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EHAS VISIOONIKS ON:  

Avatud, arengule ning koostööle suunatud erialaorganisatsioon ning haiglafarmaatsia suunaja ja edendaja Eestis. Soovime olla tugev koostööpartner 

huvipooltele, sealhulgas riigile. 

EHAS MISSIOONIKS ON:  

Eesti haiglafarmaatsia ühendaja ja eestvedaja. 
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EHAS plaanid 2019-2020 

Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtajad Vastutaja Seos EAHP tulevikusuundadega 

Haiglafar-

maatsia 

määratlus, 

kommunikats

ioon ja 

seadusloome 

 

Jüri Arjakse 

Sisekommuni-

katsioon 

Infovahetuse 

parandamine läbi EHAS 

„intraneti“ keskkonna 

loomise 

Võimalikud intraneti loomise variantide uurimine 

(variandid, kulu, haldamine) 

JUUNI 2019 Marko Urbala Kogu dokumendiga, sõltuvalt valdkonnast. 

Intraneti struktuuri ja kasutamise põhimõtete 

loomine 

AUG-SEPT 2019 Vastavalt sisu 

valdkonnale 

Väliskommuni-

katsioon 

EHASi tegevustega 

seotud huvigruppide 

kaardistamine, et 

tõhustada seeläbi 

nendega suhtlust 

Huvigruppide kaardistamine (osaliselt tehtud 

EAHP erinevate projektide tarbeks) 

JUUNI 2019 

 

 

Kersti Teder 1.1 Haiglaapteegi teenuse eesmärk on koostöös 

erialaspetsialistidega tagada haiglas vastutustundlik 

ravimite käitlemine, parandades seeläbi patsientide 

ravitulemusi. 

JA kogu ülejäänud dokument ka 

EHASiga seotud 

huvigruppidega suhtluse 

tõhustamine 

EHAS missiooni-visiooni ja strateegiat tutvustava 

materjali loomine ja levitamine 

- Visiooni-missiooni ja strateegia plaani 

kinnitamine juhatuses. 

- Elektroonilise materjali kujundamine ja 

levitamine huvigruppidele 

 

 

JUUNI 2019 

SEPTEMBER 2019  

Marko Urbala 

Huvigruppidega suhtlemise strateegia välja 

töötamine (seotud EHAS Heade tavade 

dokumendi uuendamisega) 

MÄRTS 2020 Marko Urbala 

Haigla-

farmaatsia 

head tavad ja 

teenuse 

kvaliteet 

Harmoniseerida EAHP 

tulevikusuunad ja Eesti 

haiglafarmaatsia tavad 

Sisuline töö (ühise laua taga kogu dokumendi üle 

vaatamine ja korrastamine) 

Vormistamine (dokumendi visuaalse jälgitavuse 

tagamine, et oleks näha EAHP osa ja meie Eesti 

põhised täpsustused) 

JUN-SEPT 2019 

 

OKT 2019 

Kersti Teder ja 

Marko Urbala 

Kogu dokumendiga 

1.2 Euroopa tasandil tuleks välja töötada ja 

rakendada parimatel võimalikel tõenditel põhinev 

‘haiglafarmaatsia hea tava'. Suunised hõlmaksid 

nõudeid töötajatele ning väljaõppele ja kirjeldaksid 

erineva tasemega haiglaapteegi teenuseid. 

