
Möödunud aasta 
suvel toimus 
farmaatsiavald-
konna kõrgha-
ridusasutuste 

ja teiste erialaorganisatsioonide 
koostööplatvormi kohtumine, 
mille üheks eesmärgiks oli või-
maldada asjast huvitatud farmat-
seutidel edasi õppimist ja saada 
rohkem proviisoreid. Järgnesid 
arutelud, mille tulemusena on 
alates 2020/2021. õppeaastast 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
lõpetanud farmatseutidel võimalus 
jätkata õpinguid TÜ 
proviisoriõppes.
„Seni on farmat-
seudid saanud oma 
magistriõpinguid 
jätkata kas tasulises 
õppes täiendõppe 
raames TÜ farmaat-
sia instituudis või 
hoopiski muu-
des riikides. Samuti 
on üsna palju kasuta-
tud võimalust oman-
dada magistrikraad 
teistes ülikoolides 
kas geneetikas, kee-
mias, loodusteadus-
tes, sotsiaalteadustes 
või muudes valdkon-
dades,“ rääkis Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli medit-
siinitehnilise hariduse keskuse 
juhataja Lilian Ruuben. Nüüd aga 
on farmatseutidel võimalus jätkata 
õpinguid tasuta proviisoriõppes 
eestikeelsel õppekaval. 

2019/2020. õppeaastal lõpetas 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli far-
maatsia õppekava 24 üliõpilast. 
Tartu Ülikooli farmaatsia insti-

tuudi direktori Ain Raali 
sõnul suurt tungi uuendus 

paraku veel kaasa ei toonud – 
avaldusi laekus vaid kolm, mis 
kinnitab tagasihoidlikku huvi 
proviisoriks õppimise vastu. Äsja 
toimunud vastuvõtukatsetel kva-
lifitseerus statsionaarseteks TÜ 
tudengiteks neist kaks.

Tallinna  Tervishoiu 
Kõrgkooli farmatseudi 
eriala käekäik
„Farmatseudi eriala on olnud läbi 
aastate populaarne – õppida soo-
vijaid on sel aastal, nagu ka eelne-
vatel päris palju (õppekohtade arv 
32). Õppekava on pidevas arengus 
ning jälgime tööturu vajadusi ning 
eriala arengutrende nii Eestis kui 
ka mujal maailmas,“ kirjeldab Lilian 
Ruuben. 

„Viimastel aastatel on õppeka-
vas suurendatud farmakoloogia 
mahtu, on lisandunud uusi õppe-
aineid, nagu näiteks nõustamine 
apteegis, esmaste tervisenäitajate 
mõõtmine, tervishoiutehnoloogia 
ja e-tervis, ning kogu õppekava 
on muutunud kliendi-/patsien-
dikesksemaks. Läbi aastate on 
kasutatud õppimisel ja õpetamisel 
järjest rohkem uusi õppemeetodeid 
ja õppevahendeid, mis aitavad üli-
õpilastel paremini mõista ja visua-
liseerida omandatut. Samuti aitab 
õppekvaliteeti tõsta meie üliõpi-
laste kaasatus rakendusuuringu-
tesse ja nii mõnigi töö on saanud 
tunnustuse kõrgkooli-siseselt ja 
ka vabariiklikult,“ rääkis Ruuben.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
rektor Ülle Ernits sõnab, et farmat-
seutidel läheb endiselt väga hästi. 
„Esiteks on õppekava saanud kva-
liteedihindamisel positiivse tagasi-
side, teiseks on konkurss soliidne 
ning kolmandaks on meie õppi-
jad, tööandjad ja partnerid meiega 
rahul. Ingliskeelse farmatseudi 
õppekava vastuvõtuprotsessi on 
takistanud eriolukord, kuid ollakse 
optimistlikud ka selles suhtes.“ 
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jätkata õpinguid TÜ 

dades,“ rääkis Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli medit-
siinitehnilise hariduse keskuse 

tuudi direktori Ain Raali 
sõnul suurt tungi uuendus 

Läbi aastate on kasuta-
tud õppimisel ja õpeta-
misel järjest rohkem uusi 
õppemeetodeid ja õppe-
vahendeid, mis aitavad 

üliõpilastel paremini 
mõista ja visualisee-

rida omandatut.

Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli

lõpetanud farmatseutidel avaneb uudne võimalus jätkata 
õpinguid TÜ proviisoriõppes

Lilian Ruuben
meditsiinitehnilise

hariduse keskuse juhataja

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
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Tartu Ülikooli 
proviisoriõppe 
hetkeseis
Möödunud kevadel 
lõpetas proviiso-
riõppe koos täien-
dusõppega 63 uut 
proviisorit. Ain Raali 
sõnul on proviisori-
õpe õpetamise mõt-
tes väga heas seisus. 
„Meie senine õppe-
kava sai rahvusvahe-
lisel akrediteerimisel 
selle aasta alguses 
täisakrediteeringu, 
mis on meile suureks 
tunnustuseks. 2019/2020. õppe-

aastal käivitus esimesel kursusel ka 
uus õppekava.“ Rakendunud õppe-
kava viis Raali sõnul ellu mitmed 
oodatud uuendused ja on kindlasti 
jätkusuutlik kuni järgmiste uuen-
duste vajaduseni. „Praeguste muu-
datuste põhieesmärk oli pakkuda 
senisest tihedamat seotust üldai-
nete kõrval ka eriala ja proviisorlu-
sega laiemalt, mis minu hinnangul 
õnnestus.“ Põhjalikult on muutu-
nud ka kuuekuulise apteegipraktika 
korraldus. 

 „Proviisoriõppe programmijuht 
dotsent Daisy Volmer valiti eelmi-
sel aastal meditsiiniteaduste vald-
konna parimaks õppejõuks. Hea 
õpetamise grandi on pälvinud 
juba kolm meie õppejõudu. Far-
maatsial ja farmaatsiateadusel on 
rahvusvahelistes pingeridades üle 
meie ootuste ette näidata kõrged 
kohad. See kõik on rohkem kui 

positiivne,“ lisab Raal.
„Küll aga teeb muret asja-

olu, et gümnaasiumi lõpetanute 
huvi proviisoriõppe vastu on nutu-
selt madal – olemasolevad õppe-
kohad (varem 36 ja 
kahel viimasel aastal 
40) on mitmel aas-
tal täitumata jäänud. 
Tänavu on hetke-
seisuga esmakursus-
laste nimistus vaid 32 
õppima asujat.“ 

Teiseks mureko-
haks on õppima tul-
nute akadeemiline 
tase – kui proviiso-
riõppes on 32. ehk 
viimasena sisse saanu 
punktide arv 68,7 võimalikust 
sajast, siis arstiõppes on 185. sis-
sesaanul see näitaja 82,0. „Aval-
dusi proviisoriõppe 40 kohale oli 
109 (2,73 õppekoha kohta, arstidel 
näiteks 3,31, hambaarstidel 5,28), 
mis pole ju paha, kuid paljud ei 
küündinud ja paljudel oli farmaat-
sia teiseks valikuks. See on midagi, 
mille parandamiseks saab instituut 
üksi üsna vähe ära teha,“ lisas Raal. 

Koostööplatvormi 
kohtumised
„Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
osaleb ja panustab töögrupi töösse. 
Oleme kohtunud regulaarselt ning 
töö on olnud produktiivne,“ sõnas 
Ruuben. Lisaks sellele, et töögrupi 
kohtumiste ja arutelude tulemu-
sena on farmatseutidel nüüdsest 

võimalus jätkata oma õpinguid pro-
viisoriõppe põhiõppes, väärib teise 
suurema ettevõtmisena mainimist 
apteegisektori visioonidokumendi 
loomine. „Saaksime sellest lisaks 
muudele dokumentidele õppekava 
arendamisel lähtuda,“ lisas Ruuben. 

14. augustil toimuski suu-
napäev, mille tulemiks saab 

olema nimetatud dokument. 
„Kohtumine oli meeldivalt kolle-
giaalne ja edasiviiv, kuid päevapo-
liitika ja ärihuvid üritavad siingi 
eriala käekäigule mõju avaldada. 
Julgen väita, et kui ka farmaat-
siasektori teised osad suudaksid 
sõnade kõrval teha sama palju 
tegusid, kui oleme viimaste aasta-
tega ära teinud hariduse vallas, siis 
oleks meil hoopis parem farmaat-
sia. Aga me jätkuvalt püüame sel-
les suunas, pidades fookuses meie 
eriala kolme suurimat väärtust: 
inimeste tervist, teaduspõhisust ja 
kutse-eetikat,“ sõnas Raal.  

Küsitles Britta Sepp
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paljud ei küündinud ja 
paljudel oli farmaat-
sia teiseks valikuks.

mis on meile suureks 
tunnustuseks. 2019/2020. õppe-

positiivne,“ lisab Raal.
„Küll aga teeb muret asja-

olu, et gümnaasiumi lõpetanute 

võimalus jätkata oma õpinguid pro-
viisoriõppe põhiõppes, väärib teise 

Esiteks on õppekava 
saanud kvaliteedi-

hindamisel positiivse 
tagasiside, teiseks on 
konkurss soliidne ning 
kolmandaks on meie 
õppijad, tööandjad ja 

partnerid meiega rahul.

Ülle Ernits
rektor 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Ain Raal
direktor 

TÜ farmaatsia instituut
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