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Eesti Haiglaapteekrite Seltsist
Silvia Zirel, ostujuht, TÜ Kliinikumi apteek

Algus ja sisu

Varia

1995.aastaks oli välja kujunenud haiglaapteekides kaunis keeruline olukord. Haiglate varustamine ravimitega
oli kaootiline, esines vajakajäämist ka raviks väga oluliste ravimite hulgas. Kuna haiglatel tekkisid kontaktid
välisriikide meditsiinivaldkondades, hakkasid meile
saabuma humanitaarabi saadetised, mis sisaldasid ravimeid ja muud meditsiinilist kaupa, millega meil suures osas varasemad kokkupuuted puudusid. Kõik see
vajas läbitöötamist ja süstematiseerimist, et saabunud
abist ka kasu oleks võimalik saada. Seda kõike oli üsna
raske teostada valitsevas infonappuses. Kui kellelgi õnnestus hankida vastavat kirjandust ja infomaterjale, jagati seda kolleegidega. Puudus süsteemne koolitus, mis
oleks mõeldud haiglaapteekritele, nende vastavat tööspetsiifikat ja -valdkonda arvestades. Püüdsime hakata
seda lünka ise täitma ja alustasime täienduskoolituse
organiseerimist haiglaproviisoritele. Uute teadmiste
hankimise ja kogemuste vahetamise vajaduse taustal
hakkasime ise koostama täiendõppe kavasid, otsima
lektoreid ja registreerisime oma täiendõppe tsüklite
programmid TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuses.
Lektoreid kutsusime nii ülikoolist, erialaspetsialiste
arstkonnast ja ka mujalt. Selles osas oli suureks toeks
vastloodud Ravimiameti tolleaegne peadirektor Lembit
Rägo.
Korraldasime I haiglaapteekrite konverentsi, mis toimus
märtsis 1995. Sellel konverentsil sai veelgi selgemaks, et
uute teadmiste ja oskuste omandamise paremaks korraldamiseks ning ka esindamiseks ja kaasarääkimiseks
meie eriala valdkonnaga seotud muutuste tegemisel
ühiskonnas, vajame oma organisatsiooni, et ühiselt
astuda samme puudustest ülesaamiseks ja eriala edasiviimiseks.
13.detsembril 1995 said Tartus kokku ettevõtlikud proviisorid erinevatest haiglaapteekidest üle Eesti ning 39
asutajaliikme poolt pandi alus Eesti Haiglaapteekrite
Seltsile.

Seltsi eesmärkideks said seatud:
‣‣ haiglaapteekide proviisorite erialaste teadmiste taseme tõstmine;
‣‣ omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine;
‣‣ eetilis-moraalsete küsimuste lahendamine ja
kutse-eetika kujundamine;
‣‣ kutseõiguste kaitsmine;
‣‣ osalemine haigla farmaatsiasse puutuvate õiguslike ja majanduslike küsimuste lahendamisel ning
seaduste väljatöötamisel;
‣‣ rahvusvahelise erialase koostöö ja kontaktide
loomine, arendamine
Kõiki neid ülesandeid EHAS siiani ka täidab.
EHASi juhatus valitakse kaheks aastaks üldkogu poolt.
Juhatus valib eneste hulgast seltsi esimehe. Esimeseks
seltsi esimeheks valiti proviisor Tiia Vals. Järgnesid
Aune Kirotar (kes on kõige kauem selles ametis olnud,
1998-2005), Silvia Zirel ja Irja Uiboleht (käesoleval ajal).
Juhatuse põhilisteks ülesanneteks on seltsi tegevuskava koostamine ning selle elluviimise korraldamine,
seltsi rahaasjade käsutamine ja sellest aruandmine ning
uute liikmete vastuvõtmine. Juhatuse liikmed osalevad
ka mitmetes ministeeriumite jt instantside kokku kutsutud töögruppides, kus käsitletakse farmaatsiaga seotud õigusloomet, kutse- ja haridusküsimusi.

