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Ülevaade Eesti Farmaatsia Seltsi
tegevusest
Andre Vetka, proviisor, EFS-i juhatuse liige

8. novembril 2012 toimus Tartus Eesti Farmaatsia
Seltsi töökoosolek. Koosolekul oli üle 50 osaleja ja on
rõõm märkida, et mitmed osalejad registreerisid end
koosoleku käigus Eesti Farmaatsia Seltsi liikmeks.
Hetkel on Seltsis 136 liiget.
Järgnevalt anname „Eesti Rohuteadlase“ lugejale ülevaate koosolekul toimunust.
Seekordse sügiskoosoleku peateema oli farmaatsiaalane haridus. Farmaatsiaalane haridus loob vundamendi ja müürid kogu eriala tänasele kvaliteedile
ja edasisele arengule. Teema on ka väga aktuaalne
– kõrgharidusreform hakkab võtma konkreetsemaid
jooni ja lähiajal on vajalik sõlmida erialaseltside, Sotsiaal- ja Haridusministeeriumide vahel farmaatsiahariduse koolitustellimuse konsensusleping.
!"#$%&''%'()&*+,)-).)&-/0)+1)#$+23+,4'5)%%'4+6)),+
Veski teemal „Farmaatsiaalane haridus Euroopas ja
Eestis“. Prof. Veski andis ülevaate farmaatsiaalase
kõrghariduse õppemudelitest Euroopa riikides ja seda
valdkonda reguleerivatest EL-i õigusaktidest. Riigiti
erinevad nii õppekavade pikkused kui ka õppeainete
osakaal ülikooli programmis. Osade riikide õppekavades on rohkem tähelepanu pööratud keemiapõhistele
ainetele, teistes farmatseutilisele tehnoloogiale ja kolmandates meditsiinivaldkonna ainetele. Eesti õppekava on muutunud pidevalt meditsiinipõhisemaks ja
märkimisväärselt on kasvanud ka sotsiaalfarmaatsia
ja kliinilise farmaatsia osakaal.
Arutleti ka selle üle, milline võiks olla Eestile sobiv
farmaatsiaalase kõrghariduse mudel.
7.)&-/0)()+894#/)/*0+0$%&*%%$''/$%+-4*1()1$+&"%$:*se üle, et kes siis ikkagi on proviisor. Jäädi seisukohale, et proviisor on eelkõige ravimpreparaatide ekspert. Samas ei ole see kaugeltki kõigile üheselt selge,
sest miks muidu tekivad küsimused ravimite müügist
&-*,(*%1)%+8-+,4';$$%'4$+4'(($%1<+!))1=.*+;-8-&%+1)):-+
laiemat selgitamist nii eriala ringis kui ka ühiskonnas
laiemalt.

64';<+>/04)+?)1&-+-/0$%+':-+).)&-/0)%+"();--1)+$/ternetiapteegist Eestis. Hetkel ravimeid interneti kaudu müüa ei tohi, kuid 2013 esimeses poole jõustatakse
tõenäoliselt seda valdkonda reguleerivad seadusandlikud muudatused. Ravimite müüki interneti teel võivad hakata osutama olemasolevad apteegid. Ravimite
kaugmüügil peab olema tagatud tasuta individuaalne
nõustamine proviisori või farmatseudi poolt ravimi
õigeks ja ohutuks kasutamiseks ning apteek peab tagama ühtsed müügi- ja tarnetingimused üle Eesti.
Prov. Toivo Soosaar esitas koosolekul sõnavõtu teemal „Apteeker kui tervishoiutöötaja temaatikast uue
EL direktiivi valguses“. Sel teemal saadeti kõigile seltsi
liikmetele ja farmaatsia üldsusele eraldi pöördumine.
Koosolekutel osalejatel oli võimalik tutvuda väljapanekuga farmaatsiamuuseumi patentika kollektsioonist. Esindatud olid Eestis ja välismaal 1920- ja
1930-ndatel toodetud originaalravimid. Võib öelda, et
näitus viis meid tagasi aega, kui innovatsiooniks olid
digitaalisepreparaadid ja leukoplast ning Eesti ravimitootjate eesmärgiks oli valmistada võimalikult suur
osa kohaliku ravimituru vajadustest.
Eesti Farmaatsia Seltsi juhatus tänab prof. Veskit põh8-($&*+8-+@*;$1-;-+).)&-/0)+))%1+/$/#+&=$&$+&''%'()&*(+'%-()8-$0+8-+4-;$:$A4:-1+>B1-;$%+-C$+))%1+&''%'()ku korraldamisel.
Kutsume kõiki kutsekaaslasi osalema Eesti Farmaatsia Seltsi üritustel ja koosolekutel!
Baltimaade farmaatsiaorganisatsioonide konverents
BaltPharm Forum toimub Leedus 18.-19. mail Palangas.
Traditsiooniline EFS-i Suveseminar toimub 7.-9. juunil 2013 kaunis Värska Sanatooriumis Põlvamaal ja on
järjekorras 50-nes!
Järgmine EFS-i töökoosolek toimub 2. aprillil Tallinnas Ida-Tallinna Keskhaigla konverentsisaalis aadressil Ravi 18.
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Head lugejad!

Kuid pöördugem hetkeks tagasi ajakirja alguse
lätetele, mida meenutab Ain Raal Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsist:
Sellest on möödunud juba 23 aastat, kui me oma erialast sügavalt hoolivate kolleegidega omaaegsele kutseajakirjale Eesti Rohuteadlane taas hinge sisse puhusime. Seda on märksa rohkem kui ennesõjaaegsel
perioodil (1926-1940), mil ajakiri omariikluse lõppe:$%)+1=.*+;-$0+DE+--%1-1+$(:*0-+%-$<+F(()%+'(/*0+&"((+
Eesti Rohuteadlase ühe eestvedaja rollist pärast kümneaastast tegutsemist kõrvale tõmbunud, pean aja&$48-+891&*;-(1+"@)&%+':-+;-$:%)&%+(-,%)&%<+!))1=.*+
on mul väga hea meel, et ajakiri endale 2000. a Eesti
Apteekrite Liidu näol uue, vastutustundliku ja suutliku väljaandja sai. Iga laps on vähem või rohkem oma
vanemate nägu, olgu need siis Farmaatsia instituudi või EAL juures ametis, paratamatult kisub ajakiri
vastavas suunas kreeni. Seega on toimunud uuendus
loodetavasti pöördelise, võiks isegi öelda – märgilise
– tähendusega. Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi
esindajana näen lisaks akadeemiliste sündmuste kajastamisele ajakirja üht tulevikusuunda selle pealkirja
kolmandas sõnas – TEADLANE. Farmaatsia ilma teaduseta oleks nagu laev ilma mereta.
Marika Saar Eesti Haiglaapteekrite Seltsist lisab
järgmised mõtted:
3&%:))()%1+7)%1$+-,1))&)4&'//-+%)-%G+=$#):$/$+%)(()+
kohatisest puudumisest või vähesusest oleme rääkinud juba aastaid. Tundub, et nüüd on jää hakanud
liikuma. Olgu selle tõenduseks siis fakt, et Eesti Rohuteadlane hakkab nüüdsest ilmuma nelja erialaorganisatsiooni koostöös.
President Ilves rääkis oma uusaastakõnes eestlaste

vähesusest ja üksteise hoidmisest. Eesti on tõepoolest
väike. Väike on ka Eesti apteekerkond. Aga seda enam
on väärtuslik iga apteeker ja meie väiksus võiks olla
eeliseks selles osas, et üksteist kergesti üles leiame ja
':-;-@)(+1$@)0-:-(1+(9C$+&9$:)<+!)0-+))%&9.+8*%1+)4$-(-%)%+:=.)%<+
Eesti Haiglaapteekrite Selts on pidanud omavahelist
koostööd ja kogemuste jagamist väga oluliseks. Ja
%)0-+ :$.)+ -$/*(1+ ':-+ ;9$&)%)+ '4#-/$%-1%$''/$+ %))%G+
vaid kõigi kutsekaaslastega, kus iganes nad siis ametis
'/<+H!))1=.*+'/+:)$(+;9#-+@)-+:))(G+)1+&''%1II+-8-&$4ja väljaandmise näol ühe reaalse väljundi on saanud
ja lubame omaltpoolt selle ühisosa edendamisele igati
kaasa aidata.
Jaak Koppel Eesti Farmaatsia Seltsist täiendab
omalt poolt:
Eesti Farmaatsia Selts soovib ajakirja veergudel avaldada artikleid ja ülevaateid farmaatsiast Eestis, maailmas ja naaberriikides. Kajastame Eesti Farmaatsia
Seltsi tegevust ning toome ära Seltsi koosolekutel
,))1*0+@*;$1-;-:-0+).)&-/0)0<+!-:*1$+1-@-:)+-;-(0-0-+&$48*1$%$+4-;$:$A4:-0)G+@*(#$:""8-1)G+-,1))&$0)+
8-+ 4$$#$-%*1*%1)+ 1II%1<H J''0-:)+ ,-&&*0-+ @*;$1-;-1+
lugemist kõigile farmaatsiaerialainimestele ning jäädvustada meie tänast päeva.
Eesti Farmaatsia Selts soovib edendada koostööd Eesti
farmaatsiaringkondade vahel. Selle koostöövilja kasvatamiseks on ajakiri Eesti Rohuteadlane igati sobilik
pinnas.
Soovime ajakirja uuendatud väljaandele edu ja kordaminekuid.
Eesti Apteekrite Liit valutab südant nii oma liikmete
kui eriala käekäigu pärast ühiskonnas ja võtab see1=.*+ -&1$$;%)(1+ '%-+ %)0-+ :=8*1-;-1)%1+ ,4'1%)%%$0)%1<+
Peame tähtsaks apteekri kui elukutse positiivset mainet. Märgilise tähendusega verstapost on siin Apteegiteenuse Kvaliteedijuhis. Püüdleme selle poole, et
Eestis teadvustataks apteeki kui tervishoiuasutust ja
apteekrit kui tervishoiutöötajat. Kutsume kõiki kutsekaaslasi aktiivselt kaasa lööma ajakirja väljaandmisel.
See on meie oma ajakiri ja siin võime asju nimetada
nende õigete nimedega. Läbi koostöö loodame juhtida
tähelepanu sellele, et farmaatsiaeriala spetsialistidel
on täita oluline roll tervema ühiskonna kujundamisel.

Juhtkiri

Nagu maailm on pidevas muutumises nii ka teie ees
olev ajakiri on kollektiivse toimetuse läbi saanud
mitmekülgsema sisu. 12 aastat on ajakiri Eesti Rohuteadlane ilmunud Eesti Apteekrite Liidu väljaandena
ja hoidnud kutsekaaslasi kursis erialal toimuvate
aktuaalsete sündmuste, ajalooliste tagasivaadete ja
seadusandluse keerdkäikudega. Neid teemasid kajastab ka edaspidi EAL. Et ajakirja sisu värskendada,
otsustasid EAL, EAFS, EFS ja EHAS oma jõud ajakirja
väljaandmisel ühendada ja muuta Eesti Rohuteadlane
Eesti farmaatsia organisatsioonide häälekandjaks.
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Haiglaapteek Eestis,
mis see on?
Marika Saar, kliiniline proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

KLMLNO+PMQ+RSMTTUP+KLMLQLUV

Kui mõelda haiglaapteegile, tulevad ilmselt esimese
,$(0$/-+%$(:)+).)+4**:$0+&*%&$(+@-$#(-+&)(04$&'44*sel, kus apteekrite ülesandeks on põhiliselt kastide
tassimine. Ehk haiglaapteegi põhilise funktsioonina
:=1():)+8*%1+))%&9.+('#$%1$($%)()+,''()()<+7%:-(1+1*()C+ @*(#$A4:-0)%1+ %--C*/*0+ &-*,+ ;-%1*+ ;=.-G+ %))+
riiulitele paigutada ja siis jälle osakondadele laiali
jagada. Tundub üsna igava tegevusena?
Kuna minu emagi oli haiglaapteeker, siis lapsepõlvemälestuste haiglaapteegist meenub veel suur, valge
ja iseäralikult lõhnav ruum, kus mitu valges kitlis
prouat tegeles pulbrite, salvide, mikstuuride ja muu
kokkusegamisega. Apteegi tagumisse ossa jäi ala,
kuhu põhjuseta minna ei tohtinud ja kus tehti steriile ehk steriilseid süstelahuseid ning kus asus ohtlik
aparaat nimega autoklaav. Pesuruumis solises päev
läbi vesi ja kaks kilepõlledega tädi oli ametis lõputu
pudelipesuga. Ja suured laoruumid täis mitmekümnekiloseid vatipalle ja hiigelsuuri marlirulle ning
erineva värvi ja lõhnaga pulbreid. Eriti tore oli suur
tünn glükoosipulbriga, kust sai seda lusikaga söömas
käia…
Kuidas käib elu tänases haiglaapteegis? Kus need apteegid asuvad? Mida seal peale kastide tassimise veel
tehakse?
Kõigile neile küsimustele püüame järgnevates Rohuteadlase väljaannetes vastuse anda ja lugejale haiglaapteegi köögipoolt tutvustada. Käesolevas numbris
()$-1)+ "();--1)+ 4-;$:$1)+ -%),1$($%)%1+ ).);-(:$%1-:$sest haiglaapteegis, mis on kindlasti uus suund ja
väljakutse tänasele haiglaapteekrile.
70-%,$0$+,(--/$:)+1*1;*%1-0-+:$.)%1)4$$(%)1)+4-;$:$te valmistamist, mis mõnes apteegis on küll jõudsalt
vähenenud, kuid näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegis on see valdkond saanud hoopis uue ja vägagi innovatiivse näo. Veel on kavas anda ülevaade
kliinilise farmaatsia arengust ja rakendamisest Eesti

Apteek eile. Steriilide autoklaveerimine Keskhaigla
apteegis aastal 1962.

haiglates. Mida teeb õigupoolest kliiniline proviisor?
3&%+;-(0&'/0G+:$(()#-+@-$#(-1)%+1)#)()1-&%)G+'/+&($$niliste uuringute läbiviimine. Kuidas on neisse kaasatud haiglaapteeker? Sellest saate lugeda ajakirja
augustinumbris.
Eesti haiglaapteekreid ühendavaks erialaorganisatsiooniks on Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS), kelle üheks põhiülesandeks on oma liikmetele täiendõppe korraldamine. Rohuteadlase aprillinumbris
anname ülevaate meie seltsi tähtsündmusest – EHAS
Kevadkonverentsist, mille teemaks on sedakorda autoimmuunhaigused ja bioloogilised ravimid.
Loodame, et artiklitesarja lõpuks on ajakirjakirja
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Apteek eile. Ravimite valmistamine Keskhaigla apteegis aastal 1976.
KLMLO+T\QQL+S]^NR\V

lugeja jõudnud samale arvamusele, mis meil, haiglaapteekritelgi, - elu tänases Eestis haiglaapteegis on
väga huvitav ja aina põnevamaks läheb!

