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Kas vaktsineerimisteenused apteekides on uus nähtus?
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Ühendkuningriigi kogemus:

• Pärast vaktsineerimiste alustamist apteekides tõusis vaktsineerimisega 

hõlmatus 59%-lt 76%-ni.

Taani kogemus:

• 24%, ja teenuse osutamise määr kasvab apteekides igal aastal. 

• 68% patsientidest ei käi apteegis vaktsineerimas esimest korda.

Iirimaa kogemus:

• Alates 2011. aastast, mil vaktsineerimisteenuste osutamine apteekides 

algas, on gripivaktsiinide tarned Iiri Immuniseerimisameti kaudu 

suurenenud kokku 48%, sealhulgas tarned perearstidele 23%, mis näitab, 

et apteekides vaktsineerimisteenuste osutamise tulemusena suurenevad 

nii avalikkuse teadlikkus kui ka vaktsineerimismäärad. Lisaks näitab 

statistika, et vaktsineerimisteenuste osutamine Iiri kogukonnaapteekide 

poolt on suurendanud vaktsineerimisega hõlmatust nende seas, kes 

polnud end varem vaktsineerida lasknud (üks kuuendik), kusjuures 99% 

patsientidest väitsid, et tulevad järgmiseks vaktsineerimiseks uuesti 

apteeki.

• Patsientide rahulolu teenusega on väga suur: 93% patsientidest on 

andnud teenusele hindeks 9/10 või 10/10.

• Vaktsineerimine kuulub apteekrite õppekavasse ja ei vaja täiendavat 

väljaõpet. 

USA kogemus:

• USA-s tehtud uuringutes: 76% patsientidest väitsid, et 
valivad apteeke vaktsineerimiseks(mugavam, kodule 
lähemal, lahtiolekuajad).

• 60% patsientidest lasevad end vaktsineerida 
meditsiiniasutustes, kliinikutes,

• 26% apteekides,

• 14% koolis, tööl või mujal.

Allikas: FIP rahvusvaheline kongress, 2016, Buenos Aires



USA

• VEEBRUAR 2021

• Föderaalne programm COVID-19 vastu vaktsineerimiseks jaemüügiapteekides, et suurendada COVID-19 vastu vaktsineerimise 

teenuste kättesaadavust üle Ameerika Ühendriikide.  Programmi rakendatakse järk-järgult vastavalt vaktsiinide kättesaadavusele; 

valitud jaemüügiapteegid pakuvad COVID-19 vaktsiine tingimustele vastavatele isikutele. 

• Kui vaktsiinide kättesaadavus aja jooksul suureneb, laiendatakse programmi eesmärgiga hõlmata lõpuks kõik enam kui 40 000 

apteegist.

MIKS apteegid?

• Apteekrid on erialase väljaõppega tervishoiuteenuste osutajad, keda usaldatakse ning kellel on patsiendirühmadele otsene 

juurdepääs ja kes tunnevad neid. 

• Apteekrid on saanud väljaõppe patsientide nõustamises, neile vaktsiinide manustamises ja nende harimises vaktsiinide teemal 

ning apteegid on eri kogukondadele kergesti ligipääsetavad: enamik ameeriklasi elab apteegist kaheksa kilomeetri raadiuses. 

• Sel põhjusel otsustas föderaalvalitsus määrata neile COVID-19 vastu vaktsineerimise strateegias olulise rolli. 

ÜK

• VEEBRUAR 2021

• Vaktsineerimiskeskuste ja haiglate kõrval vaktsineerivad patsiente ning tervishoiutöötajaid ja hooldajaid koroonaviiruse vastu

esmatasandi tervishoiuvõrgustiku (PCN) liikmesasutused ja kogukonnaapteegid.
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Apteekide kaasamine COVID-19 vastu vaktsineerimisse on 
juba reaalsus.
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• Leedu elanikkond on teiste 

EL-i liikmesriikide omadega 

võrreldes gripivastase 

vaktsineerimise suhtes üks 

passiivseimaid.

