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Õpetaja lahkumine
Ain Raal

Professor Peep Veski ootamatu lahkumine oktoobrikuu esimisel päeval on valus kaotus perekonnale
ja omastele, TÜ farmaatsia instituudile, arstiteaduskonnale, kogu ülikoolile ning proviisorkonnale ja farmatseutilisele üldsusele.
Õpetaja lahkumine muutub ise omalaadseks õppetunniks, mille kaudu Õpetaja meid, siiajääjaid,
veel viimast korda kõnetab.

Juhtkiri

Õpetaja lahkumine on eelkõige sureliku inimese
lahkumine. Tee hästi igat oma tööd, sest see võib
olla su viimane. Oska nautida igat hetke selle ilusa
maailma armsate inimeste seas.
Õpetaja lahkumine ühendab muidu nii erinevates
suundades vaatavat proviisorite kogukonda. Oma
kitsamatele igapäevastele prioriteetidele keskendudes unustame peamise – kes me oleme, mis on
meie olemise erialane alus ning mida meilt ühiskonna poolt oodatakse. Meid proviisoritena, ametiõdede ja –vendadena, seob ühine Õpetaja, kes
meenutab nüüd juba sõnatul viisil: farmaatsia alus
on erialane haridus.
Õpetaja lahkumine paneb taasküsima: mis on, mis
peaks olema meie hariduse keskmes? Proviisoriõppe korraldamisega ka Euroopa ulatuses põhjalikult tegelenud professor Veski sügava veendumuse kohaselt on selleks ravimpreparaat. Just siit
võrsub ka enesetäienduse kaudu pidevalt uut toitu
saav proviisori unikaalne kompetents.
Õpetaja lahkumine äratab mälestusi. Tundsin
Peep Veskit ühtekokku 33 aastat, sellest pisikese
osa ta üliõpilasena, kolm aastakümmet kolleegina.
Mäletada on paljut, ometi kerkib kõige eredamalt
esile üks esmapilgul lühike, ent sügavama märgilise tähendusega seik tudengipäevist. Tookordne
värske õppejõud Peep Veski luges meile galeenilist farmaatsiat, teemaks Tinctura Valerianae
– selle valmistamine. Farmakognoosiahuvilise
tudengipoisina oli mulle varasematest loengutest

meelde jäänud, et palderjani toimeaineteks on eeterlik õli koos selles sisalduvate terpenoididega.
Noor, Ungarist pärit haridusega õppejõud tuli aga
lagedale millegi hoopis uuega – palderjani peamised toimeained on hoopis valepotriaadid. P. Veskit
ei saa pidada just suureks naljameheks, ometi lubas ta endale siin kohal humoorika kõrvalepõike:
!"#$%&'()*##+*+,-*.%,/%$$%&0)#/(1,%(,2%%+,34*+#5*,
6#$%+,'$%3/*+1,6#*+,/%%(7.41,%(,2#+,&#$+%)8#2*/,/*salduvad.“ Meenutan seda lauset igal õppeaastal
oma tudengitele.
Õpetaja lahkumine elustas selle mälestuse ning
aitas mõista vaid mõne napi lause varju jäänud
sügavamat sisu. Loe pidevalt oma erialast kirjandust, ole kursis uusimaga. Kasuta võrdlevalt mitut
allikat. Ole rahvusvaheline. Prof. Peep Veski lausa põlgas neid, kes olid millegi kohta läbi lugenud
vaid ühe raamatu või muu infoallika ja selle põhjal ennast antud küsimuses kompetentseks pidasid. Peebule nii omane internatsionaalsus oli tänu
ta välismaistele sõpradele-kolleegidele nähtav ja
kuuldav tema viimsele teekonnale saatmiselgi.
Õpetaja lahkumine toonitab sedagi, et sõnad on
vaid tähtedest järjestatud vorm, vahel lausa segadust tekitav juhuslik kokkulangevus millegi tähenduslikult hoopis muuga. Viieteistkümne ühise tegevusaasta jooksul Farmaatsiaterminoloogia
komisjonis saime ikka ja jälle kuulda Peep Veski
retoorilist küsimust: kas meie ülesanne on termin
lihtsalt eesti keelde tõlkida või parima vaste kaudu selle sisu avada? Farmaatsiahariduse ja –teaduse vundmendiks saabki olla vaid terminite sisu
sügavam mõistmine. Mõistmata nähtuste ja terminite olemust ei suuda me muuhulgas suunata
ravimpreparaatide toimet ja õiget tarvitamist.
Professor Veski rohked õpilased ja juhendatavad
suudavad seda.
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Ülevaade Riigikogu
sotsiaalkomisjoni istungist
Kai Kimmel

9:;*+#$(,3'334,67.%/1,2%%+,3%(*+1,3%/,'-#6#+,6**%/,
Eesti suuremas linnas rohkem kui 10 apteeki, peavad avama haruapteegi maal, kui nad linna tahavad
üheteistkümnendat apteeki avada. Maal, kuhu see
sunniviisiliselt avatav apteek saaks tulla, peab olema vähemalt 2000 elanikku ja lähim apteek peab
asuma 30 km kaugusel. Nagu kõigile enamasti teada, selliseid kohti Eestis paraku polegi.
Kokkukutsutute hulgas olid: Eesti Apteekrite Liidu,
Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Proviisorite Koja,
Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Ravimiameti, Sotsiaalministeeriumi, Konkurentsiameti esindajad,
töö-ja tervishoiuminister Urmas Kruuse.
Sotsiaalkomisjoni liikmed kuulasid kõigi kokkukutsutute arvamusi, lubades võimalusel arvestada
(%;(4+,%.%&#2%34*+<
Kokkuvõtlikult, mida keegi arvas.
EAL ja EPK- apteegiteenus tuleb kiiremas korras
lülitada tervishoiuteenuste hulka, hulgi- ja jaeapteegi omandi suhete lahutamisele peab kaasnema
omandipiirang proviisorite kasuks.
EAÜ- apteegiturg Eestis tuleb riiklikult reguleerida
nii nagu kehtib regulatsioon perearstinduses.
ERL on vaidlustanud hulgi- ja jaeapteegi omandisuhte lahutamise kohustuse kolme aasta jooksul
ning on kaebuse esitanud Euroopa Liitu.

Ravimiamet tunnustas sotsiaalministeeriumi poolt
koostatud eelnõu projekti. Ei pea võimalikuks ellu
viia omandipiirangut proviisorite kasuks, liiga
palju on vastuargumente võrreldes poolt argumentidega.
Konkurentsiamet tunnustas arutusel olevat eelnõu projekti, ei pidanud võimalikuks omandisuhete piiramist proviisorite kasuks.
Kokkuvõtteks.
=%*$, $#/(*, 37*3, -7.%+, $#;(*, )003*+#1, -*+#, -%, 3#,
maksimaalselt tegime.
Ega me väga ei uskunudki, et töös olevat eelnõu
projekti täpselt meie mõtetega täiendatakse, kuid
seda, et eelnõu projekt läheb Riigikogusse täiesti
muutmatul kujul, just nii proviisorite vaenulikuna, nagu ta ministeeriumis loodi, ei osanud me
samuti oma halvimaski unenäos arvata.
Nüüd tuleb oodata eelnõu Riigikogus toimuvat
esimest lugemist ja siis uuesti võitlusse tormata.

Praktika

13.11.2014 toimunud Riigikogu sotsiaalkomisjoni
istungil oli üheks päevakorra punktiks sotsiaalministeeriumi poolt koostatud eelnõu uutest piirangutest apteekide avamisel. See on projekt, mis
praktiliselt ei sea mingeid piiranguid, vaid annab
võimaluse teha apteeke kuhu iganes ja kellel tahes:
olgu siis maale või linna, olgu siis pärit uus omanik, kust iganes.
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Apteegiteenuse kvaliteedi hindamisel
osalenud apteegid said tunnustusmärgi
Alates oktoobrist leiab 205 Eestis tegutseva üldvõi haruapteegi ukselt kleebise kirjaga „Osaleme
apteegiteenuse kvaliteedihindamise programmis
2014“.
„Tunnusmärk näitab, et konkreetse apteegi jaoks
on oluline olla patsiendi jaoks ravimi valikul ja
selle kasutamise nõustamisel professionaalne abimees,“ sõnas töögruppi kuulunud Eesti Apteekide
Ühenduse juhatuse liige proviisor Kristiina Sepp.

Praktika

Apteegiteenuse kvaliteedihindamisel osalesid kõigi
Eesti suuremate linnade ja maakondade apteegid.
Mõistagi on tunnusmärgiga apteeke enam Tallinnas, Tartus ja Harjumaal. „Samas on aga oluline
esile tõsta maa-apteekide pühendumust programmis osalemisel ja enesehinnangu teostamisel,“ märkis Sepp.
Eestis tegutseb 478 üld- ja haruapteeki, millest ligikaudu pooled on aktiivse kvaliteedihindamise
programmis osalemisega näidanud valmidust panustada apteegiteenuse kvaliteedi ühtlustamisse ja
patsiendikeskse teenuse arendamisse.
„Ühtlasi loodame, et kvaliteedihindamisel osalenute tunnustamine innustab ka neid apteeke, kes
ei ole veel programmiga liitunud,“ tõdes Sepp. Uus
hindamine on plaanis kahe aasta pärast, siis jagatakse välja ka esimesed parima apteegi tunnustusmärgid.
Apteegiteenuse kvaliteedijuhis võimaldab apteekritel hinnata oma apteegi tegevust ja pakutavate
teenuste kvaliteeti. Juhise üheksas peatükis käsitletakse nii ravimite kasutamise kui ka iseravimise nõustamist, apteegis pakutavaid lisateenuseid,
ravimite valmistamist apteegis, apteegiruume, ravimite jt apteegikaupade käitlemist, juhtimist ja
personalipoliitikat, apteegi sise- ja väliskommunikatsiooni, apteekrite elukestva õppe ja kutse-eetika
küsimusi.
17.10.2014 avaldatud pressiteade.

Apteegiteenuse kvaliteedihindamise programmis
2014 osalenud apteegid maakondade kaupa tähestikulises järjekorras:
Harjumaa: Apotheka Viru Keskuse Apteek, Avena
Apteek, Balti Jaama Apteek, Haabersti Apteek, Hargla Apteek, Jannseni Apteek, Mustika Prisma -uus
nimi Juniperi Apteek, Kadaka Selveri apteek, Järve
Keskuse Apteek, Jüri Apteek, Kaarli Apteek, Kadaka
Apteek, Kaja Apteek, Pirita Selveri apteek, Kakumäe
Selveri Apteek, Kalamaja Apteek, Keila Raeapteek,
Keila Pargi apteek, Keila Selveri apteek, Keldrimäe
Apteek HA1, Kesklinna Apteek, Kose Apteek, Kotka Apteek, Kotka Apteek HA1, Kotka Keskuse Apteek, Kristiine Kaubanduskeskuse Apteek, Pelgulinna Selveri apteek, Laagri Apteek, Laikmaa Apteek,
Lasnamäe Centrumi Apteek HA1, Lasnamäe, Prisma
Apteek, Lasnamäe Tervisekeskuse Apteek, Lepistiku
Apteek, Liivaku Apteek HA2, Liivatee Apteek, Lilleküla Apteek, Loo Apteek, Läänemere Selveri Apteek,
Maardu Apteek, Magistrali Apteek, Majaka Apteek,
Marienthali Keskuse Apteek, Merimetsa Apteek, Merimetsa Tervisekeskuse Apteek, Mustakivi apteek,
Loo Pereapteek, Mustamäe Apteek, Sadamarketi
apteek, Saue Kaubanduskeskuse apteek, Mähe Apteek, Norde Centrumi Apteek, Nurmenuku Apteek,
Nõmme Keskuse Apteek, Nõmme Tee Apteek HA1,
Nõmme Tervisekeskuse Apteek, Nõmmelille Apteek
HA1, Pae Apteek, Pae Apteek HA1, Paekivi Apteek,
Peetri Apteek, Pereapteek, Pirita Apteek, Priisle Apteek, Pääsküla Apteek, Raasiku Apteek, Revali Raeapteek, Siili Apteek HA2, Sikupilli Apteek, Silikaadi
Apteek, Smuuli Apteek, Stroomi Apteek, Sütiste tee
Apteek, Tallinna Linnaapteek, Tallinna Linnaapteegi haruapteek, Tallinna Linnaapteegi Uus-Sadama
haruapteek, Tammsaare Apteek, Telliskivi apteek,
Tondi Apteek, Tõnismäe, Tänava Apteek, Vabaduse Apteek, Viimsi Haigla Apteek, Vikerlase Apteek,
Ümera Apteek, Ümera Apteek HA1
Hiiumaa: Kärdla Keskväljaku Apteek
Ida-Virumaa: Iisaku Apteek, Jakobsoni apteek
HA1, Juubeli Apteek, Juubeli Apteek HA1, Juubeli
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Apteek HA2, Jõhvi Keskväljaku Apteegi haruapteek
Jewe Keskuses, Keskpuiestee Apteek, Keskuse Pereapteek HA1. Kiviõli Linnaapteek, Kondivalu Apteegi haruapteek Avinurmes, Medias Apteek, Rahu
Apteek, Rahu Apteek HA, Sillamäe Apteek Kannike,
Vironia Apteek, Ülikooli Apteegi Narva Apteek HA1
Jõgevamaa: Mustvee Apteek, Palamuse Apteek,
Põltsamaa Uus Apteek, Torma Apteek
Järvamaa: Aravete Apteek, Järva-Jaani Apteek,
Koeru Apteek, Paide Selveri Apteek, Paide Selveri
Apteek HA1, Paide Vee Tänava Apteek, Türi Apteek

Lääne-Virumaa: Jaama Apteek, Keskuse Pereapteek, Kondivalu Apteek, Põhjakeskuse Apteek, Rakke Apteek, Rakvere Keskväljaku Apteek, Rakvere
Linnaapteek, Rakvere Pereapteek, Rakvere Pereapteek HA1, Rakvere Pereapteek HA2, Roela Apteek,
Tamsalu Uus Apteek, Vinni Apteek, Viru Pereapteek, Virumaa Apteek
Põlvamaa: Räpina Apteek
Pärnumaa: Härma Apteek, Häädemeeste Apteek,
Keskusapteek, Lõwi Apteek, Oja Apteek, Port Arturi Apteek, Pärnu Keskuse Apteek, Ranna Apteek,
Rüütli Apteek, Rüütli Apteek HA1, Rüütli Apteek
HA2, Uuesilla Apteek, Vändra Vana Apteek, Vändra
Vana Apteek HA1, Wiiburi Apteek, Ülikooli Apteegi
Pärnu Apteek
Raplamaa: Rapla Selveri Apteek, Kehtna Apteek,
Kohila Keskuse Apteek, Märjamaa Apteek, Vana-Vigala Apteek
Saaremaa: Kuressaare Apteek, Muhu-Liiva Apteek
Tartumaa: Alatskivi Apteek, Anne Apteek, Annelinna Apteek, Annelinna Keskuse Apteek, Annelinna, Prisma Apteek, Elva Apteek, Gildi Apteek, Kalda
tee Apteegi Tartu Rebase Rimi haruapteek, Kallaste Apteek, Karete Apteek, Karete Apteegi Veeriku
haruapteek, Kastani Apteek, Kesklinna Südameapteek, Kivilinna Apteek, Lõunakeskuse Apteek, Männilinna Apteek, Puhja Apteek, Raatuse Apteek, Raekoja Apteegi Raadi haruapteek, Raja Apteek, Rõngu

Apteek, Tamme Apteek, Tartu Ülikooli Kesklinna
Apteek, Tasku Apteek, Tasku Apteegi haruapteek
Sõbra Maximas, Tasku Apteegi Lõunakeskuse Rimi
haruapteek, Tähtvere Apteek, Vaksali Apteek, Ülikooli Apteegi Tartu Apteek
Valgamaa: Gildi Apteegi haruapteek Sangastes,
Otepää Apteek, Tõrva Apteek, Valga Apteek, Valga
Haigla Apteek, Valga Pereapteek
Viljandimaa: Abja Apteek, Centrumi Apteek, Centrumi Apteek HA2, Centrumi Apteek HA3, Karksi-Nuia Apteek, Mulgi Apteek, Männimäe Selveri
Apteek, Ridaküla Apteek, Uku Keskuse Apteek, Viljandi Vana Apteek
Võrumaa: Antsla Apteek, Jüri Tänava Apteek, Lõuna-Eesti Haigla Apteek, Lõuna-Eesti Haigla Apteek
HA1, Rõuge Apteek, Vastseliina Apteek
Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töögrupp palub neil
kolleegidel, kes sooviksid osaleda ja panustada töögrupi tegemistesse endast märku anda Eesti Apteekrite Liitu e-posti aadressil info@apteekriteliit.ee.

AKJ töögrupp

Praktika

Läänemaa: Haapsalu Kaubanduskeskuse Apteek,
Lihula Apteek, Risti Apteek
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Pärnu Haigla alustas
keemiaraviteenuse osutamist
Maarika Maidla, proviisor, Pärnu Haigla apteek

2012. aasta sügiseks valmis Pärnu Haigla apteegi
ruumides tsentraalne aseptiline ravimite lahustamiskeskus, mille ühes osas on loodud tingimused
spetsiaalselt tsütostaatiliste kui ka bioloogiliste
ravimite erikäitlemiseks.
Alates 2014. aasta oktoobrist käivitus kahe partnerhaigla koostöö ning esimesed patsiendid said
infusioonravi Pärnu Haiglas juba olemasolevates
#-?4$#('')/%(%/, 6#/(467(4, 3#?*2%.*+%/, &0%6#ravi osakonnas. Kõik onkoloogiliste patsientide
)#6*-*+,6#$-*/(#(#3/%,%.%,&#(/*%2+*&7;*/%$(,;#*5laapteegis, lähtudes PERH-i onkoloogi kindlast
raviprotokollist. Tsütostaatikumide lahustamine
viiakse läbi vastavalt Euroopas kehtivatele kvaliteedistandarditele: järgides aseptika reegleid,
sealjuures kasutades täiendavaid töö- ja isikukaitsevahendeid, tagamaks inimorganismile ohtlike
ravimite ohutu käitlemine.
Töö tsütostaatikumidega on meeskonnatöö - iga
ahela lüli peab ravimeid õigesti käitlema, sest
vastasel juhul võib see ohustada paljusid. Kasvajavastaste ravimitega tegelevad õed ja haiglaapteekrid on saanud täiendkoolitusi partnerhaigla
erialaspetsialistide käe all. Töökeskkonna ohutuse
nimel on tehtud päevaraviosakonnas suuremaid

@ABAC,DEEFG,HIJJGK

Praktika

Pärnu Haigla on esimene väljaspool suuremaid
vähiravikeskusi asuv haigla, kus on hakatud pakkuma keemiaraviteenust. Koostöös Põhja-Eesti
Regionaalhaiglaga (PERH) on keemiaraviteenuse
osutamiseks kaasatud ühisesse tegevusse lisaks
erialaspetsialistidele ka PERH-i apteek ja verekeskus. Kahe haigla vaheline koostööprojekt lähtub
%%/30.,&#(/*%2(*+%,;46*+%/(1,-*$$%,%%/-0)5*3/,'2,
3%)5%2+#+#, >::/*$*/%$(, 8#, &/:;;'$''5*$*/%$(, 3'')mavat raviprotsessi onkoloogilistele haigetele ja
nende lähedastele, tuues kvaliteetse raviteenuse
Pärnumaa haigete elukohale maksimaalselt lähedale.

