
Proviisori tähtsus ja 
vastutus kasvab
Ebakindlus oli apteekrite jaoks liiga suur ja kestis liiga kaua. Keegi ei 
teadnud, mis saama hakkab, kuniks riigikogu edastas viimase ja lõpliku 
sõnumi apteegireformi jõustumise kohta – 1. aprill jääb finišiks. Siis 
oli järelejäänud aega silmas pidades selge, et lõpusirge saab olema 
töine, sest senised ettevõtjad ja uued proviisorid asuvad tegutsema. 
Me ei aimanud, et loodusel on meie jaoks veel lisatööd plaanis.
Tõsi ta on, et apteegireformi ja äreva olukorra tõttu Euroopas oleme 
veetnud rohkem tunde tööl kui kodus. Eriolukord pani pilke suunama 
nendele inimestele, kes peavad selles situatsioonis eesliinil töötama. 
Hoolivuse märgiks vilgutati tulukesi, õmmeldi maske ja jagati kiirabile 
tasuta kohvi. Koroonaviiruse eriolukord pani ka apteekreid endid 
oma tööd hoopis uue pilguga vaatama.  Isegi kui oli neid, kes olek-
sid tahtnud näiliselt uppuvalt laevalt põgeneda, siis tegelikult mõistsid 
apteekrid suurepäraselt, et ravimeid müüa ning inimesi kriisi ajal nõus-
tada on töö, mida selle ameti kandja ainukesena teha saab. Ravimitel 
ja apteekritel on praegu ühiskonnas eriline tähendus.
Eesti pole varem sellises situatsioonis olnud ja küllap saame alles 
tagantjärele teada põhjuse, miks kriisiolukorraks pole piisavalt hästi 
valmistutud. Kuidas on võimalik, et paljudel apteekidel puudusid täie-
likult või osaliselt kaitsevahendid ja töökindel kriisiplaan viiruse leviku 
tõkestamiseks? Kas sellised analüüsid aitavad meid tormi möödudes? 
Järgmiseks kriisiks valmistumisel kindlasti.
Tänan südamest kõiki, kes tundidega suutsid olukorraga kohaneda 
ning oma töötajaid ja kliente kaitsma asusid. Ikka selleks, et ravimid ja 
abi oleks tagatud.
Pole kahtlust, et apteegireformi ja koroonaviiruse taustal on aptee-
ker sattunud vajaliku tähelepanu keskpunkti. Ta on inimese jaoks tugi, 
abi ja spetsialist, kelle teadmisi sellistes olukordades hinnatakse. See 
sõnum jääb kindlasti kõlama pikaks ajaks, kui apteegisildist möödu-
takse või abi otsima tullakse.
1. aprillist on paljud uued proviisorid ka apteegiomanikud, kes loode-
tavasti teevad otsuseid ja muudatusi just nii, et ravimite kättesaadavus 
oleks tagatud ja inimeste nõustamine parimal tasemel. Iseseisvus saab 
aidata apteekide arengu järgmisele tasemele. Ma ei muretseks iga uue 
alguse pärast. Kõik võtabki natuke aega, kõik loksubki tasapisi paika, 
see on peremeheks olemise võlu ja valu. Ravimiametiga loodame, et 
koostöö jätkub hästi ja keerulisemad ajad jäävad selja taha. Oleme 
nõu ja jõuga alati abiks.
Soovin kõigile apteekritele head tervist ja jõudu kiirel ajal kõigega 
hakkamasaamiseks. Loodan, et nii eri- kui ka tavaolukorras olete uhked 
oma ameti üle, seda peaks nägema iga apteeki külastav klient.
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