirjaga Spiritus 
vini, ning tühjendas sellegi kiire 
liigutusega purki. Haljas vedelik 
voolas hõlpsasti kuldjuure, kum-
meli ja köömnete vahele, „veini 
vaim“ haaras need tasahilju 
enesesse.

“Te ju mõistate mind. Ükskõik kui 
täidetud tundunuks ealeski olevat 
meie elu, alati leidub selles ruumi 
veel ka millelegi vaimsele, kõike ja 
kõiki ühendavale  - meid siduvale 
ühisele erialale.”

„Muidugi tervishoiutöötajatena!“ 
lisas mees paljutähendavat köha-
tades. Ja suundus jõulude puhul 
annetust tegema.
*Loo algupärand, enamasti pealkirjaga 
„Purk“, ringles aastate eest erinevate 
versioonidena internetiavarustes.

Jõulujutt

Juhtkiri
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Head kutsekaaslased!

Kai Kimmel
Eesti Apteekrite Liidu esimees

Oleme ainus riik Euroopas, kes 
üldse peab selleteemalist vaidlust 
pidama. Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiivide 2005/36/EL 
ja 2010/84/EL kohaselt, millega 
Eesti on juba ühinenud, peaks 
apteeker olema tervishoiuteenuse 
osutaja ja tervishoiutöötaja, kuid 
kahjuks Eesti riik jäärapäiselt seda 
ei tunnista.
Lisaks tunnistab apteegiteenust 
tervishoiuteenusena 
Sotsiaalministeeriumi kinnitatud 
„Esmatasandi tervishoiu 
arengukava aastateks 2009–2015” 
. 
Samuti laieneb apteegis töötavate 
proviisorite ja farmatseutide 
kohta kohustus olla Terviseameti 
registris, nad võivad osutada 
tervishoiuteenuseid omandatud 
eriala piires, mille kohta on 
Terviseamet väljastanud 

tõendi tervishoiutöötajaks 
registreerimise kohta.
2013. aasta 25. oktoobriks peavad 
Euroopa Liidu riigid ühinema 
järjekordse direktiiviga 2011/24/
EL, mis käsitleb piiriülest 
tervishoiuteenuse osutamist 
ja käsitab apteekri tööd kui 
tervishoiuteenust. 
Sama direktiivi järgi peavad 
kõik tervishoiuteenuse osutajad 
hakkama maksma kohustuslikku 
kutsekindlustust, nende hulgas ka 
meie, apteekrid. Seega kohustusi 
ja vastutust lisatakse meile kui 
tervishoiutöötajatele, samas nende 
õigused meile ei laiene.
Et Eesti ikkagi saaks selle 
direktiiviga ühineda, on 
dokumenti kirjutatud 
apteekrite kohta uus mõiste 
„tervishoiuteenuse osutamisel 
osalejad“. Nende hulka kuuluvad 
ka näiteks invaru müüjad.
Kõike eelnevat kokku võttes 
on tegemist tõsise vastuoluga 

meie seadusandluses. Õiguse 
jaluleseadmiseks pöördus 
apteekrite liit advokaadibüroo 
SORAINENi ja vandeadvokaat 
Allar Jõksi poole.

EALi, EFSi JA EHASi esindajate 
esimene kohtumine Allar 
Jõksiga leidis aset septembris 
advokaadibüroos. Selgitasime 
praegust olukorda, väljendasime 
oma tahet ja arusaamist 
probleemist ning vastasime Allar 
Jõksi arvukatele küsimustele. 
Kohtumise tulemusel sündis 
kahepoolne tahe õigust jalule 
seada.
23. oktoobril kogunes EALi 
volikogu erakorralisele 
koosolekule, et välja töötada 
edasine tegevuskava, mida välja 
pakkuda ja kooskõlastada teiste 
erialaorganisatsioonidega.
30. oktoobril kutsusime kokku 
erialaorganisatsioonide esindajate 
koosoleku, kuhu tuli selgitusi 

Eesti Apteekrite Liidu eestvedamisel on käivitunud tõsine algatus „Apteegiteenus ter-
vishoiuteenuseks. Apteeker – tervishoiutöötajaks“.
Selle algatusega on liitunud ka Eesti Farmaatsia Selts, Eesti Haiglaapteekrite Selts ja 
Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts.
Apteekrite Liidu pikki aastaid kestnud läbirääkimised ja kirjalikud pöördumised kõigi 
ametis olnud sotsiaalministrite, riigikogu sotsiaalkomisjonide ning fraktsioonide poo-
le on jäänud tulemusteta. 
Viimane katse oli tänavu aprillis, kui sotsiaalministeerium kutsus kokku ümarlaua. 
Meie suulised ja kirjalikud põhjendused ning ettepanekud olid esitatud kurtidele 
kõrvadele.
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andma ja küsimustele vastama 
ka vandeadvokaat Allar Jõks. 
Selgitasime ja täiendasime 
vastastikku oma soove ja 
võimalusi.
Saanud neljalt 
erialaorganisatsioonilt nõusoleku, 
allkirjastasin 1. novembril 
SORAINENiga lepingu.

Ettevõtmine pole odav, aga ühelgi 
erialaorganisatsioonil pole sellist 
!nantsvõimekust, et neid kulusid 
enda kanda võtta.

Kaotada on meil raha, aga võita on palju rohkem:
 

Apteegiteenuse de!neerimine tervishoiuteenusena tähendab eriala prestii"i ja 
eneseväärikuse taastamist ja igakülgset arengut tulevikus.

Kui apteegiteenus on tervishoiuteenuse ja apteeker tervishoiutöötaja, müüvad edaspidi 
ravimeid ainult apteekrid.

Kui riigil on õigus kehtestada ravimitele juurdehindluse piirmäärasid, peab tal olema 
ka kohustus reguleerida teenuse pakkujate arvu ning geograa!list paiknemist Eestis nii, 

nagu see on praegu perearstide puhul.

Riik peab tagama proviisoriõppe kõrgemal tasemel ja piisava arvu riigieelarveliste 
õppekohtade olemasolu.

Apteegiteenus peab olema kättesaadav kogu riigis. Vajadusel tuleb leida selleks raha 
riigieelarvest, sest õigus tervisekaitsele on eesti riigi kodaniku põhiseaduslik õigus.

Need on  meie erialaorganisatsioonide ühised püüdlused ja soovid. Nende täitumiseni on 
käia pikk tee, aga kellelegi teisele kui iseendile meil loota ju ei ole.

Selle aktsiooni tarbeks avasime 
EALile Swedbankis uue, 
iseseisva konto. EAL on teinud 
sellele esimese ülekande ja  
SORAINENile esimese ettemaksu. 
Sellega seoses vajame nüüd 
kutsekaaslaste abi. Pöördume 
kõigi apteekrite poole palvega 
toetada algatust omapoolse 
annetusega. Samuti oleme 
tänulikud, kui seda algatust 
toetaksid juriidilised isikud ehk 
apteegid.
Kavatseme igas „Rohuteadlases” 

teada anda, kui palju raha on 
laekunud ja kulunud arvete 
maksmiseks.

Arvelduskonto number 
Swedbankis on 221056223348. 
Saaja: Eesti Apteekrite Liit

Isegi kui ettevõtmine ei peaks 
õnnestuma, siis on meil olemas 
korralik õigusanalüüs, mida 
saame kasutada ka edaspidi, kui 
selleks peaks järjekordne võimalus 
või vajadus tekkima. 
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Tunnustati dotsent Toivo Hinrikust
Ain Raal        ........................
................................................
„Dotsent Hinrikus on oma         
töömehe-elu pühendanud 
Farmaatsia instituudile, olles 
kauaaegne õppejõud ja üks 
Eesti akadeemilise farmaatsia 
sümboleid. Muuhulgas on 
ta aastaid olnud õppetooli 
ja instituudi juhataja. Toivo 
Hinrikuse kui vana kooli mehe 
käitumine õppejõu ja kolleegina 
on eeskuju vääriv, nagu ka tema 
hea huumorimeel. Pealegi on 
Toivo sündinud Farmaatsia 
instituudiga ühel ja samal 
kuupäeval.“ 

Sellist argumentatsiooni kasutas 
allakirjutanu, tehes Eesti 
Akadeemilise Farmaatsia Seltsile 
ettepaneku avaldada aastal 
2012 EAFS tunnustust dotsent 
Toivo Hinrikusele. Nominent 
arvati seltsi üldkoosolekul selle 
vääriliseks ning tunnustuse 
avaldamisega kaasnevad seltsi 
mälestusmeene ja tänukiri anti 
talle üle Farmaatsia instituudi 
170. aastapäevale pühendatud 
konverentsil. Tunnustust 12. 
oktoobril 2012 vastu võttes 
pidas 1944. aastal sündinud 
farmatseutilise keemia dotsendist 
farmaatsia ajaloo huviline 
Hinrikus vajalikuks temale omasel 
humoorikal moel mainida: „Kui 
arvestada ka üliõpilaspõlv siia 
hulka, siis minu pidev seotus 
arstiteaduskonnaga on kestnud 
peaaegu 50 aastat. Nüüd ei olegi 
muud kui korjan tunnustusi. 
Luban täna töötada paremini kui 
eile ja homme paremini kui täna.“

Ja tal oli tunnustuste suhtes 
õigus, sest siingi leidis kinnitust 
ammune tähelepanek: üks ei jää 
teiseta või, antud juhul - koguni 

kolmandata. Nimetatud kuupäeval 
andis TÜ arstiteaduskonna 
dekaan prof. Joel Starkopf 
teaduskonna aastapäevale 
pühendatud vastuvõtul Toivo 
Hinrikusele üle arstiteaduskonna 
medali. Muide, samal üritusel 
sai arstiteaduskonnale osutatud 
teenete eest samaväärse medali 
endine ülikooli rektor prof. Alar 
Karis. 

Tartu Ülikooli Rohuteaduse 
Seltsi eestvõtmisel on teist 
õppeaastat teostatud kõikide 
kursuste üliõpilaste hulgas 
küsitlus, mille tulemuste põhjal 
on tunnustatud kõikide kursuste 
lemmikõppejõudu ning nimetatud 
eelneva põhjal farmaatsia 
instituudi parim õppejõud, kelle 
valdusesse antakse vastavaid kirju 
kandev rändkarikas. Käesoleva 
aasta septembris liikus TÜRSi 
karikas allakirjutanu valdusest 
kõrvalkabinetti, jäädes puhkama 
Toivo Hinrikuse juures. Erinevalt 
karikast ei tahaks paigalseisu 
soovida selle praegusele 
omanikule: jätka, Toivo, samas 
vaimus! Saagu lisaks sellele soovile 
täidetud ka dots. Hinrikuse enda 
soov: märgitagu ikka seda ka, et ta 
on kolme edasijõudnud lapse isa 
ja viie lapselapse vanaisa.

Apteekri pojana 1944. aastal 
sündinud Toivo Hinrikus 
lõpetas TRÜ arstiteaduskonna 
proviisorina 1969. aastal, 
järgnesid töö ja aspirantuur 
füsioloogia ning farmaatsia 
kateedrites. 1978. aastal kaitstud 
bioloogiakandidaadi väitekirja 
teemaks oli „Serotoniini toime 
uurimine küüliku pankrease 
välissekretoorsesse funktsiooni.“ 
Alates 1981. aastat on T. Hinrikus 
ametis farmaatsia kateedri 

(instituudi) dotsendina, olles 
aastatel 1992-1998 professori 
ametikohal. Aastatel 1990-1992 
oli ta Farmatseutilise tehnoloogia 
ja keemia kateedri juhataja, 1993-
1998 Farmatseutilise tehnoloogia 
ja biofarmaatsia kateedri juhataja 
ning ajavahemikul 1993-1998 
kogu Farmaatsia instituudi 
juhataja. Sellesse perioodi jäävad 
Farmaatsia instituudi taasloomine, 
õppetoolide formeerimine ning 
ülikooli apteekide loomine.

Ta on olnud või on EV sotsiaa-
lministri poolt moodustatud 
Farmaatsiaterminoloogia 
ekspertkomisjoni esimees, 
Litsentsikomisjoni liige ja 
esimees, Ravimite müügilubade 
komisjoni liige ning TÜ 
avatud ülikooli proviisoriõppe 
programmijuht. Kõiki peetud 
ameteid ja tegevusi läheks pikaks 
üles lugedagi. Dots. Hinrikus on 
publitseerinud üle 200 kirjutise, 
millest lisaks farmatseutilisele 
analüüsile moodustavad olulise 
osa farmaatsia ajaloo ja erialase 
terminoloogiga seotu. 

Kuid elu ei koosne, ei tohigi 
koosneda ainult tööst. Toivo 
põhihobi on male, ta on üle 40 
aasta kuulunud TÜ õppejõudude 
malevõistkonda, viimased 
kümmekond aastat võistkonna 
kaptenina.

Hiljuti valiti 68-aastane Toivo 
Hinrikus emeriitdotsendiks, 
ta jätkab oma pedagoogilist ja 
teaduslikku tegevust. Jaksu ja edu 
selleks! Näe elus, nagu jätkuvalt ka 
males, mitu käiku ette ja seal, kus 
vaja, anna tuldki!
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Urve Paaver, Vallo Matto

12. oktoobril 2012. a toimus tradit-
siooniliste TÜ arstiteaduskonna 
päevade raames eraldiseisva sekt-
sioonina Farmaatsia instituudi 170. 
aastapäevale pühendatud konve-
rents. 
Farmaatsia instituudi juhataja prof 
Peep Veski sõnul on see suhteliselt 
vähese töötajate arvuga instituut 
vastutav ühe professiooni käekäigu 
eest Eestis. See on suur vastutus. 
„Täna julgen nimetada meie õppe-
kava edumeelseks, mis arvestab 
kahtlemata Eesti turu vajadusi. 
Õppekava on tugevalt meditsiini-
põhine. Meie õppetööalast tegevust 
hinnatakse ka Euroopa kolleegide 
poolt,” rääkis prof Veski konve-
rentsile eelnenud intervjuus.
Tartu on oma asendi tõttu olnud 
vaimseks sillaks farmaatsiaõpetlaste 
vahel läänes ja idas. 170 aasta jook-
sul on siin farmaatsiahariduse saa-
nud ligi 6800 üliõpilast. Instituudi 
aastapäeval osales üle saja endise ja 
praeguse instituudi töötaja, provii-
sori ning külalise. Tervitussõnad 
instituudile andsid teiste hulgas 
edasi Eesti Vabariigi sotsiaalminis-
ter hr Hanno Pevkur, teaduskonna 
dekaan prof Joel Starkopf ning mit-
mete ravim!rmade esindajad. 

Konverentsiürituste raames anti 
dots Toivo Hinrikusele üle Eesti 
Akadeemilise Farmaatsia Seltisi 
tunnustus pikaajalise tulemusliku 
pedagoogilise ja teadustöö eest. 
Farmaatsia instituudi aastapäeva 
konverents koosnes kahest sessi-
oonist, kus esinesid vastavalt insti-
tuudi tänased tunnustatud töötajad 
ja nö instituudi tulevik, TÜ far-
maatsia instituudi doktorandid. 
Kahe sessiooni vaheajal toimus
külalistele, kes veel ei olnud tutta-
vad instituudi uute ruumidega 
(kasutusel alates aastast 2005), eks-
kursioon ja instituudi praeguse elu-
olu tutvustus.
Hommikupoolsel sessioonil käsit-
leti dots Toivo Hinrikuse, prof Peep 
Veski ning dots Daisy Volmeri 
poolt Farmaatsia instituudi ajalugu, 
olevikku ja rolli jätkusuutliku far-
maatsiahariduse andmisel; prof 
Jyrki Heinämäki tutvustas tänase 
farmaatsiatööstuse ees seisvaid ak-
tuaalseid probleeme rõhuasetusega 
protsessiaegsele analüütilisele teh- 
noloogiale kui 21. sajandi farmaat-
siatööstuse ees seisvale väljakutsele. 
Õhtupoolsel sessioonil tutvustasid 
oma uurimistöid doktorandid. 
Anna Penkina ja Andres Lusti 
teadustöö kuulub farmatseutilise 
tehnoloogia, täpsemalt füüsikalise 

farmaatsia valdkonda. Mõlemal 
doktorandil on ilmunud juba esi-
mesed publikatsioonid ning dokto-
ritöö plaani täitmine sujub edukalt. 
Doktorant Kersti Teder, kes on 
lisaks doktorandistaatusele ka 
instituudi biofarmaatsia õppejõud 
ja TÜ Kliinikumi Apteegi tegev-
proviisor, tutvustas oma doktori-
projekti, milles integreeritakse 
kliiniline farmaatsia ja praktiline 
arstitöö rakendusliku eesmärgiga 
parendada intensiivravipatsientide 
ravikvaliteeti. Doktorant Karmen 
Kapp käsitles oma ettekandes 
kaubanduslike piparmünditeede 
mõju Chlamydia  pneumo-
niae`le. Töö eksperimentaalne osa 
on teostatud mitmetes ülikoolides 
Eestis ja Soomes. Doktorant Ülle 
Helena Meren esitles oma uurimis-
töö tulemusi ravisoostumuse kohta 
Eestis. 
Doktorantide ettekannete teaduslik 
sisu ja esitamise vorm näitavad sel-
gelt, et TÜ farmaatsia instituudi 
praegustele töötajatele on kasvamas 
võimekas järelekasv. On oluline li-
sada, et doktorantuur TÜ farmaat-
sia instituudis on väga populaarne, 
kandidaate (ja mitte ainult Eestist!) 
vähestele doktorandikohtadele on 
kordades rohkem kui soovijaid. 
Viimane iseseisev farmaatsiasekt-
sioon TÜ arstiteaduskonna päeva 
ürituste raames toimus 2002. aastal. 
Kas järgmine iseseisev farmaatsia 
instituudi sessioon toimub juba viie 

Tartu Ülikooli farmaatsia instituut 170

Vasakul: Üritusel oli võimalus kuulata mitmeid ettekandeid.