Tsütostaatikumide manustamiseks ettevalmistamine Pärnu haigla apteegis

pingutusi ja kulutusi. Haiglaapteekrid on juurutanud osakonnatöös spetsiaalselt ohtlikele ravimitele mõeldud infusioonisüsteemide ja tarvikute kasutuselevõtmise, mis tagavad keskkonna ja
käitleja ohutuse.
Tänaseks päevaks on mitmed patsiendid saanud
oma keemiaravi Pärnu Haigla päevaravi osakonnas – kodu lähedal. On tänuväärne, et kahe partnerhaigla koostöö on sujunud ning ka patsiendid
on andnud positiivset tagasisidet.

Eesti Rohuteadlane (4/2014)

7

Eesti Mürgistusteabekeskuse
tööst ja ravimitest
Mare Oder MSc RN, Mürgistusteabekeskuse juhi kt

Mürgistusteabekeskuse põhieesmärk on inimeste
haigestumise, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine, kui nad puutuvad kokku ägedate mürgistusjuhtumitega. Selle tulemusena väheneksid ravikulutused ning tõuseks tervena elatud eluiga Eestis. Muu
maailma praktika on näidanud, et telefoninõustamise teel suudab selliste teabekeskuste nõustamine
vähendada visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse ja väljakutsete arvu kiirabis.
Mürgistusteabekeskusele (www.16662.ee) 2014.
aastal laekunud kõnede alusel võib kindlalt väita,
et mürgistuste suurim riskirühm on alla 5 aastased
lapsed (48% kõikidest kõnedest, sh kuni 3-aastased
lapsed 42% kõikidest kõnedest).
Ravimitest tingitud mürgistusjuhtumeid on kogukõnede arvust ligi 1/3 (vt joonis 1).
Ravimimürgistused (sh loodustooted) on vanusegruppides 3-4 eluaastat (ning üle 66.eluaasta) juh-

!
ravimid
31%

kemikaalid
45%

muud
11%

taimed, seened
13%

narkootikumid
1%

Joonis 1. 2014.aastal (15.novembri seisuga) 16662
infoliinile laekunud kõnede jaotus mürgistusallika liigiti.

tivaks mürgistuskõnede põhjuseks. Üldjoontes võib
laste mürgistusjuhtumid ravimitega jagada kahte
kategooriasse. Esiteks, kui laps on leidnud vanemate või vanavanemate ravimi ning selle ära söönud
ning teiseks, kui laps tarvitab talle endale mõeldud
)#6*-*(,/44)%-#/,3'54/%/,34*,%.%,20;(4+,L3#/,$#&se poolt ise võetuna või vanema poolt annustamise
veana).
On oluline, et kuigi igas ravimi pakendi infolehes
on kirjas hoiatus, et ravimit tuleb hoida laste eest
6#)8#(4+,8#,30.%/##-#(4/,3';#/1,67*3/,)#6*-*(%#?%,
jagamise käigus seda siiski ka inimestele meelde tuletada. Eriti oluline on meeldetuletus neile emadeleisadele, kelle peres on väikesed lapsed. Samuti vanavanemate juures leiavad lapsed tihti laokil olevaid
või ka lahtiselt sahtlis olevaid ravimeid. Kui rasedusvastased vahendid ja vitamiinid ühekordses annuses
';($*34+, %*, '$%1, /**/, &''$, (#?$%.*, /:+#-%)';(4, 67*?,
põhjustada lapse surma. Lapsed proovivad taolisi
60)6*$*/*,(#?$%.%,84$5%$(1,/%/(,2%%+,-%%24(#6#+,:;%$(,
poolt vanemate poolt lubatud komme, aga teisalt ka
$*;(/#$(,/%%(7.41,%(,0)#(#6#+,;46*<,M%%5#1,34*5*,(%%masid mida inimesega nõustamise ajal arutada on

Praktika

Eesti Mürgistusteabekeskuse käivitamisel 2006.
aastal seati kliinilise toksikoloogia teaduspõhise
andmekogu loomise, täiendamise ning teadustööde
tegemise kõrval üheks keskuse eesmärgiks avada
ka infoliin. Alates 2008 aastast avatud mürgistuste
“kuum liin” 16662 annab juba seitsmendat aastat
nõu ja ravi- ning esmaabi juhiseid nii tervishoiutöötajatele kui elanikkonnale erinevate mürgistusõnnetuste korral. Eriväljaõppega erakorralise meditsiini
ja intensiivravi spetsialistid aitavad eristada ohtlikke
olukordi ohututest ja jagavad informatsiooni kaasaegsetest teaduspõhistest ravijuhistest. Elanikkonna
nõustamine telefoni teel on eriti vajalik, sest enamik
mürgistusi juhtub inimeste kodudes. Erinevalt üldi/%/(, %.%3484(4/%/(1, %(, *5#/454/%, -:)5*/(4/%, 3'))#$,
peab kõigepealt tulema kiirabi, andma vastumürki
ja viima haiglasse, on paljudel juhtudel määravaks
hoopis kohapeal osutatud kiire ja õige esmaabi, mis
võib tervisekahjustust leevendada või selle tekkimise hoopis ära hoida.
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Praktika

palju – preparaadi valik, manustamine, kõrval- ja
koostoimed jne, siis ka ravimite säilitamine kodudes,
kus on väikeseid lapsi, võib üllatavalt sageli olla ka elu
ja surma küsimus.
Teiseks siis ravimid ning ka toidulisandid, mis on
mõeldud lastele ja tehtud magusaks või muidu atraktiivseks, et lapsed neid paremini võtaksid. Ka käsimüügiravimid ning mõned toidulisandid (kasvõi näi(%3/,NO6*(#-**2P,67*6#+,'$$#,('3/*$*/%+1,34*,2%*+,67.#,
korraga terve pudeli- või purgitäis. Seega magusate
siirupite puhul või kui raud, D-vitamiin vms on peidetud kummikaru sisse, tuleks vanemat hoiatada, et
kindlasti tuleb välistada, et laps saab korraga manustada suure hulga seda ravimit. Lisaks, kuigi enamik
lastele mõeldud preparaate on lapsekindla korgiga, ei
taga see alati, et lapsed neid pakendeid ei ava. Eelkõige tuleneb turvakorkide probleem täiskasvanute mõtlematusest, kus taolisi pudeleid avatakse (ka kemikaale) laste silme all. Ent lapsed õpivad ju jäljendades.
Mürgistusjuhtumid täiskasvanutega on harvemad
ning on enamasti patsientide enese tekitatud, ka
tahtlikult. Tihti tarbitakse mitmeid sama toimeainega ravimeid samaaegselt või aetakse ravimid lihtsalt
segamini. Kusjuures erinevaid eriotstarbelisi ravimeid
'2,;'*(4+,:;%/,3#)?*/,8#,/%%(7.4,)#6*-%*+,60$8#,67(tes segi aetud. Ka lastele andmisel, mil lapsele on manustatud kangetoimelist täiskasvanu ravimit. Eakatel
inimestel juhtuvad õnnetused unustamisest või on
meeltesegaduses sisse võetud mitmeks manustamiskorraks mõeldud ravimid.

Kui retseptiravimitega seotud ohte inimesed üldiselt
oskavad hinnata, siis oluliselt langeb ohutunne käsimüügiravimite tarvitamisel ning puudub sootuks
loodustoodete puhul. Ent igal juhul tuleks inimesi,
kes ostavad loodustooteid, hoiatada, et loodusliku ja
ohutu vahele ei saa panna võrdlusmärki. Iga loodustoode, toidulisand on nagu iga muu ravim ning võib
põhjustada mürgistust nii suuremas annuses manustamisel kui vajalikust pikemaajalisemal tarvitamisel
67*,;''&*/3*,$#&/%,30.%,/#.4-*/%$<,Q0;%$%&#24,(#/4?,
aga juhtida erinevate “looduslike toodete” ostmisel
(ka internetist), kus näiteks erinevate kaalulangetajate ja atleetvõimlejate poolt kasutatavate preparaatide,
toodete puhul, mis lubades kiiret kaalulangust, lihasmassi kasvu, sisaldavad pea alati ka mõnda ohtlikku
toimeainet. Aga samuti ka erinevate toidulisandite
suhtes, eriti kui inimene tarbib samal ajal lisaks ka
-72+#, 3)''2*$*/%, ;#*54/%, (7.4, 60$8#3*)84(#(4+, )#6*mit.
Inimeste teavitamine ravimitega seotud ohtudest on
oluline, sest inimene ise alati kõige peale mõelda ei
oska. Samas tundub tavalisele inimesele, et kui millegi
ostmisel ei pea omama eriluba, ei saa ju toode ohtlik olla. Sellistel juhtudel ohutunnet ei teki, ravimid
jäetakse lohakile või manustatakse põhjendamatult
suuremaid annuseid.
Tähelepanelik tasub olla ka reisidelt kaasaostetud
loodustoodete suhtes, kus ravimi täpne koostis pole
tegelikult teada ning see võib osutuda tarbimisel
hoopiski eluohtlikuks. Suurem grupp erinevaid ja
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Peale erinevate ravimite kasutatakse sageli juba
vanast ajast populaarseid koduseid ravivahendeid
nagu seda on eeterlikud õlid (eukalüptiõli, mentoolõli, teepuuõli, tsitronellaõli, kampriõli, tärpentiniõli, koirohuõli, lavendliõli jne). Lapsevanemad on
keskusesse saabunud kõnede andmetel pidanud neid
';4(4(%3/,2*25,/%%(7.4,$434/(#(4+,3#&&*,&#2%-*/(,

-*.%6#8#6#(%3/<,U%*+,3#/4(#(#3/%,2**,2#;#$%,-00)*miseks, aurude tegemiseks kui vannivee lisandina.
Kuna tegemist on loodustoodetega, peab enamus
tarvitajaid neid ohututeks ja kasutab julgesti ka väi3%/(%$,$#/(%$<,V-%(*,'2,(%54,#*2%(%5#1,-*/,%.%6##(#matul kasutamisel võivad põhjustada ägedat mürgistust nii suukaudselt tarvitatuna, auruna hingatuna
kui nahale määrituna.
W'33467.%3/,67*?,(#6#*2*-%/%$%,37*3,)#6*-*(%,(#)bimisega olla äärmiselt segadusse ajav, ent parim
3#*(/%,'2,3#/4(#8#(%$,%.%6##($*334/1,';4(42+%,/0*$*mine. Elanikele tasub jätkuvalt meelde tuletada, et
peale kergesti ligipääsetavate, ent kahtlase sisuga
internetisoovituste, on kindlaks infoallikaks alati
apteegid ja tervisekaebuste korral infotelefon 16662
või keskuse koduleht www.16662.ee. Kui ravimid,
+*%%.''(%+, '2, 84?#, 3'+4+%/1, (#/43/, 80$5*+#, &%#$%,
toimeainete ka nende turvapakendite olemasolu.
Seda eriti tähelepanelikult lastega kodudes. Kindlasti pole üleliigne hoiatada ravimite müümisel ostjat
rutiinselt ravimite lukustamisvajadusest ja nende
ohtudest, eriti lastele.

Ootame ühinema Eesti Proviisorite Kojaga
Karin Alamaa-Aas

Eesti Proviisorite Koda sai lõplikult moodustatud
4.11.2014. Asutav Kogu töötas läbi vandeadvokaat Märt
Raski büroo juristide poolt koostatud põhikirja, mis päeva lõpuks vastu võeti ning mille põhjal asutati MTÜ Eesti Proviisorite Koda. Asutajaliikmed on proviisorid Anne
Viidalepp, Anne Keero, Kalle Kurvits, Kaidi Kelt, Liivi
Allikas, Triinu Entsik-Grünberg, Marit Aasmets, Kariina Stepanova, Ülle Rebane, Karin Alamaa-Aas. Juhatus
valiti kolmeliikmeline – Anne Viidalepp, Ülle Rebane,
Karin Alamaa-Aas, esimeheks sai Karin Alamaa-Aas.

ja apteegiteenuse tervishoiuteenusena aksepteerimise
suunal.

Tänaseks on Riigikogu sotsiaalkomisjon teinud sotsiaalministeeriumile ülesandeks hakata koostama avalik-õigusliku proviisorite koja loomiseks vajalikku eelnõud
ning on välja öelnud, et pikas perspektiivis peaksid apteegid kuuluma proviisoritele. Et perspektiiv ei veniks
liiga pikaks ja otsuseid tehtaks kohe, on vaja kindlasti
meie endi sekkumist ja jätkuvat meelekindlust oma
eesmärkide poole liikumisel, apteekide omandipiirangu

Eesti Proviisorite Koja liikmeks saab registeeruda saates digiallkirjastud avalduse meiliaadressile koda@proviisorid.ee või käsitsi allkirjastatud avalduse aadressile:
Eesti Proviisorite Koda, Pärnu mnt.130-31, Tallinn 11317.

Nagu mainitud, on koda olemas ja me ootame oma ridadesse liikmeid, proviisoreid, kes töötavad jae- või haiglaapteekides. Mida suurem on meie liikmeskond, seda
tõsisemalt meid võetakse. Juba praegu on Riigikogu sotsiaalkomisjoni seisukohal, et proviisoritele tuleb anda
rohkem otsustusõigust. Näitame siis, et me oleme sellist
usaldust väärt ning valmis vastutust võtma.

Suur tänu kõigile, kes on juba liitunud!
Rohkem infot saate kirjutades aadressile koda@proviisorid.ee või karin.alamaa-aas@proviisorid.ee

Praktika

probleemseid loodustooteid tuuakse kaasa Hiinast
jt Aasia riikidest. Tõsiseks probleemiks on nendes
sisalduvate koostisainete kindlakstegemine, kuna
tavapäraselt sisaldavad paljud tooted kõike muud,
kui tootepakendil lubatut. Eelkõige võib see olla
põhjustatud ravimtaimede korjajate madalast kvaliR3#(/*''2*/(1, -*/, (%%?, (SS$*/%$%, &*;34, &*/(%(4+, (#*me pildi järgi õige ravimtaime korjamise võimatuks.
Samuti töödeldakse sealsetes tehastes taimi mitmeti,
mis muudab ravimtaime toimet ja lisab kõrvaltoimeid. Lisaks on ilmselgelt puudulik sellistel tootepakenditel olev koostisinfo, mis juba iseenesest jätab
(%)6*/%&)'?$%%-*+%5#, (#)6*(#8#, ;0.#<, , T44+4, '$%6,
(4)6#&#3%2+,(%%?,#5#,)#6*-*+,3%)5%,30.%/##+#64/%,
(7.4,';($*343/,3#,$#/(%$%<

9

10

Eesti Rohuteadlane (4/2014)

Valuravi meeskonnast
Tartu Ülikooli Kliinikumis
Meditsiinis on oluline meeskonnatöö. Ühe näitena proviisori koostööst
teiste erialade spetsialistidega võib tuua Valuravi meeskonna töö
Tartu Ülikooli Kliinikumis
Liis Kuld, proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

Praktika

Valu on sagedasim kannatuste ja ka töövõimetuse põhjus. Valu on organismi kaitsereaktsioon ja
tema bioloogiline funktsioon on olla hoiatussignaaliks. Valu ülesanne on anda meile märku kudede vigastusest või vigastusohust, et teaksime
ohtlikku või kahjustavat olukorda vältida. Operatsioonist taastumisel on valu tervenemist pärssiv
faktor. Tugev valu häirib und ja tekitab stressi.
Valu tundmine on väga individuaalne, näiteks
tunnevad sarnaste operatsioonide järel erinevad
inimesed väga erineva tugevusega valu.
Kindlasti ei piirdu valuravi kitsalt ühe eriala spet/**R3#5#<,M%%(7.4,'2,6#$4,30/*($%-*/%,8#,)#6*-*/%$,
oluline meeskonnatöö.

@ABAXC,GFFYZ[KYBY,\]KBJAF

Sissejuhatus

Valuravi meeskond Tartu Ülikooli Kliinikumis
2008. aastal loodigi Kliinikumis interdistsiplinaarne ravikvaliteedi arendamise üksus: Valuravi
meeskond. Algselt kandis see nime Ägeda Valura6*,=%%/3'2+1,34*+,(%5%64/%,$#*%2%+%/,/#.4/,-%*%,
vaatevälja üha enam patsiente, kellel on problee-%, 3#, 3)''2*$*/%, 6#$45#, 2*25, /%%(7.4, 2*-%(#(*,
meeskonna ümber Valuravi meeskonnaks. Meeskonna põhieesmärgiks on tagada Kliinikumi patsientidele lähtuvalt oma seisundist ohutuim ning
tõhusaim valuravi.
Meeskonna ülesanneteks on korraldada Kliinikumis valuravi, koostada juhendeid ning koolitada
personali tõstes seeläbi valuravi alaseid teadmisi. Valuravi meeskond tutvustab ka keerukamaid
operatsioonijärgse valu leevendamise tehnikaid
ja annab valuravi soovitusi operatsioonijärgseks

Valuravi meeskonna proviisor Liis Kuld (tagapool)
ja valuraviõde Rita Roost

perioodiks. Operatsioonijärgse valu leevendamise tehnikad on näiteks pleksusanalgeesia, epiduraalanalgeesia, spinaalanalgeesia, haavaanalgeesia, kus analgeetikum manustatakse vastavalt
närvipõimikusse, epiduraalruumi, spinaalruumi
või haavasiseselt. Kestva toime saavutamiseks
manustatakse ravimid pideva infusioonina perfuusorite või elastomeerpumpade abil (foto 1 ja 2).
Praegu kuuluvad dr. Svetlana Ussova poolt juhitavasse Valuravi meeskonda 5 anestesioloogi, 4
valuraviõde ja proviisor. Igapäevaselt visiteerivad
haiglaosakondades patsiente valuraviõed koos

Foto 1 - Elastomeerpump analgeetikumi manustamiseks

Foto 2 - PCA (patsiendi kontrollitud analgeesia) perfuusorid

proviisoriga. Meeskonda kuuluvad anestesioloogid on igapäevaselt tööl operatsiooniblokis ja
valuraviõed ning proviisor saavad nendega konsulteerides koostada patsiendile sobivaima ning
ohutuima raviskeemi. Dr. Svetlana Ussova ja dr
Mare Kubjas on lisaks tööle operatsiooniblokis
seotud ka ambulatoorse tööga kroonilise valu kabinetis.

tavate ravimite hulk on suur. Siin on just proviisori rolliks analüüsida raviskeemi ja aidata leida
patsiendile kõige sobivam raviskeem. Samuti on
oluline patsiendi seisundist lähtuvalt leida sobi6#*-#+, )#6*#224/%+, L20*(%3/, 67.%/, #)6%//%, ;#$venenud neeru-ja maksafunktsiooni). Tihtipeale
on patsientidel juba ka koduses skeemis ravimeid,
mida omavahel kombineerida ei tohiks või siis on
ravim patsiendile vastunäidustatud. Raviskeemide
põhjalik analüüsimine proviisori poolt on vajalik
ja jõuab järjest rohkem igapäevasesse praktikasse.

