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Regionaalhaigla 
haiglaapteek
Regionaalhaigla haiglaapteek on 
ülemarsti vastutusalasse kuuluv 
meditsiiniline teenistus, mille töö 
eesmärgiks on tagada haigla struk-
tuurüksustele ja koostööpartneritele 
efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud 
ravimid ning ravimialane piisav, 
tõenduspõhine ja asjakohane infor-
matsioon ja nõustamine.Haiglaap-
teegis töötab 30 inimest, kellest 20 
on farmaatsiaharidusega spetsialistid.

Haiglaapteegi missiooniks on 
tagada kvaliteetne ja kaasaegne 
ravimiabi ning panustada selle 
kaudu patsientide ravikvali-
teeti.

Haiglaapteegi visiooniks on 
olla usaldusväärne, professio-
naalne ja arengule suunatud 
haiglaapteek ning haiglafar-
maatsia edendaja Eestis.

Fookuses apteegiteenuse 
kvaliteet ja areng
Haiglafarmaatsia areng, aasta-aas-
talt suurenev ravitöö maht ja jär-
jest mitmekesistuv apteegiteenuste 
hulk seab apteegi toimimisele ja 
kvaliteedisüsteemile suured nõu-
ded ja ootused – peame toimima 
tõhusalt ning pakkuma jätkusuut-
likku ja kvaliteetset teenust. Riigi 

seatud ja seadustele-määrustele 
tuginev kvaliteediraamistik on 
meile baasiks. Paraku ei arvesta 
see organisatsiooni konteksti, huvi-
poolte ootuseid, protsessikeskset 
lähenemist, riskide juhtimist ning 
püüdu pidevale parendamisele ja 
efektiivsusele.

Lähtuvalt eespool esitatust püs-
titati paari aasta eest strateegiline 
eesmärk luua tugev ja apteegi spet-
siifikat arvestav kvaliteedisüsteem. 
Alustasime selle ellu viimiseks  süs-
teemselt terviklikku kvaliteedijuh-
timise põhimõtete juurutamist ja 
kvaliteedikultuuri edendamist. 
Kolme-nelja viimase aasta jook-
sul on kogu apteegi kvaliteedisüs-
teem samm-sammult üle vaadatud 
ja detailselt kirjeldatud ning vas-
tavusse viidud ISO9001:2015 
kvaliteedijuhtimisestandardi 
nõuetega.

Haiglaapteegi 
kvaliteedisüsteem
Regionaalhaigla apteegi kvaliteedi-
süsteem moodustab osa haigla kva-
liteedijuhtimise süsteemist. Apteegi 
püstitatud kvaliteedi juhtpõhimõt-
ted peegeldavad Regionaalhaigla 
arengukava ja selle kvaliteedistra-
teegiat ning on üles ehitatud lähtu-
valt tervikliku kvaliteedijuhtimise 
põhimõtetest. Kvaliteedisüsteemi 
käsitlusala ja ulatus hõlmab kõiki 
apteegiteenuse osutamisega seotud 

Tervikliku 
kvaliteedijuhtimise 

juurutamisest
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

haiglaapteegis
Regionaalhaigla haiglaapteegi kvaliteedisüsteem läbis 
eelmisel aastal edukalt mitu sertifitseerimisauditit, 
mille tulemusena väljastati apteegile rahvusvahelise 
sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritase poolt 
kvaliteedijuhtimise standardi ISO9001:2015 sertifikaat. 
Väljastatud sertifikaat on kinnitus haiglaapteegi panu-
sest apteegiteenuse kvaliteeti, selle pidevasse paren-
damisse ning soovist olla lähemal haigla sisestele ja 
välistele partneritele. Ühtlasi oli kvaliteedisüsteemi 
sertifitseerimine Regionaalhaigla 2018. aasta tegevus-
plaani üks apteegi püstitatud eesmärk.

põhi- ja tugiprotsesse (joonis 1), 
millesse on integreeritud riiklikud 
ravimite käitlemist korraldavad 
regulatsioonid ja ISO9001 kva-
liteedijuhtimise standardi 
nõuded. Apteegi kvali-
teedijuhtimissüsteem 
tugineb planeeri-
teosta-kontrolli-
parenda-mudelil 
(PDCA mudel, 
joonis 2), olles suu-
natud vigade enne-
tamisele ja pidevale 
parendamisele. Lisaks 
on arvestatud asjakohaste 

 1 Artikli autor omab Eesti Kvaliteediühingu poolt omistatud kvaliteedijuhi pädevust
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Joonis 2. 
PDCA mudel

Parenda Plaani

Kontrolli Teosta
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MITTE-
VASTAVUSTE 
KÄSITLEMINE

AUDITEERI-
MINE

KLIENDI 
TAGASISIDE 

KÄSITLEMINE

JUHTKONNA-
POOLNE 

ÜLEVAATUS
PARENDAMINE

PERSONALI 
JUHTIMINE

RISKI-
JUHTIMINE

HANGETE 
JUHTIMINE

DOKUMENDI-
HALDUS

TEABE-
VAHETUS

KAVANDA-
MINE

JUHTIMINE

TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

RAVIMITE JA 
APTEEGIKAUPADE 

KÄITLEMINE

ÕPPE- JA 
TEADUSTÖÖ

KLIINILISE 
RAVIMIUURINGU 

RAVIMITE KÄITLEMINE

RAVIMIALANE NÕUSTA-
MINE JA RAVIMITEABE 

JAGAMINE (SH KLIINILINE 
FARMAATSIA)

haiglafarmaatsia standarditega 
(nt onkoloogilise farmaatsia kva-
liteedistandardid Quapos) ning 
Euroopa haiglafarmaatsia tulevi-

kusuundadega. 
ISO9001 kvaliteedijuh-
timise standardi nõuete 

rakendamisest lähtu-
valt on apteegitee-
nuse osutamisel 
kesksel kohal märk-
sõnad kliendikesksus, 

kaasamine, eestveda-
mine, protsessikeskne 

mõtlemine, pidev paren-
damine, tõenduspõhisus ja 

suhete juhtimine. Olulisel kohal 
on riskide juhtimine. 

Kvaliteedi tagamine 
kui pidev protsess ja 
meeskonnatöö.
Haiglaapteegi kvaliteedisüsteemi 
hindamine ja ISO9001 sertifikaat 
on meile ainult üheks vaheetapiks 
ettevõetud kvaliteedi tagamise tee-
konnal. Samas on see suureks tun-
nustuseks apteegiperele ning meid 
toetanud teistele Regionaalhaigla 
töötajatele. Jätkame senise kva-
liteedisüsteemi arendamist ning 
olemasoleva mõjususe hindamist. 
Endiselt on olulisel kohal mees-
kond kompetentsid ning kvalitee-
diteadlikkus.

Kvaliteedisüsteemi ja selle 
protsesside detailideni lahtimõ-
testamine, vajalike protseduuride 
loomine ja juurutatud süsteemi 
mõjususe hindamine on olnud 
meile suureks, aga samas huvi-
tavaks väljakutseks, mille käigus 
oleme ka ise väga palju õppinud.

Kvaliteet ei sünni üksi, see on 
meeskonnatöö tulemus ning kõi-
kide liikmete ühine panus ja soov 
teha asju süsteemselt ja paremini. 

Loodame, et meie panust kva-
liteetsesse ravimiabisse tunnevad 
Regionaalhaigla patsiendid, part-
nerid haiglas ja ka väljaspool!

Joonis 1. Haiglaapteegi kvaliteedisüsteem


