Käsimüügiravimid
Tegevus

Eesmärgid ja sisu kirjeldus

Meetodid

Väljundid

Käsimüügiravimite
kasutamise
nõustamine

Tutvuda ja osaleda käsimüügiravimite
kasutamise nõustamisel. Tähelepanu
järgmistele aspektidele:
1. Ravimi sobivuse ja vajaduse
väljaselgitamine (kellele, sümptomid,
kestus, kasutatud ravivõtted).
2. Ravimi sobivus vastavalt vanusele,
kehakaalule, soole jne.
3. Ravimi sobivus üldisesse
ravisekeemi.
4. Ravikuuri pikkuse hindamine.
5. Patsiendi hinnatundlikkuse
hindamine, parima lahenduse
leidmine.
6. Müügi tehniline teostamine.
7. Üldine ravimi nõustamine
(annustamine, säilitamine, hävitamine
jne).
8. Teada täpsemalt erinevusi ja
piiranguid järgmiste ravimigruppide
puhul:
 valuvaigistid, palavikualandajad
 ninaspreid
 kurguravimid
 köharavimid
 allergiaravimid
 seedetrakti ravimid
 seenteravimid (jalaseen,
küüneseen)
 parasiidid (täid, sügelised)
 veterinaaria (parasiidid, kirbud‐
puugid).

Esimene nädal – tutvumine apteegis
toimuva käsimüügiravimite kasutamise
nõustamisega lähtuvalt
“Apteegiteenuse kvaliteedijuhisest”
(AKJ); osalusvaatlus, individuaalne töö;
võrdlus refleksiooniülesandena e‐
portfoliosse.

Üliõpilane
 tunneb õigusaktide
kestestatud nõuded
käsimüügiravimite
väljastamisele;
 oskab hinnata patsiendi
poolt kirjeldatud
sümptome;
 oskab hinnata ravimi
sobivust patsiendile;
 oskab kasutada
käsimüügiravimi
väljastamiseks vajalikku
tarkvara;
 oskab leida patsiendile
parima ravimi vm
lahenduse;
 oskab nõustada
patsienti konkreetse
ravimi kasutamise
peamiste aspektide
osas;
 tunneb ravimite
koostoimete
hindamiseks vajalikke
andmebaase ja oskab
neid kasutada;
 teab sagedasemaid
apteegist väljastatavaid
veterinaarravimeid ning
oskab nõustada looma
omanikku nende
kasutamise osas;

TÜ poolsed ülesanded
probleemipõhise õppena:
kirjeldada ja analüüsida 5
käsimüügiravimi nõustamise juhtu
lähtuvalt AKJ retseptiravimite
nõustamise peatüki punktidest, välja
tuua, millised AKJ nõustamisjuhise
punktid olid konkreetse nõustamise
juures olulised ning analüüsida oma
tegevust ning teadmisi nõustamise
teostamisel (millised teadmised olid
piisavad, millistest teadmistest jäi
vajaka).
Juhud lisada e‐portfoliosse.
Lisaks kirjeldada 5 juhtu erinevate
sotsiaalsete gruppide nõustamisest
apteegis. Välja tuua võimalikud
probleemid ning lahendused erinevate
patsiendigruppide nõustamise
parandamiseks.
Patsientide kaebuste hindamine ning
neile käsimüügiravimite väljastamine ja
kasutamise nõustamine, koostöö

Vastutaja/
hindamine
Apteegipraktika
juhendajad,
üliõpilased
Probleemipõhise
õppe juhud valib ja
lahendab üliõpilane
koos praktika‐
juhendajaga.
Ülesannete sisu
kontrollib ja annab
tagasisidet
vastava valdkonna
õppejõud
farmaatsia
instituudist
Praktikabaasis
antud ülesannete
lahendusi
kontrollib praktika‐
juhendaja

juhendajaga, individuaalne töö.
Praktikabaasis on võimalik anda
üliõpilasele lisaülesandeid teadmiste
kinnistamiseks ja hindamiseks, täidetud
ülesanded lisatakse e‐portfoliosse.

 teab, kuidas vajadusel
suhelda erinevatest
sotsiaalsetest
gruppidest
patsientidega.