Tihedam koostöö on Valuravi meeskonnal traumatoloogia-ortopeediakliinikuga, kirurgiakliinikuga ja kopsukliinikuga. 2013. aastal tegelesime
kokku 879 patsiendiga. Patsientide number on
aasta-aastalt kasvanud ning samuti on kasvanud
nende haiglaosakondade hulk, kuhu meeskonda
kutsutakse.
Valuravi meeskonna oluline töö osa on ka personali koolitamine ja juhendmaterjalide koostamine.
Nii on erinevates haiglaosakondades läbi viidud
valuravi alaseid koolitusi ja ka koostatud juhendmaterjale.
Proviisori roll Valuravi meeskonnas
Oma töös puutume palju kokku patsientidega,
kellel on mitmeid kaasuvaid haiguseid ja kasuta-

Kokkuvõtteks
Valuravi pälvib kliinilises praktikas üha rohkem
tähelepanu. Enam ei peeta valu haiguste ja protseduuridega paratamatult kaasas käivaks nähtuseks,
millega peab lihtsalt leppima. See nõuab aga kõigilt kolleegidelt üha suuremat asjatundlikkust ja
järjekindlat süvenemist, et kõik parimad teadmised ja arengud võimalikult kiiresti ka meie patsientide ravisse jõuaksid.

11

Praktika

Eesti Rohuteadlane (4/2014)

12

Eesti Rohuteadlane (4/2014)

Gabapentiini ja pregabaliini
kasutamine neuropaatilise valu ravis
Anne-Grete Märtson, proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek
Neuropaatilise valu ravi on keeruline ja sõltub mitmetest erinevatest teguritest, nagu
haiguse olemus, haiguse kulg, inimese emotsionaalne seisund ja kaasuvad haigused.
Sellise valu esinemisel ei kasutata esmavalikuna konventsionaalseid valuvaigisteid,
2#54,-*.%/(%)'*+/%+,&7$%(*346#/(#/%+,#*2%+,L=MT"gO+P1,&#)#(/%(#-''$,8#,'&*'*+*+<,M**2,
tulevad kasutusele teised ravimite grupid, nagu antikonvulsandid ja antidepressandid.
Selliste ravimite toimeefekt ei ole nii kiire kui näiteks opioididel. Patsiendid, kellele on
määratud neuropaatilise valu raviks antikonvulsandid või antidepressandid, vajavad
põhjalikku nõustamist nii apteekrilt kui arstilt.

Praktika

Sissejuhatus

Gabapentiini ja pregabaliini farmakoloogia

Rahvusvahelise Valu Seltsi (IASP – International
Association for the Study of Pain) juures tegutse6#,2%4)'&##(*$*/%,6#$4,(SS5)4&*,L^%,U%4)'&#(;*_,
Pain Special Interest Group) avaldatud neuropaatilise valu ravijuhendis on välja toodud ravi määramisel esimene, teine ja kolmas võimalik ravimi
valik. Koos erinevate antidepressantide ja lokaalse lidokaiiniga on esmavaliku ravimite seas välja
toodud ka antikonvulsandid pregabaliin ja gabapentiin. [1]

Gabapentiini ja pregabaliini toimemehhanismid
olid pikalt teadmata. Praeguseks on avastatud toimemehhanism kaltsiumikanalitele. Gabapentiinil
ja pregabaliinil on selektiivne inhibeeriv toime
6'$(##`/7$(46#(%, 3#$(/*4-*3#2#$*(%, #$a#ObO+%$(#Oc,
alaühikule. Need antikonvulsandid inhibeerivad
2%4)'()#2/-*.%)*(%,6#?#2%-*/(<,def,

Mitmetes uuringutes on tõestatud, et eelmainitud
antikonvulsantide kasutamine on neuropaatilise
valu puhul efektiivne [2-4]. Gabapentiini ja pregabaliini kasutamise efektiivsust on uuritud ka
operatsioonijärgse valuvaigistava toime pikendamiseks ja samuti on oletatud, et nende kasutamisel võib väheneda operatsioonijärgse kroonilise
valu teke [5, 6]. Siiski ei ole gababentiini ja pregabaliini kasutamise tõenduspõhisus perioperatiivse ägeda valu puhul selge ning rutiinselt neid
igapäevapraktikas sellel näidustusel kasutada ei
soovitata [7].
Käesolevas artiklis käsitletakse lähemalt erinevaid
pregabaliini ja gabapentiini näidustusi ja nende
kombineerimise võimalusi teiste ravimitega neuropaatilise valu korral ning tuuakse soovitusi patsiendi nõustamiseks.

W42#, 5#?#&%2(**2*, a#)-#3'3*2%%(*3#, '2, -*.%$*neaarne, siis tuleb vajalik annus patsiendile järkjärgult tiitrida. Ravi tuleks alustada madalamatest
annustest (100-300 mg 3 korda päevas) ja annust
tuleks tõsta 1-7 päeva järel 100-300 mg korraga
kuni maksimaalse annuseni 3600 mg päevas (jaotatud kolmeks annuseks). Pregabaliinil on lineaarne farmakokineetika ja soovitatav algannus on 150
mg päevas jagatud kaheks või kolmeks annuseks.
Vajadusel võib päevast annust tiitrida 600 mg-ni,
kuid alles pärast ühte või kahte nädalat esialgset
tarvitamist. [1]
Gabapentiin ja pregabaliin on tõestatult sarnase efektiivsuse ja talutatavusega. Kõrvaltoimed
on peamiselt annusest sõltuvad, kusjuures kõige
rohkem esineb uimasust ja suukuivust. Neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annuseid vastavalt
kreatiniini kliirensi väärtusele vähendada. [1, 9]
Nende ravimite farmakokineetilised parameetrid
erinevad ning kuna pregabaliinil pole tiitrimisae-
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Kasutus neuropaatilise valu korral
Neuropaatilise valu puhul on kasutatavate ravimite toime avaldumine võrreldes konventsionaalsete valuvaigistitega aeglasem. Gabapentiini ja ka
pregabaliini tiitritakse vajaliku annuseni nädalaid.
Gabapentiinil on üldiselt tiitrimisaeg pikem. Kui
patsiendile on esmakordselt kirjutatud gabapentiin või pregabaliin (ka antidepressandid) neuropaatilise valu raviks, tuleks kindlasti selgitada, et
nende ravimite toime ei avaldu kohe või nii kiiresti kui tavaliste valuvaigistite puhul (MSVPA-d,
paratsetamool, opioidid). [10]
h#?#&%2(**2*, )#6*-*'-#+4/(%, 3'33467.%/, '2,
üheks näidustuseks täiskasvanul perifeerne neuropaatiline valu (nt. diabeetiline neuropaatia ja
postherpeetiline neuralgia).Samuti on välja toodud, et gabapentiinravi tuleks lõpetada järk-järgult ja patsientidel, kellel on madal kehakaal või
kehv tervis oleks vajalik annust aeglasemalt kohandada. Ka pregabaliini ravimomaduste kokku67.%/, '2, 20*+4/(4/(%, /%#/, 3*)8#/, 2%4)'&##(*$*2%,
valu. Mõlema toimeaine puhul on välja toodud,
et patsientidel võib tekkida segasusseisundeid ja
vaimseid häireid. Samas, võrreldes uimasuse ja
pearingluse esinemisega on muid kõrvaltoimeid
preparaatidel harvem. Mõlemas ravimiomaduste
3'33467.%/, '2, 60$8#, (''+4+, #224/(#-*//3%%-*+,
nii ravimi alustamise kohta kui ka neerupuudulikkuse korral. [11, 12]
Üldjuhul on neuropaatilise valuravi esmavaliku
ravimite seas nii gabapentiin kui pregabaliin. Kui
tegemist on kolmiknärvi neuralgiaga, on esmavalikuks karbamasepiin. [1, 13] On teostatud erinevaid uuringuid, et võrrelda nende kahe toimeaine
efektiivsust [2, 9].
Mitmed uuringud on hinnanud pregabaliini ja gabapentiini kasutamist neuropaatilise valu ravis.
Metaanalüüside ja väiksemate uuringute kokku67.%3/,/##?,3*22*(#+#1,%(,2%%+,('*-%#*2%+,'2,-*(mete erinevate valude puhul efektiivsed (diabeedi
valulikud komplikatsioonid, närvikahjustus, fan(''-80/%-%, 6#$41, R?)'-:#$5*#, 82%P<, h#?#&%2(**2,
on kauem turul olnud ja seega on selle toimeaine-

ga tehtud ka rohkem uuringuid. Samas on ka tehtud pregabaliini ja gabapentiini võrdlusuuringuid,
mille puhul on järeldatud, et nende efektiivsus ja
37)6#$('*-%(%,&)'R*$,'2,/#)2#2%<,i)*2%64/%3/,800?,
pregabaliini puhul mõningane suurem kehakaalu
tõus ja gabapentiini pikem tiitrimisaeg. Kuna neuropaatilise valu ravimine on keeruline, siis nende
toimeainete kasutamine ei välista vajadust teiste
neuropaatilise valu ravis kasutatavate ravimite järele, et tagada valu vähenemine. [9, 14, 15]
Gabapentiini ja pregabaliini kombineerimine
teiste valuravis kasutatavate toimeainetega
Neuropaatilise valu ravi alustatakse esimese rea
ravimiga ja tiitritakse vajalik annus. Kui oodatud
ravitoimet ühe preparaadiga ei saavutata, alustatakse ravi teise toimeainega ning tiitritakse sobiva
annuseni. Kui raviefekt saavutatakse, siis lõpetatakse esimese preparaadi kasutamine ja jätkatakse
ravi teise preparaadiga. Pregabaliini ja gabapentiini kombineeritakse teiste valuravis kasutatavate preparaatidega, kuid eelistatud on ravi ühe
toimeainega. [10]
Tihti kasutatakse ravimikombinatsioonina gaba&%2(**2*,8#,-')R*2*1,34*+,$%6*24+,'2,3#,80)5-*/%+,
kombinatsioonid: oksükodoon pregabaliiniga ja
pregabaliin lokaalse lidokaiiniga. Gabapentiini ja
-')R*2*, 3''/, 3#/4(#-*2%, 67*-#$+#?, 60;%2+#+#,
opioididest tingitud kõrvaltoimeid. Edaspidistes
uuringutes tuleks veel võrrelda gabapentiini ja
-')R*2*,3'-?*2#(/*''2*,(%*/(%,3'-?*2#(/*''2*+%ga. [1, 4, 16, 17]
Nõuandeid apteekritele patsiendi nõustamisel
Raviga alustajale on esmatähtis selgitada pregabaliini ja gabapentiini toime erinevust tavalistest
valuvaigistitest. Nagu eelnevalt kirjeldatud, gabapentiini ja pregabaliini vajaliku annuseni tiitrimine võib kesta nädalaid. Seega võib toime avalduda
alles mitu nädalat pärast ravi algust. [13]
Pregabaliin ja gabapentiin võivad põhjustada unisust ja pearinglust. Ravimiga harjumine võtab
aega ja ravi alguses tuleks vältida tegevusi, mis
vajavad koordinatsiooni ja täielikku keskendumist, nagu autoga sõitmine. Vähem levinud kõrvaltoimed on tursed, värinad, väsimus, kaalu tõus
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ga, võib sellest toimeainest saada kiirema valuvaigistava efekti [1].
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ja müalgia. Kui patsiendil tekib ravimite võtmisega seoses lööbeid, palavikku või muid ülitundlik34/20;(%1,/**/,(4$%3/,3**)%/(*,67.#,:;%2+4/(,#)/(*ga või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.
Samuti tuleks teavitada arsti, kui esinevad ebatavalised tujumuutused või süveneb depressioon.
Koos gabapentiini ja pregabaliiniga tuleks vältida
alkoholi ja teiste kesknärvisüsteemi depressantide
kasutamist, kuna süveneb sedatiivne efekt. Mõlema ravimi puhul tuleks vältida ravikuuri järsku
lõpetamist, kuna kõrvaltoimed võivad süveneda.
[13]

N',/4)5*_#$,&#(*%2(/,?%2%R(,a)'-,&%)*'&%)#(*6%,5#?#&%2(*2p&)%5#?#$*2q,g,/m/(%-#(*_,)%6*%k,'a,%r_#_m,#2+,/#a%(m<,
Anesth Analg, 2007. 104(6): p. 1545-56, table of contents.
7. Inc., T.H.A. Micromedex 2.0. [cited 2014 23.10]; Availab$%, a)'-C, ;.&Cppkkk<-*_)'-%+%s/'$4(*'2/<_'-p-*_)'-%dex2/librarian/.
e<,M*$$/1,h<o<1,^%,-%_;#2*/-/,'a,#_(*'2,'a,5#?#&%2(*2,#2+,
pregabalin. Current Opinion in Pharmacology, 2006. 6(1):
p. 108 - 113.
9. Atalay, H., Solak, Y., Biyik, Z., Gaipov, A., Guney, F.,
Q4)31,M<1,j)'//O'6%)1,'&%2O$#?%$,()*#$,'a,(;%,%t%_(/,'a,5#bapentin versus pregabalin on painful peripheral neuropathy and health-related quality of life in haemodialysis

Kokkuvõte

patients. Clin Drug Investig, 2013. 33(6): p. 401-8.
10. Health, W.K. UpToDate. 23.10.2014]; Available from:
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Gabapentiini ja pregabaliini kasutus neuropaatilise valu ravis on põhjendatud ja tagab patsientidele parema elukvaliteedi. Nende kahe toimeaine
efektiivsus on sarnane ja esinevad ka sarnased
kõrvaltoimed. Ravi alustamisel on oluline patsienti nõustada toime alguse ja kõrvaltoimete osas.
Neid antikonvulsante on võimalik kombineerida
ka teiste valuravis kasutatavate ravimitega. Tulevikus peaks veel uurima kirjeldatud toimeainete
kombinatsioonivõimalusi teiste ravimitega.

;.&Cppkkk<4&('+#(%<_'-<
cc<, u1, v<, 9m)*_#, MTj<, , bw<cx<bxcyfz, g6#*$#?$%, a)'-C, ;.&Cpp
www.sam.ee.
12. II, R. Neurontin SPC. 23.10.2014]; Available from:
;.&Cppkkk</#-<%%<
13. Inc., T.H.A. Micromedex 2.0. 23.10.2014]; Available
a)'-C,

;.&Cppkkk<-*_)'-%+%s/'$4(*'2/<_'-p-*_)'-%-

dex2/librarian/.
cy<, ='')%1, v<g<1, l*t%21, T<, o<1, N%))m1, M<1, Q'%$$%1, Q<1, v*_%1,
g<, M<1, h#?#&%2(*2, a'), _;)'2*_, 2%4)'&#(;*_, &#*2, #2+, R?romyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2014. 4:
p. CD007938.
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15 aastat Farmaatsiaterminoloogia
ekspertkomisjoni
Toivo Hinrikus

Sarnaselt teistele erialadele hoogustus terminoloogia
areng ka farmaatsias seoses eestikeelse õppetöö algusega ülikoolis 1919. aastal. Ajakirjades Pharmacia (alustas 1920) ja Eesti Rohuteadlane (alustas 1926) ilmus
#%5O#8#$(,#)(*3$%*+,/%$,(%%-#$,•,(%;(*,%.%&#2%34*+,44(%,
oskussõnade loomiseks ja võõrkeelsete eestistamiseks.
Enamasti oli see seotud 1937. a ilmunud Eesti farma3'&S#,%.%6#$-*/(#-*/%5#<,i+#/*2%,a#)-##(/*#(%)-*2'loogia korrastamine ja rikastamine nõukogude perioodil toimus põhiliselt õppetöö tarbeks üksikautorite või
väikeste autorikollektiivide tööna õpikute, loengute,
juhendite ja käsiraamatute koostamisel. Ulatuslikum
töö nii farmaatsia kui ka meditsiini oskussõnade korrastamisel algas 1994. a seoses ravimite käsiraamatu
Pharmaca Estica perioodilise väljaande ilmuma hakkamisega.
1999. a 30. juunil moodustati Ravimiameti peadirektori poolt Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon
Ravimiseaduse täitmiseks ning seoses vajadusega
kaasajastada ja korrastada farmaatsiaalast eestikeelset terminoloogiat Euroopa Liidus kehtivate vastavate
tavade alusel. Korraliste töökoosolekutega (üks kord
kuus, kümme korda aastas) tehti algust juba sama

aasta septembris. Seega septembris 2014. a möödus
15 aastat ekspertkomisjoni töö algusest. Mahukama
tööna valmis 2010. a käsiraamat FARMAATSIATERMINOLOOGIA. Euroopa farmakopöa ravimvormid,
manustamisviisid, pakendid ja droogid. ATC süsteemid. Koostajad: Toivo Hinrikus, Mailis Jaamaste, Eveli
W*3#/1,T%%(O€%22,W*25*/%&&1,V.,9#*4/1,g*2,v##$1,M#2der Sepp, Ave-Ly Toomvap, Peep Veski, Daisy Volmer.
Tartu, Ravimiamet, 2010 (256 lk, 4030 märksõna).
Alates 2007. a on Tartu Ülikoolis proviisoriõppe kavas
õppeaine farmaatsiaterminoloogia.
Juuresolev foto on tehtud 24. septembril 2014 ja sellel
on Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjoni liikmed
(vasakult) Ain Raal (TÜ farmaatsia instituudi farmakognoosia dotsent), Peep Veski (TÜ farmaatsia instituudi ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia professor),
V.,9#*4/,Lv#6*-*#-%(*,)#6*-*';4(4/%,'/#3'22#,84;#taja), Ave-Ly Toomvap (Ravimiameti müügilubade osakonna veterinaarravimite juhtivspetsialist), Signe Leito
(Ravimiameti labori juhataja asetäitja), Daisy Volmer
(TÜ farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia dotsent),
Andres Soosaar (Verbitas OÜ), Toivo Hinrikus (TÜ
farmaatsia instituudi farmatseutilise keemia emeriitdotsent). Nüüdseks on 1. oktoobril lahkunud prof. Peep
Veskit ekspertkomisonis asendamas Karin Kogermann
(TÜ farmaatsia instituudi farmaatsia vanemteadur).
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Iga keele oluliseks osaks on erialaterminoloogia. Enamikel erialadel on eesti keeles seda arendatud üle saja
aasta.
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Professor Peep Veski
10.01.1950-01.10.2014
Meie hulgast on lahkunud Tartu Ülikooli farmaatsia
instituudi juhataja professor Peep Veski. Armastatud
õppejõu, kolleegi ja sõbra lahkumine on valus kaotus nii Eesti kui ka Euroopa farmaatsiaüldsusele.

