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Hea kolleeg!
20 aastat inimkonna ajaloos on üsna lühike aeg, õigupoolest vaid 
viiv. 20 aastat organisatsiooni ajaloos räägib aga juba järjepidevu-
sest, traditsioonidest ja elujõulisusest. 

20-aastase Eesti Haiglaapteekrite Seltsi iseloomustamiseks sobi-
vad eelnimetatud mõisted päris hästi. 20 aastat tagasi seltsi asu-
tanud haiglaapteekrid löövad aktiivselt seltsi tegemistes kaasa ka 
täna. Rõõmu teeb kindlasti see, et igal aastal liitub meiega noori 
kolleege, kes eriala arengut tahavad toetada. Just koostöövaim ja 
kõigi liikmete ühine panustamine on meie seltsi tugevus ja edasiviiv 
jõud.

Erialane koolitus, omavaheline koostöö ja suhtlus, kutseõiguste 
kaitsmine, seadusloomes osalemine ning rahvusvahelise erialase 
suhtluse ja koostöö arendamine said seltsi eesmärkideks 20 aastat 
tagasi. Samas suunas liigume ka tänasel päeval, eesmärgid pole 
kaotanud oma aktuaalsust. Võib julgelt öelda, et oleme saavutanud 
nii mõndagi ja peaksime selle üle uhkust tundma. Samas teame, et 
areng on pidev ja lõputu ning ühe teetähise kättejõudmisel peak-
sime silmad seadma juba järgmise sihi poole.

Head sünnipäeva ning jätkugu meil jaksu veel pikkadeks tegusa-
teks aastakümneteks!

Marika Saar
Juhatuse esimees
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Ajalugu
1995.aastaks oli välja kujunenud haiglaapteekides kaunis 
keeruline olukord. Haiglate varustamine ravimitega oli 
kaootiline, esines vajakajäämist ka raviks väga oluliste 
ravimite hulgas. Kuna haiglatel tekkisid kontaktid välis-
riikide meditsiinivaldkondades, hakkasid meile saabuma 
humanitaarabi saadetised, mis sisaldasid ravimeid ja 
muud meditsiinilist kaupa, millega meil suures osas vara-
semad kokkupuuted puudusid. Kõik see vajas läbitöö-
tamist ja süstematiseerimist, et saabunud abist ka kasu 
oleks võimalik saada. Seda kõike oli üsna raske teostada 
valitsevas infonappuses. 
Kui kellelgi õnnestus hankida vastavat kirjandust ja info-
materjale, jagati seda kolleegidega. Puudus süsteemne 
koolitus, mis oleks mõeldud haiglaapteekritele, nende vas-
tavat tööspetsiifikat ja -valdkonda arvestades. Püüdsime 
hakata seda lünka ise täitma ja alustasime täienduskooli-
tuse organiseerimist haiglaproviisoritele. 

Uute teadmiste hankimise ja kogemuste vahetamise vaja-
duse taustal hakkasime ise koostama täiendõppe kavasid, 
otsima lektoreid ja registreerisime oma täiendõppe tsük-
lite programmid TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuses.  

Korraldasime I haiglaapteekrite konverentsi, mis toimus 
märtsis 1995. Sellel konverentsil sai veelgi selgemaks, 
et uute teadmiste ja oskuste omandamise paremaks kor-
raldamiseks ning ka esindamiseks ja kaasarääkimiseks 
meie eriala valdkonnaga seotud muutuste tegemisel 
ühiskonnas, vajame oma organisatsiooni, et ühiselt astuda 
samme puudustest ülesaamiseks ja eriala edasiviimiseks. 