Fakte Eesti haiglaapteekidest*
Kui üldapteekide arv on aasta aastalt tasapisi vähenenud, siis haiglaapteekide arv on viimaste aastate
jooksul vähem muutunud. 2012.aasta 1.jaanuari seisuga tegutses Eestis 24 haiglaapteeki. Neist 6 asusid
2-(($//-%G+W+X-48*:--(+8-+Y+Z0-[?$4*:--(<+3()899/*0+
maakondades ning suuremates linnades Tartus ja
Narvas oli 1 haiglaapteek. Vaid Valgamaal ja Võrumaal ei ole ühtegi haiglaapteeki. Võrus asuvat Lõu/-[7)%1$+X-$#(-1+;-4*%1-C+4-;$:$1)#-+2-41*+3($&''($+
Kliinikumi apteek ning Valga Haiglat üldapteegina
tegutsev Valga Haigla Apteek.
Haiglaapteekide personalis on ülekaalus proviisorid.
2011. aasta lõpus töötas haiglaapteekides 70 proviisorit, 35 farmatseuti ning 35 muud töötajat. Keskmise suurusega haiglaapteegis töötab kuni 5 inimest,
vaid suurimates haiglaapteekides töötab rohkem kui
5 inimest.
*Allikas: Ravimiamet. www.ravimiamet.ee

Apteek täna. Süsteravimite ettevalmistamine Pärnu
Haigla apteegis aastal 2013.
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Ravimite aseptiline valmistamine
haiglaapteegis
Marika Saar1, Liisa Eesmaa2, Mari Kand1, Kristjan Kongi3,
Ülle Helena Meren2, Kersti Teder1,4

KLMLO+T\QQL+S]^NR\V

Ravimite valmistamine on alati olnud oluline osa
haiglaapteegi tööst. Aegade jooksul on see mõnevõrra muutunud; enam ei valmistata haiglaapteegis steriilseid süstelahuseid, vaid neid toodetakse
tööstuslikult. Endiselt segatakse kokku erinevaid
%-(;)G+ ,*(C4)$0G+ :$&%1**4)+ 8:<+ )@&+ :$.)%1)4$$(%)$0+
ravimeid, kuid nomenklatuur ning mahud on vähenenud ja mitmetes väiksemates haiglaapteekides on
valmistamine lausa lõpetatud. Samas ei saa me kindlasti rääkida rohusegamise ajajärgu ümbersaamisest,
lihtsalt uuenenud nõuded ja vajadused on tinginud
selle, et nüüd on apteegil pakkuda varasemast teistsugust valmistamise teenust.
Käesolev artikkel annab ülevaate ravimite valmistamisest aseptilistes tingimustes.

Miks peaks ravimite aseptiline
valmistamine toimuma just
haiglaapteegis?
!"%1)[+8-+$/5*%$''/$4-;$:$1)+:-/*%1-:$%)&%+).);-(:$%1-:$%1+ @$//-1-&%)+ ':-+ &))4*&*%)+ 1=.*+ "@)&%+
riskantseimaks ravimitega seotud tegevuseks. Uuringud on näidanud, et ligi kolmandiku osakonnas
:-/*%1-:$%)&%+ ).);-(:$%1-1*0+ %"%1-(0)+ 1'$:)-$/)+
%$%-(0*%+)4$/)C+).)/9@1*%1+4'@&):+&*$+-&1%),1))4$tud 10% ja 10-40% lahustest on mikrobioloogiliselt
saastunud. Ometi toimub Euroopas süsteravimite
).);-(:$%1-:$/)+ %**4)%+ :-@*%+ )/0$%)(1+ '%-&'/0-des, kus see on lihtsalt üks õendustöötajate paljudest
ülesannetest. Et vältida kontsentratsioonivigu ja vähendada kontaminatsiooni riski, soovitatakse kasutada nn. manustamisvalmis (ingl. keeles ready-to-use
või ready-to-administrate) ravimeid, kuid nende kasutamine ei ole väga laialt levinud. Põhjusteks on nii
oluliselt kallim hind kui ka see, et kõikide toimeainete annuseid/lahuseid pole võimalik standardiseerida
või ei ole toimeaine piisavalt stabiilne (nt. antibiootikumid on lahustatult enamasti väga lühikest aega

Ravimi ettevalmistamine Pärnu Haigla apteegis
sai alguse alles 2013.aasta alguses.

%1-C$$(%)0G++:$%1=.*+%9$($1-1-&%)+/)$0+("'A($%--0$/-_<
Lahendust süsteravimite kvaliteedi probleemidele
nähakse nii juhistes ja koolitustes õdedele kui süste- ja infusiooniravimite osakondade asemel haig(--,1))&$0)%+).);-(:$%1-:$%)%<+X-$#(--,1))#$+&'/1rollitud keskkond ja valideeritud tegevus alandavad
oluliselt mikrobioloogilise saastuse riski. Lisaks
suurendab etapiline tegevus mitmekordse kontrolli:$%)+1=.*+;)-+-;-%1-:$%)+;=$:-(*%$G+:$%+;9@)/0-C+
annustamise või sobivusega seotud eksimusi.
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KLMLNO+a^^T+bT^TcR+dT\Tc

Tsütostaatikumide ettevalmistamine ITK apteegis. Kasutusel nn suletud süsteemid, mis tagavad valmistajale
maksimaalse kaitse ravimi kahjuliku mõju eest. Tagaplaanil (ekraanil) on näha ravimite valmistamist hõlbustav ja kontrolliv arvutiprogramm CATO.

Mida kujutab endast ette ravimite aseptiline valmistamine?
Aseptilise valmistamise all mõtleme steriilsuse tagamist ilma ravimi valmistamisjärgse steriliseerimiseta. Ravimi steriilsuse säilitamiseks peab olema
tagatud kontrollitud õhupuhtusega keskkond, spet%$--(%)0+1II;-@)/0$0+8-+-%),1$($%)0+1II;=.)0<+`=*)tekohase töökeskkonna saavutame alles laminaarkapis või isolaatoris, mis on paigutatud hermeetiliselt
suletavasse ruumi, milles on ümbritsevaga võrreldes
:$1:)&'40/)+ =@*;-@)1*%+ (9C$+ )4$($%1)+ A(14$1)G+ :$%+
tagab tuhandeid kordi puhtama õhu kui näiteks tavalises kontoriruumis. Õhupuhtuse nimel tuleb töötajatel enne valmistamisruumi sisenemist vahetada
%)(()&%+).)/9@1*0+(""%$%+4$$0)0G+1)@-+&'44)&1/)+@"gieeniline kätepesu ja käte antiseptika ning riietuda
spetsiaalsesse puhasruumi riietusse. Riietuse hulka
&**(*;-0+ &$.)(G+ :"1%G+ :-%&+ 8-+ &$/0-0<+ !1)4$$(%)1)+
ravimite valmistamisel tuleb kasutada steriilseid
tarvikuid ja abivahendeid. Kõige eelneva kõrval on
'(*($/)+&-%*1-0-+-%),1$($%$+1II;=.)$0<
Aseptikakeskuse igapäevatööd juhib vastutav proviisor, kellel on teoreetilised ja praktilised teadmised
aseptilisest valmistamisest ja toodangu kvaliteedi

ITK apteegis toimub ravimite ettevalmistamine isolaatoris. Isolaator tagab parima võimaliku kaitse nii
ravimile kui ka ravimi valmistajale, kuna ravimi
valmistamine toimub suletud keskkonnas. Erinevalt
teistes haiglates kasutusel olevatest vertikaalse õhuvooluga laminaarkappidest teostatakse isolaatoris
kõik manipulatsioonid integreeritud kinnaste vahendusel kätega otseselt tööpiirkonda sisenemata.
Pildil valmistab ravimit farmatseut Tiina Puusepp.

kontrollist. Töö aseptikakeskuses on meeskonnatöö,
see eeldab pingetaluvust, täpsust, kindlatele reeglitele allumist. On ka teatud nõuded personali tervislikule seisundile. Töötajad, kes põevad näiteks
viirushaigusi, allergiat või nahahaigusi, ei sobi aseptikakeskuses töötama.
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1. Apteekrilt ei nõua tänapäeval täpsust mitte ainult
töö kaalude ja mõõtenõudega, vaid ka süstalde ja nõeltega. Farmatseut Anu Priimäe TÜ Kliinikumi apteegist
valmistamas epiduraalruumi manustatavat ravimit.
2. Vaade hetkel kõige suuremasse lahustamiskeskusesse PERH apteegis. Ravimite ettevalmistamisega tegeleb igapäevaselt 4 proviisorit ja
10 farmatseuti. 2012.aastal valmistati PERH apteegi lahustamiskeskuses üle 70 000 ravimi.
3. Müts, mask, kittel, kindad ja spetsiaalsed jalanõud
kuuluvad puhasruumi töötaja varustusse. Farmatseut
Helgi Lilliallik TÜ Kliinikumi apteegist hakkab kohe
ravimi ettevalmistamist assisteerima.

Milliseid ravimeid aseptilistes
tingimustes tehakse?
Ideaalne situatsioon oleks, et kõik parenteraalseks
manustamiseks mõeldud ravimid, mis peavad olema
%1)4$$(%)0G+;-(:$%1-1-&%+).)+-,1))#$%<+64-&1$&-%+,'()+
see siiski võimalik ja ka otstarbekas. Eelistatult soovitatakse apteegis aseptiliselt valmistada järgmised
ravimigrupid:
1. Ravimid, mis on potentsiaalselt toksilised (teratogeensed, mutageensed jne) ning kujutavad otsesel
kokkupuutel ohtu tervishoiutöötajale ja keskkonna()<+!$$-+&**(*;-0+))%&9.+&-%;-8-;-%1-%)0+-$/)0G+-#-+
ka mõned antiviraalsed ained.
2. e-;$:$0G+:$(()+).);-(:$%1-:$/)+'/+&))4*&-%G+:$1:))1-,$($/)+ ;=$+ %,)1%$$A($%$+ '%&*%$+ /=*0);<+ `9$1)&%+

KLMLO+Q\PgMhRc+QLcUP

KLMLO+dR\PQR+gRR\

1

2

võiks tuua antibakteriaalsed ained, bioloogilised ravimid, parenteraalsed toitesegud, epiduraalselt manustatavad ravimid.
3. Ravimid, mille puhul on kõrge mikrobioloogilise
saastumise risk, näiteks silmasiseselt manustatavad
süstelahused.
Näiteid haiglaapteegis aseptiliselt valmistatavatest parenteraalsetest ravimitest:
f Kasvajavastased ained (tsütostaatikumid)
f Antibiootikumid
f Bioloogilised ravimid
f Epiduraalruumi manustatavad ravimid
f Silmasisesed süsteravimid
f Parenteraalsed toitesegud
>4;)%%)+1*()&%+;=.-+&-+1)-1*0+,-1%$)/1$0)+4$%&$#4*,pe, näiteks vastsündinud ja lapsed, kes tihti vajavad
valmispreparaatidest väiksemaid annuseid või langenud immuunsusega patsiendid (siirdamisjärgsed,
keemiaravi saavad patsiendid), kelle puhul ravimi
mikrobioloogilise saastumise risk võiks oluliselt
nende seisundit halvendada.
Oluline on ka majanduslik aspekt. Haigla osakonnas
avatud viaal on ühekordseks kasutamiseks, samas
apteegi puhasruumis avatud viaali on võimalik ära
tarvitada lubatud pikema ajavahemiku jooksul. See
annab võimaluse kasutada ära kogu viaali sisu. Väga
kallite ravimite puhul võib niisugune tegutsemine
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anda suurt majanduslikku kokkuhoidu.

Aseptiline ravimite ettevalmistamine Eesti haiglaapteekides.
Kui nii Inglismaal, Taanis, Hollandis, Saksamaal ja
paljudes muudes Euroopa riikides on tsentraalsed lahustamiskeskused apteekides töötanud aastaid, siis
meie oleme teinud sel rindel viimaste aastate jooksul alles esimesed sammud. See on osutunud huvitavaks ja kiirelt arenevaks valdkonnaks. Pioneeriks sel
1))(+'($+2-41*+3($&''($+i($$/$&*:$+j23i_+-,1))&G+&*%+
-(*%1-1$+-%),1$($%)+4-;$:$1)+).);-(:$%1-:$%)#-+Ykkl<
aastal, järgnes Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH)
apteek onkoloogiliste ravimite lahustamiskeskusega 2008.aastal, Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) apteek
2012. aastal ja Pärnu Haigla apteek 2013.aastal.
!**4):-0+&)%&*%)0+j67eX+8-+23i_+;-(:$%1-;-0+:-/*%1-:$%)&%+ ).)+ 1%"1'%1--1$&*:)G+ -/1$C$''1$&*:)G+
bioloogilisi ravimeid, silmasiseselt manustatavaid süsteravimeid ja valuravimeid. ITK apteegi lahustamiskeskuses tehakse onkoloogias ning reumatoloogias
kasutatavaid tsütostaatilisi ja bioloogilisi ravimeid,
samuti silmasiseselt manustatavaid süsteravimeid.
Kõige hiljem alustanud Pärnu Haigla apteek pakub
hetkel epiduraalselt manustavate ravimite ning silma%$%)%1)+%"%1)(-@*%1)+:-/*%1-:$%)&%+).);-(:$%1-:$%)+
teenust, kuid plaanis on nomenklatuuri laiendada.

m*)/0*%)0+)$+,**0*1-+:$.)+-$/*(1+4-;$:$1)+;-(:$%tamise keskkonda ja vahendeid, vaid ka uusimat
tehnoloogiat. Keemiaravimite lahustamiseks kasutatakse arvutiprogrammi CATO, mis võimaldab
individualiseeritud annustamist. Lisaks kontrollib
ja suunab kaaludega ühendatud arvutiprogramm
kogu lahustamisprotsessi, tagamaks kõrgkvaliteetse ja täpselt lahustatud ravimi. Programm salvestab
ravimi valmistamise etapid ning hiljem on võimalik kontrollida, kes, millal, millise ravimi, kuidas ja
millisest ravimipartiist valmistas. Nimetatud arvutiprogramm on kasutusel PERHi ja ITK haiglaapteegis.
Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek,
Ida-Tallinna Keskhaigla apteek,
3
Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteek,
4
Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituut
1
2
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Meditsiiniseadmete valik ja kasutamise
nõustamine Eesti apteekides
Alina Šagandina , stud pharm
Jyrki Heinämäki, TÜ farmaatsia instituudi meditsiinitehnoloogia professor, PhD (farmaatsia)
Tagne Ratassepp, Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist,
MSc (füüsika), Bac (õigusteadus)

Daisy Volmer, TÜ farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia dotsent, PhD (farmaatsia)

Mis on meditsiiniseade?
Iidsetest aegadest on kinni seotud veritsevad haavad,
A&%))4$1*0+ @-$#)+ 89%)G+ ;$#-%1-1*+ &-/0:$%)&%+ &-%*1-tud kanderaami – kõiki nimetatud abivahendeid võib
pidada kaasaegsete meditsiiniseadmete eelkäijateks.
Mõisted :)0$B-(+ 0);$B) inglise keeles ja meditzinen
produkt saksa keeles on eesti keelde võetud otsetõlkena ning on saadud mõneti kohmakas või isegi teatud
juhtudel eksitav termin meditsiiniseade. Sõna „seade“
viitaks justkui masinale või siis vähemalt millelegi, kus
'/+8*@)+&"(8)%<+!-:-%+'/+-,1))#$().$0)(+8*%1+;9#-+,-(ju meditsiiniseadmeid, mis ei ole ei masinad ega isegi
elektroonilised aparaadid (nt sidemed, plaastrid, kondoomid jne). Sõna „lilleseade“ kuuldes ei eelda keegi,
)1+($(()%)-0:)(+'()&%+8*@)+1-#-G+&=$#$(+'/+).)&*8*1*%G+
:$(()#-+'/+1)#):$%1<+!))1=.*+;=$C+%=/-+n:)0$1%$$/$%)-0)o+1*/0*0-+;==4-%+8-+1-8*:-1*+($@1%-(1+%))1=.*G+)1+)$+
hoomata, mida see sõna endas peidab. Meditiiniseadmete laiast valikust annab ülevaate joonis 1.
.Meditsiiniseadmete seaduses on meditsiiniseade deA/))4$1*0+ &*$+ $/%14*:)/1G+ -,-4--1G+ %)-0)G+ 1-4&;-4-G+
materjal või muu toode, mida kasutatakse inimese
puhul eraldi või kombinatsioonis ja mille kavandatud
põhitoime inimesele ei ole farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik. Meditsiiniseadmeid
kasutatakse haiguse, vigastuse või puude diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, jälgimiseks, ravimiseks või
leevendamiseks/kompenseerimiseks; kehaehituse või
p"%$'(''#$($%)+ ,4'1%)%%$+ **4$:$%)&%G+ :**1:$%)&%+ ;=$+
kehaosa asendamiseks; rasestumise soodustamiseks
või ärahoidmiseks (2).
Meditsiiniseadmed võib jagada kahte gruppi: inimestel ühel või mitmel meditsiinilisel eesmärgil kasutatavateks seadmeteks ja in vitro inimkehast saadud proovide, sealhulgas loovutatud vere ja kudede uurimisel

Joonis 1. Meditsiiniseadmete vajadus inimese
erinevatel eluetappidel (1)

kasutatavateks seadmeteks. Esimesed on meditsiiniseadmed ja teised on in vitro diagnostikameditsiiniseadmed.
Eelpool loetletud põhitoimete alusel eristatakse meditsiiniseadmed ravimitest ning varustatakse pakendil CE
märgiga. Teatud juhtudel ei teki kahtlust, et tegemist
on meditsiiniseadmetega, nt vererõhumõõtjad, termomeetrid kui ka erinevad plaastrid, sidemed, süstlad ja
rasedustestid. Samas võib toode, sõltuvalt sellest, kas
%))+%$%-(0-C+1'$:)-$/)1+;=$+:$.)+/$/#+&*$0-%+)%:-/)+
1'$:)+%--;*1-1-&%)G+'((-+&(-%%$A1%))4$1*0+/$$+:)0$1%$$niseadmeks, ravimiks kui ka toidulisandiks.
Meditsiiniseadmeid saab tavainimene osta kas apteegist või poest ning sageli on just apteeker see spetsialist, kellelt vajalikke teadmisi oodatakse. Kuna eeltoodust lähtuvalt on tegemist väga erinevaid tooteid,
aparaate, seadmeid ja materjale hõlmava valdkonnaga,
milles meie apteekrid peavad igapäevaselt orienteeruma, siis osutus vajalikuks teostada uurimus, kus sel-
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gitati meditsiiniseadmete valikut ja hinnati nimetatud
seadmete kasutamise nõustamise kvaliteeti Eesti apteekides.