In Memoriam

Sündinud Kohtla-Nõmmel, lõpetanud Kohtla-Järve I
Keskkooli, astus ta Tartu Riiklikku Ülikooli 1968.a.
farmaatsiat õppima, kuid pole siiski TÜ vilistlane,
vaid lõpetas 1975.a. Ungaris Budapesti Semmelweisi
Arstiteaduste Ülikooli proviisori kutsega. Ka järgnevad viis aastat õppis ja töötas Peep Veski Budapestis, kaitstes väitekirjaga kannabinoididest erinevates
kanepivarieteetides bioloogiateaduste kandidaadi
kraadi Ungari Teaduste Akadeemias 1980. aastal.
V-#, ?*'a#)-##(/*#, #$#/%, +'3(')*(SS, !W76#+%, `%$#tiinkapslite ja naatriumalginaatide kasutamine peroraalsete prolongeeritud toimega preparaatide valmistamisel” kaitses Peep Veski Helsingi Ülikoolis
1994.a.
Aastal 1994 kinnitati ta galeenilise farmaatsia erakorralise professori kohale Tartu Ülikoolis ning
aastal 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia
korraliseks professoriks ning ühtlasi TÜ farmaatsia instituudi juhatajaks. Olles aastatel 1998-2002
ka arstiteaduskonna prodekaan, jätkas ta instituudi
juhtimist käesoleva ajani, täites samal ajal nii proviisorite magistriõppe kui ka doktoriõppe programmijuhi ülesandeid. Oma suurimaks väljakutseks pidas
ta farmaatsia instituudile uute ruumide ehitamist,
kuhu koliti 2005.a., ning nende ruumide sisustamist
kaasaegse teadusaparatuuriga ja noore farmaatsiateadlaste põlvkonna kasvatamist.
Alates 1996.a. oli prof. Veski aktiivne Euroopa farmakopöa erinevates komisjonides ja töögruppides,
töötas konsultandina Eesti Ravimiametis, kuulus
mitmete farmaatsiaväljaannete toimetustesse ning
oli valitud erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide juhatustesse. Ta oli Eesti Akadeemilise
Farmaatsia Seltsi asutajaliige ning kauaaegne juht.
Prof. Veski osales aktiivselt rahvusvaheliste konverentside korraldamises nii Eestis kui ka Euroopas.

Rahvusvaheliselt hinnatakse eriti kõrgelt tema panust farmaatsiahariduse edendamisel ning hariduse
kvaliteedi kindlustamise süsteemide väljaarendamisel. Farmaatsiahariduse edendamise eest omistati
talle Madriidi Complutense Ülikooli medal (2006)
ning Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus
(2010).
Kui aastatel 1975-1989 tegeles prof. Veski farmakog2''/*#, 8#, >:('3%%-*#, #$#/(%, 44)*254(%5#1, /**/, #$#(%/,
1990.a. keskendus ta biofarmaatsiale ning farmatseutilise tehnoloogia alasele teadustööle, huvitudes
&%#-*/%$(, )#6*#*2%, 6#?#2%-*/%, -'+*R(/%%)*-*/%/(1,
ravimvormide disainimisest, kronobiofarmatseuti$*/(%/(, 44)*254(%/(1, >::/*3#$*/%/(, a#)-##(/*#/(1, (#;3%,
faasi omadustest ning struktuuranalüüsist, looduslikku päritolu abiainetest (kitosaan, alginaadid, ligniin
jne) ja nanotehnoloogiast. 2003.a. valiti prof. Veski
Hispaania Kuningliku Akadeemia korrespondentliikmeks ning 2013.a. promoveeriti Semmelweisi Ülikooli audoktoriks. P. Veskit on tunnustatud Euroopa
Farmaatsiatööstuse Assotsiatsioonide Föderatsiooni
auhinnaga, TÜ arstiteaduskonna ja TÜ medaliga.
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Peep Veski oli sihikindel, nõudlik nii enese kui ka
teiste suhtes, samas abivalmis ning südamlik, tohutu töö- ja õppimisvõimega, erudeeritud õpetaja, kes
oli eeskujuks nii kolleegidele kui ka üliõpilastele.
Taastunud oma raskest haigusest, jätkas ta endise
entusiasmiga farmaatsiahariduse arendamist, pühendades kogu oma jõu TÜ farmaatsia instituudi
arengule ja püsimajäämisele. Oma paljude tegevuste
kõrval jõudis ta aastaid laulda Tartu Akadeemilises
Meeskooris, ehitada ise oma perele suvekodu ja olla
hea abikaasa, isa oma tütardele ning vanaisa kolmele
lapselapsele.
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Mälestus armastatud õpetajast ja kolleegist jääb
meiega!
Farmaatsia instituudi kolleegide nimel
Urve Paaver
Prof. Veski on maetud Ülikooli kalmistule (N 58°
23,594’ E 26° 43,720’). Tema haua juurde jõudmiseks
tuleb siseneda Raadi kalmistu peaväravast ja pöörata vahetult pärast kabelihoonet viida „J.Simm“ (jt)
juurest paremale, minna edasi 110 m, pöörata kahe
elupuu juurest vasakule ja minna veel u 20 m.

Järgnevalt saavad oma meenutusteks sõna õige erinevad inimesed,
kes meenutavad prof. Veskit igaüks isemoodi ja oma nurga alt.

Professor Peep Veskiga seovad mind mitmed õppeaastad Tartu Ülikoolis, alustades farmaatsia-alasest
tavaõppest (1988-1993) kuni magistri- (1993-1995)
ja doktoriõppeni (1995-2000) välja, kus minu juhendajaks oli just Peep Veski. Kuna aastatel 1995-2000
olid Farmaatsia instituudis võimalused täiendõppeks
ning uurimistöödeks suhteliselt piiratud, siis taotlesin Peebu soovitusel ja igakülgsel kaasabil mitmeid
välisstipendiume. Taotlused said positiivsed lahendused ja nii jätkasin õpinguid põhjamaade ülikoolide juures. Kokku töötasin teadusprojektide kallal
kolmes erinevas laboris Helsingis, Uppsalas ja Kopenhaagenis. Vahepeale jäid lühemad tööperioodid
Tartus.
Ka need lühikesed tööperioodid olid väga innustavad, kuna Peep varus alati küllaldaselt aega minu
uurimistulemuste põhjalikuks aruteluks ja analüüsiks, jagades oma kogemusi ja andes uusi soovitusi.
Lisaks oskas ta rääkida oma mõtetest, plaanidest ja
instituudis toimuvast nii, et ma alati tundsin end osana Farmaatsia instituudist, olgugi et viibimisaeg Tartus oli nii lühike. Kui praktiline uurimistööde osa välisülikoolide juures sai valmis, siis oli Peep igakülgse

nõu ja jõuga
abiks ka dissertatsiooni
kokkukirjutamisel. Algselt
oli kirjatöödega alustamine
minu
jaoks
vaevaline.
Ükskord, kui
Peebule seda
kurtsin, andis
ta mulle soovituse, mis on
sügavale mällu salvestunud
ja mida järgides olen teadusartikleid kirjutanud ja
%.%3#2+%*+, %.%, 6#$-*/(#24+, 2::+/%3/, 84?#, $*5*, c‚,
aastat. Peep ütles: “Ega kirjatööd ei pea alati alustama algusest!” See lihtne tõde, mis kehtib tegelikult
*5#,%.%67(-*/%,844)%/1,/##+#?,8#,#*(#?,-*2+,%$4/,/**#ni. Jagan seda tööl alluvatega ja kodus oma lastega,
lisades alati – nii ütles minu õpetaja ja juhendaja
professor Peep Veski.

@ABAC,AƒY,\GEXDG

Peep Veski minu õpetajana ja
juhendajana

Head suhted ja sidemed Peebuga säilusid läbi aastate
ka peale minu Eestist lahkumist. Eelkõige e-meili ja

Haridus

Professor Peep Veski meie meenutustes
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Skype teel, kuid aeg-ajalt õnnestus ka isiklikult kohtuda. Peep tundis alati huvi nii minu pere käekäigu
kui ka mu töiste tegemiste vastu, tihti üllatades väga
/&%(/**„*/(%, 3:/*-4/(%5#, -72%, (%#+4/&)'8%3(*, 3';(#1,-*$$%/(,%%$-*/(%$,3')+#+%$,84.4,'$24+<,Q#,'$*,/%+#,
&)'?$%%-*,-7.%/,%+#/*,#)4(#24+,8#,44)*/,/**/1,-*/,#/jast vahepeal saanud on. Farmaatsia instituudi areng
ja tublid noored inimesed – tudengid ja doktorandid
- olid tema teine meelisteema ja rõõmustasime koos,
et neid ikka jagus! Usun siiralt, et need noored, kes
on aastate jooksul Peep Veski käe all õppinud või
teadustööd teinud, on saanud temalt inspiratsiooni,
innustust ja tuge ning jäänud Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi patriootideks olenemata sellest,
kus maailma otsas nad parasjagu ka ei viibiks.
Eve-Irene Lepist, Gilead Sciences, Inc. ravimite metabolismi ja farmakokineetika vanemteadur, USA, PhD

Haridus

Lahkus õpetaja ja sõber
Ma ei olnud küll oma ülikooliõpingute ajal tema
õpilane, kuid pean prof. Peep Veskit oma peamiseks
Õpetajaks. Minu esimene eredam mälestus pärineb
1981. aastast, kui ma värskelt ülikooli tööle tulnuna
osalesin farmatseutide II kongressil ning Tallinnast
(#5#/*/7*+4$, /#.4/*2, ?4//*/, */(4-#, T%%?4, 37)6#$%<,
Olime seni vaid viisakalt teretanud, kuid siis tekkis vestlus nagu iseenesest ning rääkisime kogu tee
elust, valikutest, eesmärkidest, haridusest ja haritusest. Mind haaras kaasa tema lai silmaring, soe suhtumine vestluspartnerisse ning paljude seisukohtade
kokkulangevus minu mõtetega.
Vahepealsetel aastatel toimetas tema keemiahoone
II korrusel ravimite tehnoloogia õppetoolis, käis
Helsingi vahet ning kaitses doktoritöö, mina olin IV
korrusel farmakognostide juures või kasvatasin kodus lapsi, kokkupuuted olid põgusad ning pikemaid
vestlusi meelde ei tule, kuid pärast seda, kui Peebust
sai professor ja farmaatsia instituudi juhataja, kaasas
ta mind erinevate ürituste organiseerimisse. Esimene ülesanne oli hoolitseda Arstiteaduskonna päeva
raames iseseisva farmaatsiasessiooni läbiviimisel nö
praktilise ja sotsiaalse poole eest – panna kinni ruumid, registreerida osavõtjad, korraldada toitlustamine. Järgmise konverentsi eel ülesannete jagamisel
jäi organisatoorne pool jälle mulle ning kui püüdsin
vastu vaielda, siis ütles Peep, et kes midagi hästi teeb,

Urve Paaver ja Peep Veski Barcelonas PBP 6. maailmakonverentsil 2008

see jääbki neid asju tegema ja saab ülesandeid juurde. See oli tema hinnang ja kiitus. Kes midagi hästi
(%5*1,/%+#,(#,4/#$+#/,8#,3##/#/,'-#,%.%67(-*/(%//%<,
Mälu oli tal hämmastav ja kui ta siis 2005. a. Siofokis peetud esimese BBBB konverentsi kohvipausi
ajal pöördus vestluses minuga tagasi nendesamade
teemade juurde, millest rääkisime üle kahekümne
aasta tagasi öisel bussisõidul Tallinnast Tartusse,
olin ma keeletu. Peep Veski on korduvalt öelnud,
et kahekümneaastast tuleb õpetada, kolmekümnest
tuleb suunata, neljakümnest toetada ning viiekümnest julgustada… Seda ta tegigi – toetas ja julgustas
ka mind uuesti õppima, tegema kannapööret eri#$#,/%%/1,2##/-#,(%#+4/(SS,844)+%1,-*.%,424/(#+%/,
vana, olema avatud uuele.
Viimastel aastatel vestlesime sageli küll erialastel,
küll elu-olulistel ja globaalsetelgi teemadel, tema
suur lugemus ja erudeeritus oli inspireeriv. On olemas tuhandeid sõnu, et väljendada rõõmu, kuid alati
tuleb puudus sõnadest, et väljendada kurbust, mida
me tunneme. Langetan vaikses leinas pea…, olen
kaotanud Õpetaja ja Sõbra.
Urve Paaver, TÜ farmaatsia instituudi farmatseutilise tehnoloogia vanemaassistent, MSci
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Astusin Tartu Ülikooli proviisoriõppesse 1999. aastal ja mäletan sellest ajast Prof. Veskit, kuid lähem
tutvus temaga algas mõned aastad hiljem farmatseutilise tehnoloogia loengutes. Ta oli väga eriline
õppejõud, ma imetlesin alati tema loengupidamise
oskust. Tal olid kaasas vaid mõned märkmed ja kogu
jutu rääkis ta peast, esitades infot arusaadavalt ja
kontrollides iga oma sõna ning kasutades termineid
eksimatu täpsusega. Ma hindasin tema juures väga
seda, et ta pidas üliõpilastest lugu ning ei rõhutanud
kunagi oma kõrget positsiooni. Oma suure kogemustepagasiga oskas ta teisi ära kuulata ja nendega
vesteldes panna inimest tundma end olulisena.
Prof. Peep Veski teadustöö oli laiahaardeline, teadmistepagas mitmekülgne. Alustanud farmakognoosiast jäi tema põhitegevuseks siiski farmatseutilise tehnoloogia ja biofarmaatsia alane uurimistöö.
Ta pidas oluliseks, et inimesed õpiksid, hariksid ja
täiendaksid end pidevalt, ta tegi seda ise ning ootas ka oma üliõpilastelt ja kolleegidelt. Muutustega
tuleb kaasa minna, asju tuleb vaadata nii lähemalt
kui ka kaugemalt, siis toimub areng ja säilub järjepidevus. „Las noored õpivad, noored peavadki õppima
ja arenema,“ oli üks ta lemmikütlusi. Osava õpetaja
8#,84;%2+#8#2#,34842+#/,&)'a,"%/3*,-4,-7.%-##*$-#,/%$$%/,/442#/1,%(,'/3#3/*2,600)(4/(#+#,>::/*3#$*/%,
farmaatsia olulisust farmaatsias ning seletada ravimvormide ja ravimpreparaatide disainimise ning valmistamise ajal toimuvaid protsesse/interaktsioone
molekulaarsel tasemel ning nende protsesside mõju
ravimite toime avaldumisele.
Teadlasena oli prof. P. Veskil erakordne võime asju
%.%,20;#,2*25,;*22#(#,#/8#+%,(4$%6*3430*34<,Q%#+4/%/,'2,6#8#,22,%.%,%224/(#+#1,-*/,'2,#3(4##$2%,2*25,
osata selles suunas ka teadustööd juhtida. See oskus
oli tal olemas nii teadustöö suundi planeerides, instituuti juhtides/ehitades kui ka farmaatsia õppekava
arendades. Kolleegina oli ta väga toetav, abivalmis
ja usaldusväärne inimene. Isegi tema raske haiguse
ajal, kui me vestlesime telefonis või kirjutasime, siis
esimene küsimus oli alati, kuidas ma saan sind aidata või mida saaksin sinu heaks teha?
Kahjuks sain kolleegina tema kõrval olla liiga vähe
aega. Prof. Veski oli imetlusväärne inimene, kes oli

mulle ja usun, ka teistele kolleegidele, suureks eeskujuks. Pühenduseks mulle kingitud raamatusse kirjutas ta: „Tee seda, millesse sa usud ja usu seda, mida
(%%+‡ˆ‰,V$%2,&::+24+,/%+#,-7(%(,80)5*+#,8#,$''+#2,
sellest ka edaspidi tuge saada. Usun, et prof. Veski
järgis just seda lauset ka oma eluteel…
Karin Kogermann, TÜ farmaatsia instituudi farmaatsia vanemteadur, PhD

Mälestus Peep Veskist
Isiklik tutvus prof. Peep Veskiga algas mul neljandal
kursusel, kui meil käivitus farmatseutilise tehnoloogia kursus. Taustast ma palju ei teadnud, ainult
seda, et tegu on meie instituudi juhatajaga, kes oskab vähemalt viit keelt ning lõpetas Ungaris ülikooli.
M%$$*2%,*2a',80*,-4$$%,-%%$+%,+)<,"#$$',=#.'$(,(%*/%$,
kursusel abiainete loengus.
Enne tehnoloogia loengule minekut vaatasin läbi
loenguslaidid ning mis mind kohe pani imestama õppematerjalis oli ainult 15 slaidi, minu arusaama
80)5*, 67*/, 2%*+, %.%, 3#2+#, 37*5%/(, 342*, 3'$-%3:-ne minuti jooksul. Mida me hakkame edasi tegema?
Saame varem ära? Tulles loengule selgus, et slaide
piisas ja viimaseid nendest pidime läbi töötama järgmise loengu alguses. Kursuse jaoks oli see suur üllatus.
Kuna õppeaine oli üsnagi komplitseeritud ja tegu oli
Farmaatsia instituudi peamise uurimisvaldkonnaga,
võtsin õppeainet tõsiselt. Kohustusliku kirjanduse
nimekiri ei olnud suur, aga väga mahukas. Peab ära
märkima, et instituudi raamatukogu on selleks häs(*,%.%,6#$-*/(#(4+,2*25,&44+4/(,7&&%3*)8#2+4/%/,%*,
olnud. Prof. Peep Veski mainis, et umbes kolmandik
kukuvad eksamil läbi ning ta planeerib läbi viia suulise eksami. Õnneks kõik jäi samaks ning õppeaine
lõppes kirjaliku eksamiga ning üllatavalt palju oli
häid hindeid.
Järgnev tihedam kokkupuude prof. Peep Veskiga
oli minu diplomitöö raames, nimelt kui töö oli valmimas, tekkis küsimus retsensendi osas ning minu
juhendajad Anna Penkina ning Jyrki Heinamäki te5*+, %.%&#2%34, )003*+#, *2/(*(44+*, 84;#(#8#5#<, g%5#,
oli vähe ning pidin otsustama, järgmine päev läksin
professori juurde. Kuna reeglina professor kaitsmis-
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tel ei osale ja veel vähem retsenseerib töid, olin valmis eitavaks vastuseks. Kuid minu üllatuseks, pärast
lühidat ülevaadet minu tööst ning järgnevat kerget
diskussiooni, sain tundma hoopis teist professorit,
kes oli energiline, uudishimulik ning väga sõbralik
ja hea huumorimeelega.
Peale kohtumist, täis motivatsiooni, lõpetasin diplomitöö koostamise ja saatsin selle lõplikult vormistatuna trükki. Nii oli mul ülikooli lõpukursusel au
tunda Peep Veskit kui inimest - igati toetavat, rõõmsameelset ning meeldivat kaassuhtlejat.
Kristian Semjonov, TÜ farmaatsia instituudi doktorant

Prof. Peep Veski:
“Ravimpreparaadi keskne õpe
tagab unikaalse kompetentsi!”