All: Külalistele oli kaetud pidulik laud

(Fotod: Ove Maidla)
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aasta pärast, seda näitab tulevik. 
Farmaatsia eriala lõpetajad ülikoolis 
said esmalt õpetust ühiselt keemia ja 
farmaatsia professuurilt, mis 1799. a 
esimese ülikooliseaduse järgi kuulus 
Tartu ülikoolis arstiteaduskonda. 
Raha määras ka tol ajal kõik ära. 
Eriti suure lisaeelarve – 23370 hõbe-
rubla aastas sai Tartu ülikool 1842. a 
19. oktoobril keiser Nikolai I poolt, 
mis võimaldas ülkoolis luua uusi ka-
teedreid ja rajada farmaatsia insti-
tuudi. Vastloodud instituudi esime-
seks direktoriks sai farmaatsiaprofes-
sor Carl Friedrich Eduard Siller. 
Siller omandas erialalise hariduse 
Lääne-Preisimaal, 1840. a sai !losoo-
!adoktori kraadi Jenas. Tartusse saa-
bus ta Peterburist. 19. oktoobrit 
1842. a loetaksegi iseseisva farmaat-
sia instituudi asutamise ajaks. 
Praktiline õppetöö farmaatsia insti-
tuudis algas tegelikult alles 1844. a 
keemiakabinetist ülevõetud sisustuse 
baasil. Instituudi ruumid sisustati 
apteeker Köhleri majas Suurturu 1, 
kus kuni 1990ndate aastateni asus 
Kivisilla apteek. Instituut valmistas 
ette apteekreid ja proviisoreid kogu 
Venemaa jaoks. Apteekides töötasid 
tol ajal ikka veel enamasti välismaa-
lased. Farmaatsiat õpetati nii far-
maatsiaüliõpilastele kui ka tulevaste-
le arstidele. Esialgu kestis õppeaeg 
ainult kolm semestrit, so poolteist 
aastat. 
Üliõpilased võisid kuulata erialaaine-
tele lisaks ka teisi, sh mittemeditsii-
niliste õppeainete loenguid, mis olid 
registreeritud õppekavades. 
Farmatseutiline praktika toimus 
1818. a asutatud ülikooli apteegis. 
Aastatel 1850-1852 tegutses teise 

korralise farmaatsiaprofessorina Carl 
Ernst Heinrich Schmidt, kes erilise
tuntuse oli omandanud füsioloogia 
valdkonnas (aastast 1852 keemia-
professor). 1852-1864 oli farmaat-
siaprofessorina ametis Carl Ernst 
Claus. 1835. a lõpetas Claus Tartu 
ülikooli !losoo!akandidaadina sisu-
liselt keemia alal, 1837. a kaitses ta 
Tartus magistritöö. Clausi nime tegi 
üldtuntuks element ruteeniumi saa-
mine puhtal kujul ja selle omaduste 
uurimine. 
Johann Georg Noel Dragendor# oli 
Tartu ülikooli farmaatsiaprofessor 
aastatel 1864-1894. Dragendor# õp-
pis Rostocki ja Heidelbergi ülikooli-
des. Rostockis omandas ta 1861. a 
!losoo!adoktori kraadi, 1864. a kait-
ses ta Tartus magistrikraadi. 
Dragendor$ peetakse farmaatsia-
koolkonna rajajaks Tartus, kus ta 30 
aastase töötamise ajal farmaatsia ins-
tituudi juhatajana viis Tartu farmaat-
siateaduse maailma tasemele. Tema 
juhendamisel valmis 177 doktori- ja 
magistritööd. Juba esimesel tegutse-
mise aastal 1864 õnnestus tal laien-
dada kitsukesi ruume Köhleri majas, 
1870. a saadi farmaatsia instituudi 
käsutusse nn vanas ülikoolimajas 
(praegu Raekoja plats 6) kaheksa 
ruumi. Soovitud õppeaja pikendami-
ne sai teoks 1896. aastal, mil Dragen-
dor$ järglasena oli ametisse asunud 
Ivan Kondakov. Tartu ülikool oli ko-
gu 19. sajandi varustatud kõrgetase-
melise õppekoosseisuga.
1912. a pikendati õppeaega kahelt 
aastalt kolmele, kusjuures sellest ajast 
hakati tulevastelt farmaatsia üliõpi-
lastelt nõudma gümnaasiumi lõpu-
tunnistust. Samal ajal võis endiselt 
ülikooli astuda, olles sooritanud ap-
teekriabilise eksamid. Saksakeelselt 
õpetamiselt üleminek venekeelsele 
õpetamisele tekitas probleeme nii 
üliõpilastele kui ka õppejõududele. 
Eriti drastiline muudatus oli sellele 
järgnenud eestikeelse ülikooli pe-
riood.
Kui eestlased Vabadussõja ajal 

1919. a jaanuaris Tartu vabastasid, 
algasid eeltööd eestikeelse ülikooli 
avamiseks. Samal aastal loodud far-
matseutide instituut nimetati 1921. 
a rohuteaduse instituudiks ja aasta 
hiljem farmaatsia instituudiks. 
Instituudi direktoriks kinnitati balti-
sakslasest farmakognost Johannes 
Stamm. Farmatseutilise keemia eest 
vastutavaks määratud Henn Parts oli 
esimene eestlasest farmaatsiaõppe-
jõud, kes tõi farmaatsiasse eesti keele 
ja meele. 1929. a liitus instituudiga 
ravimite tehnoloog Nikolai Veider-
pass, kes jäi ülikooliga seotuks kuni 
1971. aastani. 1925. a jagati instituut 
kaheks – farmakognoosia instituu-
diks (juhataja J. Stamm) ja farmat-
seutilise keemia instituudiks (H. 
Parts). 1936. a lisandus neile veel 
kolmaski - rakendusfarmaatsia ins-
tituut (N. Veiderpass).
1926. a kehtestatud õppekava piken-
das õpinguid neljale aastale, mis keh-
tis kuni Teise maailmasõjani ja mõn-
da aega ka nõukogude perioodil. 
Õppekava tegi ühtlasi lõpu tsaariaeg-
sele apteekriabilise staatusele. 1948. a 
pikendati õppeaega 5 aastani. 
Selline stuudiumi kestus on eksistee-
rinud Eestimaal juba enam kui pool-
sada aastat. 1939. a sügisel koliti Rae-
koja platsilt ülikooli peahoone kõr-
vale kerkinud farmaatsiahoonesse 
(Jakobi 2). Sinna jäädi kuni 2005. a 
augustikuuni, mil valmisid uued 
ruumid tehnoloogiainstituudi hoone 
6. ja 7. korrusel (Nooruse 1). 
Teisest maailmasõjast räsitud Tartus 
alustas farmaatsiaosakond tööd 17. 
novembril 1944 kolme kateedriga: 
farmakognoosia kateeder (juhataja 
farmakognoosiaprofessor Alma To-
mingas), farmatseutilise keemia 
kateeder (H. Parts) ning galeenilise 
farmaatsia ja apteegi retseptuuri ka-
teeder (N. Veiderpass). 1949. a kaks 
viimast liideti, ühendatu nimeks sai 
galeenilise farmaatsia ja farmatseuti-
lise keemia kateeder (N. Veiderpass). 
Alates 1966. a tegutsenud farmaatsia 
kateedri juhatajateks olid aastatel 

170 aastat TÜ farmaatsia instituuti

Toivo Hinrikus
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Farmaatsia on teaduspõhine ja hästi 
reguleeritud tegevusvaldkond.
WHO de!nitsiooni kohaselt on far-
maatsia õpetus ravimpreparaatide 
füüsikalistest, keemilistest, farmako-
loogilistest, toksikoloogilistest ja 
mikrobioloogilistest omadustest, sa-
muti õpetus ravimpreparaatide välja-
töötamisest, valmistamisest, tootmi-
sest, säilitamisest, analüüsimisest ja 
kasutamisest ning sellega liituvast 
majanduslikust ja juriidilisest taus-
tast.
Michigani Ülikooli terapeutiliste süs-
teemide teaduslaboratooriumi juha-
taja Patrick Sinko arvamuse kohaselt 
peab proviisor omama põhjalikke 
teadmisi biofarmaatsiast, biokee-
miast, farmakoloogiast ja füsioloogi-
ast, samuti ravimite füüsikalistest, 
keemilistest ja biofarmatseutilistest 

omadustest, oskama ravimpreparaate 
valmistada ja väljastada ning olema 
võimeline osutama farmatseutilist 
abi.
WHO formuleeris 1997. aastal Van-
couveris „Seitsme tähe proviisori” 
(Seven star pharmacist) nõuded, mil-
le kohaselt peab proviisor olema 
„hoole andja” (care giver), otsustaja 
(decision-maker), suhtleja (communi-
cator), liider (leader), mänedzer (ma-
nager), elukestev õppija (life-long 
learner) ja õpetaja (teacher). Nimeta-
tud põhimõtteid ei ole muudetud, 
kuid need on kaotanud/kaotamas 
oma aktuaalsuse. 
DIRECTIVE 2005/36/EC sätestab 
teadmised ja oskused, mida peavad 
või peaksid omama ülikooli lõpeta-
nud proviisorid. Nad peavad omama 
küllaldasi teadmisi:
- ravimpreparaatidest ja nende toot-
misel kasutatavatest ainetest,
- farmatseutilisest tehnoloogiast ja 
ravimpreparaatide füüsikalisest, 
keemilisest, bioloogilisest ja mikro-
bioloogilisest testimisest,
 - raviaine metabolismist, ravimpre-
paraatide toimest, raviainete toksi-
lisest toimest ja ravimpreparaatide 
kasutamisest,

- ravimpreparaatidega läbi viidud 
teadusuuringute tulemuste inter-
preteerimiseks ning nende teadmiste 
baasil adekvaatse informatsiooni 
andmiseks, - apteegi toimimiseks 
vajaminevatest juriidilistest ja teistest 
nõuetest.
Eeltoodud direktiivi kohaselt pea-
vad või peaksid ülikooli lõpetanud 
proviisorid oskama ravimpreparaate 
valmistada, toota ja analüüsida, ole-
ma võimelised töötama üldapteegis, 
haiglaapteegis ja hulgimüügi!rmas, 
samuti suutma anda ravimpreparaa-
tide alast informatsiooni erinevatel 
tasanditel.
Ülaltoodust saab järeldada, et pro-
viisor on eelkõige ravimpreparaatide 
ekspert. See on unikaalne kompe-
tents – mitte ühegi teise eriala ini-
mene ei ole ettevalmistatud selleks, 
et osata igakülgselt iseloomustada 
ravimpreparaate ning selle koosti-
ses olevaid ingrediente. Tervishoiu-
süsteem ja ühiskond ootab ja vajab 
just neid teadmisi ja oskusi.
Erinevates projektides (diabeet, 
kõrgvererõhutõbi jne) osalemist ei 
pea ma otstarbekaks. Õppekava ei 
valmista proviisoreid selleks ette, 
need teemad on mõeldud täitmiseks 

Farmaatsia roll tervishoiusüsteemis

1966-1974 farmatseutilise keemia 
dotsent Boris Luik, 1974-1986 far-
makognost professor Johannes Tam-
meorg ja 1986-1990 farmakognost 
dotsent Ivar Tammaru. 1966. aastast 
tegutsenud farmaatsia kateeder lahu-
tati 1990. a ravimite tehnoloogia ja 
keemia kateedriks (juhataja farmat-
seutilise keemia dotsent Toivo Hinri-
kus) ning farmakognoosia ja 
farmaatsiaala kateedriks (juhataja 
farmakognost professor Elmar 
Arak).
 1992. a kahe kateedri baasil taasloo-
di farmaatsia instituut, mida aastatel 
1992-1998 juhatas professor T. Hin-
rikus. 1992-2006 kuulusid farmaatsia
instituudi koosseisu kaks traditsioo-

nilist õppetooli – farmatseutilise teh-
noloogia ja biofarmaatsia õppetool 
(juhatajateks algul T. Hinrikus, alates
1998. a farmatseutilise tehnoloogia 
professor Peep Veski) ja farmakog-
noosia ja farmaatsiaala õppetool 
(juhatajateks E. Arak, aastast 2003 
farmakognoosiadotsent Ain Raal). 
1998. a kuni tänaseni juhatab far-
maatsia instituuti professor P. Veski. 
2001./2002. õppeaastal avati farmaat-
sia instituudi juures avatud ülikooli 
raames proviisoriõppe õppekava far-
matseutide baasil. Selle kolmanda 
lennu esimene pool lõpetas 2011. a 
juunis, teine pool 2012. a jaanuaris.
Viimastel aastakümnetel on õppe-
kava arendatud meditsiinipõhisuse 

suunas, õppekavva on võetud mit-
med uued õppeained, mis arvestavad 
Eesti turu vajadusi ja on samas tun-
nustamist leidnud ka Euroopa kol-
leegide poolt.
Hüppeliselt on kasvanud huvi dokto-
rantuuri vastu ja laienenud on tea-
dussidemed Euroopa teiste ülikooli-
dega.

Farmaatsia ajaloo uurimine ja saa-
dud materjalide publitseerimine on 
mitukümmend aastat toimunud 
koostöös autori, dotsent Ain Raali ja 
meie hulgast lahkunud vanemteaduri 
Hain Tankleriga. Selle eest neile 
sügav kummardus ja lugupidamine!

Peep Veski
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Farmaatsiahariduse alase tegevuse 
peamiseks eesmärgiks on koolitada 
ravimite alal pädevaid spetsialiste. 
Täna, mil tööjõu vaba liikumine 
Euroopa Liidus on pigem soodusta-
tud tegevus, tuleb hariduse andmi-
sel arvestada ühelt poolt rahvusliku, 
kuid teisalt ka Euroopa tasandiga ja 
vastavalt sellele kujundada vajalike 
teadmiste ja oskuste edasiandmine. 
Samuti tuleb haridusalases tegevu-
ses märgata ühiskonna vajadusi, 
kuid mitte unustada ka ülikooli 
põhimõtteid pakkuda eriala jätku-
suutlikuks arenguks vajalikke laia-
põhjalisi teadmisi. 

Euroopas reguleerib farmaatsiaeri-
alaga seonduvat direktiiv 2005/36/
EÜ kutsekvali!katsioonide tunnus-

tamise kohta. Nimetatud direktii-
vis on toodud üldnõuded farmaat-
siaõppe pikkusele ja sisule ning 
kirjeldatud proviisori erialane päde-
vus õppe järgselt. Proviisor peab 
omama erialaseid teadmisi ravimi-
te tootmisest, valmistamisest ja ana-
lüüsist; olema teoreetiliselt ja prak-
tiliselt pädev töötamiseks ravimite 
jae- ja hulgimüügiettevõttes ning 
haiglaapteegis ja oskama edastada 
ravimialast teavet. 

Teine oluline dokument, mis vii-
mastel kümnenditel on mõjutanud 
ja kujundanud üldisemalt kõrghari-
dust, sh ka farmaatsiaharidust, on 
Bologna deklaratsioon. Kirjeldatud 
dokument sätestas vajaduse viia 
kõrgharidusse kaheastmeline õpe 
(3 a. bakalaureuseõpe + 2 a. magist-
riõpe); ühtlustada ainepunktide 
hindamise süsteemi; toetada ja hoo-
gustada tudengite ja õppejõudude 
vahetust; tõhustada farmaatsiaõppe 
kvaliteedi kontrolli jne. 

