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Hea tahte leppe ümarlaud jätkab tööd
Helve Monvelt

5. veebruaril k.a. toimus kõigi meditsiiniorganisatsioonide esindajate osavõtul järjekordne Hea tahte leppe
ümarlaud.
Päevakorras oli kokkuvõte 2013. aasta teemadest ja seisust, 2014. aasta jätkuteemad; haiglate võrgustumine;
2345&675587&9:9;3<<9&=>?9@A7B9&3@9<C4?9B?D

Varia

Tuginedes eelmisel Hea tahte leppe koosolekul otsus?3?459E&?9C7&=9B?7&FG?99;@7?9&H77?&&9<<9&;IJ?4K7B?&;7@L357;45?&9:9G3<9;4&&5M57?3N3&;O9BI59A3&33B?3&?9C9A4B>&L3&
3L3;3AA3&B93N4B9&995<P4&AO5L3?QQ?3K7<9%&?33B?3N3&G@Iviisori ja farmatseudi tervishoiutöötaja staatus ning
nimetada apteegiteenus tervishoiuteenuseks. Samas
@PJ4?3B& =FH& A3L3N4B?& IB359N3& LO?;4A35?& 9BK3?3B3<N7&
?9@A7BJI74& 3@9<C4;3A3& AO5L3?QQ?3K7B95& <7<C& IB3& AP:3&
proviisorite riikliku koolitustellimuse kindlaksmääramise töögrupi tööst, mille eesmärgiks on Haridus- ja
teadusministeeriumiga konsensuslepingu sõlmimine.
Viimastel aastatel on proviisoriõppe õppekaval alustanud vähem üliõpilasi. Proviisorite ja farmatseutide
9:9A35K7B?3K7B9;B& G44N4R& @77;57;& ;II57?4B?9557K4BD&
Uue kõrgharidusreformi kohaselt, mil mindi üle tasuta
kõrgharidusele, määratakse vastuvõtu arv erinevatele
erialadele sõltuvalt hariduseelarvest ülikooli tasemel.
S3B?3A35?& T3;?4K& U& F@7;I& GII5?& VWXVD& 33B?3& ;9A3N95&
läbi viidud uuringule on puudu iga 5. proviisor ja 6.
Y3@K3?B94?D& =@73535& ?QQ?3A3?9B?& & G@IA77BI@7?9B?& & Z3& X[\&
L3&Y3@K3?B94?7N9B?&XW\&I<&A3<9K3N&;47&]W&33B?3?D&]\&
ehk 87 töötavat spetasialisti on vanemad kui 65 aastat
ja see moodustab 1,5 kordse vahe 2012. aaastal lõpetanute arvuga. Pensionieas töötavate apteekrite osakaal
on kasvanud võrreldes eelmise 2005. aasta uuringuga
ja lähiaastatel see probleem süveneb. Samas kasvab elanikonna keskmine oodatav eluiga.
Kahjuks ei soostu sotsiaalministeerium eelpool toodud uuringu tulemusi proviisorite ja farmatseutide
koolitustellimuse määramisel aluseks võtma. Sotsiaalministeerium planeerib omalt poolt läbi viia uue uuringu, kuid sellega peaks kiirustama, sest ees on uue
konsensuslepingu sõlmimine. Professor Peep Veski
;7@L4?3B& IK3& 3@A3K4B5IIB& ^=9B?7B& I<& G44N4& 57C7& [WW&

G@IA77BI@7?_&!69N7?B77<744N7B9N&VXDWXDVWX`1&&LO@CK7B95?%&&
“Tuleb määratleda proviisorite ja farmatseutide koht
tervishoiusüsteemis, proviisorite ja farmatseutide õigused ja kohustused jne. jne. Toetudes juba mainitud
uuringu tulemustele, tuleks lõpuni viia juba alustatud
konsensuslepingu sõlmimine. Vajadusel tuleks teha
tööjõuvajaduse lisauuringuid ning prognoosida apteegis töötavate proviisorite reaalne vajadus lähiaastatel.
F@A9B?3N9BE& 9?& G@IA77BI@7?9& 9:9A35K7B?3K7<9& ;9B?3R&
5 aastat, tuleks seda teha võimalikult kohe, et pisutki
599A9<N3N3& 995N3?3A3?& ?QQLP4N9a?B77N7& B44@9<9K7B?D&
Farmaatsia instituut on valmis 48 üliõpilase vastuvõtmiseks ja mõningate ümberkorralduste järgselt suu@9<N3K3&A3B?4AP:4&A995C7D_&
Ümarlaual tutvustati esialgset haiglate omavaheliB9& AP@C4B?4K7B9& ;3A3<N7?& L3& B9559& 7N99& GPJ7KP:97ND&
b37C53?9&AP@C4B?4K7<9&?I7K4R&G93K7B95?&;3J95&B44<35%&
lõunapool koondutakse TÜ Kliinikumi ja põhjapool
c=2b7&MKR9@D&&F@4?54B9&355&I57&<O7?9;BE&K7557B?9;B&;4junevad võrgustunud haiglate omandisuhted edaspidi.
Võrgustumise peamine eesmärk on arstiabi tagamine
patsiendi huvist lähtuvalt ja kitsamatel erialadel ravi
;O:9B33N3A4B9&G3@3<N3K7<9&K33;I<N3N9BD&
=>?9@A7B9&GI@?335&I<&LO?;4A35?&3@9<N4B9B&L3&;P7C9&53735dasemat kasutust on seni leidnud selle digiretsepti osa.
Riigikontrolli poolt läbi viidud auditis viidati puudus?959& BMB?99K7& 3@9<N4B9BD& =:9;3<NL3& BP<45& GMM?3;B9&
käesoleval aastal kõrvaldada põletavamad probleemid
ja käivitada näiteks digipilt, digilugu jne. Tulevikus
kavatsetakse pöörata rohkem tähelepanu patsiendi
informeerimisega seonduvale näit Tervisinfo teenus
patsiendile. Ülle Rebase küsimusele kõrvaltoimete
?93?7B9& ;IJ?3& A3B?3B& 9:9;3<NL3E& 9?& 57J?B3K& I59;B& B9N3&
lisada mõne juba olemasoleva epikriisi osa alla (näit al59@C731D&=@35N7&3<NK9?9GPJ7B9&?93?7B9&AO5L3?QQ?3K7<9&I<&
töömahukam ja kallim. 2016. aastast on plaanis e-tervis
teemapõhiselt integreerida arstiteaduskonna õppekavasse.
Järgmine Hea tahte leppe koosolek on planeeritud aprillikuusse.
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Tempora mutantur...
Aasta 2014 tõotab kujuneda mitmete uute tulemiste ja muutuste
aastaks. Muutumises on ka farmaatsiamaailm, nii meil kui mujal.
Marika Saar

F3B?3&?97<9&GII5&?IIR&;33B3&K44?4B9&3G?99C7?4@45&i&
kaovad apteekide asutamispiirangud. Kuidas mõjutab see muudatus meie apteegimaastikku? Kes jääb
AP7?L3;Bf&HIIN9?3A3B?7&7;;3&IB3GII59NE&;9B&3G?99C7B?&
abi otsivad ja seal seda otsijaile pakuvad ehk patsient ja apteeker.

HO7<4N&33B?3&5PG4B&B37&=9B?7B&35C4B9&7<?9@<9?73G?99;7N9& 3L3B?4D& =B735C4& I<& ?4@45& M;B& ?9C7L3E& ;47N& ;7<Nlasti ei jää ta viimaseks. Virtuaalne apteeker – uus
ja põnev väljakutse nii apteekrile endale kui ka vastaspoolele ehk virtuaalsele patsiendile. Saab näha,
milliseid arenguid toob tulevik selles vallas.
Muutumises on ka haiglafarmaatsia. Initsiatiiv
B9559;B& I<& ?45<4N& =4@IIG3& ;3?4BI@C3<7B3?B7II<75?&
i& =4@IIG3& b37C533G?99;@7?9& FBBI?B73?B7II<75?D& =9Bmärgiks on kutsuda kokku haiglaapteekreid kõigist
=4@IIG3&K33N9B?E&9?&MJ9B;IIB&5OR7&3@4?3N3&L3&;I;;4&
leppida, millised on või peaksid olema haiglaapteekri ülesanded, õigused ja kohustused. Kooskõlastatud
I?B4B9N& B33A3N& I59K3& B44<3<O7?3L3?9;B& ;P7C759& =4roopa haiglaapteekritele. Seega puudutab see muudatus ikkagi varem või hiljem ka meie haiglaapteeke
ja –apteekreid.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – ajad
muutuvad ja meie muutume koos nendega. Kui elame uues, muutunud maailmas ilma seda mõistmata,
AP7K9& LOON3& 3L359& L35C4& L3& 5PGG;I;;4AP:9B& ;3I?3jaks.
=9B&I<&II?3K3B&GP<9A&L3&;MB7K4B?9@IJ;9&33B?3D&g3haks loota, et leiab ka vastuseid.

Juhtkiri

Riigikogu sotsiaalkomisjonis on algatatud eelnõu,
mis võib tuua kaasa suuri muudatusi kogu apteegiBMB?99K7BD&=95<P4&<O9R&9:9E&9?&3G?99;@7?959&IK7B?3takse ammuoodatud tervishoiutöötaja staatus. Mida
B99&K44?4B&9<9B9C3&B7B457B95?&;33B3&?IIRf&FB7&GI59&L4&
37<45?&<7K9B&AP7&<7K9?4B9B&9C3&;3&K7:9&B9559BE&9?&9<N&
tervishoiutöötajaks nimetades kuidagi väärika või
väärtuslikumana tunneksime. Iga õigusega kaasneb
alati ka kohustus. Kas oleme valmis seda võtma? Kas
hakkame pakkuma tervishoiutöötajatena patsiendile
K7N3C7&9<3K3?&;47&B9<7f&=95<P4B&I<&;3L3B?3?4N&A995&
teinegi apteekrite jaoks oluline punkt – omandiküsiK4BD&gO<3B95&GO9A35&I<&=9B?7B&MJ3&@IJ;9K&3G?99;9E&
mille omanik ei ole proviisor. Võimaliku seadusemuudatuse tulemusena kehtestatakse apteegipidamisele piirang, mille kohaselt võib apteeki pidada
3G?99C7& L4J3?3L3& hMMB757B9B?& 7B7;4B?& 9:9AP?L3<3& AP7&
äriühing, kus enamusosalus kuulub apteegi juhatajale. Kas meie sõltumatus on siis paremini tagatud?
Vabadusega kaasneb alati ka vastutus. Kas oleme
valmis seda võtma?

"#$#%&jkl

Muutustest ei pääse ka meie auväärseima ajalooga
9@73533L3;7@7& =9B?7& 2IJ4?93N53<9D& d3C4& 995K7B95C7&
aastal, ilmub ajakiri nelja farmaatsiaorganisatsiooni koostöös, kuid sel aastal jõuab lugejani senise 6
numbri asemel 4. See-eest mahukamana ja loodetavasti sisukamana. Püüame teieni tuua jätkuvalt päevakajalisi kajastusi eriala puudutavatest arengutest,
ülevaateid apteegielust, uudiseid erialaorganisatB7II<7N9&?9C9K7B?9B?E&B9;;3&;3&=9B?7&Y3@K33?B733L35II&
;OB7?54B7D&e9B?&K7B&I59;B&?O<3<9&75K3&975B9?3f&F7<45?&
pool pildist.
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Apteegid suurte muutuste ootel
Riigikohtu otsus apeekide asutamispiirangute tühistamiseks algatas
uue ajurünnaku. Eesmärgiks hoida ära apteekide massilist avamist ja
leida võimalusi apteegiteenuse kvaliteedi tõusuks.
Kaidi Sarv, Eesti Apteekrite Liit

Peatselt pärast Riigikohtu otsuse väljakuulutamist
möödunud detsembri algul, algatas Sotsiaalministeerium ajurünnaku, et leida uued, vajaduspõhised
kriteeriumid uute apteekide avamisele nii linnas, kui
maal.

Praktika

=B7K9<9E& B7BB9L4J3?3A& ;IIBI59;& ;4L4<9B& G93K7B95?&
erinevate osapoolte ideede “kompamiseks”. SotsiaalK7<7B?99@74K&3<N7B&54R3N4B9E&9?&<3N&I<&;P7C759&9:9G3nekutele avatud.

FG?99C7?99<4B9& ;A357?99?7& G3@3<N3A3?9& <P49?9<3&
oleksid Ravimiameti hinnangul vajalikud privaatse nõustamise tagamine, kvaliteedijuhisejärgne
apteegiteenuse hindamine erialaorganisatsioonide
GII5?E&3G?99C7&K7<7K335B9&53J?7I59;43L3&a;B99@7K7ne, lahtiolekuajale vastava proviisorite arvu paikapanemine, apteegikülastajaid teenindavale spetsialistile maksimaalse tööpäeva pikkuse kehtestamine
ning lahenduse leidmine praegu sageli “formaalselt
apteegis töötavale” apteegi juhatajale.

=N3B7B?95& ;IJ?4K7B?95& LO?;4B& ?QQ& L4R3& 9@7<9A3?9& IB3GII5?9& i& 23A7K73K9?7E& FG?99;@7?9& H77N4E& FG?99;7N9&
mJ9<N4B9&L3&n57IG7B?I<&FG?99;;7&9:9G3<9;4?9&3@4?9luga. Sotsiaalministeeriumi ülesandeks oli leida nendevaheline tasakaalupunkt.

Samuti võiks linnas asuvas apteegis (sh haruapteeC7B1&I553&353?7&;IJ35&G@IA77BI@E&J3@43G?99C7&?9C9A4B9&
eest vastutaja peaks samuti olema proviisor ning
?QQ?3K3& B9559B& J3@43G?99C7BD& & =@3<N7& AP7;B& ?9J3&
üksnes maal asuvatele haruapteekidele.

Selle artikli kirjutamise ajaks oli toimunud neli töögrupi arutelu ning valminud esimene ravimiseaduse ja
BI?B7335K7<7B?@7& KOO@4B9& ^FG?99C7?99<4B9& IB4?3K7B9&
tingimused ja kord” muutmise eelnõu.

Ravimiamet pidas vajalikuks ka apteegis töötavatele spetsialistidele tööandja kulul toimuva regulaarse koolituse nõuet. Samuti, et apteeke ei avataks garaazidesse, alajaamadesse jne. Piirang peaks
olema ka linnadesse uute haruapteekide avamisele.
Samuti ei tohiks haruapteeke avada piirkonda, kus
juba apteek tegutseb.

Pärast esimest, sissejuhatavat kohtumist, esitasid kõik
osapooled oma nägemuse võimalikest muudatustest
?9C9A4B54R3N9&3<NK7B95D&=9BKO@C7;B&I57&597N3&;P7;AP7malike mõtete hulgast parim, millega järgnevatel aruteludel edasi minna.

Ravimiameti ettepanekud
23A7K73K9?&?9C7&9:9G3<9;4&57B3N3&K979&B93N4B3<N54B9BB9&;I5K&GPJ7KP:957B?&?O79<N4B?%
1.mõned apteegiteenuse kvaliteeti parandavad nõuded
2.rahaline toetus vähese nõudlusega piirkondade apteekidele
3.apteegibussi tegevust võimaldav regulatsioon

Rahaline toetus väikese nõudlusega piirkondade
apteekidele võiks hõlmata maksusoodustust neile kohalikele omavalitsustele, kes oma piirkonnas
töötavat apteeki toetavad, samuti võiks riigieelarA9B?&9:9&<OJ3&@3J3&AO7;9B9&<P4N54B9C3&G77@;I<N3de apteekide toetamiseks. Maal tööle hakkavatele
proviisoritele võiks sarnaselt arstidele olla riiklik
lähtetoetus.
FG?99C7R4BB7& loomise tegevuskava on Ravimiamet
Sotsiaalministeeriumile esitanud juba 2011. aastal.
23A7K73K9?&?9C7&9:9G3<9;4&;3354N3E&;3B&B99&AP7;B&
olla riiklikult doteeritud või riigihankega otsitav
teenusepakkuja kindlal, kokkulepitud marsruudil
teenuse osutamiseks.
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Apteekide Ühenduse
ettepanekud
FG?99;7N9& mJ9<N4B9& 9B7K9B9;B& 9:9G3<9;4;B& I57&
!o<C3@7&L3&2II?B7&<O7?951&;9953?3&L4R3&?9C4?B9A3&3Gteegiga samasse hoonesse või aadressile uue apteegi tegevusloa andmine või kehtestada uue apteegi avamiseks minimaalne meetripiirang lähima
apteegini. Uut apteeki võiks avada olemasolevast
vähemalt 500 m kaugusele. Uute apteekide avamine ühes ja samas kohas ei paranda apteegiteenuse
;O:9B33N3A4B?&K7<C75&L4J45D&c7C9K&A3B?4G7N7D
g97B9;B&G93;B&=9B?7B&I59K3&3G?99;7N9&3@A4&L3&<9<N9& C9IC@33a57B9& ;O:9B33N3A4B9& IG?7K99@7K7B9;B&
riiklik apteegikorraldus.
e9559;B&G3;4?7&AO5L3&;3;B&35?9@<3?77AB9?&53J9<N4B?%
1. Üks võimalik lahendus oleks piirata apteekide arvu kaudselt läbi Haigekassa lepingute. Sellisel juhul ei oleks piiratud tegevuslubade arv, vaid
b37C9;3BB3&59G7<C4?9&3@AD&H9G7<C4&BP5K7K7<9&?I7-

muks kohases menetluses, objektiivsete kriteeriumite alusel, kus kõigil põhjendatud kriteeriumitele
vastavatel isikutel on võimalik konkursil osaleda.
2.&F5?9@<3?77AB95?&B33;B&@77;57;;4&3G?99C7AP@;4&;I@raldada ka Ravimiamet või Terviseamet.
Tegevusload võiks jaotada kogu riigis proportsionaalselt lähtuvalt elanike arvust. Tegevusloale
saaksid konkureerida kõik põhjendatud kriteeriumitele vastavad isikud ning seda objektiivsete
kriteeriumite alusel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja
kohases menetluses.
Võimalikud kriteeriumid uue apteegi avamiseks
võiksid olla ka töötajate lisakoolitused ja lahtiolekuaegade miinimumnormi kehtestamine linnas
?9C4?B9A3?959& 3G?99;7N959D& H7B3;B& AP7;B& 3G?99C7&
juhataja töökogemuse nõuet pikendada kolmelt
aastalt viieni, määrata linnas uue apteegi avamisel minimaalne vahekaugus ravimeid valmistavast
apteegist (näiteks tavalisel apteegil 500 m, maal
J3@43G?99;7&G7N3A3B?&3G?99C7B?&X&;K1D&

Praktika

FOTO: EESTI APTEEKRITE LIIT

Uute apteekide avamine mõjutab lisaks linnadele ka suuremaid aleveid. Näiteks Vändras tegutsevad apteegid võiksid ilma asutamispiiranguid asendavate uute meetmeteta endale kindlasti mitmeid uusi “naabreid”
saada.
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H7B3;B& 57<<3N959& ?459;B& KOO@3?59N3& ?97B9N& B44@9&
<P4N54B9C3&G77@;I<<3N&!<O7?9;B&S77KB7&A35N1D&dO7tajatena võiks kasutada rahvastiku tihedust, keskmist palka vm. Uue apteegi avamise linnas võiks
siduda kohustusega avada apteegi maal, perearsti tööpiirkonnas, kus apteeki ei ole (teadaolevalt
I<& B9557B97N& G9@93@B?9& [p1D& FG?99C7& 53J?7I59;439C&
G93;B&I59K3&AOJ9K35?&qW&\&G9@93@B?7;9B;4B9&53Jtiolekuajast.

2. Tuleb lõpetada haruapteekide avamine linnades
ja asulates, kus on juba teine apteegiteenuse osutaja ja lubada haruapteeke edaspidi avada üksnes
väljaspool linnu ja linna staatuses olevaid asulaid.
Praegu linnades asuvad haruapteegid tuleb ümber
kujundada apteekideks (s.o juhataja ja apteegile
<P4?3A3?9&@44K7N9C31D

Apteekrite Liidu ettepanekud

FG?99;&G93R&I59K3&3A3?4N&AOJ9K35?&B3K3&;343&;47&
avatavale apteegile lähim apteek (mis asub kuni 5
;K&;34C4B951D&b75L9K35?&3G?99C7&?9C9A4B5I3&AO5L3Btamise komisjoni istungiks tuleks komisjonile teada anda apteegi avamisel kasutusele võetavad lahtiolekuajad ning apteegiteenust osutama hakkavad
proviisorid/farmatseudid nimeliselt (kellega apteeC7&53J?7I59;&9:9<OJ?4N&39C3N95&;7<N54B?3?3;B91D

=B7K9B9&L3&;P7C9&I5457B9K3&K44N3?4B9<3&?9C7&FG?99;@7?9&H77?&9:9G3<9;4&3B9<N3N3&3G?99;7N9&3B4?3K7BG77@3<C&IK3<N7G77@3<C4C3D&FG?99;@7?9&H77?&G93R&
õigeks, et tulevikus võiksid apteeki pidada üksnes
farmaatsiaalase haridusega isikud - proviisorid.
Selline lahendus aitaks asutamispiirangute kaotamisest tekkivaid uusi probleeme vältida.

