
Kliinilise farmaatsia 
olemusest Põhja-Iirimaal, 

jaanuaris 2019

Käesoleva aasta jaanuaris veetsin kaks nädalat Põhja-Iirimaal 
Antrimis. Olen Belfasti Queens University kliinilise farmaatsia 

magistriõppe tudeng ning kahenädalane praktika Antrimi haiglas 
kuulub kolmanda õppeaasta kavasse.

K liiniline farmaatsia 
kui üks farmaatsia 
distsipliin on Eestis 
suhteliselt vähetun-
tud nii arstide, kui 

ka isegi proviisorite ja farmatseu-
tide seas. Enim on erialaga kursis 
need arstid ja proviisorid, kes töö-
tavad suuremates haiglates, kuna 
Eesti vähesed olemasolevad klii-
nilised proviisorid on koondunud 
või koondumas just sinna. Klii-
nilise farmaatsia teenus Eestis on 
praegu faasis, kus alles alustatakse 
eriala laiemat tutvustamist, üht-
sete tegutsemisstandardite loomist 
ning ametliku tunnustamise taotle-
mist. Seetõttu on huvitav võrrelda 
meie olukorda riigiga, kus need 
etapid kliinilise farmaatsia aren-
gus on peaaegu läbitud. Alljärgnev 

annabki põgusa ülevaate kliini-
lisest farmaatsiast Põhja-Iirimaa 
kontekstis. 

Põhja Iirimaa on rahvaarvult 
Eestiga võrreldav – riigis elab 1,8 
miljonit inimest. Tervishoiukor-
ralduslikus mõttes on riik jagatud 
viieks piirkonnaks ehk trustiks, 
mille ülesandeks on korraldada 
tervishoidu ja sotsiaalteenust 
oma piirkonnas. Antrimi haigla 
asub nii-öelda Põhja piirkonnas 
(Northern Trust) ning sellest haig-
last on kujunenud kliinilise far-
maatsia arengukeskus riigis. Haiglal 
on tihe koostöö ka Belfasti Queens’i 
Ülikooliga ning seetõttu oli igati 
loogiline, et veetsime oma kaks 
praktikanädalat just seal, 400-koha-
lises akuuthaiglas.

Praktikanädalate peamine ees-
märk oli tutvustada, kuidas raken-
datakse kliinilise farmaatsia teenust 
nii selles haiglas kui ka ambulatoor-
selt antud piirkonnas. Seal nähtut 
võib laiendada ka kogu Põhja-Ii-
rimaale, kuna Antrimi haigla on 
Põhja-Iirmaa kliinilise farmaatsia 
arengu lipulaev ning praktikad, mis 
võetakse kasutusele seal, võetakse 
suure tõenäosusega kasutusele ka 
mujal riigis. 

Kuidas siis kliiniline farmaatsia 

Põhja-Iirimaal patsientide ravikva-
liteeti panustab? Selleks on väga 
palju erinevaid võimalusi. Põh-
ja-Iirimaa Medicines Optimisa-
tion Innovation Centre’i (MOIC) 
juhil professor Michael Scott’il on 
korralduslike või kliinilise sisuga 
probleemide aruteludel tavaks 
alati küsida „But how a pharmacist 
could help you in solving the prob-
lem?“ (Aga kuidas proviisor saaks 
aidata antud probleemi lahen-
dada)? Kuna eriala on ise olnud 
proaktiivne erinevate lahenduste 
väljapakkumisel, siis kliinilise far-
maatsia teenuseid leiab väga eri-
nevatelt tasanditelt. Alljärgnev on 
mõningane loetelu nendest, mida 
meile tutvustati.

Kliiniline proviisor 
osakonnas
Umbes 20 haiglavoodi kohta peab 
haiglas olema üks kliiniline pro-
viisor ja üks farmatseut. Nende 
ülesandeks on vaadata üle ravimid 
ning raviskeem, kui patsient saabub 
haiglasse. Enamasti julgustatakse 
patsiente haiglasse saabumisel oma 
isiklikud ravimid kaasa võtma. Pro-
viisor vaatab patsiendi haiglasse 
saabumisest alates 24 tunni jooksul 
üle tema esialgselt koostatud ravi-

Krista Meresmaa
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

kliiniline proviisor
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miskeemi. Vajadusel küsib infot 
kas patsiendilt, tema lähedastelt, 
perearstilt või jaeapteegist. 