Kooskõlastus (seltsi sees ja huvipooltega) 

Kinnitamine (seltsi üldkogul) 

NOV 2019 

DETS 2019 

Kersti Teder ja 

Marko Urbala 
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Juurutamise alustamine (uue dokumendi 

teavitustöö) 

JAN-MÄRTS 2020 

Haiglaproviisori

/ kliinilise 

proviisori kutse 

loomine ja 

arendus 

Kliinilise proviisori kutse 

loomine 

Täpsem tegevus „Kliinilise farmaatsia“ osas Vahekokkuvõtted 

iga kvartali lõpus 

või siis, kui on 

olulisi arengugi 

Kliinilise 

farmaatsia 

töörühm 

Osa 4 – Kliinilise farmaatsia teenus 

Haiglaproviisori kutse 

loomine 

Eelinfo kogumine vajalikest protsessidest ja 

vajalike tegevuste kaardistamine 

Alustada info 

kogumist 

paralleelselt 

Kliinilise proviisori 

kutse loomisega 

ja detailsemalt 

tegutseda pärast 

tulevikusuundade 

ja heade tavade 

harmoniseerimist 

Õppe ja 

teadustöö 

valdkond  

1.4 Igas haiglas peaks töötama haiglaapteeker, kes 

vastutab ravimite ohutu, tõhusa ja ratsionaalse 

käitlemise eest. Tervishoiuasutuse juhtkond peaks 

tagama, et igat haiglaapteeki juhiks või -teenust 

osutaks haiglafarmaatsias pädev ja piisava 

kogemusega haiglaapteeker. 
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Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtajad Vastutaja Seos EAHP tulevikusuundadega 

Ravimite 

kätte-

saadavus 

ja logistika 

 

Stig 

Benström 

Ravimite 

kättesaadavu

s 

Korrastada riiklikult 

varustatavate ravimite 

kättesaadavust ja asukohta 

puudutav infovahetuse süsteem 

Teha ettepanek, et riiklikult varustatavate 

ravimite kättesaadavus ja asukoha info oleks 

kõigile kättesaadav sarnaselt antdootidega 

Probleemi kaardistamine 

Suhtlemine Terviseametiga 

Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Liisa Eesmaa 2.3 Haiglaapteekrid peaksid koordineerima haigla, 

riiklike ja/või muude raviminimekirjade arendamist, 

haldamist ja kasutamist. Raviminimekiri peaks 

lähtuma tõenduspõhistest ravijuhistest ja teistest 

asjakohastest ja kättesaadavatest suunistest ja 

farmakoökonoomilistest hinnangutest. 

Rahuaja riigireservi põhimõtete 

koostamine ja loomine, et 

tarnehäirete või muude raskuste 

tõttu ei tekiks probleeme 

kriitiliste ravimite 

kättesaadavusega 

Taustinfo kogumine liikmetelt/juhatajatelt 

reservide hetkeseisu kohta.  

Muude riikide põhimõtete uurimine 

Koostöö osapooltega Eesti rahuaja 

riigireservi põhimõtete koostamiseks 

Suhtlemine terviseametiga 

Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Kristjan Kongi 

(PERH) ja Virge 

Avestik (TÜK) 

2.3 Haiglaapteekrid peaksid koordineerima haigla, 

riiklike ja/või muude raviminimekirjade arendamist, 

haldamist ja kasutamist. Raviminimekiri peaks 

lähtuma tõenduspõhistest ravijuhistest ja teistest 

asjakohastest ja kättesaadavatest suunistest ja 

farmakoökonoomilistest hinnangutest. 

2.5. Haiglaapteegil peaks oleme tegevusplaan vajalike 

ravimite kättesaadavuse tagamiseks tarnehäirete 

korral. 

ET ravimite osakaalu 

suurendamine koostöös 

Ravimiameti ja 

erialaorganisatsioonidega 

Probleemi kaardistamine Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Marko Urbala 2.3 Haiglaapteekrid peaksid koordineerima haigla, 

riiklike ja/või muude raviminimekirjade arendamist, 

haldamist ja kasutamist. Raviminimekiri peaks 

lähtuma tõenduspõhistest ravijuhistest ja teistest 

asjakohastest ja kättesaadavatest suunistest ja 

farmakoökonoomilistest hinnangutest. 