Praktika

Samas on selge, et uusi apteeke avatakse ka tulevikus. Uute apteekide avamisel tuleks lähtuda
sellest, et iga uus, avatav apteek peaks võrreldes
I59K3BI59A3!?91&3G?99;7N9C3&G3;;4K3&57B3AOO@?4B?D
Lisaväärtus saab seisneda apteegis teenust
osutama hakkavate farmaatsiaspetsialistide
!"#$%"&' ()"*+,("-&+../+&0' "!-$$1+(2*"&-"3"-$'
!"#$%"-$&' -$$/+/45&-+/1+%5&-$&0' !+($%"-$&'
"!-$$1+' *"6-+.*$(5"$1"4$&' 3"' -7+$/4")"-$&' *+sateenustes.
H7B3;B&P7C4B3;?7N9B&BO?9B?3?4N&<P49?959&?459;B&B3maväärselt arvestada ka apteegiteenuse kvaliteedijuhises toodud nõudeid.
FG?99;@7?9&H77?&G7N3B&A3L357;4;B&LO@CK7B?9&GPJ7KP?9?9&B7BB9A77K7B?%
1. FG?99C7&L4J3?3L3&G93R&?O7B?QQ3L3C3&?QQ?3K3&?9K3&
L4J7?3A3B&!GPJ713G?99C7B.
Täistööajaga töötamine tähendab vähemalt 40 tundi nädalas töötamist tema juhitavas apteegis. Kui
apteegi juhataja on apteeki pidava äriühingu juhatuse liige, piisab ka juhatuse liikme lepingust.
Peab säilima nõue, et apteegi juhataja võib juhatada üksnes 1 apteeki (ja maksimaalselt kolme selle
L44@N9&;4454A3?&J3@43G?99;71D

3. Uue apteegi avamine linnas peab andma lisaAOO@?4B9&953<7;459%&

FG?99C7& ?99<4B?9A357;E& @44K7N& L3& ?9J<757<9& A3@4Btatus peaks olema parem, kui teistel samas piirkonnas !X&;K&@33N74B9B1 asuvatel apteekidel - uus
apteek peab täitma kõiki apteegiteenuse kvaliteedijuhise 5. peatükis toodud nõuded ning hakkama
IB4?3K3& ;A357?99N7L4J7B9B& a;B99@7?4N& ?3B9K95& AOhemalt ühte 2. peatükis nimetatud lisateenustest.
4. Uue apteegi avamine ei tohiks halvendada ap?99C7?99<4B9& ;O:9B33N3A4B?& "vähese nõudlusega
piirkondades" ehk väljaspool linnu.
Kui uue apteegi avamiseks töölevõetav proviisorY3@K3?B94?& 53J;4R& !AP7& AOJ9<N3R& IK3& ?QQ39C31&
mõnes väljaspool linna asuvas apteegis (mis on
ainsaks apteegiteenuse osutajaks asulas kus asub
G9@93@B?7G@3;B7B1E&B77B&G93;B&449&3G?99C7&3A3L3&<O7tama, kuidas on tagatud apteegiteenuse osutamise
senisel tasemel jätkumine nimetatud apteegis. Uue
apteegi avamine linnas ei tohi personali äravoolu
?P:4& J35A9<N3N3& 3G?99C7?99<4B9& IB4?3K7B?& K33piirkondades.

Yliopiston Apteekki
ettepanekud
nF& m57;II57& FG?99C7& !nF1& 9:9G3<9;4& ;IJ3B95?& 97&
tohiks linnades asuvate apteekide hulka, asukoh?3& L3rAP7& B77@N4K7B?& MJ9B?& ;IJ3B?& ?97B9& G77@3?3D& nF&
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pidas vajalikuks, et apteegi tegevusluba antaks
linnaaladel igale tegevusloa taotlejale, kes täidab
Ravimiameti poolt apteegi avamiseks kehtestatud
tingimused, kvaliteedinõuded ja muud kehtivad
kriteeriumid.
23A7K7?9&;O:9B33N3A4B?&AO5L3BGII5&57<<4&3C3&?3C3taks apteegi teeninduspunktide&3R7C3D&FG?99C7&?99<7<N4BG4<;?9&AP7;B7N&5443&;P7;&=9B?7B&?9C4?B9A3N&
apteegid. Riigiasutused võiksid soovi korral mää@3?3&?99<7<N4BG4<;?7N9&C9IC@33a57B9N&3B4;IJ3ND&
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Esimene eelnõu
=<<9& A3R3@77C7& 33B?3GO9A3& B33?7B& eI?B7335K7<7B?99rium osapooltele tutvumiseks ka esimese eelnõu.
=95<P4& ;3L3B?3R& M;B<9B& AOJ9B9& IB3& A3@3B9K3?95&
;IJ?4K7B?95&9B7?3?4N&9:9G3<9;4?9B?D&
Põhilised muudatused puudutavad haruapteekide
avamist ja paiknemist ning erialase personaliga
seonduvat.
1. Haruapteekide avamine ja paiknemine

FG?99;& KOO@3;B& ?99<7<N4BG4<;?759& G7N3L3& L3& AP7K357;4N& 3B9<N3L3ND& FG?99;& A3B?4?3;B& ;3& ?99<7<duspunkti pidajate koolitamise ja tegevuse eest.
FG?99C7&?99<7<N4BG4<;?7&;IJ4B?3?3;B&JI7NK3&53IB&
vähemalt kõige tavalisemaid retseptivabu raviK97ND& g99<7<N4BG4<;?& ?I7K9?3;B& ;O:9& ;3& @9?B9Gtiravimeid, kas otse, või neid apteegist või võrguapteegist tellides.
T3@K3?B94?E& G@IA77BI@& AP7& A3B?3A3& 9@7353B9& ;A357akatsiooniga töötaja võiks müüa kliendile teeninduspunkti valikus leiduvaid retseptivabu ravimeid.
Sel juhul tuleks klient ravimi õige ja turvalise kasutamisega seonduvates küsimustes suunata apteegi poole.
Farmatseut või proviisor võtaks teeninduspunktis
;IJ35&A77R7N9B&;579<?7N95?&A3B?4&@9?B9G?9D&d97N&@9?septe tuleks käsitleda apteegis.

Aeg on napp
67<7B?99@74K& ;77@4B?3R& 449& 995<P4& 9:9A35K7B?3misega. Riigikohtu otsuse poolt antud tähtaeg – 9.
L44<7&VWX`&i&I<&GO@7B&5OJ9N35D&=<<9&B9N3&?459R&995nõu kooskõlastada teiste ministeeriumidega, saK4?7&=4@IIG3&sIK7BLI<7C3D&cO@3B?&B9N3&35C3R&3@4?954&277C7;IC4BD&sP7;&B99&AP?3R&39C3D&=95<P4&G93R&
jõudma seaduseks enne mai lõppu.

=95<P4C3&BIIA7?3;B9&;3I?3N3&MJ9&3G?99C7&IG9@99@7tavate haruapteekide piirarv. Praegusel hetkel võib
ühel apteegil olla kuni 3 haruapteeki. Samas võiks
J3@43G?99;& ?459A7;4B& !GO@3B?& M59K7<9;43L3& 5PGG41&
asuda üksnes sellise kohaliku omavalitsusüksuse
territooriumil, mis ei ole linna staatuses.
FG?99;@7?9&H77?&97&I59&<P4B&J3@43G?99;7N9&G77@3@A4&
kaotamisega. Kuigi ministeeriumi arvates ei ole
põhjust maal asuvate haruapteekide arvu piirata,
97& G93& =FH& MJ9& 3G?99C7& IG9@99@7?3A3?9& J3@43G?99kide arvu olulist suurendamist mõistlikuks. Kui
arvestada, et haruapteek asub tulevikus üksnes väikeses kohas maal, siis jääb tema järelevalve ning
tõenäoliselt ka varustamine põhiapteegi kanda.
SP:9B&3@A9BB9E&9?&3G?99C7B&?QQ?3R&;9B;K7B95?&[&9@7alaspetsialisti, ei ole reaalne, et apteek on võimeline normaalselt opereerima näiteks 20 või ka enaK3?& J3@43G?99;7D& H99N4B& 33B?37N& ?3C3B7& ?9;;7<4N&
I54;I@N3E&;4B&MJ95&3G?99C75&I57&57C7&XWWW&!5I9%&?4J3?t1&
haruapteeki, ei ole meil mingit põhjust korrata.
s3& G93;B& =FH& J7<<3<C45& ?OGB4B?3K3& J3@43G?99gi avamise koha määratlust. Kohalik omavalitsus,
mis ei ole linna staatuses, on ka vallasisene linn.
=9B?7B& I<& Xu& A3553B7B9B?& 57<<3& !<O7?9;B& vPJA7E& 2OG7<3E&gM@7E&w?9GOOE&23G53&L<91E&;4J4&J3@43G?99C7&3A3K7B95&97&I59&K7<C7?&GPJL9<N4B?D&=FH&I<&B97B4;IJ35E&
et haruapteek võiks asuda väljaspool linna üksnes
sellises alevis, alevikus või külas, kus asub perearsti
tegevuskoht, kuid puudub üldapteek.
=95<P4B& <OJ3;B9& M59K7<9;43L3;B& 57<<3B& 3B4A3&
haruapteegi tegevuse ümberkujundamiseks 3 aas?3?&!?OJ?3L3;B&xD&L44<7&VWXu1D&e9559;B&?OJ?3L3;B&G93;sid linna haruapteegid olema ümberkujundatud
apteegiks või suletama.

Praktika

g99<7<N4BG4<;?7B& G93;B& @3A7K7?9& ;O:9?I7K9?3K7seks olema muust äritegevusest eraldatud ruum.
Ravimitega seonduvat nõu võiks vajaduse korral
anda ka apteegist telefoni või andmesideühenduse
teel.
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FG?99;@7?9& H77?& G93R& A3L357;4;B& G7;9K3& M59K7nekuaja kehtestamist. Põhimõtteliselt ei ole ju
probleemi, kui osad linnade kaubanduskeskustes
asuvad haruapteegid suletakse. Mõju elanikele on
apteekide rohkuse tõttu vähene. Samas on mõned,
praegu haiglates ja kliinikutes asuvad haruap?99C7N& !<?& g3557<<3& H3B?9GI57;577<7;4BE& 69@7K9?B3&
b37C53BE&gm&s577<7;4K7&G93;I@G4B9B&LK1E&G3?B79<?7N9& ?99<7<N3K7B95& I5457B9& ?OJ?B4B9C3D& FG?99C759&
vajalike ruumide leidmine ei pruugi seal 3 aastaga
P<<9B?4N3D&e99?P??4&?9C7&=FH&9??9G3<9;4&?9J3&M59K7<9;439C& V>9?3G757B9;B%& G7;9K& !p& 33B?3?1& ?9@A7Bhoiuasutuses asuvatele haruapteekidele, lühem (5
33B?3?1&;P7C759&?97B?959&57<<3B&3B4A3?959&J3@43G?99kidele.

Praktika

=95<P4C3& BIIA7?3;B9& ?9J3& KP<7<C37N& K44N3?4B7&
ka valdkondades, millesse Riigikohtu otsus otB9B95?& 97& G44?4D& dO7?9;B& BIIA7?3;B9& AP7K35N3N3&
püsiasustusega väikesaartel asuva haruapteegi
pidamist praegu kehtivatest nõuetest lihtsamates tingimustes. Kindlasti peaks aga ka sellisele
haruapteegile olema fikseeritud omad nõuded
personalile, ruumidele, sisseseadele ja ravimite
sortimendile.
2. Spetsialiste puudutavad muudatused
Uue ja väga kiiduväärse põhimõttena on eelnõusse
lisatud säte, et proviisor peab linnas asuvas apteegis olema kättesaadav kogu apteegi lahtiolekuaja
AO5?95D&FG?99;@7?9&H77?&?I9?3R&AOC3&B9559&GPJ7KP??9&
kehtestamist.
Proviisori kvalifikatsiooniga spetsialisti viibimist
kogu apteegi lahtioleku aja vältel nõuab suurem
IB3&=4@IIG3&@77;7N9B?D&=9B?75&I<&<P4N9&?O7?K7B9;B&
vajalikud eeldused olemas – proviisorite/elani;9& B4J?3@A& I<& =4@IIG3& ;9B;K7B?9& J45C3BE& 57B3;B&
on apteegis töötavate proviisorite/farmatseutide
suhe oluliselt proviisorite kasuks (01.01.2014 seiB4C3&pXVr][X1D
=FH& J7<<3<C45& I<& G@IA77BI@7& ;A357Y7;3?B7II<7C3&
spetsialisti kättesaadavuse nõue uus samm üleminekul apteegiteenuse kvantiteedilt apteegiteenuse
kvaliteedile.
Teise olulise põhimõttena on eelnõusse lisatud
proviisori ja farmatseudi täiendkoolituse kohustus

tööandja kulul ühes aastas 40 akadeemilise tunni
453?4B9BD&=@7353B9;B&;II57?4B9;B&5I9?3;B9&IB3AP??4&
proviisori või farmatseudiõppe õppekava õpetava
kõrgkooli või erialaorganisatsiooni korraldatud
farmaatsiaalasest täienduskursusest, seminarist,
konverentsist või muust sarnasest üritusest.
FG?99;@7?9& H77?& I<& L4R3& 33B?37N& ?3I?59<4N& ?O79<Nkoolituse nõude kehtestamist seadusandluse tasandil. Paraku, arvestades apteegiteenuse osutajate töökoormust ja reaalseid farmaatsiaalase
täiendkoolituse võimalusi, eeldab 40 akadeemilise
tunni ulatuses koolitusel osalemine keskmiselt 8
koolituspäeva aastas.
=FH& G93R& IK35?& GII5?& 5OJ733B?3?9& @9335B9& ;II57tusmahu nõudeks ühele töötajale 20 akadeemilist
koolitustundi kahe aasta vältel (ehk keskmiselt 10
3;3N99K757B?&;II57?4B?4<N7&33B?3B1D

Kokkuvõtteks
FG?99;7N9& 3B4?3K7BG77@3<C4?9& ?MJ7B?3K7<9& LO?3R&
meie apteegikorraldusse suure tühimiku. Juba niiC7&3G?99C7@IJ;9&=9B?7&97&A3L3&IK3&953<7;9&?99<7<damiseks arvukate uute apteekide avamist. Kulutused apteegivõrgule suurenevad (iga täiendav
apteek vajab ruume, töötajaid, ravimeid – kõik
see on kulu, mille peab kinni maksma ravimivajaL31E&G9@BI<357G44N4B&B44@9<9R&A995C7E&;47N&3G?99giteenuse kvaliteet “võidurelvastumise tingimustes” mitte ei parane, vaid pigem halveneb.
Kuidas aga oodatavat apteegibuumi ära hoida?
On selge, et ruuminõudeid ei saa lõputult suurendada. Pigem tuleb tähelepanu pöörata apteegiteenust osutavatele spetsialistidele. Panna neile kohustusi, kuid anda ka seadusega tuge.
Kõik ministeeriumi kaasatud osapooled on omad
mõtted ja ideed olukorra parandamiseks esitanud.
S35K7<4N&I<&;3&9B7K9<9&995<P4D&HIIN3K9E&9?&9N3siste arutelude käigus praegu väljakäidud head
ideed ei kao, vaid veel paremal ja kasulikumal kujul seaduseks jõuavad.
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Proviisor apteegi omanikuksaeg tagasi pöörduda algsete
põhimõtete juurde
Apteekrite Liit tegi nii Sotsiaalministeeriumile kui Riigikogu Sotsiaalkomisjonile ettepaneku muuta apteekide omanikeringi selliselt,
et apteegi omanikuks või enamusosanikuks võiks olla üksnes samas
apteegis töötav proviisor.

Mõte omandipiirangu kehtestamiseks ei tekkinud
?MJL35?& ;IJ35?D& =B7?9;B& ?459R& ^?O<457;& I553_& 277C7kohtule, kes otsustas küll apteekide asutamispiirangud tühistada, kuid pidas vajalikuks nende
asemel uute reeglite väljatöötamist. Teiseks on
meilegi ootamatult kujunenud ettepaneku esitamiseks “poliitiliselt soodne tähtede seis”.
=9B?7& FG?99;@7?9& H77N4& 9??9G3<9;4& B7B4;B& I<& G77rata apteegi omanike ringi selliselt, et apteeki
G7N3A3;B& hMMB757B9B?& 7B7;4B?& 9??9AP?L3;B& AP7;B& I553&
üksnes samas apteegis töötav, vähemalt kolmeaastase töökogemusega proviisor. Äriühingus peaks
samas apteegis töötavatele, samasuguse töökogemusega proviisoritele kuuluma enamusosalus.
Kui apteek on juriidilise isiku omandis, siis selle vähemusosanikuks, -aktsionäriks või -liikmeks
ei võiks olla ravimite tootmise, hulgimüügi, tervishoiuteenuste ja veterinaarteenuste osutaja ega
tema tütarettevõtja või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ega ravimite väljakirjutamise
õigusega isik.
Üleminek uutele omandisuhetele peaks toimuma
3-aastase üleminekuajaga.
FG?99;7N9&IK3<N7G77@3<C4&?33B;9J?9B?3K7B9;B&I<&
palju õigustusi. Ravimite otstarbeka kasutamise
tagamiseks on arstide ja apteekrite sõltumatus
keskse tähtsusega. Perearstide puhul on omandipiirang kehtestatud, apteekrite puhul vajab see
kehtestamist.

Kuna proviisorid ja farmatseudid määratletakse
2014 aasta esimesel poolel seaduse tasandil tervishoiutöötajatena, nõuab nende staatus senisest
tõhusamaid sõltumatuse tagatisi.
F@A9B?3N9B& =9B?7& @3JA3B?7;4& A3<3<9K7B?& L3& G9@9arstisüsteemi alamehitatust, tuleb senisest enam
suurendada koostööd erinevate esmatasandi tervishoiusüsteemi osade (sh ennekõike perearstide
L3& 3G?99;@7?91& A3J95D& sIIB?QQB& ?459R& 597N3& AP7K3lusi kokkuhoiuks ja teatud ülesannete jagamiseks.
Selle raames on paratamatult vaja suurendada
apteekri isiklikku vastutust ja kontrolli teenuse
osutamise üle.
Kui teenuse osutajal ei ole kontrolli apteegi tegevuse üle, ei saa rääkida ka sõltumatust teenuse
osutamisest. Samasugune lähenemine kehtib ka
perearstide puhul.
Omandipiirang on vabadele elukutsetele omane
tunnus. Omandipiirangu kehtestamise eelduseks
on avalik huvi teenuse vastu ning poliitiline tahe.
FG?99C7&IK3<N7G77@3<C4N&I<&MJ95&AP7&?97B95&KI95&
;9J?9B?3?4N&K7?K9?9B&=4@IIG3&@77;7N9BD&
Omandipiirangu kehtestamine on tervishoiupoliitiline otsus, milles parlamendil on ulatuslik vabaN4BD& HIIN3K9E& 9?& 277C7;IC4& B9N3& A3R3N4B?& 3G?99giteenuse reguleerimisel ka kasutab.

Praktika

Kaidi Sarv, Eest Apteekrite Liit
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Morfiini ja kodeiini sisaldusest
Eestis ilutaimedena kasvatatavates
unimagunates
(Papaver somniferum L.)
Liis Saks, stud. pharm.
Andres Meos, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise keemia
vanemassistent, Ph.D.

Ain Raal, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmakognoosia dotsent, Ph.D.

