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Mis on ravimikasutuse info 
kogumine?
Haiglaravile tulles või erinevate 
osakondade vahel liikudes on olu-
line tuvastada patsiendi hetkel 
kehtiv raviskeem, et ennetada või-
malikke ravivigu(1). Maailma Ter-
viseorganisatsiooni raporti alusel 
saavad peaaegu pooled ravimitega 
seotud vead alguse haiglaravile tul-
les või liikudes erinevate osakon-
dade vahel haiglas ning ligi 30% 
neist vigadest võivad patsiendile 
kahju põhjustada. Kuni 67%-l juh-
tudest esineb vähemalt üks eri-
nevus patsiendi koduse ja haiglas 
tuvastatud raviskeemi vahel. Puu-
dulike raviskeemide tõttu võib kat-
keda järjepidev ravi, võidakse taas 
lisada skeemi lõpetatud ravim või 
koostatakse patsiendile sobimatu 
raviskeem(2).

2018. aastal defineeriti(3) pat-
siendi ravimikasutuse info kogu-
mist (RIK, inglise keeles medication 

reconciliation) kui protsessi, mille 
käigus koostatakse täpne ja hetkel 
kehtiv patsiendi ravimite nime-
kiri, kuhu märgitakse ka allergiad, 
esinenud kõrvaltoimed, ravijärgi-
mus jm vajalik ravimitega seotud 
info. Protsessi eesmärk on tagada 

korrektne ravimite nimekiri, kui 
patsient liigub erinevate tervis-
hoiu tasandite ja asutuste vahel (nt 
kodust haiglasse, intensiivravi osa-
konnast tavaosakonda).

RIK protsess koosneb kolmest 
etapist.
1) Tuvastamine, mille käigus 

koostatakse patsiendi ravimite 
nimekiri, kasutades vähemalt 
kahte allikat, millest üks on 
eelistuslikult vestlus patsien-
diga. Nimekirjas on välja too-
dud iga ravimi nimi, annus, 
manustamissagedus, manusta-
misviis (sh info tableti purusta-
mise või kapsli avamise kohta), 
ravi kestus, ravimvorm. Lisaks 
retseptiravimitele kogutakse 
infot ka käsimüügiravimite, toi-
dulisandite ja taimsete toodete 
kohta.

2) Erinevuste väljaselgitamine, 
mis tähendab koostatud nime-
kirja võrdlemist arsti kinnitatud 
nimekirjaga ehk ravimite nime-
kirjade ühitamist ja erinevuste 
tuvastamist.

3) Ühitamine, mille käigus kin-
nitatakse, et ravimite nime-
kiri on korrektne ja vastavad 
muudatused dokumenteeritakse 
haigusloos. Tuvastatud erine-
vused ravimite nimekirjade 
vahel edastatakse arstile, kes 
otsustab kas see on kliiniliselt 
oluline ja kas ravimite nimekir-
jas on vaja teha muudatus(3–6).

RIK protsessi tulemusena saab 
eristada kahte tüüpi erinevusi. 
Tahtliku erinevuse korral arst on 
teinud otsuse ravimi muutmiseks 

(nt annus, sagedus või ärajätmine) 
ja see on dokumenteeritud. Taht-
matu erinevuse korral on viga 
tehtud kogemata ja/või otsus selle 
kohta pole dokumenteeritud (nt 
koduses raviskeemis olnud ravim 
pole haigla raviskeemis).