Allikas: 

ELi eesmärk on saavutada vanemaealiste seas
75%-ne hõlmatus hooajalise gripi vastu vaktsineerimisega. 
Milline on olukord ...



• Puukentsefaliidi vastu on vaktsineeritud 23% Leedu elanikkonnast. 36% on 

vaktsineerimata, kuid kavatsevad end vaktsineerida lasta. 

• 41% vastanutest usub, et vaktsiini suurem kättesaadavus vaktsineerimisteenuse 

apteekides osutamise näol motiveeriks neid endid ja nende pereliikmeid end 

puukentsefaliidi või gripi vastu vaktsineerida laskma. 

• 41% suhtub otsusesse lubada apteekidel vaktsineerimisteenust osutada positiivselt, sest 

usuvad, et selle tulemusena laseb suurem osa inimestest end vaktsineerida, mille 

tulemusena paraneks rahva immuunsus. 

• 36% suhtub positiivselt fakti, et see aitab tervisekeskustes järjekordi vähendada. 

• Veel 32% suhtub positiivselt fakti, et see võimaldab inimestel aega säästa ning vaktsiin 

mugavamalt ja kiiremini kätte saada. 

• Ainult 22% suhtub sellesse otsusesse negatiivselt, sest usuvad, et vaktsineerimine on 

võimalik ainult meditsiiniasutustes.
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BENU algatatud uuring, jaanuar 2021



• Lubatud alates 1. märtsist 2021

• Vaktsiine manustab kõrgema kvalifikatsiooniga apteeker (Advanced Practice 

Pharmacist)

• Praegu kuuluvad loetellu vaktsiinid 3 haiguse vastu:

• Puukentsefaliit

• Hooajaline gripp

• COVID-19 (kõik vaktsiinid)

• Ainult täiskasvanutele

• Kulud kannab patsient.

• ~48 kabinetti üle riigi

• ~200 koolitatud apteekrit üle riigi
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Peamised faktid vaktsineerimiseteenuste 
osutamise kohta Leedu apteekides 



Põhidokumendid:

• ISIKLIKE TERVISHOIUTEENUSTE OSUTAMISE SEADUSE muudatus (30.06.2020): 

• isikliku tervishoiu spetsialistide loetelu täiendamine: KÕRGEMA KVALIFIKATSIOONIGA APTEEKRID

• Apteekreid koolitavas kõrgharidusasutuses kõrgema kvalifikatsiooniga apteekri mitteformaalse õppe kava läbimise nõude 
kehtestamine 

• Tegevuslubade väljastamine alates 1. märtsist 2021

• Meditsiinistandard MN 170: 2020 kõrgema kvalifikatsiooniga apteekrite kohta
(15.12.2020)

• Võib osutada täiskasvanutele immunoprofülaktika teenuseid hooajalise gripi ja puukentsefaliidi vastu 
mõeldud mitteerakorraliste inaktiveeritud vaktsiinidega.

• Miinimumnõuded kõrgema kvalifikatsiooniga apteekri koolituskavale:

• vähemalt 26-tunnine teooriakursus, milles käsitletakse vähemalt nakkushaiguste ennetamise ja 
ohjamise põhimõtteid, vaktsineerimise eeliseid, rahvusvahelisi ja Leedu riiklikke soovitusi 
täiskasvanute vaktsineerimise kohta, vaktsiine ja nende liike, immuunsuse tekitamise meetodeid, 
süstimise laade, aseptika ja antiseptika põhimõtted, vaktsineerimismeetodeid, vaktsiinide 
säilitamise nõudeid, vaktsiinide võimalikke kõrvaltoimeid ning nende ohjamise ja ennetamise 
meetmeid, immunoprofülaktika eripärasid erinevate täiskasvanurühmade vaktsineerimisel 
(vaktsiinide manustamisel eakatele, krooniliste haigustega riskirühma kuuluvatele isikutele, 
muudele riskirühma kuuluvatele isikutele);