Teadus

Unimagun (Papaver somniferum& HD1& I<& K3C4<357B?9&
(Papaveraceae1&B4C4;I<<3&MJ933B?3<9&@IJ:37KE&K7N3&
kasvatatakse umbes kolm aastatuhandet, tõenäoliselt
on tegemist ühe inimkonna poolt tuntud vanima ravimtaimega. Teistest magunaliikidest eristab unimaC4<3?& J3557;3BB7<3;3B& ;IC4& ?37K9& ;3:9A& A3J3;7@K9D&
Unimaguna seemned omavad tähtsust rasvõli tootmise
allikana, kuid eelkõige kasvatatakse unimagunat tema
poolvalmimata kupardes sisalduva valkja piimmahla
!q>XW\1&?P:4E&K7559B?&B33N3;B9&IIG74K7D&wIG74K&B7B35dab üle 30 isokinoliinalkaloidi, millest olulisemad on
KI@a7<& ![>Vp\1E& ;IN977<& !WEV>[Eq\1E& <3@;I?77<& !V>XW\1E&
G3G3A9@77<&!WEq>[\1&L?D&d97B?&;P7C9&?4<?4K&I<&KI@a7<E&
K7N3& ?3@A7?3?3;B9& KI@a7<A9B7<7;;5I@77N7<3& ?4C9A3?I7melise valuvaigistina. Kodeiinfosfaat vaigistab peaaju
köhakeskusesse toimides ärritavat köha ning toimib
MJ?53B7&KI@a7<7B?&<P@C9K3&A354A37C7B?7<3D&wIG74K&I<&
ühtlasi kasutatav narkootkumina, mille tuntum saadus
I<&J9@I77<D&yXEVzD&e9N3&B33N3;B9&KI@a7<7&KP59K3&JMNroksüülrühma esterdamisel äädikhappega. Kliinilist
tähtsust heroiinil ei ole, kuid sellest on saanud narkootilise aine sünonüüm, sõltuvuse tekitajana on ta klasB7;357B9B?& <3@;II?7;4K7B?& KI@a7<7B?& KO@;B3& IJ?57;4K&
[3].
Unimagunast on aretatud rida sorte, mida jagatakse
35;35I7N7N9B7B35N4B95?& ;I5K9& @MJK3%& X1& ;P@C9& 35;35I7N7N9B7B35N4B9C3& IIG74K7BI@N7N& !KI@a7<7& AP7& ?9R377<7&
B7B35N4B& XEq>VEq\1{& V1& K3N353& 35;35I7N7N9B7B35N4B9C3&
P57BI@N7N&!KI@a7<7&B7B35N4B&I<&3553&WEX\1{&[1&N9;I@3?77Asordid, mille puhul hinnatakse õite ja kuparde välist
ilu. Kõrge alkaloididesisaldusega sorte kasutab eelkõige farmaatsiatööstus, madala alkaloididesisaldusega
sorte toiduainetööstus. [4] Osa õlisortide seemnetest

läheb moonisaiade küpsetamiseks, seemnetes rohkelt
leiduvat rasvõli kasutatakse ka seebi-, laki- ja värnitsatööstuses [5].
Unimaguna kasvatamine narkootilise aine valmistaK7B9&99BKO@C75&I<&=9B?7B&;9953?4NE&GP554K3L3<N4B57;4&
tootmise eesmärgil võib unimagunat ja kanepit kasvatada eriloa alusel [6]. Sotsiaalministri loal tohib käidelda
ainult unimaguna 00-tüüpi sorte, mille narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete sisaldus on aretuslikult viidud
minimaalseks ja mida kasvatatakse ainult õlirikaste
seemnete saamiseks, need sordid peavad olema kantud
BI@N7;37?B9&B93N4B9C3&9:9<OJ?4N&eI@N759J?9&yuzD&=9B?7B&
on Jõgeva sordiaretusjaamas aretatud unimaguna õlirikkad sordid ‘Jõgeva hall’ ja ‘Rekord’, millest viimane
oli sordilehel kuni 1992. aastani [5].
=?& 4<7K3C4<3& ;45?7A99@7K7B?& WW>BI@?7N9& 754?37K9N9<3&
=9B?7B&B93N4B9C3&97&G77@3?3E&;3BA3?3?3;B9&|KII<9^&G35L4N9B& K979& 39N3N9BD& =<3K3B?7& I<& ?9C9K7B?& |;9B& ?93R&
millal“ aeda külvatud seemnetega, millest võrsunud
taimed ennast aasta-aastalt isekülvi teel paljundavad.
H7B3;B&<77B4C4B?959&BI@N7?4?959&BI@?7N959&I<&K979&;34bandusvõrgust ja ka internetist võimalik täiesti legaalselt soetada unimaguna kindlate ilusortide seemneid.
6I@a7<7& L3& ?97B?9& IIG74K735;35I7N7N9& ?9C957;;4& B7B35dust meie aedades kasvavates moonides ei ole varem
uuritud.
sO9BI59A&?QQ&GMMN7B&B99?P:4&597N3&A3B?4B?&;MB7K4B959E&
;47& G35L4& KI@a7<7& L3& ;IN977<7& B7B35N3A3N& =9B?7B& 754?37medena kasvatatavad moonid, kasutades selleks kõrC9Y9;?77AB9?& A9N957;;@IK3?IC@33a3?& !bcH}1& L3& ;3G75533@959;?@IYI@99B7& !}=T1D& o4@7?7& <77& 39N3N9B& ;3BA3A37N&
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teadmata moonisorte,
kui ka kindlaid kaubandusvõrgust tellitud unimaguna ilusorte.

Uurimismaterjal
ja –metoodika

Uurimismaterjalina
;3B4?3?7& =9B?7& 39N3des aastatel 2006-2012
kasvanud
unimaguFoto 1. Unimaguna seemnepakkide näidiseid
nate
poolvalminud
;4G@3G@IIA9& !<~[]1E&
mille seemned hakkasid värvuma ja kuprad olid saavutanud
maksimaalse suuruse.
Poolvalminud kuprad
lõigustati noaga, kuivatati toatemperatuu@75& AP7& `q>qW& •& L44@9BE&
vabastati seemnetest
ning peenestati uhmris.
Seejärel sõeluti proovid
läbi sõela, mille avade
diameeter oli 3 mm.
Tulemused on too!""#$%&'(&)*"+,-".*,++&+"*/$#$&01,%,2345&6,&2"78$$#$&09,*8+,45&9$$2$78.,
dud absoluutselt kuiva
droogi kohta, droogide
;3354;3I& KOO@3K7<9& ;47A3?3K7B95& A77N7& 5OR7& =4@IIG3& H3J4B?9&A35K7B?3K7<9
farmakopöa meetodil [9].
Tööks vajalike lahuste valmistamise eeskirjad on toosI5K3<N7;&G@IIA7N9B?&!<~XV1&;4L4?3B7N&9<N3B?&4<7K3- dud töös [8].
guna tundmatuid sorte, mida kasvatati erinevatel aastatel aedades Harjumaal Pudisool, Tartu linnas, Jõgeva- FG3@3?44@
K335&H374B95&L3&g3@?4K335&gM;7BD&e99K<9N&IB?9?7&g3@?4&
B44@9K3?9B?&?I7N4;3G54B?9B?&AP7&?9557?7&7<?9@<9?7&!J:G%rr bcH}>3<35MMB7N9& ?9IB?3K7B95& ;3B4?3?7& ;@IK3?IC@33a&
ZJ75?9@<B99NBDZID4;r1&?995&!A?&TI?I&X1D&=<3K4B&<9<N9B?& c9@;7<&=5K9@&e9@79B&VWWD&eMB?99K7&;4454B7N&34?IB3KG;3BA3?3?4N&?37K9N9B?&B33N7&HOO<9>S7@4K33&SPJ4&;M53& 59@&!e9@79B&VWW&F4?IB3KG59@1E&G4KG&!e9@79B&VWW&c4KG1E&
koduaiast, vähemus Harjumaalt Pudisoo külast. Uuri- N9C3B33?I@& !e9@79B& VWW& S3Z44K& €9C3BB9@1E& ;I5I<<73J7&
K7BK3?9@L357&N9?375<9&7B95IIK4B?4B&I<&?IIN4N&HD&e3;B3& !e9@79B& VWW& c95?79@& wA9<& }I54K<& e959Z?I@1E& N9?9;?I@&
G@IA77BI@7PGG9&44@7K7B?QQ&H7B3B&X&ypz&<7<C&BI@N7N&<7K9- !e9@79B&VWW&€7IN9&F@@3•&€9?9Z?I@1D&s3B4?3?7&}p&;I5I<<7&
tatud Joonisel 4.
ehk tahkeks faasiks oli oktüülsilüülsilikageel. Süsteemi
L4J7?7&L3&?459K4B7&?QQN95N7&gI?35}J@IK&]D[DVD&?3@;A3@3&
6I@a7<7&L3&;IN977<7&B7B35N4B9&3<35MMB7K7B95&4<7K3C4<3& abil.
B99K<9?9B&;3B4?3?7&;47A3?3?4N&;4G@3G@IIA7N9B?&!<~XV1&
pärinevaid seemneid.
}=T>3<35MMB7N& ?9IB?3?7& }3G95>XWq6& ;3G75533@959;?@I-

Teadus

Taimne materjal
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"#%!
"#"$!
"!
"!
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foreesisüsteemiga, mis oli varustatud UV-detektoriga.
Kasutati katmata kvartskapillaari sisediameetriga 0,5
‚KD&s3G75533@7&G7;;4B&N9?9;?I@7<7&I57&qW&ZKD&g459K4B?9&
?QQ?59K7B9;B&;3B4?3?7&=5YI@4<&[DVDV&?3@;A3@3D

K9?3<II57B7B35N4BD&F<35MMB7N&?4<<4B37<9?9B?&A35K7B?3tud erinevate kontsentratsioonidega lahustega näitasid
ka siin, et kontsentratsiooni ja piigi pindala vahel esineb tugev lineaarne seos.

F<NK9N& ?97B?9& 3G3@33?7N9& L3& 3R7A3J9<N7?9& ;IJ?3& <7<C&
N9?375<9&?QQ;O7;&I<&9B7?3?4N&?QQB&ypzD&F<35MMB7;B&;3B4?3?4N&AP@N54BB?3<N3@N7?9<3&;3B4?3?7&KI@a7<A9B7<7;;5Iriidi ja kodeiinialuse vesilahuseid.

ƒC3& 44@7?4N& G@IIA7C3& A77N7& bcH}>K99?IN75& 5OR7& `& L3&
}=T>K99?IN75& [& G3@355995B9?& KOO@3K7B?E& K7559& GPJL35&
leiti tulemuste keskmised ja nende strandardhälbed.
6I@a7<7&L3&;IN977<7&B7B35N4B&4<7K3C4<3&;4G3@N9B

Tulemused ja arutelu
=95;3?B9?9&?459K4B9N
bcH}>3<35MMB7&K9?IIN7;3&GO@7<9R&=4@IIG3&Y3@K3;IGQ3B?& yxzD& =95;3?B9?9& GPJL35& B95C7?3?7& BIR7A& K9?IIN7;3&
B?3<N3@N37<9<3&;3B4?3?3A3&KI@a7<7&L3&;IN977<7&bcH}>
3<35MMB7;B&!vII<7B&X1D&F<35MMB7&354B95&I<&;I<B?@499@7?4N&C@33a;E&K7B&;7@L95N3R&B9IB?&KI@a7<7>&L3&;IN977<7Btandardite kontsentratsioonide ja piigi pindala vahel
!vII<7B&V1D&g459K4B?9B?&75K<9RE&9?&9B7<9R&57<933@<9&B9IB&
G@IIA7&KI@a7<7>&L3&;IN977<7B7B35N4B9&<7<C&G77C7&G7<N353&
vahel.
}=T>3<35MMB7& K9?IIN7;3& GO@7<9R& 35CB95?& ;IC4K7;4B?&
yXWzD&6I@a7<7&L3&;IN977<7&53J4?4A4B9&G3@3<N3K7B9;B&57sati taustaelektrolüüdi hulka metanooli. Selgus, et metanoolisisalduse suurenedes ainete lahutuvus paranes,
kuid retentsiooniajad pikenesid ja piikide kõrgused väJ9<9B7N&!vII<7B&[1D&e99?P:4&I57&IG?7K335B97K&XW\>57<9&

o<7K3C4<3&;4G3@N9&bcH}>&L3&}=T>3<35MMB75&B95C4BE&9?&
meie poolt uuritud kuivatatud unimaguna kuprad siB35N3A3N&;9B;K7B95?&A3B?3A35?&WE[xW&L3&WE[]q\&KI@a7<7&
<7<C&WEW[W\&;IN977<7&!g3R95&X1D&e99C3&97&577C7?4&K979&39N3N9B&;3BA3A3N&4<7K3C4<3BI@N7N&;P@C9&KI@a7<7B7B35dusega sortide hulka, kuid samas võib selle toimeaine
J45;3& J7<<3?3& ;9B;K7B9;B& y`zD& F<35IIC757B9B& 44@7K4B9B& yXXz& gM@C7B& B33N7& K7<7K335B9;B& KI@a7<7B35N4B9;B&
WEXX\E&K3;B7K335B9;B&XEX`\&L3&;9B;K7B9;B&WE`p\E&K7B&
M59?3R&=9B?7B&597?4N&<O7?3L37ND&sIN977<7&G4J45&I57N&<99N&
3@A4N&A3B?3A35?&WEWWq\E&WEVu\&L3&WEWq\D
Juba 1949. aastal avaldati Tartu ülikooli ravimtaimede
uurimise laboratooriumi töötajate poolt publikatsioon
yXVzE&K7559B&?PN9?7E&9?&=9B?7&;57K33?757B9N&?7<C7K4B9N&L3&
pikk suvepäev ei võimalda oopiumimagunal normaalB95?&3@9<9N3&<7<C&IIGI74K7K3C4<&97&BIR7&B99?P:4&B77<&
;3BA3?3K7B9;BD& sM55& 3C3& I<& 34?I@7?9& =D& S3C3B9& L3& FD&
gIK7<C3B9& 3@A3?9B& I?B?3@R9;3B& =9B?7B& ;3BA3?3N3& P57-
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=(&;"*/$#$&6,&2"78$$#$&8482-*">8*".*,++$7?&1,%,234&<&-,3%-,8482-*"4@@7$48&8$&"48&4$%,-37&+8-,#""4$?&28%284&<&
metanoolisisaldus on 10% ja paremal - 20%.

Tööstuslikuks kasutamiseks sobivad oopi4K7K3C4<3& BI@N7NE& K7559& KI@a7<7B7B35N4B&
I<&K7<7K335B95?&WEq>WE]\E&G7C9K&3C3&353?9B&
WEp\>B?& yX[zD& 6979& ?QQB& 44@7?4N& BI@?7N9B?&
B7B35N3B&M59&WEq\&KI@a7<7&x&BI@?7E&<97B?&M59&
WE]\&A37N&V&BI@?7D&d99N&<4KR@7N&75K9B?3A3N&
A995C7E&9?&754BI@?7N9&KI@a7<7B7B35N4B?&97&B33&
K7:9& AO7;9B9;B& G7N3N3& <7<C& ;47C7& K979&
tingimused pole ideaalsed, ei saa unimaguna kultiveerimist alkaloidide saamise
eesmärgil siin pidada ka võimatuks.

!

!")

!"(
!"'

!"&
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magunat. Kuigi õlimaguna kuiva oopiumi
;A357?99?7&5I9?7&AOC3&J93;B&!X]>V[\&KI@a7<71E&597?7E&9?&IIG74K7&B33K7B9&99BKO@C75&GI59&
siin seda mõistlik kasvatada, kuna saak on
liiga väike - keskmiselt 5-8 kg tooroopiumi
hektari kohta. Unimaguna ilusorte tookord
ei analüüsitud. Meie töö tulemused kinnitavad, et ilusortide alkaloididesisaldust ei
saa tõepoolest pidada väga kõrgeks, kuid !
kindlasti on see piisavalt suur, et ühiskonnas potentsiaalselt teatavaid probleeme
tekitada.
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!""#$%&A(&;"*/$#$&%$%,473%&0B5&3#$+,.3#,%"*-$78%?&,#,4@@%$-37&
HPLC-meetodil.
'&<&CD8#&E&FG$28#C?&:&<&CH$4,I&J"+9"+C?&=&<&C;K2&%8-L&94#"21M-LN?&
A&<&OP388#O%&J"99QO?&R&<&OSI,*48-&J8"#QO?&T&<&OU4&,V&J8"#QO?&W&<&OXG$-8&F4"37OY&Z&<&O[48+$%G&\#-$]38O?&^&<&O_$.,#-83+O?&'`&<&OJ$#2&FG$>>"#O?&''&<&OSab,*c8*&d*,a8#O?&':&<&OH,3*8#O%&_*,98O?&'=&<&Oe844"b&
J8"#QO?&'A&<&Od,#$%G&[4,.O?&'R&<&OD8#&,#7&FG$V8#%O?&'T&f&O_$.,#teum'

=@7?7& KI@a7<7@7;3B?9;B& BI@?7N9;B& IB4?4B7N& „…99<8B& cIGG•8& !WE]u]\1& L3& „H34@9<8B&
†@3G98&!WE]Vu\1E&<9<N9C3&AP@@95N9B&I<&K7<7K335B9&KI@a7<7B7B35N4B9C3&BI@?7N9B&„€3<7BJ&T53C8&L3&
‘Giganteum’ seda ainet üle kolme korra vähem (vas?3A35?&WEXx[&L3&WEVWV\1D&g459R&3C3&?II<7?3N3E&9?&;3&=9B?7&
39N3N9B& 59A7<4N& BI@N7?4?9B& BI@?7N9B& I<& KI@a7<7& K7:9&
AOJ9K&;47&754BI@?7N9B&;9B;K7B95?&!vII<7B&`1D
6I@a7<7&L3&;IN977<7&B7B35N4B&4<7K3C4<3&B99K<9?9B

e99K<9?9B&97&?IJ7;B&KI@a7<7&L3&;IN977<7&B7B35N4N3E&B9B?&

seal puuduvad oopiumi lokaliseerumiseks vajalikud
piimasooned. Siiski võib seemnetes antud alkaloide
mõningal määral leiduda. Sinna on need tõenäoliselt
B3:4<4N& G4?4;3;3JL4B?4B?9& ?459K4B95& AP7& B33C7& ;Igumise ja hilisema töötlemise, sealhulgas kupra teistest osadest puhastamise, käigus. Meie töö tulemusel
selgus, et uuritud kaks alkaloidi olid analüüsitavad
bcH}>K99?IN75E& ;47C7& <9<N9& ;A3<?7?3?77A<9& B7B35N4B&
LO7&N9?9;?B7II<7G77@759D&F<35MMB7&?459K4B9N&;3L3B?4A3N&
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Tabelis 1. Uuringu tulemusel võib väita, et unimaguna
seemned sisaldavad võrreldes kupardega keskmiselt 22
;I@N3&AOJ9K&KI@a7<7&L3&;9B;K7B95?&]&;I@N3&AOJ9K&;Ideiini, nende keskmine sisaldus seemnetes oli vastavalt
WEWXp&L3&WEWWq\D

`D‡9@<ˆ?JE&vDE&d‰K9?JE&ŠD&!VWWx1D&cIGG•D&ƒ<&SI55K3<<E&vDE&23LZ3<E&ƒD!9NBD1&
b3<NRII;& IY& G53<?& R@99N7<C& SI5D& `Dw75& }@IGBD& ‡9@57<E& b97N95R9@CE&
d9‹&nI@;%&eG@7<C9@E&``x>`]pD
qD2979@E&mD&&!VWW[1D&FJA3?59A3N&KII<7ND&=9B?7&HIIN4BE&qD
]Dd3@;II?757B?9& L3& GBMJJI?@IIGB9?9& 37<9?9& <7<C& <9<N9& 5OJ?937<9?9&
B93N4B&!Xxxu1D&277C7&g93?3L3E&ƒE&qVE&p[`D

Järeldused

7.Põllumajandusliku tootmise eesmärgil unimaguna ja kanepi käitleK7B9&;I@@3&;7<<7?3K7<9&!Xxxu1D&277C7&g93?3L3&ƒE&p`E&X`VpD

XD=9B?7B&754?37K9N9<3&;3BA3?3?3A3N&4<7K3C4<3N&B7B35davad märkimisväärses koguses narkootilise toimega
35;35I7N9&KI@a7<7&L3&;IN977<7D

pDe3;BE&HD&!VWX[1D&6I@a7<7&L3&?97B?9&IIG74K735;35I7N7N9&3<35MMB&4<7K3C4<3&!c3G3A9@&BIK<7Y9@4K&HD1&BI@?7N9BD&c@IA77BI@7PGG9&44@7K7B?QQD&v4J9<N3L3N&FD69IB&L3&FD2335D&g3@?4D
xD=4@IG93<& cJ3@K3ZIGI973& !VWXW1D& u?J& =N7?I<D& }I4<Z75& IY& =4@IG9E&

VD6II<7B99K<9?9B&I<&KI@a7<7&L3&;IN977<7&AOJ9B95&J45gal.

Strasbourg.
XWDH4<<E& †D& !VWWW1D& }3G7553@•& =59Z?@IGJI@9B7B& 69?JINB& YI@& cJ3@K3Z94?7Z35&F<35•B7BD&Œ759•D

Tänuavaldus.

XXD†@MKM•ŽME& FDE& d9•9?E& FDE& e3@•J3<E& =DwD& !VWWp1& =A3543?7I<& IY& B959Z?9N&GIGG•&!c3G3A9@&BIK<7Y9@4K&HD1&57<9B&R•&?J97@&KI@GJ7<9&3<N&

Täname kõiki, kes on meid aidanud uurimismaterjali
;45?7A99@7K7B95&L3&;IC4K7B95E&9@7?7&3C3&9<N7B?&FA3?4N&
M57;II57&?4N9<C7?&=A95•&s4@A7?B3?D

I?J9@&35;35I7NB&ZI<?9<?BD&=4@IG93<&TIIN&29B93@ZJ&3<N&g9ZJ<I5IC•D&
V]]%&XVX[>XVVWD
XVDS3C3<9E&=DE&gIK7<C3BE&FD&!Xx`x1D&63C4<E&c3G3A9@&BIK<7Y9@4K&HDE&
@3BAP57&L3&IIG74K7&?MA7?37K9<3&=9B?7&deS>BD&=9B?7&deS&g93N4B?9&F;3-

Kirjandus

deemia eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudi ravimtaimede uurimise laboratoorium, Tartu; 1949.

XD2335E&FD&!VWXW1D&63375K3&@3A7K?37K9N9&9<?BM;5IG99N73D&=9B?7&=<?-

X[De?@3<B;3E& ƒDE& e;357Z;•E& 6DE& dIA3;E& vDE& 63?•3BIA3E& =DE& b9L<3;E& SD&

süklopeediakirjastus, Tallinn.

!VWX[1D&F<35•B7B&IY&B959Z?9N&GIGG•&!c3G3A9@&BIK<7Y9@4K&HD1&Z45?7A3@B%&

VD2335E&FD&!VWXW1D&T3@K3;IC<IIB73D&g3@?4&m57;II57&s7@L3B?4BE&g3@?4D

cJ3@K3Z94?7Z355•7KGI@?3<?&35;35I7NBD&ƒ<N4B?@735&}@IGB&3<N&c@IN4Z?BE&

[D69IBE&FD&!VWW[1D&67559B&G97?4R&KII<7&AOC7f&=9B?7&HIIN4BE&qD

`X%&XVWi&XV]
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Apteeker kui tervishoiutöötaja
Helve Monvelt

Protsessi käigus on olnud aega mõtisklusteks ja tähelepanekuteks. Tihti loob elu ise olukordi, mis aitavad eesmärkide sisulist tähendust selgemalt lahti
mõtestada.
67N3& G93<& B75K3B& 99BKO@C7& B7B457B9& ;M5L9& 355f& d99N&
on tervisoiutöötajaks olemise õigus ja sellega kaas<9A&A3B?4?4BD&F@A3<E&9?&;4?B9;33B53B9N&?3L4A3N&&9<N&
tervishoiutöötajana erinevalt, olenevalt sellest, millal nad stuudiumi lõpetasid ja kaua on oma ametit
pidanud. On selge, et ajal, kui apteeker oli seaduse
silmis tervishoiutöötaja, suhtuti vastavalt ka erialasesse tegevusse. Seadust muudeti 1990-ndate aastate
teisel poolel ja pärast seda farmaatsiahariduse saanud kolleegid tajuvad oma eriala staatust arvatavasti
teisiti. On võimalik, et seda tajuvad erinevalt ka üldja haiglaapteegis töötavad erialakaaslased.
Kas peaks muutuma midagi viisis, kuidas iga konkreetne proviisor ja farmatseut oma ametit tervishoiutöötajana tajub?
Tänaseks on kuuldused aktsioonist jõudnud peaaegu kõigi meditsiiniga seotud inimeste kõrvu. Võin
Q95N3E&9?&;IJ9&I<&3G?99;@7?9&?9C9A4B&B3:4<4N&?9@3AN3?4N&?OJ959G3<4&3553D&F@A3K4B?9&3A35N3K7B9N&K99dias ja teenindustase apteegis leiavad kritiseerimist
just aktsiooni eesmärgiga seotud vaatenurgast. Kriitikanooli saadavad lendu ka patsientidest kaaskodanikud märgates ebakindlust ja puudujääke apteekrite igapäevatöös.
Minul on toimuvat jälgides tekkinud omad küsimused.