Haiglasoleku jooksul hinnatakse 
vajadusel patsiendi raviskeemi 
uuesti, näiteks kui on toimunud 
muudatused kas raviskeemis või 
patsiendi seisundis. Siinkohal on 
proviisorile abiks farmatseut, kes 
hoiab silma peal patsiendi labo-
ratoorsetel näitajatel ja vajadusel 
annab proviisorile olulistest muu-
datustest märku. Farmatseut kan-
nab hoolt ka selle eest, et patsiendi 
ravimisahtlis oleksid alati õiged 
ravimid õigel ajahetkel valmis. Pat-
siendi ravimeid hoiustatakse tema 
voodi kõrval eraldi koodlukuga 
sahtlis. 

Kui patsient lahkub haiglast, 
siis kontrollib kliiniline proviisor 
üle, et talle kaasa antaval ravimi-

lehel oleks korrektne info. Far-
matseut vaatab üle, et patsiendile 
oleks kaasa antud korrektne 20 
päeva ravimivaru ning kokkulep-
pel patsiendiga kõrvaldatakse tema 
isiklikust ravimitagavarast ka kõik 
ebavajalik. Proviisori ülesanne on 
patsiendi igakülgne nõustamine 
ravimitega seotud küsimustes 
kogu haiglasoleku ajal ning ka 
kindlasti enne patsiendi haiglast 
lahkumist.

 Kindlasti on proviisori kohus 
kriitiliselt hinnata patsiendi ravi-
skeemi selle pilguga, kas kõik 
ravimid on näidustatud, täidavad 
oma eesmärki ning on  patsiendi 
seisundit ja kaasuvaid ravimeid 
arvestades pigem kasulikud kui 
kahjulikud. Sellist raviskeemide 
sisulist hindamist võiks Antrimi 
haigla proviisorite endi arva-

tes olla rohkem, kui nad seni 
teha jõuavad. 

Kliiniline proviisor 
antibiootikumravi 
järelevalve meeskonnas
Põhja-Iirimaal suhtutakse väga 
tõsiselt kasvavasse antibiooti-
kumide resistentsuse probleemi. 
Seetõttu töötab Antrimi haiglas 
neljast proviisorist koosnev Anti-
biotic Stewardship Team. Mees-
konna ülesanne on muu hulgas 
teha osakondades igal nädalal audi-
teid hindamaks patsientide anti-
biootikumraviskeemide vastavust 
haiglas kehtivale juhendile. Auditi 
tulemusi presenteeritakse jooksvalt 
nii kogu haiglas kui ka igale arstile 
personaalselt. Sama meeskonna 
proviisorid on kaasatud ka haigla 
infektsioonikontrolli meeskonda.

Põhja-Iirimaa rannik on imeilus ka jaanuarikuus. FOTO: ERAKOGU
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Kliiniline proviisor 
kui patsiendi epikriisi 
koostaja
Voodikohtade nappus Antrimi 
haiglas on pidev probleem, seetõttu 
on kõik tegevused, mis soosivad 
patsiendi kiiret väljakirjutamist ja 
voodi vabastamist väga soositud. 
Kui proviisor on osakonnas töö-
tanud pikemat aega ja on piisa-
valt tuttav osakonna spetsiifikaga 
ning patsientide profiiliga, siis võib 
proviisor vastastikusel kokkulep-
pel arstiga koostada arsti asemel 
patsiendi epikriisi. Kontrollimiste 
tulemusena on selgunud, et see on 
tihtipeale põhjalikum ja infokülla-
sem kui arstide tehtu. Samuti val-
mib see kiiremini ning võimaldab 
vabastada voodikoha järgmisele 
patsiendile.

Kliiniline proviisor 
medinfokeskuses
Iga trust omab vähemalt ühte 
meditsiiniinfokeskust. See on 
mõeldud klinitsistide abistamiseks 
situatsioonides, kus tekivad kee-
rukamad ravimialased küsimused. 
Kesksem meditsiiniinfokeskus asus 
küll Belfastis, kuid ka Antrimi haig-
las oli olemas üksus koos ühe pro-
viisoriga. Tema kohuseks oligi teha 
otsinguid andmebaasides ja leida 
uuringuid-artikleid, mille põhjal 
koostada  vastus esitatud kliinilisele 
küsimusele. 

Kliiniline proviisor 
varfariinikliinikus
Varfariinikliinik on projekt, kus 
kliiniline proviisor võtab pat-
siente ambulatoorselt vastu mõne 
perearstipraksise pinnal, et jäl-
gida antud praksise varfariinravil 
olevaid patsiente. Proviisor teeb 
neil INR mõõtmise ning vajadusel 
korrigeerib varfariini kasutamise 
skeemi tulenevalt INR tulemusest, 
patsiendi seisundist ning kaasuva-
test asjaoludest. Varfariinikliinik 
toimib perearstipraksise ja haigla 
omavahelisel kokkuleppel. See 
praktika ei ole 100% levinud kogu 
Põhja-Iirimaal.

