Eesti Rohuteadlane (2/2015)

25
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20. Kevadkonverentsist osavõtjad

Eesti Haiglaapteekrite Seltsi 20. Juubelikonverents
toimus 13.-14. märtsil Pärnu Tervise Konverentsikeskuses. Kevadkonverentsist on saanud aastatepikkune
traditsioon, mis tõi sel korral kokku rekordiliselt 130
osavõtjat. Juubelikonverentsil tehti tagasivaade olnule ja peeti haiglaapteekrite tulevikuplaane.
Konverentsi avasõnad lausus seltsi esimees Marika
Saar, kes kinnitas, et aastate jooksul on muutunud nii
haiglaapteegi roll kui ka haiglaapteekri töö. Senisele ravimite käitlemisele ja valmistamisele on juurde
tulnud ravimite aseptiline ettevalmistamine manustamiseks (sh. tsütostaatikumid, bioloogilised ravimid). Apteekrid on üha enam kaasatud erinevatesse
töögruppidesse, pakkudes tuge ja täiendust teistele
erialadele. Üha olulisemaks muutub haiglaapteekri
roll ravimeeskonna osana, mis suurendab kliiniliste
proviisorite vajadust. Arst diagnoosib ja ravib, aga ta
vajab spetsialisti abi, tagamaks ravimite ohutu ja õige
kasutamise. Juurde on tulnud nõustaja ja väljaõppe
pakkuja roll: enne ravimi manustamist manipuleeritakse sellega osakonnas, näiteks parenteraalseks

manustamiseks mõeldud ravimid lahustatakse ja/või
lahjendatakse, tablett purustatakse jne. Et ravi tulemus oleks ootuspärane, tuleb neid protsesse õigesti
teostada ja seega osalevad haiglaapteekrid ravimi väljastamisega, ravimi manustamisega ja hilisema ravi
jälgimisprotsessides. Üha enam haiglaapteeke tegeleb
ka kliiniliste uuringute ravimikäitluses osalemisega,
mida 20 aastat tagasi polnud.
EHAS on aktiivselt osalenud üldises tervishoiupoliitikas, mis puudutab farmaatsia ja haiglafarmaatsia
valdkonda. Tehakse koostööd erialaseltsidega, valitsusasutustega, ravimiametiga ja haridusasutustega.
Seda kinnitasid ka järgnevad ettekanded, kus astusid
üles Kristin Raudsepp Ravimiametist, Urmas Sule
Eesti Haiglate Liidust ja Ain Raal Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudist. Üha rohkem on EHAS hakanud
koostööd tegema Euroopa katuseorganisatsioonide
ja lähiriikide erialaühendustega ning hea näide sellest on Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni
presidendi Roberto Frontini osalemine kevadkonverentsil.
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Kersti Teder Tartu Ülikooli Kliinikumist Haiglaapteekrite kvaliteedijuhist tutvustamas

Eesti haiglaapteekrid on üha jõulisemalt tegelenud
oma rolli ja kohustuste määratlemisega haigla- ja
tervishoiusüsteemis. Ollakse huvitatud kõrgest professionaalsest tasemest ja väljaõppest. Seltsi liikmetel
on võimalus enda teadmisi täiendada iga-aastastel kevadkonverentsidel, seminaridel ja teabepäevadel.
Üks seltsi lähiaja prioriteetidest on haiglaapteekrite
kvaliteedijuhendi koostamine ja vastuvõtmine. Kersti
Teder Tartu Ülikooli Kliinikumist tutvustas eeltoodud
juhendi suuniseid ja aspekte. Kuna tegu on paljuski tulevikku vaatava dokumendiga, siis selle loomise
käigus võetakse kuulda kõigi haiglaapteekide ettepanekuid. Haiglaapteekrid ei ole enam ammu pelgalt
logistika teenuse osutajad. Suund on võetud patsiendikesksele lähenemisele, suurendamaks eelkõige patsiendi ohutust ja heaolu ning seetõttu tuleks mõelda
laiemalt. Meil on tänaseks olemas ka Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni kokkuvõtte sellest, milline võiks üks Euroopa haiglaapteek olla ja milliseid
teenuseid pakkuda. Tuginedes Euroopa seisukohtadele, leiame et haiglafarmaatsia ja haiglaapteekri vajalikkus ja kättesaadavuse olulisust haiglates, tagab
ravimite ohutu, efektiivse ja optimaalse kasutamise.
Kersti Teder rääkis, et juhendis tuuakse välja senini
regulatsioonides vähe kirjeldatud ravimite valmistamise aspekte ja suuniseid. Lisaks puudutatakse õppe-