Materjalid ja meetodid
Uuringu läbiviimiseks kasutati eFormulari küsitlus&)%&&'/0-+ jqqq<)5'4:*(-4<B':_G+ &*%+ Z/1)4/)1$+ ;-hendusel saadeti Eesti üldapteekidesse küsimustik.
Uuringu teostajad tuvastasid erinevaid andmebaase
kasutades 353 apteegi e-aadressi. Uuringu perioodil
oli Eestis 469 tegevusluba omavat üldapteeki ja seega
jõudis küsimustik 2/3 apteekideni. Lisaks eFormulari
keskkonnale oli küsimustikku võimalik täita ka Tamro
7)%1$+F3+8-+>!+r-#/*:+r)0$B-(s$+:""#$&)%&&'//-%<+
Elektroonilisi ankeete koguti mais ja juunis 2012.a.

10 001-25 000.
Meditsiiniseadmete valik ja kasutamise nõustamine
Apteekide meditsiiniseadmete valik oli küllaltki mitmekesine. Antud uuringu raames pakutud meditsiiniseadmete valikust võis apteegist keskmiselt leida
16(±3) erinevat meditsiiniseadet. Võrreldes teiste apteekidega oli väiksemates apteekides meditsiiniseadmete valik mõne võrra tagasihoidlikum (p=0,047).
Ligikaudu kõik apteegid pakkusid retseptiravimeid,
mille manustamiseks on vajalik meditsiiniseade - inhaleeritavad (97,1%), pihustatavad (94,9%) või insuliini
sisaldavad ravimid (91,2%). Sarnaselt leidus enamuses
apteekides ka inimese terviseseisundi hindamiseks või
in vitro proovide diagnoosimiseks mõeldud meditsiiniseadmeid (joonis 2).

Küsimustik koosnes 28 valik- ja kirjalike lühivastustega
küsimusest, mille abil uuriti meditsiiniseadmete valikut
ja nende kasutamise nõustamist apteegis, apteekrite
meditsiiniseadmete alast teadlikkust ja huvi ning soovi
pakkuda apteegis lisateenuseid. Samuti tuli kirja panna
-,1))#$+/9$1-8-0+8-+;-%1-8-+0):'#4--A($%)0+-/0:)0<
Andmete laekumisel eFormulari keskkonda toimus
nende automaatne analüüs, kus tulemused esitati absoluutarvude ja protsentidena ning illustreeriti kas
sektor- või tulpdiagrammidena. Andmete edasine statistiline analüüs teostati statistikaprogrammi SPSS v.
19,0 abil. Statistilisi seoseid otsiti vastajate demograaA($%1)+8-+-,1))#$/9$1-8-1)+/$/#+)4$/);-1)+;-%1*%);-4$-/tide vahel. Statistilise olulise nivooks seati p<0,05.

Joonis 2. Enamlevinud diagnoosimiseks mõeldud meditsiiniseadmed Eesti apteekides (müügil vastanud apteekidest %)
(1) Rasedus- ja ovulatsioonitestid, (2) Termomeetrid, (3)
Vererõhuaparaadid, (4) Glükomeetrid ja testiribad, (5)
Vereplasma kolesteroolisisalduse määramise vahendid.

Tulemused

Laias valikus pakuti ka teisi erinevaid meditsiiniseadmeid (joonis 3).

!"#$"%"$&'(&)*+,""-./#&('01/$"%"('%"'"2$&&+/01/tajad
Uuringus osales 137 apteeki (38,8%). Vastajate hulgas
olid praktiliselt kõik naised – 98,5%, enam kui pooled
vastajatest olid vanuses 46-60 aastat (53,3%) ja töötasid
apteegijuhatajana (60,6%).
Ligikaudu kolmandik uuringus osalenud apteekidest
paiknesid kesklinnas (31,4%), asulas või maal (27,7%).
Viiendik uuringus osalenud apteekidest tegutses äärelinnas ja teine viiendik kaubanduskeskuses (mõlemad
20,4%). Vastanud apteekide üldnäitajatest selgus, et
40,9% apteekides oli keskmine retseptide arv aastas

Uuringus osalenute arvates mõjutas meditsiiniseadmete valikut apteegis apteegikülastaja huvi nimetatud
tootegrupi vastu (69,0%) ja see, et meditsiiniseadmeid
on apteekides traditsiooniliselt juba pikka aega müüdud (56,2%). Meditsiiniseadmete vajadus oli küllaltki
suur, kuna neid osteti kas mitu korda päevas (51,2%)
või mitu korda nädalas (35,8%). Meditsiiniseadmete
ostmise põhjustena märgiti mitmeid erinevaid variante, millest sagedasemad olid vajadus jälgida oma tervise seisundit kas enda algatusel (89,8%) või arsti soovitusel (82,5%). Sageli osteti ka neid meditsiiniseadmeid,
mis on vajalikud haige põetamiseks (81,0%). Lähtuvalt
eeltoodud tulemustest olidki sagedamini ostetavad
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Joonis 3. Enamlevinud teised meditsiiniseadmed Eesti apteekides (müügil vastanud apteekidest %)
(1) Plaastrid ja haavasidemed, (2) Soojendus- ja külmakotid, (3) Reumavööd, (4) Nina- ja kõrvapumbad, (5) Uriini
kogumise vahendid, (6) Rinnapumbad, (7) Klistiirikotid, (8) Tugisukad, (9) Ravijärgimust toetavad abivahendid.

meditsiiniseadmed erinevad plaastid ja sidemed ning
haiguste või seisundi diagnoosimiseks mõeldud termomeetrid, vererõhuaparaadid, rasedus- ja ovulatsioonitestid.
Meditsiiniseadmete osas jagati apteekides infot küllaltki sageli (joonis 4). Lisaks teabele seadme kasutamise
kohta lahendati mitu korda kuus probleeme, kus inimene ei teadnud või ei mäletanud, kuidas meditsiiniseadet
kasutada (36,5%) või kurtis, et meditsiiniseade ei tööta
korralikult, kuid hiljem selgus, et ei osatud seda kasutada (24,8%). Enam probleeme esines vererõhuaparaatide,
glükomeetrite, digitaalsete termomeetrite ja inhalaatorite kasutamisel.
Apteekrite meditsiiniseadmete alane teadlikkus
Uuringus osalejatel oli võimalus anda hinnang oma
meditsiiniseadmete alastele teadmistele vabas vormis. Sagedamini märgiti, et teadmised on keskmised
või rahuldavad, toime tullakse nende seadmete nõustamisel, mida pakub oma apteek, kuid süsteemseid
teadmisi peeti lünklikeks ja täiendamist vajavateks
jltGuv_<+r$1:)0+-,1))&4$0+:94&$%$0+A4:-0)+&''($1*%$G+
kust saadakse uusi teadmisi meditsiiniseadmete kohta.
Valikvastustega küsimusele enim kasutatud allikate
osas meditsiiniseadmete kohta lisainfo saamiseks toodi
)/-:+ ;9(8-+ %)-0:)#-+ &--%-%+ '();+ 8*@)/0G+ A4:-)%$/daja visiit ja juba eespool märgitud koolitused. Tartu
3($&''($(+ 8-+ 2-(($//-+ 2)4;$%@'$*+ i=4#&''($(+ '/+ 1-#-%$hoidlik roll tulevaste proviisorite ja farmatseutide meditsiiniseadmete alasel koolitamisel (joonis 5).

Joonis 4. Info jagamise sagedus meditsiiniseadmete osas
Eesti apteekides

Hoolimata küllaltki kriitilisest suhtumisest oma teadmistesse meditsiiniseadmete osas, märkis 62,8% vastanutest, et neil on nimetatud toodete nõustamisega tekkinud probleeme harva ja 24,8% vastajatest tunnistas,
et need on tekkinud mõnikord. Probleemi põhjustena
toodi peamiselt välja huvitu või taipamatu apteegikülastaja (57,7%), enda puudulikud teadmised (43,1%) või
seadmega kaasasolev puudulik või arusaamatu juhend
(38,0%).
Lisateenuste osutamine apteegis
Lisaks meditsiiniseadmete valiku ja kasutamise nõustamise küsimustele püüti käesoleva uuringuga selgitada ka nimetatud tootegrupi võimalikke seoseid apteegi
valmisolekuga pakkuda erinevaid lisateenuseid. Uuringus osalenud apteekidest ligikaudu pooltes (43,1%)
juba pakuti ja 17,5% kavandas vastavaid teenuseid pakkuda tulevikus. Mida suurem oli meditsiiniseadmete
valik apteegis, seda tõenäolisemalt pakuti ka erinevate
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tervisenäitajate määramist.
Peamise takistusena lisateenuste osas toodi välja ruumipuudus (79,6%) ja vajakajäämine vastavates erialastes teadmistes (67,1%). Apteegis mõõdetud tervisenäitajate usaldusväärsuse osas jagunesid arvamused
kaheks, veidi enam kui pool (52,6%) oli neid, kes sellises
1)#);*%)%+&-@1()%$0+;=$+)$+'%-/*0+%)$%*&'@1-+;=.-<+i*$+
aga tervisenäitajate mõõtmine juba toimub, siis leidis
suurem enamus vastajatest (89,1%), et lisaks näitaja
A&%))4$:$%)()+ ,)-C+ -,1))&)4+ ,-&&*:-+ &-+ /=*%1-:$%1+
edasise tegevuse osas.
Küllaltki sageli on välja toodud, et lisateenuste käivitamiseks puuduvad apteekidel materiaalsed vahendid
ning sellest lähtuvalt küsiti, kas apteekides teostatud
tervisenäitajate määramised võiksid olla apteegikülastajale tasulised. Vastanutest oli selles osas jaataval seisukohal 68,8%. Pakutud teenustasu suurus jäi enamasti
50 sendi kuni 5 euro piiresse ja peamiselt märgiti, et
%'';$1-&%)+&-.-+1))/*%)+'%*1-:$%)&%+&*(*;-1)+;-@)/dite maksumust.

meditsiiniseadmete turustamisel ja kasutamise nõustamisel. Rolli olulisust arvestades jäävad aga sisulised
teadmised vastavas valdkonnas tagasihoidlikeks, saades täiendust seadmetega kaasas olevaid infolehti lu#)0)%+;=$+)4$/);-1)+A4:-0)+&''($1*%1)(+'%-()0)%<+!$$/+)$+
saa Eestit näha mingi erilise musta lambana, ka mujal
Euroopas on tõdetud meditsiiniseadmete alase hariduse lünklikkust. Kuna aga meditsiinitehnoloogia areneb
väga kiiresti ja on olulisel kohal erinevate tervisega
seotud küsimuste uurimisel ja lahendamisel, tuleb tulevikus sellele valdkonnale pöörata senisest enam tähelepanu ja leida võimalusi nt valikkursuste korraldamiseks proviisoriõppe jooksul.
Lõpetuseks aga mõned praktilised näpunäited meditsiiniseadmetega tegelemiseks. Meditsiiniseadmete seadus
määrab ära seadmete levitajate, milleks kahtlemata on
ka apteek, kohustused.
Meditsiiniseadmete puhul on CE-märgi olemasolu
kontrollimine üheks esmaseks sammuks enne seadme
müügile panemist/levitamist. Samuti on apteekri ülesandeks anda teada valesti märgistatud toodetest, nt ravimid on müügil CE märgistatult ehk seadmetena. See
segadus võib kergesti juhtuda, kuna meditsiiniseadme1)+8-+4-;$:$1)+0)A/$1%$''/$0+'/+;9#-+%-4/-%)0<+
Kui apteeki tuleb kaebus seoses meditsiiniseadmega,
edastatakse see viivitamatult tootjale ja tema volitatud
esindajale. Apteek peab tegema igakülgset kootööd erinevate institutsioonidega, et tagada meditsiiniseadmete
põhjustatud ohtude ärahoidmine.

Joonis 5. Apteekrite teabeallikad meditsiiniseadmete alase info
saamiseks (1) Seadmega kaasasolev juhend, (2) Firmaesindaja
visiit, (3) Koolitused, (4) Kolleeg, (5) Ajakirjad, (6) Arst või med.
õde, (7) Ülikoolid ja tervishoiu kõrgkoolid.

Kokkuvõtteks
Käesolevas uuringus selgitati esmakordselt Eestis meditsiiniseadmete valikut ja kasutamise nõustamist apteekides, sidudes seda lisateenuste pakkumisega. Võib
tekkida küsimus, milleks sellist uuringut on vaja? Apteegis käinutele on niigi selge, et seal müüakse erinevaid meditsiiniseadmeid ja vajadusel oskab apteeker
vastata ka patsiendi küsimustele nende kasutamise
kohta.
r)$)+ **4$/#*+ 1*():*%)0+ ;=$:-(0-;-0+ :$.)+ '()1-0-G+
vaid kindlalt väita, et apteekidel on täna oluline roll

Kõigi kahtluste korral – kasutusjuhendi ebatäpsuse, CE
märgi puudumise või valesti paigutamise korral, klientidelt saadud kaebuste korral, tuleks pöörduda pädeva
asutuse poole. Pädevaks asutuseks meditsiiniseadmete
valdkonnas Eestis on Terviseameti meditsiiniseadmete
'%-&'/0G+&)(()#-+'/+&=$#)+($@1%-:+"@)/0*%1+;=.-+1)lefoni 744 7409 või e-posti teel MSO@terviseamet.ee.
Täpsemat teavet meditsiiniseadmete kohta on võimalik
leida ka Terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee.
Tänuavaldus
Uuringu teostajad tänavad kõiki uuringus osalenud
proviisoreid ja farmatseute.
Kirjandus: 1 .Association of Medical Technology Industry in Eu!"#$%&'(#%))***+$,-".$/+"!0)
2. Meditsiiniseadme seadus. RT I, 30.11.2010, 20.
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Rahvusvaheline
ravimiametite konverents Tallinnas
21.-26. oktoobril 2012
Möödunud aasta 21.-26. oktoobril toimus Tallinnas Swissotel´i Konverentsikeskuses Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti Ravimiameti Ühisel Ettevõtmisel Rahvusvaheline Ravimiametite konverents,
ICDRA (International Conference og Drug Regulatory Authorities).
Konverentsi teemaks oli ravimite kvaliteet ja ravimite järelvalvealane
rahvusvaheline koostöö. Nelja päeva jooksul toimus 7 plenaaristungit ja 12 töötuba, kust võttis osa 316 delegatsiooni 98 riigist
Ly Rootslane, proviisor, Ravimiamet, arendusnõunik

Eesti Ravimiameti meeskond ICDRA-l

ICDRA on iga kahe aasta tagant toimuv ravimiametite maailmakonverents, mille eesmärgiks on pakkuda ravimiametitele üle kogu maailma võimalust
kohtumiseks ja aruteludeks.
Tänavune konverents oli järjekorras juba viieteistkümnes. Viimased konverentsid toimusid 2010. aastal Singapuris, 2008. aastal Šveitsis ja 2006. aastal
Koreas.

riikidest. Teiste riikide turgudest sõltub ka Eesti
ravimitööstus. Et kohalikud patsiendid saaksid kasutada võimalikult paljude tootjate ravimeid, tuleb
suurendada ravimitootjate ja teiste riikide ravimiametite teadlikkust Eesti olemasolust. Teiste riikide
ravimiametitelt saadakse teavet Eestisse saabuvate
ravimite ja nende valmistamisel kasutatud toorainete kvaliteedi kohta. Samuti on teistel riikidel vaja
olla kindel, et Eestis on ravimite tootmis- ja tarneahela üle tõhus järelevalve.