Ravimikasutuse infot võib 
koguda nii arst, õde, proviisor 
kui ka vastava väljaõppe saanud 
farmatseut või farmaatsiatudeng. 
Infoallikatena kasutatakse näiteks 
vestlust patsiendi enda, tema lähe-
das(t)e või hooldaja(te)ga, eelne-
vaid haiguslugusid, retseptikeskuse 
infot. Infot peaks koguma haiglasse 
hospitaliseerimisel, erakorralise 
meditsiini osakonda saabudes, osa-
kondade vahel liikumisel, patsiendi 
väljakirjutamisel raviasutusest, igal 
visiidil (ambulatoorsel, apteegis). 
Eksperdid arutlesid ka, milliste pat-
siendirühmade korral on oluline 
koguda infot nende ravimite kohta 
ning leidsid, et ideaalis kõigilt pat-
sientidelt. Kui ideaalolukorda pole 
võimalik saavutada, siis võiks eelis-
tada eakat (üle 65-aastased), roh-
kete ravimitega (üle viie ravimi), 
suure riskiga ravimitega (nt anti-
koagulandid, opiaadid, insuliin, 
epilepsiaravimid, antikolinergilise 
toimega ravimid ja immunosupres-
sandid), langenud neerufunktsioo-
niga või siirdamisjärgset patsienti(3).

Patsiendi ravimikasutuse info 
kogumise eesmärk on saada teada 
tema täpne raviskeem enne haig-
laravi ja tagada püsiva ravi jätku-
mine(4). RIK annab sisendi ravimite 
kasutamise hindamisele, mille käi-
gus vaadatakse üle iga ravimi sobi-
vus konkreetsele patsiendile(3).

Patsiendi ravimikasutuse info 
kogumine hospitaliseerimisel –

kuidas meil läheb?

Liisa Randmäe
proviisor 
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Miks parendada?
Patsiendi ravimikasutuse info 
kogumise protsessile on tähelepanu 
pööratud viimastel aastatel rohkelt 
ning Maailma Terviseorganisat-
sioon algatas esimese suurema üles-
kutse 2007. aastal koostöös teiste 
patsiendiohutusele keskenduvate 
ühingutega – The High 5s Project(7). 
Maailma Terviseorganisatsioon on 
oma viimases patsiendiohutuse väl-
jakutses ravimikasutuse info kogu-
mine taaskord välja toonud suure 
riskiga olukordade (nt raskes sei-
sundis hospitaliseeritud patsient) 
ja polüfarmakoteraapia kõrval(8).

Dufay jt on uurinud patsiendi 
RIKi kliinilist olulisust. Selleks 
kogus proviisor erinevatest alli-
katest (nt elektrooniline haigus-
lugu, retseptide ajalugu, vestlus 
pereliikmega) teavet patsiendi ravi-
mikasutuse kohta ja võrdles saadud 
nimekirja esmases anamneesis ole-
vate ravimitega. Kui nimekirjades 
esines erinevusi, siis võeti ühen-
dust patsiendi raviarstiga. Peaaegu 
pooltel (44,6%) patsientidel, kellelt 
koguti ravimikasutuse infot, esines 
vähemalt üks erinevus ravimini-
mekirjade vahel. Kogu uuringu 
jooksul tuvastati 1670 patsiendil 
kokku 1799 erinevust(9).

Nilsson jt rakendasid patsiendi 
RIK protsessi haiglasse saabudes 
viies Norra haiglas ja tuvastasid, 

et 79,4%-l patsientidest esines 
vähemalt üks tahtmatu erinevus 
raviskeemis. Kõige sagedasemad 
raviminimekirjade erinevused 
olid ravimi ärajäämine (53%), vale 
annus (23%) ja ravimi taaslisamine 
(12%). Nad hindasid ka erinevuse 
kliinilist olulisust: 6% juhtudel hin-
nati erinevuse olulisust kui väga 
oluline või oluline lähiajal, 35% 
juhtudel hinnati erinevuse olulisust 
kui väga oluline või oluline pikas 
perspektiivis(10).

Al-Rashoud jt(11) võrdlesid pat-
siendi ravimi nimekirjasid haiglast 
väljakirjutamisel tagamaks, et pat-
sient on teadlik oma raviskeemist 
ja ravi jätkuks ka kodus. Nad tuvas-
tasid 121 patsiendil 568 erinevust 
ravimite nimekirjades ning kõige 
sagedasem viga oli ravimi skeemist 
väljajäämine (68%).

