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Haiglaapteek Eestis,  
mis see on?

Marika Saar, kliiniline proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek

Kui mõelda haiglaapteegile, tulevad ilmselt esimese 
pildina silme ette ruumid kuskil haigla keldrikorru-
sel, kus apteekrite ülesandeks on põhiliselt kastide 
tassimine. Ehk haiglaapteegi põhilise funktsioonina 
mõtleme just eeskätt logistilisele poolele. Esmalt tu-
leb hulgifirmadest saabunud kaup vastu võtta, see 
riiulitele paigutada ja siis jälle osakondadele laiali 
jagada. Tundub üsna igava tegevusena? 

Kuna minu emagi oli haiglaapteeker, siis lapsepõlve-
mälestuste haiglaapteegist meenub veel  suur, valge 
ja iseäralikult lõhnav ruum, kus mitu valges kitlis 
prouat tegeles pulbrite, salvide, mikstuuride ja muu 
kokkusegamisega. Apteegi tagumisse ossa jäi ala, 
kuhu põhjuseta minna ei tohtinud ja kus tehti sterii-
le ehk steriilseid süstelahuseid ning kus asus ohtlik 
aparaat nimega autoklaav. Pesuruumis solises päev 
läbi vesi ja kaks kilepõlledega tädi oli ametis lõputu 
pudelipesuga. Ja suured laoruumid täis mitmeküm-
nekiloseid vatipalle ja hiigelsuuri marlirulle ning 
erineva värvi ja lõhnaga pulbreid. Eriti tore oli suur 
tünn glükoosipulbriga, kust sai seda lusikaga söömas 
käia…

Kuidas käib elu tänases haiglaapteegis? Kus need ap-
teegid asuvad? Mida seal peale kastide tassimise veel 
tehakse?

Kõigile neile küsimustele püüame järgnevates Rohu-
teadlase väljaannetes vastuse anda ja lugejale haig-
laapteegi köögipoolt tutvustada. Käesolevas numbris 
leiate ülevaate ravimite aseptilisest ettevalmistami-
sest haiglaapteegis, mis on kindlasti uus suund ja 
väljakutse tänasele haiglaapteekrile.

Edaspidi plaanime tutvustada mittesteriilsete ravimi-
te valmistamist, mis mõnes apteegis on küll jõudsalt 
vähenenud, kuid näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la apteegis on see valdkond saanud hoopis uue ja vä-
gagi innovatiivse näo. Veel on kavas anda ülevaade 
kliinilise farmaatsia arengust ja rakendamisest Eesti 

haiglates. Mida teeb õigupoolest kliiniline proviisor? 
Üks valdkond, millega haiglates tegeletakse, on klii-
niliste uuringute läbiviimine. Kuidas on neisse kaa-
satud haiglaapteeker? Sellest saate lugeda ajakirja 
augustinumbris.

Eesti haiglaapteekreid ühendavaks erialaorganisat-
siooniks on Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS), kel-
le üheks põhiülesandeks on oma liikmetele täiend-
õppe korraldamine. Rohuteadlase aprillinumbris 
anname ülevaate meie seltsi tähtsündmusest – EHAS 
Kevadkonverentsist, mille teemaks on sedakorda au-
toimmuunhaigused ja bioloogilised ravimid. 
Loodame, et artiklitesarja lõpuks on ajakirjakirja 

lugeja jõudnud samale arvamusele, mis meil, haig-
laapteekritelgi, - elu tänases Eestis haiglaapteegis on 
väga huvitav ja aina põnevamaks läheb!

Fakte Eesti haiglaapteekidest*

Kui üldapteekide arv on aasta aastalt tasapisi vähe-
nenud, siis haiglaapteekide arv on viimaste aastate 
jooksul vähem muutunud. 2012.aasta 1.jaanuari sei-
suga tegutses Eestis 24 haiglaapteeki. Neist 6 asusid 
Tallinnas, 3 Harjumaal ja 2 Ida-Virumaal. Ülejäänud 
maakondades ning suuremates linnades Tartus ja 
Narvas oli 1 haiglaapteek. Vaid Valgamaal ja Võru-
maal ei ole ühtegi haiglaapteeki. Võrus asuvat Lõu-
na-Eesti Haiglat varustab ravimitega Tartu Ülikooli 
Kliinikumi apteek ning Valga Haiglat üldapteegina 
tegutsev Valga Haigla Apteek.

Haiglaapteekide personalis on ülekaalus proviisorid. 
2011. aasta lõpus töötas haiglaapteekides 70 provii-
sorit, 35 farmatseuti ning 35 muud töötajat. Keskmi-
se suurusega haiglaapteegis töötab kuni 5 inimest, 
vaid suurimates haiglaapteekides töötab rohkem kui 
5 inimest. 

*Allikas: Ravimiamet. www.ravimiamet.ee

Apteek täna. Süsteravimite ettevalmistamine Pärnu 
Haigla apteegis aastal 2013.

Apteek eile. Ravimite valmistamine Keskhaigla apteegis aastal 1976.

Apteek eile. Steriilide autoklaveerimine Keskhaigla 
apteegis aastal 1962.
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