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Oleme erilises olukorras,
aga kas vajame kaastunnet?

Aga mis toimub apteekides?
Seniste tähelepanekute järgi võib öelda, et olukord
ja suhtumine on erinev. Osad apteegid asusid usinasti tegutsema: apteekri ja patsiendi vahele paihangitud UV-lampe, lisaks kitlile kantakse mütsidu, lõpetatud on patsientide ligipääs avariiulitele,
riskirühma kuuluvad apteegitöötajad on jäetud
koju või suunatud „tagatubasemale tööle“, vähendatud on apteekide lahtiolekuaegu jmt.
Samas on apteeke, kus midagi sellist ei paista toimuvat: mingeid täiendavaid kaitseseadmeid ei ole,
töötajad isikukaitsevahendeid peale tavalise kitli ei
kanna, avariiulite vahel käivad ja suhtlevad lähedaselt nii töötajad kui patsiendid. Elu nagu ikka…
„Ega siis päris hulluks ka ei tasu ka minna“, on sellise töökultuuri viljelejate põhjendus. Aga eks ajaloo
leebemad või valusamad kogemused hiljem näitavad, kellel õigus oli.
Paanikast ei jäänud puutumata ka Apteekrite Liidu sidevahendid. Ka meid pommitati leebemas või
karmimas toonis küsimustega „Miks meile ei anta
kaitsevarustust?“, „Kust saab maske?“, „Miks ei ole
desovahendeid?“, „Miks teistele antakse, aga meile

ei anta?“, „Kus saavad apteekrid ennast testida?“
jne, jne.
Inimpsühholoogia on kummaline: viha teeb see, et
keegi kuskil saab. Samas, kui lõpuks midagi (pean
silmas maske) antakse, siis neid ei kanta, sest see on
(mõnede arvajate arvates) nõme ja mõttetu.
Aga patsiendid vaatavad ja imestavad. Ka endal
on kummaline vaadata apteeki, kus kõrvuti töötavad kaks apteekrit. Ühel on peas tõsine respiraator
ja käes kindad. Teisel ei maski ega kindaid. Tekib
õigustatud küsimus: kas üks neist on haige? Ja kui,
siis kumb? Samuti: kus on apteegi juhataja silmad?
Või on tal ükskõik? Või kas teda üldse eksisteerib?
Poe kassiire vaadatakse ja haletsetakse, et nad
peavad 12 tundi päevas abitult oma kassas istuma
ja suhteliselt kaitsetult kõikide haiguste sihtmärgiks
olema. Aga apteekrid – kas ka nemad on abitud
ja kaitsetud? Vastupidi: apteekrid on teadlik ja tugev võitlusrühm. Kui kaebasin erinevatesse ametkondadesse, et apteekritel ei jätku maske, kindaid
ja desovahendeid, siis imestati: ise te ju müüte neid,
miks te endale midagi ei jätnud? Ja tõsi see on. Aga
muidugi ei osanud keegi ette näha, et selline kriis
saabub. Oleme ju harjunud, et kõike on alati saada.
Aga mis saab edasi?
Analüütikute ja matemaatikute mudelid näitavad, et Euroopas saabub haiguse tippaeg juunis.
Seega on raskemad ajad alles ees. Prognoositakse,
et nakatuda võib kuni 70 % elanikkonnast. Kuna
apteekrite hulgas on risk oluliselt kõrgem, on ainus
võimalus tegutseda radikaalselt ja kohe:
1) sulgege patsientide sissepääs apteegi ruumidesse
ja teenindage uksel läbi luugi;
tunni tagant kõiki nakkuse levikuks ohtlikke pindu;
tage kitlit iga päev;
4) hoidke oma tervist ka väljaspool apteeki.
Tegutsege ja jääge terveks!