Kui proviisor avaldab arvamust meedias, siis kas ta
esindab seal ainult iseenda või kogu proviisorkonna
arvamust, eriti juhul, kui tööandjale pole viidatud?
Kas ja kuidas muutub olukord siis, kui apteekrist
saab tervishoiutöötaja?
F@A3<E& 9?& B95& L4J45& G93;B7N& ;4?B9;33B53B?9& GII5?&
meedias esitatavad seisukohad väljendama tõenduspõhisele meditsiinile baseerivaid argumente. Sarnaste tõekspidamiste järgi toimib kogu meditsiinivaldkond.
Kas iga proviisor on lähitulevikus selleks valmis?
Kas olukorras, kus eksisteerib mitu erialaorganisatsiooni, peaks olema vaid üks tunnustatud ja pädev,
mis on volitatud väljendama apteekrite kui tervishoiutöötajate arvamust?
Vastutuse suurenemisega kaasneb küsimus eetikast.
FG?99C7?99<4B9&;A357?99N7L4J7B9B&I<&I59K3B&G93?M;;&
^=@7353<9&99?7;3&L3&BP5?4K3?4B_D&&67N3&3C3&?9J3&B77BE&
kui kolleeg ei soovi oma tööd kvaliteedijuhise kriteeriumite järgi hinnata? Kas sel juhul peaks eksisteerima nn. eetikakomitee, mis segaduste tekkimisel
selguse tooks?
F;?B7II<7& MJ9;B& AO5L4<N7;B& G93;B& I59K3& 3G?99C7teenuse kvaliteedi tõus ja selle vastamine kõigile
FG?99C7?99<4B9& ;A357?99N7L4J7B9B& ?IIN4N& ;@7?99@74mitele. Samuti see, et kõik apteekrid aktiivselt oma
igapäevatööd hindaksid ja hindamise tulemustest
vajalikud järeldused teeksid.
F@A3<E&9?&9N3BG7N7&IK3<N3R&MJ3&B44@9K3&?OJ9<N4B9&
nii apteekri ameti kui ka iga proviisori ja farmatseudi maine oma kolleegide, teiste tervishoiutöötajate ja
patsientide silmis.
FL3;7@L3& =9B?7& 2IJ4?93N53<9& A99@C4N95& AP7;B7K9&
üheskoos edaspidi sellel teemal arutleda.
F4B?3?4N&;I5599C7NE&II?3K9&?979&KP:97Nt

Praktika

VWXVD&33B?3&BMC7B95&35C3?3B&=9B?7&FG?99;@7?9&H77?&3;?siooni, mille eesmärk on proviisorite ja farmatseutide kui tervishoiutöötajate staatuse taastamine ja
apteegiteenuse tervishoiuteenuseks tunnistamine.
Möödunud pooleteise aasta jooksul on eesmärgi
saavutamise nimel tehtud palju tööd. Praegu on võimalik tõdeda, et pingutused hakkavad vilja kandma.
Kuigi võib juhtuda, et esialgne läbimurre ei saa oleK3& XWW\>57<9E& I<& 75KB95?& 39C& J3;3?3& KP?59K3& 99Bmärgi sisulisele küljele.
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BALTI RAVIMISTATISTIKA RAAMAT
Ott Laius, Ly Rootslane, Ravimiamet

Raamatu eellugu
23A7K73K9?&I<&;IC4<4N&=9B?7&@3A7K7?9&;3B4?3K7se andmeid juba 1994. aastast ning mõne üksiku
erandiga on igal aastal ilmunud selle kohta ka
@33K3?4&;4L45&;I;;4AP:9NE&B3K4?7&I<&;I;;4AP??9N&;P7C759&;O:9B33N3A3N&23A7K73K9?7&A99R759J95D&
6979& ;I5599C7N& HO?7B?& L3& H99N4B?& I<& 3A35N3<4N&
ravimite kasutamise andmeid vastavalt 2003. ja
2008. aastast.

Varia

e99& A77B;7& K97N& KP:959E& 9?& ?459;B& ;IIB?3N3& MJ7ne Balti ravimistatistika raamat, kus on kõikide
toimeainete ja ravimirühmade kasutamine eri
riikides pandud kõrvuti, et tuvastada suuremad
erisused ja sarnasused ravimite kasutamises ning
vajadusel uurida nende tagamaid.
Põhjamaad on selliseid riikide vahelisi võrdlusi
?97<4N& L4R3& 33B?37NE& A77K3?7& VWWxD& 33B?35& !J:G%rr
<IK9BZI>9<CD<IK><IBDN;r1D&=@7<9A35?&‡35?7&B?3?7Btikaraamatust võrdlevad nemad aga ainult enamkasutatud ravimite rühmi. Meie eesmärgiks oli
aga vaadata ravimite kasutamist nii toimeaine kui
rühma tasandil ning kõikide toimeainete lõikes.

Üldised andmed ravimiturgude
kohta
Ravimite käive hulgimüügihindades ilma käibeK3;B4?3&I57&=9B?7B&VWXVD&33B?35&VVV&K75LI<7?&94@I?E&
HO?7B&V]W&K75LI<7?&<7<C&H99N4B&`u[&K75LI<7?&94@I?D&
XWWW&953<7;4&;IJ?3&I<&B99&A3B?3A35?&Xu[&WWW•&=9B?7BE&XVx&WWW•&HO?7B&<7<C&Xqx&WWW•&H99N4BD&S77K3B9&
viie aasta trendid on olnud kõikides Balti riikides
sarnased - kui 2008. aasta tasemelt 2009. aastal
käive langes seoses üldise majanduskriisiga, siis
järgmisel 3 aastal suurenesid kulutused ravimitele
;9B;K7B95?&`Eq\&33B?3BD
Ravimitele müügiloa taotlemise printsiibid on
;IC4& =4@IIG3& H77N4B& MJ9B4C4B9N& L3& 5OJ?4A3N& =H&
seadusandlusest. Balti riikides turul olevate ra-

vimite arv ja valik on siiski mõnevõrra erinevad,
?459<9A35?&@3A7K7a@K3N9&J4A7B?&IK3&?II?97N&MJ9B&
AP7& ?97B9B& @77C7B& ?4@4B?3N3D& H7B3;B& KMMC75I3C3& @3vimitele on kõigis kolmes riigis olemas ka protseduur müügiloata ravimite erandkorras kasutamiseks.
Ravimite kompenseerimise süsteem toimib Balti
@77;7N9B&GPJ7KP:957B95?&B3@<3B95?%
‘& Ravimite kompenseerimine toimub diagnoosi
põhiselt
‘& Sõltuvalt haiguse raskusest kompenseeritakse
ravimist erinev protsent
‘& Haavatavatele patsiendirühmadele (lapsed, va<4@7N1&I<&9:9<OJ?4N&?O79<N3A3N&BIIN4B?4B9N
‘& Kui turul on sama toimeainega rohkem kui üks
preparaat on kehtestatud piirhinna süsteem
‘& Teatavad erinevused loomulikult esinevad soodustuse protsentides ning toimeainetes, mis on
ühte või teise soodustuse kategooriasse arvatud.
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Ravimite kasutamise andmed
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Ravimite kasutamise andmeid
koguvad kõik riigid sarnaselt
ravimite hulgimüüjate käest,
kellel on kohustus esitada iga
ravimi müüdud pakendite hulk.
F@43<<9?9&7<?9@A355&I<&;M55&9@7<9AE&;47&=9B?7B&L3&HO?7B&9B7?3?3;B9&
3@43<<9&;I@N&;A3@?357BE&B77B&H99du hulgimüüjad esitavad aruande iga kuu.
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ATC/DPD metodoloogia

=9B?7B& I<& 3L35II57B95?& ;3B4?3?4N& ;IKR7<3?B7II<>
preparaatide puhul meie enda poolt loodud nn 80
5PG457B7& Fg}& ;IIN9D& SP@@95N3A4B9& ?3C3K7B9;B& I<&
Balti statistikaraamatus kasutatud vaid ametlikke
Œbw& ;IIN9E& B99C3& ?459R& ?459K4B7& A33N3?9B& 3@A9B?3N3E&9?&;47&KP<9&=9B?7B&;3B4?4B95&I59A3&@3A7K7&
Fg}&;IIN&5PGG9R&pW<9B?&&B44@9K3&<4KR@7C3E&B77B&
on selle ravimi kasutus kokku liidetud rühmapõhiB9&;IKR7<99@7?4N&Fg}&;IIN7&3553E&@99C57<3&I<&B9557sed koodid siis kas 30 või 50 lõpuga.
Ravimite kasutamise võrdlemiseks kasutasime dea<99@7?4N&GO9A3NIIB7N9&J45;3&XWWW&953<7;4&;IJ?3&
QQGO9A3B& !€c€rXWWWrQQGO9A3B& AP7& €ƒ’1E& K7B& I<&
Œbw& GII5?& AO5L3& ?QQ?3?4N& K99?IN& 9@7<9A3?9& ?I7meainete ja ravimirühmade kasutuse võrdlemiseks
erinevates riikides ning erinevatel ajaperioodidel.
€9a<99@7?4N& GO9A3NIIB& I<& @3JA4BA3J957<9& ;I;kuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist
ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele
kasutamisnäidustusele. Tegemist on tehnilise suurusega, mis ei pruugi näidata tegelikku päevadoosi,
kuna ravimi kasutamisel näiteks ägedate haiguste
puhul võib tegelik päevane annus kokkuleppelisest
suuresti erineda.

€c€rXWWWrQQGO9A3B& 3<<3R& 3@A4?4B57;4& J7<<3<C4&
sellele, mitu inimest 1000st kasutab mingit toimeainet iga päev kokkulepitud annuses.
=9B?7&@3JA33@A4&L44@9B&<O7?9;B&?OJ9<N3R&€c€rXWWWr
ööpäevas väärtus 5, et seda toimeainet (või toime37<9?9&@MJK31&;3B4?3R&7C3&GO9A&3@A4?4B57;45?&q&7<7K9B?&XWWWB?E&9J;&q“X[WW~&]qWW&7<7K9B?&!AP:9B&=9B?7&
@3JA33@A4;B&XE[&K75LI<7?&7<7K9B?1D
e77<L44@9B& ?459R& ?OJ959& G3<<3E& 9?& Œbw& 97& I59& N9a<99@7?4N&GO9A3NIIB7&IK7B?3<4N&<7<C&B99?P:4&I<&
;I;;4AP:9B?& AO5L3& LO9?4N& ;3BA3L3?9A3B?3B?9& @3A7K7?9& !AD3& JI@KII<7N9& 3<?3CI<7B?7N1E& M5N>& L3& 5Ikaalanesteetikumide, silmaravimite (v.a glaukoomi
@3A7K7N1&L3&;P7C7&N9@K3?I5IIC757B?9&@3A7K7?9&;3B4tamise andmed. Põhjuseks on ravimite annustaK7B9& 7<N7A7N4335B4B& !N9@K3?I5IIC757B9N& @3A7K7N1E&
@3A7K7?9& MJ9;I@N<9& ;3B4?3K7<9& !3<9B?99?7;4K7N1&
või ravimisel väga erinevate manustamisskeemide
;3B4?3K7<9& !;3BA3L3?9A3B?3B9N& @3A7K7N1D& e3K4?7&
jätsime välja need ravimirühmad, kus võib riikide
A3J95& 9B7<9N3& 9@7B4B7& @3A7K7;B& AP7& K7:9>@3A7K7;B&
;53BB7a?B99@7K7B95E&<O7?9;B&A7?3K77<7N&L3&K7<9@335ained.

Tulemused
Kui liita kokku kõik ravimite rühmad, mida raamatus analüüsiti, siis kasutati 1000 elaniku kohta
QQGO9A3B&;P7C9&9<3K&@3A7K97N&H99N4BE&;I;;4&xpp&
€c€rXWWWrQQGO9A3BD&HO?7B&I57&A3B?3A&<4KR9@&p`q&L3&
=9B?7B& xqpD& e99C3& I<& @3A7K7?9& ;3B4?3K7<9& B4J?957-

Varia

Selleks, et selliseid rahvusvahelisi võrdluseid teha,
I<& A3L357;& ;53BB7a?B99@7N3& @3A7K97N& B3K3N95& 354B?95D& & =4@IIG3& H77N4B& I<& @3A7K7?9& ?I7K937<9?9& ;IN99@7K7B95& ;3B4?4B95& Fg}& ;53BB7a;3?B7II<E& K7559&
2013. aasta versiooni kasutati ka selle väljaande
tegemisel.
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Kui aga võrrelda erinevate
rühmade ravimite kasutamist,
siis leiame nii rühmi, kus ravimite valik ning kasutamise
sagedus on sarnane, kui ka
neid, kus erinevused on suured. Kuna erinevused on enamasti põnevamad, keskendume järgnevas analüüsis just
neile.

Varia

Suurimad riikidevahelised erinevused on psühholeptiliste
ravimite kasutamises. Suured
on erinevused nii rühmade vahel kui ka toimeainete valikus.
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?3?3;B9& H99N4B& <3?4;9& 3553& V&
4
d7?@3B9G33K
;I@@3& @IJ;9K& ;47& =9B?7B& !XXEq&
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€ƒ’& AB& ]Ex& €ƒ’1& <7<C& HO?7& I<&
täpselt kahe vahepeal (9,0
0
2012
2012
2010
2011
2011
2012
2010
2011
2010
€ƒ’1E&B77B&3<;B7I5MM?7;4K9&;3=9B?7
HO?7
H99N4
B4?3?3;B9& H99N4B& 9<3KAOJ9K&
[&;I@N3&@IJ;9K&;47&=9B?7B&AP7&
HO?7B& !`WEq& €ƒ’& H99N4BE& X[Ep&
=9B?7B& L3& X[E`& HO?7B1D& e99L44@9B& ;3B4?3?3;B9& H99N4B& kasutatakse selektiivseid serotoniini tagasihaarde in5I@3B9G33K7&@IJ;9K&;47&=9B?7B&AP7&HO?7B&3<;B7I5MM?7- J7R77?I@97N&<7<C&?I7K937<9?9B?&9B?B7?35IG@33K7D&=@7B4;4K9&;I;;4D&=9B?7B&97&;3B4?3?3&B9N3&?I7K937<9?&G93- B9<3& AP7R& AO5L3& ?443E& 9?& HO?7B& KIIN4B?3A3N& M5N7B9B?&
39C4&M5NB9&L3&HO?7B&KIIN4B?3R&B99&4KR9B&]\&3<;B7I- antidepressantide kasutamisest natuke suurema osa
5MM?7;4K7N9&;IC4;3B4?4B9B?D&e3K3B&I<&=9B?7B&LO559C7& ?@7?BM;5757B9N&3<?7N9G@9BB3<N7N&!Xu\1E&;47&=9B?7B&!XW\1&
47<4?7?9& L3& @3J4B?7?9& ;3B4?3K7<9& !XuE[& €ƒ’1& V& ;I@N3& AP7&H99N4B&!]\1D
B44@9K&;47&H99N4B&!uE`&€ƒ’1&<7<C&[&;I@N3&B44@9K&;47&
HO?7B&!qEX&€ƒ’1D&c93K7B95?&?459<9R&B9559&@3A7K7@MJK3& Üsna suured erinevused esinevad siin-seal ka südakasutamise erinevus zopiklooni kasutamise arvelt, meravimite kasutamises. Välja võiks tuua trimetasiK7N3&=9B?7B&?3@R7?3;B9&I5457B95?&B44@9K3B&;IC4B9BE&;47& N77<7& ;3B4?3K7B9E& K7B& I<& H99N4B& !VVEx& €ƒ’1& V& ;I@N3&
meie naabrite juures.
B44@9K&;47&=9B?7B&!XXE[&€ƒ’1&AP7&HO?7B&!xEq&€ƒ’1D&F@vestades selle toimeaine mõõdukat kliinilist efektiivF<?7N9G@9BB3<?7N9& ;3B4?3K7<9& I<& HO?7B& V& ;I@N3& sust on selle kasutamine muidugi kõikides riikides
AO7;B9K& ;47& =9B?7B& AP7& H99N4BE& ;4B& & ;3B4?3K7<9& I<& üsna suur, võrreldes seda näiteks Põhjamaadega (ka9<3K>AOJ9K&B3K35&?3B9K95&!xEq&€ƒ’&HO?7BEXxEu&€ƒ’& B4?3K7<9&;P7C7B&@77;7N9B&3553&WEq&€c€rXWWWrQQGO9A3B1D
=9B?7B& L3& V[E`& €ƒ’& H99N4B1D& 23A7K7?9& A357;& I<& 3C3&
kõikides riikides üldjoontes sarnane - kõige rohkem Vererõhku langetavad ravimid on kõigis Balti riikides
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Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine
9C;D=='"/4'C;E8>

Gestageenide ja östrogeenide
muutuvad kombinatsioonid
!†W[F‡1

30
€c€rXWWWrQQGO9A3B

Statiinide kasutamine on
25
H99N4B&MB<3&K3N35&>&XVEx&
20
€ƒ’E& ;47& =9B?7B& L3& HO?7B&
I<&B99&A3B?3A35?&[pEx&€ƒ’&
15
<7<C& `XEW& €ƒ’D& e?3?77<7N9&
10
kasutamine on viimas5
?95& 33B?3?95& =9B?7B& AOC3C7&
jõudsalt tõusnud, seoses
0
2010
2011
2012
nende ravimite hindade
langusega ning soodus=9B?7
protsentide tõusuga ning
moodustab
praeguseks
”`W\& cPJL3K33N9& ;9B;K7B9B?& ;3B4?4B?9B?E& & K7B& I<&
paari aasta taguse tulemusega võrreldes oluline edasiminek.
Veel tahaks välja tuua hormonaalsete kontratseptiiA7N9&;3B4?3K7B9&9@7<9A4B9E&K7B&I<&=9B?7B&M59&V&;I@@3&
B44@9KE&;47&HO?7B&AP7&H99N4B&![WEX&€c€rXWWWrQQGO9A3B&=9B?7BE&X[Ep&HO?7B&L3&X`EW&H99N4B1D

Kokkuvõtteks
Kui me jätame välja eelmises lõigus mainitud ravimirühmad-toimeained ning veel mõned ekstreemumid,
siis me saime teada, et enamasti on ravimite kasutamine Balti riikides küllaltki sarnane. Mis on ka loogiline, sest nii meie haigestumusnäitajad kui ka rahalised võimalused on samades suurusjärkudes. Miks

†9B?3C99<7N&!†W[F}1

=?I<IC9B?@9957&L3
etünüülöstradiooli sisaldav
A3C7<335@P<C3B&!†WV‡‡WX1

2010

2011
HO?7

2012

2010

2011

2012

Gestageenide ja östrogeenide
fikseeritud kombinatsioonid
!†W[FF1

H99N4

üht või teist toimeainet või ravimrühma mõnes riigis
rohkem kasutatakse kui teises võib olla kinni nii traditsioonides, ravimite kompenseerimise süsteemis kui ka
@3A7K7a@K3N9&@9;533K7?QQBD&s7<N53B?7&97&I59&;3&<77E&9?&
võidab see, kes kasutab kõige rohkem ravimeid. Ravim
peab olema määratud õigele inimesele ning õiges annuses. Ravimite väljakirjutamise kvaliteeti loomulikult
hulgimüügi andmete alusel hinnata ei saa ning selleks
oleks vaja analüüsida ravikindlustuste retseptiandmeid. Ma usun, et meie raamat on täpsemate analüüB7N9& ;3A3<N3K7B9;B& J93& 35C4BG4<;?D& HIIN3K9& KP<9&
aasta möödudes Balti ravimistatistika väljaannet uuendada ning siis näeme, kas ravimite kasutamine Balti
riikides muutub sarnasemaks või hoopis erinevamaks.
Balti ravimistatistika raamat on leitav ravimiameti veeR759J95?&!‹‹‹D@3A7K73K9?D991E&3C3&;47&9957B?3?9&G3R9@koopiat, siis saatke meile palun e-kiri aadressile info@
@3A7K73K9?D99D&b93N&44N7B?3K7B?t

Varia

kõige laialdasemalt kasutatav ravimrühm ning
üldine kasutamine ei ole
riikide vahel väga erinev
!”Vq\1D&e3K3B&9957B?3?3;B9&
eri riikides natuke erineA37N& @3A7K97ND& s47& =9B?7B&
on protsentuaalselt teiste
riikidega võrreldes suurem kaltsiumkanaliblokaatorite kasutamine, siis
HO?7B& Fs=& 7<J7R77?I@7?9&
kombinatsioonpreparaa?7N9&;3B4?3K7<9&L3&H99N4B&
moksonidiini kasutamine
!XuEV&€ƒ’1E&K7B&M59?3R&;3B4?3K7B9& HO?7B& !`EV& €ƒ’1&
`& ;I@NB95?& <7<C& =9B?7B& p&
;I@NB95?&!VEX&€ƒ’1D
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Eesti Akadeemilisel Farmaatsia Seltsil
uus juhatus
"#$#%&-(•&,--)

6gm&=9B?7&F;3N99K757<9&T3@K33?B73&e95?B&!=FTe1&A3lis oma korralisel üldkoosolekul seltsile uue juhatuse.
o4N9&L4J3?4BB9&;4454A3N&G@IYD&v•@;7&b97<3KO;7&!9B7K99BE&YI?I5&;9B;951E&s3@7<&sIC9@K3<<&!3B99B7K99B1&L3&
ƒAI&H37NKO9&!B9;@9?O@1D&v4J3?4B9&577;K9N&A357?7&]D&A99Rruaril 2014 toimunud üldkoosolekul kaheks aastaks.
=FTe>7&99BKO@C7;B&I<&MJ9<N3N3&Y3@K33?B73PGG9LP4de, -teadlasi ja -üliõpilasi, et edendada farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Oma eesmärgi saaA4?3K7B9;B& ;I@@35N3R& =FTe& ;IIBI59;47NE& B9K7<3@9E& ƒ<YI?&=FTe>7&?I7K9?4B?9&L3&;I<?3;?7N9&;IJ?3&5973R&7<konverentse, õppereise, täiendõpet, tulu- ja muid ?9@<9?7B?&33N@9BB75&‹‹‹D93BGD99D
teaduslikke ning üldharivaid avalikke, kaasa arvatud
heategevuslikke üritusi, kirjastab erialaseid trükiseid. =FTe&L4J3?4B

Seltsid

Uudiseid Eesti Haiglaapteekrite Seltsilt
Tiia Vals, vanemproviisor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteek

6QQN4<4N& 33B?3& X[DN9?B9KR@75& ?OJ7B?3B& =9B?7& b37Claapteekrite Selts oma 18.aastapäeva juba traditsiooniks saanud detsembrikuise kogunemisega ja seekord
Tallinna Botaanikaaias. Tehti kokkuvõte möödunud
G9@7IIN7B?&L3&B93?7&G533<9&9N3B7B9;BD&s4453?7&;3&9:9kandeid haiglaapteekritele muret valmistavatest ravimite tarneprobleemidest ning ravimite individuaalsest pakendamisest.