Kui vaadelda nimetatud kahe doku-
mendi mõju farmaatsiaharidusele, 
siis juba eos tekib mitmeid vastu-

olusid. Direktiivi kohaselt peab far-
maatsia kõrgharidusõpe kestma 
katkematult vähemalt viis aastat. 
Õppekava lõppu on planeeritud 
praktika üld- ja haiglaapteegis.Ka-
heastmelise õppe jooksul nimeta-
tud süsteemi võimalik järgida ei ole 
ning praktiline elu on näidanud, et 
kolm aastat ülikoolis õppinud spet-
sialistid ei ole valmis iseseisvaks 
tööks. Samuti ei ole Bologna dekla-
ratsioonist lähtuvalt piisavalt 
rakendunud üliõpilas- ja õppejõu-
vahetus, käivitunud farmaatsiahari-
duse kvaliteedi hindamine ning 
välja arendatud ühtset farmaatsia-
õppekava Euroopas.

Seega võib öelda, et farmaatsiaõpet 
nii Euroopas kui ka Eestis on enam 
mõjutanud direktiiv 2005/36/EÜ 
kui Bologna deklaratsioon. Samas 
on aga ka direktiiv väga üldsõnaline 
ja tänaseks juba aegunud ning see ei 
toeta oluliselt ühtlustatud farmaat-
siaõpet Euroopas. Viimase saavuta-
miseks kutsus Euroopa Farmaatsia-
teaduskondade Assotsiatsioon EL 
toel ellu Pharmine projekti, kus li-
saks farmaatsiahariduse kaardista-

Farmaatsiaharidus Euroopas ja Eestis

teiste tervishoiusüsteemis töötavate 
spetsialistide poolt.
ÜRO farmaatsia tööjõu ja selle mig-
ratsiooni kohta käivas raportis on 
toodud, et kogu maailma proviisori-
test 57% töötab üldapteekides ja 15% 
haiglaapteekides. Seega töötab otse-
selt tervishoiusüsteemis 72% provii-
soritest. Eestis on vastavaks näita-
jaks 67%. USA-s ei loeta üldapteeke 
tervishoiusüsteemi osaks. ASHP 
(American Society of Health Care 
Pharmaicists) liikmed (neid on u 
40000) moodustavad proviisorite 
koguarvust (250000) vaid 16%. Tege-
mist on peamiselt haiglaapteekides 
töötavate proviisoritega. Üldapteeki-

des töötavate proviisorite arv on 
132000, seega 53%. 
Üheks tervishoiusüsteemi iseloo-
mustavaks näitajaks on arstide ja 
proviisorite suhe. Eestis on see 5,3. 
Kui arvestada ka farmatseute, on 
suhtearvuks 3,1. Võrreldes teiste Eu-
roopa riikidega on see suhtearv väi-
ke. Kas arste on liialt vähe või on 
proviisoreid ja farmatseute liialt pal-
ju? Käesoleval aastal läbi viidud 
uuringu tulemused näitavad, et pro-
viisorite hulk apteekides on langenud 
alla kriitilise piiri, Eesti on 1,7 pro-
viisorit apteegi kohta (Euroopas 
keskmiselt 2,5). 
Viimastel aastatel on suurenenud 

haiglaapteekide töötavate provii-
sorite arv. Euroopas töötab haigla-
apteekides u 120000 proviisorit. 
(Eestis 70). Just kliiniliste proviiso-
rite tegevus suurendab farmaatsia 
osatähtsust tervishoiuteenuse osu-
tamisel. Kliinilise farmaatsia juuru-
tamine on pikk protsess, seda ei saa 
teha jõupositsioonilt seadusandluse 
muutmisega. Tervishoiusüsteemis 
peab tekkima vajadus farmaatsialase 
informatsiooni järele.
Kauaaegne Complutense Ülikooli 
farmaatsiateaduskonna dekaan 
Benito del Castillo on öelnud, et 
proviisorit hinnatakse ühiskonnas 
vaid siis, kui ta on oma erialal 
hinnatud professionaal.

Daisy Volmer
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Ravimitööstuse tänaseid väljakutseid: 
Teaduspõhine protsessiaegne analüütiline tehnoloogia 

(“Process Analytical Technology, PAT“)

Ravimpreparaatide tootmine on 
kõrgtehnoloogia valdkonda kuuluv 
tegevus. Tootmisprotsessid on tihti 
väga keerulised, nende käigus 
võivad raviainetega toimuda sama-
aegselt mitmed erinevad muutused. 
Kvaliteetsete ravimite tootmine 
on ravimitööstusele väga tõsiseks 
väljakutseks. Tänapäeval on teaduse 
ja tehnoloogia arengul suur mõju 
ravimite disainimisele ja tootmisele. 
Välja on kujunenud erinevad 
võimalused ravimpreparaatide 
kvaliteedi parandamiseks: 
1) ravimpreparaatide ja tootmis-
protsesside arendamise uudsete 
meetodite kasutamine; 
2) protsessi kontrollimine; 
3) analüütilise keemia meetodite 
protsessiaegne kasutamine.
Tänane farmaatsiatööstus liigub 
kiiresti traditsioonilisest ”Kvaliteet 
läbi testimise” printsiipide kasuta-

misele seati ülesandeks luua tuu-
mikõppekava ning jätkuõppekavad 
ravimitööstuses, üld- ja haiglaap-
teegis vajalike eriteadmiste oman-
damiseks. Ühtlustamise aluseks on 
erialane pädevus, mille täpse sõnas-
tamise ja kirjeldamise osas hetkel 
töö veel käib.

Eestis on farmaatsia alast haridust 
võimalik omandada kõrgharidusena 

viie aasta jooksul Tartu Ülikoolis ja 
rakenduskõrgharidusena kolme 
aasta jooksul Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolis. Erialane jätkuõpe ei ole 
Eestis riiklikult koordineeritud ja 
nii proviisoritel kui farmatseutidel 
puudub kohustus ennast erialaselt 
täiendada.

Tartu Ülikooli proviisoriõppekava 
on viimastel aastatel läbinud mit-

meid uuendusi, olles hetkel ravim-
preparaadi keskne ja meditsiini-
valdkonna ainetel põhinev õppe-
kava. Tänane õppekava ei paku küll 
võimalust spetsialiseerumiseks, 
kuid toetab tuumikkursuse raames 
saadud eriteadmistele toetudes 
töötamist erinevates farmaatsia-
valdkondades. 

misest (nt statistiline lõpp-produkti 
testimine) teaduspõhise “Disainitud 
kvaliteedi“ (Quality-by-Design, 
QbD) põhimõtete juurutamise suu-
nas. QbD põhimõtetest tulenevalt 
ei saa ravimile, kvaliteedi testimise 
tulemustest lähtuvalt, kvaliteeti 
”juurde lisada”, vaid see on vaja di-
sainimise teel ravimisse ”sisse ehi-
tada”. QbD rakendab kvaliteedi re-
produtseeritavuse tagamiseks ka 
protsessiaegse kontrollimise mee-
todeid. 

Protsessiaegne analüütiline tehno-
loogia (”PAT”) on ühtne tootmis-
protsesside disainimise, analüüsi-
mise ja kontrollimise süsteem, mis 
kasutab kõige tänapäevasemaid 
meetodeid ning on mõeldud selleks, 
et garanteerida lõpp-produkti kõrge 
kvaliteet. PAT keskendub protses-
sidest arusaamisele. Tegemist on 
kvaliteedi pideva hindamise süs-
teemiga, mis sisaldab endas:
1) protsessidest arusaamist; 
2) kvaliteedi pidevat jälgimist ja 
tagasisidet; 
3) protsessi analüüsi ja 
4) pidevat protsessi parameetrite 
parandamist.

Tabletid on endiselt kõige enam 
toodetav ravimvorm, mis omavad 
palju eelisi teiste ravimvormide 
ees. Protsesside käigus toimuvaid 
füsikokeemiliste omaduste muu-
tusi selgitatakse PAT printsiipi-
dest lähtuvalt. Tootmise erinevate 
protsesside, näiteks peenestamise, 
märg-granuleerimise, kuivatamise, 
tablettide pressimise, katmise jne 
käigus võivad toimuda ka protsessi 
poolt indutseeritud tahke aine oma-
duste muutused (PIT). Kuigi nende 
muutuste kohta on meil hulgali-
selt informatsiooni, on neid muu-
tusi raske detekteerida ja ette näha. 
Tänapäevased piltanalüüsi- ja 
spektroskoopilised meetodid või-
maldavad jälgida tehnoloogilisi 
protsesse ja tuvastada tahke aine 
omaduste muutusi. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et QbD ja 
teaduspõhine PAT on farmatseu-
tilise tootmise tuleviku kvaliteedi-
süsteemid, mis eeldavad erinevate 
valdkondade omavahelist koostööd 
ja vajavad edasist arendamist. 
Kaasaegne ravimvormide disaini-
mine ja nanotehnoloogia pakuvad 
selleks palju võimalusi.

Jyrki Heinämäki
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Kas me teame piisavalt ravimvormidest 
ja ravimite manustamisest?

Jana Lass 
Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniline 
proviisor
Marika Saar
Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniline 
proviisor

Kursuse eesmärgiks oli anda osa-
lejatele informatsiooni, mida 
peaks igapäevapraktikas teadma 
ravimvormidest ja ravimitehno-
loogiast laiemalt, et ravimeid pat-
siendile ohutult ja tõhusalt ma-
nustada. Peamised käsitletud tee-
mad olid järgmised:
!" kaasaegsed ravimvormid ja 

nende manustamisega seotud 
iseärasused

!" ravimvormid ja ravimite 
farmakokineetika

!" ravimites olevad abiained ja 
nende ohutus 

!" ravimite abiainete ohutus 
lastel

Kursusel osales umbes 40 inimest, 
esindatud olid apteekrid (nii üld- 
kui haiglaapteekidest), arstid, Tar-
tu Ülikooli arstiteaduskonna dok-
torandid ja Ravimiameti töötajad.
Tänu erinevate erialade esindajate 

osalemisele oli tagatud kursuse 
teine oluline eesmärk - tõhustada 
apteekrite ja arstide erialade tihe-
dam sidusus igapäevatöös. 

Kursuse esimese päeva avas Da-
niel Bar-Shalom, kes töötab 
Taanis Kopenhaageni ülikooli 
farmaatsiateaduskonnas ravimi-
tehnoloogia õppejõuna, muuhul-
gas on ta patenteerinud üle 100 
erineva ravimitehnoloogiaalase 
leiutise. Danieli avaloeng käsitles 
arstide ja apteekrite koostöö olu-
lisust. Tänase ülikoolihariduse 
suur puudus kogu maailmas on 
see, et arste ja apteekreid õpeta-
takse küll suhtlema patsiendiga, 
kuid keegi ei õpeta neid suhtlema
omavahel. Kuna apteekritel ja ars-
tidel pole ühised õppeained, puu-
dub arstidel teadmine proviisori-
te erialasest kompetentsist. Provii-
sorite suhtlus arstiga on sageli 
kohmakas ja ei täida seega oma 
eesmärki. Apteekritel on arstide 
poole pöördumisel kombeks alus-
tuseks vabandada arsti aja raiska- 
mise pärast. Sellise pöördumisega 
pole siiski soovitav vestlust alusta- 
da, sest tegelikult teeb apteeker ju 
oma tööd, mis on arsti jaoks oluli-
se tähendusega. Daniel esitas enda 
jaemüügiapteegis töötamise päe-
vilt drastilise näite, kuidas arsti ja 
apteekri koostöö puudumine või 
suhtlemisel tekkivad arusaamatu-
sed võivad viia patsiendi surmani. 
Nimelt oli arst teinud klassikalise 
komakoha vea määrates lapsele 

ex-tempore digoksiini pulbrit. 
Paraku päädis apteekri ja arsti va-
heline suhtlus sellega, et lapsele 
manustati siiski digoksiini ülean-
nus. 

Ravimiametis spetsialistina ja Tar-
tu Ülikooli Hematoloogia-onko-
loogia kliinikus arstresidendina 
töötav Kersti Oselin rääkis sellest, 
kuidas sama toimeaine erinevate 
ravimvormide kasutamisel muu-
tub ravimite farmakokineetika. 
Kui kasutatakse erinevaid manus-
tamisviise ja erinevaid ravimvor-
me, tuleb alati arvestada sellega, et 
ravimi farmakokineetika võib ra-
vimvormi või manustamisviisi 
vahetamisel muutuda. Muutused 
on tingitud nii ravimvormi disai-
nist (konventsionaalselt toime-
ainet vabastav vs. prolongeeritult
toimeainet vabastav) kui ka näi-
teks ravimi suukaudse biosaada-
vuse erinevusest võrreldes veeni-
sisese manustamisega. Kui näiteks 
tavalise amfoteritsiin B annus on 
0,5 mg/kg ööpäevas, siis liposo-
maalse amfoteritsiini (toimeaine 
amfoteritsiin on paigutatud nano-
osakesest ravimimolekuli kandjas-
se) ööpäevane annus on 3-5 mg/
kg kohta. Ravimvormile tähelepa-
nu pööramata võib tagajärjeks olla 
suur üle- või ala-annustamine. 

Tartu Ülikooli farmaatsia instituu-
di professori Jyrki Heinamäki 
ettekanne käsitles ravimites ole-
vaid abiained, nende rolli ja ohu-

Augustikuu lõpupäevadel toimus Tartus kahepäevane interdistsiplinaarne intensiivkursus 

pealkirjaga  “Ravimitehnoloogia  igapäevapraktikas”.  Kursus  toimus  Tartu  Ülikooli 

Kliinilise Meditsiini Doktorikooli raames ja seda rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Tänase ülikoolihariduse suur 
puudus kogu maailmas on see, 
et arste ja apteekreid õpetatakse 
küll suhtlema patsiendiga, kuid 

keegi ei õpeta neid suhtlema 
omavahel.

Uuring
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tusega seotud aspekte. Abiainete 
valdkond on järjest kasvava täht-
susega, näiteks Euroopas müüdi 
2011. aastal abiaineid umbes 5 
miljardit kilogrammi. Abiainete 
kasutamise riiklikud regulatsioo-
nid võeti kasutusele peale “sulfa-
nüülamiidi katastroo!”, kui 1937. 
aastal suri rohkem kui 100 last 
ning veel sadadel tekkis neeru-
puudulikkus peale toksikoloogi-
liselt kontrollimata dietüleenglü-
kooli sisaldava sulfanüülamiidi 
eliksiiri tarvitamist.Tänapäeval 
tuleb enne uue abiaine kasutusele-
võttu põhjalikult hinnata aine tok-
sikoloogilisi omadusi ning ka abi-
ainete ja toimeainete võimalikke 
koostoimeid.

Taanis Kopenhaageni ülikoolis 
farmaatsiateaduskonnas õppejõu-
na töötav Kaisa Naelapää rääkis 
esimesel koolituspäeval ravim-
vormide disainimisest ja ravimite 
manustamisest. Loeng oli mõel-
dud arstidest kuulajatele sisseju-
hatuseks ravimvormide keeru-
kasse maailma ja apteekritele üli-
koolis õpitud teadmiste värsken-
damiseks. 

Kui ajalooliselt on ravimimoleku-
lid olnud enamasti madalmoleku-
laarsed ja orgaanilised ühendid, 
siis tänapäeval kasutatakse ravi-
mimolekulide kandjatena järjest 
enam makromolekule, valke, pep-
tiide ja viiruse-sarnaseid ühen-
deid. Selliste ravimvormide toot-
mine on varasematest tehnoloo-
giatest keerulisem, lisandub ka 
ravimite manustamise ja ravim-

vormide manipuleerimisega 
seo-
tud uusi piiranguid. 

Esimese koolituspäeva lõpetas 
Julia Zingel, kes töötab Suur-
britannias jaemüügiapteegis, 
mis ühtasi varusab ravimitega 
ka vanadekodu elanikke. Tema 
ettekanne farmatseutilise hoole 
rakendamisest juhatas sisse 
rühmatöö, mille eesmärgiks
oli erinevate erialade esinda-
jate koostöös lahendada ravi-
mivormide ja ravimite manus-
tamisega seotud juhtumeid 
kliinilisest praktikast. 

Teise päeva avas Kaisa Naela-
pää loeng ravimite toime piken-
damise viisidest. Prolongeeri-
tult toimeainet vabastavad  
ravimvormid võivad olla nii 
üheosalised (tablett on kaetud 
difusiooni kontrolliva memb-
raaniga; maatrikstablett, mis 
põhineb paisumisel ja geeli 
moodustaval polümeeril) või 
mitmeosalised (kapslis või 
tabletis on kristallid, pelletid 
või graanulid, mis on omakorda 
kaetud difusiooni kontrolliva 
membraaniga) Joonis1. 
Kuna teatud ravimvormide 
farmakokineetika muutub peale 
nende manipulee-
rimist olulisel määral, siis osutas 
Kaisa ka suukaudsetele ravimvor-
midele, mille purustamine või 
poolitamine pole lubatud. Ette-
kande lõpus said osalejad nuputa-
da, milline ravimvorm on täpse-
malt  teofülliini prolongeeritult 

Difusiooni poolt kontrollitud reservuaarsüsteem 

(Reservoir diffusion controlled drug delivery systems)

Difusiooni poolt kontrollitud maatrikssüsteem 

(Monolithic (matrix) diffusion controlled drug 

delivery systems)  

!