Juhtkiri

Kas ei ole kummaline: eelmise aasta lõpus tundus,
et kõige keerulisem probleem on apteegireform,
kuid nüüd on kogu Eesti elu pöördunud pea peale?
12. märtsil kuulutati Eestis välja eriolukord. Kohustuslikus korras on suletud koolid, spordiklubid… Ära
on jäetud kõiksugused spordiüritused, konverentsid,
koosolekud, jumalateenistused. Suur osa inimestest ei käi enam töökohas, vaid on lastega kodus.
Reisimine välisriikidesse (ja isegi meie saartele) on
katkenud. Tänavad ja bussid on tühjapoolsed, kaubanduskeskuste koridorides liiguvad üksikud inimesed. Perearstikeskused on nagu tsitadellid: välisukse
praost antakse kätte analüüsid, mida elektrooniliselt saata ei saa ja sisse saab ainult erilisel vajadusel.
Tung (kuigi vähenev) valitseb vaid toidukauplustes
ja apteekides.
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Oluline teave koroonaviirus
SARS-CoV-2 puhangu kohta
Kaidi Sarv, Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor

FIP (International Pharmaceutical Federation) on avaldanud
teabe ja esialgsed juhised apteekritele ja apteegi töötajatele
tegutsemiseks nakkuspuhangu olukorras.
Mis on koroonaviirus?
-

Teated

Koronaviiruse ultrastrukturaalne morfoloogia

-

Mis on SARS-CoV-2 koroonaviiruse puhang?
-

Kuidas SARS-CoV-2 koronaviirus edasi kandub?
sid, mis võivad üle minna inimorganismidele ja see-

-

-

-
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Kuidas SARS-CoV-2 koroonaviirus edasi EI kandu?
on väga ebatõenäoline
-

Ravi

-

Kliiniline pilt
Algus
Märkus

-

Sümptomid

sientidel (avaldamata andmed).
-

-

Apteegi tegevused

-

Ennetustegevused
-

-

-

-

Teated

-

6

OLULINE ON KANDA MASKI ÕIGESTI

Correct*

Incorrect

ÕIGE

VALE
-

Infektsioonitõrje: käte pesemine ja hõõrumine
-

-

Teated

Maskide kasutamine
-

la- või apteegikeskkonna pinnad, mis võivad olla vii-

-

kanda.

FIP-i AVALDUS
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (sealhulgas ibuprofeeni), AKEinhibiitorite, angiotensiini retseptori
blokaatorite (ARB-ide) ja kortikosteroidide kasutamise riski kohta COVID-19 nakkuse korral
Ibuprofeeni, AKE inhibiitorite, angiotensiini retseptori blokaatorite ja kortikosteroidide kasutamise ohutuse kohta koroonaviiruse COVID-19
pandeemia ajal on liikunud erinevaid arvamusi,
mis viitavad suurenenud nakkusohule või haiguse raskenemisele. Neid ravimeid kasutatakse
laialdaselt ja kõik soovitused nende ravimite kasutamise lõpetamiseks tekitavad muret patsientides ja kõigis meis. Teame, et eriti apteekritelt
loodetakse selles küsimuses usaldusväärset teavet ja see teave mõjutab patsientide ravi valikuid.

AKE inhibiitorite või ARB-dega võiks suurendada inimeste nakatumist COVID-19-sse või
kahjustada koroonaviirusesse COVID-19 nakatunud patsiente. Mitmete teadlaste ja erialaekspertidega nõustudes soovitab FIP, et patsiendid
jätkaksid ravi AKE inhibiitorite või ARB-dega,
välja arvatud juhul, kui nende ravimeeskond
on spetsiaalselt soovitanud neil ravi katkestada.
Kortikosteroidid
Kortikosteroide ei soovitata üldjuhul kasutada
viirusliku kopsupõletiku või ägeda respiratoorse sündroomi raviks ning neid tuleks vältida
viiruse replikatsiooni pikenemise võimalikkuse
tõttu (nagu täheldati MERS-CoV patsientidel),
välja arvatud juhul, kui see on näidustatud
muudel põhjustel (nt kroonilise obstruktiivse
kopsuhaiguse ägenemine ja septiline šokk).
Allikas:

Kuid pikaajalises ja väljakujunenud kliinilises
praktikas on ibuprofeeni tõhusus temale näidustatud sümptomite kontrolli all hoidmiseks
nii kerge kui raske nakkushaiguse korral tõendatud. Puuduvad veenvad tõendid otsese seose kohta mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (sealhulgas ibuprofeeni) kasutamise ja
koroonaviiruse COVID-19 nakkuse suurenenud
riski või haiguse süvenemise vahel. Olenemata
sellest võib COVID-19 patsientidele palaviku ja
kerge valu raviks kaaluda teisi ravimeid, näiteks
paratsetamooli (atseetaminofeen).
AKE-inhibiitorid ja angiotensiini retseptori
blokaatorid
AKE-inhibiitorid ja angiotensiini retseptori blokaatorid (ARB), mida sageli kasutatakse diabeedi või hüpertensiooni ravis, on samuti seotud
ACE2 suurenenud ekspressiooniga, kuid puuduvad tõendid, mis kinnitaksid väidet, et ravi

FIP POSITION STATEMENT on the association between
the use of non-steroidal anti-inflammatory medicines
(including ibuprofen), ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers (ARBs) and corticosteroids, and an increased
risk of coronavirus/COVID-19 infection or disease severity.
19.03.2020.

