KOLLEKTI IVNE POORDUMINE REIGIKOGU POOLE
Lp Riigikogu esirnees Eiki Neslor
Kaesolev poordurnine on esiratud margukirjale ja selgitustaotlusele vastarnise ning koilektiivse
poordumise esitamise seaduse §-de 7 ja 7 alusel eesmärgiga rnuuta ravimiseadust nonda. ci
haruapteekide suigernise tühtaeg 09.06.2019 Ole 4000 elanikuga linnades IUkatakse edasi ja
uhtlustatakse apteegirethrmi Oldise tahmjaga 01.04.2020. Muudatuse eesmargiks on tagada
haruapteekide Iahiiolek fling ravimile kattesaadavus. Oma mojult moodustab haruapteekide keeld
ornandipiirangutega uhe sisulise terviku. Seepärast on omandist looburna sunnitud ettevoljatele
apteegireformi kontekstis ehamOistlik ja koormav jirgida haruapteekide osas teistsugust ajakava ja
rUtrn i.
Haruapteekide sulgemine järgrnise aasta juunis ci taida rilgi seatud cesmarki, milleks oil
apteegiteenuse kvaliteedi parandarnine suuremates Eesti asulates. Vastupidi, seetOttu kannatab
mitmetes linnades ravimite kattesuadavus. kus IinnaosadesjUab apteeke oluliselt vahernaks vol kaovad
haruapteekide
halveneb
probleemile
kattesaadavuse
ravirnite
Lisaks
sootuks.
need
tegutsernispiiranguga ka etievOtluskeskond. scsi haruapteeke puudutav probleern saadab selge sOnurni.
et rilk vigade parandusega ci tegele.
Kuigi ravimiseaduse muudatuste eesrnllrk nell aastat tagasi oil anda apteegiomanikele vOirnalus enda
haruapteegid linnades. kus ebb enam kul 4000 inirnest. Umber kujundada pOhiapteekideks. kus on
rangernad ruuminOuded ning kus peab koha peal olema proviisor. siis tulenevak seaduse praagist
sellist vOimalust valdava enamiku haruapteekide puhul ci tekkinud. Nimelt tulenevalt A)
ravimiseaduse § 41 Ig 3 peab Uldapteegi tegevusloa väljastamisel eraOiguslikule juriidilisele isikule
enarn kui 50% selle eraOigusliku jurildilise isiku osadest vol aktsiatest ja valitsev mOju kuulurna
proviisorile. kes tootab vahernalt uhes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas Uldapteegis
juhatajana (konkreetne sUte jOustus 20.03.2015); B) ravirniseaduse § 42 Ig 5 ci vOl Uldapteegi
tegevusluba omava eraOigusliku jurildilise isiku osanikuks, aktsionOriks vol liikmeks olla ravimite
hulgirnuUgi. tootmise vOl tervisholuteenuste osutamise tegevusloa omaja ega konkurenisiseaduse
tahenduses nende ettevOtjatega valitseva mOju kaudu seotud ettevOtjad. ravirnite valjakirjutamise
Oigust ornav isik ega veterinaararsti kutsetegevuse ba omaja (vertikaalse integratsiooni keeld jOustus
09.06.2014).
Seega ci ole alates 20.03.2015 olnud seaduslikku vOirnalust haruapteeke pOhiapteegiks muuta
apteegiornanikel. kus enarnusosalus pole proviisorib. fling alates 09.06.2014 apteegiornanikel. mille
osanike hubka kuulub ray imite hulgimOuja. Sellistele apteekidele ci vaijastata apteegiteenuse
osutarnise tegevuslubasid omandinOudele mittevastamise tOtiu. Vaaiarnata asjaolule. ci seadusandjal
oil soov anda kOikidele ettevOtjatele vhs aastat. ci haruapteekidest saaksid pOhiapteegid. siis valdav
osa tänastest oinanikest jäi ehameeldivasse regulatsioonilOksu, mida Eesti rilk kuidagi omaks vOlta ci
taha. lbrnsebgelt ci ole selline olukord kooskOlas pOhiseadusega.