Ostujuhtide koostöö ja 

infoliikumise parandamine 

tarnehäirete ja nende 

alternatiivide leidmise korral 

Vajaduse ja inimeste kaardistamine 

Tegevusjuhendi või -maatriksi loomine 

Meililisti/intraneti keskkonna loomine 

Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Liisa Eesmaa? 2.5. Haiglaapteegil peaks oleme tegevusplaan vajalike 

ravimite kättesaadavuse tagamiseks tarnehäirete 

korral. 

Ravimite hulgiostuõiguse 

võimaluse loomine 

haiglaapteekidele 

Probleemi kaardistamine 

Seadusemuudatuse seisu uurimine 

Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Kellele teha 

ettepanek? 

2.5. Haiglaapteegil peaks oleme tegevusplaan vajalike 

ravimite kättesaadavuse tagamiseks tarnehäirete 

korral. 

Jäätmekäitlus Jäätmekäitluse protseduuri 

lihtsustamine ja viimine 

Olukorra kaardistamine Vahekokkuvõte 

SEPT 2019 

Ettepanek: Jüri 

Arjakse 

Osa 1 – Sissejuhatus ja valdkonna ülevaade 
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vastavusse ratsionaalsete 

vajadustega 

Seadusemuudatuseseisu uurimine 
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Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtajad Vastutaja Seos EAHP tulevikusuundadega 

Ravimite 

valmistamine 

 

Liisa Eesmaa 

 

Ravimite 

valmistamine (ja 

kvaliteedi 

kontroll) apteegis 

Seadusandluse 

muudatused  

Küsitlus EHASi liikmetele: Koguda muudatus 

ettepanekud (koos küsitlusega moodustada töörühm) 

SEPT 2019 Birgit Aaren 3.2 Ravimeid tuleb valmistada haiglaapteegis või 

haiglaapteeker tellib ravimi sobivalt 

välispartnerilt. 

3.3 Enne ravimi valmistamist peab haiglaapteeker 

vajadusel läbi viima riskianalüüsi, et hinnata 

tegevuse vastavust kvaliteedinõuetega. 

Riskianalüüs peab muuhulgas arvesse võtma 

valmistamistingimusi, töövahendeid, oskusteavet 

ja nõudeid märgistamisele. 

Küsitlusest saadud ettepanekute arutelu ja anlüüs OKT 2019 

Ettepanekute edastamine juhatusele (koos vajalike 

kaaskirjadega) 

DETS 2019 

Ravimite 

valmistamine (ja 

kvaliteedi 

kontroll) apteegis 

– ravimite 

mittesteriilne 

valmistamine 

Ühtlustada 

haiglaapteekides 

valmistatavate 

ravimite retseptid 

ja analüüsinõuded 

Küsitlus apteegi juhatajatele: Korrata 2015a läbi viidud 

küsitlust ja koondada andmed 

SEPT 2019 Kaire Luik 3.3 Enne ravimi valmistamist peab haiglaapteeker 

vajadusel läbi viima riskianalüüsi, et hinnata 

tegevuse vastavust kvaliteedinõuetega. 

Riskianalüüs peab muuhulgas arvesse võtma 

valmistamistingimusi, töövahendeid, oskusteavet 

ja nõudeid märgistamisele. 

Moodustada ektempore valmistamise töörühm 

Hinnata retseptide vajalikkust ning ja kasutatavaid 

analüüsimeetodeid 

KEVAD 2020 

Koostada EHAS mittesteriilsete ravimite  valmistamise 

käsiraamat 

DETS 2020 Ekstempore 

valmistamise 

töörühm 

Ravimite 

valmistamine (ja 

kvaliteedi 

kontroll) apteegis 

– ravimite 

aseptiline 

manustamiseks 

ettevalmistamine 

Puhasruumide 

monitoorimise 

ühtlustamine 

Moodustada 5 haigla esindajatest töörühm ja koguda 

puhasruumide monitoorimise juhendid, võrrelda.  

SEPT 2019 Kersti Nael  

Luua ühtlustatud tööjuhendid. 