13.detsembril 1995 said Tartus kokku ettevõtlikud pro-
viisorid erinevatest haiglaapteekidest üle Eesti ning 39 
asutajaliikme poolt pandi alus Eesti Haiglaapteekrite Selt-
sile.
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 ² Haiglaapteekides töötavate 
meditsiinilise eriharidusega 
isikute erialaste teadmiste 
taseme tõstmine 

 ² Omavahelise suhtlemise ja 
koostöö edendamine 

 ² Eetilis-moraalsete küsimuste 
lahendamine ja kutse-eetika 
kujundamine 

 ² Osalemine haigla farmaatsiasse 
puutuvate õiguslike ja 
majanduslike küsimuste 
lahendamisel ning seaduste 
ja muude õigusaktide 
väljatöötamisel 

 ² Kutseõiguste kaitsmine

Eesti Haiglaapteekrite 
Seltsi eesmärgid
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Seltsi tööd koordineeriv juhatus valitakse kaheks aastaks 
üldkogu poolt. Juhatus valib eneste hulgast seltsi esimehe.

Juhatuse põhilisteks ülesanneteks on seltsi tegevuskava 
koostamine ning selle elluviimise korraldamine, seltsi raha-
asjade käsutamine ja sellest aruandmine ning uute liikmete 
vastuvõtmine. 
Juhatuse liikmed osalevad ka mitmetes ministeeriumite jt 
instantside kokku kutsutud töögruppides, kus käsitletakse 
farmaatsiaga seotud õigusloomet, kutse- ja haridusküsi-
musi.

Seltsi juhtimine

EHAS juhatus 2013-2015. Vasakult Jüri Arjakse, Tiia Vals, Silvia Zirel,  
Irja Uiboleht, Maarika Maidla, Liisa Eesmaa, Jana Lass, Kersti Teder. 

Istub Marika Saar (juhatuse esimees)

Juhatuse varasemad esimehed

Tiia Vals 
(1995-1997)

Aune Kirotar  
(1998-2005) 

Silvia Zirel  
(2006-2009) 

Irja Uiboleht  
(2010-2013)
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Teabepäevad
Seltsi loomisel seati esimesele kohale 
seltsi muude eesmärkide kõrval haig-
laapteekrite erialaste teadmiste taseme 
tõstmine. Uute teadmiste janu oli seltsi-
liikmetel kohe alguses väga suur. Seega 
toimusid esimestel aastatel harivad 
teabepäevad, seminarid, töötoad lausa 
igakuiselt. 

Nüüdseks on kujunenud välja sujuv, rahu-
likum rütm, mis lähtub klassikalisest 
kooli aastast. Aastas toimub vähemalt 
neli teabepäeva ning kahepäevane kevad-
konverents. Koolituspäevade tee made 
valikul lähtutakse eelkõige seltsiliikmete 
soovidest ning hetkel meditsiinis aktuaal-
setest teemadest nt uued ravijuhised, 
uuenduslike ravimite ja ravimeetodite 
kasutuselevõtt.

Teabepäeva kava algusaegadest

Koolitus Kliiniliste 
ravimiuuringute head tavad, 
2015
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Kevadkonverentsid
Täiendkoolitus ja haiglaap-
teekrite erialaste teadmiste 
taseme tõstmine on seltsi 
prioriteediks jäänud ka 
tänasel päeval. Regulaarselt 
toimuvad teabepäevad, kuid 
iga-aastaseks traditsioonili-
seks suurürituseks on märt-
sis toimuv Kevadkonverents. 
Üritusel on nii akadeemiline 
kui ka seltsielu edendav osa.

I kevadkonverents (1996)

X kevadkonverents (2005)

1996  Pärnu   Desinfektsioonivahendid.
   Ümarlaud “Haiglaapteegi  
   funktsioonist ja ravimite  
   valmistamisest haiglaapteegis”
1997  Pärnu   Farmakoökonoomika
1998  Pärnu   Ravimipoliitikast, biofarmaatsiast,  
   haiglaapteekri roll Soomes
1999  Pärnu   Haiglaapteekri roll Inglismaal
2000  Pärnu   Kardioloogia
2001  Pühajärve  Kliiniline toitmine
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XX kevadkonverents (2015)