L3>=9B?7&29C7I<335J37C53&3G?99C7B?D&v4J3?4B9&9B7K9B95&
;IIBI59;45&A357?7&B95?B7&9B7K9J9;B&63@7;3&e33@D&F@4?3?7&
ka 2014. aasta esimese poole tööplaane.

Seltsi juhatusel oli täitunud taas 2 tööaastat ja vastavalt põhikirjale toimusid ka üldkogu ja uue juhatuse
valimised. Üldkogu valis uue juhatuse järgnevaks kaheks aastaks.

=B7K9<9& =bFe& ?93R9GO9A& ?I7K4B& VxDL33<43@75& VWX`&
Tartus. Jätkati sügisel alustatud infektsioonhaiguste
ja antibiootikumide teemadel ja käsitleti viirushaiguB7%&J9G3?77?&L3&bƒSD

=9B?7& b37C533G?99;@7?9& e95?B7& ?QQN& VWX`>VWXq& J3;;3A3N& I@C3<7B99@7K3& L3& ;II@N7<99@7K3%& H77B3& =9BK33&
ƒN3>&g3557<<3&s9B;J37C53&3G?99C7B?{&&v3<3&H3BBE&63@7;3&
Saar, Silvia Zirel, Kersti Teder ja Irja Uiboleht Tartu
Ülikooli Kliinikumi apteegist; Maarika Maidla Pärnu
b37C53& 3G?99C7B?& <7<C& vM@7& F@L3;B9& L3& g773& S35B& cPJ-

Käesoleva aasta põhisündmuseks saab traditsiooniline
kevadkonverents, mis on järjekorras juba 19. Toimub
see 7.-8.märtsini Pärnus, Rannahotellis. Peateemaks
on seekord kardiovaskulaarhaigused. Kevadkonve@9<?B7B?&?459R&G7;9K35?&L4:4&LO@CK7B9B&2IJ4?93N53B9BD

Kuna ürituse toimumiskoht Botaanikaaed on põnev
igal aastaajal, siis tegime toredate giidide juhatusel
ringkäigu kasvuhoonetes. Sealses rikkalikus taimede
maailmas jätkus avastamisrõõmu kuhjaga.

Eesti Rohuteadlane (1/2014)

21

Haiglafarmaatsia tulevik Euroopas
vaagimisel
=Fbc&!=4@IG93<&FBBIZ73?7I<&IY&bIBG7?35&cJ3@K3Z7B?B1&
9J;&=4@IIG3&b37C533G?99;@7?9&e95?B&I<&@3JA4BA3J957<9&
I@C3<7B3?B7II<E&K7B&MJ9<N3R&=4@IIG3&@77;7N9&J37C533Gteekreid. Mõte koondada erinevate maade haiglaapteekreid tekkis 1969. aastal. Kolm aastat hiljem kirjutati
Haagis kuue asutajariigi esindaja poolt alla organisatsiooni põhikirjale. Järgnevatel aastatel liitus organiB3?B7II<7C3&K7?K97N&9@7<9A37N&=4@IIG3&@77;9&<7<C&?Onaseks päevaks on liikmesmaade arv kasvanud 34-ni.
=9B?7&b37C533G?99;@7?9&e95?B&577?4B&=Fbc>C3&VWW[D33B?35D
=Fbc&K7BB7II<7;B&I<&9B7<N3N3&L3&3@9<N3N3&J37C533G?99;@7&;4?B9?&=4@IIG3BE&G3@3<N3N3&G3?B79<?7N9&J93I54&
ja ravitulemusi haiglas. See saavutatakse läbi teadustöö, hariduse, igapäevapraktika ning igakülgses koostöös teiste tervishoiutöötajatega.
Oma missiooni ja eesmärkide paremaks elluviimiseks
;4?B4R& =Fbc& ;P7;7& ?9@A7BJI74?QQ?3L37N& L3& ?97B7& J4A7gruppe koostöökogule, mis toimub 14.-15.mail 2014.
aastal Brüsselis.
sIIB?QQ;IC4&99BKO@C7;B&I<&MJ7B95?&N9a<99@7N3&J37C533G?99;@7&@I55&<7<C&GON9A4B&?O<3B9B&=4@IIG3BD
=Fbc& ;IIB?QQ;IC45& G3<<3;B9& G37;3& ?459A7;4B?@3teegiad ja praktilised tegevused edasiseks, tagamaks

=4@IIG3&J37C53Y3@K33?B73&LO?;4B44?57;;4BD&s4<3&J37Claapteekri tegevuste eesmärgiks on patsientide aitamine ja haiglas on see alati võimalik vaid meeskonnatööna, peame oluliseks, et vastuvõetavad seisukohad
esindaksid võimalikult laiade huvigruppide huve. See?P:4&;4?B4R&=Fbc&‡@MBB957BB9&3@A3K4B?&3A35N3K3&L3&
5PG57;9& B97B4;IJ?3N9& M59& JOO59?3K3& K7:9& 37<45?& IK3&
liikmesorganisatsioone, vaid ka patsientide ning teiste
tervishoiutöötajate organisatsioonide esindajaid.
=9B?7?& 9B7<N3R& ;IIB?QQ;IC45& =9B?7& b37C533G?99;@7?9&
Seltsi juhatuse esimees Marika Saar. Ülevaate koostöökogul räägitust ja vastuvõetud otsustest toome Rohuteadlase lugejateni järgmises numbris.
Täpsemat informatsiooni koostöökogu kohta leiab
=Fbc&;IN459J9;M5L95?&J:G%rr‹‹‹D93JGD94r9A9<?Br94ropean-summit/general-information

Seltsid

Liisa Eesmaa, Marika Saar, Marko Urbala
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Millega tegeleb Euroopa Lasteravimite
Komitee?
Jana Lass, kliiniline proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

F"5&-'G'!"*354'*"&-$*'("&5-"-"vad ravimid ei ole lastele ametlikult näidustatud

Praktika

=<3K4B& ;7@L4?7B7& 53B?9& @3A7K7?9& ?99K3N95& 35C3R&
534B9C3E& 9?& 53GB9N& I<& ?9@3G94?757B9N& I@A4ND& H3GB7&
ravitakse ka 21. sajandil sageli vaid täiskasvanutel
44@7?4N& @3A7K7?9C3D& & FK9?57;4& G9N733?@757B9& <O7N4B?4B9?3& @3A7K7N& !7<C5D& ;D& I–>53R951& I<& B9557B9NE&
mida kasutatakse erinevalt ravimiomaduste kok;4AP:9B& KO@C7?4B?& !<O7?9;B& 9@7<9A35& <O7N4B?4B95E&
A3<4B9@MJK35E& 3<<4B9B& L3rAP7& K3<4B?3K7BA77B751&
või kui ravim on lastele vastunäidustatud. Kui
näiteks vaadata erinevate ibuprofeeni suspenB7II<7N9&@3A7K7IK3N4B?9&;I;;4AP:97NE&<O9K9E&9?&
9<3K4B& =9B?7B& @9C7B?@99@7?4N& G@9G3@33?9& 54R3A3N&
@3A7K7IK3N4B?9& ;I;;4AP:9N& K3<4B?3N3& 53B?959&
alles alates 6. elukuust. Samuti kasutatakse väike53B?9& C3B?@IQBIY3C9335B9& @9—4;BJ37C4B9& A39A4B?9&
raviks omeprasooli (näiteks ekstemporaalselt valK7B?3?4N& B4BG9<B7II<7<31E& ;47N& 3K9?57;45?& B95595&
toimeainel alla 1-aastastel lastel kasutamise näidustust ei ole.

Lasteravimite arendamisega
seotud seadusandlus Euroopas
3"'H"&-$#")+%+-$'I.%+-$$
H3B?9@3A7K7?9>353B?& @9C453?B7II<7& K44?7B& =4@IIpas dramaatiliselt alles 7 aastat tagasi jõustunud
=4@IIG3&c3@53K9<N7&L3&dP4;IC4&KOO@4B&!!=m1&<@&
XxWXrVWW]1E&K7559&99BKO@;&I<&;37?B?3&L3&9N9<N3N3&
=4@IIG3& 53B?9& ?9@A7B?E& BIIN4B?3N3& 53B?9@3A7K7?9&
3@9<N3K7B?&L3&;O:9B33N3A4B?&<7<C&G3@3<N3N3&7<YI&
;O:9B33N3A4B?& @3A7K7?9& ;3B4?3K7B9& ;IJ?3& 53B?95D&
H7B3;B& M@7?3?3;B9& O@3& JI7N3& 53B?9& ;33B3K7<9& 9R3vajalikesse ravimiuuringutesse.
H3B?9@3A7K7?9&KOO@4B9B?&?459<9A35?&5IIN7&VWWuD33B?3&B4A95&=4@IIG3&23A7K73K9?7&L44@N9&53B?9@3A7K7?9&
;IK7?99&!˜9&c39N73?@7Z&}IKK7:99E&c€}w&J:G%rr

‹‹‹D9K3D94@IG3D94r9K3r7<N9™DLBGfZ4@5~G3C9Br
3RI4?š4BrC9<9@35rC9<9@35šZI<?9<?šWWWV]qDLBG1D&
sIK7?99&;IC4<9R&33B?3B&XV&;I@N3&HI<NI<7BB9&;I5K9GO9A3B?959& ;IIBI59;4?959D& ƒC35& =4@IIG3& @77C75&
on lasteravimite komitees 2 esindajat – põhiliige
!=9B?7&9B7<N3L3<3&G@IYD&ƒ@L3&H4?B3@1&L3&3B9<N4B577C9&
!;577<757<9&G@IA77BI@&v3<3&H3BB&353?9B&VWX[1D&=<3K4B&
komitee liikmetest on arstid või apteekrid, kellest
suurem osa töötab oma koduriikide ravimiameti?9BD&H7B3;B&IB359A3N&;IK7?99&?QQB&;3&=4@IIG3&23A7K73K9?7& 7<7K@3A7K7?9& ;IK7?99& !˜9& }IKK7:99&
YI@& 69N7Z7<35& c@IN4Z?B& YI@& b4K3<& oB9E& }b6c1&
liikmed ning tervishoiutöötajate ja patsientide organisatsioonide esindajad.
sIK7?9959& @3A7K7a@K3N9& GII5?& 9N3B?3?4N& 53B?9@3vimite uuringuplaanid jagatakse liikmete vahel
537357&A3B?3A35?&9;BG9@?7N9&BG9?B77a57B?959&9@7353N959D& dO7?9;B& J7<N3AN& I<;I5IIC757B?9& @3A7K7?9& ?3I?lusi onkoloogia-taustaga inimesed ja prekliiniliste uuringute eksperdid analüüsivad loomalastel
tehtud uuringute olulisust inimlastel plaanitavate
44@7<C4?9& ;3A3<N3K7B95D& H3B?9@3A7K7?9& ;IK7?99&
apteekritest liikmed on koondunud ravimvormi
?QQ@MJK3E& K7B& J7<N3R& @3A7Ka@K3N9& ?3I?54B?9B&
olevate ravimvormide sovivust vastavale vanuserühmale. Ühe koosoleku raames tegeletakse umbes 80-90 ravimi taotlusega.

H"&-$#")+%+-$'(.%+-$$'2*$&"/ded
sIK7?99&G93K7B9N&M59B3<N9N&I<&LO@CK7B9N%
XD& F<N3& @3A7K7a@K3N959& ?93N4B57;;4& <P4& 53B?95&
kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute osas.
dO7?9;B&BIIA7A3N&KP<9N&@3A7K7a@K3N&G@3;?757B?95&
või majanduslikel kaalutlustel (ravimit vajav peN733?@757<9& B7J?@MJK& I<& B3C957& AO7;91& KP<7<C37N&
laste vanuserühmi kliinilistest uuringutest kõrva-
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59& LO:3D& s47& 3C3& 53B?9@3A7K7?9& ;IK7?99& J7<<3<C45&
on antud vanuserühmale ravimit siiski vaja, nõu?3;B9& @3A7K7a@K3N95?& 44@7<C4G533<7& K44?K7B?D&
Tänase seisuga on kõige suurem ametliku näidustuseta ravimite puudus vastsündinute vanuserühmas ja väikelastel ning seega on uuritavate laste
vanusepiiri allapoole sikutamine komitee liikme?959&MB<3&B3C9&?9C9A4BD&23A7K7a@K3B7N&3R7B?3?3;B9&
ka kliiniliste uuringute disaini väljatööötamisel.
2. Hinnata lastel tehtud kliiniliste uuringute tulemusi.

Lasteravimite komitee ravim).#%+'-JJ#26%"'-$1$)5&$4
Ravimvormi töörühm vaatab kriitilise pilguga üle,
9?& @3A7K7a@K3N9& 9B7?3?4N& ?3I?54B?9B& ;7@L95N3?4N&
ravimvormid oleksid sobilikud lastel kasutamiB9;BD&dO7?9;B&G533<7?3;B9&KP<7;I@N&;3B4?3N3&?O7Bkasvanutele sobiliku annusega ravimvormi, mille
kasutamisel väikelastel muutub täpne annustaK7<9& AOC3& AO7;9B?9& ;3B4?3?3A3?9& MJ7;4?9& ?P:4&
keeruliseks. Samuti pööratakse suurt tähelepanu
ravimipreparaadi maitseomaduste maskeerimisele
L3&J7<N3K7B959&;577<757B?9B&447@<C4?9BD&=<<9&;577<7lises uuringus ravimipreparaadi lastele manustamist nõutakse mõnikord ravimi maitse hindamiseks täiskasvanud vabatahtlikel tehtavat uuringut,
kasutatakse ka nn. "elektroonilist keelt”.
Hinnatakse plaanitavate preparaatide koostises
olevate abiainete koguseid ja sobivust lastele –
näiteks nõutakse laste ravimvormidest asovärvide
eemaldamist või asendamist looduslike värvainetega.

Lasteravimite komitee esimesed mõõdetavad töötulemused
=95K7B9& 33B?3& B4A95& 3A35N3?7& 53B?9@3A7K7?9& ;IK7tee töö esimese 5 aasta tulemused. Raporti üldine
järeldus oli, et selle aja jooksul on lasteravimite
arendamine saanud kindlamalt üleüldise ravimiarenduse osaks.
‘&
sIK7?99&I<&J7<<3<4N&M59&]WW&53B?9@3A7K7te uuringuplaani.
‘&
H3GB9N&I<&B44@9K35&KOO@35&;33B3?4N&;577nilistesse ravimiuuringutesse – tehti umbes 300400 pediaatrilist uuringut aastas, mis on umbes
XW\&9<3K&;47&A3@3B9K3?95&33B?3?95D
‘&
S3B?BM<N7<4N& ;33B3?3;B9& A3@3B9K3B?& B3gedamini kliinilistesse uuringutesse.
‘&
=4@IIG3& @3A7K73K9?7& GII5?& I<& 5IIN4N&
üleeuroopaline laste ravimiuuringuid koondav
AP@C4B?7;&=<G@>=6FD
‘&
H3B?959& @3A7K7& K3<4B?3K7B?& ;OB7?59A& 7<YI&
ravimiomaduste kokkuvõtetes on paranenud –
tehtud on 221 muutust ravimite ohutuse ja efektiivsuse ning 89 täiendust annustamise kohta.
‘&
gO7B;3BA3<4?959& <O7N4B?3?4N& @3A7K7?959&
lisandus lastel kasutamise näidustusi.
‘&
b45C359& @3A7K7?959& AP9?7& ;3B4?4B959& G9diaatriline ravimvorm.

sI;;4AP:9B&AP7R&Q95N3E&9?&53B?9@3A7K7?9&;IK7?99B&
töötab suur hulk pühendunud ja entusiastlikke
9@7<9A3?9& =4@IIG3& @77;7N9& BG9?B7357B?9E& ;9559& 3R75&
lapsed ehk pole lähitulevikus enam terapeutilised
orvud.

Praktika

3. Koostada ja kaasajastada nimekirja olemasolevate lasteravimite kohta ning tuua välja lasteravimite vajadused ning uurimis- ja arendustegeA4B9& G@7I@7?99N7N& !J:G%rr‹‹‹D9K3D94@IG3D94r
NIZBr9<š†‡rNIZ4K9<?š57R@3@•rw?J9@rVWWxrXWr
Œ}qWWWW`WXuDGNh1D& S77K3B9B?& ;7<<7?3?4N& 53B?95&
uurimist vajavate ravimite prioriteet-loetelust
võib näiteks näha, et on tungiv vajadus uurida
ibuprofeeni efetiivsust ja pikaajalise kasutamise
ohutust laste juveniilise idiopaatilise artriidi ravis
või bisakodüüli ohutust ja toimivust laste kõhukinnisuse raviks.

24

Eesti Rohuteadlane (1/2014)

Ülevaade Läti farmatseutide seltsist.
Mida kasulikku oleks meil õppida
Läti farmatseutide seltsilt?