Esmauuring Eestis
RIK esmauuringu eesmärgiks 
oli välja selgitada, kas patsiendi 
ravimikasutuse info kogumisel 
pannakse kokku patsiendi täielik 
ravimite nimekiri, mida ta on kasu-
tanud hospitaliseerimisele eelneval 
ajal. Lisaks soovisime:
• katsetada patsiendi ravimika-
sutuse info kogumise protsessi ja 
selleks loodud vormi „Patsiendi 
ravimid“;
• selgitada välja patsientide ja osa-

kondade profiilid (kirurgia profiil, 
sisehaiguste profiil või õendus-/
hooldusprofiil), mille korral esineb 
rohkem puudujääke patsiendi ravi-
mikasutuse info kogumisel;
• selgitada välja, kas puuduv info 
on kliiniliselt oluline ja kas selle 
põhjal peaks arst muutma või 
lisama ravimi ordinatsiooni.

Esmauuring toimus Tartu Üli-
kooli Kliinikumi, Pärnu Haigla, 
Valga Haigla ja Järvamaa Haigla eri 
profiiliga osakondades, et tuvastada 
olukord erinevat tüüpi osakonda-
des ravimiinfo kogumise kohta.

Uuringu käigus koostas pro-
viisor patsiendi kehtiva ravimi-
nimekirja 24 tunni jooksul alates 
haiglasse sattumisest ja kasutades 
selleks vähemalt kahte infoal-
likat. Seejärel võrdles apteeker 
enda koostatud patsiendi ravi-
mite nimekirja arsti ja õe omaga 
(õendusanamnees ja ravileht) ning 
erinevuste tuvastamisel need doku-
menteeriti ja nendest informeeriti 
patsiendi raviarsti, kes vajadusel 
muutis algset arsti ja õe koosta-
tud ravimite nimekirja. Ilmnenud 
erinevused eristati kui tahtlikud 
ja tahtmatud ning tuvastati eri-
nevuse tüüp (nt ravimi ärajät-
mine, lisamine, annuse muutmine, 
ravimvorm, duplikatsioon). Lisaks 
hinnati, kas erinevus oli kliiniliselt 
oluline ehk kas proviisori leitud 

Kokku Esines erinevus Ei esinenud erinevusi

Keskmine vanus (vahemik) (standard-
hälve)

74,45 (19–95) (13,46) 74,82 (19–95) (14,31) 73,38 (47–87) (11,07)

Patsientide arv, n (%) 51 38 (74,5) 13 (25,5)

Naised, n (%) 31 (60,8) 25 (65,8) 6 (46,2)

Mehed, n (%) 20 (39,2) 13 (34,2) 7 (60,8)

Keskmine ravimite arv ravilehel 
(vahemik) (standardhälve)

6,98 (0–13) (2,72) 7 (0–13) (2,78) 6,92 (3–12) (2,63)

Keskmine ravimite arv proviisori 
koostatud nimekirjas (vahemik) 
(standardhälve)

6,71 (0–16) (3,52) 7,32 (0–16) (3,33) 4,92 (0–10) (3,57)

Keskmine erinevuste arv (vahemik) 
(standardhälve)

2,29 (0–8) (2,39) 3,08 (1–8) (2,28) –

Keskmine tahtmatute erinevuste arv 
(vahemik) (standardhälve)

0,86 (0–8) (1,69) 1,16 (0–8) (1,87) –

Keskmine RIKile kulunud aeg, min 
(vahemik) (standardhälve)

34,61 (15–100) (16,94) 36,84 (15–100) (18,02) 28,08 (15–45) (11,46)

Tabel 1. Demograafilised andmed, ravimite ja erinevuste arv uuringu valimis
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Joonis 1. Kõigi ja tahtmatute erinevuste jaotus patsiendi kohta
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Joonis 2. Erinevuste tüüpide sagedus tahtlike ja tahtmatute erinevuste 
rühmades