2002  Toila   Psühhiaatria. 
   Ümarlaud „Kuhu lähed, farmaatsia haiglas?“
2003  Pärnu   Onkoloogia
2004  Pühajärve  Infektsioonhaigused
2005  Pärnu   Kardioloogia
2006  Võru   Proviisoriõppest Eestis ja Euroopas
2007  Pärnu   Onkoloogia. Ravimitega seotud  vead.
2008  Pärnu   Valuravi
2009  Rakvere  Pediaatria
2010  Pärnu   Neeruhaigused
2011  Viljandi   Dermatoloogia
2012  Pühajärve  Kopsuhaigused
2013  Viljandi   Autoimmuunhaigused ja  
   bioloogiline ravi
2014  Pärnu   Kardioloogia
2015  Pärnu   Haiglafarmaatsia Eestis – eile, täna ja homme

XX kevadkonverents (2015)
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EAHP XIX konverents, Barcelona (2014)

Saksamaa, Austria ringreis (2000)Ilsanta tehas, Vilnius (1996) 

EAHP IX konverents, Sevilla (2004)

Väliskoolitused
Seltsi asutamisest peale oleme teadmisi täiendanud ka Eestist väljaspool. 
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Näide tunnistusest

Pädevuse 
hindamine

 ² Eesti Haiglaapteekrite Selts hakkas 
haiglaproviisorite ja –farmatseutide 
pädevuse hindamist (tollal atesteeri-
mist) korraldama 2000.aastal. Enne 
seda toimus atesteerimine Tartu Üli-
kooli arstiteaduskonna eestvedami-
sel.

 ² Esimesel EHASi poolt läbi viidud 
atesteerimisel detsembris osales 30 
proviisorit, neist kaheksale omistati 
kõrgem, kolmeteistkümnele esimene 
ning üheksale teine kategooria. Kvali-
fikatsioonikategooria tunnistus num-
ber 1 anti välja prov. Ulvi Männikule.

 ² Esimestel atesteerimistel (2000, 
2002) tuli kategooria saamiseks esi-
tada tööaruanne, läbitud koolituste 
nimekiri ja asutuse juhi hinnang taot-
leja tööle. Samuti tuli teha test ning 
mõned taotlejad kutsuti atesteerimis-
komisjoni ette vestlusele. 

 ² Hilisematel atesteerimistel tuli esita-
da vaid taotleja poolt esitatavad kir-
jalikud materjalid, test ja vestlus jäeti 
ära. 2010. ja 2012. aastal võis töö-
aruande esitamise asemel lahendada 
haigusjuhtumi ja kirjutada selle kohta 
analüüsi.

Aastal 2015 muutsime atesteerimise korda. Nime-
tasime selle ümber pädevuse hindamiseks. Lisaks 
nime muutmisele toimus ka sisulisi muutusi. Hin-
damisel võtame arvesse taotleja töökogemust, 
mille jaoks tuleb esitada senise töö aruanne – 
millised on taotleja kohustused, erialased arengud 
hindamisperioodi jooksul, panus üldse eriala 
arengusse, kui palju ta osaleb seltsi tegevuses 
jne. Pädevuse tõendamiseks on vaja koguda tea-
tud arv täienduspunkte.
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Atesteerimise test aastast 2002
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Atesteerimise test aastast 2002
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ESOPi president Klaus Meier ja Eesti 
delegaat Irja Uiboleht , 2012 

EAHP Eesti delegaadid assambleel 
Sofias, 2014

Koostöö
EHASi tegevus ei piirdu ainult Eestiga. 2003.aastal sai 
EHAS Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni (EAHP) 
vaatlejaliikmeks. 2004.aastal Euroopa Liitu astumisega sai 
meist EAHP täieõiguslik liige. Igast assotsiatsiooni kuulu-
vast liikmesmaast on valitud kaks delegaati, kes kohtuvad 
kord aastas EAHP Assambleel. Meie tunnustuseks kõneleb 
fakt, et 2007.aasta assamblee toimus Tallinnas. Aastatel 
2004-2012 olid meie delegaadid Aune Kirotar ja Tiia Vals, 
aastatel 2013-2015 Marika Saar ja Jüri Arjakse ning alates 
2016.aastast Liisa Eesmaa ja Jüri Arjakse.