Konverentsi võõrustas Eesti Ravimiamet.
Kuigi ülemaailmse konverentsi korraldamine võe1-&%)+ 7)%1$%+ ).)+ ;9#-+ @-4;-G+ '1%*%1-%+ e-;$:$-:)1G+
)1+&'/;)4)/1%+'/+7)%1$()+:$1:)%+:=.)%+;9#-+'(*($/)+
8-+;=.$%+"4$1*%)+&'44-(0-:$%)+;-%1*<+7)%1$+1)4;$%@'$0+
sõltub suures osas ravimitest, mis on pärit teistest

Teave liigub siis, kui asutuste vahel on usalduslikud suhted ja inimlik kontakt. Sageli on need
olulisemad kui koostöömemorandumid.
Ravimiamet ei olnud üritust korraldades üksi. Programmi koostamist juhtis WHO ja ürituse läbiviimist
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KLMLNO+\RzPdPRdTMP+SP^NPR\bPPz

Ühine rahvatants ICDRA avatseremoonial

toetasid Euroopa Nõukogu Ravimite Kvaliteedi Direktoraat ja Sotsiaalministeerium. Mitmete riikide
delegaatide kohalesõitu toetas USA Toidu- ja ravimiamet (FDA).
i'/;)4)/1%$%1+ ;=.$%+ '%-+ WDu+ 0)()#--1$+ tw+ 4$$#$%1<+
Teiste hulgas olid esindatud Euroopa Ravimiamet
(EMA), FDA ja WHO kõigi kuue piirkonna aktiiv%):-0+4-;$:$-:)1$0<+2'4)+'($+;-%1*+;=.-+$/$:)%$+&-+
sellistest eksootilistest riikidest nagu näiteks Svaasimaa ja Butaani Kuningriigid.
Põhikonverentsile eelnes eel-konverents (PreICDRA).
64)[Zxye>+ 1'$:*%+ YD<[YY<+ '&1''C4$(<+ 34$1*%)+ 1))maks oli ravimite valmistamisel kasutatavate ainete
kvaliteet („123456&"7&.$/4-48$9&48&2&03":234;$/&*"!3/%&
focus on active pharmaceutical ingredients“). Eelkonverentsi toetas Euroopa Nõukogu Ravimite Kvaliteedi Direktoraat. Osalesid ravimitööstuse, teadusasutuste ja erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide
esindajaid kogu maailmast. Eesti ravimitootjatest
olid kohal Kevelt, Tallinna Farmaatsiatehas ja VitaleXD. Esindatud olid ka mitmed ravimitootjate esindusorganisatsioonid IFPEA (International Federation
of Pharmaceutical Manufacturers & Associations),
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), AESGP (Association of the
European Self-Medication Industry), ECCH (European
Central Council of Homeopaths) jt.

ICDRA külalised Sotsiaalministri poolt korraldatud
vastuvõtul

7)(&'/;)4)/1%$+ &'&&*;=.)%+ I)(0$G+ %)(()&%+ )1+ 4-;$miturule satuksid vaid legaalselt toodetud ainetest
valmistatud ravimid, peavad riikide ravimiametid
tugevdama kontrolli ravimite valmistamiseks kasutatavate koostisainete üle ja senisest enam vahetama
ravimite tootmisalast infot ravimitootjatega. Samuti
peaksid WHO ning ravimiametid inimestele rohkem
edastama infot võltsravimite kasutamisega seotud
ohtude kohta. Tuleb tõhustada võltsingute avastamist.
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Pre-ICDRA teine plenaarsessioon, kus arutati kuidas tagada ravimite valmistamisel kasutatavate ainete
kvaliteeti

ICDRA põhikonverentsi teemaks oli ravimite
kvaliteet ja rahvusvaheline ravimite järelevalvealane koostöö.
Konverentsi programm arvestas teemade globaalset
tähendust ja hõlmas ravimiametite tegevuse peamisi
14)/0)<+ 7.)&-//)1)#-+ ,()/--4$%1*/#$1)(+ 8-+ 1II1*C-des esinesid ravimiametite töötajad kogu maailmast,
millele järgnesid arutelud. Arutelude alusel koostati
soovitused WHO-le ja liikmesriikidele. Nelja päeva
jooksul toimus kokku 7 plenaaristungit ja 12 töötuba.
Konverentsi esimese tööpäeva töötubades arutleti
vere- ja rakuteraapia, taimsete ravimite, vaktsiinide ja lasteravimite seadusandlust ja ravimiametite
koostööd selles valdkonnas. Pea kõigis töötuba0)%+ ()$1$G+ )1+ 1*()C+ 1-#-0-+ "@$%)0+ ,=@$:=.)0+ /)/0)+
valdkondade reguleerimisel ja teha edaspidi kindlasti tihedamat koostööd ravimiametite vahel kogu
maailmas. Samuti peaks WHO andma juhiseid ja abi
nende rakendamiseks.
Konverentsi teise päeva teemadeks olid ravimite
tootmisel kasutatavate ainete kvaliteet ja riikide vaheline järelevalvealane koostöö.
Kuigi Eestis toodetakse ravimeid vähe, puudutavad
need teemad otseselt ka Eesti ravimiturgu. Ravimite
tootmis- ja müügiahelad on keerulised ning on väga
@-4;-+%)'1*0+;-$0+"@)+4$$#$#-<+!))1=.*+1*()C+4$$&$0)(+

omavahel koostööd teha ja leida ühiselt mõistlikud
reeglid ravimituru ohjamiseks, kvaliteetsete ravimi1)+&9.)%--0-;*%)+1-#-:$%)&%+/$/#+,-/*%1-0-+"@$%)(1+
ravimituru järelevalvesse.
Ravimite tootmisel kasutatavate ainete kvaliteet on
hetkel „kuum“ teema kõigi osapoolte jaoks. Mitmed
maad ja regioonid on hiljuti muutnud vastavaid
nõudeid. Näiteks Euroopa Liidus tuleb alates 2013.
aastast toimeainete impordil tõestada, et need on
toodetud vastavuses heade tootmistavadega.
80 protsenti ravimites kasutatavatest toimeainetest pärineb Hiinast ja Indiast.
Hiina Toidu- ja ravimiameti esindaja dr Xinyu Weng
juhtis tähelepanu, et Hiinas on riigi poolt tunnustatud toimeainetootjad, kes järgivad üldtunnustatud
standardeid. Kuid välisriigi ravimitootjad püüdes
()$0-+'0-;-$:-1+,-&&*8-1G+;=$;-0+%-.*0-+&'&&*+&-+
kvaliteedinõudeid eirava ning järelevalvega hõlmamata pakkujaga.
Hiinast ravimite toimeaineid importivate Euroopa
Liidu, USA ja teiste riikide ravimiametid rõhutasid
soovi vältida topeltinspektsioone ja teha Hiina ja India riigiasutustega tihedat koostööd.
Tagamaks ravimites kasutatavate ainete parem kvaliteet, peavad maailma ravimiametid tegema seni-

Eesti Rohuteadlane (1/2013)

ICDRA neljanda plenaaristungi avaettekande tegi Brasiilia Ravimiameti peadirektor Direcu Bras Aparecido
Barbano

sest enam koostööd. Toimeainet importiv riik peaks
suhtlema toimeainet eksportiva riigiga ja üheskoos
tootjatega tuleks järgida rahvusvahelisi standardeid.
Iga riik üksinda ei suuda tagada ravimite kvaliteeti. Edu peitub koostöös ja andmete omavahelises jagamises ning ühistes eesmärkides!
Suurenev vastastikune sõltuvus ja töökoormus ning
piiratud ressursid on kõigi maade ja regioonide probleemid, millega seadusandjatel tuleb kokku puutuda.
Euroopa Ravimiameti peadirektor Guido Rasi rõhutas, et ravimite kvaliteedi järelevalve rahvusvahelistumine suureneb üha enam ja tuleb leida viis, kuidas
üheskoos tegutsedes ressursse paremini kasutada.
FDA järelevalvealasse kuuluvate toodete valmistamisel osaleb üle 800 000 tarnija 130 riigist.
FDA rahvusvahelise koostöö juht Mary Lou Valdez
rääkis, et patsientide ohutuse tagamiseks on vaja
usaldust ja koostööd järelevalveasutuste vahel, sest
ükski riik (sh USA) ei suuda üksi kontrollida kogu
ravimite tootmis- ja tarneahelat.
Ukrainat esindav dr Oleksii Soloviov tõi välja, et ravimiametid ei tohiks ärisaladusele viidates keelduda
vahetamast teavet ravimite tootmise inspekteerimi%)(+()$1*0+,**0*%1)+&'@1-<+2-+1)#$+).),-/)&*+($$&*0-+

praeguselt «suletud klubidel» põhinevalt koostöömudelilt tõeliselt globaalse lähenemise suunas ning
($%-%+)1G+&'/A0)/1%$--(%)+1)-C)+':-()@'$0:$%)+1=.*+
)$+1'@$&%+"@)#$+,-1%$)/0$+)(*+'@1*+%-.*0-<
Leiti, et tuleb toetada uudset ülemaailmselt liikumist, mille eesmärk on suurendada riigiametite vahelist koostööd rahvusvahelisel tasemel.
Konverentsi eelviimase päeva jooksul toimus 8 töötuba, milles käsitleti ravimiametite vahelist koostööd
– ühiseid suundi koolitustel, vajadust ühtlustada erinevate riikide nõudeid, tööjaotusest ravimiametite
vahel ning koostööd patsientide ja tervishoiutöötajatega.
Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee juht Tomas Salmonson rääkis, et patsiente tuleks käsitleda
kui eksperte. Ta rõhutas, et ravimiametid on sisuliselt patsientide esindajad ja peavad mõistma, et patsiendid võivad hinnata ravimist saadavat kasu ning
võimalikke ohtusid hoopis teisiti, kui terve kodanik
või arst. Salmonson selgitas, et raske haigusega patsiendid võivad aktsepteerida märksa suuremaid riske vastukaaluks ravimist saadavale kasule, kui arstid
ja ravimiasjatundjad arvavad. Ta kirjeldas Euroopa
Ravimiameti ja patsiendiorganisatsioonide üha tihenevat koostööd üldsusele mõeldud teabe arusaadavuse parandamisel.
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ICDRA-l osales ravimiametnikke kogu maailmast

Dr Kristin Raudsepp, Eesti Ravimiameti peadirektor

Dr Lembit Rägo, Maailma Terviseorganisatsiooni ravimite kvaliteedi ja ohutuse koordinaator

„Seadusandjatel on tõsine oht “google-maailmast”
välja jääda, kui me ei kohane patsientide soovi ja arstide vajadusega saada senisest palju enam usaldusväärset teavet ravimitest,“ lõpetas Salmonson.

riikides. Sessioon keskendus veel rahvusvahelisele
koostööle kliiniliste uuringute lubatavuse hindamisel.
Laura Castanheira Brasiilia Ravimiametist ja dr Alar
Irs tõid näiteid, et hea tahte korral saab teha ravimiametite koostööd ilma üksteise tööd dubleerimata ja
ressursse säästes. Alar Irs tõi välja, et viimase 10 aasta kliiniliste uuringute regulatsioon Euroopa Liidus
võiks olla hea näide neile, kes tahavad õppida teiste
;$#-0)%1<+3@$%1)+/=*)1)+&)@1)%1-:$/)+%)/$+)4$+4$$&$0)+
kohalike nõuete kokkuliitmise teel ei ole hea mõte.
Tuleks valida mudel, mis on patsientide kaitse taga:$%)&%+ ',1$:--(%)$:+ 8-+ (''C*0-+ :$.);-8-($&*%1+ j/1+
ajaga armsaks saanud töökorraldusest).

Sessiooni juhtinud dr Murray Lumpkin FDA-st rõhutas, et koostöö patsientidega on väga kultuuritundlik
ning et iga riik ja ravimiamet peavad leidma oma patsientidega oma ühise keele.
Eesti Ravimiameti meditsiininõunik dr Alar Irs juhatas töötuba, mis käsitles kliiniliste uuringute globaliseerumist ja ravimiametite vastust sellele. Jaapani
tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise
planeerimise direktor Naoyuki Yasuda juhtis tähelepanu piirkondadele, kus ravimite kasu/ohu suhe geneetilistest faktoritest tingituna erineb mujal riikides
uuritust. Näiteks kohalike uuringute läbiviimise vajadusest tingituna jõuavad ravimid Jaapanis, Koreas
ja Hiinas patsientideni hiljem kui paljudes teistes

e-;$:$-:)1$1)+4'((+4-;$:$1)+&9.)%--0-;*%)+1-#-:$%)(+
oli arutlusel eraldi töötoas. Oma riigi probleeme käsitlesid kahe väikeriigi Barbadose ja Butaani esindajad.
Probleem ravimite kättesaadavusega maailmas
pole ammu enam vaid väikeste riikide problem.
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Prof Guido Rasi (paremal), Euroopa Ravimiameti peadirektor

e-;$:$1)+ 0)A1%$$0$%1+ >*%14--($+ :''0$+ 499&$%+ {-%'/+
Ferla. Töötuba juhtis Eesti Ravimiameti peadirektor
dr Kristin Raudsepp.
Konverentsi viienda plenaaristungi teemaks oli ohutusjärelevalve tulevik. Viimane on muutumas järjest
'(*($%):-&%+ '%-&%+ 4-;$:$1)+ '@*1*%)%G+ :$%1=.*+ 4-@vusvaheliste standardite loomine ja nende ülemaailmne kasutamine on väga oluline.
Väiksel rühmal konverentsist osalejatel oli ka võimalus külastada pärast konverentsi lõppu Eesti Ravimiametit Tartus. Enam kui 50 ametnikku pea kõigist
maailma jagudest veetsid ühe päeva Tartus. Osalejaid
oli nii Aafrikast kui ka USA-st. Külalised olid huvitatud meie Ravimiameti igapäevatööst ja probleemidest
ning enamus küsimustest olid seotud sellega, kuidas
väikese riigi ravimiamet tuleb toime kõigi valdkondadega riiklikus ravimijärelevalves.
i'&&*;=.)&%+ ;=$C+ I)(0-G+ )1+ &'/;)4)/1%+ (9&%+ &'40-<+
Selle mõõdupuuks ei ole niivõrd võõramaiste delegaatide lahkumiseelne rõõmus tuju lumises Tallinnas,
vaid osalenud riikide suur arv ning ravimimaailma tegusamate järelevalveasutuste kohalolu konverentsil.
34$1*%+&9%$1()%+&=$&$+4-;$:$894)();-(;)+,)-:$%$+5*/&1sioone ja ükski riik ei kurtnud, et ravimijärelevalves
oleks vahendeid liiga palju.
Info programmi ja konverentsil tehtud soovituste
&'@1-+;=$1)+()$0-+Zxye>+&'0*()@)(O+qqq<$B04-<))G
|XF+ &'0*()@)(O+ @.,O}}qqq<q@'<$/1}:)0$B$/)%}
-4)-%}~*-($1•€%-5)1•}4)#*(-1$'/€()#$%(-1$'/}$B04-}D•€
Zxye>€4)B'::)/0-1$'/%<,05

Dr Alar Irs, Eesti Ravimiameti meditsiininõunik

Mary Lou Valdez, USA Toidu- ja Ravimiameti
rahvusvahelise koostöö juht
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Ivo Laidmäe kaitses doktorikraadi
Ain Raal

{94#/);+ '/+ &'&&*;=.)+ 0'&1'4$1II%1+ jDissertationes
medicinae Universitatis Tartuensis 191, Tartu, 2012,
lk. 63-68).

