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Millest juttu tuleb

• Lühidalt Ravimiametist

• Millised ravimite käitlemist reguleerivad õigusaktid kehtivad 

hooldusravi ja hoolekandeteenuse osutamisel

• Millised nõuded neis on kehtestatud

• Miks on ravimite käitlemine nii täpselt reguleeritud

• Nõuanded õigusaktide nõuete täitmiseks

• Järelevalvest

• Milline on vastutus kehtestatud nõuete rikkumise korral

• Milliste küsimustega Ravimiameti poole pöörduda
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Ravimiamet

... on Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus

... ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate 
ravimite järelevalve kaudu

... osaleb ka loomade tervise kaitses, tehes järelevalvet 
veterinaarravimite üle

Millega Ravimiamet tegeleb?

• Müügilubade osakond (müügilubade väljastamine, ravimite 

kliiniline ja keemiline hindamine, vastava dokumentatsiooni haldamine, 
pakendi infolehtede kaasajastamine, kliinilise uuringu load)

• Ravimiohutuse osakond (ravimite kõrvaltoimed, 

ohutusaruanded, statistika)

• Bioloogiliste preparaatide osakond (verepreparaadid, 

immunoloogilised ravimid, uudsed ravimid, rakkude, kudede ja elundite 
käitlemise tegevusload)

• Inspektsiooniosakond (ravimite käitlemise tegevusload, 

järelevalve, ravimite sisse- ja väljaveoload, ravimite kaasavõtmine reisile)

• Labor (tööstuslike ja apteegis valmistatud ravimite analüüs)
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Ravimiameti registrid, koodikeskus

• Humaanravimite register 
• Veterinaarravimite register 
• Tegevuslubade register
• Koodikeskus

Ravimiregistris ja koodikeskuses on info ravimite kohta

• Ravimi omaduste kokkuvõte  (SPC)

• Pakendi infoleht (PIL)

Registrid ja koodikeskus on  leitavad Ravimiameti kodulehel. 
www.ravimiamet.ee
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Ravimiseadus (RavS)
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus 
(NPALS)

ja nende alusel kehtestatud õigusaktid

• Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord. 
Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr. 19

• Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või 
veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses. 

Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 20 

• Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul 
eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse 
tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete 
ainete nimekirjad.

Sotsiaalministri 18.05.2005 määrus nr 73

• Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja 
kord ning retsepti vorm.

Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 30 

Ravimiseadus
Kehtestab mõisted ning üldnõuded ravimitele ja ravimite käitlemisele
Müügilubade andmine
Ravimite käitlemise tegevuslubade andmine
Kliiniliste uuringute tegemine
Ravimite hankimine
Ravimite säilitamine
Ravimite väljakirjutamine
Kõlbmatute ravimite käitlemine
Ravimite tootmise, hulgimüügi ja apteegiteenuse korraldus
Nõuded ravimireklaamile
Järelevalveasutused ja nende pädevus
Vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest ning menetlusõiguse omajad

Täpsemad nõuded on kehtestanud sotsiaalminister määrustega
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Ravimite hankimine (SoM määrus nr 30)

Ravimid hangitakse

� Apteegist retseptiga konkreetsele patsiendile

� Patsient toob kaasa oma ravimid

� Apteegist tellimislehega (retseptiravimid)

• Ravimite tellija andmed: ettevõtte nimi, aadress,  arsti nimi, 
kontaktaktandmed, isikliku pitsati jäljend

• Apteegi nimi ja aadress

• Ravimi nimetus, toimeaine sisaldus, kogus

• Narkootilistele ravimite tellimisel lisaks vastutava isiku nimi, 
ametikoht ja allkiri,  vajalik volitus ravimite kättesaamiseks

• Edastada taotlus apteeki allkirjastatult (võib digiallkirjaga)

� Apteegist käsimüügiravimid 

� Hulgimüügiettevõttest (SoM 04.03.2005 määruse nr 38 nimekirja 
kantud isikud)

� Dokumendid ravimite hankimise kohta
• Apteegist ja hulgimüügiettevõttest hangitud ravimid - peab olema

saatedokument
• Retsepti alusel ostetud ravimid – vajadusel peab olema võimalik

tõendada ravimite päritolu
• Patsiendi toodud ravimid – hinnake, kas ravimid kõlblikud ja kas

need ravimid on patsiendile määratud; soovitav koostada
dokument ravimite vastuvõtu kohta

� Määruses nõuded ravimite väljakirjutamisele
• Nõuded retsepti vormistamisele
• Välja kirjutatavatele kogustele
• Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väljakirjutamise piirangud
• Müügiloata ravimi väljakirjutamisel tuleb teha taotlus

