
sel. Lisaks panustame haiglapro-
viisori ja kliinilise proviisori kutse 
loomisse ja arendamisse.

Prioriteediks on ka ravimite kät-
tesaadavuse ja logistika alateema. 
Haiglate ravimitega varustatuse 
jaoks on oluline luua ravimite 
kättesaadavust ja nende asukohta 
puudutav infovahetuse süsteem. 
Samuti soovime tarnehäiretele 
efektiivsemaks reageerimiseks 
parandada infoliikumist – praegu 
toimetavad haiglaapteegid tar-
nehäire tekkimisel eraldiseisvalt, 
koordineeritud tegevust pole. 
Tegeleme ka jäätmekäitluse prot-
seduuri lihtsustamisega.

Ravimite valmistamine on üks 
olulistest haiglaapteekide paku-
tavatest teenustest. Soovime, et 
kõigis haiglaapteekides oleksid üht-
lustatud põhimõtted, millest selle 
teenuse pakkumisel lähtutakse. 
Oluline on ka ravimite valmista-
mise ja kvaliteedikontrolli alase 
seadusandluse pidev monitooring 
ja vajadusel seadusandjale sisuliste 
ettepanekute esitamine.

Peame oluliseks ka ravimi- ja 
patsiendiohutuse arendamist. 
Registreerimata ravimite info 

tuleb koondada ja 
selle kättesaadavust 
parandada. Kvaliteedi 
tagamiseks on oluline 
ühtsete standardite 
olemasolu ning ka 
nende rakendamise 
monitooring. Ravi-
mitele tuleb teostada 
riskihindamist ning 
nõustada nii patsiente 
kui ka tervishoiutöö-
tajaid ravimite käit-
lemise alal. Lisaks 
peame vajalikuks ravi-
mikasutuse dokumenteerimist 
– ravimiinfo peaks patsiendiga 
kaasa liikuma.

Kas tegevusi on 
planeeritud ka õppe- ja 
teadustöö valdkonna 
arendamisel?
Kliiniline farmaatsia väärib vald-
konnana suuremat tutvustamist 
ning selle eriala populariseerimine 
on ka haiglaapteekrite järelkasvu 
vaatevinklist oluline. Selle jaoks 
oleme loonud eraldi kliinilise far-
maatsia töörühma, mis tegeleb 
näiteks kliinilise proviisori kutse 
loomise, ametijuhendite ja tuleviku 
tegevuskavade planeerimisega.

Haiglafarmaatsia eriala areneb 
kiire tempoga ning koolitusva-
jadus on valdkonnas suur. Eriala 

viimaste arengutega kur-
sis püsimiseks korraldame 

täiendkoolitusi. Täiendkooli-
tuste teemad lähtuvad Euroopa 
Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni 
tulevikusuundadest. Usume, et 
kõik ravimite käitlemisega seo-
tud isikud peaksid oma sellekohast 
pädevust regulaarselt tõestama. Jät-
kame pädevushindamiste läbivii-
misega ning uuendame selle korda.

Mis on teie töös kõige 
tähtsam?
Kõik, mida me teeme nii haiglaap-
teekide igapäevatöös kui ka seltsi 
arendamisel, taandub patsiendile. 
Meie töö eesmärk on tagada ravi-
miabi kvaliteet ja seeläbi patsiendi 
tervis. Sellest lähtuvad kõik meie 
tegevused ja eesmärgid.

A
p

te
e

k
 T

Ä
N

A

Eesti Haiglaapteekrite Selts
– haiglafarmaatsia ühendaja ja eestvedaja

Eesti Haiglaapteekrite Seltsil (EHAS) täitub tänavu 
24. tegutsemisaasta. Kohtusime seltsi esimehe 

Marko Urbalaga ning vestlesime organisatsiooni 
tegevuste ja arengusuundade teemadel.

Millega EHAS tegeleb?
Haiglaapteekrite selts on pikalt 
tegutsenud kui valdkonna inimeste 
seas tuntud ja tunnustatud ainus 
haiglafarmaatsia erialaorganisat-
sioon Eestis. Seisame seltsis kokku 
23 haiglaapteegi, nii väikeste kui 
ka suurte, huvide eest. Kõik meie 
123 liiget on oma eriala tõelised 
entusiastid. Organisatsiooni pea-
miseks eesmärgiks on eelkõige 
haiglafarmaatsiast huvitatud ini-
meste ühendamine. Peame tähtsaks 
valdkonna infovahetuse tagamist 
ja huvide eest seismist. Räägime 
aina rohkem kaasa seadusloomes. 
Haiglaapteekrite Selts on ka ainus 
haiglaapteekrite pädevust hindav 
organisatsioon.

