
On möödunud aasta sellest, 
mil meie igapäevaseks kaas-
laseks sai COVID-19. Täna-
seks suudame sellega juba 
teadlikumalt toime tulla, kuid 
olukord on kriitiline. Oleme 
kõik sellest olukorrast väsinud, 
kuid kiireid lahendusi paraku ei 
ole. Hea on tõdeda, et apteek-
rid on vastavalt võimalustele ja 
vajadustele panustanud tervis-
hoiu ühe osapoolena võitlu-
sesse COVID-19-ga, olgu see 
siis igapäevane patsientide/
klientide nõustamine, valmis-
olek koheselt panustada vakt-
sineerimisse või ühiskonna 
harimine. Mis siin salata, 
tervishoiusüsteemi ülekoor-
matus kajastub ju ka apteegis. Suurenenud 
on tervisealase nõu küsimine just apteekritelt, 
lisandunud on nõustamine vaktsineerimise ja 
vaktsiinide osas. Ühest küljest on meie eriala 
unikaalne, teisest küljest jällegi universaalne. 
Meie põhioskuse – ravimite alase nõustamise 
kõrval omame teadmisi ka muude tervishoiu-
teenuste pakkumiseks, olgu see siis tervi-
senäitajate mõõtmine, toitumisnõustamine, 
suitsetamisest loobumise nõustamine, haava-
hooldus või vaktsineerimise võimaldamine 
apteegis (olgu ära märgitud, et meie kolleegid 
Leedus omavad õigust pärast immuniseerimis-
koolituse läbimist ise vaktsineerida). Selliste 
teenuste pakkumisel ei ole me kaugeltki ainu-
laadsed, vaid paljudes riikides kuulubki see 
apteekri igapäevatöö hulka. Küllap saavad 
need teenused meiegi töö igapäevaseks 
osaks. 
Apteekritena oleme valmis pakkuma 
kvaliteetset apteegiteenust, veelgi 
enam – oleme valmis panustama 
uutesse teenustesse ja pakkuma 
olemasolevaid senisest kvaliteetse-
mana. Eks iga eriala ja valdkond peab 
edasi arenema ja kohanduma ühis-

konna vajadusega, nii ka meie 
eriala. Soov edasi püüelda, 
teha selgeks ühiskonna 
vajadused ja ootused ning 
osutada parimat võimalikku 
apteegiteenust, on märkimis-
väärne, realiseerudes mitmete 
kogu apteekerkonda katvate 
töörühmade töös. 
Värskelt on valminud visiooni-
dokument, mis väljendab 
meie soovi nii apteegisüs-
teemi korrastada kui ka edasi 
arendada ning meie ootus-
test, soovidest, vajadusest ja 
võimalustest laiemalt ühis-
konda teavitada ja meie tead-
misi-oskusi maksimaalselt 
rakendada, samuti korrastada 

meie haridusmaastikku nii põhi- kui ka täiend-
õppe osas. Loodan, et olete kõik visiooni-
dokumenti juba näinud ja lugenud. Kes seda 
veel teha ei ole jõudnud, saab dokumendiga 
tutvuda käesolevas ajakirjas (lk 5) või kiigates 
erialaseltside ja -liitude kodulehtedele. Kohe-
kohe valmib uusversioon apteekide kvaliteedi-
juhisest. Algatatud on meie ühe ainulaadse 
oskuse – ravimite ekstemporaalse valmista-
mise temaatikaga tegelemine ja edasi aren-
damine. Tegemist on väga olulise ja ainult 
meile omase oskusega, mis vajab uuesti ellu-
äratamist, et mitte lõplikult unustuste hõlma 
vajuda. Lisaks on koostamisel uus ravimipo-
liitika dokument, kus sel korral saavad kaasa 
rääkida ka apteekrid. 
Kokkuvõtteks pean tõdema, et on rõõm elada 
ja töötada keerulisel, kuid põneval ja välja-

kutseterohkel ajal, mis võimaldab 
kaasa aidata farmaatsia arendamisele. 
Kutsun teid kõiki olema ise aktiivsed 
rääkimaks kaasa meie eriala puudu-
tavatel teemadel. Uskugem, see viib 
teid uude ja põnevasse maailma, kus 
võib esineda nii takistusi, põnevust 
kui ka võimalusi enesearenguks. 

Head kolleegid! 

Lilian Ruuben
proviisor

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
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