-https://www.fip.org/files/content/priority-

areas/coronavirus/FIP-Position-Statement-COVID-19-medicines.pdf (20.03.2020)

Sageli esitatavad küsimused
Mis on uudne koroonaviirus?
Uut koroonaviirust (nCoV) ei ole varem tuvastatud. SARS-CoV-2 pole sama, mis tavaliselt inimeste seas ringlev ja kerget haigust,
nagu nohu, põhjustav koroonaviirus. Diagnoos koronaviirusega 229E, NL63, OC43 või
HKU1 ei ole sama, mis SARS-CoV-2. Need on
erinevad viirused ja SARS-CoV-2 patsiente
hinnatakse ja nende eest hoolitsetakse teistmoodi kui tavalise koroonaviiruse diagnoosiga patsientide eest.
Mis on SARS-CoV-2 allikas?
Rahvatervise ametnikud ja koostööpartnerid
teevad SARS-CoV-2 päritolu väljaselgitamiseks kõvasti tööd.

Teated

Ibuprofeen
Koronaviiruse COVID-19 sümptomaatiline ravi
võib seisneda palavikuvastaste ravimite kasutamises palaviku ja kerge valu korral. On tõestatud, et angiotensiini konverteeriv ensüüm 2
(ACE2) vahendab koroonaviiruse COVID-19
rakku sisenemist (Markus Hoffmann, 2020) ja
ibuprofeen võib olla seotud ACE2 suurenenud
ekspressiooniga.

Koroonaviirused on suur viirusteperekond, mõned põhjustavad inimeste haigusi, teised aga ringlevad loomade, sealhulgas kaamelite, metskasside ja nahkhiirte seas.
Kuidas viirus levib?
See viirus tekkis tõenäoliselt loomal, kuid nüüd levib see inimeselt inimesele. Oluline on märkida,
et levik inimestel on erinev. Mõned viirused on väga nakkavad (näiteks leetrid), teised viirused
vähem nakkavad. Praegu on ebaselge, kui hõlpsalt või jätkusuutlikult levib SARS-CoV-inimeselt
inimesele.
Kas SARS-CoV-2 on sama mis MERS-CoV või SARS viirus?
Ei. Koroonaviirused on suur viirusteperekond, millest mõned põhjustavad haigusi inimestel, teised
aga ringlevad loomade, sealhulgas kaamelite, kasside ja nahkhiirte seas. Hiljuti ilmnenud SARSCoV-2 pole sama mis koronaviirused, mis põhjustavad MERS-i või SARS-i. Kuid geneetiliste analüüside kohaselt pärines see viirusest, mis oli seotud SARS-i põhjustanud viirusega.
Mida teha, et ennast nakkuse eest kaitsta?
Nakkuste leviku tõkestamiseks tuleks järgida tavalisi hügieenimeetmeid: pesta korrapäraselt käsi,
köha ja aevastamise korral katta suu ja nina, keeta liha ja mune põhjalikult. Vältida tihedat kontakti
inimestega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomeid nagu köha ja aevastamine.

Teated

Kas SARS-CoV-2 ennetamiseks või raviks on spetsiifilisi ravimeid?
Siiani pole ühtegi spetsiifilist ravimit, mida võib SARS-CoV-2 ennetamiseks või raviks soovitada.
Kuid nakatunud peaksid kasutama ravimeid haigusnähtude leevendamiseks ja raske haiguse käes
kannatavad peaksid saama sobivat toetavat ravi. Mõningaid spetsiifilisi ravimeetodeid uuritakse ja
neid testitakse kliiniliste uuringute kaudu.
Järgmisi meetmeid ei soovitata SARS-CoV-2 abinõudena, kuna need ei ole enda kaitsmiseks tõhusad ja võivad olla isegi kahjulikud:

Kas kopsupõletikuvastased vaktsiinid pakuvad kaitset SARS-CoV-2 vastu?
Ei. Kopsupõletikuvastased vaktsiinid, näiteks pneumokoki vaktsiin (PV) ja Haemophilus influenza
B tüüpi (Hib) vaktsiin, ei kaitse SARS-CoV-2 vastu. Viirus on nii uus ja erinev, et vajab oma vaktsiini.
Ehkki PV ja Hib pole SARS-CoV-2 vastu efektiivsed, on tervise kaitsmiseks tungivalt soovitatav end
hingamisteede haiguste vastu vaktsineerida.
Kas antibiootikumid on SARS-CoV-2 ravis tõhusad?
Ei, antibiootikumid ei toimi viirustesse, nad toimivad ainult bakteriaalsete infektsioonide korral.
SARS-CoV-2 on viirus ja seetõttu ei tohiks antibiootikume selle ennetamiseks ega raviks kasutada.
SARS-CoV-2 haiglaravi korral võidakse siiski kasutada antibiootikume, kuna bakteriaalne kaasinfektsioon on võimalik.
Kas SARS-CoV-2 võib edasi kanduda inimeselt, kellel pole haigusnähte?
Võimalik. Viiruse kontrolli alla saamiseks on kriitilise tähtsusega aeg, mil nakatunud patsiendid
võivad viirust teistele levitada. SARS-CoV-2 nakkusperioodi kindlaksmääramiseks on vaja nakatunud inimeste üksikasjalikku meditsiinilist teavet. Värskete teadete kohaselt võib SARS-CoV-2-ga
nakatunud inimesed olla nakkavad enne oluliste sümptomite ilmnemist. Praegu olemasolevate
andmete põhjal põhjustavad aga viiruse levikut enamasti inimesed, kellel on sümptomid.

Kas meditsiiniline mask kaitseb mind nakkuste eest?
Meditsiinilise maski kandmine on üks ennetusmeetmeid, et piirata teatud hingamisteede haiguste, sealhulgas SARS-CoV-2 levikut. Ainult maski kasutamisest ei piisa piisava kaitsetaseme saavutamiseks ning tuleks rakendada ka teisi sama olulisi meetmeid, sealhulgas piisavat kätehügieeni
ning muid nakkuste tõrje ja ennetamise meetmeid.
Kas koduloomad võivad SARS-CoV-2 levitada?
Praegu puuduvad tõendid selle kohta, et kodu- ja lemmikloomad, näiteks koerad või kassid, võiksid olla nakatunud SARS-CoV-2. Pärast lemmikloomadega kokkupuutumist on alati hea pesta
käsi seebi ja veega. See kaitseb mitmesuguste lemmikloomade ja inimeste kokkupuutel levida
võivate tavaliste bakterite, nagu E coli ja salmonella eest.

MÜÜDID

Küüslaugu söömine aitab vältida SARS-CoV-2 nakatumist
Küüslauk on tervislik toit, millel võivad olla mõned antimikroobsed omadused. Praeguse puhangu puhul pole aga mingeid tõendeid selle kohta, et küüslaugu söömine oleks inimesi SARSCoV-2 eest kaitsnud.
Ilutulestiku ja paugutite suits ja gaas takistavad SARS-CoV-2 levikut
Ei. Ilutulestiku või pauguti suitsu ja gaasi sissehingamine on ohtlik ega tapa SARS-CoV-2.
Seesamiõli pealemäärimine takistab SARS-CoV-2 kehasse sisenemist
Ei. Seesamiõli ei hävita SARS-CoV-2. Leidub keemilisi desinfektsioonivahendeid, mis võivad
SARS-CoV-2 pindadel hävitada. Nende hulka kuuluvad valgendavad / klooripõhised desinfitseerimisvahendid, eetrilahused, 75% etanool, peräädikhape ja kloroform. Nende nahale või nina alla
määrimisel on viirusele siiski vähene mõju või puudub see üldse. Nende kemikaalide nahale
määrimine võib olla ohtlik.
Aniisi seemnete tee joomine aitab vältida SARS-CoV-2 nakatumist
Aniisi seemnete tee on jook, millel võivad olla mõned niisutavad omadused. Praeguse puhangu
puhul pole aga mingeid tõendeid selle kohta, et aniisiseemnete tee joomine oleks inimesi SARSCoV-2 eest kaitsnud.
Suuvee kasutamine kaitseb SARS-CoV-2 nakatumise eest
Ei, seda pole. Puuduvad tõendid selle kohta, et suuvee kasutamine kaitseks SARS-CoV-2 nakatumise eest. Mõned suuveed võivad mõne minuti jooksul suu süljes olevad mikroobid hävitada,
kuid see ei tähenda, et nad kaitseksid SARS-CoV-2 nakkuse eest.
Nina regulaarne loputamine soolalahusega aitab vältida SARS-CoV-2 nakatumist
Ei, seda pole. Puuduvad tõendid selle kohta, et nina loputamine soolalahusega oleks kaitsnud
inimesi SARS-CoV-2 nakatumise eest. On mõningaid piiratud tõendeid selle kohta, et nina regulaarne loputamine soolalahusega võib aidata inimestel nohust kiiremini taastuda, kuid nina
regulaarse loputamise kasu ei ole hingamisteede infektsioonide ennetamisel tõestatud.