Haridus

Mõtiskledes meie lahkunud õpetaja prof. Peep Veski sõnumi üle meile ja tulevastele proviisoritele,
-%%24?, (%-#, %.%3#22%, i%/(*, ~#)-##(/*#, M%$(/*, /:giskoosolekul “Farmaatsiaharidus Eestis ja Euroopas”, mille lugupeetud professor pidas 8. novembril
2012 Tartus. Farmaatsiaõpet analüüsides püstitas
ta järgmised küsimused: a) mida ootab farmaatsia
proviisoriõppe lõpetanutelt, b) mida ootab ühiskond
proviisoriõppe lõpetanutelt, c) kas proviisoreid val-*/(#(#3/%, %.%, 6#*+, a#)-##(/*#, 8#'3/, 2*251, +P, 3#/,
tegemist on kutseõppe või universitas`e printsiibil
antava haridusega?
Prof. Veski tõdes, et tänane Eesti farmaatsia on
valdavalt apteegifarmaatsia. Kuna Eestis puudub
märkimisväärne farmaatsiatööstus, on juhtiv osakaal just apteegifarmaatsial, mis tingib ka apteegikeskse õppekava. Kommenteerides küsimust, mida
ootab ühiskond meie proviisoriõppe lõpetanutelt
(ehk farmaatsialt), rõhutas prof. Veski, et ühiskond
ootab meilt eelkõige ravimite tundmist. Just ravimite ja toimeainete mõistmine ning tundmine annab
proviisoritele erilise ja unikaalse kompetentsi, mida
:3/3*,(%*2%,(%)6*/;'*4,6#$+3'2+,%*,'-#<,M%%(7.4,(4leks meil proviisoritena keskenduda eelkõige just
ravimpreparaadi omaduste, toime ja kasutamise
tundmaõppimisele. Lähtuda tuleks loogikast, et tugevdada ja arenda seda, mis meid teistest tervishoiu
valdkondadest eristab ning milles me juba niigi teis-

test tugevamad oleme. Ka riik ja ühiskond vajavad
eelkõige meie ravimite alaseid teadmisi.
Kogu arenenud maailmas suureneb kliinilise farmaatsia osakaal. Selleks, et meie ravimitealased
teadmised oleksid eeskujulikud ning et farmaatsia
rolli mõistaks ka ühiskond, tuleb veel palju ära teha
– eelkõige ravimpreparaatide alaste teadmiste süvendamises ning nende pidevas kaasajastamises.
„Proviisor peab omama põhjalikke teadmisi biofar-##(/*#/(1,?*'3%%-*#/(1,a#)-#3'$''5*#/(,8#,>:/*'$''5*#/(1,/#-4(*,)#6*-*(%,>::/*3#$*/(%/(1,3%%-*$*/(%/(,8#,
biofarmatseutilistest omadustest, oskama ravimpreparaate valmistada ja väljastada ning olema võimeline osutama farmatseutilist abi!“ rõhutas professor.
Jääb üle vaid selle seisukohaga nõustuda!
Jaak Koppel, Eesti Farmaatsia Seltsi president, proviisor

In Memoriam
professor Peep Veski
Ravimiamet riigiasutusena kannab hoolt rahva tervise eest ja sellepärast saan rääkida sellest, mida
prof. Veski tegi Eesti riigi ning selle ravimikasutajate heaks ja mida meil, tema kolleegidel Ravimiametis, õnnestus näha ja kogeda.
Lisaks oma igapäevatööle Tartu Ülikoolis töötas
prof. Peep Veski Ravimiameti heaks selle alguse
aastatest 90ndate algul kuni 2014. aastani. Tal olid
erakordsed teadmised ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia alal. Ravimiametis saime temalt abi ja
selgitusi eelkõige uute ja keerukate abiainete ning
nende omaduste kohta. Rääkimata sellest, et kõik
Ravimiametis töötavad proviisorid on saanud Peebult teadmised uusimatest ravimite tootmise tehnoloogiatest ja kvaliteedi aspektidest. See kõik on aidanud kaasa Eestis kasutatavate ravimite kvaliteedi
hindamisele.
Ravimiameti jaoks on hindamatu Peep Veski panus eestikeelse erialasõnavara väljatöötamisse ja
ühtlustamisse. Ta kuulus farmaatsiaterminoloogia
komisjoni selle loomisest 1999. aastal. Tema põhjalikud teadmised ja soov oma teadmisi ka jagada
oli tähelepanuväärne. Apteekrile omase täpsusega
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80$5*/,(#1,%(,%%/(*3%%$/%(%,(%)-*2*(%,8#,+%R2*(/*''2*+%,
sõnastus oleks ka sisuliselt korrektne. Samas märgin ka, et tema peen huumorimeel ilmestas mitmeid
komisjoni koosolekuid. Ravimvormide kohta käivaid termineid on üle 500, lisaks 100 erineva manustamisviisi ning 80 erineva pakendi kohta käivat
terminit. Nende terminite juures on igaühes Peebu
panus ja selle tulemusega puutuvad kokku paljud.
Farmaatsiaterminoloogia-alased tegevused ei piirdunud tal vaid Eestiga. 1996. aastast tegutses prof.
Veski Euroopa farmakopöa teemadega. Euroopa
farmakopöad kasutatakse praegu 37 Euroopa riigis,
lisaks tunnustatakse seda paljudes riikides üle maailma. Ta esindas Eestit mitmes ekspertrühmas, mis
tegelesid põhiliselt ravimvormide ja terminoloogia5#1, /%#$, +%R2%%)*(*, (0*%/(*, 44/*, )#6*-6')-%1, 67.%/,
aluseks nende loomisel kasutatud tehnoloogia. Ka
üle-Euroopaliste ekspertrühmade juhid on saatnud
oma tunnustuse tema poolt tehtud tööle.
Prof. Peep Veski panusest farmaatsiateadusesse annab aimu publikatsioonide arv, mille autor või kaasautor on Peep Veski olnud. Ja see publikatsioonide
arv on muljetavaldav. Suur on ka teemade hulk, millest Peep Veski huvitus ja millega ta tegeles – alus(#+%/, '-#$, #8#$, a#)-#3'52''/*#, 8#, >:('3%%-*#5#,
ning hiljem biofarmaatsia ja ravimite tehnoloogia
erinevate aspektidega.

Isikliku kogemusena saan ütelda, et mulle oli alati
muljetavaldav, kui hooliv oli Peep oma eriala, oma
kolleegide, oma vestluspartneri ja eelkõige oma perekonna suhtes.
Kristin Raudsepp, Ravimiameti peadirektor

Minu kursusekaaslane Peep Veski
Ungari farmaatsiaüldsusele oli teade prof. Peep Veski ootamatust surmast ehmatav ja šokeeriv. Tunneme suurt kurbust, et 1. oktoobril lahkus meie seast
rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, ungari kolleegide kaasteeline ja sõber. Tema 40 aastat kestnud
õppe- ja teadustöö panus meie eriala arendamisele
on asendamatu. Tema töö- ja elueetika on kõikidele eeskujuks. Vaatamata (või tänu) oma tugevale ja
kompromissitule isiksusele, oli ta kolleegide poolt
armastatud ja hinnatud. Nii ülikoolis kui ka paljudes rahvusvahelistes töögruppides ja nõukogudes
tegutsedes näitas ta üles suurt töövõimet, korrektsust, austust oma eriala vastu. Seda kõike andis ta ka
edasi nooremale põlvkonnale. Ta toetas alati kõike,
mis viitas professionaalsusele, eetilisusele ja mis oli
suunatud tulevikku.
Proviisori kutse omandasime Peep Veskiga koos
Budapestis Semmelweisi Ülikoolis. Olime küll kur-
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susekaaslased, kuid kuna ühel kursusel oli meid
125, siis tookord meil tihedamaid kontakte omavahel välja ei kujunenud. Hiljem, juba kolleegidena
ja instituutide juhtidena, leidsime teineteist uuesti
ka kui head sõbrad. Jagasime ühiseid väärtusi ja
arusaamu, meie koostöö kujunes väga tihedaks ja
tulemuslikuks.
Peep sidus kogu oma ülikoolijärgse elu oma «teise
kodumaa» Ungariga. Ta kaitses kandidaadikraadi
Ungari Teaduste Akadeemias, tegi pidevalt koostööd paljude Ungari erialainstitutsioonidega, kolleegidega, endiste õppejõududega. Ta oli üks EestiSoome-Ungari Farmaatsia Seltsi taaselustajaid 1991.
aastal, BBBB konverentsidesarja looja ja organiseerija, oli Eesti-Ungari sõprusühingu esimees Tartus.

Haridus

Peep oli alati uhke selle üle, et olles eestlane, on
ta samaaegselt ka ungari proviisor. Tema elu oli
seotud paralleelselt Semmelweisi Ülikooli ja Tartu
alma mater’iga. Peep oli üle 170 teadusliku artikli
autor või kaasautor, paljude rahvusvaheliste ja kodumaiste konverentside organiseerija või kutsutud
lektor. Ta oli minu poolt organiseeritud rahvusvahelise bioekvivalentsuse töögrupi nõukogu alaline
liige ja osaleja konverentsidel. Peep jõudis veel val-*/, 3*)84(#+#, #)(*3$*, 2%*+, %.%67(-*/*, 3#8#/(#6#//%,
raamatusse, kuid kahjuks ei antud talle enam aega
näha selle ilmumist. Eriliseks auks oli Peebule tema
elutöö tunnustamine Semmelweisi Ülikooli poolt.
2013. aastal anti talle Budapestis pidulikult Doctor
Honoris Causa aunimetus.
Ungari proviisorid jäävad prof. Peep Veskit mäletama austuse ja suure soojusega.
Imre Klebovich, professor, PhD, Semmelweisi Ülikool, Ungari

Mõned sõnad kallist Peebust
1. oktoobril kaotasime me kalli sõbra, hinnatud
kolleegi, austatud õppejõu ja suure mehe professor
Peep Veski. Igal maal kasvavad omad liidrid, kes
ületavad rahvuslikke piire, kelle saavutused, reputatsioon ja staatus omal erialal muutuvad rahvusvaheliseks ja tõeliselt globaalseks. Eesti jaoks oli
selleks meheks farmaatsia erialal professor Peep
Veski.

Filiz Hincal ja Peep Veski

Me kohtusime temaga esimest korda siis, kui meid
valiti EAFP (European Association of Faculties of
Pharmacy – Euroopa Farmaatsia Fakulteetide Assotsiatsioon) tegevjuhatuse liikmeteks. Meid hämmastas, et ta ei rääkinud palju, ent kui rääkis, siis
analüüsis ta olukorda väga täpselt ja aitas jõuda
soovitud väljundi või tulemuseni. Paljudel meist,
sealhulgas ka meil, on just tänu temale olnud võimalus tutvuda ja imetleda Tartu farmaatsiahariduse õppekava, farmaatsiateaduse arengut ja Eestit
üldiselt. Nende pikkade aastate jooksul oli meil
üheskoos töötades, üheskoos arutledes ning reisides ja nautides koos tema kalli abikaasa Tiiaga
ühist seltskonda, võimalus õppida teda lähemalt
tundma.
Peep suri pärast pikka võitlust raske haigusega
suhteliselt noorelt. Ta oli suurepärane õppejõud
ja teadlane, kelle tööd iseloomustas inimlikkus –
vaikne, tagasihoidlik ja mõtlik mees ning armastav isa. Oleme kindlad, et tema meelekindlus ning
väsimatu pühendumine tugeva ja kaasaegse farmaatsiahariduse loomisel Eestis jääb alatiseks hinnatuks. Tema pärandit jäävad edasi kandma tema
kolleegid ja üliõpilased. Meid on alati liigutanud
tema elu, tema võimekus ja tema saavutused ning
me jääme temast puudust tundma.
Filiz Hincal ja A. Atilla Hincal, professorid, PhD,
Türgi
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Peep Veski laulu- ja
muusikamehena

akordeoni, siis täitsid kuulajate südameid imelised
kaunid akordid.

Väljaandes „Tartu Akadeemilise Meeskoor 100“
on Peep Veski oma koorilauluaastaid meenutanud
järgmiselt: „Olin just pärast kümneaastast eemalviibimist Eestisse naasnud ja asunud tööle Tartu
Riikliku Ülikooli farmaatsia kateedrisse, kui mulle
ja minu töökaaslasele Elmar Arakule usaldati ülikooli valvamine ööl vastu 1981 aasta esimest maid.
Veetsime öö ülikooli kõige tähtsamas paigas, rektor Arnold Koobi kabinetis. Päris tühjade kätega
me sellele vastu ei läinud, meil oli Elmari koduveini
ja muudki. Täitsime oma kohustused (helistamine
ülikooli strateegilistesse punktidesse, näiteks ühiselamutesse) ja siis hakkasime millegipärast laulma.
Mäletan praeguseni, mida laulsime. Elmar tutvustas
-%%/3'')*)%&%)(4##)*z,!U42,>:$$%Š(‰,$#4$#-%,(%-#ga instituudi pidudel tänapäevalgi. “

T%%?4/(, /#*, Qg=•*, %/*-%/%, (%2')*, $#4$8#<, 9#4$4-%hena täitis ta edukalt ka koori juhatuse esimehe
kohustusi aastail 1982 – 1984 ja 1991 -1992. Peebu
3'')*$#4$4, ##/(#(%$, '$*, Qg=•*$, #)643#$(, $#4$8#*$%, 8#,
kuulajaile meeldejäävaid edukaid esinemisi Eestis,
kontsertmatkadel teistesse riikidesse ja rahvusvahe$*/(%$,3'234)//*+%$<,U%2+%,$#4$4)%*/*+%,%.%67(-*/(%$,
ja teokssaamisel ilmnesid Peebu organiseerimisvõimed. Koor võitis esikohti mitmetel rahvusvahelistel
koorilaulu konkurssidel.

M72#+%5#, !U42, >:$$%‹‰, #$5#?, -%%/:$*7&*$#/(%, $#4$4, _'+#, o#_Œ4%/, Vt%2?#_;•*, ''&%)*/(, €'t-#222*,
lood. See tempokas ja vahelduvate rütmidega joo5*$#4$,'$*,Qg=•*,3'2(/%)(*+%,3#6#/,8#,/#*,#$#(*,344$#jaskonna poolt kestva rõõmsameelse aplausi. Sellel
6#$6#-*/%, SS$, $#4$/*-%, /%+#, _'+#•(, ;%$*/(#-*/(%, 8#,
teiste laulude vahele korduvalt. Peebul oli meeldiva
tämbriga lai hääleulatus. Sellist meest vajas ja vajab
meeskoor. Sügisel läksime koos koori harjutusele.
Peep läbis kergesti koori liikmeks astuja muusikali/%+,3#(/%+<,W4*,T%%&,*2/(*(44+*,&*+4+%$,67.*/,30.%,

Ja kui küsitakse, mida annab laulu- ja muusikahuvilisele kooris laulmine, siis Peep on oma koorilaulu
##/(#*+, -%%24(#24+, 80)5-*/%$(C, !Qg=•*/, $#4$-*2%,
on minu muusikalist maitset kujundanud ja olen selle eest tänulik. Kooris õpivad lauljad häält tekitama.
Ja mis veelgi olulisem, kooris laulmine õpetab an/#-?$*/,$#4$-#1,(%*/(%5#,#)6%/(#-#,8#,/%+#,-*.%,#*nult laulmise ajal. Kooris õpitakse hindama olukordi
ja meeleolusid, neile vastavalt käituma, olema hooliv
ja tähelepanelik. Mind õpetasid kooriaastad suures
kollektiivis olema. Olin seni olnud rohkem omaette nokitseja, töötanud väga väikses kollektiivis, suhelnud tööalaselt vaid väheste inimestega. Iseäranis
õpetlikuks pean esimeheaastaid, mis mind tublisti
lihvisid“.
Elmar Arak, TÜ farmaatsia instituudi spetsialist, PhD

Haridus

Peep Veski, Elmar Arak ja Toivo Hinrikus
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Udo Margna – õnnitleme meie juubilari!

Meie juubilar on pärit Mulgimaalt, sündinud 18.
novembril 1934. aastal ja kasvanud kolmelapselises peres. Juba koolipõlves oli talle sisse harjunud
täpsus ja kord ning kuna andeid oli ta vanematelt
saanud kuhjaga, siis kujunes ka kooliaeg lühemaks kui teistel.

@ABAXC,DEDEGF,KII•YFE,YKG†A[I

On varane hommik. Päevinäinud Ladast väljub
alati korrektne, värskes triiksärgis, ülikonnas ja
lipsustatud härrasmees, meie hea kolleeg Udo
=#)52#1,/442+4+%/,8#5#-#,(#)34/%(%)*,,>:('(%)##piast.

