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Erialakuvandist ja apteekri pädevusest
Marika Saar

Seoses viimastel aegadel toimunud ja toimuvate seadusemuudatustega apteegiturul on meedias tavapärasest
rohkem olnud juttu apteekidest ja apteekritest. Ühelt
poolt on muidugi hea, et oleme pildil. Teisalt on pildilolek tihti kahetsusväärselt kujunenud omavaheliseks
kemplemiseks ning ka vastandamiseks stiilis proviisoriapteegid ja ketiapteegid, kusjuures ühed on vastavalt
arvamuseavaldajale „head“ ja teised „halvad“.
Milline on apteekri kuvand ja maine täna ja millisena
paistame me väljapoole farmaatsia- ja tervishoiuvaldkonda?

Juhtkiri

Tervishoiualal mittetegutsevate inimeste arvamusavaldustes on apteeker sageli vaid ravimimüüja, kelle ainus
küsimus patsiendile puudutab kliendikaardi olemasolu. Parem pole olukord ka teiste tervishoiutöötajate
hulgas. Haiglaapteekrina tuleb mul kahjuks tõdeda, et
paljud meditsiinitöötajadki ei tee vahet proviisoril ja
farmatseudil ega tea, mida täpselt teeb apteeker haiglas. Mis siis veel meditsiinikaugetest apteegikülastajatest rääkida.
Peaksime jõulisemalt enda tegevust üldsusele tutvustama ja selgitama, kes on apteeker, proviisor, farmatseut. Mis peitub on nende ametinimetuste taga ja mida
nimetatud spetsialistid igapäevaselt teevad. Loomulikult tuleks enne see ka erialasiseselt selgeks teha. Kui
mõnikümmend aastat tagasi oli apteekides küllal selge
rollijaotus ja apteegis tegutsesid sellised spetsialistid
nagu retseptaar, defektaar, analüütik, assistent jne, siis
tänaseks selliseid ametikohti enam pole. Erinevus proviisori ja farmatseudi seisneb vaid selles, et proviisor
võib juhtida apteeki ja farmatseut mitte.
Tervishoiutöötaja, sh proviisori ja farmatseudi elukutsega käib kaasas elukestev õpe. Meditsiini- ja farmaatsiavaldkonna areng on pidev ja kohati väga kiire.
Muutuste ja arengutega tuleb kursis olla ka proviisoril
ja farmatseudil. Ainult nii saame tagada kutsealal vajaliku pädevuse.
Erialaseid jätkukoolitusi pakuvad erialaseltsid ja neist
osavõtt on seni olnud vabatahtlik ja iga apteekri enese

huvi ja/või vastutus. 1.jaanuaril 2015 jõustunud seadusemuudatus seab tööandjale kohustuse tagada enda
kulul apteegiteenust osutavate proviisorite ja farmatseutide arendamiseks ja pädevuse tõstmiseks erialase
koolitamise vähemalt 40 akadeemilise tunni ulatuses
kahe aasta kohta.
Täienduskoolitustel osalemine on kindlasti oluline
samm tagamaks erialast pädevust, kuid kuidas on lood
selle pädevuse hindamisega?
Pädevushindamine Eestis pole korraldatud riiklikult,
vaid on erialaseltside pärusmaa. Näiteks viivad korralist pädevushindamist läbi Eesti Naistearstide selts,
Eesti Perearstide Selts, Eesti Laborimeditsiini Ühing
jne. Terviseameti tervishoiutöötajate registri andmetel
on umbes pooled Eesti arstid läbinud pädevuse hindamise. Üha enam on päevakorral, kas arsti pädevust
peaks hindama kohustuslikus korras või vabatahtlikkuse alusel.
Kuidas on lood apteekritega? Apteekrite erialaühendustest on oma liikmete atesteerimist ehk pädevushindamist korraldanud alates 1997.aastast Eesti Haiglaapteekrite Selts. Kuigi atesteerimine pole kohustuslik ega
ole reeglina nõutav tööandja poolt, läbivad siiski paljud
haiglaapteekrid iga viie aasta tagant pädevushindamise.
Jaeapteekritel seesugust pädevushindamise süsteemi
pole. 2012. aastal sai valmis Apteegiteenuse kvaliteedijuhis, mille eesmärgiks on sõnastada kaasaegse apteegiteenuse põhimõtted ning määratleda selged kriteeriumid apteegiteenuse kvaliteedi hindamiseks. Kuigi
juhise üheks eesmärgiks on hinnata teenuse kvaliteeti,
mitte apteekri pädevust, on need kaks omavahel lahutamatult seotud. Ainult erialaselt pädev apteeker saab
pakkuda kvaliteetset apteegiteenust.
Kas pädevushindamine peaks olema kohustuslik ka
meie apteekritele nagu näiteks on see lõunanaabritel
lätlastel? Küsimus jääb täna õhku ja arutlemiseks kutsekaaslastele. Selge on aga see, et erialane enesetäiendus ja pidev jätkuõpe peaks olema iga kutsekaaslase
südameasjaks.