� Apteegist tellimislehega ravimeid ostes – apteek peab tegema
allahindluse

� Toimeainepõhise retsepti korral – küsige alati odavaimat ravimit
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Ravimite säilitamine (SoM määrus nr 19)

� Ravimite säilitamiseks peab olema selleks eraldi lukustatav ruum 
või lukustatav kapp

� Ravimeid tuleb säilitada tootja määratud tingimustel
� Ravimeid tuleb säilitada tootja pakendis
� Eraldi säilitada 

• Narkootilised ja psühhotroopsed ravimid
• Raviminäidised
• Tuleohtlikud ained
• Kõlbmatud ravimid
• Patsiendi poolt toodud või temale retsepti alusel ostetud 

ravimid, peavad olema arusaadavalt märgistatud

� Ruumis tuleb hoida ühtlast niiskus- ja temperatuurirežiimi
� Igas ravimite säilitamisruumis ja külmkapis peab olema 

optimaalse skaalaga termomeeter, paigaldatud sobivas asendis
� Temperatuur (nii igas ruumis kui külmkapi erinevates osades) 

tuleb iga päev dokumenteerida, dokumente säilitada 1 aasta
� Ravimite säilitamise külmkapis ei tohi hoida isiklikke 

toiduaineid
� Avatud ravimipakendile (nt silmatilgad, lahused jmt) märkida 

avamise aeg ja kuupäev, milleni võib ravimit kasutada
� Säilitamisruum peab olema varustatud valvesignalisatsiooniga
� Kõrvaliste isikute juurdepääs ravimitele peab olema välistatud
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Kõlbmatute ravimite käitlemine

� Kõlbmatud ravimid on: 

• aegunud ravimid 

• defektsed ravimid 

• ravimid, mis mingil põhjusel ei leia kasutamist (sh patsientide toodud 
ja ettevõttesse jäetud ravimid)

� Kõlbmatute ravimite säilitamiseks peab olema eraldi koht

� Kõlbmatud ravimid on ohtlikud jäätmed - säilitamiskoht  peab olema 
vastavalt märgistatud

� Ravimeid ei tohi kohapeal hävitada – tuleb anda ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi omavale ettevõttele

� Käitlemist ja hävitamiseks üleandmist reguleerib RavS § 35 ja § 36

NB! RavS § 36 on ravimite hävitamise osas jäätmeseadusega vastuolus; 
ravimite hävitamise kohta info http://www.ravimiamet.ee/kolbmatute-

ravimite-kaitlemine?group=5 ; http://www.ravimiamet.ee/ravimite-havitamine

Ravimialane arvestus   (SoM määrus nr 20)

� Iga ravimi vastuvõtmine peab olema dokumentaalselt tõendatud, st peab 
olema saatedokument

� Ravimite (sh käsimüügiravimite) kasutamine peab olema dokumenteeritud
� Arvestust võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal
� Kõlbmatud ravimid eraldada, nende üle pidada arvestust (nimetus, 

toimeaine sisaldus, pakendi suurus, kogus, partii nr, põhjus)
� Arvestuse pidamine raviminäidiste üle (dokumendid eraldi, saamise ja 

kasutamise kohta kirjalik arvestus)
� Inventuuri tegemine vähemalt 1x aastas

• Inventuuri andmetes peab olema: ravimi nimetus, toimeaine sisaldus, 
kogus pakendis, tootja, pakendite arv

� Dokumentide säilitamine
• Ravimite arvestuse aluseks olevaid dokumente tuleb säilitada 2 aastat
• Arvestusdokumendid ja inventuuri andmed peavad olema kohapeal 

kättesaadavad
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Narkootiliste (N) ja psühhotroopsete (P) ainete käitlemine
(SoM määrus nr 73)

� Mõisted
• Narkootiline ja psühhotroopne aine – selle all mõeldakse 

nii aineid kui neid aineid sisaldavaid ravimeid
• N ja P ained on määruse lisas (I, II, III ja IV nimekiri; hiljuti 

lisandunud ka V nimekiri) nimetatud ained ja neid 
sisaldavad ravimid

• Eriarvestus I ja II nimekirja kuuluvate ainete arvestus 
(nimetatud ka narkootilised ravimid)

• Arvestus III ja IV nimekirja kuuluvate ainete arvestus 
(nimetatud ka psühhotroopsed ravimid)

� Säilitamine

• N ja P aineid peab säilitama lukustatavas kapis; 
eraldi teistest ravimitest

• Ruum või kapp võib olla avatud siis kui sinna 
pannakse või sealt võetakse N või P ravimeid

• Juurdepääs võib olla vaid selleks määratud 
isikutel

• Ravimite vastuvõtukontroll teostada koheselt 
saabumisel
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� Arvestuse pidamine (N ja P üldnõuded)

• Arvestust pidada igas ettevõttes ja selle üksuses

• Arvestust võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal (nummerdatud 
lehtedega  dokument)