Haridus

Udo Margna on ehe näide sellest, kui olulist rol$*, -025*6#+, %$4/, 84;4/%+<, "7(#-%, 20*(%3/, /#.4mise farmaatsia juurde – ta asus Tartu Ülikoolis
farmaatsiat õppima tänu tollasele pruudile, kes
oli oma elu otsustanud siduda farmaatsiaga. Udo
ise oleks tahtnud tudeerida hoopiski bioloogiat
või geoloogiat. Järgmine juhus viis ta kokku teise
tulevase proviisoriga, kellest sai tema abikaasa ja
laste ema.
Muhu saarele, kus Udo proviisorina „esimesed
triibulised“ sai, viis neid nõukogudeaegne ülikoolijärgne suunamine. Seal töötas ta välja populaarse antiseptilise haavasalvi rivanooli, kseroformi ja
jodoformi baasil, mida sooviti saada Muhu saare
apteegist veel pikka aega pärast noore proviisoripaari lahkumist. Meie tänase päevakangelase
meenutuste järgi võib öelda, et Muhu apteegi aeg
'$*,%)*#$#/%/,-7.%/,605#,#)%2+#6,8#,$''-*254$*2%,
ning igati tore ja meeldejääv eriti tänu sealsetele
kohalikele inimestele. Vahe mõistus, ülikoolipäevilt kaasa saadud uurimistöö kogemus, uudishimulik loomus ja huvi teadustöö vastu viisid Udo
siiski pärast kohustuslikku kahte aastat apteegis
tagasi teadustöö juurde ning esimesel võimalusel
asus ta edasi õppima aspirantuuri.
Oma sõnul elu loovaim ja viljakaim periood teadlasena möödus Udo Margnal Teaduste Akadeemia
Eksperimentaalbioloogia Instituudis taimede biokeemiat uurides. Oma esimese teaduskraadi – bioloogiakandidaadi kraadi – kaitses ta 1963. aastal
Eesti Teaduste Akadeemia, ning bioloogiadoktori

kraadi 1984. aastal Gruusia Teaduste Akadeemia
Botaanika Instituudi juures.
Aastal 1987 valiti Udo Margna Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks ja sellest ajast on ta aktiivselt
osalenud akadeemia igapäevatöös erinevatel ametikohtadel. Siiani on ta Eesti TA Toimetised. Bioloogia.
Ökoloogia toimetuskolleegiumi esimees ning aastatel
1990-1999 olnud Teaduste Akadeemia peasekretär.
Teadusmaastikul on Udo Margna praeguseni tegev
erinevates eriala- ja teadusseltsides, näiteks Euroopa
Q#*-%>:/*'$''5*+%,M%$(/1,T'$:a%2'$*/(*+%,v#;64/6#;%$*2%, Ž;%2+4/, 8&(<, V2, i%/(*, Q#*-%>:/*'$''5*+%, M%$(/*,
ellukutsuja ja esimene esimees, juhendanud mitmeid
magistri- ja doktoritöid ning avaldanud arvukalt publikatsioone.
Pärast Teaduste Akadeemia peasekretäri kohalt lahkumist pühendus ta õpetamisele, olles Tallinna Pedagoogikaülikooli (praeguse Tallinna Ülikooli) õppejõuks ja teadusnõunikuks.
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Aastast 2001 asus Udo Margna õpetama Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolis, kus tema kanda jäi botaanika, farmakognoosia, farmatseutilise keemia ja
>:('(%)##&*#, 7&%(#-*2%, 2*25, ##/(#/(, bxx‚, 3#, a#)maatsia õppetooli töö juhtimine. Udo on andnud
oma panuse rohkem kui poole tuhande farmatseudi erialasele arengule ning innustanud nii üliõpilasi
kui kolleege andma endast kõik nii erialases kui ka
ühiskondlikus elus.
2005. aasta talvel toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatavate erialade akrediteerimine, kus
farmatseudi rakendusliku kõrghariduse õppekava
sai täisakrediteeringu. Akrediteerimiseks vajaliku aruande koostamisel mängis suurt rolli Udo
süsteemne ja loogiline lähenemine ning akrediteerimiskomisjoniga vesteldes võlus ta komisjoni
liikmed oma täpselt argumenteeritud ja sarmikalt
esitatud sõnavõtuga.
Kolleegina võime Udot ainult ülivõrdes iseloomustada. Äärmiselt tähelepanelik, abivalmis, vahel liigagi põhjalik ja täpne. Inimsuhetes iseloomustab
Udot soe ja sõbralik suhtlemismaneer, lisaks ootab
tema kabinetis kolleege, üliõpilasi ja külalisi alati
kausike kommivalikuga. Samas ei raiska ta aega
aga selliste „rumaluste“ peale nagu Facebook ning
eelistab, et tema poole pöördutaks isiklikult, sest emailile vastab Udo ju alati üliviisaka, pika ja veidi
kelmika kirjaga.

Tema hoolivusest ja täpsusest saame me pidevalt
osa. Praeguseni on Udo kabineti ukse kõrval magnetid, kuhu ta kinnitab eelnevalt valmistatud sildid
teadetega, näiteks: „Olen keemialaboris“, „Olen
ruumis 310“, „Olen majas, liigun ringi“ jne jne. Lohutav on Udo suhtumine kolleegide ja üliõpilaste
väiksematesse või natuke suurematesse prohmaka(%//%1, /%/(, 2%%+, 84;(46#+, #%5O#8#$(, 84, -*.%, &#;#tahtlikkusest, vaid lihtsalt tulenevalt inimese loomusest.
Eraldi väärib äramärkimist tema erakordselt nakatav heatujulisus ja huumorimeel, samas aga ka
võime iseenda üle nalja heita. Teisalt iseloomustab
teda kompromissitu suhtumine inimlikku rumalusse ja pealiskaudsusse. Nii mõnigi meist, Udo
kolleegidest võib öelda, et on tänase juubilari toel
õpetajaks kasvanud ja tema sära paistel paremaks
inimeseks saanud.
Kallis Udo, soovime Sulle jätkuvat uudishimulikkust ja innovatiivsust! Ja me armastame Sind vaatamata sellele, et Sa ei oska mobiiliga parkida ning
keeldud uut autot ostmast!
Kolleegid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaatsia õppetoolist
November 2014

Haridus

Laborant Iivi Reisser ja Udo Margna
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Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts
tunnustas akadeemik Udo Margnat
Daisy Volmer

Haridus

Dr. Udo Margna sündis ja sai keskhariduse Viljandis.
1957 a. lõpetas ta Tartu Ülikooli proviisorina ning töötas kaks aastat Muhu apteegi juhatajana. Dr. Margna
oli 30 aastat seotud TA Eksperimentaalbioloogia Instituudiga, olles suurema osa ajast selle teadusdirektor.
Bioloogiakandidaadi kraadi biokeemia alal kaitses Udo
=#)52#,c•{w,#<,8#,?*'$''5*#+'3(')*,3)##+*,(#*-%>:/*'loogia alal 1984 a. Dr. Margna on tuntud teadlane, kel$%,44)*254+,(#*-%>:/*'$''5*#,#$#$,/%'2+46#+,(*;%+#/(*,
farmaatsiaga ja kelle teaduslikku tegevust ning muuhulgas rohkem kui 120 teadusartiklit on tunnustanud
Eesti Teaduste Akadeemia tema akadeemikuks valimisega 1987. aastal. Kolm aastat hiljem valiti Dr. Margna
Akadeemia peasekretäriks, millisel ametikohal töötas
ta kümme aastat. Alates 2001. aastast on Udo Margna

@ABAC,GFXKYE,…I[GBJAƒ

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) avaldas
2014 a. tunnustust pikaajalise panuse eest Eesti akadeemilise farmaatsia arendamisse akadeemik Udo
Margnale.

Ain Raal, Udo Margna ja Elmar Arak

tegutsenud farmaatsiaõppejõuna Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis farmatseutide koolitamisel.
EAFS-i tunnustus anti akadeemik Margnale üle tema
läheneva juubeli eel Tallinna Tervishoiukõrgkooli rahvusvahelise nädala raames toimunud üritusel 4. novembril 2014 a.

BaltPharm Forum 2015 toimub 17.-19.aprillil 2015 Pärnus
Eeloleval aastal toimuva BaltPharm Forumi korraldajaks on Eesti Farmaatsia Selts ja konverentsi
peateemaks on „Apteegiteenused täna ja homme“.
Konverents jätkab eelmisel foorumil Rezeknes, Lätis alustatud apteegiteenuste teema käsitlemist uue
vaatenurga alt. Laiendatakse seonduvate probleemide ringi ning vaadeldakse Eesti, Läti ja Leedu
kogemusi apteegiteenuste ja -lisateenuste valdkonnas. Plaanis on kutsuda ka külalisesinejaid teistest
Euroopa riikidest.
Kuna konverents toimub Eestis, siis on tegemist
unikaalse võimalusega meie enda apteekritele. Tu-

$%?, 84, )#;64/6#;%$*2%, 3'26%)%2(/, 3'84, 30.%, 2*25,
osalemine konverentsil läheb arvesse täienduskoolitusena. Oodatud on kõik huvilised Eestist, sõltumata apteegiketist või kuulumisest erialaorganisatsioonidesse.
Korraldatav konverents toimub juba 18. korda ja
nagu tavaliselt, osalevad sellel Eesti, Läti ja Leedu
erialaorganisatsioonide, riigiasutuste, apteekide
ning kõrgkoolide esindajad. Tegemist on regulaarse kokkusaamisega, mis toimub igal aastal erinevas
Balti riigis.
BaltPharm Forum 2015 korraldav toimkond
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Põhjamaade sotsiaalfarmaatsia
ja tervishoiu-uuringute ning
Põhjamaade kliinilise farmaatsia
võrgustiku konverents:

Innovatiivne,
integreeritud ja
individualiseeritud
patsiendihool

Konverents kaasab sotsiaalfarmaatsia, kliinilise farmaatsia ja tervishoiu-uuringute valdkonnas tegutsevaid üliõpilasi, noori ja kogemustega teadlasi ja praktikuid. Samuti on plaanis senisest enam kaasata erialaliitude, asutuste ja organisatsioonide esindajaid, et pakkuda koostöövõimalusi erinevate riikide teoreetikutele ja praktikutele. Konverentsi suulised ja stendiettekanded avaldatakse
rahvusvahelises teadusajakirjas – International Journal of Clinical Pharmacy.
Konverentsi teemaks on Innovatiivne, integreeritud ja individualiseeritud patsiendihool, kus rõhutatakse uuenduste ja koostöö vajalikkust nii hariduses, teaduses kui ka igapäevapraktikas. Konverentsil käsitletakse järgmisi teemasid:
!"Uuendused farmaatsiateaduses ja praktikas
!"Erialasisesed ja erialadevahelised küsimused ning farmaatsiaharidus
!"Tervishoiuteenused ja proviisori tegevus
!"Farmakoökonoomika ja ravimipoliitika
!"Eetikaküsimused farmaatsias
!"Sotsiaalsed ja kultuuridevahelised küsimused
!"Ravimite kasutamine ja sellega seotud käitumine
(ka. ravimikasutaja perspektiiv)
!"Patsientide ohutus ja farmakoepidemioloogia
!"Ravimid ja tervisealane teave
!"Kliiniline farmaatsia
Teeside esitamise tähtaeg on 15. detsember 2014.
Varajase registreerimise tähtaeg on 15. märts 2015.
Lisainfo saamiseks külastage konverentsi kodulehte aadressil
www.nspc2015.com
Tere tulemast konverentsile!
Teadus- ja korralduskomitee nimel
Dr. Daisy Volmer
TÜ farmaatsia instituut,
Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts
daisy.volmer@ut.ee

Sündmus

3.-5. juunini 2015 toimub Dorpati konverentsikeskuses Põhjamaade sotsiaalfarmaatsia ja tervishoiu-uuringute konverents. Kui nimetatud üritus leiab aset
seitsmendat korda, siis ühiskonverents Põhjamaade kliinilise farmaatsia võrgustikuga toimub teist korda. Eestis toimub selline foorum esmakordselt.
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Toimus EFS sügiskoosolek.
Jaak Koppel, EFS president

13. novembril 2014. a. toimus Tartus traditsiooniline
Eesti Farmaatsia Seltsi sügiskoosolek. Vanasse kodusesse korp! Fraternitas Liviensise majja, kus asuvad ka
seltsi ruumid, kogunes umbes 50 kutsekaaslast nii lähedalt kui kaugelt.
Sügiskoosoleku avaloengu pidas prof. Irja Lutsar, kelle
%.%3#2+%, (%%-#3/, '$*+, ‰"#3(/**2*+, 8#, 6#3(/**260$+*(#vad haigused”. Muuhulgas käsitleti ka apteegi rolli elanikkonna immuniseerimisel. Näitena toodi mitmeid riike, kus immuniseerimine toimubki apteegis. On oluline
mõista, et see tuleneb iga konkreetse riigi tervishoiu
3'))#$+4/%/(1,)7;4(#(*,%.%3#2+%$%,80)52%24+,#)4(%$4/<

Seltsid

Eesti Haigekassa esindaja prov. Helen Hoyer tutvustas
koosolekul osalejatele patsiendiportaali “tark patsient”.
Võimalus saada ülevaadet oma retseptidest portaali
www.eesti.ee vahendusel ei ole elanikkonna hulgas
6%%$,$#*#$(,(%#+#<,i.%3#2+8#,+%-'2/()%%)*/,3''/'$%34$,
osalejatele portaali võimalusi ja palus apteekritel patsiente sellest teavitada.
Dr. Alar Sepp Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaatsia
õppetoolist tutvustas proviisorite ja farmatseutide planeeritavat ankeetküsitlust, mille eesmärgiks on hinnata aastatel 2006-2015 diplomeeritud apteekrite eluolu ja

tööd ning selgitada tagasivaatavalt apteekriks õppimise põhjuseid ning saada ülevaade apteekrite rahulolust
oma igapäevase tööga.
Dots. Ain Raal, kui SA Eesti farmaatsiamuuseumi ajutine juhataja, andis ülevaate meie farmaatsiamuuseumi
hetkeolukorrast ning tuleviku ülesannetest. Meeldiva
6#;%&#$#2#, (7*, %.%3#2+8#, 20*(%*+, #&(%%5*a'$3$'')*/(<,
Tänapäeval hõlmab muuseumi tegevus ka vaimse kultuuri kogumist ning säilitamist, mille hulka kuulub ka
#&(%%5*a'$3$'')1, -*/(7.4, (4$%?, -44/%4-*(, 6##+%$+#,
laiemalt, kui lihtsalt apteegialaste esemete kogu.
Ž)*(4/%, /&'2/')%.%3#22%, '$*, )#6*-*R)-#$(, h$#s'MmithKline. Kuulajad said ülevaate ravimitootja ajaloost
ja kujunemisest.
EFS sügiskoosolek kiitis heaks ka EFS, EAÜ ja EAL
ühispöördumise Eesti Haigekassale, seoses digiretseptiga (vt ühispöördumine).
i~M,84;#(4/,(02#?,37*3*,%.%3#2+8#*+8#*+,8#,/:5*/3''/olekul osalenud farmaatsiahuvilisi.
Peatse kohtumiseni EFS kevadkoosolekul Tallinnas!

Läti Farmatseutide Selts - 20
Jaak Koppel, EFS president

Läti Farmatseutide Selts (LFB) tähistas Riias 22. novembril oma 20-dat tegevusaastapäeva. Sel puhul korraldas LFB Riia Läti Seltsi majas suurejoonelise konve)%2(/*,8#,?#23%(*1,-*$$%/(,67.*/,'/#,342*,&##)/#+#,$0(*,
farmatseuti (meie mõistes proviisorit). Eestist oli läti
ametivendi tervitamas Eesti Farmaatsia Seltsi delegatsioon, mille koosseisu kuulusid proviisorid Jaak Koppel (EFS president), Toivo Soosaar, Anita Gailan, Hiie
Päit, Piret Ild ja Inge Mäe.

Toimunud ürituse raames tunnustas LFB oma kauaaegseid ja teenekaid liikmeid Paracelcuse auhinnaga.
Toimunud üritus oli väga südamlik ning üritusel oli
tunda tugevat koostöö ja kokkukuulumise vaimu.
Sündmusele lisas pidulikkust ürituse toimumiskohaks
valitud Riia Läti Seltsi maja, mis omab erilist tähtsust
meie naaberrahva ühendamisel ja Läti Vabariigi tekkimisel. Eesti Farmaatsia Seltsi seob Läti Farmatseutide
Seltsiga pikaajaline koostöö ning liikmete omavaheli-
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sed head isiklikud suhted. Koostöös Leedu Farmaatsia
Seltsiga korraldatakse iga-aastast BaltPharm Forumit.
Läti farmatseutide selts ehk Latvijas Farmaceitu bied)‘?#,L9~|P,#/4#(*,e<,'3(''?)*$,c••y<,##/(#$<,M%$$%,%%$30*jaks oli sarnaselt Eesti Farmaatsia Seltsile 1951. aastal
asutatud Läti NSV Teaduslik Farmaatsia Selts. Täna
ühendab LFB umbes 1200 läti farmatseuti ja apteegiassistenti. LFB koondab kogu farmaatsiaeriala Lätis (sh
apteekides, haiglaapteekides, ravimite hulgimüügis,
ravimitööstuses, akadeemilistes asutustes jm töötavaid farmaatsiaharidusega inimesi). LFB korraldab
proviisorite ja apteegiassistentide täiendõpet, regist)%%)*-*/(,2*25,/%)(*R(/%%)*-*/(<,9~|O$,'2,(0*(#,'$4$*2%,
roll Läti farmaatsiaelu korraldamisel.
Kõik meie delegatsiooni liikmed said erakordselt tugeva positiivse elamuse osaliseks ning soovitavad ka
teistel kutsekaaslastel võimalusel edaspidi külastada
LFB üritusi.

Seltsid

EFS juhatus tänab Läti Farmatseutide Seltsi eesotsas
tema presidendi Kitija Blumfelde’ga südamliku küllakutse eest ja soovib läti ametivendadele edu farmaatsiaeriala ühendamisel ja arendamisel oma riigis.