Biodegradeeruv süsteem (Bioerodible (biodegradable) 

drug delivery systems)

!

toimeainet vabastavatel tablettidel 
ning omeprasooli kapslitel, ning 
mis juhtub, kui neid ravimvorme 
purustada ning patsiendile ma-
nustada. Kaisa tutvustas ka enda 
ja Danieli poolt patenteeritud 
ravimvorme. 

Danieli teise päeva ettekanne rää-
kis suukaudsete ravimvormide di-
sainimise loogikast lastele ja üht-
lasi ka eakatele inimestele. Lastele 
ravimite manustamine on teata-
vasti täiskasvanutele manustami-
sest oluliselt erinev. Väikestel las-
tel pole neelamisre%eks välja are-
nenud, mistõttu on neile tahkete 
suukaudsete ravimite manusta-
mine sageli tüsilik.  Lapsed keel-
duvad enamasti võtmast ebameel-
diva maitsega ravimeid, nii et hal-
va maitse maskeerimine on laste-
sõbralike ravimvormide väljatöö-
tamisel keeruline. Lisaks sisalda-
vad paljud ravimid väikelastele 

!

"#$%&'()
*!!!!"#$%&#'"()*

Joonis 1. Prolongeeritult toimeainet vabas-
tavad ravimivormid

Joonis 2. 

Uuring
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sobimatuid abiaineid nagu näiteks
etanool. Lastele ravimite lihtsama-
ks manustamiseks on välja mõel-
dud erinevaid süsteeme – näiteks
Parvulet süsteem (Joonis 2), mil-
les raviaine on pakendatud 
manustamiseks mõeldud lusikas-
se. Kokkupuutel veega moodus-
tub teatud aja jooksul geel, mis 
oma konsistentsi ja maitseoma-
duste poolest on sobiv lapsele 
manustamiseks.

Tartu Ülikooli Kliinikumi aptee-
ker ning TÜ Farmaatsia Instituudi 
assistent ja doktorant Kersti Te-
der rääkis sellest, miks on vajalik 
ravimite ex-tempore valmistamine 
apteegis ja miks ei ole alati hea 
mõte ravimeid näiteks haiglas osa-
konnas patsiendile manustamise 
lihtsustamiseks uhmris purustada. 
Ka poolitusjoon tabletil ei pruugi 
alati tähendada, et tableti võib 
pooleks teha kaheks võrdseks 
annuseks jagamise eesmärgil. 
Mõnel juhul on tabletil poolitus-
joon vaid selleks, et tabletti pooli-
tades oleks ravimit lihtsam ma-
nustada. Segadust tekitavaks võib 
osutuda ka asjaolu, et ühe tootja 
sama toimeainet erinevates kogu-
stes sisaldavatel tablettidel võib 
poolitusjoon olla erineva eesmär-
giga.  Kindlasti peaks olema ap-
teekri ülesandeks patsiendi tähele-
panu sellele juhtida. Mõned näited 
sellistest ravimitest on toodud 
tabelis 1. 
Kui patsiendile sobiv ravim või ra-

Tabel 1. Näiteid Eestis registreeritud ravimite (tablettide) poolitusjoonte tähendustest

Ravimpreparaat Poolitamise eesmärk 

Trifas 200mg Annuse jagamine 

Co-Ramicor 2,5mg+12,5mg Manustamise lihtsustamine 

Co-Ramicor 5mg+25mg Annuse jagamine 

Pamol 500mg Manustamise lihtsustamine 

Medrol 4mg Manustamise lihtsustamine 

Enap 5mg Annuse jagamine 

Enap 20mg Manustamise lihtsustamine 

Paramax Rapid Annuse jagamine 

Paramax Junior Manustamise lihtsustamine

Dormicum 7,5mg Manustamise lihtsustamine 

vimvorm puudub (näiteks ei ole 
olemas lastele manustamiseks 
sobilikku ravimvormi), on üks 
võimalus valmistada ex-tempore 
ravim haiglaapteegis kas mõnest 
olemasolevast  sama toimeainet 
sisaldavast preparaadist või toor-
ainest.  Enne kui ravimit apteegis 
valmistama hakatakse, peab ap-
teeker olema veendunud, et ex-
tempore ravim pakub olemasole-
vate võimaluste seas farmako-
terapeutilist või/ja manustamise 
eelist, tagatud on kvaliteet (stabiil-
sus, toorainete puhtus ja tootmise 
kvaliteet). Ex-tempore valmista-
misel jääb alati küsimus, milline 
on uue ravimipreparaadi biosaa-
davus.
Georgi Nellis on Tartu Ülikooli 
Lastekliiniku vastsündinute osa-

konna arstresident, kes uurib oma 
doktoritöös vastsündinutele ma-
nustatavates ravimites olevate abi-
ainetega seonduvaid probleeme. 
Georgi rääkis ESNEE projekti 
(www.esnee.eu) esmastest tule-
mustest. Projekti ühe osana kogu-
ti andmed Euroopa haiglate vast-
sündinute osakondades kasutatud 
ravimite abiainete kohta. Selgus, 
et Euroopas kasutatakse vastsün-
dinute ravimiseks peaaegu 2000 
erinevat preparaati, millest suur 
hulk sisaldab vastsündinutele 
potentsiaalselt toksilisi abiaineid 
nagu parabeenid, polüsorbaat 80, 
etanool, bensüülalkohol ja propü-
leenglükool. Õnneks on paljude 
toimeainete puhul olemas teoree-
tiline võimalus toksilisi abiaineid 
sisaldav preparaat välja vahetada.

Uuring



15

Kursuse lõpetas grupitööde juhtu-
mite esitlus, millele osalenud lek-
torid aktiivselt tagasisidet andsid. 
Ühe näitega juhtumitest saate 
tutvuda siin: 

71-aastane naispatsient, kellel 
3 nädalat tagasi diagnoositi 
insult. Kaasuvate haigustena 
põeb patsient astmat, kõrgvere-
rõhutõbe ning osteoporoosi. 
Anamneesis on ka seedetrakti 
haavand. Patsiendil on insuldi 
tagajärjel tekkinud neelamis-
raskus, mistõttu kaebab ta, et 
kapslite ja tablettide allaneela-
mine on raskendatud ja mõnel 
päeval ka lausa võimatu. 
Ravimitest tarvitab ta: 
Retafyllin retardtabl 200mg 
1 tabl 2 x päevas, Ventolin 
inh aer 100 mcg vajadusel, 
Symbicort turbuhaler 160/4,5 
mcg 1 inhal 2 x päevas, Omep 
caps 20mg 1 x päevas, Adalat 
oros prolong tabl 20mg 1 x 
päevas, Enap tabl 10 mg 1 x 
päevas, Hjertemagnyl tabl 
150mg 1 x päevas. Fosamax 
tabl 70mg 1 x nädalas. Palun 
vaadake üle patsiendile 
määratud ravimid ja andke 
nõu, milliste ravimite puhul on 
lubatud nende purustamine ja/
või toidu/veega segamine ning 
milliste puhul oleks vajalik/
võimalik kasutada alternatiiv-
selt ravimvormi.

Usume, et sarnaste probleemidega 
patsiente võib ette tulla nii ambu-
latoorses kui ka statsionaarses 
praktikas. Seetõttu peaks iga ap-
teeker olema võimeline niisugu-
seid probleeme lahendama, sel-
leks vajalikku infot otsima ning 
vajadusel ka kolleegidega konsul-
teerima. Seetõttu kutsume üles 
ka Rohuteadlase lugejaid antud 

juhtumi üle mõtisklema ja sellele 
lahendusi leidma. Vastused ja 
ettepanekud palume saata meili-
aadressil marika.saar@kliinikum.
ee või postiaadressil Marika Saar, 
TÜ Kliinikumi Apteek, Puusepa 
8, 50411 Tartu. Järgmises Rohu-
teadlase numbris pakume välja ka 
omapoolse lahendusvariandi. 

Kommentaarid kursusel osalenutelt:
Mai Blöndal, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-resident:
 “Koolitus avardas silmaringi ja andis palju teadmisi 
praktilisse igapäevaellu. Oluline on just teadmine, et ravimite 
manustamisega seotud muredega saab apteegi poole pöörduda. 
Kindlasti võiks selliseid koolitusi ka edaspidi korraldada.” 

Andre Vetka, Marja Apteegi proviisor:
„Eriti meeldis antud koolituse juures see, et lektorid olid kõrge 
akadeemilise taseme ja rahvusvahelise kogemusega &ning et 
kursusel osalesid samaaegselt arstid ja apteekrid. Meie erialade 
kokkupuude ja koostöö võiks olla palju tihedam. &Sain juurde 
teadmisi ravimvormidest ja ravimite käitumisest organismis 
ning see kursus motiveeris mind selle teemaga iseseisvalt 
edasi tegelema. Kuigi jaeapteeker tegeleb nende teemadega 
igapäevaselt (on vaja anda nõu ravimite manustamise, tablettide 
poolitamise jms kohta), tuli kursuse aruteludes hästi välja, et 
haiglaapteekri töö on antud valdkonnas oluliselt vastutusrikkam 
ja väljakutsuvam (nt ravimite manustamine lastele juhul, kui neile 
pole spetsiaalset ravimvormi jne). Loodan, et sarnase formaadiga 
kursusi toimub ka edaspidi. Suur tänu kursuse korraldajatele!“

Uuring
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Tööjõuvajaduse uuring rõhutab erialase 
koolitustellimuse planeerimise tähtsust

Kristiina Sepp

Nagu tervishoiusektoris ja Eestis 
tervikuna, paistab ka prakti-
seerivate apteekrite hulgas silma 
tööjõu vananemine. Täna on 
apteekides tööl 6% pensioniealisi 
erialaspetsialiste (87 inimest), 
mida on 1,5 korda enam kui 2012. 
aastal proviisori- ja farmatseudi-
õppe lõpetanuid. Küsitletud ap-
teekides töötab täna üle 55-aasta 
vanuseid proviisoreid 25%,  kes 
järk-järgult eeloleva 10 aasta jook-
sul pensioniikka jõuavad. Pensio-
nieas töötavate apteekrite osakaal 
on kasvanud võrreldes 2005. a. 
uuringuga ja lähiaastatel süveneb 
see probleem veelgi.

Lisaks vananevale tööjõule on 
teiseks oluliseks probleemiks 
ka olemasolevate töötajate üle-
määrane töökoormus. Sellest 
räägivad nii hetkel apteekides täit-
mata töökohad kui apteegipidajate 
soov luua eeleoleva 6 kuu jooksul 
uusi töökohti. 

Kuigi täitmata töökohti on võr-
reldes 2005. aasta uuringuga 2 
korda vähem, on vaja erialaspet-
sialiste ligi 5% juurde palgata 
lisaks olemasolevatele töötajatele. 
Täitmata töökohtade langus ap-

teekides on seletatav 2006. aastast 
kehtima hakanud apteekide 
asutamispiirangutega. Piiratud 
tööjõud on apteegivõrgus ühtlase-
malt jaotunud ning  uusi apteeke 
ei looda kontrollimatult juurde. 
Regiooniti on kõige teravam 
probleem puuduolevate tööta-
jatega Ida- Virumaal, kus 76%-l 
apteegipidajatest on täitmata 
proviisorite ja 56%-l  farmatseu-
tide ametikohti.

Teisalt on säilinud apteegipida-
jatel soov luua eeloleva poole 
aasta jooksul uusi töökohti lisaks 
ligi 13%. Võrreldes 2005. aasta 
uuringuga on soov mõnevõrra 
vähenenud. Osaliselt on saadud 
probleemile leevendust 2007. 
aastast Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolis farmatseudi eriala 
õppekohtade arvu kasvuga 30lt 
40ni. Kui 2005. aastal oli soov  
luua farmatseutidele juurde 37% 
töökohti, siis tänavu 7%. Hea 
meel on tõdeda, et 2005. a. uuring 
tõi reaalse muudatuse vähemalt 
farmatseudiõppe üliõpilaste vastu-
võtu suurendamiseks 25% võrra. 
Ja ka tulemus on 7 aasta jooksul 
ilmnenud – farmatseutide põud 
on oluliselt vähenenud.  

Kuid endiselt on vaba erialase 

tööjõu ressurss apteegipidaja 
jaoks turul pea olematu. 3/4 
apteegipidajatest pidasid uue 
töötaja leidmist raskeks, millest 
annavad tunnistust ka apteegis 
täitmata töökohad. Kõigest 6% 
vastanute arvates on see kerge. 7 
aasta jooksul on apteegis töötavate 
spetsilistide arv jäänud praktiliselt 
samaks, kuid ainuüksi käideldud 
retseptide hulk on samal perioo-
dil tõusnud 35% võrra. Aptee-
giteenuse osutajate töökvaliteedi 
tõusust annab tunnistust see, et 
võrreldes 2005. aasta uuringuga 
on vähenenud apteegipidajate 
soov olemasolevaid töötajaid välja 
vahetada. Sagedasemad põhjused, 
mida vastajad küsitluses välja tõid, 
olid töötaja isikuomadused (59%), 
vanus (37%) ja keeleoskus (24%).
 
Vaadates tagasi viimasele 20 
aastale, on märgatavalt laienenud 
proviisorite ja farmatseutide või-
malused erialast rakendust leida. 
Lisaks apteegile oodatakse neid 
riigiasutustes, kõrgkoolides, 
ravimitootjate juures kui teadus-
laborites. Koolitustellimus pole 
neil aastail selle mõjuriga eriti 
arvestanud ja spetsialistide 
puuduse tingimustes tulevad 
mängu töötingimused, sh palk. 
PricewaterhouseCoopers´i !-

2012. a. kevadel töötas apteekides 1454  ja puudu oli 18% ehk 259 erialatöötajat. Sellise 
tulemuseni jõudsime Faktum&Ariko kevadel läbiviidud uuringu analüüsil. Tegemist 
oli 2005. a. läbiviidud kordusuuringuga. Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Apteekrite 
Liidu ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi soov oli uuendada teadmist erialase tööjõu tä-
nase olukorra kohta ja tuleviku vajadusi paremini kaardistada, et olla riigile pädevaks 
partneriks proviisorite ja farmatseutide koolitustellimuse planeerimisel. Uuring oli 
usaldusväärne, kuna vastanud hõlmasid 80% üld- ja haiglaapteekidest, kus töötas 82% 
kõikidest apteekides töötavatest proviisoritest ja 94% farmatseutidest. 

Besur OÜ !

PUHAS RUUM JA PUHTAD KÄED
LOOB HEA ENESETUNDE IMEVÄEL.

Kasuta Besuri tooteid

Uuring
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nantsanalüüs 2011. aastal näitas, 
et apteekrite palk jääb alla Eesti 
keskmisele ning ligi 17% maal 
töötavatest erialaspetsialistidest 
teenivad miinimumpalka (2011. 
aasta Maa-apteekide uuring 
Faktum&Ariko). 

Tänane reaalsus on see, et suu-
rem osa TÜ proviisori eriala 
lõpetajatest ei jää apteeki tööle. 
Farmatseudid seovad end apteegis 
töötamisega kaks korda sagedami-
ni. Kui TTK farmatseudiõppe 
lõpetajatest jäävad 3-5 a. pärast 
apteeki ligikaudu 83%, siis TÜ 
proviisoriõppe lõpetajatest on 3-5 
a. pärast apteegis tööl kõigest 37%.                  
Uuringu tulemustest lähtuvalt 
on täna apteegi tööturult puudu 
iga 6. proviisor ja iga 5. farmat-
seut – vastavalt 140 proviisorit ja 
119 farmatseuti. Tööhõive vaja-
dus tervishoius on ajas kasvav 
– elanikkond vananeb, keskmine 
oodatav eluiga tõuseb ja ravimite 
kasutus samamoodi. 2012. aastal 
lõpetas TÜ proviisoriõppe 23 
üliõpilast, mis on viimaste aastate 
madalaim ja TTK 37 farmatseuti. 
Murettekitav on riigi soov kaotada 
riigieelarvevälised õppekohad, 
mis proviisoriõppes on viimastel 
aastatel moodustunud 35%  sis-

seastujatest.  Tänane üliõpilaste 
arv ei kata reaalseid apteekide 
tööjõuvajadusi ja 6% töötajaskon-
nast on pensionieas ning lähi-
aastatel see probleem süveneb 
veelgi. Tulevikku vaadates peaks 
apteekrite kooli-tustellimust 
planeerima ühtse tervikuna, et 

!

!

!

saavutada parimat võimalikku 
tulemust professionaalsete ap-
teekrite saamiseks. Meie roll on 
ühiskonnas oluline kui esmase  
tervishoiuteenuse osutajana. 