Teated

SARS-CoV-2 mõjutab ainult vanu või kaasuvate haigustega inimesi
SARS-CoV-2 võib nakatada igas vanuses inimesi. Tundub, et vanemad inimesed ja inimesed,
kellel on kaasuvad haigused (näiteks astma, diabeet, südamehaigused), on haavatavamad ja haigestuvad tõsisemalt. WHO soovitab igas vanuses inimestel astuda samme, et end viiruse eest
kaitsta, näiteks järgides kätehügieeni ja hingamisteede hügieeni reegleid.
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Proviisor Kai Kimmelile
anti riiklik teenetemärk
Kaidi Sarv

Eesti president andis kauaaegsele Paide apteekrile, proviisor
Kai Kimmelile üle Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi.

Õnnitleme
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, proviisor Kai Kimmel ja presidendi käsundusohvitser
tänumärgi üleandmisel.

-

-

-

-

tegelevad teiste inimeste aitamise ja õpetamisega õpetajad, arstid, lasteaiakasvatajad jne. Oma ameti-

komisjoni liige.
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Meditsiiniteaduste valdkonna
aasta õppejõud on Daisy Volmer
Hiie Villako

4. detsembril valiti TÜ meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõuks
sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer.
-

Õnnitleme

-

-

-

edasi minna ikka selle nimel, et õppimine oleks in-

-

-

-

rakendatavad õppemeetodid, millest erilist esiletõst-
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Ravimeid saab nüüd väljastada ka
Horvaatia digiretseptide alusel
Liisa Lvova, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Alates 2. märtsist on võimalik Horvaatia kodanikel neile
digiretseptiga välja kirjutatud ravimeid Eesti apteekidest välja osta.

Teated
-

5) vormistada ravimi müük..

-

-
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Hoolitse oma nägemise eest enne kui on hilja!

Kui
vastad
ühele
või
enamale
küsimusele "Jah" või "Ei tea", siis võib Sul olla
kõrgem glaukoomi tekkerisk.
Kas
mõnel
lähisugulasel
on/oli
glaukoom?1
Kas oled 50-aastane või vanem?1
Kas sul on diabeet?1
Kas sul on migreen?1
Kas oled tugevalt lühinägelik või
kaugnägelik?1
Kas on olnud silmavigastusi või
operatsioone?1
Kas
on
esinenud
kõrgenenud
1
vererõhku?
Kas oled kunagi saanud pikaajalist ravi
kortikosteroididega?1

ringleb vesivedelik läbi silma eeskambri, et
silma toitainetega varustada ja kaitsta.2
Seejärel väljub vesivedelik silma eesmises
nurgas asuvate kanalikeste kaudu.2 Kui
vedeliku väljavool kanalikestest on takistatud,
siis hakkab rõhk silma sees tõusma ja see
kahjustab nägemisnärvi. Nägemisnärv aga
vastutab kujutiste saatmise eest aju
nägemiskeskusesse.2 Kuna juba tekkinud
nägemisnärvi kahjustusi ei ole võimalik
kõrvaldada, siis on tagajärjeks nägemise
pöördumatu kaotus.2

Mida mina saan teha nägemise
säilitamiseks?