ja teadustegevust ning rubriiki „kommunikatsioon ja
eetika“. Rõhutatakse haiglaapteekri kaasatuse olulisust ravimeeskonna liikmena ning patsiendi ravi puudutavates küsimustes.
Konverentsi pealelõunase ettekannete tsükli juhatas
sisse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla arst Andrei Šamarin, rääkides nukleaarmeditsiini rollist kaasaegses
kliinilises praktikas. Nukleaarmeditsiiniga alustas
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2002. aastal, kui kogu
Baltikumis hakati esimest korda tegema positronemissioontomograafia uuringuid. Nõudlus nukleaarmeditsiini uuringute kasutuselevõtmise järele kujunes järk-järgult. See tulenes asjaolust, et tänapäevases
tipphaiglas on õigeaegse ja piisava ulatusega ravi planeerimiseks ning ravitulemuse objektiivseks hindamiseks vajalikud meetodid, mis avastavad haiguslikke
või haiguse paranemisele viitavaid tunnuseid nende
varases järgus, enne kui on avastatavad kaugelearenenud struktuursed koemuutused. Põhja-Eesti Regionaalhaigla nukleaarmeditsiini osakond osutab ka ravi,
kusjuures ravimeetodid võimaldavad korrigeerida ka
teatud haiguslikke muutusi eeskätt ainevahetuslikul
tasemel.
Nukleaarmeditsiin ja radiofarmaatsia on väga tihedalt
omavahel seotud. Kuna tegemist on väga spetsiifiliste

Kevadkonverentsist osalejad uudistamas haiglaapteeke tutvustavaid postreid

diagnoosimis- ja ravimeetoditega, on nukleaarmeditsiini meetodite rakendamine koondunud Eestis ja
paljudes välisriikides vastavatesse keskustesse. Ühe
sellise ehitusjärgus keskuse loomisest ja arengust rääkis Cambridge`i Ülikooli Haigla külalislektor Kishor
Solanki. Ta selgitas, kuidas kasutatakse metaboolselt
spetsiifilisi aineid, mille asukoha jälgimiseks märgistatakse need radioaktiivsete aatomitega. Saadud
ühendid on võimelised transportima haiguskoldesse
ka ravitoimelise radioaktiivse isotoobi.
Kevadkonverentsi esimest päeva jäid lõpetama haiglaapteekrid Maanus Raud Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Jana Lass Tartu Ülikooli Kliinikumist ettekanded, mis olid samuti pühendatud radiofarmaatsiale.
Alates 2014. aastast, mil avati Põhja-Eesti Regionaalhaigla nukleaarmeditsiini osakonna ja haiglaapteegiga koostöös proviisori ametikoht, avanes proviisor
Maanus Raual võimalus end täiendada selle valdkonna kvalifitseeritud spetsialistide käe all. Ta nentis, et
hetkel tegelevad Eestis selle erialaga radioloogiatehnikud, kes on saanud vastava väljaõppe nukleaarmeditsiini alal ning proviisori spetsialiseerumine radiofarmaatsiale nõuab täiendavat õpet farmatseutilise
keemia, radiokeemia, kiirgusbioloogia ja nukleaarmeditsiini vallas. Kliiniline proviisor Jana Lass rääkis
Tartu Ülikooli Kliinikumis läbiviidud farmakokinee-

tika alasest uuringust. Ta selgitas, kuidas uuringu
käigus manustati lastele radioaktiivse märgistusega
paratsetamooli.
Ääretult mitmekesise Juubelikonverentsi esimese
päeva lõpetas pidulik õhtusöök ja meelelahutuslik õhtu Pärnu Rannahotellis Ado Kirsi ja ansambel
„Audru Jõelaevanduse Punt“ eestvedamisel.
Konverentsi teisel päeval said osavõtjad kuulata erinevate Balti riikide haiglaapteekide ettekandeid ning
osaleda rühmatöös. Eesti haiglaapteekide töid ja tegemisi tutvustasid Anne-Grete Märtson Tartu Ülikooli
Kliinikumi apteegist ja Laura Orav Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegist. Kolleegid Lätist ja Leedust tõid
ettekannetes välja oma senised tegemised ning tulevikuvaated. Rühmatööde tulemusel jõuti koos arusaamisele, et haiglafarmaatsia edendamiseks on vajalik
koostöö erinevate riikide vahel ja seetõttu loodigi kolme riigi vaheline töögrupp, kelle eestvedamisel tulevikus ühiseid ettevõtmisi ellu viia.
EHAS jätkab aktiivselt oma liikmete teadmiste täiendamist iga-aastastel kevadkonverentsidel ning regulaarsetel teabepäevadel. Loodame ka tuleval aastal
suurt osavõttu ja aktiivset koostööd loodavates haiglafarmaatsia ja seltsi edendavates töörühmades!
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