Joonis 3. Erinevuste sagedus anatoomilis-terapeutilis-keemilises süsteemis
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Ühe eesmärgina soovisime 
tuvastada patsientide rühmad ja 
osakondade profiilid, mille korral 
esineb rohkem puudujääke pat-
siendi ravimikasutuse info kogu-
misel. Leidsime, et naistel esineb 
1,9 korda rohkem erinevusi kui 
meestel (χ2 = 45,46, df = 1, P < 
0,0001). Kinnitust leidis ka tõsi-
asi, et eakate raviskeeme koosta-
des esineb puudujääke 6,6 korda 
rohkem kui alla 65-aastastel (χ2 = 
64,29, df = 1, P < 0,0001). Erine-
vuste teket soodustab ka üle viie 

ravimi kasutamine (χ2 = 95,26, df = 
1, P < 0,0001). Me ei leidnud seost 
tahtmatute erinevuste ja patsiendi 
soo (χ2 = 0,029, df = 1, P = 0,87) 
või osakonna profiili (χ2 = 0,628, df 
= 2, P = 0,49) osas. Küll aga selgus, 
et eakama (χ2 = 13,94, df = 1, P = 
0,00019) ja rohkete ravimitega (χ2 
= 21,43, df = 1, P = 0,00000367) 
patsiendi raviskeemi koostamisel 
esineb rohkem tahtmatuid vigu. 
Üle 65-aastastel patsientidel esineb 
7,5 korda rohkem tahtmatuid vigu 
võrreldes nendest noorematega.

Meie esmauuringu tulemused 
näitavad, et praegune ravimikasu-
tuse info kogumise praktika vajab 
täiendamist, sest ainult veeran-
dil juhtudest klappisid arsti-õe ja 
proviisori koostatud raviskeemid. 
Ülejäänud patsientide puhul pidi 
proviisor välja selgitama, kas eri-
nevus oli arsti otsus või viga ning 
peaaegu pooltel juhtudel oli tege-
mist kahjuks tahtmatu olukorraga. 
Selle uuringu tulemused sarnane-
vad teiste sarnaste uuringutega(9–11).

Sisehaigused Kirurgia Õendushooldus 

Keskmine vanus (vahemik) 
(standardhälve)

71,8 (19–89) (15,09) 71,92 (49–89) (10,19) 82,08 (56–95) (10,55)

Patsientide arv, n (%) 25 (49) 13 (25,5) 13 (25,5)

Naised, n (%) 12 (48) 7 (53,8) 12 (92,3)

Mehed, n (%) 13 (52) 6 (46,2) 1 (7,7)

Keskmine ravimite arv 
ravilehel (vahemik) (standard-
hälve)

6,72 (4–11) (1,97) 6,69 (0–13) (3,59) 7,77 (3–13) (3,03)

Keskmine ravimite arv 
proviisori nimekirjas (vahe-
mik) (standardhälve)

6,52 (0–12) (2,93) 6,77 (0–13) (3,42) 7 (0–16) (4,74)

Keskmine erinevuste arv 
(vahemik) (standardhälve)

2,52 (0–8) (2,2) 2,23 (0–8) (2,62) 1,92 (0–8) (2,63)

Keskmine tahtmatute 
erinevuste arv (vahemik) 
(standardhälve)

0,92 (0–6) (1,71) 0,69 (0–3) (1,11) 0,92 (0–8) (2,18)

Keskmine RIKile kulunud aeg, 
min (vahemik) (standardhälve)

33,4 (15–60) (12,56) 35,77 (15–100) (21,97) 35,77 (15–85) (19,77)

Tabel 2. Demograafilised andmed, ravimite ja erinevuste arv erineva profiiliga osakondades

erinevus oli arstile alus ravi ordinatsiooni muutmiseks. 
Uuringusse kaasati juhusliku valiku alusel 51 patsienti neljast haig-

last. 61% patsientidest olid naised ja 86% olid üle 65-aastased. 70% 
patsientidest kasutas iga päev vähemalt viit ravimit. Uuringus osalenud 
patsientide andmed on kirjeldatud tabelis 1. 
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Uuringu käigus tuvastati kokku 117 erinevust 
ravimite nimekirjade vahel. 38 patsiendil (74,5%) 
esines vähemalt üks erinevus. Nagu varem mai-
nitud, siis tahtmatu erinevuse korral on viga 
tehtud kogemata või otsus selle kohta pole doku-
menteeritud. Meie uuringus liigitati 44 (37,6%) 
kõikidest erinevustest kui tahtmatu erinevus ja 18 
inimesel (35,3%) esines vähemalt üks seda tüüpi 
erinevus. Erinevuste jaotus on toodud joonisel 1. 
27% erinevustest olid kliiniliselt olulised ja arst 
pidi patsiendi raviskeemis tegema muudatuse.