Besur OÜ !

PUHAS RUUM JA PUHTAD KÄED
LOOB HEA ENESETUNDE IMEVÄEL.

Kasuta Besuri tooteid

Uuring
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Katalüütiliselt eeltöödetud ligniini 
ja lignotselluloosi füsikokeemiline 
karakteriseerimine ja tablettide 
tootmine otsepressimisel

Viimastel aastatel pakub farmaat-
siatööstusele suurt huvi uute 
biomaterjalide süntees ja disaini-
mine kasutamaks neid abiaine-
tena tablettide koostisosana. 
Uute abiainete leidmine ja nende 
väljatöötamine annab tööstusele 
hea võimaluse ravimpreparaatide 
(ravimvormide) kvaliteedi paran-
damiseks ja biosaadavuse suuren-
damiseks. 
Lignotselluloos ja ligniin on pa-
beritootmise jääkproduktid, mis 
on kergesti kättesaadavad ja oda-
vad, kuid varasemalt ei ole neid 
veel uuritud abiainetena farmaat-
siatööstuses. Ligniin on üks kolm-
est (koos tselluloosi ja hemitsellu-
loosiga) polümeersest komponen-
dist, mida võib leida taimede raku-
seinas. Esimeseks sammuks kvali-
teetsete ravimvormide disainimisel 
on uurida võimalike abiainete 
füsikokeemilisi omadusi, millele 
järgneb nende abiainete ning ravi-
ainete omavahelise sobivuse uuri-
mine. Biomaterjalide füsikokeemi-
lised omadused on otseselt seotud 
tahkete suukaudsete ravimvormide 
kvaliteediga. Kuna lignotselluloos 
ja ligniin on üsna uued võimalikud 
abiained, siis nende füsikokeemi-

listest ja võimalikest tehnoloo-
giliselt olulistest omadustest on 
veel vähe teada. Seega oli antud 
uuringu eesmärgiks analüüsida 
lignotselluloosi ja ligniini füsiko-
keemilisi omadusi, hõlmates ainete 
struktuuri määramist, kristal-
lilisuse/amorfsuse, tahkete ainete 
veesisalduse ning osakeste ja pulb-
ri omaduste nagu kuju ja suurus 
uurimist. Lisaks mõõdeti pulbri 
tihedust, poorsust, voolavust, ad-
sorptsioonivõimet, lahustuvust ja 
füüsikalist stabiilsust säilitamisel. 
Ligniini ja lignotselluloosi 
tehnoloogiliselt oluliste omaduste 
määramiseks tablettide otsepres-
simisel kasutati tableteerimismasi-
nat. Lisaks võrreldi deformatsioo-
ni, tihendamise ja kompaktsuse 
omadusi teiste tuntud abiainetega 
nagu mikrokristalliline tselluloos, 
laktoos, tärklis ja kaltsiumfosfaat. 
Tableteerimisomaduste analüüsiks 
kasutati kokkusurutuvusjõu–kau-
gus kõverat. Biomaterjalide kom-
paktsust aga analüüsiti graa!ku 
põhjal, mille X-teljel oli esitatud 
kokkusurutavusjõud ja Y-teljel 
tableti purustamisjõud.
Saadud tulemused näitasid, et 
ligniini ja lignotselluloosi osakesed 
on ümmargused ja optimaalse 
suurusega. Ligniini osakeste suu-
rus on 20-70 'm, kuid lignotsellu-
loosi vastavad näitajad on suure-
mad, olles 50-st 120 µm-ni. 
Biomaterjalide klaasistumistemp-
eratuurid olid vahemikus 168-171 
oC, mis on üsna kõrge ja sobiv 
farmaatsiatööstusele. Vaadates bio-

materjalide struktuuri analüüse, 
saab järeldada, et ligniinil on 
kompleksne amorfne struktuur, 
mis koosneb omavahel osaliselt 
ristseotud heterogeensest polü-
meeridest, samas kui lignotsellu-
loosil on kristalliline struktuur. 
Seejuures olid eeltöödeldud ligno-
tselluloosi plastilise deformatsioo-
ni ning kokkusuruvuse omadused 
sama head kui mikrokristallilise 
tselluloosil, mis on laialdaselt 
kasutatav abiaine farmaatsia-
tööstuses. Ligniini plastilisus 
oli sarnane tööstusligniinidega, 
kuid plastilisusfaktori väärtus oli 
madalam kui lignotselluloosil. 
Samuti ilmnes, et eeltöödeldud lig-
niin on nõrk materjal, olles vähem 
kokkusurutav kui tselluloosid. 
Farmaatsiatööstuses on tablettide 
otsepressimise uurimisel oluline 
roll, kuna alusteadmised farmat-
seutiliste abiainete käitumisest 
tablettide otsepressimisel paran-
davad tablettide kvalitatiivseid 
omadusi ning võimaldavad aren-
dada otsepressimise protsesse ning 
lõpliku ravimvormi (tablettide) 
disainimist. Baseerudes ligniini ja 
lignotselluloosi füsikokeemiliste 
omaduste tulemustele, võib järel-
dada, et antud biomaterjalid on 
sobivad kasutamaks abiainetena 
farmaatsias. Samas on ligniin üsna 
nõrk materjal ja vähem kokku-
surutav kui tselluloosid, mistõttu 
tema tableteerimisomadusi tuleb 
modi!tseerida enne kasutamist 
farmatseutilise abiainena. 

Anna Penkina
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Piroksikaami tahke aine vormide 
lahustuvus ja biosaadavus rottidel 
suukaudsel manustamisel 

Paljud raviained eksisteerivad 
erinevate tahke aine vormidena. 
Tahke aine vormid (kristal-
liline, amorfne, solvaat/hüdraat) 
erinevad üksteisest molekulide 
paigutuse poolest. Sama raviaine 
erinevatel kristallvormidel võib 
esineda erinev molekulide kokku 
pakkimine või orienteeritus 
ruumis üksteise suhtes. Amorf-
sel vormil puudub kindel kor-
rapärane molekulide paigutus. 
Solvaat või hüdraatvormid on 
oma kristallstruktuuri inkorpo-
reerinud vastavalt kas solvendi 
või vee molekule. Kuna erinevatel 
vormidel on erinev struktuur, siis 
omavad nad ka erinevaid füsiko-
keemilisi omadusi. Nii on näiteks 
erinevatel tahke aine vormidel 
erinev lahustuvus. Eelnevaga seo-
tult on erinevad tahke aine vor-
mid ka erineva stabiilsusega, kus-
juures vähemstabiilsed vormid 
võivad ajas üle minna stabiilse-
mateks vormideks. 
Antud uurimistöö eesmärgiks oli 
uurida piroksikaami erinevate 
tahke aine vormide lahustuvust 
in vitro ja biosaadavust in vivo. 
Piroksikaam kuulub oma farma-
koloogiliste omaduste poolest 
mittesteroidsete põletikuvastaste 
ainete hulka ja ta võib esineda 

kolme erineva veevaba kristallvor-
mina ning monohüdraatvormina. 
Samuti on teda võimalik saada 
amorfses vormis. Antud uurimis-
töös uuriti piroksikaami vorm I 
(AH), piroksikaam monohüdraati 
(MH), AH ja abiaine Soluplus® 
amorfset tahket dispersiooni (SD) 
vahekorras 1:4 ja AH ja abiaine 
Soluplus® füüsikalist segu (PM) 
vahekorras 1:4.
Uuritavad piroksikaami tahke 
aine vormid tehti kindlaks 
kasutades pulber röntgendifrak-
tomeetriat, Raman ja infrapuna 
spektroskoopiaid. Kristalliliste 
proovide (AH, MH ja PM) di-
fraktogrammid omasid kindlate 
peegeldumisnurkade juures piike, 
samas kui amorfse proovi (SD) 
difraktogrammil esines iseloomu-
lik amorfne halo. Samuti võimal-
dasid erinevate uuritavate tahke 
aine vormide Raman ja infrapuna 
spektrid neid kvalitatiivselt sa-
mastada.
Dissolutsioonitestid viidi läbi 
iga uuritava tahke aine vormi 
puhul viies paralleelis, kasutades 
vastavat Euroopa farmakopöa 
meetodit ja puhverlahust pH 1,2. 
Kõige kiiremini vabanes piroksi-
kaam kapslitest, mis olid täidetud 
amorfse tahke dispersiooniga. 
80% vabanemine standardi suhtes 
toimus 20 minuti jooksul ja 100% 
vabanemine toimus 60 minuti 
jooksul. AH täidetud kapslitest 
vabanes piroksikaam 80% ulatuses 
120 minuti jooksul ja PM täidetud 
kapslitest vabanes piroksikaam 
80% ulatuses 160 minuti jooksul. 
Kõige aeglasem oli piroksikaami 

vabanemine kapslitest, mis olid 
täidetud MH-ga. Sealt toimus 
raviaine vabanemine 80% ulatuses 
rohkem kui 360 minuti jooksul.
Piroksikaami tahke aine vormide 
biosaadavuse in vivo katse viidi 
läbi rottidel, igas katsegruppis 
oli 6 rotti. Piroksikaami tahke 
aine vorme manustati rottidele 
vees suspendeerituna intragast-
raalse sondi abil. Piroksikaami 
kontsentratsioon vereplasmas 
määrati kindlaks kõrgefektiivse 
vedelikkromatograa!a abil. Kõige 
kiiremini absorbeerus SD, mille 
vereplasma kontsentratsiooni 
maksimumväärtus mõõdeti 125 
minutil pärast raviaine manusta-
mist. PM, AH ja MH maksimaal-
sed vereplasma kontsentratsioo-
nid mõõdeti vastavalt 180 minutit, 
265 minutit ja 330 minutit pärast 
manustamist. SD ja PM maksi-
maalse plasmakontsentratsiooni 
väärtused (vastavalt 90,1 µg/ml ja 
90,9 µg/ml) olid ligikaudu kolm 
korda kõrgemad vastavatest AH 
(31,9 µg/ml) ja MH (29,1 µg/ml) 
väärtustest.
Antud tulemustest võib järeldada, 
et piroksikaami lahustuvus ja bio-
saadavus in vivo rottidel sõltuvad 
olulisel määral kasutatud tahke 
aine vormist.

Tehtud töö eest soovin tänada 
järgnevaid kaasautoreid: Karin 
Kogermann, Peep Veski, Ivo Laid-
mäe, Andres Meos, Vallo Matto, 
Jyrki Heinämäki, Mirja Palo, Na-
dezda Ruina, Jaan Aruväli, Jaakko 
Aaltonen.

Andres Lust
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Suukaudselt manustatud atsetüül-
tsüsteiini biosaadavus intensiivravi 
patsientidel

Hoolimata sellest, et ravimite 
arendusele ja disainile pannakse 
suurt rõhku, ei sobi olemasolevad 
ravimpreparaadid kõigile patsien-
tidele, mistõttu võib olla vajalik 
nende manustamiseelne modi!t-
seerimine (nt tablettide purusta-
mine). Palju on räägitud lastest, 
kuid tegelikkuses on patsiente, 
kellel ravimite toimet on vähe 
uuritud või kellele olemasolevad 
ravimpreparaadid oma annuse või 
ravimvormi tõttu ei sobi, oluliselt 
rohkem. Näiteks eakad, langenud 
maksa- või neerufunktsiooniga 
haiged, aga ka intensiivravi pat-
siendid. Muutunud võib olla nii 
ravimite farmakokineetika (nt 
imendumine või elliminatsioon), 
aga ka võimalus olemasoleva ravi-
mi manustamiseks (nt vajadus 
väiksema annuse järele või nee-
lamisraskused). 

Antud uurimistöös on vaatluse all 
kaks aspekti: 

1) ravimi biosaadavus intensiivra-
vi patsientidel ja 

2) ravimi enteraalne manusta-
mine, kasutades seedetrakti vii-
dud sondi.

Intensiivravi patsientide puhul on 
toodud välja mitmeid põhjuseid, 
miks ravimite biosaadavus võib 
olla muutunud. Näiteks seede-
trakti verevarustuse või motoorika 
häired, mis on tingitud haigustest 
(seedetrakti patoloogia või sepsis) 
või ravimitest (opioidid). Samuti 
võib probleem tuleneda sellest, et 
ravimi veenisisese manustamise 
asemel soovitakse kasutada ente-
raalset manustamist, kuid patsien-
di võimetuse tõttu ravimit neelata 
viiakse ravim seedetrakti sondi (nt 
nasogastraalsondi) kaudu, mis-
tõttu võib olla vajalik ravimvormi 
lõhkumine.

Siinkohal tekib kaks küsimust: 

1) kui täisväärtuslik on imen-
dumine seedetraktist ja 

2) kas ravimvorm võimaldab 
manustamist sondi ehk suspend-
eerimist või lahustamist vees? 

Mõlemal juhul võivad tekkinud 
probleemid muuta ravimi toime 
ettearvamatuks.

Doktoritöö raames tehtav kliini-
line uuring (milleks on nõusolek 
nii TÜ inimuuringute eetika-
komiteelt kui ka Ravimiametilt) 
viiakse läbi TÜ Kliinikumi (TÜK) 
anestesioloogia ja intensiivravi 
kliinikus. Plaanis on värvata 60 
(20 ajutraumaga, 20 seedetrakti 
patoloogiaga ja 20 isoleeritud 
kopsuhaigusega) patsienti. Uuri-
tavaks aineks on atsetüültsüsteiin 

(ACC), mida mukolüütilise toime 
tõttu kasutatakse intensiivravis 
kunstilikul hingamisel olevatel 
patsientidel hospitaalinfekt-
sioonist põhjustatud kopsupõle-
tiku vältimiseks. Uuringu käigus 
manustatakse patsientidele 600 
mg ACC-d: esimesel päeval veeni-
siseselt ja järgmisel sondi kaudu 
enteraalselt. Biosaadavuse (kõve-
raaluste pindalade) võrdlemiseks 
võetakse manustamise järgselt 
teatud ajahetkedel verd ja määra-
takse ACC plasmakontsentrat-
sioon (TÜ farmaatsia instituudis, 
HPLC meetodil). 

Antud doktoritöö toimub TÜ ja 
TÜ Kliinikumi koostööna ESF 
DoRa programmi partnerlusle-
pingu nr 30.1-6/886 lisa 21 alusel 
programmi tegevuse 3 „Tea-
dusalase koostöö tugevdamine 
ülikoolide ja ettevõtete vahel“ 
raames. Juhendajateks on: Peep 
Veski, PhD, professor, TÜ far-
maatsia instituut; Juri Karjagin, 
PhD, TÜK, anestesioloogia ja 
intensiivravi kliinik; Irja Uiboleht, 
MSc, TÜK, apteek.

Kersti Teder
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Kaubanduslike piparmünditeede koos- 
tis ja mõju Chlamydia pneumoniae`le

Chlamydia pneumoniae isoleeriti 
esmakordselt 1965. aastal Taiwa-
nis konjunktiviidi haigustekita-
jana. Bakteri kultiveerimise käi-
gus märgati sarnasust kahe juba 
eelnevalt tuntud klamüüdia liigi-
ga – Chlamydia trachomatis ja 
Chlamydia psittaci – kuid lõplik 
klassi!tseerimine perekonda 
Chlamydia toimus pärast aastat 
1985, kui sagenes bakteri isoleeri-
mine hingamisteedest. 

C. pneumoniae levib piisknakkuse 
teel ning peaaegu kõik inimesed 
nakatuvad sellega vähemalt korra 
elu jooksul. Akuutne infektsioon 
põhjustab kergemaid ülemiste 
hingamisteede vaevusi, sinusiiti ja 
farüngiiti, raskematel juhtudel ka 
bronhiiti ning kopsupõletikku. 
Seevastu kroonilist vormi seosta-
takse mitmete komplitseeritu-
mate haigustega nagu ateroskle-
roos, astma, kopsuvähk, äge art-
riit, Alzheimeri tõbi ning polü-
skleroos. Enim kasutatavad anti-
biootikumid C. pneumniae raviks 
on erütromütsiin, tetratsükliin ja 
doksütsükliin, kuid sageli sümpto-
mid korduvad ning nakkus oman-
dab kroonilise vormi. Viimast 
soodustab bakteri eksisteerimine 
rakusiseselt ning keerukas elu-
tsükkel, mille käigus haigustekita-
ja esineb mitme erineva vormina. 

Klamüüdia-spetsii!lise ravimi 
uuringutes on põldmünt (Men-
tha arvensis) näidanud tugevat 
C. pneumoniae vastast toimet nii 
in vitro kui ka in vivo. Sarnane 
efekt on ka %avonoididel luteoliin 
ja apigeniin, mis on perekonnas 
Mentha laialt levinud. Sellest tule-
nevalt oli läbiviidud uuringu ees-
märgiks analüüsida millist mõju 
avaldavad kaubanduslikud pipar-
münditeed C. pneumoniae`le. Tee-
de kvaliteedi hindamiseks teosta-
ti eeterliku õli ja polüfenoolide 
kvalitatiivne ning kvantitatiivne 
analüüs. Lisaks uuriti, kuidas 
mõjutab ekstraktsioonimeetod 
ning -aeg tee polüfenoolset koost-
ist.