Eesti Apteekide Ühenduse , Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Farmaatsia Seltsi ja
Eesti Proviisorite Koja ettepanekud digiretsepti muudatuste osas.
Eesti Apteekide Ühendus, Eesti Apteekrite Liit, Eesti
Farmaatsia Selts ja Proviisorite Koda, kui valdavat osa
Eesti apteekidest ja apteekritest esindavad organisat/*''2*+1, %+#/(#6#+, '-#, %.%&#2%34+, +*5*)%(/%&(*$, 34vatud andmete muudatuste osas.
Muudatused on vajalikud, et parandada patsientide
eesmärgipärast ja ratsionaalset ravimikasutust, tõhustades apteegis vajaliku ravimiteabe edastamist patsientidele ning vähendades ravimi- kasutusega seonduvaid
probleeme.
Ettepanekud on järgmised:
1. haiguste diagnoosikoodi kuvamine digiretseptil,
nagu see on täna paberretseptil;
2. vähemalt viimase aasta jooksul väljaostetud ravimite
näitamine, sellest oleks abi kõrval- ja koostoimete vältimisel ning ravijärgimuse parandamisel;

3.,67.#,3#/4(4/%$%,&#(/*%2+*,)#6*-*$%;(,)%(/%&(*3%/34ses, millel on alati viimane seis patsiendi kasutatavatest
ravimitest – seda toetab ka Eesti Perearstide Selts;
4. luua infokanal apteekri ja arsti vahelise suhtluse tõhustamiseks retseptikeskuses, et varakult tuvastada ja
lahendada ravimite kasutamisega seotud probleemid.
EAÜ, EAL, EFS ja EPK on seisukohal, et patsiendi ravimikasutuse tõhustamiseks on möödapääsmatu eelpool
nimetatud muudatuste tegemine.
Eesti Apteekide Ühendus: Kristiina Sepp, juhatuse liige
Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit: Anne Viidalepp, juhatuse liige.
Eesti Farmaatsia Selts: Jaak Koppel, president
Pöördumine edastati Sotsiaalministeeriumile, Eesti
Haigekassale ja E-Tervise Sihtasutusele 20.11.2014.
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Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi
tegemistest
Kadri Sirkas, Annela Toom

Seltsid

2014.a sügissemestri alguses laekus Tartu tudengiorganisatsioonidele kutse kandideerida arenguprogrammi Ole rohkem, mida veab Tartu Ülikooli
üliõpilaskonna sihtasutus. TÜRS kandideeris, läbis
*2(%)6844,8#,3'33467.%/,6#/(#/,'-#,/44)4/%,8#,'-#duste poolest arenguprogrammi nõuetele. Selle eesmärgiks on kaardistada seltsi arenguvajadused ning
aidata neist üle saada. TÜRSi juhatus on häid ideid,
kuidas seltsi elu edendada, kogunud juba kahelt seminarilt. Lisaks koolitustele toetab sihtasutus TÜRSi
praeguseid toimivaid ja arenduseks mõeldud tegevusi
rahaliselt. Soovime programmist saadud teadmisi rakendada täiel määral seltsi elu parandamiseks.
Aleksandr Simaško, TÜRSi spordi töögrupi juht, hakkas seltsi liikmetele võrkpallitreeninguid korraldama.
Idee algne eesmärk oli tuua TÜRSlased kokku, kustutada suhtlusbarjäär (kui see üldse olemas on) liikmete
vahel ning julgustada nooremaid liikmeid vanematega suhtlema. Loomulikult ka selleks, et lõbusalt koos
aga veeta. Treeningud algasid oktoobri alguses ning
kestsid kuu aega igal neljapäeval kell 20.30-21.30 Mart
Reiniku Gümnaasiumi võimlas. Paraku ei käinud just

liialt palju tulevasi proviisoreid kohal, kuid mängida
sai ikka. Seatud eesmärk sai täidetud, sest need vähesed, kes osalesid, saavad omavahel väga hästi läbi
ning veetsid koos toredalt aega. Simaško jäi isiklikult
väga rahule ning rohkele osavõtule lootes lubab järgmisel semestril uusi treeninguid korraldada.
31. oktoobril külastasid kaheksateist TÜRSi liiget Tartu Ülikooli vastvalminud Physicumi. Idee tärkas hu6*/(,20;#,2*25,44)*+#1,34*+#/,>::/*34+1,3%$$%,%)*#$#5#,
on proviisorid nii mitmeski aspektis seotud, oma uues
hoones tegutsevad. Tänu TÜRSi kuulumisele arenguprogrammi Ole Rohkem saadi vajalikud kontaktid
Füüsikaüliõpilaste Seltsilt ning algsest ideest arenes
teostus. Sealset elukorraldust ning oma tööd ja sellega
seonduvaid aukartustäratavaid aparaate ja masinaid
tutvustasid nii vanemteadur, teadur kui ka doktorant.
Samuti näidati ruume, kus pannakse parimatest ideedest kokku Teadusbussi kava või kus veedetakse pikki
loengutunde. Ringkäik suurendas veelgi TÜRS-i indu
ühendada Füüsikaüliõpilaste Seltsiga jõud, et korraldada lähitulevikus ühiseid üritusi ning seminare.

TÜRSi Sügisseminar 2014:
„Aspekte psühhofarmakoloogiast“
Laura Viidik

15. novembril olid proviisorid, farmatseudid, tudengid ja teised huvilised oodatud Tartusse Biomedicumi
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi (TÜRS) poolt korraldatavale Sügisseminarile, mis tänavu tähistas oma
15. sünnipäeva. Seminaripäev oli täidetud huvitavate
%.%3#22%(%5#, '-#, #$#, /&%(/*#$*/(*+%$(, •, :;%2+#6#3/,
teemaks „Aspekte psühhofarmakoloogiast“.

TÜRSi aasta suursündmuseks kujunenud novembrikuise Sügisseminari peaeesmärgiks on pakkuda erialast
täienduskoolitust, kuid samuti on see hea võimalus
meeldivas õhkkonnas kohtuda vanade koolikaaslaste,
praeguste ja tulevaste kolleegidega. Seminar on oma
algusaegadest peale olnud tudengitepoolne algatus
ning ka korraldusmeeskond koosneb ainult üliõpilas-
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test. TÜRSi esimees, viienda kursuse proviisoritudeng
Kadri Sirkas leiab, et nii suure ürituse organiseerimise
köögipoolel olemine annab tudengitele palju kasulikke
kogemusi, arendades ka kursustevahelist koostööd.
Seminari teema valimisel on üritatud lähtuda eelmiste aastate tagasisidest. Psühhofarmakoloogia on vald3'2+1,-*/,3:(#?,3*)5*,8#,R54)%%)*?,(*;(*,/''6*(4+,(%%made esireas. Kuna tegu on väga laia alaga, üritasid
korraldajad sel aastal anda peamiselt põgusa ülevaate
psühhofarmakoloogia põhialustest, pakkudes sinna
844)+%,6%*+*,/&%(/**R$*/%-#*+,(%%-#/*+,2#54,g$n;%*-%ri tõbi ning opioidide kasutamine valuravis ja ka midagi praktilist – suhtlemine psühhofarmakone tarvitava
patsiendiga.
Loenguid igale maitsele
Seminarihommik algas farmakoloogialektori Malle
Kuuma poolt tehtud sissejuhatusega neurobioloogiasse ning mehhanismidesse ja mediaatorainetesse, tänu
millele meie aju funktsioneerib ning läbi mille võivad
tekkida ka erinevad häired, millest järgmistes loengu(%/,84?#,&*3%-#$(,84.4,(4$*<,M%%80)%$,(4(64/(#/,&)'a<,o##nus Harro sõltuvuse tekkemehhanisme, seda, kuidas
erineb sõltlase aju tavainimese omast ning kuidas seda
kõike uurida on võimalik. Näitena tõi ta lisaks välja erinevaid aspekte alkoholismist. Esimese loengute ploki
lõpetas dr. Maia Gavronski, rääkides koos- ja kõrvaltoimetest, mida tuleb silmas pidada antiepileptikume,
antidepressante või bensodiasepiine kasutades.
Pärast kosutavat ja imemaitsvat lõunapausi oli aeg jätkata päeva teise loenguplokiga, mida alustas dr. Katrin

Sonn, kes tutvustas kuulajatele Alzheimeri tõve põhjuseid ja olemust ning rääkis selle ennetuse ning ravi
kaasaegsetest suundadest. Järgmisena astus üles kliini$*2%,&)'6**/'),o#2#,9#//1,3%/,605#,*2(%)#3(**6/%$(,67.*/,
$0?*, 6#$4)#6*, &7;*#/&%3(*+1, 3%/3%2+4+%/, /&%(/**R$*/%malt opioidide kasutamisele postoperatiivses valuravis.
Päeva lõpetas psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrs ülevaatega professionaalse suhtlemise põhialustest, seletades
ka mis vahe on näiteks nõustamisel ja informeerimisel
ja jagades mõningaid nippe "keerulisema" natuuriga
patsientidega suhtlemisel.
Aasta-aastalt paremaks
Selleaastasele Sügisseminarile oli registreerunud 76
osalejat, kusjuures apteekreid ning tudengeid oli enamvähem võrdselt. Osalejate koguarv oli küll veidi väiksem kui eelmisel aastal, kuid korraldajatel on hea meel
näha, et järjest on suurenemas tudengite huvi seminari
vastu, nii osalemise kui korraldamise osas. Tagasisidest
ilmnes, et seminariga jäädi igati rahule: korraldus oli
hea, teemad huvitavad ning uut informatsiooni pakkuvad. Ka korraldajad lõpetasid päeva ainult positiivsete
emotsioonidega.
Sügisseminari peakorraldaja, neljanda kursuse proviisoritudeng Helen Raude näeb Sügisseminari tulevikku
väga helgetes toonides – korraldajatele on peale kasvamas uus põlvkond nooremate kursuste hulgast ning
iga korraga sujub korraldus üha paremini, kuna on kasutada eelnevate aastate kogemus. Ka Kadri Sirkas loodab, et seminaril on paremad päevad alles ees ning juba
varsti jääb ka Biomedicumi suur auditoorium huviliste
jaoks väikseks.

Seltsid

Tänavuse sügisseminari korraldusmeeskond: (vasakult) Laura Viidik, Kelli Somelar, Kadri Sirkas, Iti-Ingris
Sei, Helen Raude, Britt Ingeborg Loomägi, Maia Salm, Daniel Agu, Kristo Karu
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Sardiinia Korsika reis
24.08.-31.08. 2014
Piia Ansko

Esimene päev:
Lendame Tallinnast Nizzasse, saabume kell 21 kohaliku aja järgi, mis on meie ajast 1 tund taga. Sama reisi
alustas meid 2 bussitäit. Meie esimeses bussis sõitsid
apteekrid, teise bussi seltskonnaga me ei tutvunud.
Magame Nizzas hotellis.
Teine päev:

Varia

Peale hommikusööki sõidame bussiga avastama
Cinque Terret (see tähendab viit maad). See pole veel
Sardiinia, vaid mandri-Itaalia. Rannajoon on järsk ja
hambuline (olevat ca 15 kilomeetrit - tundub küll palju
pikem). Tasast pinda ei tundu olevat, kogu elu ja töö
toimub mägede külgedel. Sinna on rajatud terrasspõllud (räägiti paarist tuhandest kilomeetrist), mis on väga
paljude sugupõlvede pidev, palju aega ja vaeva nõudev
töö. Kui terrasside eest hoolitsemisele väike vahe tekib,
67(#?,$''+4/,)4.4,67*-4/(1,8#,/**/,%*,'$%,*2*-%/%$,/%#$,
enam võimalik midagi vajalikku kasvatada.
Aga terrassid paistavad korras ja hooldatud ning kasvavad seal viinamarjad ja oliivipuud. Mõlemaid on palju! Ka on näha palju-palju suuri kasvuhooneid - neis
kasvatatavat peamiselt lilli, mida eksporditakse maadesse, kus lilledest puudus. On veel imelikud tumeda
3#.%5#,3#/64;''2%+1,34/,3#/6#(#(#3/%,6#$5%(,/&#)5$*(O
see olla rohelisest etem või hinnalisem.
Põhja-Itaalias on arenenud tööstus, maa lõunaosas tegeldakse rohkem põllumajandusega.
Tee ääres kasvab suuri kaktusi – ämmakeeled ehk
opuntiad - mille viljad olevat söödavad, aga rasked korjata, kuna okkad julmalt torgivad.
Viis maad tähendab viit väikest linnakest, mis otsekui
imeväel on kinnitunud kaljude külge mere kohal. Linnakeste vahel on raudtee, mis vahetevahel tunnelisse
kaob. Teid saabki rajada ainult tunnelite ja sildade abi-

Pilguheit Riomaggiore linnakesele Cinque Terres

ga. Saame meiegi seal mitu korda rongiga sõita, näeme
maju, mis kobaras nagu pääsupesad ja imekitsaid ning
30024$*/*,(02#6#*+<,v#2+#,20%-%,3#1,#5#,6%.%,6%%$,%*,
saa! Linnad, mida külastame, on Riomaggiore ja Monterosso.
Õhtuks jõuame Genovasse, läheme laevale ja loodame
hommikuks jõuda Sardiiniasse.
(Kellaaegadest seal eriti kinni ei peeta, aga esiteks oli
/%%,84?#,%22%,(%#+#,8#,(%*/%3/,'2,-%*$,84,-*.%,(SSO,6#*+,
puhkusereis.)
Kolmas päev:
Laev randub tähtsas sadamalinnas Olbias. Olemegi Sardiinias.
Costa Smeralda – Smaragdirannik - on oma nime saanud merevee rohekassinise värvuse järgi.
Jalutame rikaste lemmikpaigas - Porto Cervo sadamakülas. Rohelusse peitunud villad, palju lilli, tammesid
ja oliivipuid. Tundub, et siinsed asukad pole uusrikkad
– toretsemist ei paista, on lihtsalt ilus. Eks 150 päikesepaistelist päeva aastas tähenda ka midagi!
Sardiinias on 5 ametlikku keelt – 4 neist itaalia keele
dialektid, 1 – liguuria keele oma.
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Rikaste ja ilusate üks lemmikpaiku Sardiinias - Porto Cervo sadamaküla

Teel Castelsardo väikelinna (meie 2 järgmise öö kodu)
näeme elevandikujulist kaljut- jälle tuule töö!
Selgub, et hotellil on olemas bassein. Hurraa!
Neljas päev:
Kes tahab, veedab päeva linnas ja rannas. Tahtjaid on.
Aga paljud kasutavad võimalust sõita Capo Caccia
neemele, et näha efektseid kaljusid ja ronida mööda
Cabiroli treppi Neptunuse koopasse.
Öeldavasti olevat sel trepil 700 astet. No vähemalt, kui
-*.%,37*3,cxxxO2**,(42+4?,-4$$%,*/*3$*34$(ˆ,o#,2%%+,#/(med on mõeldud pikkade jalgade jaoks!
Alla me igatahes jõuame, koobas on vaatamist väärt ja
kaunis tihedasti asustatud, muidugi turistidega.

Varia

Jõuame Capo Testa ilusale poolsaarele. Ees ootavad
rannamõnud. Kuid kuna Heigo väga värvikalt kirjeldab
vee ja tuule (tuule nimi on mistraal) kujundatud kaljusid, otsustab osa meist (muidugi tublimad, mina nende
seas) neid vaatama minna. See rännak jääb igatahes
meelde. Päike küpsetab mehiselt ja need huvitavad kaljud on ikka päris kaugel. Aga vaadata on tõesti palju.
Kui viimaks merre sukeldume, on küll väga õnnis tunne!

Nägime kivist elevanti

Näeme piiniametsi - ladvad on peaaegu ühekõrgused, alustaimestik puudub, kuna valgus maapinnani
ei jõua.
Uurime Anghelu Ruiu 3. saj eKr pärinevat nekropoli. Nekropole nimetatakse seal Domus De Janas ehk
haldjate majadeks. Silmas ei peeta aga haldjaid, vaid
/4)24(%, 6#%24$*33%, ;*25*1, 3%/, -%*%, -4*2#/84.4+%/,
võiksid esineda kodukäijatena.
Päeva lõpetab luksuslik õhtusöök veinimõisas. Bussisõidul hotelli kõlab rõõmus proviisorite laul!
Enne uinumist veel basseini!
Viies päev:

Õnneks ei tule meil seda treppi mööda tagasi üles tur2*+#<,W''&#/44,%.%,/7*+#?,$#%61,-*/,-%*+,&%#$%,67(#?,
ja viib Alghero linna. Majad on nii siin kui teisteski
linnades mahedates pastelsetes värvides, sobivad hästi
ümbritseva loodusega. Näeme sõõrjaid koonusekujulisi
kaitsetorne (nuraghi), mis pärinevat juba pronksiajast.

Tunniajane praamisõit Sardiiniast Korsikale.
Sardiiniaga võrreldes on Korsika mõned miljonid aas(#+, 44%-<, =0%+, , '2, /**2, 80)/4+, 8#, 5)#2**+*/(1, , -*.%,
lubjakivist.
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Korsika rannik

Vaade kunagisele Korsika pealinnale Cortele

Randume Bonifacio sadamas. Administratiivselt kuulub Korsika Prantsusmaale, ametlik keel on prantsuse
keel. Siiski peab suurem osa rahvastikust end korsiklasteks ja kõneleb kohalikku korsika keelt ehk corsut.
Bonifacio sadama kohal kõrguvad kaljud, kaljul Bonifacio tsitadell.

Varia

Jõuame Sartene linna, mis asub väga kõrgel. Alustame ronimist üsna lootusrikkalt. Kuigi astmed on tõeliselt kõrged - kui pikk üks trepp ikka olla võib! Aga
esimesele trepile järgneb teine, sellele kolmas…ei tea,
kas keegi neid kokku lugeski. Tõeline taevaredel, aga
lõpuks oleme kohal. Arutame, kuidas kohalikud toime
tulevad, et kas seal eakaid üldse elabki, või on kõik ainult noored sälud.
Kinnitame keha - nagu kõikides seninähtud linnades
on siingi arvukalt tänava- ja muid kohvikuid ning mõtleme vaikse murega, kuidas neist treppidest alla saada.
Aga allaminek läheb ludinal, nähtavasti aitab gravitatsioon.
Külastame Filitosa arheoloogilist ala, kust kohalik talumees alles 1946.aastal avastas tuhandeaastaste oliivipuude vahel kummalised megaliitilised graniidist men;*)*+1,-*/,3484(#6#+,)%$6#/(#(4+,*2*-R544)%1,-*$$%$,'2,
suisa eristatavad näojooned.
Õhtuks jõuame Ajacciosse, kus teeme veel mõnusa jalutuskäigu. Siinses hotellis magame 2 õõd.

L`ile Rousse sadamalinn

Külastame muuseumi, kus on välja pandud maalid,
mis Napoleoni onu (piiskop Carlos?) Ajacciole pärandas. Sealsamas asub ka mausoleum, kus puhkavad
Buonaparte perekonna paljude liikmete säilmed.
Meie edasine tee kulgeb mööda kitsast mägiteed saare läänerannikul. Vaated on fantastilised! (Bussijuhid
3#ˆP, T#)%-, '2, *5#(#;%/, 6##+#(#, 3#45%-#$%1, -*.%,
ülalt alla. Näeme Les Calanque kaljusid, mis paistavad roosakad - sõltuvalt päikese liikumisest jääb mulje, nagu muutuks ka kaljude kuju ja suurus.
Korsikal olevat ca 4500 mustvalget mets-kodusiga.
Nende liha olla omapärase maitsega, sest nad söövad
seda, mida loodusest leiavad. Kuna külma ja lumist
talve siin ei tunta, ei ole kodusigadel metsas midagi
viga - ristuvad metssigadega ja nii need kirjud sead
tekivad. Päris metssigu leidub muidugi ka.

Kuues päev:
Hommikul teeme Ajaccios linnaekskursiooni. Näeme
kirikut, kus Napoleon ristiti, samuti tema kodumaja.