Varia

Käesolevas numbris anname ülevaate Läti farmatseutide seltsi ehk Latvijas
Farmaceitu biedrība (LFB) organisatsioonist ja tegevusest. Võib öelda, LFB
et omab tunduvalt suuremat kaalu oma riigi farmaatsiaelu korraldamisel,
kui Eesti sõsarorganisatsioon EFS. Selleks on omad objektiivsed ajaloolised
põhjused. Kuid arvestades meie ees seisvaid ülesandeid, võiks LFB olla meile
heaks eeskujuks, kuidas korraldada täiendõpet ning koondada jõude eesti
farmaatsia edendamiseks. LFB igapäevasesse tegevusesse süübides paistab
silma sihipärane tegevus ja väga selged eesmärgid. Antud ülevaade annab
aimu ka Lätis viimastel aastatel käsitlusel olnud teemadest. Jälgides Euroopa tradistsioone, tuleks meilgi mõelda, kuida EFS-i paremini rakendada
meie „farmaatsiavankri“ ette, sest lahendamist vajab ju terve rida kogu eriala puudutavaid ülesandeid. Riik vajab selleks sobivat neutraalset partnerit,
kelleks lätlaste eeskujul võiks kujuneda meil Eesti Farmaatsia Selts. Artikli kokkuseadmisel olid abiks meie LFB kolleegid Renāte Šukele ja Elīna Badune, kes
valmistasid ette artiklis avaldatud materjalid. Täname neid selle kollegiaalse
kaastöö eest ja soovime edu edaspidiseks!
Renāte Šukele, Elīna Badune, Jaak Koppel

HO?7&Y3@K3?B94?7N9&B95?B&9J;&H3?A7L3B&T3@K3Z97?4&R79N@›R3&!HT‡1&I<&IK3&?O<3B95&;4L45&3B4?3?4N&pD&I;?IIR@75&
Xxx`D&33B?35D&e955959&995<9B&3<35IIC757B95?&=9B?759&XxqXD&
33B?35&3B4?3?4N&HO?7&deS&g93N4B57;&T3@K33?B73&e95?BE&
K7B&Xxpx&<7K9?3?7&MKR9@&HO?7&Y3@K3?B94?7N9&B95?B7;BD&
e99&B95?B&LO?;3B&HO?7&Y3@K3?B94?7N9&B95?B7&?@3N7?B7II<9E&
K7B&B37N&35C4B9&L4R3&33B?35&XpW[E&;47&€3A7N&b79@I<•mus Grindel asutas koos Riia apteekritega Farmaatsia
L3& ;99K73& B95?B7& 2773B& !cJ3@K3Z94?7BZJ>}J9K7BZJ9<&
eIœ79?O?1&>&9B7K9B9&IK3?3I57B9&S9<9&;97B@7@77C7BD&
gO<3<9&HT‡&!B97B4C3&XXDXVDVWX[1&MJ9<N3R&XXWV&577C9?D&
Seltsi liikmeteks on farmatseudid ja apteegiassis?9<N7N& !6O@;4B%& ;O9BI59A3B& ;7@L4?7B9B& ;3B4?3K9& 9@7353BG9?B7357B?7N9& <7K9?3K7B95& HO?7B& ;3B4?4B95& I59A37N&
erialanimetusi, farmatseut = eesti tähenduses proviiBI@&L3&3G?99C73BB7B?9<?&~&99B?7&?OJ9<N4B9B&Y3@K3?B94?1D&
Seltsil on 30 toetajaliiget ja 24 auliiget, kellest 4 on
A357?4N&=9B?7B?&!ƒ<?3&‡95IAE&F<7?3&†3753<E&v33;&sIGG95&
L3&s37N7&e3@A1D

HT‡& G93K7B9;B& I?B4B?4BI@C3<7;B& I<& sI<C@9BBE& K7B&
toimub üks kord iga nelja aasta tagant ja kelle pädevuses on valida seltsile president, revisjoni- ja farK33?B7399?7;3& ;IK7BLI<D& =@35N7& HT‡& B9;?B7II<7N9<3&
töötavad tööstus- ja haiglafarmatseutide sektsioonid
<7<C&HO?7&Y3@K33?B73M57PG753B?9&B95?BD
HT‡>5&I<&q&?O7B;IJ3C3&?QQ?3L3?&i&G@9B7N9<?E&G@9B7N9<N7&
assistent, büroo administraator ja kaks töötajat, kellest üks vastutab info ja liikmete registreerimise eest
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<7<C& ?97<9E& ;9B& ?9C959R& B9@?7a?B99@7K7B9& L3& ?O79<NPGG9C3D&H7B3;B&I<&A995&IB357B9&?QQ3L3C3&G@9B7N9<N7&3BB7Btent, kes tegeleb täindkoolituse arendusküsimustega
ning osalise tööajaga konsultandid ja vabatahtlikud,
kes töötavad erinevates töögruppides ja komiteedes.
HT‡& 577;K9K3;B4& B44@4B9;B& I<& ?QQ?3A3?95& 577;K9?95&
[W&94@I?&33B?3BE&K7:9?QQ?3A3?95&XEV&94@I?&L3&M57PG753Btel 6 eurot aastas. Seltsi liikmetele kehtib terve rida
BIIN4B?4B7D& d77& I<& AP7K357;& B33N3& 3553J7<N54B?& HT‡E&
6ƒ}& !69N7Z7<9B& ƒ<YI@K3?7I<& }9<?@91& L3& T3@K33?siaakadeemia poolt korraldatavatest täiendõpetest.
eIIN4B?4B9N&I<&;3&Y3@K33?B733L3;7@L3&69?9@73&69N7Z3&
tellimisel.
HT‡>5& I<& I5<4N& 353?9B& Xxx`D& 33B?3B?& [& G@9B7N9<?7%& F7C3@B&=<7•ž&!Xxx`>VWWx1E&H›C3&s@›C9@9&!VWWx>VWXW1E&s7?7L3&‡54KY95N9&!&353?9B&VWXW1D

HK='$$&%7#1+4'3"'-$1$)5&L
HT‡&99BKO@C7;B&I<&Y3@K3?B94?7N9&L3&3G?99C73BB7B?9<tide erialaste, õiguslike ja majanduslike huvide esindamine, professionaalsete oskuste parandamine ning
rahvatervise edendamine.
I7$&.*$)"'"3"'.*5*+&$%"4'$$&%7#1+4'HK='-JJ&M
‘& apteegile tervishoiuinstitutsioonistaatuse saa-

vutamine;
‘& farmatseudi kui esmatasandi tervishoiuspetsialisti rolli tugevdamine;
‘& farmatseutide täiendõppe parandamine;
‘& farmatseutilise hoole ja apteegiteenuse kvaliteedikriteeriumite loomine ning vastava dokumentatsioonisüsteemi koostamine;
‘& apteegisektoris töötavate erialaspetsialiste esindamine ning neile erialase osalemisvõimaluse ja
toetuse andmine;
‘& seadusandluse parandamine ja erialane lobitöö;
‘& eriala spetsialistide osalusega töörühmade moodustamine,
‘& avalikkuse ravimitealane harimine ja teavitamine üldsusele suunatud projektidega,
‘& Y3@K3?B94?7N9& L3& HT‡& @I557& ?4C9AN3K7<9& MJ7Bkonnas.
Oma eesmärkide saavutamiseks kasutatakse
37#1%+&+'+/&-#5%$/-$M
‘& farmatseutide ja apteegiassistentide elukestev
?O79<NPG9&L3&9@7353B9&9:9A35K7B?4B9&G3@3<N3K7<9{
‘& HO?7&Y3@K3?B94?7N9&99?7;3;IIN9;B{
‘& HT‡&B9;?B7II<7N9&?QQ{
‘& HT‡&?QQ@MJK3NE&K7B&?9C959A3N&J3@7N4B;MB7K4B?9E& Y3@K33?B73B?3<N3@N7?9E& B93N4B3<N54B9& L3& HT‡&
ajaloo uurimisega;
‘& Osalemine Tervishoiuministeeriumi nõukodades.

Varia

H[U&"*.,#$%,-%$""#$&%-*32-33*
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Varia

H[U&4$$2+8-8&,*1&'^^A<:`'=

HK='-7+$/4N!!$0'#$1+&-#$$#+%+&G'3"'
&$#-+,-&$$#+%+&&2&-$$%L
Farmaatsiaerialaste eesmärkide saavutamise oluliseks vahendiks on farmatseutide ja apteegiasB7B?9<?7N9& 954;9B?9A& ?O79<NPG9D& HO?7B& I<& ;P7C759&
erialaspetsialistidele, kes osutavad farmatseutilist
hoolt, osalemine täiendõppes kohustuslik.
e93N4B&<O9R&9:9E&9?&3G?99C7B&?QQ?3K7B9;B&G93A3N&
farmatseudid ja apteegiassistendid end registreerima. Vastava registri pidamine ja järelevalve on
B93N4B9C3& 3<?4N& HT‡>59D& e93N4B& <O9R& 9:9E& 9?& GOrast õppeastuse lõpetamist peavad farmatseudid ja
apteegiassistendid esitama registrile oma haridust
tõendavad paberid ja tasuma registreerimismakB4& !LII;BA35?& ?3B4?3;B9& 33B?3K3;B41D& 29C7B?@99rimistasude suurus on määratud seadusega. Iga
registreeritud spetsialist omab isikukaarti, millele
on kantud tema kontaktandmed, haridus, töökogemus, läbitud täiendõpped, liikmelisus erialaorganisatsioonides jne. Uudsusena on sisse viidud
traditsioon, et esmase farmatseuditunnistuse väljastamisel toimub pidulik tseremoonia.
FG?99C7&L4J3?3L3N&AP7&L4J3?3L3;B&GM@C7L3N&G93A3N&
I59K3& B9@?7a?B99@7?4ND& e93N4B9C3& <P4?4N& B9@?7a?-

!
seerimine peab tagama, et isik omab kõrget eri353B?& ;A357a;3?B7II<7E& L4J?7K7BIB;4B?& L3& ?4<<9R&
B93N4B7D&=?&5OR7N3&B9@?7a?B99@7K7<9&?459R&BII@7?3N3&
A3B?3A& 9;B3KD& e9@?7a;33N7& 449<N3K7B9;B& G77B3R&
täiendõppe punktide kogumisest.
gO79<NPGG9&?9IB?3K7B9;B&I<&HT‡>B&AO5L3&?QQ?3?4N&
täiendõppesüsteem, millele üleminek toimub järkLO@C45?&q&33B?3&LII;B45&353?9B&XD&3G@7557B?&VWX[D&=54kestev täiendkoolitus peab tagama, et ametialane
;A357a;3?B7II<& A3B?3R& ;9J?9B?3?4N& GON9A4B<P49tele. Viimased peegeldavad vajalikke erialaseid
teadmisi, oskusi ja üldisi erialaseid eesmärke.
gO79<NPG9?&J7<<3?3;B9&?O79<NPGG9&G4<;?7N9B&!gc1&
ja neid saadakse vastavalt sellele, kui mitu akadeemilist tundi panustab farmatseut täiendõppe
tegevustesse. Õppimise ajaühikuks on akadeemiline tund 45 min.
dP4?3A& ?O79<NPGG9& K3J?& BP5?4R& B9559B?E& ;3B& ?9C9K7B?&I<&3G?99C73BB7B?9<N7E&Y3@K3?B94N7&AP7&B9@?7a?seeritud farmatseudiga, hetkel vastavalt 16, 24 või
30 TP-d aastas.
Üleminekuperioodil (uue täiendõppesüsteemi
9B7K9B9N&q&33B?3?1&?459R&IK3<N3N3&AOJ9K35?&qW\&
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Täiendõppe punktide kogumise põhimõtted

Haridusalaseid tegevusi võivad korraldada ka teised organisatsioonid (ravimitootjad, teised seltsid,
9@7353I@C3<7B3?B7II<7NE& 3G?99C7;9?7N1& AP7& A3B?3A3&
;A357a;3?B7II<7C3& 7B7;4ND& gO79<N4B;II57?4B9& J7<N&
sõltub organiseerijast ja läbiviidavast õppest. Koolitus võib olla loengu, praktilise harjutuse, testi
või internetiõppe vormis. Viimase 3 aasta jooksul
I<&HT‡&;I@@35N3<4N&9@7<9A3?9B&HO?7&G77@;I<N3N9B&
25 täiendõppega seotud tegevust.
Farmaatsiaspetsialiste jaotatakse täiendõppe rühmadesse vastavalt praktilisele kogemusele ning
sõltuvalt sellest, kas nad osutavad farmatseutilist
JII5?&L3&I<&IB359<4N&?O79<NPGG9B&!FE&‡&L3&}&C@4GG1D
e97B4C3& N9?B9KR9@& VWX[& I<& HO?7B& @9C7B?@99@7?4N&
3346 farmaatsiaspetsialisti, nendest 1847 farmatB94?7E& X`xx& 3G?99C73BB7B?9<?7D& e9@?7a?B99@7?4N& Y3@matseute on umbes 1200. 2013. a hinnati umbes
280 koolitusavaldust ning ametialastel täiendkoolitustel osalemise eest anti välja 9000 osalustun<7B?4B?D& HT‡& GII5?& ;I@@35N3?4N& ?O79<NPGG9& ;II57?4B?95& IB359L3?9B?& I<& uW\& Y3@K3?B94N7ND& S77K3B95&
ajal on apteegiassistentide osakaal suurenenud ja
KIIN4B?3R&[W\D

Mõningaid andmeid Läti farmaatsiasektori kohta.
b9?;95&I<&HO?7B&@9C7B?@99@7?4N&pVX3G?99;7&!K7559B?&;P7;&
97&?9C4?B91D&VpX&3G?99;7&G37;<9R&2773BE&X[p&B44@9K3?9B&
linnades ja 402 väikelinnades, asulates ja maapiirkon<3BD&HO?7&@3A7K73K9?7&3<NK9?95&I57&VWXVD&33B?35&uup&?9C4?B9A3?&3G?99;7D&F3B?3;O7R9C3&!53:7N9B&75K3&s6>?31%&&Ÿ&
[WW&WWW&HSH&i&]uEWx\&!qVV&3G?99;71{&[WW&WWW&i&uWW&WWW&
HSH& VqEx]\& !VWV& 3G?99;71{& M59& uWW& WWW& HSH& ]Dxq\& !q`&
3G?99;71D
F"&5O'-$"4"0'$-'H7-+&'./'P
‘& ;3;B& ;P@C;II57E& K7B& A35K7B?3A3N& 9:9& Y3@K3?B94?9D& 2773& e?@3N7•ž7& M57;II5& G3;4R& q& 33B?3& G7;kust täis õppeajaga magistriprogrammi ja 2 aasta
pikkust kliinilise farmaatsia magistri õppeprog@3KK7D&HO?7&m57;II5&!o<7A9@B7?•&IY&H3?A731&G3;4R&
bakalauruse ja magistriõpet farmaatsias. Riia 1-ne
K9N77?B77<7;II5&A35K7B?3R&9:9&3G?99C73BB7B?9<?9D
‘& meessoost farmatseute apteekides 53 ja apteegiassistente 9, naissoost farmatseute on 1636 ja
apteegiassistente 1372.
‘& ;I5K&7C3&;44&75K4A3?&Y3@K33?B733L3;7@L3%&Materia Medica sõltumatu farmaatsiaajakiri, !"#$%&'()*
+,(-'./&!?P5;9B&FG?99;@7&3L3;7@71E&K7N3&3<<3R&AO5L3&
M;B&B44@&3G?99C7;9:E&Doctus väljaanne arstidele ja
Y3@K3?B94?7N959D&HO?7&@3A7K73K9?&3<<3R&;A3@?335selt välja infolehte CitotE&K7B&;3L3B?3R&@3A7K7&IJ4tust ja ravimite registreerimisega seotud infot.
‘& kaks sõltumatute apteekide farmatseute ja apteegiomanikke ühendavat organisatsiooni ning
3G?99C7?QQ?3L3?9& 3K9?7MJ7<CE& ;9559C3& HT‡& ?99R&
;IIB?QQND&=;B7B?99@7R&;3&FG?99C7&IK3<7;9&3BBI?-

Varia

?O79<NPGG9&KIIN457?9B?&!;4@B4B?9B?1&AP7&IB3&AP:3&
sellele samaväärsetest teistest täiendõppe koolitustest. Pärast üleminekuaega tuleb läbida väheK35?&pW\&9:9<OJ?4N&KIIN457?9B?D&S3B?3A35?&KIIdulipõhisele koolitusele tuleb osaleda loengutes,
töörühmades ja õpikodades ning sooritada test.
Koolitussüsteemi suunab farmatseutide ametialaB9&;A357a;3?B7II<7;IK7BLI<D
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Varia

siatsioon, mis esindab ühe suure apteegiketi huve
ja kellega teistel organisatsioonidel on erimeelsused apteegiomandi küsimuses.
‘& HT‡&;I@@35N4B95&?I7K4A&7C3>33B?3<9&;I@AG3557turniir.
‘& B9559&33B?3&‡35?cJ3@K&TI@4K&?I7K4R&HT‡&;I@raldamisel 26-27 aprillil Rezeknes.

HK='-$1$)5&'&$"45&"/4*5&(2&+%5&-$1"'D;BB'GD;BEL
F3B?3?95& VWXX>VWXV& 5M;3?7& HT‡& 7<7?B73?77A75& 9N3B7&
K44N3?4B9:9G3<9;4N& 3G?99;7N9& 3B4?3K7BG77@3<gutes ja apteekide juurdehindlussüsteemis.
2013. aastal toimusid diskussioonid apteekide avamise küsimustes.
2011-2013 hinnati ravimite kompenseerimissüs?99K7&G3@3<N4B9:9G3<9;47N&L3&3@4?3?7&3A357;;4B9ga sellega seotud ohte ja võimalusi. Samuti osales
selts konstitutsioonikohtus välise eksperdi staatuses.
VWXV& 33B?35& 9B7?3?7& 9:9G3<9;& @3A7K7?9& ;O7R9K3;su vähendamiseks 12 protsendilt 5 protsendile.
e3K35& 33B?35& 9B7?3B& HT‡& G3@3<N4B9:9G3<9;4N&
muudatuste sisseviimiseks toidulisandite müügi
ja reklaamialases seadusandluses. Samuti osaleti
farmatseutide ja kliiniliste farmatseutide erialaliB9&9:9A35K7B?4B9&B?3<N3@N7?9&AO5L3?QQ?3K7B95&<7<C&
apteekide iseteenindusalades käsimüügiravimite
paigutamise üle peetud diskussioonides.
VWX[D33B?35& ;IIB?3?7& HO?7& g9@A7BJI74K7<7B?99@74K759&
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raport olukorra kohta toidulisandite valdkonnas ning
?9J?7&9:9G3<9;4N&?3@R7L3;37?B9&LO@959A35A9&G3@3<N3miseks. Kohtuti ravimite kompenseerimissüsteemi
teemadel riigikontrolli esindajatega. Tervishoiuministeeriumile esitati aruanne seoses olukorraga apteekide tööjõuturul, tegeleti tööstusfarmatseutide
standardite kujundamisega ning esitati muudatuset?9G3<9;4N&Y3@K3?B94?7N9&B9@?7a?B99@7K7B9BD

HK='-$1$)5&'H7-+'F$#)+&6.+5G
%+/+&-$$#+5%+'-JJ1#5!!+4$&'3"'
nõukodades.
VWXX& >& HT‡& IB359R& €IKR@IAB;7B9& A357?B4B;3R7<9?7&
tervishoiualase deklaratsiooni koostamisel ja farmaatsia valdkonna haldusnõukogu töös;
2010-2011 - võetake osa rahvatervisealaste juhiste
koostamisest aastateks 2011–2017;
2012 - aidatakse tugevdada kohaliku omavalitsuse
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VWX[&>&IB359?3;B9&|=BK3?3B3<N7&?9@A7BJI74&3@9<C4;3va aastateks 2014–2016“ välja töötamisel;
Käesoleval ajal tegeletakse digiretsepti projekti ning
farmatseutide tsiviilvastutuse kindlustamise küsimustega.

HK='-JJ#26%"4'3"'&$(-&+../+4L
HT‡& B?@3?99C73& ?QQ@MJKE& K7N3& L4J7R& HT‡& G@9B7N9<?&
Kitija Blumfelde.
b3@7N4B9&?QQ@MJKE&K7N3L4J7R&HT‡&L4J3?4B9&577C9&L3&
2773&e?@3N7•ž7&M57;II57&!2eo1&Y3@K33?B73?93N4B;I<<3&
N9;33<&‡37R3&634@7•3D&SO5L3&I<&3@9<N3?4N&J3@7N4Btegevuse suunised, järelevalve mehhanismid ning
hindamissüsteem. Valminud on täiendõppe raames
toimuvate õppeprotsesside kirjeldused.
Farmaatsia standardite ja kvaliteedikriteeriumide
AO5L3?QQ?3K7B9&?QQ@MJK3&L4J7R&HT‡&G@9B7N9<N7&3BB7B?9<?&L3&2eo&PGG9LP4N&=57?3&cIG53AB;3D
Tööstusfarmatseutide sektsioon asutati 11.01.2006.
e9;?B7II<& I<& =4@IG93<& ƒ<N4B?@735& cJ3@K3Z7B?B&
Group’i liige ja ühendab endas 80 liiget, kellest 50 on
HT‡& 577;K9N& !B97B4C3& WXDWqDVWX[1D& e9;?B7II<& ;I@@35dab õppekodade tööd ning organiseerib igal aastal
;M53B?4B7& HO?7& Y3@K33?B73?9J3B?9BB9& L3& 44@7K7B;9Bkustesse. Samuti osaletakse rahvusvahelistel üri?4B?95D&F53?9B&VWWpD&33B?3&KO@?B7B?&3A35N3R&B9;?B7II<&
elektroonilist infolehte.
b37C53&Y3@K3?B94?7N9&B9;?B7II<&?QQ?3R&ƒ<C3&† ?K3<9&
L4J?7K7B95D&HO?7B&I<&[`&J37C533G?99;7D&b37C533G?99;7de ja haiglas töötavate farmatseutide arv väheneb
G7N9A35?D&F53?9B&VWW`D&33B?3B?&I<&B9;?B7II<&=4@IG93<&
FBBIZ73?7I<&IY&bIBG7?35&cJ3@K3Z7B?B&577C9D
Osalemine eksperdina erinevate institutsioonide töös:
‘& ravimite riigihangete revisjonikomisjonis;
‘& kliiniliste uuringute eetikakomitees,
‘& apteekide litsentseerimise komisjonis;
‘& A9?9@7<33@@3A7K7?9&KMMC7&B9@?7a?B99@7K7B9&;Imitees;
‘& =4@IIG3& eI?B7335YI<N7& L3& =4@IIG3& 29C7I<335-

3@9<C4&TI<N7&A3J9<N7?9&;3B4?3K7B9&a<3<?BLO@959valve komisjonis;
‘& välismaal saadud farmaatsiahariduse tunnustamise toimkonnas;
‘& kliiniliste farmatseutide ja tööstusfarmatseutide kutsestandardite väljatöötamise komisjonis.
:N5"/43"&B?33?4B9B&IB359R&B95?B&HO?7&S3R3@77C7&;I<Btitutsioonikohtu ja konkurentsinõukogu töös.