• vähemalt 10-tunnine praktikakursus, mille käigus omandatakse immunoprofülaktika põhimõtete 
töös rakendamise oskused: patsiendi terviseseisundi hindamine, immunoprofülaktika töökoha 
ettevalmistamine kooskõlas aseptikanõuetega, immunoprofülaktika meetmete ettevalmistamine 
protseduuri jaoks, patsiendi ettevalmistamine protseduuri jaoks, teabe andmine suuliselt ja 
kirjalikult immunoprofülaktika protseduuri ettevalmistamise, selle käigu ja võimalike tüsistuste ja 
kõrvaltoimete kohta, täiskasvanutele inaktiveeritud mitteerakorraliste vaktsiinide manustamine, 
vaktsiinide kõrvaltoimete äratundmine, anafülaktilise šoki korral esmaabi andmine ja muu abi 
osutamine, vaktsineerimisdokumentide haldamine.

• Muu: õigused, kohustused ja pädevus
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Õigusaktid jõustusid 1. märtsil 2021



Erinõuetele vastavad ruumid:
 Eraldi ruum (ventilatsiooni erinõue jms)

 Ooteala

Vajalikud seadmed:
 Vererõhumõõtur

 Kontaktivaba termomeeter 

 Esmaabikomplekt

 Valamu koos seinale paigaldatud vedelseebi- ja 
desovahendijaoturiga

 Kinnine ühekorrarätikute hoidja

 Jäätmemahuti jms

 Külmikud

Apteekri koolitused

Koristajate koolitused 

Kvaliteedinõuded:
 Load/litsentsid

 Standardsed töökorrad

 Lepingud jäätmekäitlejatega jms

Kindlustus:
 Leedus on alates 2018. aastast kasutusel 

„mittesüülise kahju“ mudel.

 Riiklik erifond

 0,2% osutatavate teenuste väärtusest 

 Maksete kogumine algab 2022. aasta alguses.
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Apteekidel on selleks vaja küllalt palju ära 
teha 

 IT-süsteemi integreerimine e-tervise süsteemiga

 Patsientide registreerimise platvorm



• Koolitusi pakuvad ainult kaks ülikooli.

• Koolitatavate arv rühmades on piiratud.

• Koolitus oli väga töömahukas ja kestis meil 

17 päeva.

• Omandatud oskused ja teadmised on 

kasulikud ja ka praktikas rakendatavad.

• Teoreetiline osa korraldati veebi kaudu.

• Praktiline osa korraldati ülikoolis kohapeal. 

• Patsiendi käsi oli valmistatud silikoonist. 
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Tegelik kogemus: koolitus 



• Minu apteek oli BENU ketis kolmas, kus 

hakati vaktsineerimisteenust osutama; 

see algas aprilli lõpus.

• Alustasime puukentsefaliidi vastu 

vaktsineerimisest.

• Praeguse seisuga vaktsineerime ka 

COVID-19 vastu.

• Lähenemas on ka gripihooaeg: 

vaktsineerimiste eeldatav algusaeg on 

20. sept.  
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Tegelik kogemus: algus
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Tegelik kogemus: algus

• Küsimused tekkisid tegelikult alles pärast 

päris töö algust 

• Päris inimesega tegeledes tundus kõik 

ebaselge. 

• Tundsime end väga ebakindlalt. Kuid 

enesekindlus tuli aja ja kogemusega.

• Meie esimesteks patsientideks said meie 

kolleegid ja pereliikmed (pildil teeb 

apteeker Kotryna süsti 

kosmeetikakonsultandile Urtele ).

• Oleks tore saada veel rohkem praktilist 

väljaõpet kui see, mida ülikoolis pakuti. 

Näiteks võiks teha täiendavaid 

praktikatunde vaktsineerimiskeskuses 

abiks olles.