Aastast 2006 oleme esindatud Euroopa Onkoloogilise Far-
maatsia Seltsis (ESOP). Seltsi kuulumine on andnud meile 
võimaluse saada koolitus- ja praktiseerimisvõimalusi, tuge 
ja informatsiooni Eestis onkoloogilise farmaatsiateenuse 
pakkumiseks. Algusest kuni 2014.aastani olid Eesti dele-
gaadid Irja Uiboleht, Aune Kirotar ja Kristjan Kongi. Edasi 
jätkasid Irja Uiboleht ja Kristjan Kongi ning alates 2016.
aastast on delegaatideks Mari Kand ja Kristjan Kongi.

Koostööd tehakse Balti haiglaapteekritega. Lätlaste alga-
tusena said Eesti, Läti ja Leedu haiglaapteekrid esimest 
korda kokku 2004.aastal Riias. Anti ülevaade haiglafar-
maatsia tegemistest omal maal ning arutati ühiseid prob-
leeme. Järgnesid kohtumised Eestis ja Leedus. Viimane 
ühine kokkusaamine toimus EHAS 20.kevadkonverentsi 
raames 2015.aastal Pärnus.
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Koostöö ajakirjaga Eesti Rohuteadlane
2012.aastal pöördus Eesti Apteekrite Liit (EAL)  Eesti Farmaatsia Seltsi (EFS) poole ettepanekuga 
alustada senisest tihedamat koostööd ajakirja “Eesti Rohuteadlane” edasiseks väljaandmiseks. EFS 
juhatus leidis, et ajakirja edukaks väljaandmiseks tuleks kaasata ka EHAS ja Eesti Akadeemilise 
Farmaatsia Selts (EAFS). Alates 2013.aastast on Eesti Rohuteadlast välja antud eelnimetatud nelja 
erialaorganisatsiooni koostöös. EHAS liikmed on ajakirjale kaastööd teinud, kajastades nii seltsi tege-
misi kui erinevaid haiglafarmaatsia valdkondi (ravimite valmistamine, kliiniline farmaatsia, koostöö 
haiglaosakondadega, ravimite manustamine, kliinilised uuringud, onkoloogiline farmaatsia jne). 
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EHAS kodulehekülg

Portaal Med24

EHAS kommunikatsioon
Seltsi jaoks on oluline olla nähtav väljapoole läbi erinevate infokanalite.

EHAS Facebookis

Portaal Med24
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EHAS kodulehekülg

EHASi poolne ettepanek määruse 
muutmiseks leidis kajastust ka 
Meditsiiniuudiste veebiväljaandes.

Seadusloome
Apteekide tegevus on seatud väga tihedasse õigus-
likku raamistikku. EHAS on olnud läbi oma tegevu-
saastate seadusandjale partneriks, kelle poole on 
pöördutud enne regulatsioonidele muutmist või uute 
vastuvõtmist tagasiside saamiseks. Samuti on EHAS 
teinud ettepanekuid seadusandluse muutmiseks ja 
juhtinud tähelepanu koos teiste erialaseltsidega far-
maatsiasektoris valitsevatele murekohtadele. Näiteks 
väljendati 2011.aastal koos Eesti Farmaatsia Seltsi ja 
Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga seisukohta, 
et käsimüügiravimite müük ei peaks toimuma välja-
pool apteeki.

2013.aastal toetasime koos kõigi erialaorganisatsiooni-
dega Eesti Apteekrite Liidu algatatud üleskutset „Aptee-
ker tervishoiutöötajaks“. Tegevus hõlmas mitmeid 
koosolekuid, kohtumisi juristidega ja ametnikega. Toe-
tamaks juriidilise teenuse kasutamist paluti igalt orga-
nisatsioonilt ja võimalusel nende liikmetelt ka rahalist 
panustamist. Rõõm on tõdeda, et see aktsioon kandis 
ka vilja ja tänaseks oleme tervishoiutöötaja staatuses.  
2015.aastal esitasime koos teiste erialaorganisatsioo-
nidega ühispöördumise haridus- ja teadusministrile, 
tervise- ja tööministrile ning farmaatsiat õpetavate 
kõrgkoolide rektoritele seoses proviisoriõppe reformi-
mise vajadusega. 