Q&"*$%+/$'!#.3$(-+4$&
HT‡& IB359R& =4@IIG3& eI?B7335YI<N7& !=eT1& G@IL9;?7BD&
=?&IB359N3&GI577?757B?9&I?B4B?9&?9C9K7B95&<7<C&3A357;9&
tervishoiuteenuste osutamise protsessis on projekti
99BKO@C7;B& HT‡& 3NK7<7B?@3?77AB44?57;;4B9& M59B9J7tamine.
e9559C3& B9IB9B& A77B& HT‡& 5OR7& 33B?3?95& VWXV& L3& VWX[&
3A357;;45B959&B44<3?4N&;3KG33<73N&|c93&<P4&IK3&
apteekriga“. Kampaaniatega sooviti tugevdada
farmatseudi kui tervishoiuspetsialisti kuvandit.
VWXVD& 33B?35& 5OR7& A77N4N& ;3KG33<73& |23A7K7N& AP7A3N&K44?4N3&IJ?57;4;Bt&c93&<P4&3G?99;@7C3t^&?93A7?3B& HT‡& 3A357;;4B?E& 9?& Y3@K3?B94?& I<& ;OB7KMMgiravimite valimise ja kasutamise asjatundja ja
<P43<NL3D& 6QQN4<4N& 33B?3& ;3KG33<73& |gIG95?& 97&
@3A7t^&?93A7?3B&M5NB4B?E&9?&K7?K9&@3A7K7&;3B4?3K7sel tuleb pidada nõu arsti või apteekriga.“

Kokkuvõtteks
vOOR&A37N&;MB7N3E&;4B?&B33N3;B9&HO?7B&@3J3&Y3@K33?B73&9N9<N3K7B9;Bf&HT‡&?454R33B7&KIIN4B?3A3N&577;memaksud, erialaspetsialistide registreerimise- ning
?O79<N;II57?4B9&IB359K7B?3B4NEB9@?7a?B99@7K7<9E&Y3@>
maatsiaajakirja Materia Medica väljaandmine, ürituste korraldamine, tootjatele näitusepindade ja
reklaami müük ning projektide kirjutamine, mille
a<3<?B99@7K7B9;B&?3I?59?3;B9&@3J3&YI<N7N9B?D
s47& KP95N3E& ;47N3B& G93;B& =9B?7B& 9N3B7& 577;4K3E& B77B&
eelkõige peaksime just mõtlema sellele, et kuidas
5443&=9B?7B&?454R33B&Y3@K33?B73&3@9<N3K7B9;B&L3&B95leks neutraalse jätkusuutliku organisatsiooni loomiseks.

Varia

rolli esmatasandi tervishoius ja tervise edenduses;
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Militaarfarmaatsiast Eestis –
Kaitseväe Keskapteek ja tema lugu
Lauri Bender, Kaitseväe Keskapteegi ülem

83"*..&-

Praktika

Kaitseväe Keskapteegi lugu sai alguse 7. detsembril 1918. aastal, mil vastloodud Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülem-arst Mihkel Ostrov kinnitas
Sõjaväe Keskapteegi lao ülema kohusetäitjaks ap?99;@73R757B9&=NC3@&e7BK7<7D&ePL3AO93G?99;7N9&3L3lugu Tallinnas ulatub vähemalt 18. sajandi algusesse, kuid 15. novembril 1918 loodud rahvavägi
I57&9B7K9B?&;I@N3&3L35IIB&=9B?7&@77C7&IK3&BPL3AOC7&
ja taganevate Saksa vägede käest ülevõetud ladude baasil moodustatud apteek tema varustaja raviK7?9&<7<C&K44&K9N7?B77<757B9&K3?9@L357C3D&FG?99;&
tegutses alates 1920 Juhkentali sõjaväelinnakus
tänaseni säilinud kahekordses telliskivihoones.
Hetkel kasutab maja Kaitseväe Peastaap, nagu ka
1927. aastal valminud Sõjaväe Keskhaigla hoonet.
Kaitseväe Keskapteegi tegevus lõppes 15. jaanuaril 1941, mil likvideerimiskomisjon andis viimased
varad üle Punaarmee Balti sõjaväeringkonna 22.
g9@@7?I@733553B;4@;I@G4B959D&d77&;IC4<9B&3G?99C759&
veidi rohkem kui 22 tegevusaastat.
2013.aasta suvel möödus 20 aastat Kaitseväe
;9B;3G?99C7& ?33B5IIK7B9B?D& FG?99C7& AP7R& 54C9da taaslooduks Kaitseväes 1993. aasta juulist kui
m;B7;>S3J7G3?35LI<7& 3G?99;@7<3& 3B4B& ?QQ59& H7N73&
Sazonova ning alustati väeosade varustamist ravimitega. 1995 koliti remonditud ruumidesse Üksik-Vahipataljoni territooriumil, Rahumäe tee 4a
g3557<<3BE&;4B&?9C4?B9?3;B9&?O<3B9<7D&HO7<4N&33B?3&
detsembris sai Kaitseväe Keskapteek seega 95-aastaseks.
F3B?3?95& Xxxq>VWWX& ?9C4?B9B& L4J?3L3<3& G@IAD& 6379&
g3KR7;E&353?9B&VWWX&I<&3G?99C7&L4J3?3L3&G@IAD&H34ri Bender. Keskapteegis on töötanud proviisorid
c75A7&H77AE&27?3&c75?&L3&sM557&dIG@7D&sP7C9&B?33¡7;3mana on alates 1995 teenistuses farmatseut Tiina
Kiil, nüüd Tiina van den Brinki nime kandes ja
meditsiinivarustuse ohvitserina.

1997. aastal moodustati Tallinna Garnisoni Komandantuur, mille koosseisu arvati Kaitseväe Keskapteegi nime saanud struktuuriüksus. Samal aastal
sai keskapteek Ravimiametilt ka haiglaapteegi tegevusloa. Siin edestas apteek kogu muud meditsiiniteenistust, millel tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba Terviseametilt tuli juriidilistel põhjustel
oodata lausa 2011. aastani.
Järgmine muudatuste aasta oli 2001, mil senine juhataja Maie Tambik pensioneerus ja ülemaks sai prov.
H34@7& ‡9<N9@D& e3K35& 33B?35& 5IIN7& K9N7?B77<7& ;9B;asutusena Kaitseväe Tervisekeskus, mille koosseisu
kuuluvad eriarstikeskus, keskapteek, hambaravikabinet ja meditsiini väljaõppekeskus. Keskapteegi teC9A4B9B?&I<&G7;9K35?&L4:4&355GII5&L3&J3KR3@3A7;9B;4B9& ?9C9A4B?& AP7R& 9:9& ;4L4?3N3& ;M5535?& JOB?7& L4R3&
<7K9&LO@C7D&=@73@B?7;9B;4B9&M59B3<N9;B&I<&G9@93@B?7keskuse tasemel töötavate väeosade meditsiinikeskuste patsientidele pakkuda eriarstiteenust, aga ka
korraldada arstliku komisjoni tööd nii tegevväelaste
kui ka ajateenijate tervisliku seisundi hindamist.
Meditsiiniväljaõppekeskuse põhiülesandeks on
õpetada ajateenijaist väljaparameedikuid sõja-ajaks
9:9A35K7B?3?3A3?959& M;B4B?959D& F<?3;B9& 57B3K9N7?siiniteadmisi ka rahvusvahelistele sõjalistele operatsioonidele siirduvatele kaitseväelastele.

Kaitseväe Keskapteek täna
F53?9B&VWW[&;4454R&?9@A7B9;9B;4B&s37?B9AO9&HIC7Btikakeskuse koosseisu, mille ülesannete loend on
G35L4& G7;9K%& PG9?3?3;B9& 3L3?99<7L37N& L3& ;33N@7;37?seväelasi; hangitakse, ladustatakse ja remonditakse
varustust kogu Kaitseväele; hallatakse Kaitseväe
linnakuid ja harjutusvälju; peetakse Kaitseväe raamatupidamist; juhitakse Kaitseväe personali ja kauG3N9& 577;4K7B?& <77& =9B?7B& ;47& ;3& M59& K3375K3{& ?I9tatakse psühholoogiliselt ja sotsiaalselt kriisikoldes
viibijaid, haavatuid ja nende ning teenistuses hukkunute peresid. 2014 on plaanis reformida Kaitse-
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AO9& HIC7B?7;3;9B;4B& 44?9& M59B3<<9?9& 57B3K7B9C3&
Toetusväejuhatuseks. Sellest kujuneb pea-aegu neljas väeliik maaväe, mereväe ja õhuväe kõrvale.
Kaitseväe Keskapteegi ülesanded on pidevalt laienenud, kuid tuumaks on ikka jäänud apteegiteenuse osutamine Kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe
näol ei ole tegemist klassikalise raviasutusega, mille
tõi kunagi esile apteekide tegevusloa komisjoni üks
577C9&;MB7K4B9<3%&|s3B&s37?B9AO9&s9B;3G?99C7&J37C53&
on Kaitsevägi?“ Probleemi lahendusena näeb kehtiv
23A7K7B93N4B9&¢&[W&5C&u&L3&p&9:9&@77C73B4?4B9&3G?99C7&
loomise võimaluse, mis on võrdsustatud haiglaap?99C7C3&LO:9B&B77B;7&AP7K354B9&3@A9B?3N3&3B4?4B9&?9gevusest tulenevaid erisusi. Sarnasel positsioonil on
ka Harku ja Murru Vangla apteek, millega Kaitseväe Keskapteegil on meeldiv koostöö ühiste hangete
korraldamisel.
Kaitseväe Keskapteegis on lisaks juhatajale (sõjaväe53B?9& ;9959B& |M59K359^1& ?99<7B?4B9B& A3<9KG@IA77BI@&
;3G?9<&v3<3&€7K7?@79A3E&Y3@K3?B94?&e?9553&S9B;7KO9&
ja abiline Pille Särme. Proviisori ametikoht on hetkel
täitmata.
FG?99;& ?9C4?B9R;7& J37C533G?99C7& GPJ7KP?9?95%& AP9takse vastu elektroonilisi tellimusi klientidelt väeosade meditsiinikeskustest, pakitakse vajaminev
;34G& L3& AO5L3B?3?3;B9D& =@7B4B9;B& I<& B99E& 9?& ?9557L3N&

AP7A3N& 3B4N3& 3G?99C7B?& ;34C95%& 57B3;B& g3557<<3B& L3&
lausa samal aadressil paiknevatele tarbijatele teenindatakse ka üksusi Paldiskis, Ämaris, Tapal, Jõhvis,
g3@?4B&L3&SP@4BD&d77&I<&A3L357;&AO5L3B?3K7B?&G7N9A35?&
kooskõlastada võimaliku transpordiga, mis enamasti
toob haigeid kaitseväelasi Tallinnasse ravile või arstlikku komisjoni. Kaugeim tellija asub hetkel Keskap?99C7B?& `qWW& ;K& ;34C4B95& }3KG& ‡3B?7I<7& <7K957B9B&
BPL3AO9533C@7B& HP4<3>FYC3<7B?3<7BD& 23JA4BA3J957B9&
;I357?B7II<7& ;IIBB97B4B& ?9C4?B9A3& =9B?7& ;IKG3<77C3&
kaasasolev arst, õed ja parameedikud saavad vajaK7<9A3N& @3A7K7N& L3& ?3@A7;4N& =9B?7B?& s9B;3G?99C7B?D&
Selline rahvusvaheline haare nõuab muidugi tihedat koostööd Ravimiametiga, et ravimitele vajalikud
saatedokumendid korrektselt vormistada.
Ravimite, sidumismaterjali, põetusvahendite, laboritarvete, hambaravitarvete ja desinfektsioonivahendite ostuks korraldatakse riigihange koostöös
J3<C9?9& ?99<7B?4B9C3D& 23J357B9& ;O7R9& KP:9B& ;454R&
ravimitele 4/5 meditsiiniostude eelarvest ja tarvikutele seega 1/5. Väeosade meditsiinikeskustele on
seatud eelarveliste vahendite piiratusest tulenevad
@3J357B9N&G77@3<C4N&7C3;47B?9&57K77?7N9&<OI5D&FG?99C759& I<& 3<?4N& ;3& ?@M;7B?9& L3& NI;4K9<N7R53<;9:7N9&
jaotamise ülesanne.
Keskapteegi eripäraks võib lugeda suhteliselt suurt
vaktsiinide käivet. Kõik kaitseväelased vaktsineeri-

Praktika

),$-%81l8&)8%2,9-88.$&98*%"#,4&g,44$##,%?&1,%,234-&,h$4$#8&J$448&Sl*+8?&+87$-%$$#$1,*3%-3%8&"G1$-%8*&#""*8+48$-#,#-&g$$#,&1,#&78#&U*$#2?&1,#8+9*"1$$%"*&2,9-8#&!,#,&d$+$-*$81,?&@48+&+,6"*&H,3*$&U8#78*?&+87$-%$$#$1,*3%-3%8&"G1$-%8*&48$-#,#-&m,*68&;@@*&6,&>,*+,-%83-&S-844,&m8%2$+l8(&
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Praktika

J$21,&+87$-%$$#$4,--3&%,,h3#37&2,39,&2"#-*"44$1,7&1,%,234-&4,"G"$76,&188h84&n$-,&)8%2@4,?&%@%-88+$&"98*,,-"*&),-*$#&m,##3%&6,&-o%-32$63G-&n,$1"&_*,3h8*.(

?3;B9&G44;9<?B9Y3577N7E&C@7G7&L3&N7¥99@73&A3B?4D&ePL3listele operatsioonidele minevad kaitseväelased
saavad lisavaktsineerimised vastavalt sihtkoha
ohtudele. Tavalisema paketi moodustavad po57IKM9577N7E&F>&L3&‡>J9G3?77N7NE&?MMY4B9E&K3@4?PA9&
ja meningokokivastased vaktsiinid, lisanduda võivad veel immuniseerimised näiteks kollapalaviku
ja vähemlevinud meningokokitüvede vastu. Hetkel käimasolevatest operatsioonidest tingituna
?459R& ?9C959N3& ;3& @3A7K7?9C3& K3533@73G@IhM53;?7kaks.
=;BII?757B?9B?& @3A7K7?9B?& JI7?3;B9& ;9B;3G?99C7B&
A35K7B& d3>3<?7KI<!S1C5M;I<33N7& FYC3<7B?3<7B&
59A7<4N&G7;3&G97?93L3C3&<3J3J37C4B9&597žK3<733B7&
raviks. Õnneks ei ole seda sõjakoldest koju tagasiB33R4<4N&=9B?7&BPN4@7?9&@3A7;B&A3L3&5O7<4ND
HIIK457;45?& ;O7R& ;9B;3G?99C7& 9B7<N3L3& @3A7K7?9&
tellijaid käitlemise küsimustes korra aastas väeosas kontrollimas ja nõustamas. Kohale sõita tu59R&BP7?3&;3&?97B9&=9B?7&I?B3&L3&<77&;4L4<9R&LO@95A35vetoiming pigem millekski kauaoodatud külalise
B33R4K7B9& ?3I57B9;B& BM<NK4B9;BD& FBL359& 57B3R& @7tuaalsust kontrollija kohustuslik visiit kontrollitava väeosa ülema juurde, kus määrustikupärase
9:9;3<N9C3&?459R&9<N&9B7?59N3&L3&?93?3N3&B33R4K7B9&GPJL4BD&gPB7&;M55E&K9N7?B77<7M;B4B?&FYC3<7B?3<7&

Pikva meditsiinilattu tõstab tõstukiga kaupa sisse
4,"&@48+&188h84&n,3#"&;o*7(&

igal aastal kontrollima ei jõua…
Küll aga on rahvusvahelise koostöö raames olnud
G@IAD&H34@7&‡9<N9@75&AP7K354B&A77B&;44N&?99<7N3&‡@7?7&
BPL3LP4N4N9&L4J?7K7B9&355&?9C4?B9A3B&}3KG&‡3B?7I<7&
3G?99C7BE&B9559B?&I57&?OGB9K35?&L4:4&2IJ4?93N53B9B&<@&
5/6 2009.
FG?99C7& ;53BB7;357B9& ?9C9A4B9E& @3A7K7?9& A35K7B?3K7sega, ei ole kahjuks juba teist aastat olnud põhjust
tegeleda.
Teise suurema tegevussuunana lisaks kitsalt apteegialasele tegevusele kuulub Keskapteegi ülesan-
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Improviseeritud rivistus välihaigla proviisorite reservõppekogunemisel Pikvas 2008

nete hulka ka Kaitseväe kogu meditsiinivarustuse
954?BM;57&J35N4BD&=54?BM;57&J35N4B&JP5K3R&9<N3B&A3rustuse vajaduse planeerimise, hanked, ladustamise,
kasutuselevõtu, remondi, hoolduse ja lõpuks varustuse mahakandmise ja hävitamise.
=9B?7& 9J7?3R& @77C7;37?B9?& M59B& J3L4?3?4B9& G@7<?B77R75E&
B99C3&I<&;3&K9N7?B77<7A3@4B?4B&G37C4?3?4N&;IIB&9:9valmistatud üksuste muu varustusega laiali üle riigi
3B4A3?9BB9& JI74;IJ?3N9BB9D& d9<N9& A3@4N9& 449<N3miseks ja täiendamiseks mõeldud varustust aga ladustatakse, hooldatakse ja remonditakse meditsii<753IB&c7;A3BD&c7;A3&3B4R&F<7L3&A3553B&b3@L4K335&L3&
on kirjutaja hinnangul üks idüllilisemaid teenistuskohti, mida võib kaitseväelane endale oma karjääri
jooksul tahta.
H3N4N9&K99B;I<<3B&3G?99C7&;IIBB97B4B&I<&53I&M59K&
veebel Rauno Mõrd, hoolduse ja remondi eest vastutav nooremveebel Janel Viirlaid, laohoidja veebel
Rita Kesküla, arvestusega tegelev proua Katrin Vannus ja laotööline härra Raivo Grauberg.
d3C4&<7K9?3?4NE&JI7?3;B9&53N4N9B&AOC3&K7?K9B4C4B?&
meditsiinivarustust alates telkidest (meditsiiniabi
andmise ruum tuleb ju tihti sõjaväljale endal kaasa
AP:31& L3& ;3<N9@33K7N9B?& ;4<7& K9N7?B77<757B9& 3G3@3tuurini. Vajadusel moodustatakse laos varustusest
komplektid ja antakse üle väljaõpetatavale üksusele.

J*"1$$%"*$7&1,4+$%&9@%-$-,+,&-842$&1l4$G,$.4,&,9-88gi reservõppekogunemisel Pikvas 2008

S3@4B?4B9& AO5L3B?3K7B?& L3& ?3C3B?3K7B?& 53:4E& 3C3& ;3&
uue varustuse hankimist ning lõpuks kõlbmatu varustuse hävitamist planeerib ja juhib Keskapteegis
;3;B& K9N7?B77<7A3@4B?4B9& IJA7?B9@7%& K9N7?B77<7PN9&
leitnant Varje Müür ja farmatseut nooremleitnant
g77<3&A3<&N9<&‡@7<;D&d9<N9&M59B3<N9;B&I<&IK3N3&<77&
pilti olemasolevast kui ka teha prognoose tulevikuvajaduste kohta. Uue meditsiinivarustuse väljaarendamise ja kasutuselevõtu eest vastutavas Kaitseväe
meditsiinivarustuse programmimeeskonnas on Keskapteegi esindajad aktiivsed osalised.
Kaitseväe põhiülesandeks on valmistumine sõjalise
LP4C3& =9B?7& @77C7& ;37?B9;BD& S35K7BI59;& B33A4?3?3;B9&
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iseseisva kaitsevõime loomisega, mis kätkeb endas
peamiselt ajateenistuses reservi õpetatud üksuste
moodustamisega. Iga üksuse koosseisu kuulub ka
meditsiinilise toetuse element, mis nagu iga üksus
koosneb inimestest, asjadest (mis tulevad üksusele
3G?99C7B?1&L3&AO5L3PGG9B?E&K7B&AP7K35N3R&K99B;I<<35&
varustuse abil ülesandeis täita ja eesmärke saavutada. Ka meditsiinialases väljaõppes osaleb Kaitseväe
s9B;3G?99C7&K99B;I<N&3;?77AB95?D&HI9?3;B9&5I9<C47N&
farmakoloogiast, aga ka meditsiinitaktikast, viiakse
läbi praktikume meditsiinivarustuse kasutamise alal,
abistatakse väljaõppekeksust eksamite ja rännakute Õppusel Kevadtorm 2012 haavatuks grimeeritud reservproviisor reamees Kaarel Parts
läbiviimisel.
Hoopis erilise ülesande keskapteegile seab kohustus tagada ravimite ja meditsiinilise kulumaterjali jõudmine
võitlevate üksusteni sõja-ajal. Selleks moodustatakse
L353AO9R@7C33N7N9& !M;B4BE& K7559B& I<& [WWW>qWWW& K99B?1&
juurde loodud väikestesse välihaiglatesse meditsiinivarustuse jaod, mis on oma olemuselt liikuvad apteegid.
FG?99;9&A3@4B?3R&s37?B9AO9&s9B;3G?99;D&e9557B?9&577;4vate apteekide tegevust on harjutatud juba alates 2005.
aastast Kaitseväe maikuistel suurõppustel Kevadtorm.
Saadud kogemuste alusel on kavas luua ravimite säilitamiseks välioludes moodsad tingimused sest senised
suuremad väljakutsed on olnud seotud just ravimite
säilivuse tagamiseks vajalike tingimuste saavutamiseC3D&e9<7B9N&35C957B9N&?QQI54N&G@9B9<:95C7B&3B9<N4A3N&
loodetavasti juba 2014 kevadeks merekonteinerisse

spetsiaalselt rajatud kõigile nõuetele vastava hoiuruumiga. Konteiner on mõistagi kergesti teisaldatav veoautoga ilma, et ladustatud asju tuleks sealt välja kanda,
nagu see on paratamatu telgi puhul. Võimalus kiiresti
asukohta vahetada on sõjaväljal mõstagi hädavajalik.
On üldtuntud, et haavatud, haiged, meditsiinipersonal
L3&K9N7?B77<7@3L3?7B9N&I<&BPL357B?9B&;I<—7;?7N9B&;37?B?4N&
†9<a& ;I<A9<?B7II<7N9C3D& SOJ9K& I<& ?93N3E& 9?& ;37?B9&
laieneb meditsiinivarustusele, selle transpordivahenditele ja selle käitlejatele, nii proviisoritele kui ka farmatseutidele.
Teenistus kaitseväes jaguneb tegevteenistuseks, ajateenistuseks ja reservteenistuseks. Tegevteenistuses

on Kaitseväe Keskapteegi ohvitserid ja allohvitse@7ND&d77&IJA7?B9@7N&;47&;3&355IJA7?B9@7N&3G?99C7B&I<&
9@7353>;37?B9AO953B9ND& d9759& I<& 9:9& <OJ?4N& @7A7>
kaitseväelastest erinevad väljaõppenõuded ja karjäärivõimalused oma valdkonna piires. Riviohvitseri esmane väljaõpe Sõjakoolis Tartus kestab kolm
aastat, erialaohvitseri kursus aga ainult kaks kuud.
Olulise osa eriala ohvitseri väljaõppest moodustab
hoopis ülikoolis omandatud tsiviileriala, mille spetsialistina ta Kaitseväes teenima hakkabki.

laste puhul on mõeldav nende kutsumine Kaitseväe Keskapteeki praktikale, mida on paaril korral
;3&;3B4?3?4ND&S35N3A3&9<3K4B9&3L3?99<7L3?9&|5PG4eksamiks“ on juba nimetatud õppus Kevadtorm.
Õppuse järel arvatakse ajateenija reservi, kust teda
võidakse paari aasta möödumisel reservõppekogunemistele välja kutsuda. Huvi olemasolul tuleks
farmaatsiaüliõpilastel, keda ootab ees ajateenistus,
39CB3B?7& MJ9<N4B?& AP:3& s37?B9AO9& s9B;3G?99C7C3E&
et erialase teenistuse võimalusi arutada.

