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Kokku on Eestis 475 üldapteeki,

seega üks üldapteek ehk

ravimite jaemüügikoht 2775 inimese

kohta.



Nendes apteekides töötab

• 873 proviisorit

• 726 farmatseuti

• 545 muud töötajat

Paljud apteegid on avatud enam kui 10 tundi
päevas, seal hulgas õhtuti ja nädalavahetustel

Eestis on ligi 800 nimistuga tegutsevat perearsti



2021. aastal 

• käideldi üldapteekides 10,9 miljonit retsepti.

• ravimeid väljastati 1,04 miljonile inimesele.



Seega apteeker on esimene ja kõige 
kergemini kättesaadav kontakt 

esmatasandil



Tervisemurega inimese esimeseks 
kontaktiks tervishoiusüsteemis on 
tema perearst või pereõde.

Ägeda haigusega inimene peab pereõe või -arsti 
vastuvõtule saama samal päeval. 

Kroonilise haiguse ja teiste mitte nii kiiret 
sekkumist nõudvate murede puhul võtab 
perearst vastu viie tööpäeva jooksul.



Milline on/võiks olla apteekri roll 
Eestis?



Alusta apteegist

• Apteeker 
– aitab patsienti lihtsamate tervise murede korral;
– nõustab käsimüügiravimite, loodustoodete, 

toidulisandite ja apteegi kosmeetika osas;
– mõõdab tervisenäitajaid - vererõhk, veresuhkur, 

kolesterool, kehakoostis jne

• Apteeker on kõrgharidusega spetsialist, kel on 
põhjalikud teadmised ravimitest, aga  ka 
meditsiinist laiemalt

• Apteegis abi saamiseks ei pea eelnevalt aega 
kokku leppima





Ravimite kasutamise nõustamine

• Ravimite koos-ja kõrvaltoimed, manustamine 
(patsiendi nõustamine, teavitamine)

• Ravimite kasutamise analüüs
– multiravimkasutus

– ravijärgimuse tõstmine 

– koos-ja kõrvaltoimed

• Uue ravimi nõustamine 

• Krooniliste patsientide nõustamine



Haiguste ennetus

Vaktsineerimine
Maailma kogemus

• 29 tõhusa vaktsiiniga nakkushaigust
• apteekrid vaktsineerivad 40 riigis

Eestis täna 
• võimalik vaid koostöös TTOdega
• gripp, puukentsefaliit, COVID-19
• 3 aastat kogemust, kümned tuhanded vaktsineeritud
• vaktsineerimise koolitus apteekritele
• Riskirühmade vaktineerimine

Eesti tulevik
• vaktsineerimine apteegiteenuse osaks
• apteekrid ise vaktsineerima



Haiguste ennetus 2

• Sõeluuringute info jagamine

– Teave ja infoleht sõeluuringu 
sihtrühma kuuluvale inimesele 
(rinna-, emakakaela- ja jämesoole 
sõeluuringud)

– Emakakaela vähi ennetuseks 
mõeldud kodutest apteegist (pilot
tulemas)



Tervisenäitajate mõõtmine  -
andmete edastamine digilukku, 
haiguste varasem avastamine, 

koostöö teiste tervishoiu 
osapooltega



Teised teenused

• Tubakast loobumise nõustamine

• Kahjude vähendamine

• Kiirtestimine - erinevad haigused

• Geenitestid

• Patsientide koolitused



Kaugteenused

• ravimite väljastamine, seal hulgas nõustamine 
(e-apteek)

• e-nõustamine/videoapteeker 

• e-konsultatsioonid teiste tervishoiutöötajatega

• Teised teenused kaugteenusena

– Tubakast loobumine

– Ravimite kasutamise hindamine jne



Innovatsioon ja tehnoloogiad

• Tervise juhtimise töölaud:

– Raviskeem/e-ravimileht

– Teabevahetus patsiendi raviteekonnal

– Apteegiteenused

• Terviseportaali arendus

• Geeniandmete kasutamine

• upTIS



epal.ee


