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Eesti haiglaapteekrid toetavad Euroopa
haiglafarmaatsia tulevikusuundi
Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) osales Euroopa haiglafarmaatsia
koostöökogul ning avaldas toetust seal vastuvõetud haiglafarmaatsia
aluseks olevatele seisukohtadele, mille poole kõikide liikmesmaade
haiglaapteegid ja -apteekrid peaksid püüdlema.
Marika Saar, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi esimees
fotod: eahp

EAHP president Roberto Frontini

Sündmus

Üksmeelselt võeti vastu 44 teesi.

Delegaadid tööhoos. Esiplaanil Eesti delegaat Marika Saar

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) ehk Euroopa Haiglaapteekrite Selts on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab Euroopa
riikide haiglaapteekreid. EAHP initsiatiivil korraldati tänavu kevadel koostöökogu, eesmärgiga ühiselt
defineerida haiglaapteekri roll ning pädevus tänases
Euroopas ning seada suunised tulevikuks.
koostöökogu logo

Koostöökogu toimus Brüsselis 14.-15. mail 2014. Kohal oli üle 100 osaleja kogu Euroopast. Hääletusõigusega osales 31 haiglaapteekrite organisatsiooni, 4
õdede ja 3 arstide erialaorganisatsiooni ning 12 patsientide esindusorganisatsiooni. Eesti Haiglaapteekrite Seltsi esindas koostöökogul seltsi esimees Marika
Saar. Lisaks oli koostöökogule tulnud ka vaatlejaid,
näiteks Euroopa Meditsiiniinfo Selts, Ameerika
Haiglaapteekrite Ühendus, Euroopa Farmaatsiatööstuse Assotsiatsioon, Euroopa Onkofarmaatsia Selts,
Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsioon jpt.
Koostöökogu esimesel päeval arutati töögruppides
veelkord läbi kõik teesid, et need oleks kõigile ühe-

selt mõistetavad. Samuti võeti arvesse erinevate riikide ootusi ja võimalusi seisukohtade rakendamise
osas ning erinevate huvigruppide (patsiendid, teised tervishoiutöötajad) vaatenurki. Haiglaapteeker
ei tööta ju haiglas üksi, vaid on üks meeskonnaliige teiste tervishoiutöötajate hulgas, samuti on
kogu raviprotsessis väga oluline patsiendi aktiivne
kaasamine. Seetõttu olidki lisaks haiglaapteekritele
koostöökogule kutsutud ka teised osapooled.
Teisel päeval asuti teese vastu võtma. Organisatsioonid hääletasid kaalutud häälte metoodikat
kasutades, 50% häältest oli haiglaapteekritel, 25%

Rõhutades eeskätt patsiendi ohutust ja heaolu deklareerisid haiglaapteekrid muuhulgas järgmist:
• Igas haiglas peab olema kättesaadav haiglafarmaatsia teenus ja töötama haiglaapteeker, kes
vastutab ravimite ohutu, efektiivse ja optimaalse
kasutamise eest.
• Haiglaapteeker peab olema kaasatud ravimeeskonda ning osalema koostöös patsiendi ja teiste
tervishoiutöötajatega patsiendi ravi puudutavates
küsimustes.
• Kõik ravimikorraldused tuleb haiglaapteekri
poolt üle vaadata ja kinnitada.
• Haiglaapteekril peab olema ligipääs patsiendi
haigusloole. Kõik apteekri poolt tehtavad raviga
seotud muudatused tuleb dokumenteerida patsiendi haiguslukku ja analüüsida edaspidise ravikvaliteedi parandamise eesmärgil.
• Tuleb arendada kliinilise farmaatsia teenuseid.

Koostöökogust osavõtnud delegaadid rõõmustavad 44 teesi on üksmeelselt vastu võetud

ras ka ellu viia ja koostöös Euroopa riikide haiglafarmaatsia organisatsioonidega pingutame selle
nimel. Positiivne toetus nii patsientide kui tervishoiutöötajate organisatsioonidelt annab kindlust,
et meie siht on õige ja võtab arvesse nii patsientide,
teiste tervishoiutöötajate kui ka kogu tervishoiusüsteemi huve. “

Dr Roberto Frontini, Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni (EAHP) president rõõmustas üksmeele üle, millega 44 teesi vastu võeti, samas tõdedes:

Eesti poolt vastuvõetud seisukohti kommenteerides
tuleb nentida, et mitmed vastuvõetud otsused on
nii Eesti haiglatele kui haiglaapteekritele parajaks
väljakutseks. Eriti näiteks silmas pidades kliinilise farmaatsia teenuseid ning haiglaapteekri suuremat osalust ravimeeskonna liikmena. Eesti Haiglaapteekrite Seltsil on lähitulevikus plaanis teha
koostööd nii haiglate kui Sotsiaalministeeriumiga,
et haiglaapteekri rolli, samuti õigusi ja kohustusi
täpsemalt määratleda, et need saaksid kooskõlla
Euroopa koostöökogul patsientide ja teiste tervishoiutöötajatega ühiselt vastuvõetud otsustega.

“Nendes seisukohavõttudes loovad patsiendid,
haiglaapteekrid ja teised tervishoiutöötajad selge
visiooni, milline peaks olema haiglaapteekri roll
igas Euroopa riigis. Visioon tuleb aga kiiremas kor-

Täpsem info koostöökogust, seal vastuvõetud teesidest ja Euroopa organisatsiooni tööst on saadaval http://www.eahp.eu/events/european-summit/
intro
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teistel tervishoiutöötajatel ja 25% patsientide esindusorganisatsioonidel. Konsensuse saavutamiseks
oli vajalik 85% toetus.