KLMLO+MRdR\R+zL\LƒhLzR

Z;'+J-$0:9)+0'&1'4$1II0+n‚$C4$/+#(*)+'5+A%@+jSalmo
salar_+'4$#$/O+$::*/'('#$B-(+%1*0•+-/0+0);)(',:)/1+
'5+ /)q+ ,@-4:-B)*1$B-(+ ,4),-4-1$'/o+ ji-(-+ jSalmo
salar_+;)4)%1+;-(:$%1-1*0+AC4$$/($$:$+$::*/'(''#$($ne uuring ja uudse ravimpreparaadi väljatöötamine)
8*@)/0-%$0+ -&-0<+ e-$;'+ m$C'+ 2-41*+ 3($&''($+ "(0[+ 8-+
molekulaarpatoloogia instituudist ja prof. Peep Veski farmaatsia instituudist. Tööd oponeeris prof. Arto
m4.$+ X)(%$/#$+ 3($&''($+ 5-4:--1%$-1)-0*%&'//-%1<+
‚$('%''A-0'&1'4$+ j6@<y<_+ &4--0$+ &-$1%:$/)+ 5-4:--1sia alal toimus 15. märtsil 2012 intellektuaalomandi
kaitse tagamiseks kinnisel koosolekul. Alates käes'();-%1+--%1-%1+'/+1II+1*():*%)0+-;-($&*0G+:$%1=.*+
saab neid nüüd ka Eesti Rohuteadlases avaldada.
Ivo Laidmäe töötab farmaatsia instituudi vanemassistendina (0,5 kohta) ja ühtlasi biomeditsiini instituudi immunoloogia rühma teadurina (0,5).
!'';$:)+ /''4)()+ A('%''A-0'&1'4$()+ 891&*;-$0+ 1)-duslikke kordaminekuid!

Ivo Laidmäe pärast doktoritöö kaitsmist korp!
Fraternitas Liviensis konvendis

Kala (Salmo salar) verest valmistatud
fibriinliimi immunoloogiline uuring ja uudse
ravimpreparaadi väljatöötamine
Ivo Laidmäe, TÜ farmaatsia instituudi vanemassistent, TÜ biomeditsiini instituudi
immunoloogia rühma teadur, Ph.D.

Hemostaasi tagamisel ja haavade paranemisel ning
nende protsesside kontrollil on kliinilise meditsiini
)4$/);-1)%+ @-4*0)%+ &)%&/)+ 19@1%*%<+ 3@)+ ;=$:-(*%)/-+ &-%*1-1-&%)+ %)(()&%+ AC4$$/($$:)<+ ‚$C4$$/($$:$0+
kuuluvad haavaliimide hulka, mis sisaldavad oma
koostises põhitoimeainetena vere koagulatsiooni-

;-(&)+AC4$/'+#))/$+8-+14':C$$/$<+J$%-&%+,=@$1'$:)-$/)1)()+;=$;-0+AC4$$/($$:$0+%$%-(0-0-+:*$0+;)4)+@""bimisfaktoreid, mis aktiveerivad koagulatsiooni või
$/@$C))4$;-0+ AC4$/'(""1$($%$+ ,4'1%)%%)+ 8-+ &*1%*;-0+
selle kaudu esile hüübe tekke ja soodustavad pehmete kudede trauma või operatsiooni vms tagajär-
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jel tekkinud haava paranemist. Trombiini ja teiste
&'-#*(-1%$''/$5-&1'4$1)+ 1'$:)(+ 1)&$C+ AC4$/'#))/$%1+
AC4$$/+ „+ ;=4#*%1$&G+ :$%+ ,)-1-C+ ;)4);''(*+ @--;-%1<+
Fibriinvõrgustik toimib kui esmane maatriks, kuhu
kinnituvad trombotsüüdid ja muud vere vormelemendid, mis tagab verevoolu peatumise haavast,
luues keskkonna haava migreeruvatele rakkudele
käivitades sellega haava loomulikud paranemismehhanismid. Lisaks hemostaasi tagamisele on viimasel
&":/)/0$(+@-&-1*0+AC4$$/($$:)+**4$:-+&*$+%'C$($&&)+
materjale haavade paranemise kiirendamiseks ning
substraadina biotehnoloogiliselt kudede valmistamiseks ja hemostaatiliste sidemete ja plaastrite valmistamiseks. Viimase põlvkonna hemostaatiliste plaastrite valmistamisel püütakse võimalikult täpselt
imiteerida in vivo toimuvat hemostaasi ja haava paranemist. Sellega seoses pööratakse järjest suuremat
tähelepanu plaastrite morfoloogilisele struktuurile
ja plaastrikomponentide ning rakkudevahelistele interaktsioonidele. Haava paranemisel on tähtsal ko@-(+ AC4$$/:--14$&%+ 8-+ &'((-#))//)+ )&%14-1%)((*(--4maatriks (ECM). Nende struktuuride abil tagatakse
esmane hemostaas ja soodustatakse rakkude migratsiooni haava ning nende edasist proliferatsiooni ja
paraneva koe remodelleerimist. 1990. aastate alguses
postuleeritud kudede ja organite transplantatsiooni
strateegias peetakse peamiseks eesmärgiks koe ja
selle funktsiooni taastamist substantside abil, mis
integreeruvad patsiendi organismiga. Selle eesmärgini jõudmiseks tuginetakse peamiselt koespetsiiA($%1)+ ;=$+ 1";$4-&&*0)+ 1)4--,$-()+ &''%+ &')+ &-%;*+
indutseerivate ainete ja rakk-maatriks süsteemide
kasutamisega. Erilist tähelepanu pööratakse ekstratsellulaarse keskkonna imiteerimisele – ECM sarnaste materjalide loomisele. Praeguseks ajaks on
loodud palju nii naturaalsetest kui sünteetilistest
materjalidest koosnevaid koemaatrikseid. Loodavad
biomaterjalid peaksid sarnaselt naturaalse ECM-ga
omama kolmemõõtmelist struktuuri, olema vastavalt kasutatavale koele sobivate mehaaniliste omadustega, võimaldama rakkude kinnitumist maatriksile ja soodustama sellega funktsionaalse koe teket.
Maatriksid peaksid olema ka bioloogiliselt sobivad
ja biodegradeeruvad, kuid samas ka poorsed, võimaldades toitainete, jääkproduktide ja muude biomolekulide liikumist läbi maatriksi. Biomaterjalide
elastsusnäitajaid ei ole võrreldes biokeemiliste parameetritega senini peetud oluliseks, kuid viimasel ajal
on tõestatud, et biomaterjali jäikus või elastsus omab
muude parameetrite suhtes konstantsetel tingimus-

tel suurt mõju rakkude proliferatsioonile, geenide
ekspressioonile, rakkude liikuvusele ja tüvirakkude
arengule.
Nagu kõik bioloogilise päritoluga ravimid võivad
AC4$$/($$:$0+&*8*1-0-+)/0-%1+'@1*+,-1%$)/0$()<+i''%+
;$$:-%1)+&":/)/0$1)+AC4$$/($$:$0)+&-%*1-:$%)+&-%vuga on tõstatunud ka probleemid. Kirjanduse andmed viitavad tõsisele kontaminatsiooniohule bakterite, viiruste või prioonidega. Selle vältimiseks on
pööratud suurt tähelepanu ja tõhustatud plasmavalkude puhastusmeetodeid ja sterilisatsiooniprotses%)<+ J$%-&%+ &'/1-:$/-1%$''/$'@*()+ &--%/)C+ AC4$$/liimidega ka immunoloogiliste reaktsioonide teke.
Võõrvalkude kasutamine põhjustab reeglina antikehade tekke, mis omakorda võivad seostuda vastavate endogeensete valkudega ja ohustada patsiendi
&'-#*(-1%$''/$%"%1)):$<+?)$%)+,94$1'(*+AC4$$/($$:$0)+
kasutamisega kaasnevad sageli immuunreaktsioo/$0+ AC4$$/($$:$+ "&%$&&':,'/)/1$0)+ ;-%1*<+ 7/$:+ '/+
&$48)(0-1*0+-/1$&)@-0)+1)&)1+14':C$$/$G+AC4$/'#))/$G+
faktor V/Va ja aprotiniini vastu. Tekkivad antikehad
võivad ristreageerida kas patsiendi enda vastavate
koagulatsiooniproteiinidega või sarnaste proteiinidega ning viia väiksemate häireteni koagulatsioonisüsteemis või harvemal juhul tõsise hemorraagiani.
Mõned aastad tagasi leiti, et Atlandi lõhe verest
)4-(0-1*0+AC4$/'#))/+8-+14':C$$/+;=$&%$0+'((-+%'C$vad alternatiivid inimese ja veise verest saadavatele
,4'1)$$/$0)()<+J=@)+,(-%:-%1+)4-(0-1*0+AC4$/'#))/+8-+
trombiin on piisavalt sarnased oma funktsionaalsuse (polümerisatsioonivõime) poolest, kuid erinevad
oma aminohappelise järjestuse ja glükosüleerituse
poolest. Lõhe proteiinid peaksid olema ohutumad
ka nakkuste ülekande seisukohalt, sest evolutsiooniline distants inimese ja kala vahel on suur. Samuti on viiruste või bakterite liikidevahelise ülekande
barjääriks lõhe kõigusoojasus ja seega madal kehatemperatuur. Struktuurne erinevus, mis teatud kontekstis on positiivne, võib aga tähendada imetajal
suuremat immunogeensust. Lõhe proteiinide immunogeensust on kirjanduses vähe käsitletud ning
nende korduvat manustamist katseloomadele ja selle
mõju ei ole varem uuritud.
Käesolevas töös uuriti lõhe vereplasmast eralda1*0+ AC4$/'#))/$+ 8-+ 14':C$$/$+ &*$+ **0%)+ AC4$$/($$:$+
tootmisallika ohutust. Lõhe valkude korduva manustamise mõju immuunsüsteemile hinnatakse
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töös erinevatel loommudelitel. Lisaks hinnatakse
AC4$$/($$:$+:=8*+&'-#*(-1%$''/$%"%1)):$+,-4-:))1ritele, akuutse faasi vastusele, antikehade tekkele ja
nende võimalikele ristreaktsioonidele katseloomade enda koagulatsiooniproteiinidega. Lisaks sellele
**4$1-&%)G+ &-%+ (=@)+ AC4$/'#))/$%1+ 8-+ &$1'%--/$%1+ '/+
;=$:-($&+;-(:$%1-0-+A$C)48-+%14*&1**4$#-+)&%14-1%)(lulaarmaatriksile sarnanevat biomaterjali – uudset
ravimvormi.

Töö eesmärgid
Töö eesmärgiks on hinnata katseloomade vereplasmast määratavaid olulisi meditsiinilisi parameetreid
,94-%1+(=@)+;)4)%1+;-(:$%1-1*0+AC4$$/($$:$+&'40*;-1+
:-/*%1-:$%1<+ !-:*1$+ **4$1$+ AC4$$/($$:$%1+ 4-;$:,4)paraadi valmistamise võimalust elektrospinnimise
meetodil. Täpsemalt on töö eesmärkideks:
1. X$//-1-+(=@)+,(-%:-%1+;-(:$%1-1*0+AC4$$/($$:$+
immunogeensust katseloomadel ja määrata antikehade teket lõhe koagulatsiooniproteiinide vastu;
2. X$//-1-+(=@)+,(-%:-%1+;-(:$%1-1*0+AC4$$/($$:$+
mõju katseloomade peamistele koagulatsiooniparameetritele;
3. Uurida, kas tekkivad antikehad on võimelised
ristreageerima katseloomade endogeensete koagulatsiooniproteiinidega;
4. m*4$0-G+&-%+(=@)+AC4$/'#))/+8-+&$1'%--/+'/+%'C$;-0+ /-/'A$C)48-+ %14*&1**4$+ ;-(:$%1-:$%)&%+)()&1rospinnimise meetodil, et saada materjali, mida
võiks kasutada haavade paranemise kiirendamiseks.

Materjalid ja meetodid
Uuringus kasutati kolme erinevat katseloomade
gruppi. Esimesse gruppi kuulus 14 (6 emast ja 8
$%-%1_+|$%1-4+4'.$<+2)$%)+#4*,,$+&**(*%+u+):-%1+`)q+
Zealand White küülikut. Kolmandasse gruppi kuu(*%+ Eu+ jYY+ ):-%1+ 8-+ YE+ $%-%1_+|$%1-4+4'.$<+ i-1%)(''mad randomiseeriti kahte gruppi – eksperimentaalja kontrollgruppi. Eksperimentaalgrupi loomadele
süstiti kahekanalilise süstla abil katse 2. ja 32. päeval
$/14-,)4$1'/)--(%)(1+(=@)+AC4$$/($$:$+jDD+:#+AC4$/'geeni ja 90 U trombiini ühe kilogrammi kehakaalu
kohta) ja kontrollgrupi loomadele süstiti mahuliselt
%-:-+&'#*%+p"%$'(''#$($%1+(-@*%1<+

Katseloomadelt võeti verd koagulatsiooniparameetrite ja antikehade määramiseks eksperimendi alguses 1. päeval ning edasi 11., 20., 30., 33., 42. ja 46.
päeval.
e'.$0)+8-+&""($&*1)+;)4)+&'-#*(-1%$''/$,-4-:))14$te määramine teostati inimestel sarnaste parameetrite määramiseks kohandatud metoodika alusel.
Trombiiniaega (TT) mõõdeti sekundites ja protrombiini aktiivsust protsentides (väljendatuna INR – in5$!8254"823&8"!.234;$/&!254" – kaudu suhtarvuna).
i-1%)('':-0)+ ;)4),(-%:-%+ 1)&&$/*0+ AC4$$/($$:$+
komponentide vastaste IgG tüüpi antikehade määramiseks kasutati ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) meetodit. Antigeenidena kasutati
(=@)+ 14':C$$/$+ 8-+ (=@)+ AC4$/'#))/$<+ e$%14)-&1%$''/$+
hindamiseks küüliku plasmas kasutati antigeeni/-+ &""($&*+ AC4$/'#))/$+ 8-+ 14':C$$/$G+ 4'1$+ ,(-%:-%+
4'1$+ AC4$/'#))/$+ 8-+ 14':C$$/$<+ e'.$0)+ ;)4),(-%:-%+
akuutse faasi vastust peegeldava C reaktiivse valgu
määramiseks kasutati kommertsiaalset ELISA testi
(<$&=$34-2&>5.?&@AB$2-54C$&D!"5$48&B25&EFGHI&J45).
Vereplasmast IgG ja IgM tüüpi antikehade määramiseks kasutati lisaks ELISA meetodile redutsee4$1*0+ (=@)+ 14':C$$/$G+ AC4$/'#))/$+ 8-+ $/$:)%)+ 5-&1'4+
Va geelelektroforeesi ja immunoblot meetodit. Selle
meetodi abil on võimalik täpsemalt hinnata, millise
komponendi vastu tekib immuunreaktsioon.
J=@)+AC4$/'#))/$%1+8-+&$1'%--/$%1+/-/'A$C)48-+:--1riksi valmistamiseks kasutati eletrospinnimise mee1'0$1<+ m*4$1$+ )4$/);-1)+ (-@*%1$1)+ „+ @)&%-…*'4',4',-/''($G+ 990$&@-,,)G+ 14$…*'4'990$&@-,,)+ „+ :=8*+
A$C)48-+ %14*&1**4$+ 1)&&)()+ "&%$&*1)+ &':,'/)/1$0)+
elektrospinnimisel ja komponentide segu elektrospinnimisel. Fiiberja struktuuri tekke hindamiseks
kasutati skanneerivat elektronmikroskoopi (JSM840).
Statistiliselt hinnati tulemusi t-testi alusel.

