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Eesti Haiglaapteekrite Seltsi
19. Kevadkonverents Pärnus
Maarika Maidla, proviisor, Pärnu Haigla apteek
fotod: jana lass

Seltsid

Konverentsist osavõtjaid – Silvia Zirel, Malle Määrmann, Marika Saar, Irja Uiboleht, Jana Lass (kõik Tartu
Ülikooli Kliinikumi apteegist)

2014. aasta 7.-8. märtsil toimus Pärnus, Rannahotellis Eesti Haiglaapteekrite Seltsi 19. Kevadkonverents, mille läbivaks teemaks oli seekord kardioloogia. Konverentsist võttis osa ligi 100 kuulajat, kellest
enamiku moodustasid Eesti haiglates töötavad proviisorid ja farmatseudid.
EHAS-i aasta tähtsaima ürituse avas seltsi esimees
Marika Saar. Konverentsi sissejuhatava kardiovaskulaarsüsteemi füsioloogiat käsitleva ettekande pidas
Jana Kivastik Tartu Ülikooli Füsioloogia Instituudist,
kes noortele kolleegidele ülikooliõpingutest eredalt
meelde jäänud. Värskendav ettekanne aitas paremini mõista konverentsi järgnevaid teemasid ja avardas
füsioloogia-alast mõtlemist. Päeva teise ettekande tõi
kuulajateni Pärnu juurtega Priit Kampus, kes töötab
kardioloogina Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Väga
põhjalik ja sisutihe ettekanne täiendas haiglaapteekrite teadmisi hüpertensiooni vallas ning pööras tähelepanu 2013. aasta Euroopa Kardioloogiaseltsi arteriaalse hüpertensiooni ravijuhisele. Ettekandja tõi välja
antihüpertensiivse ravi eesmärgid ja andis ülevaate
nii mittemedikamentoossetest (elustiil, suitsetamisest
loobumine) kui medikamentoossetest ravivõimalustest. Ennelõunase ettekannete tsükli lõpetas kardioloog Kaido Hanni Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, tut-

vustades erinevate südame rütmihäirete kliiniliste
käsitluse põhitõdesid ja ravivõimalusi.
Konverentsi pealelõunase ettekannete tsükli juhatas
sisse Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliiniline farmakoloog ja kardioloog Toomas Marandi, rääkides ägeda
koronaarsündroomi (ÄKS) käsitlusest Eesti erinevates
haiglates. Haaravas ettekandes tõi ta välja ÄKS-i haige haiglaeelse käsitluse ning haiglate ravikorraldusega
seotud probleeme. Dr Marandi rõhutas ajafaktori kriitilisust - iga viivitatud minut suurendab müotsüütide
kahjustuse riski ning halvendab prognoosi. Lektor andis ülevaate ka Müokardiinfarktiregistrist, selle eesmärkidest ja ülesannetest. Teise ettekande käigus tutvustas
Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-resident Martin Serg
uusi suukaudseid antikoagulante, millede kasutamine
järjest laieneb. Ta nentis, et kuigi nende kasutamine on
mitmes mõttes lihtsam varfariinravist, on siiski näidustusi, mil peaks eelistama varfariini, nagu näiteks raske
neerupuudulikkus, klapiproteesi olemasolu jne. Samuti
pole ka uued suukaudsed antikoagulandid priid kõrvalja koostoimetest, kuigi võrreldes varfariiniga on viimaseid vähem. Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloogi Märt
Elmeti ettekanne käsitles kardiovaskulaarsete haiguste esmast ja teisest profülaktikat. Ettekandes tõstatati
korduvalt küsimus: Kas kolesterool on meie vaenlane?

Kokkuvõtvalt rõhutas Märt Elmet, et ravi statiinravi
alustamisel tuleb arvesse võtta patsiendi kardiovaskulaarne risk, LDL (madala tihedusega lipoproteiini)
väärtus ja kaasuvad haigused (diabeet). Südamehaiguste sekundaarne preventsioon staiinidega on kõrge efektiivsusega ning parandab oluliselt patsiendi
prognoosi. Kindlasti tuleb statiinravi ajal tähelepanu
pöörata ka nende ravimite koos- ja kõrvaltoimetele
ning siin on oluline roll apteekritel. Tartu Ülikooli
Kliinikumi kolmas ettekanne arst-residendi Alar Irsi
poolt andis lühiülevaate stenokardia ravi põhimõtetest ja diagnoosimisest aitamaks mõista ja täiendada
teadmisi nii ammu kasutusel olnud ravimite (beetablokaatorid, kaltsiumikanali blokaatorid, nitraadid)
kui ka uuemate ravimite toimemehhanismidest.
Konverentsi esimese päeva võttis kokku EHAS-i esimees Marika Saar, kes tutvustas 14.-15. mail Brüsselis
toimuvat koostöökogu, mille raames kutsub Euroopa
Haiglaapteekrite Assotsiatsioon (EAHP) kokku Euroopa haiglaapteekrite, teiste tervishoiutöötajate ja
patsientide organisatsioonide esindajad eesmärgiga
ühiselt defineerida haiglaapteekri roll ning pädevus
tänases Euroopas. Eestit Koostöökogul esindav Marika Saar esitles ka EAHP poolt valminud haiglaapteekrite tööd tutvustavat animatsiooniklippi.
Tiheda ja mitmekesise esimese konverentsipäeva lõpetas pidulik õhtusöök ja meelelahutuslik õhtu Pärnu Rannahotellis Sepo Seemani eestvedamisel.
Konverentsi teisel päeval said osavõtjad oma seniseid kardioloogia-alaseid teadmisi rakendada

Seltsid

Konverentsi avaettekande pidas Jana Kivastik Tartu Ülikooli füsioloogia instituudist

Rühmatöös osalevad Eva Närska, Kai Kimmel, Ruth
Soosaar, Ulvi Männik ja Reet Norden

kolme erineva kardioloogia-alase haigusjuhu lahendamisel, mille olid ette valmistanud kliiniline
proviisor Jana Lass Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegist, proviisor Laura Orav Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegist ja proviisor Maarika Maidla
Pärnu Haigla apteegist. Kui traditsiooniliselt on
farmaatsiat õpetatud ravimpreparaadile keskendudes, siis analüüsides konkreetseid haigusjuhte
- milline on patsient, tema vanus, sugu, diagnoos,
kaasuvad haigused, teised ravimid raviskeemides oli võimalik kõigil osavõtjatel üle vaadata patsientide farmakoteraapia.
EHAS jätkab aktiivselt oma liikmete teadmiste
täiendamist iga-aastastel kevadkonverentsidel ning
regulaarsetel teabepäevadel. Täname kõik osalejaid
ja toetajaid seekordse konverentsi õnnestumise
eest ja loodame ka tuleval aastal, kui korraldame
20.juubelikonverentsi, suurt huvi ja osavõttu!