Uurimismaterjalina kasutati 27 
piparmünditeed, mis olid toode-
tud erinevates maailma riikides 
ja ostetud apteekidest, toidu- ja 
tervisetoodete kauplustest. Tõm-
mised valmistati teede pakenditel 
olevate juhendite põhjal, viimaste 
puudumisel kasutati 200 ml 100°C 
vett ja 2 teelusikatäit droogi. Eri-
nevate ekstraktsioonimeetodite ja 
–aegade analüüsil tarvitati Eestis 
2009. aastal kasvanud piparmündi 
lehti. Polüfenoolide lahutamine, 
identi!tseerimine ja kvantitatiiv-
ne analüüs teostati pöördfaas-
kõrgefektiivse vedelikkromato-
graa!a abil UV- ja mass-selektiiv-
se detekteerimisega ning eeterliku 
õli koostise määramine gaasi-
kromatograa!liselt. C. pneumo-
niae infektsiooni testiks valmistati 
seitsmest piparmünditeest külm-
kuivatatud ekstraktid ning lahus-
tati need dimetüülsulfoksiidis. 
Antud ekstrakti mõju hinnati 

%uorestsentsmikroskoopiliselt, 
olles eelnevalt bakteri märgista-
nud klamüüdia-spetsii!lise värvi-
ga. Lisaks analüüsiti piparmün-
ditee ekstrakti toksilisust pere-
meesrakule – inimese hingamis-
teede epiteelrakule. 

Polüfenoolide üldkogus varieerus 
laias ulatuses, olles kõrgeim tee-
kotikestesse pakendatud Saksa-
maa tees Fit+Vital (327,4 mg/g) 
ning madalaim Eesti tootes Loo-
dusravi (1,3 mg/g). Kõrge polüfe-
noolide sisaldusega eristusid ka 
mitmed teised Saksamaal toode-
tud produktid, aga ka tee USA-st, 
Egiptusest ning Suurbritanniast. 
Piparmünditeedes identi!tseeriti 
kokku 27 ühendit, neist kaheksa 
esmakordselt müntide perekonnas 
ning üks piparmündis. Peamiseks 
fenoolseks komponendiks oli eri-
ositriin, millele järgnesid apige-
niini ja luteoliini glükosiidid koos 
rosmariinhappega. Eeterliku õli 
sisaldus teedes jäi vahemikku 0,4-
2,2%, kuid farmakopöa nõude (( 
0,9%) ületas vaid 12 teed. Kõrgeim 
oli õli sisaldus USA-s toodetud 
tees, järgnesid Eesti tooted Kubja 
(2,1%) ning Vadi (1,9%). Pipar-
mündile omaselt olid eeterliku 
õli peakomponentideks mentool 
ning mentoon. Seejuures eristusid 
Loodusravi ning Vadi tee, kus 
karvooni sisaldus oli tunduvalt 
kõrgem farmakopöa limiidist () 
1%), vastavalt 71,6 ning 54,4%. 
Erinevate ekstraktsioonimeetodite 
kasutamisel selgus, et polüfenoo-
lide üldhulk on tees madalam siis 
kui droogi ja vee kokkupuude on 
olnud väga lühiajaline. Samas on 
piparmünditeede pakenditel olev 

Karmen Kapp
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tõmbeaeg 5-10 minutit optimaal-
ne ekstraheerimaks enamus polü-
fenoolidest. 

Piparmünditeede ekstraktide C. 
pneumoniae infektsiooni inhi-
beerimisprotsendid jäid vahemik-
ku 20,7-69,5%. Suurima efektiiv-
susega tee oli Saksamaa toode 
Müller Tee Stube, millele järgne-
sid teed Soomest ning Suurbritan-
niast. Kolm mainitud teed olid 
suurima luteoliini ning apigeniini 
sisaldusega ja omasid klamüüdia 
vastast toimet ka madalamates 

kontsentratsioonides. Lisaks olid 
antud teed võimelised inhibeeri-
ma infektsiooni uut tsüklit. Inime-
se hingamisteede epiteelrakkudele 
piparmünditeed toksilist mõju ei 
avaldanud.

Antud uuring valmis Helsingi 
Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti 
Maaülikooli, Tallinna Tehnika-
ülikooli ja Åbo Akademi Ülikooli 
vahelise koostöö tulemusena. 
Tehtud töö eest tänan kaasauto-
reid Elina Hakalat, Anne Oravat, 
Leena Hanskit (née Pohjala), Pia 

Vuorelat, Tõnu Püssat, Heikki 
Vuorelat ja Ain Raali. Uuringut 
rahastas FinPharma Doktoripro-
gramm (FinPharma Doctoral 
Program) (FPDP), Soome Aka-
deemia (Academy of Finland) 
toetusega Leena Pohjalale (projekt 
nr 252216) ja Soome Biokeskuse 
ravimiotsingu ja keemilise bioloo-
gia võrgustik (Drug Discovery 
and Chemical Biology (DDCB) 
network of Biocenter Finland) 
toetusega Pia Vuorelale. 

Ravijärgimus hüpertensiooni 
patsientide näitel

Ravijärgimust on de!neeritud 
viimase aastakümne jooksul väga 
mitmeti ja tänaseni kasutatakse 
erinevaid mõisteid ning selgitusi 
(ingl.k. adherence, compliance, 
concordance jne; antud hetkel 
peetakse parimaks mõisteks ad-
herence). Kõige üldisem de!nit-
sioon käsitleb ravijärgimust kui 
patsiendi nõustumist määratud 
raviga ning soovi arsti ettekirju-
tust täita1. Olulisel kohal on siin 
just patsiendi koostöö arstiga 
edasise ravi planeerimisel nii, et 
see oleks patsiendile arusaadav ja 
järgitav. 

Ravijärgimus tähendab kõiki arsti 

Ülle Helena 
Meren

poolt antud soovituste täitmist 
- medikamentoosse ravi kõrval 
ka näiteks kaalu langetamine, 
suitsetamisest loobumine, tervise-
kontrollis käimine, kodune vere-
rõhu mõõtmine jne. Teaduslikes 
uuringutes käsitletakse siiski enim 
ravimite manustamist, sest see on 
teistest paremini mõõdetav. 

“Ravimid ei saa avaldada toimet 
patsientidel, kes neid ei võta” (C. 
Everett Koop). See tsitaat selgitab, 
kui lihtne ja samas oluline on 
ravijärgimuse roll efektiivse ravi-
tulemuseni jõudmisel. Krooniliste 
haiguste pikaajaline ravijärgimus 
arenenud maades on 50% ning 
veelgi madalam arengumaades2. 
Madal ravijärgimus põhjustab 
uusi terviseprobleeme ja üldist 
rahva tervise halvenemist ning 
ravikulude tõusu. Ravijärgimuse 
parandamine võib mõjutada 
inimkonna tervist rohkem, kui 
mõne spetsii!lise ravi areng3. 
Kõige suuremat mõju avaldab 

ravijärgimuse parandamine dia-
beedi, hüpertensiooni ja depres-
siooni patsientide hulgas4. 

Antud probleem on väga kom-
pleksne. Seda mõjutavad ühis-
kondlikud ja majanduslikud tegu-
rid, arstiabist ja meditsiinisüstee-
mist sõltuvad tegurid, haigussei-
sundiga seotud tegurid, ravimee-
todiga seotud tegurid ning pat-
siendiga seotud tegurid. Seetõttu 
pole võimalik leida lihtsaid lahen-
dusi ja iga patsiendi puhul võib 
probleemi käsitlus ja lahenduse 
leidmine olla täiesti erinev. 

Ravijärgimust aitavad parandada 
arsti ja patsiendi vaheline usaldus, 
suhtlusbarjääride puudus; töö ja 
ravikindlustuse olemasolu; moti-
vatsioon ja haigusest ning ravimi 
manustamisest aru saamine. 
Hüpertensiooni puhul on eriti 
oluline, et patsient mõistab oma 
diagnoosi, saab aru ravimite 
manustamise vajalikkusest ka 
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ilma sümptomite tunnetamiseta 
ning suudab ise täita arstiga koos 
planeeritud raviskeemi.  

Ravijärgimuse hindamiseks ja 
seda parandavate edasiste tege-
vuste planeerimiseks on erinevaid 
meetodeid, millest mõned on 
patsiendile paremini vastu võeta-
vamad kui teised. Samas võivad 
patsientide jaoks mugavamad 
meetodid olla mõjutatud patsiendi 
subjektiivsest arvamusest. 

Subjektiivsemad võivad olla 
küsitlus, järele jäänud ravimite 

ülelugemine või ravimipäevi-
kud. Otsesemateks meetoditeks 
on ravimi kontsentratsiooni 
määramine kehavedelikest, elekt-
roonilised jälgimissüsteemid 
(MEMS karbid) ning ravimite 
väljaostmise statistika. Igal meeto-
dil on omad eelised ja puudused, 
mistõttu tuleks vastavas uuringus 
või vastava patsiendi korral valida 
sobilik meetod, eelistatult meeto-
dite kombinatsioon. 

Antud teemal on plaanis läbi 
viia hüpertensiooni patsientide 
ravijärgimuse uuring koostöös TÜ 

Eesti Geenivaramu, kardioloogide 
ja perearstidega, et uurida pat-
siendi personaalse geneetilise 
tausta ja ravijärgimuse vahelisi 
mõjusid. 

1Vorobjov S, Rahu M. Ravijärgimus: 
hindamine ja mõjurid. Eesti Arst 2006; 85 
(3): 155–160.
2Adherence to long-term therapies. Evi-
dence for action. WHO 2003
3Haynes RB. Interventions for helping pa-
tients to follow prescriptions for medica-
tions. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 2001, Issue 1.
4HIN Mediation Adherence Survey 2010.

(Fotod: Ain Raal)

Taas tarvilik teos
Kaljo Sõerde

Järjekordse kiiduväärse trükisega on maha saanud Tartu Ülikooli farmakognoosia dotsent Ain Raal.

Tema ravimtaimede ja taimeravi raamatute arv on tõusnud oluliselt üle kümne. Senised tippteosed “Maailma 
ravimtaimede entsüklopeedia” ja “Farmakognoosia, õpik kõrgkoolidele” on kutsekaaslaste ja ka arstide 
töölaual omandanud kindla koha. Kümne aasta tagune “Taimedes talletuv tervis” ja selle korduvtrükid on aga 
laiade loodusravi huviliste hinnatuim käsiraamat.

Nagu seekordse 400 leheküljelise raamatu pealkiri selgitab on vaatluse all 7 puud – järjekorras kadakas, tamm, 
kask, pihlakas, mänd, pärn, ja paju.

Sissejuhatav neljandik raamatust käsitab meie looduses levinud puid kui metsa, räägib nendega seotud 
müütidest, uskumustest, kommetest ja jõuab üle pühapuude, hiie, astroloogia, maagia, homöopaatia, 
aroomiteraapia, sauna ja veel palju muu rahva- ja teadusmeditsiinini. 

Paarkümmend kuni poolsada lehekülge on pühendatud igale puule eraldi. Need on mõtisklused meie 
väärikatele kaaslastele ja nende tervendavatele omadustele. Ometi pole tegemist vaid ravimiraamatuga. 
Samaväärselt on kirjas väärt lugemisvara heas sõnastuses, mitmeti teadmisi rikastav ja loodus armastust 
süvendav. Raamat on võrreldav ilukirjandusega.

Eraldi väärib esiletõstmist tema enda poolt looduses pildistatud paarsada kõrgetasemelist värvusfotot. 
Raamatu koostamisel kasutatud kirjanduse loetelu on 15 lehekülge pikk.
Seda raamatut võib soovitada olenemata east ja elukutsest kõigile.

Lõpetuseks ääremärkusena – mõnes raamatupoes olevat veel saadaval mullu aasta lõpul ilmunud lastele 
mõeldud Ain Raali pildiraamat “Sinu ravimtaimed”, sobib jõulukink järglastele.
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Ühe kursuse lugu - 
30 aastat ülikooli lõpetamisest
Oma õpingutest ja üliõpilas-
elust räägivad tudengid, kes 
lõpetasid ülikooli 1982. aastal. 

Maano Tihane meenutab:

Meie kursus oli mõneti erinev 
poiste arvu poolest.  See oli tava-
pärasest suurem, tervelt kuus 
poissi alustasid õpinguid. 

Meenutaksin siinkohal võib-olla 
ühte neist, kes meie hulgast lah-
kus kahetsusväärselt vara. Niisiis 
Vambo Vahar, kes oli minu rüh-
makaaslane ja jäi juba esimesel 
kursusel silma kuidagi rohkem 
pühendununa. Näiteks paistis tal 
olevat suurem keelehuvi. Kirju-
tades kordas ta ladina keelseid 
sententse pikkides neid aegajalt 
ka jutu sisse. Samuti tundis ta 
suurt huvi botaanika vastu ja seda 
juba enne ülikooli astumist. Siit 
tulenes tema huvi farmakognoosia 
vastu ja kindel soov asuda tööle 
farmaatsia kateedrisse.

Tol ajal oli vist kohustuslik sisus-
tada ka laupäev õppetööga, nii et 
meile oli määratud ladina keele 
loeng kuskil ringauditoorimis, 
pärast mida suundusime sujuvalt 
Vamboga “õllekasse” või restorani 
“Volga”, kus oli juba hoopis teist-
sugune auditoorium.

Sotsialistliku põllumajanduse 
abistamine ehk siis kuu aega ko-
hustuslikku kolhoosikorda ei 
unune. Vennastumine kolhoos-
nikega, täiesti kuivaks tehtud 
külapood ja monopol-see oli 
sotsialistlik realism.

Botaanika praktikumis teadmiste 
kirjalik kontroll oli lootusetu nei-
le, kel olid teadmised puudulikud. 
Dots. E. Kuke ülipüüdliku abilise, 
naisassistendi, pistrikusööstud 
spikerdja suunas olid veidi ehma-
tavad, aga ka koomilised. Kui kee-
gi suutis seal vahele jäämata spi-
kerdada, oli see meistriklass.

Analüütilise keemia praktikumist 
jäi meelde  tinahalli näoga dots. L. 
Suit, käes kurikuulus märkmik, 
(kuhu vaatamata pingutustele 
kellelgi pilku heita ei õnnestunud) 
ja tossav sigaret “Priima”. Tiitri ja 
tsentrifuugi palju tahad, sardooni-
lise naeratuse saatel said teada, et 
viga on elevandi suurune.

Ülle Leissoo (Elur) meenutab: 

Väike meenutus meie armastatud 
dotsent Ilmar Krusest. Kui alga-
sid tehnoloogia praktikumid, hak-
kasid ka meie õpingud selgemaid 
piirjooni võtma ja üha rohkem 

selgus, mida ma siia õppima tulin 
(kuigi hiljem pole mul olnud pal-
ju võimalusi assisteerida). 
Praktikumis istusime tähestiku-
lises järjekorras Altsaar, Ainson, 
Elur ja selles seltskonnas tõsiseks 
jääda oli peaaegu võimatu.

Loomulikult vürtsitas dotsent 
Kruse meie mitteoskamisi selli-
ses stiilis nagu,& nimesid nimeta-
mata, aga seda lihtsat valemit ei 
teadnud ka paar aastat tagasi üks 
teine proviisor, no praegu ta töö-
tab peavalitsuses. Või, et nimesid 
nimetamata, aga nii elementaarset 
vastust ei teadnud ka proviisor, 
kes just võttis vastu Lasnamäe 
Apteegi juhataja koha.

Huvitav asi oli ka kopeerpaber, 
mille ülivajalikkusest on praegu 
raske aru saada. Kui loengusse 
polnud tahtmist minna, siis sai 
paluda kedagi, kes loengu läbi 
kopeeri kirjutaks. Tavaliselt tegi 
seda Maie, sest tal oli kalligraa!-

Värsked proviisorid pärast lõpuaktust

Lennud
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line käekiri ja oli harilikult ka 
loengus kohal, kui me just koos 
teise poolde ei läinud. ( st. liitu-
sime loenguga pärast esimest 
vaheaega).
Raske ja huvitav aeg oli!

Kalle Kurvits meenutab: 

Sattusin farmaatsiat õppima juh-
uslikult. Kõrghariduse omanda-
mise soov oli kindel, motivatsi-
ooni lisas vastumeelsus ähvardava 
vene sõjaväe ees. Oli oht mitte 
sisse saada, sestap tuli leida eriala, 
mis pole vastumeelt ja kuhu võiks 
sisse saada. Olnuks paremad kesk-
kooli hinded, oleksin riskinud 
ravisse proovida.