Mäenõlvu katab tihe madal põõsastik-makii. Orgudes on niiskem, taimestik lopsakam, põõsad kasvavad ka puudeks. Leidub isegi natuke rohelist rohtu.
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Apteekrid uutel seiklusradadel

Varia

(Mäenõlvadel kasvava rohu kohta passib ainult sõna:
krõbe)
Sõidame läbi Sabone linnakesest, mis on tekkinud tänu
turistidele. Cargese linnakeses on 2 pühakoda – õigeusklikele kreeklastele ja korsika kristlastele. Eksisteerivad kõrvuti, usutülid puuduvad. Järelikult on ka nii
võimalik!
Imeilus vana küla nimega Piana on UNESCO pärandi nimekirjas. Siit saavadki alguse need värvimuutvad
mäed – hommikul roosad, lõunaajal oranzid, õhtul lillad.
Teeme grupipildi.
Esimese Maailmasõja ajal hukkus väga palju korsiklasi – noormehed astusid meeleldi sõjaväkke, kuna see
andis kindla sissetuleku. Siis algas sõda – ja nii nad otsa
said!
Seitsmes päev:
Võtame suuna sisemaale, peatume saare keskosas asuvas Corte linnas, mis 18. saj keskel kandis pealinna
tiitlit. Külastame linna tsitadellis asuvat Korsika muuseumi. Siin asub ka ülikool ja Korsika uurimisinstituut.
Mäkke tsitadelli juurde ronimine ületab peaaegu kõik
senikogetu. Oleme küll mitu päeva treeninud, aga kui
üles jõuame, on jalad nagu vatist. Jälle paneme imeks

Üks paljudest Napoleoni kujudest Ajaccios

kohalike jaksu ja vastupidavust! Ilmselt üks väga sitke
rahvas ja mägikitsedega suguluses!
Korsika südaalale jõuab kokku 3 jõge. ( Natuke paistab
6%.,3#1,#5#,%2#-#/(*,'2,20;#,34*6,87%&7;*,•,84,'2,/*huke aastaaeg?)
Üleüldse paistavad praegu kõik Korsika jõed kuivad
olevat.
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Saame teada, et ilusate siniste õitega hekipõõsas on
tinajuur.
Õhtuse laevaga sõidame L!ile Rousse sadamast Nizzasse.
Kajutikohtade jagamine tekitab rõõmsat elevust – esmalt lüüakse lahku meie ainus abielupaar, siis satuvad
-*(-%(%, 6#;%(4/(%, (7.4, :;(%, 3#84(*//%, i$%, 8#, €%*5'<,
W4*,2%%+,3#3/,'-#,&*$%(*+,%.%,20*(#6#+1,'2,-%*%,=#%,
/*$-#+,2#54,(7$$#)#.#+<,97&43/,-4*+45*,'2,37*3,&#*3#,
loksunud, ja meie loksume Nizza poole.
Kaheksas päev:
Hommikusöök Nizzas, jalutame natuke ka turul. Jõgi
on peidetud maa alla, aeg-ajalt hakkavad seal tööle
purskkaevud.

Varia

Castellani linn - sööme, pildistame. Oleme eel-Alpides,
tõuseme järjest - 500m, 990m, 1050m kuni 1350m. Sügav Verdoni kanjon (24 km pikk)! Sõidame, pildistame,
sõidame, pildistame…Enam pole sõnu!

Osake Verdoni kanjonist

Tund aega seisame mägitee käänakul - eespool on
-''('))#.#O#6#)**<, W**)#?*1, (4$%(7)8%1, &'$*(/%*‹97&43/,
viib kiirabi kannatanu ära, loodame, et paraneb.
Sõidame Nizza lennujaama. Ees on 3 tundi lendu. Maha
jäävad Heigo ja Mae, samuti meie tublid bussijuhid.
"%%$,)%*/*$,'$$%/,205*-%,&#$84,3'%)*,8#,-*.%,:;(3*,/44korvi, kuna koerad olid rahulikud ja kasvatatud, ei lõrisenud ei üksteise ega inimeste peale.

Eestlasest kaitseingel proviisori vennapoeg
Kaljo Sõerde

20. oktoobril oli ETV õhtuprogrammis järjekordselt populaarne saade “Pealtnägija”. Selle üks lõikudest tegeles ülemaailma levinud hitis esineva
sõnapaariga “eestlasest kaitseingel”. Selgitamaks
selle taga olevat isikut otsis toimetus teda meilt ja
mujalt. Sõideti koguni Ameerikasse ja lõpuks sealt
ka jäljed leiti. Laulu sisse kirjutatu oli Heiki Kansa.
Saates vilksatanud Heiki vanaisa sugupuul olid
näha kolme poja nimed. Üks neist oli Tom ja Heiki
on tema vennapoeg.
Otsisin välja 1990. aastal taasilmunud ajakirja
“Eesti Rohuteadlane” esinumbri. Olin selles kirjutanud lühinekroloogi proviisor Tom Kansast, Heiki
onust. Tom Kansa on sündinud 1913. aastal ja lõ-

petanud 1931. aastal Paldiski gümnaasiumi. Tema
isa oli selle kooli direktor, kuid Tom Kansa omakäelises elulookirjelduses seda mainitud ei olnud.
Toona ei võinud ju kirjutada, et isa oli soliidsel ja
küllap ka kõrgepalgalisel kohal. 1941. aastal lõpetas Tom Kansa Tartu Ülikooli rohuteaduskonna
proviisorina ja töötas Tallinna Tõnismäe apteegis
(apteek nr 1) kuni surmani. Aastatel 1960-1976 oli
ta põhikohaga Tallinna Meditsiinikooli farmakoloogia õpetaja.
Muide, Tom ja Heiki Kansa on piltidel sarnased.
Järelmärkus. “Eesti Rohuteadlase” taasilmumisest
möödub 2015. aastal juba 25 aastat. Meie noorematele kutsekaaslastele leidub toonastes numbrites
kindlasti huvipakkuvaid kirjutisi.
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Sihtasutus Eesti Farmaatsiamuuseum
ootab annetusi!
Jaak Koppel, Ain Raal

SA Eesti Farmaatsiamuuseumi nõukogu esimene istung toimus 9. oktoobril 2014 Järvamaal Põhjakal.
Nõukogu esimeheks valiti Jaak Koppel, liikmeteks
on Anita Gailan, Tanel Kuusmann ja Ants Nurk;
muuseumi juhatust esindab seni ainsa liikmena Ain
Raal. Toimunud koosolekul seati esimesed sihid ja
pandi paika eesmärgid muuseumi tegevuse korraldmiseks lähiaastatel.

ka viimastel aastakümnetel apteegitöös toimunud
muutuste jäädvustamine.

Nõukogu leidis, et muuseumi esmaseks ülesandeks
on kogude inventeerimine ning digiteerimine, sest
see võimaldab ühildumist eesti muuseumide süsteemiga ning huvilistel tutvuda museaalidega ka väljaspool muuseumit. Farmaatsiaalaseid esemeid leidub
3#,(%*/(%/,-44/%4-*+%/,:$%,i%/(*1,-*/(7.4,'2,-%*%,
farmaatsiaajaloo jäädvustamise seisukohast oluline
ka ülevaate saamine mujal säilitatavatest esemetest.

Avaldame viimase aja esemeliste annetuste eest tänu
Kiiri Vasarale, Katre Kanalile, Maret Sihvile ja Toivo
Soosaarele.

Lisaks esemelisele materjali säilitamisele ja koondamisele alustab Eesti Farmaatsiamuuseum ka meie
farmaatsiaalase vaimse pärandi kogumisega. Vaimse
pärandi hulka kuuluvad apteegi- ja farmaatsiaalane folkloor, huumor, traditsioonid, mälestused ning

Eesti Farmaatisamuuseumi näol on tegemist eramuuseumiga, mille avamine kõigile külastajatele
seisab alles ees. Senini saavad tõsised asjahuvilised
farmaatsiamuuseumi kogudega tutvuda eelneva
kokkuleppe korras.

Oodatud on vaimsed, esemelised ja rahalised annetused Eesti Farmaatsiamuuseumile.
Rahalisi annetusi saab teha:
SA Eesti Farmaatsiamuuseum
Swedbank a/a: EE052200221060011436
Jakobi 52, Tartu
farmaatsiamuuseum@gmail.com
Tel. 5027574

Ajalugu

@ABAC,YKG†A[I

Tanel Kuusmann, Anita Gailan, Jaak Koppel, Ants Nurk ja Ain Raal
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VILJANDI VANA-APTEEK 250
Elle Veiken, Mario Rink, Helve Monvelt
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Apteegi hoone Tartu tn 1 28. novembril 1995. a. Selles hoones töötas apteek aastail 1940 - 1998

Viljandi Vana-Apteegi avas 1764. a Lossi ja Juudi tänava nurgal apteeker Ernst Alexander Nordhof. Tema kõrval alustas tööd apteekrisell Peter
Anthon Lawrenz, kes algul ühte-teist tasku pistis,
kuid 1767. a peaaegu kogu apteegi tühjaks tegi.
Sama aasta lõpul omanik suri. Uueks valdajaks sai
4. detsembril Pärnu arst ja sealse apteegi omanik
Johann David Wissel. Pärast teda märtsist 1768
prov Johann Joachim Schoeler, kes abiellus doktor Wisseli tütrega ja sai apteegi kaasavaraks. Ta
palkas tööle ühe selli ja õpilase. Viletsa puithoone
asemele ehitati aastavahetusel 1779/80 tollase turuplatsi äärde (praegu Tombi plats) korralik kivimaja, milles praegu asub Viljandi muuseum.
M_;'%$%)*(%,/45467/#,30.%,80*,#&(%%3,342*,c<,/%&tembrini 1920. Selle ajavahemiku jooksul töötasid
/%#$, &#$5#(4+, &)'6**/'), o';#22, M#-4%$, V.%2/%21,,
Peterburis apteekrieksami sooritanud omaniku
poeg Johann Heinrich Schoeler, tema poeg proviisor Ewald Heinrich Shoeler ning Tartu Ülikooli proviisorina lõpetanud pojapoeg Max Eduard
Schoeler. Kõik nimetatud Shoelerid, olles nii raehärrad kui linnapead, andsid olulise panuse linna
juhtimisse ja arengusse.

Peab lisama, et vähemalt juba 1898. a oli apteegimajas ka oma seltersitööstus, mida on pidevalt märgitud aastani 1940.
Schoelerite pärijate apteegi rentnikud olid 19021906 mag pharm Friedrich Kestner (sen) ning prov
Alfred Steding. Alates 1902. a oli juhatajaks prov
Alfred Maltz. Pärast teda aastast 1907 prov Wilhelm
^*%$<
Kui veebruaris 1909. a W. Steding Riiga siirdus,
võtsid Schoelerid juhatajaks apteekriabilise Arthur
N'2%_3%)*,2*25,#&)*$$*/(,&)'6,h'.$*%?,€%)-#22,o:)gensi, kes apteegi 01.09.1920 ära ostis. Prov Jürgens
oli pärit Tartust, olnud Peterburis apteekriõpilaseks
ja saanud proviisorikutse Tartu Ülikoolis. Ta oli
suurte kogemustega, töötanud Venemaal apteekides ja sai enne Eestisse tulekut ise apteegi omanikuks. Ta oli Viljandi linnavolikogu liige ja Viljandi
Kaupmeeste Seltsi esimees. Venemaal 1918. a valiti
ta Vene Üleriikliku Apteekrite Liidu abiesimeheks.
Tulnud Eestisse tagasi, osales ta aktiivselt Eesti Apteekrite Seltsi töös. 1933. a tekkis linnal plaan rajada
apteek Kantreküla linnaossa. Olles volikogus, kasutas prov Jürgens kavalust, et apteegi rajamise õigust
endale saada. Ta lasi ära mõõta maa enda ja linnaap-
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Apteegi hoone Tallinna tn 2 2010. aastal

Aastatel 1934-1939 oli Viljandi Vana-Apteegis juhatajana ametis rohuteadlane Wilhelm Haagen. Alates
05.01.1940 hakkas juhatama prov Aleksander Männik, kes juba veebruaris ostis apteegi koos Kantre3:$#, R$*##$*5#<, g454/(*344/, 6**/, (#, &7;*#&(%%5*, :$%,
Tartu tänav 1. Kuna Viljandi muuseum oli väga
kehvades tingimustes, otsustati apteegihoonesse
paigutada muuseum ja apteegile anti Tartu ja Tallinna tänava nurgal asuv riigistatud maja, mille omanikud olid siirdunud Saksamaale. 9. oktoobril 1940.
a natsionaliseeriti apteek Tervishoiu rahvakomissar
Kaarel Pargi poolt kõigi töötajate juuresolekul. Komissari volituste lõppemisel sai uueks juhatajaks
proviisor Kiira Nirk. Saksa okupatsiooni aastatel
anti apteek omanikule tagasi. Nõukogude võimu
taaskehtestamisel määrati apteegi juhatajaks proviisor Elfride Karu, kes töötas apteegis 1. novembrist
1944 kuni 1. juunini 1953, mil ta määrati Viljandi
linnaapteegi juhatajaks. Aleksander Männik saadeti Siberisse. Sealt naasnuna, ei tohtinud ta tagasi
minna endisesse elukohta. Elu lõpus töötas ta Kehra
apteegis.
Uueks juhatajaks määrati linnaapteegis töötanud
noor proviisor Veera Laos, Viljandi Vana-Apteegist
sai apteek nr 112. Veera Laos korraldas apteegis põhjaliku remondi: majale ehitati lisakorsten, keldrisse
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teegi ning tulevase Kantreküla apteegi asukohtade
vahel ja kuna tema apteek asus 150 meetrit lähemal
kui linnaapteek, andis EV Tervishoiu ja Hoolekande
Valitsus haruapteegi avamise loa temale.

Apteegi müügisaal 2010

tehti sissepääs maja seest, ruumid sisustati ajakohase
mööbliga. Assistendid said uue töölaua ja ravimeid
hakati valmistama istudes. Apteegis töötas umbes
24 inimest ja apteek oli avatud kella 8-st kuni 22-ni.
Assisteerimisruumis töötas korraga kaks farmatseuti, üks valmistas seespidiseid ja teine välispidiseid
ravimeid. Valmistati pille, pulbreid, lahuseid, supposiide ja salve. Silmaravimite valmistamise jaoks oli
ehitatud spetsiaalne aseptiline ruum. Assistendid
valmistasid käsimüügis müümiseks mitmesuguseid
seespidiseid ja välispidiseid ravimeid, mida kaks
jaendajat pakendasid ja vormistasid. Elanikkonnalt
osteti suurtes kogustes ravimtaimi, mida hoiti laoruumis ja vajaduse järgi pakendati. Kevadeks oli
kõik müüdud, ka apteekrite endi korjatud kummel,
mida Jämejala haigla põllult korjamas käidi. Töötati
kahes vahetuses. Veera Laos töötas apteegis 33 aastat kuni pensionile jäämiseni 1984. a lõpuni.
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Järgmiseks juhatajaks sai proviisor Elle Veiken,
kes alustas 1972. a Viljandi Vana-Apteegis töötamist proviisorina. Alates 1977. aastast oli ta asejuhataja ja seejärel 1985. a juhataja. Asejuhatajaks
sai proviisor Vaike Põru.
Aastal 1991 moodustati oma töötajatest AS Viljandi Vana-Apteek ja 5. detsembri inventuuriga
alustati tööd eraapteegina. Remondi käigus ehitati
endisest laoruumist uus loodustoodete ja veterinaarravimite müügisaal. Linn pakkus maja müüa
oktsjonil, kuid hind kerkis liiga kõrgeks ja apteek
loobus ostust. Selle asemel ostis apteek vana maja
Tallinna tänav 2, renoveeris selle apteegile kohaseks ja kolis 1. juunil 1998 uude majja. 1992. a avas
apteek ühe haruapteegi Viljandi Polikliinikus (juhatajaks oli Kersti Viljas) ja teise Männimäe linnaosas, millest sai proviisor Kaie Soosaare Kantreküla apteek. Polikliiniku haruapteek kolis Viljandi
Haigla ruumidesse, juhatajaks on seal Ave Rebane.
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Farmatseut Helve-Kaja Ossi Võhma apteegi ostis
Viljandi Vana-Apteek 1. detsembril 2000. a. Aprillis 2002. a avas apteek Tarvastu haruapteegi
Mustlas, mille juhatajaks sai proviisor Airi Kõva.
Ajaloost on teada, et M.E. Schoeler avas samas ap(%%5*,Q#)6#/(4,R$*##$*,2*-%,#$$,#)6#(#6#/(*,ceey<,#<,
Seega tegutses Viljandi Vana-Apeek alates aastast
2002 kolme haruapteegiga, milles töötas seitse
proviisorit ja neli farmatseuti. 1. oktoobril 2011
soovisid juhataja ja asejuhataja pensionile siirduda ja tegevuse lõpetada.
M%&(%-?)*/,bxcc,'/(*/,#&(%%5*,=#)*',v*23•*$%,344$46,%.%67(%,2*25,#&(%%5*,84;#(#8#3/,/#*,&)'6**/'),
Karin Jõgisoo, kes töötas samas apteegis 1994.

aastast ja asejuhatajaks proviisor Ülla Kaare, kes
töötas siin 1995. aastast.
Viljandi Vana-Apteek OÜ ühines Kantreküla
g&(%%3, VŽO5#, xy<cb<bxcw<, i.%67.%, 2*-%3/, 80*,
Viljandi Vana-Apteek OÜ, nii et tänapäeval kandub väärika apteegi nimi edasi. Samaaegselt ühinemisega asusid enamus Viljandi Vana-Apteegi
töötajaid tööle Centrumi keskuse apteegis, kus
juhatajaks on tänaseni Karin Jõgisoo. Kantreküla
Apteegi töötajad asusid tööle Viljandi Vana-Apteegi nimelises apteegis aadressil Tallinna tänav
2, kus on alates oktoobrist 2012 kuni tänaseni juhatajaks Ülla Kaare. Centrumi apteegil ja Viljandi
Vana-Apteegil on mõlemal kaks haruapteeki.
Apteekide ruumid on viimastel aastatel läbi teinud suured muutused. Tallinna tänav 2 toimus
2013. a apteegi ruumide ümberehitamine nii, et
samas majas asuvad perearstikabinetid saaksid
juurde rohkem pinda. Centrumi apteek sai 2013. a
kogu keskuse ümberehitamise käigus endale täiesti uued ruumid.
Apteekide ühinemisega suurenes senine haruapteekide arv kolmelt neljani. Uueks Viljandi VanaApteegi haruapteegiks on Kõpu apteek, kus juha(#8#3/,'2,&)'6**/'),9*2+#,i;#&#$4<’
Retseptiravimite osakaal on umbes 2/3 müüdavatest ravimitest, mõlemas põhiapteegis valmistatakse ekstemporaalseid ravimeid.
Viljandi Vana-Apteegis ja tema haruapteekides
töötab neli proviisorit. Centrumi apteegis ja tema
haruapteekides töötab neli proviisorit ja kolm far-#(/%4(*<’