• Hoolimata sellest, et olime esmaabikoolituse 
läbinud, oli hirm suur, et mis saab siis, kui mõne 
patsiendiga tekib hädaolukord.

• Kuid teoreetiliste teadmiste, kiire reageerimise, 
kolleegide abi, parameedikute näpunäidete ja 
praktiliste nõuannete toel oleme õppinud kiiresti 
reageerima ja esmaabi professionaalselt andma.

• Täiendusena koolitusel saadud teadmistele saime 
Vilniuse peamises COVID-19 
vaktsineerimiskeskuses töötavatelt kiirabiarstidelt 
väga lihtsa soovituse selle kohta, kuidas toimida 
nendega, kes kardavad süsti: anda enne süsti 
tegemist patsiendile dekstroositablett.

• Nii ilmusid meie vaktsineerimiskabinetti Livsane 
dekstroositabletid. Need lõbusa pakendiga tabletid 
vähendavad tõepoolest oluliselt pinget ja hirmu.

• Teisele vaktsineerimisele minnes küsivad 
patsiendid vaktsineerimiskabinetis kohe: „Kas 
seekord ka seda minestamisvastast rohtu saab?“ 
☺
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Tegelik kogemus: esmaabi



15

Tegelik kogemus: dokumentatsioon

• Kogu teabe sisestame e-tervise 

süsteemi.

• Sellele vaatamata on küllalt palju neid 

dokumente, millele patsient peaks 

apteegis oma käega alla kirjutama.

• Need on seotud GDPR-iga, üldise 

vaktsiini saamise nõusolekuga, lisaks 

küsimustik võimalike reaktsioonide 

kohta. 

• Kokku täidetakse iga patsiendi kohta 4 

kahepoolset lehte.

• Meie apteegis vaktsineeritakse umbes 

115 patsienti kuus. Ja sellele vastav 

paberikuhi on siin pildil näha.

• Halduskoormus on tõesti liiga suur.



• Alates juunist on apteekides toimunud ka 

COVID-19 vastu vaktsineerimine.

• Meie alustasime Johnson & Johnsoni 

vaktsiiniga.

• Hiljem lisandusid teised vaktsiinid.

• Tavaliselt jõuame 6 tunni jooksul vaktsineerida 

24–30 patsienti.

• Meile raskusi valmistanud asjad:

• „Lonkav“ riiklik e-süsteem

• Vaktsiinide tellimise keerukus, pikalt ette kavandatus

• Vaktsiinide lahjendamine

• Ühe pudelitäie vaktsiini jagamine 5 või 6 doosiks 

Aga mina ega minu meeskond ei kartnud 

raskusi, tulime kõigega toime 
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Tegelik kogemus: COVID-19 vastu 
vaktsineerimine
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Tegelik hind: mis on kõige olulisem 

• Koostöö ja parimate tavade jagamine 

spetsialistide vahel: oleme algusest saadik teinud 

väga tihedat koostööd teiste kõrgema kvalifikatsiooniga 

apteekritega BENU apteekidest, jagades praktilisi 

kogemusi, nõuandeid ning arutades ja analüüsides 

tekkinud olukordi. 

• Igast patsiendist hoolimine: patsientide suhtes 

hoolivuse ja tähelepanelikkuse üles näitamine suurendab 

oluliselt usaldust. Patsiendid hindavad võimalust lasta end 

apteegis vaktsineerida ja teevad seda hea meelega, sest 

sinna on mugav tulla ja seal on „oma“ apteeker, kes 

nõustab neid regulaarselt nõu ravimite asjus, keda patsient 

usaldab ja kelle puhul ta võib kindel olla, et talle antakse 

kogu vajalik teave, selgitatakse asja ja vastatakse 

küsimustele.



• Vaktsiinide loetelu laiendamine

• Osalemine riiklikus immunoprofülaktika kavas

• Koostöö erakindlustusettevõtetega 

• ……..
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Tulevikuvõimalused



AITÄH 
Olge kaitstud! PÜSIGE TERVED!
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