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Mis on pädevus?
Pädevuse mõiste koondab oskuste, 
kogemuste ja hoiakute kogumit, 
mis peegeldab ennast hinnata lask-
nud haiglaapteekri erialast taset 
ning panust haiglafarmaatsiasse. 
Sisuliselt on pädevuskategooria 
omamine kinnitus erialatöötajale 
omistatud tunnustatud kvalitee-
dimärgist.

Milleks hinnata pädevust?
Pädevuse hindamise peamiseks 
eesmärgiks on toetada haiglaap-
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Haiglaapteekri 
pädevuse hindamine – 
haiglaapteekri 

kvaliteedimärk!
Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) korraldab regulaarselt haiglas töötavate proviisorite 
ja farmatseutide pädevuse hindamist, seda juba pea 20 aastat. Pädevuse hindamine on 
vabatahtlik protsess, millega EHAS tunnustab sarnaselt teiste meditsiinivaldkonna eriala-
dega kutsealaste oskuste ja teadmiste taset ning panust eriala arendamisesse. Praegu 
oleme ainus farmaatsia erialaorganisatsioon Eestis, kes pädevuse hindamist oma kitsa-
mal erialal läbi viib. Arvestades valdkonna olulisust on EHAS püstitanud üheks oma tege-
vuse strateegiliseks eesmärgiks pädevuse hindamise väärtustamise ja hinnatute osakaalu 
suurendamise haiglaapteekrite hulgas.

teekri pidevat enesearengut, eri-
alaste kompetentside tõstmist ja 
elukestvat õpet – need on olulised 
tegurid ka haiglafarmaatsia kui eri-
ala tulemuslikuks toimimiseks ning 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Haig-
laapteekri seisukohast on tegemist 
sisuliselt enesehindamisega, mis 
võimaldab saada tagasisidet senise 
erialase tegevuse kohta ning on 
samas abiks uute eesmärke püsti-
tamisel. Enamgi veel, ei saa mai-
nimata jätta hindamise vajalikkust 
nii haiglaapteekide kui ka meie eri-

alaorganisatsiooni vaatepunktist 
– tegemist on olulise indikaato-
riga, mis võimaldab näidata haig-
laapteekrite professionaalset taset 
tervikuna, samas ka meie eriala 
elujõulisust.

Pädevuse hindamise 
metoodika ja protseduur
Haiglaapteekrite pädevust hinna-
takse Eesti haiglaapteekrite päde-
vuse hindamise korra kohaselt 
ning selle viib läbi seltsi juhatuse 
määratud viieliikmeline komis-
jon, kuhu kuuluvad Jüri Arjakse 
(PERH), Katrina Luik (ITK), Liina 
Hussar (PH), Malle Määrmann 
(TÜK) ja Marko Urbala (PERH). 
Pädevust saavad lasta hinnata kõik 
haiglaapteekides (või Ravimisea-
duse alusel sellega võrdsustatud 
apteekides) töötavad proviisorid 
ja farmatseudid, kes on praktisee-
rinud järjest vähemalt kolm aas-
tat. Pädevuse hindamine ei eelda 
kategooria taotleja kuulumist Eesti 
Haiglaapteekrite Seltsi. Hindamine 

Pädevus – oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum

viiakse läbi pädevuse hindamise 
korras nõutud dokumentide alusel, 
mis tagab protseduuri läbipaist-
vuse ja objektiivsuse. Tegemist on 
kompleksse tegevusega, mille käi-
gus võetakse arvesse taotleja tööko-
gemust ja igapäevaseid  ülesandeid, 
läbitud täienduskoolitusi, panusta-
mist erialasesse arendustegevusse, 
osalemist õppe- ja teadustöös jne. 
Hinnatavate parameetrite mit-
mekesisus annab võimaluse kate-
gooria omandamiseks kõikidele 
haiglaapteekritele. Hindamine rea-
liseerub pädevuspunktide skooriga, 
mille alusel omistatakse taotlejale 
seltsi juhatuse otsusega vastavalt 
proviisori või farmatseudi teine, 
esimene või kõrgem kategooria 
kehtivusega viis aastat ning väl-
jastatakse seda tõendav tunnistus. 

Väljastatud 
pädevuskategooriate 
praegune seis
2019. a juuni seisuga töötas Eesti 
haiglaapteekides 112 apteekrit, 

Tabel 1. Haiglaapteekrite kehtivad pädevuskategooriad. Allikas EHAS.

Kategooria Proviisor Farmatseut

Kõrgem kategooria 6 1

1. kategooria 19 3

2. kategooria 13 4

Kokku 38 8

kehtivat pädevuskategooriat omas 
nendest 46 (41%). Omistatud kate-
gooriad kutsete lõikes on esitatud 
tabelis 1.

Pädevuse hindamiseks kvalifit-
seeruvad kolmeaastase tööstaaži 
nõudest tulenevalt 98 apteekrit, mis 
teeb võimalike hinnatavate osakaa-
luks 47%. Kutsete lõikes on läbinud 
hindamise 38 proviisorit (57%) ja 
8 farmatseuti (26%). Kokkuvõttev 
info on esitatud joonisel 1.

Pädevuskategooria 
omamine – iga 
haiglaapteekri eesmärk! 
Arvestades pädevuse hindamise 
olulisust ning senist pädevuskate-
gooriat omavate haiglaapteekrite 
osakaalu, on meie erialaorgani-
satsioonil piisavalt väljakutseid 
selle valdkonnaga tegelemiseks, 
eriti haiglas töötavate farmatseu-
tide puhul. Pädevuse hindamise 
populariseerimine, selle vajalikkuse 
teadvustamine on aega ja järjepide-
vat tööd nõudev tegevus. Olulisel 
kohal on regulaarne teavitamine 
hindamise eesmärkidest ja vajalik-
kusest, mis peab jõudma iga haig-
laapteekrini. Kindlasti on kandev 
roll haiglaapteekide juhtidel ning 
pädevust hinnanud haiglaapteek-
ritel endil, olles eeskujuks ja tehes 
selgitustööd ametikaaslaste seas. 
Pädevuse hindamise eesmärgiks 
ei pea alati olema kategooriarede-
lil tõusmine, eelkõige on oluline 
kategooria omamine, mis võiks 
olla iga haiglaapteekri erialaseks 
eesmärgiks ja uhkuseks!

EHAS pädevuse hindamise juhend-

materjal ja kord on leitavad aadressil 

www.ehas.ee. 

2019. aastal on pädevuse hindamise 

dokumentide esitamise tähtaeg 14. 

oktoober.
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57%

26%

Joonis 1. Pädevuse hindamise statistika. Allikas EHAS.
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