• Arvestusdokumentatsioon peab olema alati kättesaadav

• Kanded arvestusdokumentides peavad olema loetavas ja kustutamatus 
kirjas, parandused peavad olevad tehtud nii, et esialgne kanne nähtav

• Erinevate ravimpreparaatide osas pidada eraldi arvestust, arvestust peab 
pidama originaalide kaupa

• Kanded N ja P ravimite saabumise ja N ainete väljastamise kohta peavad 
olema arvestusdokumentatsiooni kantud 1 tööpäeva jooksul

• Jäägid tuua välja kuu viimase päeva seisuga, jääkide kontrollimine  peab 
toimuma hiljemalt kuu esimesel tööpäeval 

Arvestuse pidamine (dokumenteerimine)

� N ja P ainete arvestuse pidamisel tuleb dokumenteerida :

• Iga vastuvõtt (kuupäev, dok nr, kogus)

• kasutamine  - N ravimitel päevade kaupa, P ravimitel summaarselt 
kuu jooksul

• Iga ravimi kasutamine peab olema dokumenteeritud

• Vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul

• Kasutatud summaarne kogus kuu jooksul

• Jääk kuu viimase päeva seisuga arvestusdokumentide järgi

• Tegelik laoseis kuu viimase päeva seisuga

• Iga kuu lõpus kontrollida tegelikku jääki, kontrollimine kinnitada 
allkirja ja kuupäevaga

• Lahknevused tuleb dokumenteerida
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Tööeeskirjad

� Tööeeskirjad peavad olema igas ettevõttes järgmiste toimingute 
kohta: 

• Ravimite säilitamine

• Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine

• Ravimite arvestus ja aruandlus

� Tööeeskirjas tuleb üksikasjalikult kirjeldada 

• Ravimite käitlemisega seotud toimingute tegemist, toimingute 
dokumenteerimist ja dokumentatsiooni säilitamist

• Eeskiri peab olema ajakohane

• Mida teha, kui esineb kõrvalekaldeid

• Tööeeskirja kinnitab ettevõtte juht (N ja P ravimite korral 
vastutav isik) koostamise kuupäeva ja allkirjaga, tutvumist 
kinnitab töötaja allkirja ja kuupäevaga

Vastutavate isikute määramine

• Ettevõtte juht (või tema määratud isik) määrab vastutava ja teda 
asendava(d) isiku(d) iga toimingu eest, mille kohta on vajalik 
tööeeskiri (säilitamine, N ja P ainete käitlemine, ravimitealase 
arvestuse pidamine)

• Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete eest vastutav isik määrab 
kirjalikult isikud, kellel on juurdepääs narkootilistele ja 
psühhotroopsetele ainetele ning õigus nimetatud aineid vastu võtta ja 
väljastada
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Riiklik järelevalve

• Riiklikku järelevalvet RavS ja selle alusel kehtestatud õigusaktides
sätestatud nõuete täitmise üle teostab Ravimiamet ja vastavalt oma
pädevusele Terviseamet

• Järelevalvet NPALS ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud
nõuete täitmise üle teostab Ravimiamet

Järelevalvet teostava ametiisiku õigused (RavS)

• Kontrollida õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamist, seejuures 
vajaduse korral ka ette teatamata 

• Siseneda järelevalve teostamise eesmärgil kontrollitavasse kohta 

• Teha kontrolloste ja võtta tasuta proove kontrollanalüüsiks

• Saada järelevalveks vajalikku teavet, tutvuda dokumentidega, teha neist 
ärakirju

• Teha oma pädevuse piires ettekirjutusi õigusaktides sätestatud nõuete 
rikkumise lõpetamiseks, rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks, 
rikkumisega tekitatud kahju heastamiseks
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Sanktsioonid õigusaktide nõuete mittetäitmisel  

� Ettekirjutus

� Ettekirjutuse täitmata jätmise korral asendustäitmine ja 
sunniraha (kuni 1600 eurot)

� Karistamine rahatrahviga väärteomenetluse korras

• Füüsiline isik kuni 300 trahviühikut (st kuni 1200 eurot)

• Juriidiline isik kuni 32000 eurot

MILLISED MURED/KÜSIMUSED MEILE EDASTADA?

• Küsimused ravimite ja ravimite käitlemise kohta (sh
kättesaadavus, hankimine, säilitamine, kahtlus kvaliteedis)

• Probleemid apteekidega ja hulgimüüjatega

• Ravimitealaste õigusaktide kohta tekkinud küsimused

• Ravimite kõrvaltoimetest teatamine
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AITÄH KUULAMAST!
Teie küsimused ja ettepanekud alati oodatud 

inge.mae@ravimiamet.ee
tel 7374140


