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Põhjamaade kliiniliste proviisorite 
kokkusaamine Norras

Liis Kuld, proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

Põhjamaade Kliinilise Farmaatsia Ühenduse 
(Nordic Network Group in Clinical Pharmacy - 
NNGCP) konverents toimus Norras, Oslos,  Vika 
konverentsikeskuses 22.-23.maini 2014. Eestist 
osalesid Ülle Helena Meren Ida-Tallinna Kesk-
haigla apteegist ning  Marika Saar ja Liis Kuld 
Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegist. Ülle Helena 
Meren on ühtlasi ka NNGCP Eesti delegaadiks.

Konverentsi eel, 22.mai hommikupoolikul, oli 
kõigil soovijatel võimalus tutvuda kliinilise  pro-
viisori tööga Oslo erinevates haiglates.  Eestist 
osalejad said vaadelda Oslo Lovisenbergi  Dia-
konale Sykehus haiglas kliiniliste proviisorite  
tööd. Nagu Norras tavaks, on sealsel haiglaap-
teegil ka jaemüügiõigus ja apteek teenindab nii 
haigla osakondi kui ka elanikke. Kliinilised pro-
viisorid vaatavad haiglas patsientide raviskeeme 
üle ning  lähtuvalt patsiendi seisundist  hindavad 
võimalikke  koos- ja kõrvaltoimete  tekkeriske.  
Vajadusel annavad arstidele soovitusi raviskeemi 
kohandamiseks. Samuti nõustavad nad patsiente  

haiglast koju kirjutamisel, kui patsiendi raviskee-
mis on tehtud olulisi muudatusi või on raviskeemi  
lisatud uusi ravimeid.  Saime osaleda nõustamisel, 
kus patsiendil alustati haiglast lahkumisel  varfa-
riinravi ja kliiniline proviisor jagas näpunäiteid 
ravimi tarvitamise kohta. Ta selgitas, miks see 
ravim on patsiendile määratud ja mis juhtub, kui 
ravimit valesti kasutada. Sellist patsiendi nõusta-
mise  teenust meie haiglates veel ei pakuta, kuid 
tulevikku vaadates on see  kindlasti üks haiglaap-
teekrite  arengusuundi ka Eestis. 

Samamoodi nagu meie haiglates aitavad ka seal-
sed proviisorid haiglaosakondade õdesid  ravimite 
käitlemisega seotud küsimustes. Nad jälgivad, et 
ravimeid säilitataks nõuetekohaselt, koostöös töö-
tavad välja juhendeid, kuidas manustamise eripä-
rade puhul (näiteks ravimite sondi kaudu manus-
tamine) erinevate ravimitega ümber käia. 
 
Päeva teises pooles alanud konverentsi avaloengu 
pidas Torgeir Bruun Wyller, Oslo Ülikooli Haig-

Põhjamaade Kliinilise Farmaatsia 
Ühendus (Nordic Network Group in 
Clinical Pharmacy - NNGCP) loodi 
2010. aastal Rootsis, et kliinilistel pro-
viisoritel Islandilt, Norrast, Rootsist, 
Soomest ja Taanist oleks võimalus iga-
päevatöös tekkivaid küsimusi  arutada 
ning kogemusi vahetada. Kokkusaa-
mised toimuvad igal  aastal. Üle aasta 
toimub ühine konverents Põhjamaade 
Sotsiaalfarmaatsia. Ühinguga. Eesti 
liitus NNGCP-ga 2013. aastal.   
                    
Järgmise ühiskonverentsi korraldami-
se au ja kohustus langes Eestile ja see 
toimub Tartus 3.-5.juunil 2015. aastal.

la geriaatriaprofessor, kes keskendus polüfarma-
koteraapia probleemidele  geriaatrias ja rõhutas 
kliiniliste proviisorite  rolli olulisust selles vald-
konnas.

Järgnesid grupitööd, milleks  Norra, Taani ja Is-
landi haiglaapteekrid olid lahendamiseks valinud 
ja ette valmistanud 3 haigusjuhtu. Üksipulgi ana-
lüüsiti patsientide farmakoteraapia ja iga grupp 
kandis ette omapoolse lahenduse.  Meile oli see 
haiglaapteekrite  seltsi üritustelt juba tuttav õppi-
mise vorm: konkreetsete haigusjuhtumite lahen-
damine kolleegidega nõu pidades ning üheskoos 
parimaid lahendusi leida püüdes. Õhkkond grup-
pides oli motiveerivalt toetav ja sõbralik.

Konverentsi  teise  päeva põhiosa toimus eri-
nevates töötubades. Valida oli 3 teema vahel: 
kliiniline farmaatsia üldarstiabis;  kliinilis-far-
matseutilised probleemid psühhiaatrias; anti-
biootikumravi kliinilise proviisori vaatenurgast. 
Osalesime viimati nimetatud, ehk siis antibioo-
tikumravi töötoas, kus algul tuletati meelde 
erinevate  antibiootikumirühmade  toimemeh-
hanismid ja seejärel analüüsiti üht haigusjuhtu. 
Hindasime  laborianalüüside vastuseid antibioo-
tikumikontsentratsioonide kohta erinevatel aja-
hetkedel, mistõttu oli vajalik  meelde  tuletada 
farmakokineetika-alaseid teadmisi.

Päeva teises pooles andsid erinevate põhjamaade 
esindajad ülevaate, kuidas on korraldatud kliini-
liste proviisorite  töö eri maades. Kuigi kasutusel 
on erinevad mudelid, on sisuline lähenemine  ja 
ka probleemid tihti samad. Eesmärk on ju kõigil 
ühine:  osaleda meeskonnatöös tagamaks pat-
siendile  sobivaimat, ohutuimat ja efektiivseimat 
ravimiabi.

Põhjamaade esindajad, paremalt teine Eesti delegaat Ülle Helena Meren
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Liis Kuld ja Ülle Helena Meren Oslo sadamas