2015.aasta sügiseks on erinevate EHASi töörühmade 
koostöös valminud apteekide tegevust reguleerivate 
määruste analüüs ning ettepanekud nende muutmi-
seks ning täpsustamiseks, mille oleme esitanud nii 
Ravimiametile kui ka sotsiaalministeeriumile.
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Austatud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski 
Austatud tervise- ja tööminister Urmas Kruuse 
Austatud Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm 
Austatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits   06.04.2015 
 

FARMAATSIA ERIALAORGANISATSIOONIDE ÜHISPÖÖRDUMINE SEOSES 
PROVIISORIÕPPE REFORMIMISE VAJADUSEGA  

6. märtsil 2015.a. toimus Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis Eesti farmaatsiaharidusele pühendatud 
ümarlaud, kus tutvustati praeguseks kujunenud olukorda ning arutleti koos võimalike lahenduste üle. 
Ümarlaual olid lisaks Tartu Ülikoolile (TÜ) ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile (TTK) esindatud ka 
farmaatsia erialaorganisatsioonid ja tööandjad.  

Ühiselt tõdeti, et Eesti apteekides on juba praegu puudu 100-150 erialatöötajat ning arvestades 
ühiskonna kasvavaid vajadusi meditsiinivaldkonnas, suureneb tööjõupuudus tulevikus veelgi. 
Erinevatel põhjustel on aga viimastel aastatel vähenenud proviisoriõppe lõpetanud noorte spetsialistide 
hulk.  Probleemi üheks võimalikuks lahenduseks oleks ümber kujundada praegune farmaatsiahariduse 
süsteem, muutes paindlikumaks tööle asumise apteekides ning võimaldades farmatseutidele õpingute 
jätkamist proviisoriõppes.  

Käesolevale kirjale allakirjutanud toetavad TÜ proviisoriõppe üleminekut 3+2 süsteemile. 
Selleks tuleks harmoniseerida TÜ ja TTK farmatseudi õppekavad. Nii TÜs kui ka TTKs saavad 
üliõpilased kolmeaastase õppe järel farmatseudi kvalifikatsiooni ning võivad asuda erialasele tööle. 
Soovijatel on võimalik jätkata õpinguid TÜ proviisoriõppe magistriõppes. Juhime tähelepanu, et 
selline võimalus hetkel TTK lõpetanud farmatseutidel puudub. Kirjeldatud farmaatsiaharidussüsteem 
motiveeriks tulevastel kolleegidel tõenäoliselt enam farmaatsiaõpet valima, jätkama ja ka lõpetama.  

Kokkuvõtvalt oleks eelpool toodud lahendus oluliselt paindlikum ning aitaks tõhusamalt  lahendada 
nii farmaatsiaõppes kui tööjõuturul tekkinud probleeme.  Usume, et selline lahendus on pikas 
perspektiivis jätkusuutlik, tagades piisava arvu pädevaid spetsialiste Eesti üld- ja haiglaapteekides ning 
teistes farmaatsiasektoriga seotud töökohtades ning toetades kvaliteetset farmaatsiaharidust ning 
farmaatsiaeriala arengut tervikuna.  