Glaukoom on krooniline silmahaigus, mis
kahjustab nägemisnärvi ja võib oluliselt
halvendada nägemist ning viia nägemise
kaotuseni. Glaukoomi on nimetatud ka
"vaatevälja vaikseks vargaks", sest haiguse
algus ja kulg on sageli märkamatu, kuid aja
jooksul tekib silmanägemise pöördumatu
kaotus.2 Eestis tehtud uuringu andmetel on
glaukoomi levimus 50aastaste ja vanemate
seas 16,5%. Haiguse esinemissagedus
varieerub eri maades.5

Kõik, kellel on vähemalt üks ülaltoodud
glaukoomi riskifaktoritest, peaksid oma
nägemist ja silma siserõhku regulaarselt
kontrollima (soovitavalt 1 kord aastas), sest
haigus algab vaevusteta ja aeglaselt arenedes
võib viia nägemise kaotuseni. 4,5 Mida varem
haigus avastatakse, seda edukam on ravi. 4,5
Ravimi järjepidevat õiget manustamist
peetakse glaukoomi puhul silmade kaitseks ja
nägemise edasise kahjustuse vältimiseks üheks
kõige olulisemaks teguriks.3,6 Sellest hoolimata
ei kasuta 30 - 70% inimestest ravimeid nii nagu
arsti poolt ette nähtud, nt. manustades liiga
palju või liiga vähe tilku, jättes vahele ravipäevi
või ajastades annuseid valesti.3

Mis põhjustab glaukoomi?

Kuidas glaukoomi ravitakse?

Glaukoomi põhjustab enamasti silmasisese
rõhu tõus.2 Silmasisest rõhku üle 21 mmHg
peetakse juba kõrgenenud rõhuks.3 Mõnedel
inimestel võib tekkida nägemisnärvi kahjustus
silma normaalse siserõhu juures.5 Normaalselt

Oluline on mõista, et glaukoomi ei saa välja
ravida, kuid haiguse progresseerumist on
võimalik edukalt kontrolli all hoida.7
Silmasisese rõhu langetamine on ainuke tõhus

Mis on glaukoom?

Praktika

8.-14.märtsil tähistatakse rahvusvahelist glaukoominädalat.
Et teada saada, kas see silmahaigus ka Sind võib puudutada,
selleks vaata allolevat küsimustikku.
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raviviis glaukoomi progressiooni peatamiseks
ja nägemise säilitamiseks.6 Glaukoom on
progresseeruv silmahaigus, mis vajab
pikaajalist ja pidevat ravi arsti kontrolli all.3 Kõik
glaukoomi ravimeetodid (ravimid, operatsioon,
laserravi) on mõeldud silmasisese rõhu

langetamiseks.6 Enamasti alustatakse ravi
silmatilkadega, mis langetavad silmasisest
rõhku, kas vesivedeliku teket vähendades
ja/või väljavoolu suurendades.3,6 Väga oluline
on määratud ravimeid kasutada täpselt nii
nagu arst soovitas.

Kasutatud kirjandus:
1. Worley A et al. Risk factors for glaucoma: what do they really mean? Austr Journ of Prim Health, 2011, 17, 233-239.
2. Quigley HA. Glaucoma. Lancet 2011;377:1367-1377.
3. Blanco AA, Bagnasco L, Bagnis A, Barton K, Baudouin C, Bengtsson B, et al. Terminology and guidelines for glaucoma
EGS 4th edition, 2014.
4. Quigley, HA. Glaucoma Research Foundation. Are you a glaucoma suspect? www.glaucoma.org/glaucoma/roundup-the-usual-suspects.php 10/2017
5. Kaljurand K. Glaukoom ehk roheline kae. Eesti Arst 2014; 93(3):152–156.
6. Arias A, Schargel K, Ussa F, Canut MI, Robles AyB, Sánchez BM, et al. Patient persistence with first-line
antiglaucomatous monotherapy. Clin Ophthalmol 2010;4:261–267.
7. Hazin R, Hendrick AM, Kahook MY. Primary Open-Angle Glaucoma: Diagnostic Approaches and Management. J Natl
Med Assoc 2009;101:46-50.
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Glaukoominädala tegevusi toetab Pfizer!
PP-XLB-EST-0067

80th FIP World Congress of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Seville, Spain
13 -17 September 2020

The technological revolution
Impact on pharmacy and health care
Mobile supercomputing. Intelligent
robots. Neurotechnological brain
enhancements. News of dramatic
change is all around us and it’s
happening at exponential speed.
We are at the beginning of a
revolution that is fundamentally
changing the way we live, work
and relate to one another.

Digitalisation is already allowing us to
keep structured patient records, facilitate
electronic prescribing, and provide tools
for monitoring the efficacy and safety
of medicines in use. Further advances
will enable pharmacists to interact with
patients in a new, more efficient way.
Come to the 2020 FIP congress in Seville,
Spain, to prepare for these new technologies that will empower our profession.