Proviisorist saab ohvitser pärast ajateenistuse
(naisproviisoritelt seda ei nõuta, kuid tuleb omanN3N3&BPN4@7&R33BIB;4B9N1&L3&9@7353IJA7?B9@7N9&;4@suse läbimist. Kursus sisaldab sõjalise juhtimise
teoreetilisi aluseid, väliharjutusi ja staabitegevuse kaardiharjutusi. Kaadrikaitseväelasest proviisor saab kursuse edukal lõpetamisel presidendilt
nooremleitnanti auastme. Järgnevad leitnanti ja
kapteni auastmed on võimalik saada eeskujuliku
?99<7B?4B9E&B?33¡7&L3&5OR7?4N&BPL3K9N7?B77<7;4@B4B?9&
alusel. Majori auastme saamine on võimalik apteegi juhatajal staabikursuste läbimisel ja pärast rahA4BA3J957B95&BPL357B95&IG9@3?B7II<75&IB359K7B?D&=N3siseks karjääriks tuleb proviisoril juba erialasest
ametikohast loobuda ning orienteeruda juba Kaitseväe meditsiini administreerimise või juhtimise
temaatikale. Sarnaselt on võimalik ka allohvitserist
farmatseudil minna üle ohvitseri karjäärimudelile
G@Ia599@7N9B&M5N;MB7K4B?959D

Reservarmee vajab mõistagi reservproviisoreid,
kes oleks valmis mobilisatsiooni korral oma erialateadmisi rakendama riigikaitse teenistusse. Vabatahtlikke reserv-proviisorite väljaõppele pandi
alus 2008 kui toimus esimene proviisoritele suunatud kogunemine Pikvas, millel osales kuus proviisorit-reservisti.

T3@K3?B94N759& I<& 9:9& <OJ?4N& 355IJA7?B9@7;3@LOO@E&
mis eeldab ajateenistuse läbimist (naiskaitseväelastel piisab siingi sõdurioskuste omandamisest
5OR7K3?3& ?9@A9?& 3L3?99<7B?4B?1& L3& 355IJA7?B9@7N9&
;4@B4B9& 9N4;3?& 5PG9?3K7B?D& F55IJA7?B9@7N9& ;4@B4B&
sisaldab samuti teooriat, aga suurem rõhk on praktilisel tegevusel.

27. märtsil 2013 möödus Priiuse põlistamise päev
i& ?33B?3?4N& =9B?7& S3R3@77C7& 7B9B97BA4B& I57& ;9B?<4N&
kauem kui ennesõjaaegse riigi iseseisvus. 8. auC4B?75& VWXq& LP43R& B3K3& ?OJ?GO9A& ;O:9& s37?B9AO9&
s9B;3G?99C759D&=<<9&B9N3&BM<NK4B?&II?3A3N&s37?B9AO9& s9B;3G?99;7& B44@9N& AO5L3;4?B9ND& =9B& II?3R&
kolimine, sest Kaitseväel on kavas loobuda linna
sisse kasvanud ja arenguvõimalusteta Rahumäe
tee 4a territooriumist Tallinnas. Uut asukohta tervisekeskusele ja sellega Kaitseväe Keskapteegile
otsitakse aktiivselt, kuid kindlaid otsuseid veel
tehtud ei ole.

=9B?7&s37?B9AOC7&I<&A35N3A35?&@9B9@A3@K99&L3&@9B9@A7& 5443;B9& 3L3?99<7B?4B9& 3R75D& FL3?99<7B?4BB9& ?459vaid proviisoriüliõpilasi on kavas senisest rohkem
erialaselt kasutada. Kindlasti tuleb kõigil läbida
sõduri baasoskuste kursus ja heade tulemuste korral on võimalik osutuda valituks allohvitseri baasoskuste kursusele ning seejärel Tervisekeskuses
korraldatavatele parameediku kursustele. Meditsiiniabi põhiteadmiste omandamise järel suundub
võitleja tagasi oma üksusesse harjutama oma oskuste kasutamist meeskonnatöös. Proviisoriüliõpi-

HIIC757B9&3@9<C4<3&I<&;3J95&A77K3B95&s9A3N?I@K75&
tegevuse meditsiinikompanii apteegis kaadrikaitseväelastelt üle võtnud proviisorid-reservväelased
vM@7&F@L3;B9&L3&s33@95&c3@?BD
Reservis vabatahtlike meditsiinitöötajate jaoks on
käivitatud kaheosalised reserv-meediku kursused,
mille on tänaseks lõpetanud mitu proviisorit saades presidendilt reservohvitseri auastme lipnik.
d975C7& I<& AP7K357;& ?O79<N4B;4@B4B?9& L3& @9B9@APGpekogunemiste läbimise järel auastmes tõusta.

2015. aasta mais toimub traditsioonilise õppuse
Kevadtorm asemel suurõppus Siil, mis iga-aastase
ajateenijate lõpueksami ületab mitmekordselt. Sel57B9& @77C7;37?B957B9& M59B9J7?4B?QQ& A3J9;I;;4AP:9&
juurest ei saa tegevteenistusest ega reservist meditsiinilogistikud kuidagi puududa.
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ARMAS APTEEKER, AITA!
!0)*1$/#*&2..*3445*)66,.$*6,*/,,7*&,$*28%.*8966$&,.*
&%%0$* %$#* 6,.#* &2/$5:* 2.%6%(%* 1)-)&,();$* 1)-)%6)*
põieteri! [---]
<=));)*#)*2.%*6%(%7*.)/*#995*/%).#>?*#@/#)5*A$.5%(0*96)*
()/&%*"%)B*CA2..)"*#)*$/%*9-0$*/%%*&,();$*1)-)%6)B?
A,$;*96%#$*9-*)"#%%0$/*9.%6)/*&)*/%..%-$6%.$-%*1)8%-;7*
3)*-$6%.#*<-$#(,6*#)5,.)#,6CB*DEEEF
<!-;&%*6,..%*&9.6%*&9"$&)*%%/#*-@$)*1%(;7?*,.)#)5*96)*
",;%.$&%/%*2.%*.%#$*&%%0$*.9"%(0,/%*"%)0)*3@.%*1)-)6%%/7*
/%..$-%*&)(1)-%*-4//7*/$.6);*1$;,&$.B*DEEEF
<G987*3)*6$&/*/)*/$$/*%$*)--)H?*8)$0,#)5*I);$//9-B*
<G93))7*6,$;,0$*J*/$$-*/%%*3,*9-K*<#$-L#,()*.$0-9(,6?C*3)*
&9",#)5*/@(6%0)*28%.%*",;%.$.%7*6$..%/*9-*",-)-%*1%;%.$&7*#@%/#$*9#/%&,$*-@$)699($*1%($7*9.0,0$7*%#*6)*/%-$*1%%.*
"9.%* -4$-,;* %$* -@$)699($* %0)* #%6)* 1%(;B* !H4?B& Xx]q%&
VuiVp1.

Varia

|H3N7<3&;QQ;7N95^&I<&=9B?7B&34AOO@<9&3L354C4D&FG?99kide ajaloost ning enesestmõistevalt sellestki, milliseid ravimeid on apteekides aegade jooksul erinevate
tõbede tohterdamiseks müüdud, on kirjutatud nii mõnedki huvitavad akadeemilised või populaarteaduslikud ülevaated ja uurimused, olgu need siis rahvameditsiini või akadeemilise meditsiini vaatekohast.
Rohuteadlased ja vähemal määral folkloristidki on
uurinud inimeste suhtumist ravimitesse, apteeki ja
apteekritessegi, kuid uurija tähelepanu alt on senini
välja jäänud apteekri pilk kõigile neile hädalistele, kes
astuvad apteeki, et apteekrilt ravimit osta või mõne
tervisehäda puhul nõu küsida, sest sageli on just ap?99;9@&|9B7K9B9&3R7&IB4?3L3^&AP7&<P43<NL3E&;47N3B&MJ9&
või teise tervisehäda puhul käituda, millist ravimit
tarvitada.
Käeolevaga pöördume kõigi rohuteadlaste poole palvega panna kirja apteegi ja ravimitega seotud (humo@7B?57;;41&GO@7K4B?E&B9B?&9;B&I59&B99C7&L4&;7554;9&K979&
K9N7?B77<7>&L3&M;B7?7&;3&;45?44@73L354C4D&=?&B9N3&I59;B&
lihtsam teha, anname mõned suunavad teemad ja küsimused, kuid ainult nendega ei peaks vastajad sugugi
piirduma.
Abivajaja
Kas võib inimesi, kes tulevad apteeki ravimite järele,

ka mingite tunnuste järgi rühmitada ja/või kirjeldada
(näiteks inimesed, kes täpselt ja kangekealselt teavad,
mis rohtu nad vajavad; inimesed, kes ostavad moeravimeid; inimesed, kes eelistavad apteekriga pikalt nõu
G7N3N3E& JMGIJI<N@7;4N& L3& ?97B9N& |GI5;IA<7;4& 59B9N^&
L<91f&s3B&K9J9N&L3&<37B9N&;O7?4A3N&3G?99C7B&@3A7K97N&
ostes erinevalt? Millised on enamlevinud terviseprobleemid, millega apteekri poole pöördutakse? Kuidas
inimesed ise kirjeldavad on haigusi või terviseprobleeme? Kas apteeker peab tundma ka rahvapäraseid
haigusseletusi (a´la mul rinnad valutavad, kaelasoo<9N&I<&;3<C9N1&L3&IB;3K3&<97N&N73C<IIB7N3f&s3B&@3Jvapärased haiguskirjeldused on apteekri vaatekohast
teinekord ka humoristlikud?
Apteeker
Kas apteekrite hulgas on värvikaid kolleege, kellest
jutustatakse lugusid, kes elavad edasi apteekrite pärimuses? Kas noorete, kogenematute kolleegidega on
juhtunud lõbusaid apse, naljakaid seiku abivajajate
või kolleegidega suheldes? Millised isikuomadused
peaksid apteekril kindlasti olema? Kas apteeker peab
olema hea huumorioonega?
Ravimid
s3B&I<&9:9&?45<4N&54B?3;37N&B97;4E&;47&3R7A3L3L3N&I<&
unustanud ravimi nime või selle tarvitamisjuhise?
Kas apteeker saab alati aru, millist ravimit (ja milliB9&;I<;@99?B9&?PA9&?IJ?9@N3K7B9;B1&3R7A3L3L3&BIIA7Rf&
Kas mõnda ravimit on inimestel piinlik osta (naha- ja
B4C4J37C4B9NE& B9;B4335JMC799<& L<91f& s47N3B& B9557B95&
puhul inimesed käituvad, kuidas nad ravimit küsivad?
Milliseid moeravimeid teate ja milliste haiguste raviks inimesed on soovinud/soovivad neid tarvitada?
Kuidas mõjutab ravimireklaam patisentide eelistusi ja
ravimite valikut?
Õpingud
Kas ja millega on keegi teie õppejõududest eriti meelde jäänud? Oli neil hüüdnimi? Kas ja mida humoorikat
või muul moel meeldejäävat meenub tudengiajast?
Anekdoodid
Kas olete ise rääkinud või olete kuulnud anekdoote,
mis käivad apteekri ja abivajaja kohta?
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Pildid
Kas olete jäädvustanud seoses apteekide, apteekrite, ravimite või abivajajatega mõne humoorika või
muul moel tähelepanuväärse foto? Kas olete ise midagi sellist joonistanud, näiteks karikatuuri vms?
Kas olete leidnud mõne huvitava teemakohase vanaaegse pildi, mis tasuks teistega jagamist?
Kirjutage palun kindlasti juurde ka oma vanus (sün<733B?31&L3&B99C7E&;3B&I59?9&K99B&AP7&<37<9D&v3&;47&I<&
vähegi meeles, siis tähendage üle seegi, millal see või
teine lugu juhtus. Kui aga soovite ilmtingimata anonüümseks jääda, pange see soov oma nimele juurde.

Kui leiate tahtmist ja aega kaasa lüüa, võrsub loodetavasti teie abiga siit üks tore uurimus ja lugemispala
apteegipärimusest ja -huumorist.
Palun saatke oma kaastöö e-kirjaga aadressile apteegiYI5;5II@¦CK375DZIK&AP7&B77B&I?B9&3553;7@L4?3<4?959D&s47&
soovite oma mälestusi suuliselt pajatada, ootame teie
telefonikõnet.
Vastuste eest tänades lugupidamisega
63@L4&sP7A4G44%&;G44¦?54D99
gHm&=bƒ&A3<9K?93N4@
M-351
Uus-Sadama 5, Tallinn 10120
g95D&§[uV&qW&xp&]qp&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&F7<&2335%&37<D@335¦4?D99
TÜ farmaatsia instituudi dotsent
dII@4B9&XE&g3@?4&qW`XX
Tel. +372 7375281

EESTI FARMAATSIA SELTSI KOOSOLEK
R:"#(..-+*+&-$'3"'!&266.-#..!&$-$'#")+%+-$'("&5-"%+&$&-'3"'(7+-*$%+&$&-S
=9B?7&T3@K33?B73&e95?B7&;IIBI59;&?I7K4R&XWD&3G@75575&g3557<<3BE&ƒN3>g3557<<3&s9B;J37C53&!23A7&Xp1&;I<A9@9<?B7B3357B&!c3?I5IIC7;4K1D
Koosoleku ajakava:
16.30-17.00
Tervituskohv
XuDWW>XuDWq&
FA3BP<3N
XuDWq>XuD[W&&
|wG7I7N7N9&;3B4?3K7B9B?&A3543@B?7&?9C9A4B9&5OR7^&i&€@D&‡I@7B&†3RIA7?žE&=9B?7&S354&e95?B7&G@9sident, anestesioloog Ida-Tallinna Keskhaiglas
XuD[W>XuDqW&&
^d3@;II?757B?9&L3&GBMJJI?@IIGB9?9&37<9?9&;O7?59K7B9&?OJ959G3<9;47N&23A7K73K9?7&LO@959A35ves.” - Riina Põder, Ravimiamet
17.50-18.00
Tegevapteekri kommentaarid narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemisele
18.00-18.15
Kohvipaus
XpDXq>XpD[W&
23A7K7a@K3&G@9B9<?3?B7II<
XpD[W>XxD[W&&
m59A33N9& B95?B7& ?9C9A4B9B?& >& G@IL9;?& ¨FG?99;9@& ?9@A7BJI74?QQ?3L3;B¨E& =Te7& B4A9B9K7<3@E&
jooksvad küsimused.
Palume koosolekule registreerida hiljemalt 31.märtsiks aadressil info@efs.ee.
Koosolekule on oodatud kõik seltsi liikmed ning farmaatsia haridusega huvilised, kes veel ei ole oma liikme57B4B?&?33B?3<4N&AP7&=Te87C3&577?4<4Nt
S33?3&;3&7<YI?&B95?B7&;IN459J95&‹‹‹D9YBD99
H4C4G7N3K7B9C3E
=9B?7&T3@K33?B73&e95?B7&L4J3?4B&

Varia

Ütlused
Kas teate ütlusi, mis käivad apteekrite või apteegi
kohta? Kas teate apteekide ja apteekrite rahvapäraseid nimetusi? Kas teate ütlusi abivajajate kohta?
Ravimite kohta?
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Meie kursusel täitub aastal 2014
Ülikooli lõpetamisest 50 aastat.
1959 – 1964 Tartu Riiklik Ülikool
Pilvi Liiv
"#$#£%&'()*(&)((*&+,-.#/0

Ajalugu
Alma Mater saadab teele - Tartu Ülikooli sammaste vahel

d77&<3C4&XxqxD33B?35&354B?3B7K9E&M;B?97B?&?4<NK3E&
hindama ja hoidma õppisime, nii on see jätkunud
siiani.
=<N3&3@A3?9B&I59K9&I5<4N&9@757B95?&9N4;3N&L3&?4Rlid, nii ülikooli ajal, kui hilisemas tööelus.
m57;II57&3L35&L3C4B&K97N&;P7;L359%&?93N4B?QQ59E&534lukoori, kunstiringi.

Ühise perena tunneme end tänini, kohtume sageli,
elame kaasa muredele-rõõmudele, tähistame sün<7GO9A7D& =@7?7& ?I@9N3N& I<& BM<<7GO9A3N& AO5L3BGII5&
g3557<<3%&I59K9&;P<N7<4N&?4@R3@3R3B&BII534C3B?9&
vahel, loksunud praamiga Soomaal, seigelnud kanuudega jõel, seilanud jahiga merel.
Meie kursuselt on olnud
S955I&d7B4&i&FG?99;7N9&c93A357?B4B9&M59K

=N4;3E& G@9K99@7?4N& ;4@B4B9<3E& B37K9& G33@& 33Btat järjest Käärikule, üks kord Soome presidendi
Kekkoneni visiidi aegu, sõitsime läbi Kekkoneni
suusaraja. Olime komsomoli löökehitusel- Kunda
tsemenditehase ehitusel.

=<<& s3<?9@& >& FG?99;7N9& c93A357?B4B9& 7<BG9;?I@E&&
Raeapteegi juhataja
63@9?&64?59&>&FG?99;7N9&c93A357?B4B9&7<BG9;?I@E&
63CN3599<3&FG?99C7&L4J3?3L3rIK3<7;
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m,%,234& @481,4& <& pG$%9$4-& 2"4G""%#$28& 6,& -*,2-"*$%-$dega. Vello Nisu kõige kõrgemal.
m,%,234&,44&<&g"9".*,,/,&-3##$%(&),3#$%&6,&*,G3+884ne kevadine õiteväli. Viivi Hallikul ja Pilvi Liivil on
peas võililledest pärjad.
J,*8+,4&@481,4&&<&J"%88*$+,%&-,43+,6,&,2#,4
J,*8+,4&,44&<&S3189l81,7&<&$%8&"48+8&#""*87&6,&4,9%87&
väikesed

c773&F<B;I&&i&27B?7&3G?99C7&L4J3?3L3rIK3<7;

g774&S97BK3<<&i&G@IA77BI@&=5A3&FG?99C7B

F7K9&gI5C3&>&sIJ?53>vO@A9&FG?99C7&L4J3?3L3rIK3<7;

Malle Raidaru - apteegijuhataja Pärnus

S77A7&b3557;&>&FG?99;7N9&c93A357?B4B9&M59K3&3B9?O7?L3&
E=9B?7&23A7K7&L4J3?3L3

=<9&g3<N@4&>&3G?99C7L4J3?3L3&ePK9@4B
=<9&o4B<3&>&3G?99C7L4J3?3L3&cO@<4B

b95L4&w?B3BII&>&=9B?7&23A7K7&L4J3?3L3&3B9?O7?L3
637&6MM@&>&3G?99C7L4J3?3L3&H374B95
F<<&2IIB&>&HOO<9K33&FG?99C7&L4J3?3L3
=J3&d4@K7B?9&i&?93N4B?QQ5g3@?4B
F7K9&2IJ?K33&>&SP@4&FG?99C7&L4J3?3L3rIK3<7;
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Ajalugu

40 aastat Ülikooli lõpetamisest. Juubelikokkutulek Lepaninal 2004

F7K9& c7;;9@>& ;99mik/laborantTartus
69@59& H33<9K9?B& i&
apteegijuhataja asetäitja Pärnus
c75A7& H77A>=9B?7& 23vim
konjunktuuri
osakonna juhataja
Urve Väljaots- proviisor Tartus
ƒ<<3&H77A>&3G?99C7L4hataja Tallinnas
H37<9& H47;>G@IA77BI@& Maret Mutle juures kolmekuningapäeval
Tartus- (meie seast
53J;4<4N1
=<3K7;&K979&;4@B4B9B?&&?O7?7B&3G?99C7L4J3?3L3&;IJ4B?4B?D&
Siivi Reinup apteegijuhataja Räpinas –(meie seast
53J;4<4N1

Praegu nautigem aega, mis meile antud – pensioniGP5A9>A3R3N4B?t

63559& e4:>& 3G?99C7L4J3?3L3& e33@9K335>& !K979& B93B?&
53J;4<4N1

s3557N&;33B53B9N&t&g9@A7B?&EP<<9&L3&9N4&A995&G35L4N9;B&
G7;;3N9;B&33B?3?9;Bt&g4<N;9K&&@3J45I54&954B?&9<9sest, rõõmustagem lähedaste saavutuste üle.