Kursuselt on esimesed mälestused 
seoses probleemidega ühiselamu-
kohaga. Tänavale siiski ei jäetud, 
majutati Leningradi 89 ühika 
keldris olevasse spordisaali. Mi-
nuga samas rühmas oli Ilmar 
London, kes ütles, et tema toas 
on vaba koht, selle saamiseks tuli 
komandandile shokolaad viia ja 
köhida veidi, London rääkis selle 
juurde juttu minu kehvast tervi-
sest.
Toas 233 oli 4 kohta, varsti aga 5 
inimest, Ilmari naine magas ka 

seal mõnda aega, mahtusid kena-
sti pisikesse reformvoodisse. Naise 
nahka tal see kool läks ka.Teised 
toanaabrid olid Mihkel Leiner ja 
Üllar Lõuk, meditsiiniringkonnas 
tuntud nimed.

Esimesed eksamid olid kõrgem 
matemaatika ja NLKP ajalugu, 
mille tegin 5-le. Piisas programmi 
ümberjutustamisest, lisades sinna 
sobivaid epiteete (kangelaslik 
jms). Matemaatikas kukkusin aga 
läbi, olin end varustanud abivahe-
nditega, aga ei viitsinud neidki 
korralikult teha. Käsikaudu tuli 
õige puks leida, hõlma alt pidi 
neid lugema, osasid teemasid ar-
vasin niigi teadvat ja et lugemine 
sassi ei läheks, panin tühja lehe 
vahele. Otsustaval momendil tõm-
basin 2 sellist valget piletit.

Kursusel tekkisid ruttu uued sõb-
rad ja suhted. Teine kursus algas 
kolhoosis Põlva lähedal Kiumas, 
osa olid teises külas. Seal võtsime 
kartuleid ja õhtuti pidasime pidu. 
Viina oli poes vähe ja monopolid 
aitasid hädast välja. 3-toalises tüh-
jas korteris olime meie Tõnisega 
keskmises toas, Maano, Vambo ja 
Eduard köögis ja tüdrukud teistes 
tubades. 

Vambol oli huvi taimede ja seente 
vastu ja teisalt otsustas ta endale 
kohe tüdruksõbra leida, tehes  ot-
sekoheseid ettepanekuid kenale 
kursuseõele Reginale, kes kohkus 
sellest ja hakkas otsima kaitset 
minult, sellest ajast oleme koos. 
Vambo korjas selle peale punast 
kärbseseent, sõi sellest pool ära ja 
läks metsa, pannes meid muretse-
ma, mis nüüd juhtub, aga ei juhtu-
nudki midagi.

Lisaks sain juurdepääsu konspek-
tidele. Ise ma kirjutada ei viitsinud 
ja mida olingi konspekteerinud, 
seda ei osanud ise pärast lugeda.
Hiljem tekkis kursusel veel teinegi 
paar, kes on siiani koos, Maano ja 
Helle, meie parimad sõbrad.

Õppetööst. kahel esimesel aastal 
oli mul 6 kolme, kolmel viimasel 
aga 1 neli, tänu Regina konspekti-
dele ja korralikumale elustiilile ja 
muidugi sellele, et kolm viimast 
aastat toimus õppetöö põhiliselt 
juba koduses farmaatsia kateedris.

Saime tööle jääda Tartusse. Praegu 
on meil enda apteegid, töötame 
koos. Lapsed, poeg ja tütar on 
suured, olen juba vanaisa.

ENSV meenutamine on praegu 
moes. Vaatasime Maanoga meie 
Tähtvere tänava erakas Breznevi 
matust, võtsime napsi kadunukese 
mälestuseks, olime kohutavalt 
“kurvad” kui kuulsime kirstu 
kolksu. Maano rääkis verivosti 
tegemisest ....

2002. a kursuse kokkutulekul 
armastatud kursusejuhendaja 

dots. Toivi Hinrikuse juures

Lennud
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Anneli Kuuse (tollal nimedega 
Marlen ja Selge) meenutab: 

Meie õpiaastad Tartu Ülikooli far-
maatsia osakonnas langesid stag-
naaja “kuldaega” 1977 - 1982. 

Meenuvad niisugused toredad 
söögikohad Tartus nagu Tempo 
dieetsöökla ja hautatud kapsa-
lohud sulavõiga, Keemiahoone 
puhvet ja kotletivõileivad, Võidu 
pukk ja kooreklops härjasilmaga. 
Võidu pukis oli tollal väga äge 
jooksev lint söögileti all, kuhu sai 
pärast söömist kohe ise mustad 
nõud peale panna ja mis seejärel 
“ära sõitsid”.  

Mõned pikantsed seigad hilise-
matest “prominentidest”: 
Lembit Allikmets arstiteaduskon-
na dekaanina ja tema armutu võit-
lus suitsetamisega. Mitu korda 
juhtusin laupäeva õhtul ühika 
köögis olema, kui ta oma kont- 
rollreidi korraldas ja suure kisaga 
sisse tormas. IV kursuse talvel oli 
nii, et teadusliku kommunismi või 
oli see teadusliku ateismi arves-

tuse tegemiseks pidime minema 
Mart Siimanni juurde koju, Täht-
verre. Ukse avas meile sm. Sii-
mann õhtusel ajal aga hommiku-
mantlis. Siis tundus see natuke 
hirmutav, praegu tagasi mõeldes 
aga küllap oli tal lihtsalt talvisel 
ajal kodus külm... 

Ekstreemne kogemus oli 1980. 
aastal III kursuse farmakognoosia 
alane praktika Ukrainas, Lubnõs 
- “maailma suurimat” palderja-
nipõldu vaatamas. Elasime kuu-
rides, sealsamas kuivatati palder-
jani juurikaid ja nende hunnikute 
vahel põrandal olid meie madrat-
sid. Palderjani aroom oli nii tugev 
ja uimastav, et keegi ei kahelnud 
selle rahustavas toimes. Õues oli 
kaev, kust sai vana plekkämbriga 
vett ja mida juuste pesemiseks 
soojendati päevinäinud keedu-
spiraaliga. Kuna see võttis meele-
tult kaua aega, siis pesid mitu 
tüdrukut samas ämbritäies vees, 
enne kui see ära valati. Toidupoes 
müüdi ainult limonaadi ja baran-
kasid. Pärast meie saabumist sin-
na, lõppesid otsa ka barankad. 

Teadmised ja suhtumise ravimi-
tesse nagu näiteks “iga ravim on 
mürk...etc”, mis me ülikoolis 

omandasime, püsivad aga visalt 
meeles. Kuigi ma pole juba 20
aastat apteegis töötanud, suhtun 
ravimitesse ikka endiselt kui mür-
kidesse. Nali. 

Suured tänud meie toredatele ja 
värvikatele õppejõududele! 

Üleval: Praktikum katsepõllul

All: Meeleolukas õhtu ühel EFS 
suveseminaril

Anneli Kuuse saab 
lõpudiplomi

Lennud
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Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Maret Maripuu 
sõnul toetab Reformierakonna fraktsioon 
õiguskantsler Indrek Tederi ettepanek üldapteegiloa 
väljaandmise ja muutmise piirangu kohta.
&
Maripuu tõstab esile vajadust analüüsida 
rahvusvahelist praktikat ja nii leida Eestile kõige 
optimaalsem lahendus.& „Niivõrd olulise teema 
nagu apteegi asutamispiirangute kaotamise edasistel 
aruteludel peavad osalema kõik huvitatud osapooled. 
Edasisi otsuseid tehes peame lähtuma sellest, kuidas 
tagada inimeste põhiseaduslik õigus – õigus tervise 
kaitsele,’’ rõhutas parlamendisaadik.

Euroopa Liidu Farmaatsialiit (PGEU) pöördus Riigi-
kogu, sotsiaalministri ja õiguskantsleri  poole soovi-
tusega säilitada Eestis täna kehtivad apteekide asuta-
mispiirangud, et kindlustada elanikkonna ühtlane 
ravimitega varustamine.

PGEU peasekretär John Chave`i sõnul tooks asuta-
mispiirangute kaotamine kaasa negatiivse mõju ap-
teegiteenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile ning 
Eesti patsientide heaolule. Ta soovitas tungivalt säili-
tada Eestis olemasolevat nn maa-apteekide kaitsere-
gulatsiooni, sest see on parim patsientidele ja tervis-
hoiusüsteemile.

Pöördumises märgib Chave, et paljudes Euroopa rii-
kides on kehtestatud konkreetsed demograa!lised ja 
geograa!lised kriteeriumid apteekide asutamiseks.
„Erinevates riikides läbi viidud uuringute, aga ka 
praktika najal võib väita, et piirangute kaotamisel lii-
gub hulk maal tegutsevaid apteeke majanduslikult 
atraktiivsematesse piirkondadesse. Seetõttu võib näi-
liselt apteekide arv suureneda, samas kui teenuse kät-
tesaadavus väheneb oluliselt, “ lausus Chave.  

Eestis puudub igasugune vajadus soodustada linna-

Reformierakonna fraktsiooni pressiteade 16.10.2012
Maret Maripuu: Apteegiteenus peab maapiirkondades säilima

&Maripuu sõnul leidsid nii põhiseadus- kui 
ka sotsiaalkomisjon, et formaalne vastuolu 
ravimiseaduse ja põhiseaduses sätestatud vahel 
on olemas. Samas leidsid mõlemad komisjonid, 
et&põhiseadus sisaldab ka sotsiaalriikluse põhimõtet 
ning igaühe õigust tervise kaitsele.
&
„Samas pean oluliseks rõhutada, et võimalikke 
muudatusi tehes peab seisma selle eest, et 
apteegiteenus maapiirkondades ei kaoks. 
Apteegiteenus ei ole tavapärane äritegevus, vaid 
eelkõige on apteegiteenus tervishoiuteenuse osa,“ 
lausus Maripuu.

des uute apteekide teket, kuna Eestis on juba praegu 
apteekide suhtarv elaniku kohta tunduvalt suurem 
kui Euroopa Liidus keskmiselt, rõhutas Chave.

Chave`i sõnul puuduvad tõendid, et turu liberali-
seerimise tagajärjel tekib apteekide vahel suurem 
konkurents ja langevad ravimite hinnad. Vastupidi, 
Euroopas tehtud uuringute ja erinevate riikide koge-
muste põhjal apteegituru liberaliseerimisel ravimite 
hinnad ei lange, küll aga kaasnevad negatiivsed kõr-
valmõjud: apteegid kuhjuvad linnadesse maapiir-
kondade arvel, apteekide jätkusuutlikkus väheneb. 
Mitmed riigid on olnud sunnitud seetõttu piirangud 
taastama pärast nende kaotamist (värskeim näide 
Ungari, kes kaotas piirangud 2006, kuid taastas need 
2011).

Ta lisas, et ka Euroopa Kohus on kinnitanud apteegi 
asutamispiirangute õiguspärasust , sest see tagab tee-
nuse territoriaalselt ühtlase teenuse jaotuse. 
Euroopa Liidu Farmaatsialiit (Pharmaceutical  Gr-
oup of the European Union, PGEU) on organisa-
t-sioon, mis esindab üle 400 000 apteekri üle 
Euroopa Liidu.

PGEU pressiteade 03.10.2012 

Euroopa Liidu Farmaatsialiit soovitab säilitada apteekide 
asutamispiirangud 
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Ravimiamet annab teada 04.12 2012

Apteekide erialane tegevus 2012. aasta III kvartalis
2012. aasta kolmandas kvartalis tegutses 305 põhi-
apteeki ja 166 haruapteeki. Üldapteekide kogukäive 
III kvartalis oli 61,6 miljonit eurot, mis võrreldes 
2011. aasta sama perioodiga on suurenenud 6,5%. 
Kogukäibest moodustas ravimite käive 78% ja muude 
kaupade käive 22%. Nimetatud perioodil töötas üld-
apteekides 787 proviisorit ja 592 farmatseuti. 
 
Tegutsevaid haiglaapteeke oli III kvartalis 23, millel 
oli 1 haruapteek. Haiglaapteekide kogukäive 2012. 
aasta III kvartalis oli 17,8 miljonit eurot, mis võrrel-

des eelmise aasta kolmanda kvartaliga on suurene-
nud 8%. Kogukäibest moodustas ravimite käive 73% 
ja muude kaupade käive 27%. Haiglaapteekides töö-
tas sel perioodil 70 proviisorit ja 37 farmatseuti. 
 
Tegutsevaid veterinaarapteeke oli kolmandas kvar-
talis 5. Veterinaarapteekide kogukäive oli 0,2 miljonit 
eurot, mis võrreldes 2011. aasta sama perioodiga on 
vähenenud 14%. Kogukäibest moodustasid 44% ravi-
mid ja 56% muud kaubad. Veterinaarapteekides töö-
tas III kvartalis 9 veterinaararsti. 

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) pöördus täna aptee-
kide asutamispiirangute tühistamise küsimuses Riigi-
kogu sotsiaal- ja põhiseaduskomisjoni poole palvega 
selgitada välja, kas õiguskantsler Indrek Teder on an-
tud küsimuses tegutsenud erapooletu ja sõltumatuna. 
Õiguskantsleril on asutamispiirangute küsimuses sel-
ge ja tugev huvide kon%ikt, sest ta on olnud 2005. 
aastal selle sama teemaga seotud. Õiguskantsleril on 
põhiseadusest tulenev kohustus olla sõltumatu.

EAÜ väljendab sügavat muret õiguskantsler Indrek 
Tederi vastuolulise käitumise pärast ning viitab vaja-
dusele kaaluda, kas Õiguskantsleril on sobiv osaleda 
apteegituru edasist saatust puudutavas arutelus huvi-
de kon%ikti tõttu.

Huvide kon%ikt seisneb selles, et 2005. aastal pöördus 
EAÜ vandeadvokaat Indrek Tederi poole, et ta hin-
daks apteekide asutamispiirangute kehtestamise 
seaduseelnõu kooskõla põhiseadusega. Indrek Teder 
teostas põhjaliku analüüsi, milles ühemõtteliselt ja 
selgelt asus järgnevatele seisukohtadele plaanitavate 
muudatuste suhtes. Teder väitis oma analüüsis, et 
kehtestamisel olevad asutamispiirangud on seadus-
likud, sest on kooskõlas nii põhiseadusega kui ka Eu-
roopa Liidu õigusega. Toonase Tederi analüüsi koha-
selt ei moonuta piirangud ettevõtlusvabaduse ole-
must, kuna apteegipidamise õigus säilib. Samuti tõi 
advokaat Teder välja, et piirangud on kasulikud nii 
rahva tervisele kui ka apteegisektori arengule, sest 
need ei mõjuta ravimite hindu (riik kontrollib ravi-
mite juurdehindlusi). Piirangute rakendamise taga-

järjeks ei olnud toonase Tederi analüüsi kohaselt et-
tevõtlusvabaduse äravõtmine, vaid valdkonna edasi- 
se arengu suunamine ühiskonnale kasulikumal viisil.

„Oleme hämmastusega jälginud meie toonase nõus-
taja seisukohtade metamorfoosi. Indrek Teder väljen-
dab täna seisukohti, mis on risti vastupidised varase-
matega. Oleme juhtinud korduvalt tähelepanu tõsi-
asjale, et õiguskantsleri analüüs on kallutatud, sest ei 
käsitle üleüldse negatiivseid tagajärgi, mida apteekide 
asutamispiirangute kaotamine kaasa tooks,“ komme-
nteeris Apteekide Ühenduse juhataja Kadri Tamme-
puu. 

Tammepuu sõnul on jäänud seni arusaamatuks, miks 
Teder tippjuristina ignoreerib apteekide asutamis-
piirangute seaduslikkust kinnitanud Riigikohtu ja 
Euroopa Kohtu lahendeid. 

„Erapooletu ja argumenteeritud diskussiooni asemel 
kasutab õiguskantsler demagoogilisi loosungeid. See 
on tekitanud apteekrites tõsiseid kahtlusi selles osas, 
kelle huve ettevõtlusvabaduse laiendamise vajadusest 
rääkis õiguskantsler esindab. Tõsiasi, et Teder isikli-
kult on oma seisukohti sajaprotsendiliselt revideeri-
nud, annab meie kahtlustele selge aluse“ lisas 
Tammepuu.

EAÜ loodab, et Riigikogu komisjonid kaalutlevad 
õiguskantsleri erapooletust apteegituru tulevikku 
puudutavas diskussioonis. 