SEVILLE AWAITS YOU!
Discover a city where centuries of history have
left an impressive legacy that will amaze you.
The old city of Seville is one of the oldest in
the world. Add to this a wonderful climate, a
vibrant atmosphere and the iconic flamenco,
and you are likely to fall in love with this place.
Kindness and hospitality ensure that visitors
feel welcome. Bring a camera! Seville promises
you some unforgettable pictures.

congress.fip.org/seville2020/
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Kadrina vallavalitsus otsib rentnikku
valmivasse tervisekeskusesse
-

tagastamisele.

-

Teated

-

Pakkumiste esitamise tähtaeg 2. aprill 2020 kell
10.00.

Renditava osa üldpindala on 45 m²
Enampakkumise alghind on 3 eurot m².
kadrina@kadrina.ee
-

Ravimiameti järelevalvetegevused
2019. aastal
Ravimite käitlemise järelevalve
-

toimeaine osas).

neli – Rocca al Mare Apteegis), viie toimeaine osas
-

-

-

2013

142
korral

2014

korral

2015

2016

2017

2018

2019

116

161

125

134

140

3513

4226

4420

130
korral

korral korral

214
korral korral

Hinnakokkuleppehinnaga ravimite kättesaadavuse kontrolli tulemused 2013-2019

Varia

-

kohustus
-

kasutajat nõustada

kvaliteedisüsteemi rakendamisega

-

le, võimalikele sagedasematele kõrvaltoimetele, ra-

-

apteegi ruume
-

-

Ettekirjutus

Varia

Väärteomenetlus
se eest.

klienditeenin-

Ravimite hulgimüügiettevõtete inspekteerimisel
-

dajate ja konsultantide tegevus
-

proviisorite ja farmatseutide koolitusnõude täitmisele.

-

turvaelementide
kontrollimisel
-

kontrollimata).
Hoolekandeteenuse osutaja kontrollimisel esines
-

-

Ravimitootjate ja -pakendajate inspekteerimisel
Veterinaarteenuse osutaja kontrollimisel esines
-

mata.
Allikas: Ravimiameti järelevalvetegevused 2019. aastal. Ra-

Teated

-

Valminud on Balti
ravimistatistika
kolmas väljaanne
-

-

-

-

-
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Läti Farmaatsia Seltsi
25. juubelikonverents
Anna Bannova, EFS juhatuse liige

Sündmus

-

-

-

-

farmaatsiavaldkonna teemasid. Küsitlesime mõnin-

programmid aitavad tagada proviisorite ja farmat-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Leedu, Läti ja Eesti Farmaatsia Seltside presidendid Eduardas Tarasevicius, Dace Kikute, Triinu
Entsik-Grünberg LFB 25 aastapäeva plakati ees.

-

LFB 25. Juubelikonverentsil osalenud Balti riikide esindajad (vasakult) Eduardas Tarasevicius (Leedu),
Kaidi Sarv (Eesti Apteekrite Liit), Dace Kikute (LFB president), Triinu Entsik-Grünberg (EFS president),
Jaak Koppel (EFS juhatuse liige), Anna Bannova (EFS juhatuse liige), Kitija Blumfelde (LFB juhatuse liige),

Sündmus

-

22

Sügisel algab
kliinilise farmaatsia kursus
Tartu ülikoolis algab 24. augustil kliinilise farmaatsia e-õppe kursus.
inglise keelt emakeelena kõnelejatele ja inglise õp-

Õppemaks
Kursusele registreerimine

Kursusel osalemise tingimused
-

Käsitletavad teemad

Haridus

T2 Medicines governance (2 weeks)

Täiendavad nõuded
-

* navigeerima e-õppe platvormil (Moodle) õppe- ja
-

Esitatavad dokumendid:
-

Täiendav teave

Eesti Farmaatsia Seltsi 57. Suveseminar toimub sel aastal
6. - 7. juunil Viljandimaal. Täpsem info aprillis.
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Farmakoloogia algas Tartus…
Malle Kuum,
Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakond
esimesena maailmas eksperimentaalfarmakoloogia
lismaalt.