Uuringu tulemused ja arutelu
Esimese grupi katseloomade kontroll- ja eksperimendigrupi vereplasma TT ja INR väärtustes ei
olnud statistiliselt olulisi erinevusi eksperimendi
-(#*(+ 8-+ &*/$+ Wk+ ,9);-+ ,94-%1+ (=@)+ AC4$$/($$:$+ :-/*%1-:$%1<+ 694-%1+ 1)$%1&'40%)1+ 4'.$0)+ $::*/$%))-
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rimist tekkis eksperimendigrupis 33. päeval väike,
kuid statistiliselt oluline TT ja INR väärtuste langus.
Järgmisel mõõtmisel olid aga TT ja INR väärtused
normaliseerunud baasväärtuste tasemele ja gruppidevahelist erinevust ei olnud.
Küülikute vereplasma analüüs näitas, et kontroll- ja
eksperimendigrupi TT ja INR väärtustes ei esinenud kogu eksperimendi vältel statistiliselt olulist
erinevust ja need jäid eksperimendi algul mõõdetud
väärtuste tasemele. Kolmanda grupi katseloomade
vereplasma TT aegades ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi kuni eksperimendi 30. päevani. 33. päeval võis näha kontroll- ja eksperimendigrupi vahel
statistiliselt olulist erinevust TT aegades. Erinevus
kadus järgmistel mõõtmistel 42. ja 46. päeval. INR
väärtustes ei esinenud kogu eksperimendi vältel
gruppidevahelist erinevust. Seega kinnitab kolmanda grupi katseloomade vereplasma koagulatsioonianalüüs eelnevatest eksperimentidest saadud tulemusi ja on eelnevate tulemustega kooskõlas. Ainuke
erinevus on näha I ja III grupi INR väärtuste vahel. I
grupi INR väärtuste analüüs näitab väikest ja kiiresti
normaliseeruvat erinevust eksperimendi grupis. See
erinevus võib olla seotud I grupi katseloomade suhteliselt väikese koguarvuga.
Kuna I grupi katseloomadel tekkis koagulatsiooniparameetrites väikeseid erinevusi, mis võis olla tingitud akuutse faasi vastusest teistkordsele immunisee4$:$%)()+(=@)+AC4$$/($$:$#-G+:994-1$+ZZZ+#4*,$+'%-0)(+
4'.$0)(+x[4)-&1$$;%)+;-(#*+@*(&-+)//)+)&%,)4$:)/1$+
ja 33. päeval. Tulemustest selgus, et statistiliselt olulisi erinevusi kontroll- ja eksperimendigrupi vahel ei
esinenud. Kokkuvõtlikult võib öelda, et pärast lõhe
AC4$$/($$:$+ &'40*;-1+ $/14-,)4$1'/)--(%)1+ :-/*%1-mist ei esine katseloomadel olulisi koagulatsiooniparameetrite muutusi ega teki akuutse faasi vastust.
Immuunvastuse teket hinnati ELISA meetodi abil.
IgG tüüpi antikehad tekkisid kõikides gruppides
AC4$$/($$:$+ %--/*0+ ('':-0)(+ /$$+ (=@)+ AC4$/'#))/$+
kui ka trombiini vastu. Kõrgeimad antikehade tiitrid olid määratavad eksperimendi lõpus 42. päeval.
Kontrollgrupi loomadel vastavaid antikehi ei lei1*0<+i""($&*1)+#4*,$%+1)&&$/*0+(=@)+AC4$/'#))/$[+8-+
trombiinivastased antikehad aga ei andud ristreakt%$''/)+ &-1%)('':-0)+ )/0'#))/%)+ AC4$/'#))/$+ 8-+
trombiiniga.
Immunoblot analüüsist I ja III grupi loomade 46.

päeva vereplasmadest selgus, et peamiselt seostuvad
tekkinud trombiinivastased IgG ja IgM tüüpi antikehad lõhe trombiini raske ahelaga (~32kDa). Fibrino#))/$+,*@*(+'($+,)-:$%)&%+%)'/0*:$%&'@-&%+†‡+-@)(+
jˆ•E&y-_+8-+‰[-@)(+jˆEt&y-_G+%-:*1$+;=$%+/9@-+4)-&1siooni 220 kDa juures asuva proteiini vastu. Viimase
,*@*(+'/+1=)/9'($%)(1+1)#):$%1+(=@)+AC4'/)&1$$/$#-G+
:$%+899C+,4),-4--1$+AC4$/'#))/$+)4-(0-:$%)+&9$#*%<+
Kirjanduse andmed viitavad sellele, et trombiini kasutamise järgselt võivad tekkida ka faktor V/Va vastased antikehad. Sellise võimaluse hindamiseks tehti
immunoblot analüüs, mille käigus kasutati antigeenina inimese redutseeritud faktor Va-d. Tulemustest
selgus, et eksperimendigrupi loomade vereplasmas
1)&&$/*0+ AC4$$/($$:$+ ;-%1-%)0+ -/1$&)@-0+ '/+ ;=$:)lised seostuma faktor Va-ga. Seostumine oli aga
madala intensiivsusega ning oli määratav juba enne
immuniseerimist võetud vereproovidest. Samuti oli
seostumine näha kontrollgrupi loomade vereplasmasid uurides.
694-%1+&-@1)+$::*/$%))4$:$%1+(=@)+AC4$$/($$:$#-+)%$nes 46. päeva vereplasmas grupis I 2-l loomal 7-st ja
grupis III 4-l loomal 23-st madala aktiivsusega reaktsioon roti trombiini valkudega. Immunoblot analüüs
4'1$+AC4$/'#))/$#-+/9$1-%+:-0-(-+-&1$$;%*%)#-+-/1$&)@-0)+'():-%'(*+4'1$+;)4),(-%:-%+4'1$+AC4$/'+#))/$+
beeta ahela vastu 3-l loomal 7-st ja 3-l loomal 23-st
vastavalt grupis I ja III. Kontrollgruppides ühtegi
reaktsiooni ei tekkinud.
J=@)+AC4$/'#))/$%1+8-+&$1'%--/$%1+/-/'A$C)48-+%14*&tuuri valmistamiseks kasutati elektrostaatilist spinnimist e elektrospinnimist. Kitosaani lahustamiseks
;-($1$+ 990$&@-,)+ 8-+ 14$…*'4'990$&@-,)+ j2‚>_<+ J=@)+
AC4$/'#))/$+ (-@*%1$&%+ ;-($1$+ @)&%-…*'4',4',-/''(+
jX‚6_<+i$1'%--/$%1+/-/'A$C)48-+%14*&1**4$+;-(:$%1-:$%)&%+'($+%'C$;-:-&%+(-@*%1$&%+14$…*'4'990$&@-,)<+
6-4$:+"@1(-/)+A$C)48-%+%14*&1**4+j&)%&:$%)(1+Dkk/:+
(9C$:==0*#-+A$C4$0_+%--0$+&$1'%--/$+uv+2‚>+(-@*%)+
&-%*1-:$%)(<+J=@)+AC4$/'#))/$+,*@*(+%--0$+"@1(-/)+
A$C)48-%+%14*&1**4+X‚6}2‚>+%)#*%+(-@*%1-1*0+AC4$nogeeni lahuse elektrospinnimisel (joonis 1). Fibrinogeeni ja kitosaani inkorporeerimiseks ühte preparaati kasutati nende kahe lahuse segu üheaegset
elektrospinnimist. Kirjandusest ei leia ühtegi viidet
%)(($%)()+:-1)48-($()G+:$%+&''%/)&%+&$1'%--/$+8-+AC4$/'#))/$+/-/'A$C4$1)%1+;=$+:$&4'A$C4$1)%1G+/$/#+'()&%+
valmistatud mainitud polümeeride segulahusest
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üheastmelise elektrospinnimise protsessi abil. See
kombinatsioon võib olla meditsiinis kasutamiseks
%'C$;+ C$':-1)48-(G+ :$(()%+ AC4$/'#))/+ 1'$:$C+ @)mostaatikumina, angiogeneesi ja adhesiooni soodustava komponendina ning kitosaan kombinatsioonis
AC4$/'#))/$#-+ ,-4-/0-C+ C$':-1)48-($+ :)@--/$($%$+
omadusi. Käesoleva uuringu tulemuste ja mõningate
lisauuringute tulemuste põhjal on Eesti Patendiametile ja Euroopa Patendiametile esitatud patenditaotlus “Vastupidav hemostaatiline võrgustik”.

A

B

Järeldused
f i-1%)('':-0)(G+&)(()()+%"%1$1$+(=@)+AC4$$/($$:$G+
tekkisid pärast esimest immuniseerimist madalas
1$$14$%+-/1$&)@-0+:=():-+AC4$$/($$:$+&':,'/)/0$+
vastu. Pärast teist immuniseerimist oli määratavate antikehade hulk oluliselt kasvanud. Kõrgeimad tiitrid olid määratavad 42. päeval.
f J=@)+ AC4$$/($$:+ )$+ ,=@8*%1-+ &-1%)('':-0)(+
suuri muutusi perifeerse vere koagulatsiooniparameetrites (TT ja INR). Väike, kuid statistiliselt
'(*($/)+ 22+ ;9941*%1)+ (-/#*%+ '($+ :==0)1-;+ 4'.$de verest pärast teist immuniseerimist võrreldes
kontrollgrupiga. TT oli normaliseerunud järgmis1)&%+:==1:$%1)&%<+Z`e+;9941*%1)%+)$+'(/*0+4'.$del ja küülikutel (II ja III grupp) mingeid erinevusi kogu eksperimendi vältel. Ainult väiksemas
4'.$0)+#4*,$%+jZ+#4*,,_+'($+1*;-%1-1-;+Z`e+:**1*%+
võrreldes kontrollgrupiga 33. päeval.
f Ristreaktsioone immuniseeritud katseloomade
vereplasma antikehade ja katseloomade endo#))/%)1)+,4'1)$$/$0)+j&""($&*+14':C$$/+8-+AC4$/'geen) või inimese koagulatsioonifaktor Va vahel
ei tekkinud. Mõningane reaktiivsus oli näha ini:)%)+ 5-&1'4+ ?-+ ;-%1*G+ &*$0+ %)'%+ AC4$$/($$:$+ :-/*%1-:$%)#-+ ,**0*C<+ 3&%$&*1)(+ 8*@1*0)(+ j#4*,$%+
I ja III) oli näha ka antikehade nõrka seostumist
4'1$+14':C$$/$+8-+AC4$/'#))/$#-<+
f Skanneeriva elektronmikroskoobi abil mää4-1$+ %'C$;-0+ ,-4-:))14$0+ (=@)+ AC4$/'#))/$%1+ 8-+
&$1'%--/$%1+ &''%/);-+ /-/'A$C)48-+ %14*&1**4$#-+
maatriksi elektrospinnimiseks. Parimad tulemused saadi segu, mis koosnes 3,5% kitosaani la@*%)%1+2‚>[%+8-+DY•+:#}:(+AC4$/'#))/$+(-@*%)%1+
HFP/TFA-s, elektrospinnimisel. Saadud kolmemõõtmelist maatriksit on potensiaalselt võimalik
kasutada hemostaatikumina, haava paranemist
soodustava materjalina või rakkude ja kudede
bioloogilise tootmise substraadina.

Joonis 1. Skanneeriva elektronmikroskoobi pildid
&.&3$,*#2/00/$4('.56&'-7,/0*+&&0/#$'89:;<9='."64#&#$'3*0$#&0$,"$#/**0/+"'>?@')+;).'A=B'CDE':/.(/'#44rendused: A – 3000 x (pildi laius vastab 27,4 µm), B
– 5000 x (pildi laius vastab 16,4 µm).

f J=@)+AC4$/'#))/$+8-+14':C$$/$+%$%-(0-;+AC4$$/liim on väärtuslik materjal uudsete meditsiinis
perspektiivsete biomaterjalide väljatöötamiseks
koos elektrospinnimisel saadud teiste polümeeridega.
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Toimusid tutvustavad teabepäevad
“Apteegiteenuse Kvaliteedijuhis praktiku laual”
Helve Monvelt

Selle aasta alguses ilmus trükisena Apteegiteenuse
Kvaliteedijuhis, mille väljatöötamist alustati 2011 aasta jaanuaris.
Tallinnas ja Tartus toimunud teabepäeval andsid AKJ
töögrupis osalenud proviisorid koos oma kolleegidega kvaliteedijuhisest ülevaate peamiste teemade kaupa. Esinejad tõid välja seosed ja vastuolud apteegitöö
praktilise poole ja kvaliteedijuhises pakutud võimaluste ning lahenduste vahel.
Avasõnades kõlas mõte, et nõustamine on üks aspekt,
mis on tänapäeval lisandunud nii öelda klassikalisele
apteegiteenusele nagu ravimite valmistamine ja väljastamine.
Ravimsuhtlemine on üks tähtsamaid osasid apteekrite
töös, sest selles peegeldub eriala nägu ühiskonna poole ja selle järgi hinnatakse farmaatsiaeriala olulisust
laiemalt.
Kvaliteetsest ravimnõustamisest rääkinud Kristiina
!),,+,)-1*%+':-+).)&-/0)%+,*/&1$0)(G+:$0-+/$$+4)1septi- kui käsimüügiravimite väljastamisel silmas pidada. Ta tõi illustreerivaid näiteid igapäevatööst, mille
analüüsimine aitab mõista vajadust pakkuda patsiendile ravimi müügiprotsessis aktiivselt lisainformatsiooni.
2)4;$%)/9$1-8-1)+:==1:$%)%1+-,1))#$%+).)&-/0)+1)$/*0+
Andre Vetka tõi välja läbiviidavate protseduuride ja
mõõtevahendite täpsuse tagamise tähtsuse.
Kai Kimmel, kes rääkis ravimite valmistamisest apteegis, rõhutas, et paraku ei valmista ekstemporaalseid
ravimeid kõik need apteegid, kellel on selleks kohustus. Siin on nii subjektiivseid kui objektiivseid põhjuseid, mille lahendamisele saaksid kaasa aidata nii raviainete maaletoojad, Ravimiamet kui ka apteegid ise.
Pärastlõunal tutvustas Triinu Entsik-Grünberg ravimite käitlemist käsitlevat juhise osa ja Gert Klaasen
rääkis ravimivõltsingutega seonduvast.