EAÜ pressiteade 06.12.2012
Eesti Apteekide Ühendus: kahtleme Tederi erapooletuses
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Ravimiamet teeb järelevalvet mit-
mete ravimitega seotud valdkonda-
de üle. Järelevalvetegevus seondub 
eelkõige ravimite käitlemisega, mis 
seisneb ravimite käitlemiskohtade 
inspekteerimises, et kontrollida ra-
vimite säilitamist, väljastamist ja 
teisi ravimite kvaliteedi ja ohutuse 
tagamiseks seatud nõudeid. Lisaks 
teeb Ravimiamet järelevalvet ka 
bioloogiliste preparaatide käitlemi-
se üle ning kontrollib Eestis kasuta-
tavate ravimite kvaliteedi vastavust 
laboratoorselt. Patsientide õiguste ja 
ohutuse tagamiseks on Ravimiameti 
pädevuses järelevalve kliiniliste ra-
vimuuringute teostamise ning ravi-
mireklaami nõuetele vastavuse üle.

Ravimite käitlemise järelevalve
Ravimiamet teeb järelevalvet ravi-
mite käitlemise üle apteekides, ra-
vimite hulgimüügi- ja tootmisette-
võtetes ning vajadusel teistes ravi-
mite käitlemiskohtades (tervishoiu- 
ja veterinaarteenuse osutajad, müü-
giloa hoidjad).
I poolaastal tehti inspektsioone 
järgmiselt:

!" 96 üldapteegis ja nende 
haruapteekides, sealhulgas 
uute apteegiruumide üle-
vaatused;

!" 6 haiglaapteegis;
!" 10 hulgimüügiettevõttes, sh 

ruumide ülevaatused;
!" 4 ravimite tootmiskohas, sh 

1 ravimitootja inspektsioon 
hulgimüügi ulatuses;

!" 3 veterinaarteenuse osutaja 
juures;

!" 2 tervishoiuteenuse osutaja 
juures;

!" 1 tegevusloata ettevõttes;
!" 1 ravimite näidiste jaga-
!" mise kontrollimine müügi-

loa hoidja juures.
Odavamate ravimite kättesaadavuse 
parandamiseks pöörati üldapteeki-
de järelevalves jätkuvalt tähelepanu
piirhinnast odavama või piirhinna-

ga võrdse hinnaga ravimite müügil-
olekule. Piirhinnaaluste ravimite 
kättesaadavust kontrolliti 54 aptee-
gis. Neist 15 apteegis ei olnud müü-
gil ühte või mitut piirhinnaalust ra-
vimit (keskmiselt teostati ühes ap-
teegis kontrolli 16 toimeaine osas). 
Järelevalve tulemusena võib märki-
da, et odavamate ravimite kättesaa-
davus kodanikele on paranenud 
võrreldes eelmise aasta sama peri-
oodiga ning paljudes apteekides on 
juurutatud süsteem, et tagada piir-
hinnaaluse ravimi müügilolek.
Kontrolliti ka kõlbmatute ravimite 
käitlemist, sh kõlbmatute ravimite 
vastuvõtmist tarbijatelt. Kontrolli 
ravimite tarbijatelt vastuvõtmise 
osas tehti 14 apteegis. Enamikes ap-
teekides võeti kõlbmatud ravimid 
vastu probleemideta, kuid esines ka 
neid, kus keelduti ravimeid vastu 
võtmast. Apteekritele selgitati koh-
ustust ravimite vastuvõtmiseks.
Sagedasemad rikkumised apteeki-
des olid seotud piirhinnaaluste ra-
vimite puudumisega, üksikuid rik-
kumisi esines ka ravimite valmista-
misel ja kontrollimisel. Näiteks sel-
gus järelevalve käigus, et ravimite 
valmistamiseks kasutatavad kaalud 
olid taatlemata, apteegis valmista-
tud ravimeid ja puhastatud vett ei 
saadetud Ravimiameti laborisse 
regulaarseks kontrolliks, valmista-
misruumide ventilatsioon ei ole 
mõõdistatud või mõõdistuse doku-
mendid ei olnud kohapeal kättesaa-
davad. Puudusi esines ka ravimite 
arvestuse pidamisel ning kõlbma-
tute ravimite hävitamise korralda-
misel. Samuti esines juhtumeid, kus 
apteegist oli patsiendile väljastatud 
vale ravim.

Ravimite hulgimüügiettevõtete jä-
relevalves pöörati tähelepanu nende 
ravimite müügiloleku kontrollimi-
sele, millele on kehtestatud piirhind 
ja sõlmitud hinnakokkulepe (st eel-
datavalt odavaimad ravimid). 

Ettekirjutus odavamate ravimite 
müügiloleku tagamiseks tehti kahe-
le hulgimüügiettevõttele. Leiti puu-
dusi ka kvaliteedisüsteemi rakenda-
misel (nt tööeeskirjad ei olnud aja-
kohased, vastutavad isikud olid 
määramata, ettevõttesisest kont-
rolli ei tehtud) ning transporditin-
gimuste osas. Vigu esines ka Ravi-
miametile esitatud aruannetes.
Veterinaarteenuse osutajate juures 
oli puudusi ravimite arvestuse pida-
misel ja säilitamisel, samuti tuvas-
tati müügiloata ravimite ning aegu-
nud ravimite kasutamist. Veteri-
naarteenuse osutajaid kontrolliti 
koos Veterinaar- ja Toiduametiga. 
Tervishoiuteenuse osutajate juures 
esines puudusi ravimite säilitamisel 
ja arvestuse pidamisel ning aegu-
nud ravimite eraldamata jätmisel 
kasutatavatest ravimitest.

Kokku tehti tegevusloaga käitleja-
tele 11 ettekirjutust ning ravimite 
käitlemise tegevusloata käitlejatele 
(tervishoiu- ja veterinaarteenuse 
osutajad) 3 ettekirjutust. Üks ette-
kirjutus võib sisaldada mitut erine-
vat rikkumist. Ravimiameti ettekir-
jutuse mittetäitmise eest rakendati 
sunniraha kolmele apteegile, sum-
mas 600 eurot.

Ravimiamet tegi I poolaastal 7 väär-
teootsust ravimite käitlemisnõuete 
rikkumise eest. Väärteootsustega 
määratud rahatrahvid olid kokku 
summas 6400 eurot. Väärteootsu-
sed tehti vale ravimi väljastamise, 
kõlbmatute ravimite käitlemisnõu-
ete rikkumise, psühhotroopsete 
ainete arvestuse nõuete mittetäit-
mise ja ravimite valmistamisnõuete 
rikkumise eest. Ühes apteegis osutas 
apteegiteenust erialase hariduseta 
isik. Hulgimüügiettevõttele määra-
ti rahatrahv ravimite sisseveost 
teavitamata jätmise ning kvaliteedi-
süsteemis esinenud puuduste eest.

Ravimiameti järelevalvetegevused 2012. I poolaastal
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Apteekrite kultuurireis 2013 – 
Provence Prantsusmaal

Provence, see tähendab: oma-
pärane arhitektuur, rooma-aegsed 
varemed, lavendel, trühvlid ja 
ürdid, lambakarjused, provansaali 
road ja vein, petangi mängimine 
varjulise plataani all ja turud. 
Provence’i turud ei ole mitte 
ainult ajale vastu pidanud, vaid 
ka õitsevad ja seda juba peaaegu 
viissada aastat. On olemas Frede-
ric Mistral, poeet ja Nobeli 
preemia laureaat. Lisaks on ole-
mas le mistral, tuul ning sõna, 
mis seostub Provence’iga peaaegu 
sama sageli kui lavendel. Väikesed 
lavendlikimbukesed kappi riputa-
tuna lisavad sinitaeva kuumade 
päevade mälestusi argiellu. 
Provence, mida kogete, on 
Provence, mille lõhnu tunnete - 
lavendel, küüslauk, kohvikud, 
ürdid, trühvlid, pastis. 

Provence’i kõrval hõlmab 
reis ka mitmeid kauneid 
Languedoci vaatamisväärsusi. 
Antud programmis on kõik 
see suurepäraselt ühendatud - 
rannapuhkus koos kultuuriga.

1. päev LEND TALLINN-NIZZA

2. päev CAMARGUE - AIGUES 
MORTES – SAINTES MARIES 
DE LA MER
Tutvume Camargue’i piirkonnaga, 
kus võib sageli näha %amingosid, 
valgeid hobuseid ja musti härgi. 
Jalutame keskaegses Aigues Mor-
tese linnas, mille õitseng langeb 
Louis IX aega 13. sajandisse.&& 

Järgmisel aastal on Eesti Apteekrite Liidul koostöös Germalo reisibürooga plaanis teha 
tutvust Provence piirkonnaga Prantsusmaal. Reis kestab kaheksa päeva ning toimub 2. 
septembrist kuni 9. septembrini 2013. Reisi maksumus on 879 ".

Saintes Maries de la Mer linn on 
ilmselt saanud oma nime laeva-
huku läbi elanud pühade Mariade 
järgi.& Egiptusest pärit mustlaste 
pühaku Saara tõttu kujunes 12. 
sajandist pärit romaani stiilis 
kirik hiljem Euroopa mustlastele 
palverännupaigaks. Mariad olevat 
legendi kohaselt sängitatud kiri-
kusse, Saara on krüptis.&Tutvu-
maks Camargue’i loodusega, 
pakume soovijatele laevasõitu.

3. päev#GORDES – 
ROUSSILLON
Gordes on romantiline Provence’i 
väikelinn, mis on kuulsust kogu-
nud ka Peter Mayle romaani alu-
sel vändatud menu!lmi Hea Aasta 
tõttu. Gordesi lähedal külastame 
oliivõli tehast. Ainult umbes 3 %
oliiviõlist, mis toodetakse Vahe-
mere piirkonnas, on pärit Pro-
vence’ist. Kohalikud tootjad on 
teadlikult otsutanud eelistada 
kvaliteeti kvantiteedile. Võimalus 
külastada ka lavendli muuseumi.& 
Roussillonist avanevad kaunid 
vaated ümbruskonnale. Võtame 
ette matka ookri kivimurrus. 
Ookrit kaevandati seal enim 19. 
sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, 
tooteid eksporditi üle maailma. 
Naudime kauneid vaateid ooker-
kaljudele. Legendi kohaselt olevat 
kunagi ammusel ajal võitluses 
langenud inglite sõnakuulmatu 
väe veri värvinud maapinna 
punaseks ning oligi sündinud 
ooker. Ooker oli juba eelajalooline 
jumestusvahend. Roussillon on 

ilmselt kõige tuntum ja külas-
tatum leiukoht.

4. päev PUHKUS RANNAS VÕI 
EKSKURSIOON: AVIGNON 
- CHATEAUNEUF DU PAPE - 
LES BAUX 
Vaba päev rannas. Soovijatele 
päevane ekskursioon lisatasu eest. 
Sõidame Avignoni linna, mis on 
tuntud ka „paavstide linnana“ sest 
14. sajandil andis Prantsusmaa 
kuningas paavstidele uue asukoha 
ning nn „Avignoni vangipõli“ kes-
tis paavstidel siin lausa 68 aastat. 
Jalutame Avignoni vanalinnas 
ning vaatame ka Palais des Papes’i 
ehk paavstilossi. Külastame Chat-
eauneuf du Pape’i viinamarja 
piirkonda. Koha nimi pärineb 14. 
sajandil siin asunud paavstide 
suveresidentsist. Viinamarjaaiad 
pakuvad alati esteetilist ja sot-
siaalset naudingut. Degusteerime 
maailmakuulsat veini. Sõidame 
lähedalasuvasse Les Baux de 
Provence’i linna. Linn asub kalju 
otsas ning sellest ka linna nimi 
– Li Bais on provansaali keeles 
kalju.&

5. päev MARSEILLE – IFI 
KINDLUS - CASSIS
Sõidame Marseille’sse. Vaatame 
Marseille linnapanoraami Jumala-
ema kiriku juures. Jalutame sada-
ma piirkonnas, kus võib proovida 
kuulsat kalasuppi bouillabaisse’i. 
Võimalus külastada I! saart, kus 
Alexander Dumas romaani-
kangelane krahv Monte Cristo 
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vangistuses oli. Dumas ütles 
kunagi, et ajalugu on nael, mille 
otsa ma riputan oma lood. 
Tsiteerides Peter Mayle’i: “Näib 
olevat ühildamatu, et sellise sünge 
ajalooga paigal on nii imekaunis 
ümbrus.” Jalutame Cassisi külas, 
mis näeb välja kui piltpostkaart.

6. päev PUHKUS - SETE - 
VALMAGNE
Hommikupoolikul puhkus. 

Seejärel külastame Languedoci 

piirkonnas asuvat Sete’i 

poolsaart, mida sageli nimetatakse 

Languedoci Veneetsiaks. Sete 

on kosmopoliitne sadamalinn, 

mida ilmestab palju kanaleid. 

Jalutuskäik linnas  näeme 

Quartier bas ja Quartier haut 

linnaosa. Sete’i ümbrus on 

tuntud austrite kasvatuse poolest. 

Külastame 12. sajandist 

pärinevat Valmagne kloostrit, mis 

on 

ümbritsetud kaunist keskaegsest 

aiast. Soovijatele veini 

degusteerimine.

7. päev#ARLES – NIMES - PONT 
DU GARD
Tänasel päeval on võimalus 

tutvuda vanade roomlaste 

pärandiga. 2000 aastase ajalooga 

Arles’is on palju vaadata. Teeme 

jalutuskäigu linnas – vana rooma 

teater ja areen, foorumi väljak. 

Arles’i linna nimega seostub 

kahtlemata ka nimi Van Gogh. 

Tõepoolest – just siia tuli Van 

Gogh 1888 aastal otsima „seda 

erilist valgust”.  Külastame 

Nimes’i, kus on kaunilt 

ühendatud roomlaste aegsed 

ehitised kaasaegse arhitektuuriga. 

Ekskursiooni käigus näeme 

hästi säilinud Rooma areeni ja 

templit. Seejärel vaatame kuulsat 

ja tõeliselt võimast vanarooma 

akvedukti Pont du Gardi, mis 

annab suurepärase ettekujutuse 

roomlaste ehituskunstist.

8. päev LEND NIZZA-TALLINN

Reisile registreerimine

Registreerimine reisile on alanud. 
Esimesed püsikliendid on juba 
kirjas. Ootame kõiki, kes seni ei 
ole sellist reisi ette võtnud, meiega 
liituma.
Oma osavõtusoovist palume teid 
teada anda Eesti Apteekrite Liitu 
Ele Graubergile, e-posti aadressil 
koolitus@apteekriteliit.ee või 
telefonil 662 1054.
Registreerimise tähtaeg on : 
15. märts 2013

Üleval: Kuulus Pont du Gard sild
Paremal: Vaade Arles´e linnale

All: Provence piirkonna tüüpilised lavendlipõllud
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Apteegiteenuse kvaliteet on ühiskonna aina suurema tähelepanu all. Suurenenud on elanikkonna nõudlikkus 
apteegiteenuse suhtes, samuti on suurenenud apteekrite endi nõudlikkus oma eriala vastu. Seetõttu valmis 2012 
aastal apteegiteenuse kvaliteedijuhis, mille koostamise eesmärk on tänaste teadmiste ja võimaluste seisukohast 
parima võimaliku apteegiteenuse määratlemine Eestis ning selle hindamise võimaluste leidmine. Konverentsil 
tutvustavad töögrupis osalenud proviisorid hiljuti valminud apteegiteenuse kvaliteedijuhist ja arutatakse meie 
eriala jaoks olulisi küsimusi. 

Apteegiteenuse kvaliteedijuhis praktiku laual

Teabepäev 24. jaanuaril Tallinnas Rahvusraamatukogus ja
25. jaanuaril Tartus Nooruse 1.

KAVA

11.00 – 11.15  Tervitussõnad ja sissejuhatus
    Helve Monvelt, EAL
11.15 – 12.05                 Kvaliteetne raviminõustamine on oluline nii patsiendile kui ka apteekrile
    Daisy Volmer, TÜ Farmaatsia instituut
    Janika Tähnas
12.05 – 12.35                 Tervisenäitajate mõõtmised apteekides – turundus või tervishoiuteenus?
    Andre Vetka, Marja Apteek
12.35 – 13.10                 Ravimite valmistamine apteegis, ideaalis ja tegelikkuses
    Kai Kimmel, Paide Vee Tänava Apteek
13.10 – 14.40  Lõuna
14.40 – 15.20                Ravimite käitlemine; ravimivõltsingud – uus väljakutse apteekrile
    Triinu Entsik-Grünberg, Tõnismäe Tänava Apteek
    Gert Klaasen, Ravimiamet
15.20 – 15.50  Meie kätes on kliendi ja kolleegi rahulolu
    Kadri Tammepuu, Terve Pere Apteek OÜ
15.50 – 16.15  Apteek praktikabaasina, apteekri elukestev õpe
    Anne Viidalepp, Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek
16.15 – 17.00  Päeva kokkuvõte, arutelu

Helve Monvelt, EAL
 

Teabepäev on tasuta, registreerida palume aadressil: seminar@ravimiamet.ee