-

-

Rudolf Buchheim 200: New Essays on the Doctrine of Drugs
14-16.05.2020
Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses

Konverentsi plenaarloengud:

Sessioonid:

14.05. Prof. Lars Oreland, Uppsala Ülikool

14.05. Farmakoloogia sünd ja tõus

15.05. Prof. Ingolf Cascorbi, IUPHAR
Prof. Tomas Hökfelt, Karolinska Instituut

15.05. Ravimiarendus
Psühhofarmakoloogia
Lasteuuringud
Onkoloogia
Endokrinoloogia

16.05. Prof. Lembit Rägo, CIOMS
Prof. Klaus-Peter Lesch, Würzburgi
asdga Ülikooli Kliinikum

16.05. Uimastisõltuvus
Kardioloogia

Konverentsi töökeel on inglise keel
Konverentsil osalemise eest on võimalik saada täienduspunkte
Täpsem info: www.buchheim200.eu

Haridus

teda eksperimentaal-farmakoloogia rajajaks ja Tar-
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Ravimihindade alandamisega tegeleb
tõsiselt ka Ukraina

Varia
-

-

-

Riiklikud ravimiostud
-

-

-

-

25

Kiievis asuv Apteek 9-1-1 reklaamib,
et müüb ravimeid hulgihinnaga.

või riiklikes programmides, vaid ka
-

-

-

-

-

Keskses rollis on ravimitootja
-

Paralleelimpordi lubamine
-

-

parlamendile menetlemiseks.

Varia

-
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-

-

-

In memoriam

-

Järelehüüe
Vilma Pendile
Paide Vee Tänava Apteek jättis
hüvasti oma oma kunagise juhataja
Vilma Pendiga.

-

-

-

-

-

-

Paide Rajooni Keskapteegi uutes ruumides 21.06.1971.
Apteegi kollektiiv: proviisorid - juhataja Hildegard Sulg,
abijuhataja Vilma Pent (Noormets), retseptarid Renate
Treu (Hanso), Kira Saare, Anne Pähklemäe (Hansen),
Vaike Võsa, farmatseudid Helmi Toimetaja, Ilse Karing,
Helve Oss, Ilme Kört, Eha Pukka ja Helgi Valtin; raamatupidajad Asta Kapp, Helju Rao; kassapidaja Helve Soolepp; jaendajad H. Aasa, A. Kaenal, S. Hindrek; sanitarid E. Aren, A. Oja, M. Paosalu.

inimesed, küll eesti keele kaitseks, fosforiidi kaevan-

-

-

-

In memoriam

-

EAFS ja Gedeon Richteri
stipendiumi sai Brigitta Ergma
Heikki Sal-Saller
Kommunikatsiooniettevõte In Nomine

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti
filiaal andsid professor Peep Veski stipendiumifondist välja järjekorras
kuuenda 1000 eurose stipendiumi. Selle sai Tartu Ülikoolis
farmatseutilise tehnoloogia ja füüsikalise farmaatsia valdkonnas
uurimistöö kaitsnud proviisoriõppe viienda kursuse üliõpilane Brigitta
Ergma. Uurimistöö käsitles uudseid haavakatteid.

Sündmus
Brigitta Ergma

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) üks
-

kontsentratsioon.

-

-

Kus oli tegelikult
Tartu ülikooli farmaatsia instituudi
esimene asukoht?

Ajalugu

Ken Ird, ajaloodoktorant
Tartu ülikooli muuseumi külastusjuht-kuraator

muuseum SA. Emajõega paralleelses veneetsia akendega kaunistatud kahe otsaviiluga suures linnamajas
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Ajalugu
Sündmus

-

Allikad:
-

-

-

dotsent Hans Metsapa.
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MUUDATUSED APTEEKIDE TEGEVUSES
1. Avamised

varem Mõisaküla apteek)
-

Südameapteegi Narva linnas Tallinna mnt 52. Aptee-

-

-

Sündmus
Ajalugu

-

32

* Kiisa Apteegi omanik on alates 01.02.2020 Ristik
prov Kaija Alliksoo
2. Apteegi juhataja vahetumised
5. Ajutised ja lõplikud sulgemised
-

-

-

Teated

-

-

-

alates 20.02.2020 prov Marge Raidpere
* Põltsamaa Apteek Jõgevamaal Põltsamaa linnas
-

-

3. Apteegi asukoha muutused

4. Apteegi omaniku muutused

-

TERVEMA SÜDAME JA PAREMA
MÄLUGA ÕNNELIKUMAKS!
Südametilgad

Ginkgo Biloba ehk hõlmikpuu

Ginkgo Bilobaga

Viirpuu

Veiste-südamerohi

Palderjan