Kevadkonverents
Täiendkoolitus ja haiglaapteekrite erialaste teadmiste
taseme tõstmine on seltsi prioriteediks jäänud ka tänasel päeval. Regulaarselt toimuvad teabepäevad, kuid
iga-aastaseks traditsiooniliseks suurürituseks on märtsis toimuv Kevadkonverents. Üritusel on nii akadeemiline kui ka seltsielu edendav osa. Igal kevadkonverentsil on olnud kindel läbiv kliiniline teema. Sageli on
esinejateks kutsutud välislektoreid eesmärgiga avardada oma silmaringi haiglafarmaatsia käekäigust mujal
maailmas. Külalisesinejaid on olnud Islandilt, Soomest,
Inglismaalt, Austriast, Belgiast, Taanist, Saksamaalt,
Türgist. Lisaks käsitletakse konverentsil ka tervishoiupoliitilisi küsimusi, selleks on lektoreid kutsutud nii

EHASi X juubelikonverentsi 2005.aastal avas tollane sotsiaalministri abiminister Külvar Mand. Pildil
koos Silvia Zireli ja Aune Kirotariga.

EHASi XII kevadkonverentsi õhtune koosviibimine
meremehe stiilis. Pärnu 2007.

Ravimiametist kui Sotsiaalministeeriumist. Põnevusega oodatakse seltsi liikmete hulgas ka seda, milline on
konverentsi õhtune teema. Stiilile vastavad kostüümid,
huvitavad esinejad ja programm muudavad õhtumeeleolu veelgi värvikamaks.

Atesteerimine
EHAS korraldab ka haiglaproviisorite ning –farmatseutide atesteerimist väljatöötatud reglemendi alusel.
Selle eesmärgiks on haiglaapteekrite kutsekvalifikatsiooni omistamine, tõstmine ning olemasoleva kinnitamine. Proviisoritel on võimalik taotleda teist, esimest
või kõrgemat kategooriat ning farmatseutidel teist või
esimest kategooriat.

Väliskontaktid
EHASi tegevus ei piirdu ainult Eestiga. 2003.aastal
sai EHAS Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni
(EAHP) vaatlejaliikmeks. 2004.aastal Euroopa Liitu
astumisega sai meist EAHP täieõiguslik liige. Igast assotsiatsiooni kuuluvast liikmesmaast on valitud kaks
delegaati, kes kohtuvad kord aastas EAHP Assambleel.
Eestist on nendeks delegaatideks proviisorid Marika
Saar ja Jüri Arjakse. Seesugusel laiendatud juhatuse
koosviibimisel arutatakse haiglafarmaatsiaga seonduvaid aktuaalseid probleeme ning tehakse suuniseid
edasiseks. Meie tunnustuseks kõneleb fakt, et 2007.aasta assamblee toimus Tallinnas. Sel perioodil olid meie
delegaadid Aune Kirotar ja Tiia Vals.
Mitmed EHASi liikmed kuuluvad Euroopa Kliinilise
Farmaatsia Seltsi (ESCP). Samuti oleme esindatud Euroopa Onkoloogilise Farmaatsia Seltsis (ESOP), kus

EHASi I kevadkonverents toimus 1996.aastal Pärnus.
Loengut kuulavad (esireas vasakult) Tiina Must,
Malle Määrmann ja Külliki Haav.

Eesti delegaadid on Irja Uiboleht, Aune Kirotar ja Kristjan Kongi. Koostööd tehakse Balti haiglaapteekritega.
EHASi asutamise ajal oli Eestis 48 haiglaapteeki. Praeguseks on seoses muutustega üldises tervishoiusüsteemis ja haiglate ümberstruktureerimisega 25 tegutsevat
haiglaapteeki, kus töötab 71 proviisorit ja 40 farmatseuti ja 34 muud töötajat. Samas on EHASi liikmeskond
endiselt aktiivne ja tegus ning noori liikmeid lisandub
igal aastal.
Võrreldes ajaga, mil EHAS alustas tegutsemist, on tänaseks haiglaapteekides näha mitmeidki uuendusi nii
väljanägemises kui ka tegevuses ja julgen öelda, et Eesti
Haiglaapteekrite Seltsil on selle juures oluline roll. Julgesime seada eesmärke ja uskuda, et suudame meiegi
saavutada seda, mida teevad kolleegid teistes maades.
Selleks on vaja aga õppida, järjepidevalt end täiendada
ja ennast tõestada ning siis võidavad lõppkokkuvõttes
patsiendid.
Haiglaapteekidest ja nende tegemistest lähemalt oli juttu ajakirja selle aasta esimeses numbris ja tuleb edaspidigi.
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Üheks pikemat aega tegutsenud apteekrite erialaorganisatsiooniks on Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS).