i-04$+ 2-::),**+ ).)&-//)+ &9%$1()%+ -,1))#$+ %$%)[+ 8-+
väliskommunikatsiooni ning selle tähtsust kliendi ja
kolleegi jaoks. Õnneliku töötaja panus on alati tulemuslikum, mis omakorda tagab tema enda ning kliendi rahulolu.
Janika Tähnas rääkis apteekri elukestva õppega seoses
täiendõppe vajadusest ja võimalustest. Piret Ubokand
kirjeldas apteeki kui tudengite praktikabaasi. Ta märkis, et tegelikult on kasu kahepoolne. Apteegi töötajad
peavad küll üliõpilasele tutvustama töö erinevaid lõike, kuid saavad vastu tudengi nakatava huvi ja positiivse tagasiside.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Apteegiteenuse Kvaliteedijuhist saab kasutada kvaliteetse apteegiteenuse
määratlemiseks, apteegiteenuse pakkuja enesehindamiseks ja arengusuundade planeerimiseks, apteekrite
pädevuse hoidmiseks ja täiendamise planeerimiseks,
samuti riiklike järelvalvetoimingute abimaterjalina,
apteekides pakutavate teenuste rahastamise planeerimisel, apteegiteenuste ja apteegivõrgu arendamiseks
vajalike riiklike otsuste tegemisel.
Kitsam eesmärk ongi apteegiteenuse taseme tõstmine
igas üksikus apteegis, laiem eesmärk aga farmaatsiaeriala olulisuse esiletoomine tervishoiusüsteemis
ning üldine edendamine Eestis. AKJ annab võimaluse
hinnata ja esile tõsta apteekide seast parimad, et need
siis teistele apteekidele eeskujuks seada ning ära märkida patsientide ja kogu ühiskonna silmis.
Jääb üle soovida, et Apteegiteenuse Kvaliteedijuhis
oleks igas apteegis abistav ja suunav töövahend ning
leiaks kindla koha praktiku laual.
Elektroonilisel kujul on Apteegiteenuse Kvaliteedijuhis üleval Ravimiameti, Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti
>,1))&$0)+ 3@)/0*%)+ &'0*()@1)0)(<+ 24"&$;)4%$''/$++
soovijatel palume pöörduda Eesti Apteekrite Liidu
poole.
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Ülevaade Tartu Ülikooli Rohuteaduse
Seltsi (TÜRS) ajaloost ja tegevusest
Jürgen Jänese, TÜRS-i esimees

2-41*+ 3($&''($+ e'@*1)-0*%)+ !)(1%+ j23e!_+ '/+ u<+ 0)1%):C4$(+ Dttk<+ --%1-(+ (''0*0+ :$.)1*(*/0*%($&+ "@$/#<+
Seltsi loomise idee algatas Raivo Kask, kes oli 1990.
aastaks IPSF-i (Rahvusvaheline Farmaatsiaüliõpilaste
Föderatsiooni) individuaalliige. Esimese seltsi juhatuse moodustasid proviisoriõppe üliõpilased Raivo Kask
(esimees), Riina Loodmaa (aseesimees) ja Daisy Volmer
(kirjatoimetaja).
Algusaastatel asuti aktiivselt suhtlema nii IPSF-i kui
EPSA-ga (Euroopa Farmaatsiaüliõpilaste Assotsiatsiooniga), valiti parim tudengiuurimus neljas erinevas farmaatsiavaldkonnas (keemia, tehnoloogia, farmakognoosia, sotsiaalfarmaatsia), millega käis kaasas diplom
ja väike rahaline preemia. Igal seltsi aastapäeval valiti
„Kummeli Kusti“ ja „Mikstuuri Manni“ ehk aktiivne
farmaatsiaüliõpilane neidude ja noormeeste seast.
23e![$+))%:94#$&%+'/+($$1-+5-4:--1%$-"($=,$(-%$+8-+4'huteadlasi ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja
edendada liikmeskonna teadlikkust ja huvi eriala vastu, laiendada tudengite silmaringi ja parandada õppimisvõimalusi väliskontaktide loomise kaudu. Samade
eesmärkide nimel tegutseti aktiivselt kuni 1995. aastani. Aastatel 1995-1998 oli seltsi tegevuses madalseis.
23e![$+1)#);*%+1--%1-1$+E<+/';):C4$(+Dttw<+--%1-(<

liikmekandidaate 29 ja toetajaliikmeid 23.
Liikmetel on õigus osaleda sõna- ja hääleõigusega seltsi
töö- ja üldkoosolekutel, mis leiavad õppeaastas aset
vastavalt kuuel ja ühel korral. Töökoosolekute läbivad
teemad on uute liikmete vastuvõtmine ja liikmekandidaatide hääletamine liikmeteks, kokkuvõtete tegemine,
korralduslikud läbirääkimised seoses üritustega ning
muud arutelud seoses proviisoriõppega või ühiskonnas
sel hetkel aktuaalsetel meid puudutavatel teemadel.
Näiteks 27. novembril toimunud viimasel koosolekul
tuli kõigele eelnevale aruteluks Eest Farmaatsia Seltsi
koosolekul arutlusel olnud teema “Apteeker kui tervishoiutöötaja”.
?$$:-%)(+-8-(+'/+23e![$+14-0$1%$''/$&%+&*8*/)/*0+%"gis- ja kevadseminari korraldamine. Sügisseminar on
suunatud eelkõige töötavale apteekrile, kuid osa võtavad ka üliõpilased ja õppejõud. Seminari eesmärgiks on
pakkuda erialast täiendkoolitust, esinejateks on arstid,
apteekrid ja teised farmaatsia valdkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid. Eelmine sügisseminar toimus 3.
/';):C4$(+8-+1)):-&%+'($+ni=@*;-(*o<+!):$/-4$%1+;=.$%+
osa 65 inimest, kellest 33 olid apteekrid.

Esimesel taas aktiivsel tegevusaastal loodi kontaktid
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga ja Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liiduga. Taastatud on suhted ka rahvusvaheliste farmaatsiaalaste tudengiorganisatsioonidega
EPSA ja IPSF.

Kevadseminar on suunatud aga tudengitele. Selle raames käsitletakse teemasid, mis pakuvad huvi kõigile
arstiteaduskonna üliõpilastele. Näiteks üle-eelmisel
aastal keskendus seminar teadustöö andmete publit%))4$:$%)()G+1)&%1$+1II1(*%)()+/$/#+).)&-//)1)+1)#):$sele. Samuti on seminar hea võimalus meeldivas õhkkonnas kolleegide ja koolikaaslastega kohtumiseks.

23e![$+ 1)#);($$&:)&%+ ;=$;-0+ -%1*0-+ 2-41*+ 3($&''($+
arstiteaduskonna farmaatsia instituudi õppejõud ja
üliõpilased, kes on edukalt läbinud katseperioodi liikmekandidaadina. Toetajaliikmeks saavad hakata rohuteaduse vastu huvi tundvad või erialaselt seotud isikud,
kes toetavad rahaliselt seltsi tegevust ja on nõus seltsi
eesmärkide saavutamise nimel kandma seltsi juhtorganite otsustest ning põhikirjast tulenevaid kohustusi.
2012. aasta 30. novembri seisuga on seltsis liikmeid 54,

2009. aastast saab taas IPSF-iga minna suvisele praktikale. Õpilaste arv on aastatega kasvanud ja sarnaselt
))(:$%)()+--%1-()+%--0-C+23e!+%)(+--%1-(+;9($%(9@)1*%)()++
8 tudengit. Sellel õppeaastal lähevad üliõpilased tudeerima Saksamaale (Jürgen Jänese, III kursus), Sloveeniasse (Indrek Ventmann, III kursus), Soome (Kelli
Somelar III kursus ja Kristi Markna IV kursus), Prantsusmaale (Kadri Sirkas, III kursus), Šveitsi (Anna Bannova, III kursus), Kanadasse (Kertu Margus, III kursus)
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FOTO: KELLI SOMELAR (III K)

TÜRS-i juhatus 2012. aastal 14. detsembril TÜRSi
sünnipäeva- ja jõulupeol.
Vasakult Annika Põder
(kirjatoimetaja, III k), Anne-Grete Märtson (laekur,
IV k), Jürgen Jänese (esimees, III k), Greete Kase
(viies liige, V k), Mariin
Rehe (aseesimees, IV k).

8-+!)4C$-%%)+j>/).)+!$&&-G+Z?+&*4%*%_<+!)(()+,4'#4-::$+
kaudu saavad tudengid kandideerida praktikale meelepärasesse riiki ning töötada seal üld- või haiglaapteegis,
5-4:--1%$-A4:-%+;=$+1)-0*%(-C'4$%+D[W+&**+;9(1)(<+?-rem on tudengid praktikal käinud Ungaris, Tšehhis,
6'41*#-($%G+>:))4$&-+3@)/04$$&$0)%+-#-+&-+)&%''1$($%)mates riikides nagu Indoneesia ja Rwanda.
Möödunud aastal sai üliõpilaste seas väga positiivselt
vastu võetud idee luua Rohuteaduse Ring, kus igaüks
%--C+)%$/)0-+)/0-()+@*;$,-&&*;-+)4$-(-%)+).)&-/0)#-<+
Kuulama on kutsutud ka õppejõud ja teised farmaatsiaga seotud inimesed, kellel on omalt poolt võimalus
teemasid täiendada. Ringi esimene kokkusaamine toimus möödunud aasta 21. novembril ja selle teemaks
oli „Narkootikumid proviisori pilgu läbi. + 7.)&-/0)+
tegid proviisorõppe III kursuse tudengid Pärtel Relve ja
Kristo Karu teemadega „Heroiin“ ja „Psilotsiin“. Kommenteerimas olid prof Jyrki Tapio Heinämäki, dr Vallo
r-.'+ /$/#+ ;-/):-%%$%1)/1+ >/04)%+ r)'%<+ `)$0+ 1*($+
kuulama tudengeid kõigilt arstiteaduskonna erialadelt,
kokku 34 üliõpilast.
Paari viimase aasta jooksul on selts prof Heinämäki
eestvedamisel käinud õppereisil Soomes. Jyrki Tapio
X)$/9:9&$+'/+YkDk<+--%1-%1+2-41*+3($&''($H:)0$1%$$/$tehnoloogia professor, kelle tutvuste ja sidemete kau0*+!'':)%+'/+23e![$(+'(/*0+-$/*&'40%)0+;=$:-(*%)0+
külastada Soome suurimaid farmaatsiaasutusi. Näiteks
&"(-%1-1$+YkDD<+--%1-(+X)(%$/#$+3($&''($+‚-4:--1%$-+$/%tituuti ja möödunud aastal Orioni farmaatsiatehast Espoos ning võeti osa Farmaatsiapäevadest Helsingis. Ka
&9)%'();-(+ --%1-(+ '/+ 23e![$(+ ,(--/$%+ &'44-(0-0-+ )&%kursioon mõnda välismaa farmaatsiaasutusse.
{*C-+;$$)/0-1+--%1-1+8948)%1+1'$:*C+23e![$+))%1;)0-:$sel projekt „Suveks apteeki tööle“, mille eesmärgiks on
anda tudengitele võimalus saada suvevaheajal erialast
,4-&1$&-1+/$/#+"@1(-%$+-,1))&$0)(+;=$:-(*%+;=.-+':-+
töökollektiivi innukas ning hakkaja üliõpilane.

2012. aasta suvel kandideeris esialgu apteeki tööle 18
proviisorõppe üliõpilast kõigilt proviisorõppe kursustelt. Kokku osales tegelikult 13 üliõpilast ja apteeki. Samas apteeke, kes praktiseerimisvõimalust pakkusid, oli
tunduvalt rohkem kui kohata jäänud üliõpilasi.
3($=,$(-%1)+ :*(8)0+ 8-+ -,1))&4$1)+ 1-#-%$%$0)+ '($+ -$/*(1+
positiivne. Mõni pakkumine kujunes eriti põnevaks.
Näiteks Tallinna Kiirabihaigla proviisoripraktikant pidi
läbima spetsiaalsed kohapealsed kursused ja igapäevane töö oli põnevust täis.
Näide tagasisidest ühelt tudengilt:
«Kõigepealt märkasin uhiuusi, suuri ja puhtaid ruume,
J,9&"34&'$2&5KK52/2+&LKK&949,&.48,3&J,4&2:45KK52M23&9$498$9&
J2,:2&C295,CN5.49$9O&J"85!"334.49$9O&9"!5$$!4.49$9&JP94müügi- ja retseptiravimiteks, käsimüügile turvaelemen54/$&3492.49$9&M2&8$8/$&$($&.QQ0492234&C44.49$9+&R$$3/49&
väga see, et oli võimalus retseptiravimitega tutvuda ja
8$8/$& 487"3$'54& 3,0$/2+& S,4& .QQ04922349& J$33$3$04& 2:4&
anda suutsin, oli ka väga hea tunne. Muidugi parandas
apteegitöö suuresti ka üleüldist ravimpreparaatide maailmas orienteerumist ning andis parema aimduse aptee045KK95&J$542#5$$049+&S"33$$04/&"34/&2!.92/&M2&2:4C23.4/T+
Näide tagasisidest ühelt apteegilt:
«Meie apteegis oli suvel töötanud kahest tudengist palju
J29,+& F""/28& CP02O& $5& 8$.2/J4& 924/& J"0$.,94O& $8$9$J48/3,95O&9,'53$.49"9J,94&M2&5$04/&M,:2&#P!49&5KK/O&5,8/sid, milline kiirus on tänapäeva apteegis. Sooviksin, et
järgmistel suvedel jätkuks tudengite töötamise võimalus
$!48$C25$9&2#5$$J4/$9&A&.$4$&""52.$UT
J=,)1*%)&%+,)-C+&$/0(-%1$+19/-:-+!"0-:)-,1))#$+&).$+
8-+%)(()+,)4%'/-($8*@1$+/$/#+23e![$+&'/1-&1$%$&*1+,4';+
Triinu Entsik-Grünbergi, kelle kaudu said 7 tudengit
võimaluse töötada proviisorina erinevates Südamea,1))&$0)%+"()+7)%1$<+23e!+(''0-CG+)1+:II0*/*0+%*;)+
projekt kujuneb ka tuleval suvel samasuguseks edulooks. Täname kõiki apteekreid meeldiva koostöö eest!
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Jüri Apteek 90
Käesoleva aasta veebruaris möödub 90 aastat esimese apteegi
avamisest Jüris.
Merike Heiberg, Tõnu Heiberg
KLMLO+TR^+KLMLQLUV

Jüri apteek Vaskjala silla juures

Kui jaanuaris 1923.a. jõustus “Vabamüügi apteekide
avamise seadus”, avati paljude teiste maa-apteekide
hulgas apteek ka Jüris Harjumaal avamiskuupäevaga
23. veebruar 1923. Algselt asus apteegihoone Vaskjala silla juures ning apteegi omanikuks ja juhatajaks
oli apteekriabiline Karl Kontus. Juba 15. mail 1924
ta suri ning apteek jäi pärijatele. Juhatajaks sai 16.
:-$(+ -,1))&4$-C$+ |'(0):-4+ †-B@:-//G+ %-:-+ --%1-+
11. juunist alates aga Charles Volmer. Millegipärast
891&*%+ ;9#-+ %-#)0-/)+ 1II1-8-1)+ ;-@)1*:$/)<+ {9.)%+
kõrvale aastad ja viited on nad siin nimeliselt kirjas:
Amalie Ambos, Johannes Sikk, Georg Niit, Johannes
Vaher, Amanda Tassa, Rudolf Leppik ja Alfons Havik (peatselt on ta nime eestindanud - Rein Haavik).
1931.a. viidi apteek üle uude majja Jüri kiriku juures. 1941.a. septembris hävis apteegihoone täielikult
pommitabamusest.
Apteek taasavati Jüris üle 40 aasta hiljem, 5. novembril 1984 EKE EMV, A. Sommerlingi nimelise
sovhoosi ja ENSV TM ühiste vahenditega ehitatud
uues avaras hoones. Põhjalik artikkel taasavatud Jüri
apteegi ajaloost ilmus ajakirjas Eesti Rohuteadlane
2004. aastal.
Apteegi juhatajaks määrati alates 20. septembrist
DtwE+ ,4';$$%'4+ 2=/*+ X)$C)4#G+ &)%+ ,)-()+ 2-41*+ 3($-

