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Terviseameti kokkuvõte preparaadipõhiste ravimite väljakirjutamise kohta 

 
 
Ravimiseaduse § 33 lg 7 põhjal vastu võetud sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 
„Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” 
§ 4 lg 6 sätestab, et ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta 
hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja ravimvormis sisaldava 
ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks. Sel juhul märgib ravimi 
väljakirjutaja selle mitteasendatavaks ning lisab retseptile põhjenduse ravimpreparaadi 
asendamise keelamise kohta. 
 
Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) viis läbi pikaajalise teavituskampaania toimeainepõhiste 
ravimite eeliste kohta. 
 
Eeltoodut silmas pidades uuris Terviseamet (edaspidi TA), juhindudes ravimiseaduse § 100 lg 
2, EHK-lt saadud andmete valimi  põhjal valikuliselt arstide käitumist preparaadipõhiste 
retseptide väljakirjutamisel. 
 
TA keskendus hüpertensiooni (I10-I15) ravis kasutatavatele soodusravimitele, kuna see 
valdkond on seotud suhteliselt kõrge patsiendi omaosalusega (€35 keskmise patsiendi kulu 
2011. a.) ja selle diagnoosiga ravimikasutajaid on hetkel enim (256 tuhat kasutajat)1.  
Lähema vaatluse alla võeti toimeained metoprolool ja enalapriil+hüdroklorotiasiid nende 
suure kasutajate arvu tõttu (vastavalt ca 100 ja 30 tuhat) ning erinevate kaubanimede 
suhteliselt suure hinnaerinevuse tõttu antud toimeainete juures (aastane säästmisvõimalus 
90% soodustuse korral mõlemal juhul üle €30). 
Kontrolliga haarati 30% kardioloogide poolt väljakirjutatud retsepte ja 70% perearstide poolt 
väljakirjutatud retsepte. Soodusretseptid olid perioodist 26.03.2012 – 26.04.2012. 
 
Kuna digi-retsepti nn järelevalve moodul ei ole veel valmis, siis esitas  EHK TA-le juulis 
2012 valimi nimepõhistele ravimitele  välja kirjutatud retseptide kohta järgmise nelja 
preparaadi osas:  
1) BETALOC ZOK 100 toimeainet (Metoprolool) prolongeeritult vabastav tablett 100MG 30 
TK2 
2) BETALOC ZOK 50 toimeainet (Metoprolool)  prolongeeritult vabastav tablett 50MG 30 
TK 
3) CO-RENITEC (toimeaine enalapriil+hüdroklorotiasiid)  tablett 20MG 28 TK 
4) RENITEC PLUS (toimeaine enalapriil+hüdroklorotiasiid) tablett 20MG 28 TK 
 

Uuring sisaldas järgmisi tegevusi: 
• kontrolli käigus saadud informatsiooni analüüsimine 
• seletused  perearstide ja kardioloogide esindajalt  
• pisteliselt kontrolliti ravimi väljastamise aluseks olnud tervishoiuteenuse 

dokumenteerimist arstide poolt  
• kokkuvõtte koostamine 
• kokkuvõtte tutvustamine EHK-le, Ravimiametile ja SOM-ile. 

                                                 
1 Hüpertoonia diagnoosidega  90 ja 75%  soodustusega retseptide kasutajate  arv. EHK statistika soodusravimite 
kompenseerimine kohta 2012 I poolaastal toimeainete kaupa 90 ja 75% ning 50% soodustusega , saadaval 
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/statistika  
2 Antud ravimi hind patsiendile on esitatud hinnavõrdlusena  http://www.raviminfo.ee/apthkiri.php, vaadatud 
19.07.2012 
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Terviseamet sai andmeid kokku 4575 digiretsepti ja 446 digitaliseeritud paberretsepti kohta. 
Uuringu tulemusena selgus, et valitud ravimeid väljastati vaid 33%-l  juhtudest 
toimeainepõhise retsepti alusel.   
Perearstide poolt väljastatud preparaadipõhiste retseptide arv on ülekaalukalt suurem kuna 
perearstide arv ületab (jaanuar 2012 seisuga 804 perearsti) kordades kardioloogide oma. 
Terviseameti poolt peetavas riiklikus tervishoiutöötajate  registris on registreeritud 172 
kardioloogi.  
 