Kliiniline proviisor 
perearstipraksises
Kliinilise proviisori töö ambula-
toorses perearstipraksises on üsna 
uus suund ka Põhja-Iirimaal. See 
teenus on praegu standardiseeri-
mata ning sõltub suuresti perearsti 
ja proviisori kokkuleppest. Samuti 
ei ole praegu kohustuslik, et igas 
perearstipraksises peab olema klii-
niline proviisor. Samas on päris 
paljud perearstipraksised juba pida-
nud oluliseks kliinilise proviisori 
meeskonda kaasamist. 

Kliiniline proviisor 
kui ambulatoorse 
ravisoostumuse edendaja
Põhja-Iirimaa sotsiaal- ja ter-
vishoiusüsteem on korraldatud 
selliselt, et ka pärast haiglaravilt 
lahkumist hoitakse patsiendi toi-
metulekul silma peal ning vaja-
dusel sekkutakse. Igal 
trustil on näiteks 
oma kliiniline pro-
viisor, kes külastab 
kodudes patsiente, 
kellel on eri põh-
justel probleeme 
ravimite võtmisega. 
Proviisor korraldab 
patsiendi igapäevast 
elu ja ravimitagavara 
selliselt, et inimene 
võtaks ravimeid 
järjepidevalt. Halva 
ravisoostumuse põhjusi võib 
olla seinast seina alates sellest, 
et ravimeid ei saa apteegist kätte 
kuni selleni, et inimene ei erista 
erinevaid ravimikarpe või ei saa 
-purki avada. Seega peab proviisor 
olema leidlik ning välja pakkuma 
mitmesuguseid lahendusi.

Loetletud erinevad tegevused ei ole 
praktikasse juurdunud juhuslikult. 
Antrimi haiglaga tihedas koostöös 
töötav Medicines Optimisation 
Innovation Centre (MOIC) on 
uute praktikate juurutamisel hin-
nanud selle toimimist ning kliini-
list ja/või rahalist kasu. Näiteks on 
uuringuga tõestatud, et kliinilise 
proviisori ja farmatseudi koostöö 

tulemusena väheneb kontrollgru-
piga võrreldes patsientide haig-
lasviibimise aeg kahe päeva võrra, 
rehospitaliseerimise aeg pikeneb 
20 päeva võrra, vähenevad ravi-
mivead nii hospitaliseerimisel kui 
ka väljakirjutamisel ning paraneb 
patsientide teadlikkus oma ravi-
mite kohta. Kokkuvõtvalt leiti, et 
iga 12 patsiendi kohta, kes said 
haiglas selle kvaliteediga teenust, 
välditi ühte rehospitaliseerimise 
juhtu hospitaliseerimisele järgne-
nud aasta jooksul (Scott MG, Scul-
lin C, Hogg A, et al 2015).

Niisuguste hästi planeeritud ja 
dokumenteeritud tegevuste tule-
musena on olnud võimalik tões-
tada kliinilise farmaatsia olulisust 
Põhja-Iirimaa tervishoiusüstee-
mis. Sestap on seal tavapärane, et 
uute akuutravi üksuste avamisel 
arvestatakse kliinilise proviisori 

töökoha loomisega. Põhja-Iiri-
maal ollakse kliinilise farmaatsia 

eriala arengu suhtes ambitsiooni-
kad. Tsiteerides MOIC liidrit pro-
fessor Michael Scotti: „Tulevikus 
arst diagnoosib, proviisor määrab 
ravimi ja õde manustab“. Tundub 
liiga utoopiline? Või pigem mitte?

Viited
Michael G Scott, Claire Scullin, 

Anita Hogg, Glenda F Fleming, 
James C McElnay 2015; Integ-
rated medicines management 
to medicines optimisation in 
Northern Ireland (2000–2014): 
a review.

Eur J Hosp Pharm 2015;0:1–
7. doi:10.1136/ejhpharm-2014-
000512
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kellel on eri põh-
justel probleeme 
ravimite võtmisega. 
Proviisor korraldab 
patsiendi igapäevast 
elu ja ravimitagavara 
selliselt, et inimene 
võtaks ravimeid 
järjepidevalt. Halva 
ravisoostumuse põhjusi võib 
olla seinast seina alates sellest, 

töökoha loomisega. Põhja-Iiri-
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„Tulevikus arst diagnoo-
sib, proviisor määrab 
ravimi ja õde manustab“. 
Tundub liiga utoopiline? 
Või pigem mitte?
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