NB! Tegevuses soovib osaleda ka Eesti 

Infektsioonikontrolli Ühing 

DETS 2019 
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Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtajad Vastutaja Seos EAHP 

tulevikusuundadega 

Kliiniline 

farmaatsia 

 

Jana Lass 

Väliskommuni-

katsioon 

Kliinilise proviisori eriala 

tutvustamine 

avalikkusele, koostöös 

kliinilise farmaatsia 

töörühmaga 

Artikkel Med24s TEHTUD (16 MAI 

avaldatud)  

Kliinilise 

farmaatsia 

töörühm 

Kogu osa 4. 

Sisekommuni-

katsioon 

Omavahelise suhtluse 

soodustava süsteemi 

loomine 

Omavahelise suhtluse soodustamiseks loodud ja toimib 

kinnine Facebooki grupp ning meililist. 

Olulisemad paberid on kõigile kättesaadavad Google docs’i 

kaustas 

TEHTUD 

Seadusloome Kliinilise proviisori kutse 

loomine  

Kutsestandard; 

tegevusstandard; 

seadusloome 

Kogutud kokku kõigi haiglate kliiniliste proviisorite 
tööjuhendid, tehtud ühine juhend, mida plaanis arutada. 
Küsitud tegutsemisjuhend Sotsiaalministeeriumist. 
Olemas Läti seadusloomes olev info kliinilise proviisori eriala 
kohta. 

Järgmine töörühma 

kohtumine 22 või 24. mai 

(kavas järgmised sammud 

eriala seadustamiseks ja 

loomiseks; ametijuhendi 

arutelu; tuleviku 

tegevuskava loomine) 

Õppetegevus Kliinilise farmaatsia õppe 

koordineerimine 

proviisoriõppe sees ja 

magistriõppe loomine 

Kliinilise farmaatsia Moodle kursusele hangitud HITSA e-

kursuse kvaliteedimärk. 

TEHTUD 

Alustatud kliinilise farmaatsia magistri- või diplomiõppe e-

kursuse ettevalmistustega (Magistriõppekava plaanidest 

räägitud A. Raaliga, plaanis kohtumised ülikooli 

administratiivse juhtkonnaga) 

Vahekokkuvõte DETS 

2019 
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Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtajad Vastutaja Seos EAHP tulevikusuundadega 

Ravimi- ja 

patsiendi-

ohutus 

 

Kersti 

Teder 

Registrerimata 

ravimite 

raviminfo 

Registreerimata ravimite info 

koondamine ja kättesaadavuse 

parandamine 

Registreerimata ravimite kohta käiva info 

käsitlemise ja vahetamise süsteemi 

väljatöötamine 

NB! Eelduseks on intraneti keskkonna 

loomine! 

SEPT 2019 Kersti Teder 5.9 Haiglaapteekrid peaksid tagama, et ravimite 

ohutuks kasutamiseks vajalik teave, sh 

manustamiseks ettevalmistamise ja manustamise 

kohta, on raviotsuste tegemisel kättesaadav. 

5.10 Haiglaapteekrid peaksid tagama, et haiglas 

käideldavad ravimid on pakendatud ja märgistatud 

viisil, mis võimaldab ravimi tuvastamist, kindlustab 

ravimi terviklikkuse selle kasutamise hetkeni ja 

võimaldab korrektset manustamist. 

Intraneti andmebaasi loomine, testimine ja 

info levitamine 

DETS 2019 Kersti Teder  

Ühisjuhendid/ 

standardid 

loomine ja 

juurutamine 

Ravimite käitlemist ja kasutamist 

puudutavate ühisjuhendite 

põhimõtete loomine  

Tekitada ülevaade hetkel haiglates 

kasutusel olevatest ravimite käitlemist ja 

kasutamist puudutavatest juhenditest 

 

SEPT 2019 Liisa Randmäe 2.6 Haiglaapteegid peaks vastutama ravimite 

nõuetekohase käitlemise tagamise eest haiglas. See 

hõlmab kõigi ravimite (sh kliinilise ravimiuuringu 

ravimite) nõuetekohast arvestust, säilitamist, 

valmistamist, manustamiseks ettevalmistamist, 

väljastamist, haiglasisest transporti ja käibelt 

kõrvaldamist. 