Austusega, 

 
Eesti Apteekide Ühendus:   Eesti Apteekrite Liit:              Eesti Haiglaapteekrite Selts:  
 
 
_____________________ __________________  ___________________ 
Kristiina Sepp         Ülle Rebane   Marika Saar 
juhatuse liige         juhatuse liige   juhatuse liige 
 
 
Eesti Farmaatsia Selts:     Eesti Proviisorite Koda:  Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts 
 
 
___________________  ___________________  ___________________  
Jaak Koppel    Karin Alamaa   Jyrki Heinämäki 
esimees     juhatuse liige   esimees 
 

Seltsi ühispöördumine farmaatsiahariduse teemal
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Töörühmad
Eesti Haiglaapteekrite Selts on astunud jõulisi samme arendamaks haiglafarmaatsia olulisemaid 
suundi Eestis. 2015. aastal koondusid seltsi egiidi all ühtsete huvidega haiglaapteekrid töörühma-
desse, et koostöös ja koordineeritult viia ellu eriala arengut ja tulevikku puudutavaid eesmärke. 
Hetkel tegutsetakse aktiivselt neljal põhilisel haiglaspetsiifilisel suunal: onkoloogiline farmaatsia; 
kliiniline farmaatsia, õppe- ja arendustöö; ravimite aseptiline valmistamine; mittesteriilsete ravimite 
valmistamine ja sellega seonduvad tegevused. 

Onkoloogilise farmaatsia töörühm on seadnud eesmärgiks 
kaardistada tsütotoksiliste ravimite käitlemisega seotud kitsas-
kohad kehtivas seadusandluses ning anda omapoolne sisend 
võimalikuks regulatsioonide muudatusteks ja kaasajastami-
seks. 

Kliinilise farmaatsia, õppe- ja teadustöö töörühma peamisteks 
eesmärkideks on ravimitega seotud ühtsete juhendmaterjalide 
väljatöötamine, sise- ja väliskoolituse planeerimise ja organi-
seerimisega seonduv ning teadustöö alase tegevuse propagee-
rimine ja toetamine. 

Ravimite aseptilise valmistamise töörühma prioriteediks on üle 
vaadata ja kaasajastada ravimite valmistamise seadusandlu-
sega seonduv laiemalt, samuti puhasruumide mikrobioloogilise 
kontrolli ja valideerimisega seonduvad tegevused haiglaaptee-
kides. 

Ekstemporaalsete ravimite töörühmaga eestvedamisel läbi 
viidud laiapõhjaline küsitlus mittesteriilsete ravimite valmista-
mise ja sellega seotud tegevuste osas. Küsitluse eesmärgiks oli 
seatud kaardistada hetkeseis haiglaapteekides, leida arengut 
takistavad kitsaskohad ning tulevikku vaadates ka ühishuvid 
võimalikeks edasisteks tegevusteks.
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Põlva haigla apteek

Ida-Tallinna Keskhaigla apteek

Järvamaa haigla apteek

Rapla haigla apteek

Haiglaapteegid täna
2015. aasta lõpus tegutses Eestis 24 haiglaapteeki. Vii-
mase viie aasta jooksul on haiglaapteekide arv püsinud 
stabiilsena. 2014. aasta Ravimiameti statistika andmetel 
töötas haiglaapteekides 72 proviisorit, 39 farmatseuti ning 
38 muud töötajat. Oma profiililt ja suuruselt on apteegid küll 
erinevad, kuid peamist ülesannet- kvaliteetset ravimiabi - 
osutab neist igaüks. 

EHAS XX kevadkonverentsi raames sai haiglaapteekidele 
esitatud üleskutse jäädvustada killuke ajalugu ja tänast 
päeva ning esitada näitusele poster. Ülevaated on leitavad 
meie seltsi kodulehel www.ehas.ee.
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TÜ Kliinikumi apteek

Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteek

Tallinna Lastehaigla apteek

Valga haigla apteek
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Saaremaa haigla apteek

Kaitseväe apteek Lääne-Tallinna Keskhaigla apteek

Jõgeva haigla apteek
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Läänemaa haigla apteek

Pärnu haigla apteek 

Fertilitase haigla apteek 

Ida-Viru Keskhaigla apteek 
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Head tavad
 ² Eesti haiglafarmaatsia häid tavasid hakati EHASi poolt 

koostama 2012. aastal. 