Ülekaalukalt domineerisid nimepõhise ravimi väljakirjutamisel mittemeditsiinilised põhjused, 
neist kolm sagedasemat põhjendust: tarvitab püsivalt, arsti valik ja patsiendi soov/eelistus 
preparaadipõhise ravimi väljakirjutamiseks, on subjektiivset laadi, s.t. tegemist ei pruugi olla 
meditsiinilise näidustusega.  
 
Esikohal oli soov jätkata sama ravimi tarbimist. Formuleeringust „tarvitab püsivalt” ei selgu, 
kas tegemist oli patsiendi valikuga või arsti soovitusega ning kas oli olemas meditsiiniline 
näidustus sama ravimi tarvitamise jätkamiseks.  
 
Meditsiinilistena käsitlesime järgmisi tervishoiuteenuse osutaja poolseid põhjendusi:  
1) allergia kõrvaltoimed, 
2) teiste ravimite abiainete sobimatus, 
3) kombinatsioonravim.  
 
Meditsiinilist põhjendust on preparaadipõhisele ravimile digiretsepti väljakirjutamisel 
kasutatud 105 korral, mis moodustab ainult 2,3 % preparaadipõhise digiretsepti 
väljakirjutamise juhtudest. 
TA kontrollis eraldi kahte kõige rohkem preparaadipõhiseid retsepte väljakirjutanud 
kardioloogi ja kolme perearsti. Kahe arsti puhul selgus, et preparaadipõhiste retseptide 
väljastamine oli tingitud arsti asjatundmatusest digiretsepti väljastava arvutiprogrammi 
käsitsemises: arst pani teadmatusest linnukese digiretsepti sellesse kasti, millega välistas sama 
toimeainega odavama ravimi väljastamise. 
Teistel juhtumitel olid arstid arvamusel, et osaks arsti kunstist on ka otsuse vastuvõtmine selle 
kohta, millist ravimit oma patsiendile välja kirjutada.  
Kõige rohkem preparaadipõhiseid retsepte väljastanud kardioloog oli seisukohal, et ei pea 
selgitama patsiendile võimalust välja kirjutada toimeainepõhine retsept, mille alusel apteek 
oleks kohustatud pakkuma kõige soodsamat sama toimeainega ravimit. 
 
TA  on seisukohal, et muudatuste toomiseks arstide käitumisse  ravimite väljakirjutamisel ja 
järelevalve tulemuslikkuse parandamiseks selle üle, peavad eelnevalt olema loodud 
tingimused, mis soodustaksid ja looksid arstide hulgas huvitatuse ja selguse toimeainepõhiste 
retseptide väljakirjutamise eeliste osas. Esmalt tuleks koostada ja juurutada kaasaegsed 
ravijuhendid, teiseks tuleks sätestada meditsiinilised põhjused, mille korral on selge, et 
preparaadipõhist ravimit asendada ei saa ning kolmandaks on oluline arstide koolitamine ja 
vajaliku tarkvara arendamine.  
Kaaluda tuleks ka arstide materiaalset stimuleerimist toimeainepõhiste retseptide 
väljakirjutamiseks.  Näiteks on perearstide tegevuse üheks kvaliteediindikaatoriks juba praegu 
toimeainepõhiste retseptide väljakirjutamine.  
Järelevalve tulemuslikuks teostamiseks on hädavajalik ka digiretsepti nn 
”järelevalvemooduli” valmimine. 
TA-l on koostöös EHK-ga kavas teha kordusuuring samade ravimite väljakirjutamise kohta, 
et selgitada välja, kas ravimite väljakirjutamisel arstide poolt on toimunud muutusi.  


