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Eesti Haigla-
apteekrite Seltsi
tagasivaade 2019. aastale

Marko Urbala
juhatuse esimees

Eesti Haiglaapteekrite 

Selts

Eesti Haiglaapteekrite Selts ühendab haiglas 
töötavaid apteekreid ja teisi haiglafarmaatsiast 
huvitatud isikuid. Oleme tegutsenud juba 25 

aastat ning seisnud oma eriala ning selle pideva 
arengu eest.

Milliseks kujunes meile aasta 2019?
Liikmed ja jätkusuutlikkus
Selts ei toimi ilma liikmeskonnata 
– tänaseks on meid kokku juba 
124. Igal aastal täienevad seltsi read 
paari uue liikme võrra, 2019. aastal 
lisandus koguni  neli haiglaapteek-
rit. See on meile kinnituseks, et 
oleme piisavalt atraktiivsed ja oma 
tegemistes jätkusuutlikud. 

Koolitused 
Panustame aktiivselt seltsi liikmete 
erialasesse koolitamisse. Koolitus-
teemade valikul lähtume sellest, et 
need toetaksid haiglaapteekrite iga-
päevatööd võimalikult erinevates 
valdkondades. 2019. aastal korral-
dasime  neli teabepäeva, kus leid-
sid käsitlemist järgmised teemad: 
riskide juhtimine haiglaapteegi 
tööprotsessides, ravimite ehtsuse 
kontrolli juurutamise praktilised 

aspektid, rasedus ja seonduvad hai-
gused, kopsuhaigused, bariaatria 
ning kliiniline toitmine. Kokku 
osales seminaridel 123 inimest ning 
koolituste maht ulatus 22 akadee-
milise tunnini. Märtsis toimus ka 
meie iga-aastane suursündmus 
kevadkonverents, mille käigus 
võõrustasime enam kui 120 küla-
list. Viimasel kevadkonverentsil 
olid keskseteks teemadeks infekt-
sioonhaigused, terapeutiline ravim-
monitooring ning ravimiohutus, 
lisaks käsitlesime Euroopa haig-
lafarmaatsia tulevikusuundade juu-
rutamist praktikasse.  Äramärkimist 
väärivad ka seltsi egiidi all toimuva 
rahvusvahelise MedReci projektiga 
seotud seminarid, mille eesmärgiks 
oli tõsta teadlikkust ravimitega seo-
tud vigadest ja nende ennetamise 
võimalustest.

Võtsime ise osa ka  paljudest 
väliskoolitustest ja konverentsidest. 
Ära tasub mainida EAHP Academy 
seminarid, kus jagati teadmisi kva-
litatiivsetest uurimismeetoditest 
ning antibiootikumide heapereme-
helikust kasutamisest. Omandasime 
uusi teadmisi EAHP kongressil 
personaliseeritud haiglaapteegi 
teenustest ning ravimite ostu ja 
hankeprotsessi aluspõhimõtteid ja 
suundi käsitleval kursusel.

EHASi arengustrateegia
Aprillis toimus Viljandis seltsi 
strateegiapäev. Päev täis tihedaid 
arutelusid ja mõttetalguid lõppes 
seltsi missiooni ja visiooni defi-
neerimisega. Lisaks määratlesime 
järgnevateks aastateks kuus prio-
riteetset tegevussuunda ja pro-
jektid, millele pöörame suuremat 
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tähelepanu. Nendeks suundadeks 
on 1) haiglafarmaatsia määrat-
lus, kommunikatsioon ja seadus-
loome 2) ravimite kättesaadavus ja 
logistika 3) ravimite valmistamine 
4) kliiniline farmaatsia 5) ravikva-
liteedi toetamine, ravimiohutus 
6) õppe- ja teadustöö. Iga vald-
konda kureerib ja tegevuste eest 
vastutab üks juhatuse liige. Vald-
kondade määratlemine aitab meil 
seada tegevustes selgemaid priori-
teete ning töötada kindlate ees-
märkide täitmise nimel.

Koostöö 
välisorganisatsioonidega
Haiglaapteekrite selts panustab 
läbi oma esindajate aktiivselt kahe 
välisorganisatsiooni tegevusse, 
milleks on Euroopa Haiglaap-
teekrite Assotsiatsioon (EAHP) ja 
Euroopa Onkoloogilise Farmaat-

sia Selts (ESOP). Käesoleval aastal 
toimusid ka Eestit esindavate uute 
delegaatide valimised. Järgnevatel 
aastatel esindavad meie riiki nen-
des organisatsioonides proviisorid 
Ülle Helena Meren ja Liisa Rand-
mäe (EAHP) ning Marika Saar ja 
Kristjan Kongi (ESOP).

Pädevuse hindamine
Oleme hetkel ainus farmaatsia 
erialaorganisatsioon, kes tegeleb 
praktiseerivate (haigla)apteekrite 
pädevuse hindamisega. On rõõm 
tõdeda et eelmisel aastal suurenes 
oma pädevust hinnanud või kate-
gooriat tõstnud haiglaapteekrite 
arv  kaheksa inimese võrra. Siiski 
näeme valdkonnas veel potentsiaali 
ning tegeleme pädevuse hindami-
sega seonduvate praktiliste väljun-
dite leidmisega.

Koostöö 
Peame oluliseks koostööd far-
maatsia erialaorganisatsioonide, 
õppeasutuste ning ka riigiga. Mai-
nida võib meiepoolset panust sea-
dusloomesse, kliinilise proviisori 
kutse tunnustamisse, farmaatsiaor-
ganisatsioonide koostööplatvormi 
ning õppetöösse haiglafarmaatsia 
suunal. 

Kokkuvõte
Kokkuvõtlikult võib öelda, et 2019. 
aasta oli seltsile töine ja iga liikme 
panus oluline – kõike on tehtud 
oma igapäevase töö kõrvalt. Jõudu 
ja jaksu meile kõigile uutes ette-
võtmistes ja eesmärkide täitmises!

EHASi üldkogu, detsember 2019
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