 ² Esmalt oli plaanis koostada Eesti haiglaapteekrite kva-
liteedijuhend, mille eesmärgiks oli sõnastada haiglaap-
teekide põhi- ja lisategevused koos nende tegevuste kir-
jeldamise ja nendele seatud kvaliteedinõuetega. Kuna 
samal ajal hakati ka Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiat-
siooni (EAHP) poolt sõnastama Euroopa haiglaapteeki-
de tuleviku suundasid (koostöös Euroopa patsiendiesin-
dusorganisatsioonide ning arste ja meditsiiniõdesid 
esindavate ühingutega), siis jäi Eesti haiglaapteekrite 
kvaliteedijuhendi koostamine mõneks ajaks seisma. 

 ² Uuesti võeti Eesti haiglaapteekrite kvaliteedijuhendi 
koostamine ette 2014. aasta sügisel, pärast Euroo-
pa dokumendi The European  Statements of Hospital 
Pharmacy väljaandmist. Poole aastaga sai selgeks, et 
tegelikkuses ei koostata enam kvaliteedijuhendit haig-
laapteekidele, vaid eesmärgiks oli saanud sõnastada 
kvaliteetse ravimite käitlemise põhimõtted kogu haig-
las. Nii muutus ka dokumendi pealkiri – Eesti haiglafar-
maatsia head tavad.

 ² Eesti haiglafarmaatsia heade tavade esimene dokument 
saab loodetavasti kinnitatud EHASi üldkoosolekul 2015. 
aasta 11. detsembril. Enne seda on seda saadetud ka 
EHASi koostööpartneritele tutvumiseks ja kommentee-
rimiseks, seega on Eesti haiglafarmaatsia heade tavade 
koostamisele kaasa aidanud ka: Eesti Apteekide Ühen-
dus, Eesti Apteekrite Liit, Eesti Haigekassa, Eesti Haig-
late Liit, Ravimiamet, Sotsiaalministeerium ja Tartu Üli-
kooli Farmaatsia instituut.
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Head tavad
Väljavõtteid Eesti haiglafarmaatsia headest tavadest

 ² Haiglaapteegiteenus peab olema kättesaadav igas haiglas.

 ² Kui haiglal haiglaapteeki ei ole ja haigla soetab ravimid teisest haig-
laapteegist või üldapteegist, siis töötab haiglas haiglaproviisor, kes te-
geleb ravimite käitlemise järelevalve ning haigla tervishoiutöötajate ja 
patsientide ravimialase nõustamise ja koolitamisega.

 ² Haiglaapteegiteenuse eesmärgiks on tagada patsientidele efektiivsed, 
kvaliteetsed ja ohutud ravimid ning ravimialane piisav, tõenduspõhine 
ja asjakohane informatsioon ning nõustamine.

 ² Haiglaapteekrid peavad nõustama haigla tervishoiutöötajaid ravimite 
käitlemisega seotud küsimustes (ravimite säilitamine, ettevalmista-
mine manustamiseks, manustamine), koostama juhised ja pakkuma 
väljaõpet nimetatud teemadel.

 ² Haiglaapteegis on kasutusel Eesti Haiglaapteekrite Seltsi koostatud 
ja kaasajastatud nimekiri apteegis valmistatavatest ravimitest. Ravimi 
nimekirja kuulumise aluseks on sarnase tööstusliku preparaadi puu-
dumine, tõenduspõhisus ja kulutõhusus.

 ² Ohtlikke ravimeid tuleb manustamiseks ette valmistada selleks sobi-
vates tingimustes, et minimeerida toote saastumise ohtu ning vältida 
soovimatut mõju haiglapersonalile, patsientidele ja keskkonnale.

 ² Haiglaapteek suudab täita toimimise miinimumnõudmised, kui seal 
töötab vähemalt kaks farmaatsiaalase eriharidusega inimest.

 ² Haiglaapteeker austab arsti otsust ravimi või raviviisi valikul. Siiski 
peab haiglaapteeker sekkuma, kui valik võib kahjustada patsiendi ter-
vist, olla ebaefektiivne või ei aita lahendada probleemi.
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Käib töö ja  
 vile koos…
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