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Eesti Haiglaapteekrite Seltsil (EHAS) on pikaajaline traditsioon korraldada naistepäeva paiku kahepäevast koolitust - kevadkonverentsi.
Sellel aastal toimus EHASi XVIII Kevadkonverents 1.-2. märtsil Viljandis, Pärimusmuusika Aidas. Konverentsi läbivaks teemaks oli sel korral autoimmuunhaigused ja bioloogiline ravi.
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Anne-Mai Rogenbaum, Ülle-Helena Meren, Liisa Eesmaa,

Sündmus

Sündmus

Ida-Tallinna Keskhaigla apteegi proviisorid

Aktiivne arutelu töörühmades

Konverentsist osavõtjad loengut kuulamas

Avaettekande pidas professor Raivo Uibo Tartu
Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist,
kes andis ülevaate immunoloogia põhitõdedest ja
immuunsüsteemi toimimisest. Lektor aitas meelde
tuletada põhimõisted, et edaspidiselt kasutatavad
terminid oleksid kõigile üheselt mõistetavad. Järgnes Alar Irsi arutelu teemal, millised siis õigupoolest on bioloogilised ravimid. Enamasti seostatakse
bioloogilist ravi reumatoloogia, eeskätt reumatoidartriidi raviga. Tegelikult kasutatakse bioloogilist
ravi veel paljude teiste haiguste ravis või patsiendi
kaebuste leevendamisel: põletikulised soolehaigused
(nt Crohni tõbi), astma, psoriaas, Sclerosis multiplex,
onkoloogilised haigused jne. Oma olemuselt kuuluvad bioloogiliste ravimite hulka ka näiteks insuliinid, vaktsiinid, allergeenid, veri ja verekomponendid

jne. Pikemalt peatus lektor spetsiifilise sihtmärgiga
terapeutilistel valkudel (monokloonsed antikehad)
ning nendega seotud probleemistikul. Muuhulgas
keskendus Irs nende ravimite kõrvaltoimetele, mille
kohta me tõenäoliselt veel väga palju ei tea, kuna ravimid pole pikalt kasutuses olnud. Edasistes loengutes käsitleti bioloogiliste ravimite kasutusvaldkondi
erialade lõikes. Dr Karin Laas Ida-Tallinna Keskhaiglast andis ülevaate reumatoidartriidi ravil kasutatavatest ravimitest, keskendudes eeskätt bioloogilisele
ravile ning sellega kaasnevatele probleemidele. Dr
Edward Laane Põhja-Eesti Regionaalhaiglast jätkas
ülevaadet bioloogiliste ravimite kasutamisest hematoloogias ning seejärel viis dr Katrin Kull TÜ Kliinikumist kuulajaskonna kurssi põletikuliste soolehaiguste raviga, sealhulgas bioloogilise ravi kasutamise

aspektidega. Dr Jana Jaal TÜ Kliinikumist arutles,
kuidas interpreteerida kliiniliste ravimuuringute tulemusi ning milliseid tulemeid / näitajad peaksime
patsiendi ravimi valikul silmas pidama. Tiheda ja inforohke päeva lõpetas Kersti Oselin Ravimiametist.
Sarnased bioloogilised ravimid (inglise keeles biosimilar) on intrigeerivaks teemaks olnud juba päris
mitu aastat, põhiliselt geneerilise asenduse aspektist.
Esimesed biosimilarid on jõudnud ka Eestisse. Sarnaste bioloogiliste ravimite vallas on asenduse osas
päris palju lahtisi küsimusi, seega ollakse hetkel seisukohal, et vahetus sama toimeaine piires peaks olema arsti teadlik valik ning automaatset asendamist
nagu väikese molekulkaaluga ravimite (nn „tavaravimid“) puhul ei praktiseerita.
Kersti Oselin ettekannet pidamas

Ettekannete jätkuks ootas meid ühine õhtusöök ning
peomeeleolule lisas särtsu ansambel Tuulelõõtsutajad.
Kevadkonverentsi teise päeva hommikul juhtis TÜ
Kliinikumi apteegi kliiniline proviisor Marika Saar
tähelepanu bioloogiliste ravimite käitlemise aspektidele apteegis: kuidas tagada töötajate ohutus ning
käidelda kõne all olevaid ravimeid parimal viisil, et
need säilitaks oma füüsikalis-keemilised omadused.

Päev jätkus aruteludega rühmades, vahetades kogemusi haiglaapteegi igapäevatööd puudutavates
küsimustes. Rühmatöö üheks eesmärgiks oli koguda mõtteid järgnevate seltsi koolituspäevade teemadeks. Kahepäevase konverentsi lõpetas EHASi liige
ja Eesti Farmaatsia Seltsi esimees Jaak Koppel üleskutsega alustada Eesti haiglaapteekide ajaloo talletamist ning juba olemasoleva materjali kogumist
ühisesse muuseumi.