5.5 Haiglaapteekrid peaksid aitama vähendada 

ravimitega seotud vigade tekke ohtu, rakendades 

nende vähendamiseks tõenduspõhiseid lähenemisi, 

sh IKT tuge. 

Kaardistada valdkonnapõhiselt juhendite 

koostamise vajadus ja prioriteedid 

(lähtuvalt, mida saab kiiremini või mille 

vajadus on suurem) 

Moodustada vastavad töögrupid 

NOV 2019 

Eesti haiglates ohtlike ravimite 

käitlemise viimine vastavusse 

Quapos 6 standarditega 

Hetke olukorra hindamine  

 

NOV 2019 Mari Kand 3.5 Ohtlike ravimite manustamiseks 

ettevalmistamine peaks toimuma nõuetekohastes 

tingimustes, et vähendada ravimi saastumise ning 

haigla töötajate, patsientide ja keskkonna 

kahjustamise riski. Quapos 6 standardi nõuete  juurutamine 2020 Tsüto töörühm 

Tõsta osakonnas ravimite 

aseptiliselt manustamiseks 

ettevalmistamise kvaliteeti  

Koondada osakondades ravimite aseptilist 

ettevalmistamist puudutavate juhendid 

(nende olemasolu ja sisu) 

OKT 2019 Kellele teha 

ettepanek? 

3.6. Ravimite manustamiseks ettevalmistamine 

väljaspool haiglaapteeki peaks põhinema 

haiglaapteekri poolt kooskõlastatud tööjuhendil, mis 

tagaksid, et ravimite ettevalmistamisega seotud 

töötajatel oleks piisav väljaõpe. Koostata EHAS ühisjuhend  MÄRTS 2020 

Ühisjuhendi levitamine ja tutvustamine MAI 2020 
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Tõsta osakonnas ravimite 

käitlemise kvaliteeti 

Koondada haiglate ravimite käitlemise 

juhendid ja analüüsida nende sisu 

OKT 2019 Kellele teha 

ettepanek? 
 

Koostata EHAS ühisjuhend  MÄRTS 2020 

Ühisjuhendi levitamine ja tutvustamine MAI 2020 

Tõsta osakondades teostatud 

apteegi kontrolli kvaliteeti ja 

ühtlustada kogutavaid andmeid, et 

nendest oleks võimalik tekitada 

üleüldist statistikat ja leida nõrku 

kohti 

Koondada haiglate osakonna kontrolli 

juhendid/aktid 

OKT 2020 Kellele teha 

ettepanek? 
 

Koostata EHAS ühisjuhend  MAI 2020 

Ühisjuhendi levitamine ja tutvustamine SEPT 2020 

Ravimite 

ohutusalane 

klassifitsee-

rimine ehk 

riskihindamine 

Ravimite klassifitseerimine 

lähtuvalt nende ohtlikkusest 

keskkonnale/ kasutajale või ravimi 

käitlemise keerukusest, et seeläbi 

tõsta ravimiohutust läbi käitlemise 

erinõuete loomise 

Klassifitseerimise põhimõtete loomine DETS 2019 Marika Saar 5.6 Haiglaapteekrid peaksid määratlema kõrge 

riskiga ravimid ja tagama nende ravimite hankimisel, 

määramisel, valmistamisel, manustamiseks 

ettevalmistamisel, väljastamisel, manustamisel ja 

jälgimisel riske maandavate tegevuste juurutamise. 