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Vaatamata sellele. ci Eesti Apteekide Uhendus on riigi tahelepanu seaduse praagile korduvaltjuhtinud,
ci ole siiani probleemi lahendatud. Tänaseks saame tOdeda inimeste tagasiside pOhjal, et paijude jaoks
oleks olukord. kus harjumusp&ane fling töö- vol elukohalahedane apteek suletakse. tOsine probleern.
Paisiendid ci moista tihti üldse. et tegu on haruapteegiga. kuna pakuiav teenus ja ravimite valik on heal
tasemel fling neile jiäb seetOttu arusaamatuks rilgi soov apteegi teenuse kvaliteeti parandada apteekide
sulgemise ted. Olukorda ci leevenda ka mOnede riigiarnctnike pooh ajakirjanduses esitatud
seisukohad. nagu oleks tllnaste haruapteekide tegutsemispiirkondades edaspidi tagatud apteegiteenuse
kittesaadavus vahernait 2 km raadiuses ja sellest tulenevalt polevat haruapteekide sulgemine
probleem. Keegi pole avaldanud. millisel analOusil selline vaide pohineb. SOltuvalt patsiendi
tervislikust seisundist voib mitme kilomeetri edasi-tagasi labimine osutuda suureks takistuseks. Eriti
puudutab see liikumispuudega ning vanernaealisi isikuid, aga ka vaikelastega ernasid.
Miiteproviisoritest apteegipidajad peavad seadusepraagist tulenevalt juunis sulgema haruapteegid
(tänase seisuga kokku 55 huruapteeki) fling 2020. aasta 01. aprillisi ci tohi olin ka teisie apteekide
pidajaks. sest siis saab lilbi uleminekuperiood proviisorapteekidele fling apteeke vOivad pidada vail
proviisorid. Olukorras. kus varsti tuleb senistel apteegiomanikel sundkorras maha muua proviisoritele
koik apteegid. on keeruline cite kujutada. millised provilsorid soovivad vahem kui aasta varem asutada
suletavate haruapteekide asemel Kohtla-Jurvel. Narvas, Polvas vOl Raplas uued pOhiapteegid. Olgu
margiwd. et lda-Virumaal suletakse haruapteekide keelu jOustudes kokku I? apteeki, mis tlihendab. et
Kohtla-JArvel paneksid uksed kinni pea pooled sealsed apteegid. Narva 22 apteegist peaks uksed
sulgema pea kolmandik. MOnede riigiametnike vaide. et kullap suletavate apteekide asemele tulevad
koheselt uued proviisorapieegid on puhas spekulatsioon, mis ci pOhine Uhelgi analuüsil, Seejuures
tuleb arvesiada. ci uue apteegi asulamine nOuab suuremahulisi investeeringuid. Rilgi ulesanne on
tagada elanikele katkestusteta ja kvaliieetne apteegiteenus.
Uhilasi ci ole pOhjendatud vüita. et apteegiomanik. kes ci ole provlisor peaks loohuma enda apteegist
enne 01.04.2020. aastat. mil on viimane türmin apteegiomaniku vahetumiseks. Tanase olukorraga
nihutatakse omandipllrangute mOju kunstlikult aasta vOrra ettepoole, mis on riigi poolt sOnamurdlik
tänaste apteegiomanike suhtes.
Olukorra leevendamiseks on otstarbekas uhtlustada haruapteekidele kehtiv ulemineku lOpptahtaeg
ornandiplirangute Ulemineku lOppihtajaga ehk rnuuta ravimiseadust ja kehiestada haruapteekide
kaotamise lOppiahtajaks 01.04.2020. Selline lahenemine tagaks tUnaste haruapteekide katkematu tOO.
lahendaks kollektiivse pOOrdumisega uhinenud patsientide mure ning apteegiomanikel oleks vOimalik
mastoapseks reformiks valmistuda uhes ajagraafikus.
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