kooli lõpetamist 1979.a. oli töötanud 5 aastat Kreenholmi apteegi asejuhatajana Narvas. Hoone anti üle
01.08.1984 hindega väga hea, kuid ehituslik osa lõpetati tegelikult septembri keskpaigaks, seejärel oli
võimalik asuda apteegi sisseseadmisele. Proviisortehnoloogina asus tööle Merike Heiberg, sanitarina
Svetlana Maalder. 1985.a. oktoobrist kuni aprillini
1988 töötas sanitarina Virve Kurnitski.
Külastajatele avati apteek 05.11.1984. Apteegi sisseseadmine jätkus tegelikult veel mitu aastat. Projekt
oli koostatud kõiki tolleaegseid ehitusnorme arvestades ning selle tulemuseks oli apteegil põhikorrusel
300m2, keldris 80m2 põrandapinda. Lisaks suurele
assisteerimisruumile oli olemas kolmeruumiline
steriiliblokk koos autoklaavidega, pesuruum apteeginõude ja tööriiete pesemiseks, eraldi ruum destillaatori jaoks ning puhkeruum. Laoruumid paiknesid
nii põhikorrusel kui ka keldris. Sellel ajajärgul, mil
varustamine oli ebaregulaarne ning kaubatellimusi
tehti kvartalite lõikes, olid suured laopinnad ning
valmistamisruumid tõesti vajalikud.
1992. aasta sügisel alustas Tõnu Heiberg tööd rii#$).);=.)%+ 7)%1$+ ‚-4:--1%$-<+ >,1))#$8*@-1-8-&%+
jäi Merike Heiberg. Sellel ajajärgul algas apteekide
hoogne erastamine kogu vabariigis. 24. septembril
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Jüri Apteegi juhatajad Merike ja Tõnu Heiberg Norras 2012 aasta suvel

registreeriti Harju Maavalitsuses Aktsiaselts Jüri
Apteek, alates 29. oktoobrist 1997 toimib Jüri Apteek
osaühinguna.
DttW<+ --%1-+ -(#*%)%+ (''C*1$+ :$.);-8-($&*&%+ :**1*nud suurtest laoruumidest, steriiliblokist ning puhkeruumist. Kuna apteegis kohapeal valmistatavate
ravimite hulk pidevalt kahanes, vähendati 1995.a.
lõpul tehtud remondi käigus pesuruumi ning assisteerimisruumi. Tänaseks on apteegi poolt renditav
pind 110m2.
Alates 19. veebruarist 1996.a. töötab apteegis farmat%)*0$/-+i4$%1)(+6'.)4G+&)%+(=,)1-%+2-(($//-+r)0$1%$$nikooli farmaatsia erialal veebruaris 1996.
Tänasel päeval, mil esimese apteegi avamisest Jüris
möödub 90 aastat, loeme oma kõige suuremaks saavutuseks seda, et oleme apteegituru arengute tõmbetuultes ikka veel püsimas. Viimastel aastatel on meie
tegevust ja toimetulekut mõjutanud kõik needsamad
muutused ja arengud , mis teisigi maa-apteeke.
2006.a. alates kasutame oma töös lao- ja müügiprog4-::$+ A4:-(1+ X-/%-%'Š<+ X)-+ &''%1II+ /)/0)#-+ '/+
aidanud edukalt üle elada eurole ülemineku ning digiretsepti kasutuselevõtu.
Apteegi käibest 80 kuni 85 % moodustavad endiselt
ravimid, ülejäänud osa loodustooted ja muud kaubad. Hulgimüüjatest teeme kõige rohkem koostööd
2-:4'+7)%1$+F3[#-<
Kuigi kollektiiv on väike, oleme korraldanud koos

Farmatseut Kristel Potter tööhoos, 1994

&-+ 1II;9($%)$0+ ).);=1:$%$<+ >-%1-,9);$+ 8-+ 8**C)()$0+
on meeldejäävamaks muutnud ühised teatrikülastused, kontserdielamused ja lõunasöögid. Koos oleme
käinud kunstinäitustel ja looduses.
Tihenevas konkurentsis ei ole me ka enam ainuke
apteek Jüris. Alates 2010.a. töötab meist kilomeetri
kaugusel Mõisa Apteek.
Jääb üle ainult soovida, et nii külastajaid kui ka võimalusi tähtpäevi pidada jätkuks meile mõlemale veel
paljudeks aastateks.
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Mida oodata aastast 2013?
Eelmise aasta detsembris Meditsiiniuudiste poolt korraldatud
konverentsil “Meditsiin 2013” kõlanud ettekannetest jäi meelde
mõndagi huvitavat.
Helve Monvelt

Andres Arrak rääkis oma sõnavõtus üldisest majan
duslikust olukorrast ühiskonnas. Ta kirjeldas, kuidas
tootmises luuakse väärtust, mida hiljem on võimalik
mittetootlikele aladele nagu meditsiin, haridus üm
ber jagada. Lühikese tootmisahela ja madala toot
likkuse korral on saadav lisaväärtus väike. Eestis
luuakse ühe töötunni jooksul vähem väärtust kui
Euroopas keskmiselt, mistõttu on võimalik kuluta
da vähem raha pensionidele ja tervishoiule. Samas
on meil vanadus ja invaliidsuspensionäride suhtarv
kogu elanikkonna kohta väga kõrge.
Mari Mathiesen Haigekassast andis ülevaate 2013
aasta eelarvest, mis kasvab ligikaudu 7%. Üle poole
eelarvest moodustavad kulutused tervishoiuteenus
tele. Peamised prioriteedid 2013 aastal on haigus
te ennetamine, teavituskampaaniad, ravikvaliteedi
hindamine, teise pereõe lisamine, pere ja eriarsti
de e konsultatsioon jne. Haiguste ennetamise ühe
meetmena lisandub alanud aastast soolevähi sõel
uuring, samuti pööratakse tähelepanu laste hamba
haiguste ennetamisele. Ravikvaliteedi hindamisel
jälgitakse toimeainepõhiste retseptidega seonduvat
selliste indikaatorite kaudu nagu retseptide välja
kirjutamise arv ja välja ostetud ravimite arv. 2013
aastal prognoosib haigekassa 7,5 miljonit soodus
retsepti. Retseptikeskuse infosüsteem viiakse 2013
aastal üle haigekassa taristule st haigekassa muutub
vastutavaks töötlejaks. Tegeldakse hooldusravi ja
üldarstiabi arendamisega, millele eelarve kulutused
kasvavad enam.
Ülle Lumi keskendus oma ettekandes sellistele haig
lavõrgu arenguga seonduvatele küsimustele nagu
ambulatoorse eriarstiabi tasustamine, mida osuta
takse väljaspool haiglat, patsientide transport ja kiir
abiteenus maakondades jne.

Mari Amos, kes tegeleb sotsiaalministeeriumis Eu
roopa Nõukogu patsiendiõiguste direktiiviga piiri
üleses tervishoius, selgitas, mida nimetatud direktiiv
endaga kaasa toob. Nimelt sätestatakse siin rida õi
gusi patsiendile ja kohustusi liikmesriikidele, aga ka
ravimiretseptide Euroopa Liidu ülene tunnustamine.
Sama kehtib meditsiiniseadmete kohta. Direktiiv
näeb ette nn. rahvusvaheliste kontaktpunktide loo
mist, kust on võimalik saada infot tervishoiuteenus
te osutamise piirangute ja õiguste kohta. Väljastatav
info peab olema sobivas vormis ka puuetega inimes
te jaoks.
Professor Mart Saarma andis ülevaate Soome Üli
koolide teadustöö tulemuste rakendamisest medit
siinis. Ta kirjeldas teaduskoostööd naaberriigis ja
selle rahastamise põhimõtteid.
JariPekka Kukkonen on juhtimiskonsultandina
nõustanud mitmete tervishoiuasutuste ja haiglate
arengukavade koostamist. Ta rõhutas, et tervishoiu
juhtimise süsteemi tuleb tõhusamaks muuta. Sõna
võtja nentis, et Eesti meditsiinisüsteemis on liiga
palju raiskamist, protsess on äärmiselt hakitud ja
võtab palju aega, samuti puudub tagasiside süsteem
ja vigadest ei õpita. Hästi organiseeritud koostöö ja
protsesside kiire korraldamise puhul on tervishoiu
süsteemi võimalik 2030% tõhustada. Ta illustreeris
oma sõnavõttu ilmekate, kuid kahjuks kurbade näi
detega meditsiini argipäevast.
Liisi Uder, kes on Riigikontrolli auditijuht, andis
ülevaate viimastel aastatel läbiviidud audititest. Ta
tõdes, et nendes oli audiitorite jaoks üllatavaid tu
lemusi. Riigikontrolli peamiste soovitustena mainis
esineja haiglavõrgu sidumist kiirabi, hooldusravi ja
esmatasandiarstiabiga, aga ka piirkondliku ja kesk
haigla kohustust osutada teatud ambulatoorseid ja/
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või päevastatsionaarseid teenuseid üldhaiglate maa
kondades.
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahk
na rääkis lahti 2013 aasta riigieelarve sotsiaalvald
konna kulutused, mis on 2,98 miljardit eurot. Ka
peatus ta haigekassa eelarvega seotud kuludel. Kuna
meditsiini rahastamine on olnud alati üks suuremaid
probleeme, tõi esineja välja mõningad variandid li
saraha leidmiseks. Need võiksid olla töövõimetus
hüvitise haigekassast välja viimine või dividendide
maksustamine nende ettevõtjate puhul, kes maksa
vad endale palka dividendides selleks, et hoiduda
sotsiaalmaksu maksmisest. 2013 aasta tegemistest
tõi sõnavõtja välja eapteegi ja tervise infosüstee
mi rakendumise. Ta märkis, et oluline küsimus on
apteekide asutamispiirangute kaotamine ja kogu
ravimiturgu puudutav temaatika. Möödunud aasta
oktoobris nõustus Riigikogu Õiguskantsleri ette
kirjutusega kuulutada apteekide asutamispiirangud
põhiseaduse vastaseks. Seoses sellega koostatakse
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Maret Maripuu
juhtimisel raportit, kus analüüsitakse olukorda ja
piirangute kaotamise võimalusi.
Konverentsi päevakavasse kuulus ka kaks vestlus
ringi. Ühes neist arutleti patsientide vaba liikumise
ja meditsiiniekspordi teemadel seoses 25. oktoobril
2013 kehtima hakkava Euroopa Liidu patsientide
vaba liikumise direktiiviga. Kõlama jäi mõte, et
praegu on raske ette arvata, kui palju patsiente soo
vib edaspidi ravi saada välismaal ja palju patsiente
võiks Eestisse tulla mujalt. Selgitati, et välismaale
ravile minnes peab patsient esialgu raviarved ise
kinni maksma. Pärast ravidokumentide haigekassa
le esitamist tehakse otsus selle kohta, kuidas teenus
Eesti hinnakirjaga sobitub, misjärel tehakse taga
simakse. Tõdeti, et meditsiinieksport ei ole midagi
väga uut ja eksisteerib teatud erialadel juba praegu,
kuna meil pakutav raviteenus on kvaliteetne ja saab
rääkida teatud hinnaeelisest.

Sellest vestlusringist võttis osa Mari Amos, kes
sotsiaalministeeriumis tegeleb patsientide vaba
liikumist käsitleva direktiiviga. Kuna enamikus
Euroopa riikides kuuluvad proviisor ja farmatseut
tervishoiutöötajate hulka, kuid meie seadusandlu
se mõistes nad seda ei ole, esitasin küsimuse, miks
Tervishoiuteenuse Korraldamise seaduse muutmise
eelnõus on sisse toodud mõiste tervishoiuteenuse
osutamisel osaleja. Vastavalt sellele terminoloogia
le on proviisor ja farmatseut sattunud ühele pulgale
meditsiiniseadmete väljastajatega, kel ei pea olema
isegi eriharidust. Mari Amos vastas, et kuna direk
tiivi preambula otseselt ei nõua kohalike seaduste
muutmist, siis ei nähtud vajadust arvata proviisor ja
farmatseut tervishoiutöötajate hulka. Seadust muu
deti ainult nende sätete osas, mis vajavad otseselt
direktiiviga kooskõlla viimist. Tervishoiuteenuse
osutamisel osaleja on seaduse muudatuse mõistes
retseptiravimite väljastaja, kellele laieneb kohustus
lik kutsekindlustus.
Teises vestlusringis, mille teema käsitles ravimite
valiku avardamise võimalusi Eestis, keerles jutt ra
vimipoliitika või õigemini selle puudumise ümber.
Räägiti internetiapteeke puudutavast seaduse eel
nõust. Tõdeti, et internetiapteeke arvatavasti enne
kevadet ei avata, sest riigikogu ei jõua eelnõud esi
algu ette nähtud ajal menetleda. Kõlas arvamus, et
tegemist on enamasti mugavusteenusega, mis võiks
apteegi kogukäibest moodustada 12% ja mis ei pa
randa oluliselt ravimite kättesaadavust. Räägiti ka
ravimite turule jõudmise ja nende hinna kompen
seerimisega seotud probleemidest. Tõdeti, et ravi
mipoliitikaalane diskussioon peab jõudma reaalsete
otsusteni, mis tuginevad mõjude analüüsil, on tead
mistepõhised ja pragmaatilised.
Konverentsil käsitletud erinevad teemad andsid uut
informatsiooni ja mõtteainet edasise tegevuse pla
neerimiseks.
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Ootame mälestusi!
Talletagem mälestusi oma õpingutest ja õppejõududest
Toivo Hinrikus, Ain Raal
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J. Tammeorg, A. Tomingas ja B. Luik eksamit vastu võtmas

Iga väärika eriala möödanik vajab talletamist, oluline
osa selles on kutsekaaslaste mälestustel.
Mälestuste (elulugude) kirjutamine ja uurimine on
muutunud erakordselt populaarseks nii Eestis kui ka
mujal maailmas. Pea iga nädal võime raamatupoest leida mõne uue elulooraamatu, kas mälestused, autobiog4--A-+j':-+)(*(''_+;=$+C$'#4--A-<+?-@)(+-;-(0-1-&%)+&-+
kirjavahetusi, kirjad võivad olla ootamatult huvitavad
eluloolised dokumendid. Elulookirjandus, mida ka mä(*&$48-/0*%)&%+ /$:)1-1-&%)G+ '/+ •-/4$($%)(1+ :$1:)&)sine. Eluloo all mõistetakse CV-d, aga mõistetakse ka
eluloolisi mälestusi. Kumb räägib meile rohkem ? Ajalugu ei toimu ju ainult pealinnades või riigipeade juures, ajalugu toimub kõikjal, nii ülikoolis kui ka apteegis.
Eesti ajalugu tunneb üht väljapaistvat apteekrit – muidugi Oskar Lutsu. Lutsu ei ole unustatud, küll oleme
unustanud, et Oskar Luts kirjutas rohkem kui kümme
köidet mälestusi. Meenub ka Inno Salasoo kirjutatud
raamat isast Hugo Salasoost – “Linad ja takud”. Vähem
mahukad uurimused on viimastel aastatel tehtud Nikolai Veiderpassist ja Alma Tomingasest proviisoriõppe õppekava raames uurimistöödena. Meie ei saa oma
erialal just hoobelda kutsekaaslaste meelespidamisega.
Lennart Meri kirjutas – inimene ongi ajalugu. Et säilitada meie eriala ja meie kolleegide elulugusid ja ajalugu,

ootame teie meenutusi meie lugupeetud õppejõudude
elust ja tööst, õppe- ja teadustegevusest. Mahlakust
-//-&%+8**40)+&-+(=C*%[/-(8-&-0+(''0G+:$0-+)(*%+).)+
1*(/*0<+ i$48*1-#):+ /$$+ -*1'C$'#4--A($%$+ :9()%1*%$+ &*$+
&-+ C$'#4--A($%$+ :9()%1*%$G+ -8-(''+ )@$1*%&$;)<+ !))+ &=$&+
täiendab meie ülikooli ja farmaatsia ajalugu.
Ootame teie mälestusi esmajoones Alma Tominga ja
Nikolai Veiderpassi, aga ka Johannes Tammeoru, Boris
Luige ning kõikide hilisemate õppejõudude kohta.
Millisena nad teile meelde jäid? Õppejõu ja inimesena.
Oluline on kõik.
Mälestuste talletamiseks on kolm võimalust:.
f Tehke seda kirjalikult ja saatke kirja pandu
meile elektrooniliselt või tavaposti teel.
f Andke endast märku lühiintervjuu tegemiseks
telefoni teel.
f Teatage meile oma lahkest valmisolekust kohtuda ja pikemalt vestelda.
Ajalugu tehakse täna.
Kontakt:
Ain Raal ain.raal@ut.ee
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Tel. 7 375281