Patsientide 

nõustamine 

ravimite 

käitlemise alal 

Patsientide teadlikkuse tõstmine ja 

ravimialase nõustamise kvaliteedi 

ühtlustamine  

Patsientide ohutusalaste infomaterjalide 

koostamine (onkoloogia valdkonnas) 

Vahekokkuvõte 

NOV 2019 

 

Kristjan Kongi 4.6 Haiglaapteekrid peaksid asjakohaste 

ravimeeskondade liikmetena tagama, et 

patsientidele ja nende hooldajatele on arusaadaval 

viisil edastatud teave ravivõimaluste, ravimite ja 

nende kasutamise kohta. 

Ravimikasutuse 

dokumen-

teerimine 

Parandada ravimikasutuse 

dokumenteerimise kvaliteeti ja 

patsientidega seotud ravimiinfo 

liikuvust 

Kaardistada, kuidas käib hetkel 

ravimikasutuse dokumenteerimine Eesti 

haiglates ja milliseid arendustegevusi 

tehakse (sh Haigekassa poolt) 

Koostöö algatamine EHASi poolt 

DETS 2019 

 

Jana Lass ja Jüri 

Arjakse 

1.7 Haiglaapteekrid tuleb kaasata meditsiiniliste info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahenduste 

väljatöötamisse ja toimimise hindamisse. Sellega 

seotakse haiglaapteegi infosüsteemid ja teenused 

üldise IKT võrgustikuga (e-tervis, m-tervis). 

4.5 Haiglaapteekrid peaksid aitama kaasa ravimitega 

seotud teabe liikumisele nii tervishoiuasutuse sees 

kui ka raviasutuste vahel, et soodustada ravi 

järjepidevust. 

5.7 Haiglaapteekrid peaksid aitama vältida vigu, mis 

tulenevad ravimikorralduste ümberkirjutamisest. 
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Valdkond Alavaldkond 

(täpsustus) 

EHASi eesmärk: Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtajad Vastutaja Seos EAHP tulevikusuundadega 

Õppe- ja 

teadustöö 

 

Marika Saar 

Täiendkoolitus 

haiglaapteek-

ritele 

Muuta EHASi 

täiendkoolituse süsteemi 

nii, et see lähtuks 

koolituste planeerimisel 

seotusest EAHP 

tulevikusuundade ja EHAS 

strateegiatega 

Planeeritud koolituste linkimine EAHP 

tulevikusuundadega 

Vastavalt 

koolitusplaanile 

Õppe- ja 

teadustöö 

töörühm 

6.3 Esmatähtis on luua üleeuroopaline 

haiglafarmaatsiaalane jätkuõppe ja koolituste 

võrgustik, mis hindaks ka individuaalset 

pädevust. Lisaks peaksid haiglaapteekrid kogu 

oma karjääri vältel end erialaselt täiendama. 

Täiendkoolituste 

läbiviimine 

Teabepäev: Medrec projektiga seotus 

koolituspäev (Tartu) 

5.06.2019 Liisa Randmäe Kogu dokument vastavalt valdkonnale  

Teabepäev: Hingamisteede haigused (Tartu) 25.09.2019 Jana Lass/ 

Marika Saar 

Teabepäev: Teema täpsustamisel (Tallinn, PERH) 20.11.2019 PERH 

(konkreetne 

vastutaja 

sõltub 

teemast?) 

Kevadkonverents: Ettevalmistavad tegevused, 

moodustada töörühm, kes sellega hakkab 

tegelema 

 

Vahekokkuvõte: 

SEPT-OKT 2019 

Marika Saar 

Haiglaap-

teekrite 

pädevuse 

hindamine 

Pädevushindamise 

läbiviimine 

EHAS pädevuse hindamise korra uuendamine ja 

kinnitamine 

TEHTUD (MAI 

2019) 

Jüri Arjakse 6.2 Kõik ravimite käitlemisega seotud isikud 

peavad tõestama pädevust oma rollis. 

Haiglaapteekrid peaksid osalema 

üleeuroopaliste pädevusraamistike 

väljatöötamises, et tagada heas tavas 

ettenähtud standardite järgimine. 