Mis teeb haiglaapteegid 
niivõrd eriliseks, et teil on 
vaja oma organisatsiooni?
Haiglafarmaatsia on eripärane vald-
kond, erineme vabamüügiapteeki-
dest peamiselt pakutavate teenuste 
poolest. Oma igapäevatöös tagame 
haiglate ravimitega varustatuse, 
valmistame ravimeid (nii mitteste-
riilselt kui ka septiliselt), nõustame 
ja koolitame ravimite alal tervis-
hoiutöötajaid, osaleme kliiniliste 
ravimiuuringute meeskonnatöös, 
teeme ravimite käitlemise järele-
valvet osakondades ning osaleme 
multidistsiplinaarsetes töörühma-
des. Töötame suures osas patsiendi 

ja avalikkuse jaoks nähtamatult, 
nõustame oma töös pigem osa-
kondades töötavaid õdesid ja arste 
ravimikasutuse eri aspektides. Eri-
ala spetsiifikast tulenebki vajadus 
erialaorganisatsiooni järele. 

Mainisite seadusloomes 
kaasalöömist. Kas Teil on 
ka mõni sellekohane näide 
tuua?
On rõõm tõdeda, et meie algata-
tud ettepanekud on jõudmas sea-
dustesse. Konkreetse näitena saan 
tuua välja meie seltsi poolt välja 
käidud tervishoiuteenuse osutaja 
koolituskeskuste koolituste ning 
teiste erialaorganisatsioonide koo-
lituste aktsepteerimise ideed. Sellise 
ettepaneku tegime Ravimiame-
tile juba neli aastat tagasi. Samuti 
oleme toetanud seadusemuuda-
tuse sisseviimist, mis annaks õiguse 
müügiloata ravimite otseostuks 
haiglaapteekidele. Lisaks oleme 
aktiivselt osalenud ravimite val-
mistamist puudutavate seadusak-
tide uuendamisprotsessides.

Millega seltsis praegu 
tegelete?
Suve alguses kinnitasime seltsi 
arengustrateegia aastateks 2019-
2020. Töötasime selle nimel 
kevadel Viljandis toimunud seltsi 
strateegiapäeval sõna otseses mõt-
tes hommikust õhtuni. Töö oli 

produktiivne – paberile said peale 
lähiaastate tegevussuundade ka 
seltsi missioon ja visioon. Tund-
sime selgelt, et oleme organisat-
sioonina jõudnud juba nii kaugele, 
et meil peaks olema võimalikult 
täpne tegevuskava eesmärkide 
saavutamiseks. Nüüd on see meil 
olemas.

Tunnen suurt heameelt selle üle, 
et meil on väärikas missioon: olla 
kogu riigi haiglafarmaatsia ühen-
daja ja eestvedaja. Paika on saa-
nud ka visioon, mille keskmes on 
võimekus ja tahe olla valdkonna 
suunaja ning avatud koostööpart-
ner riigile ja kõigile teistele huvi-
pooltele.

Millised on 
arengustrateegia olulised 
tegevusvaldkonnad?
Eristub kuus suurt tegevusvald-
konda. Teemade spekter on üpriski 
lai ning eesmärgid ambitsioonikad. 
Juhatuse kinnitatud arengustra-
teegia on tihedalt seotud ka meie 
katusorganisatsiooni, Euroopa 
Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni 
tulevikusuundadega.

Näeme suurt vajadust nii sise- 
kui ka väliskommunikatsiooni 
tõhustamiseks ning töötame jätku-
valt haiglafarmaatsia heade tavade 
rakendamisega, mis peaksid olema 
efektiivseks tööriistaks kõigile 
haiglaapteekidele töö planeerimi-

mikasutuse dokumenteerimist 
– ravimiinfo peaks patsiendiga 

viimaste arengutega kur-
sis püsimiseks korraldame 

täiendkoolitusi. Täiendkooli-

Paika on saanud ka 
visioon, mille keskmes 
on võimekus ja tahe 

olla valdkonna suunaja 
ning avatud koostöö-

partner riigile ja kõigile 
teistele huvipooltele.

Anne-May Nagel
kaasautor

EHAS strateegiapäev
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