Pädevushindamise komisjoni moodustamine ja 

uue info laiali saatmine 

JUUNI 2019 Marko Urbala 

2019. aasta pädevushindamise läbi viimine 

(taotluste esitamise tähtaeg OKT 2019) 

NOV 2019 Jüri Arjakse 
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Tõsta nende 

haiglaapteekrite hulka, kes 

lasevad enda pädevust 

rutiinselt, iga 5 aasta järel, 

hinnata 

Koostada ülevaade seltsi liikmetest ja seltsi 

välistest haiglaapteekritest,  kes pole oma 

pädevust hinnanud 

SEPT 2019 Jüri Arjakse 

Pädevushindamise populariseerimise strateegia 

väljatöötamine 

VEEB 2020 

Koostöö 

kõrgkoolidega 

proviisorite ja 

farmatseutide 

õppetöö 

arendamisel 

Proviisorite ja 

farmatseutide praktika 

arendamine, et tõsta 

praktika kvaliteeti 

Suhtlemine Tartu Ülikooliga proviisoriõppe 

praktika osas 

Suhtlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga 

farmatseudiõppe praktika osas 

PIDEV 

 

PIDEV 

Kersti Teder 

 

KES? 

6.1 Farmaatsiaalased õppekavad peaksid 

sisaldama praktikat haiglaapteekides. Teiste 

tervishoiutöötajate õppekavadesse peaks 

kuuluma ülevaade kõigi haigla 

tervishoiutöötajate (sh haiglaapteekrite) rollist. 

Proviisoriõppe tugevam 

sidumine 

haiglafarmaatsiaga 

Proviisori- ja farmatseudiõppe arendamine ja 

nende tugevam sidumine haiglafarmaatsiaga 

PIDEV Marika Saar 6.1 Farmaatsiaalased õppekavad peaksid 

sisaldama praktikat haiglaapteekides. Teiste 

tervishoiutöötajate õppekavadesse peaks 

kuuluma ülevaade kõigi haigla 

tervishoiutöötajate (sh haiglaapteekrite) rollist. 

Haigla-

farmaatsia 

alaste teadus-

projektide 

toetamine 

Haiglafarmaatsia alaste 

projektide toetamine ja 

kommunikatsiooni 

tõhustamine 

MedRec projekt MAR 2020 Liisa Randmäe 6.4 Haiglaapteekrid peaksid aktiivselt osalema ja 

avaldama uurimistöid, mis eelkõige käsitlevad 

haiglafarmaatsiat. Farmaatsiaalased õppekavad 

ja täiendõpe peaksid sisaldama 

uurimismetoodikate aluseid. 

 Teiste erialas-

petsialistide 

ravimite alane 

koolitamine 

Ravimite käitlemise 

ohutuse ka kvaliteedi 

tõstmine läbi koolitusalase 

tegevuse  

Töötada välja süsteem teiste erialaspetsialistide 

ravimite alaseks koolitamiseks 

Pärast 

ühisjuhendite 

valmimist 

Õppe- ja 

teadustöö 

töörühm 

1.1 Haiglaapteegi teenuse eesmärk on koostöös 

erialaspetsialistidega tagada haiglas 

vastutustundlik 

ravimite käitlemine, parandades seeläbi 

patsientide ravitulemusi. 

3.6. Ravimite manustamiseks ettevalmistamine 

väljaspool haiglaapteeki peaks põhinema 

haiglaapteekri poolt kooskõlastatud tööjuhendil, 

mis tagaksid, et ravimite ettevalmistamisega 

seotud töötajatel oleks piisav väljaõpe. 

5.9 Haiglaapteekrid peaksid tagama, et ravimite 

ohutuks kasutamiseks vajalik teave, sh 

manustamiseks ettevalmistamise ja 
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manustamise kohta, on raviotsuste tegemisel 

kättesaadav 

 