Kõige sagedasem erinevus oli ravimi puudu-
mine (49% kõigist erinevustest), millele järgnesid 
toidulisanditega seotud küsimused (9,4%), ravimi 
erinev annus (7,7%) või sagedus (6,8%). Täpsem 
jaotus on toodud välja joonisel 2. 

Mitmel korral oli puudujäägiks patsiendi 
glaukoomi raviks kasutatavate silmatilkade puu-
dumine raviskeemist. Arstiga konsulteerides sel-
gus, et neid pole sinna märgitud, sest patsient 
kasutas isiklikke ravimeid või eeldati isiklike 
ravimite olemasolu haiglas.

Maomahla happesusega seotud häirete 
raviks kasutavad ained, beetablokaatorid, 
kaltsiumikanali blokaatorid, analgeetikumid 
olid ravimid, millega oli seotud kõige rohkem 
erinevusi (joonis 3). Näiteks mitmel korral 
oli patsiendi raviskeemist puudu metopro-
lool, sest haige kasutas haiglas olles isiklikke 
ravimeid ja neid ei märgitud ravilehele.

Keskmiselt kasutati patsiendi raviminfo 
kogumiseks 2,76 allikat (vahemikus 1–4; 
standardhälve 0,62). Peamine infoallikas oli 
patsient või retseptikeskus, aga patsiendi 
isiklikud ravimid ainult viiendikul juhtudest. 
Esines juhtumeid, kui vesteldes patsiendiga 
polnud võimalik saada täpset infot tema ravi-
mite kohta. Vastusteks võis olla, et kodus hal-
dab patsiendi ravimeid keegi teine ja seetõttu 
puudub teadmine või osati nimetada ainult 
üldine toime (nt valuvaigisti, unerohi). Seda 
esines rohkem eakamate patsientide hulgas.

Õendushoolduse osakonnas oli roh-
kem üle 65-aastaseid patsiente võrreldes 
teiste osakondadega. Kõigi osakondade 
puhul oli peamiseks probleemiks ravimi 
puudumine patsiendi raviskeemist. Kõige 
rohkem erinevusi tuvastati sisehaiguste 
osakonnas (n = 63). Tahtmatute erine-
vuste osakaal oli suurim õendushoolduse 
osakonnas, kus peaaegu poolte erinevuste 
korral on viga tehtud kogemata ja/või 
otsus selle kohta polnud dokumenteeritud. 
Kõige vähem erinevusi tuvastati kirurgia 
osakonnas. Osakondade erinevus on toodud 
tabelis 2.
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Ravimikasutuse info 
kogumine oli 2017. 
aasta kevadel paljudele 
Eesti apteekritele pel-
galt üks ingliskeelne 

termin (medication reconciliation). 
Ometi olime veendunud, et see on 
midagi olulist, mille arendamise ja 
juurutamisega peaksid Eesti haig-
laapteekrid tegelema hakkama. Iga 
projektis osaletud aastaga on see 
tunne süvenenud, mistõttu tekkis 
ka vajadus teema laiema tutvusta-
mise järele. 

EAHP toetuse saanud projekti 
ingliskeelne nimetus on Implemen-

tation of Medication Reconciliation 

in Estonia, Latvia and Finland in 

Co-Operation with Sweden and United 

Kingdom. Tegemist on projektiga, 
mille eesmärgiks on Eestis, Lätis ja 
Soomes juurutada struktureeritud 
ravimikasutuse info kogumist ning 
seeläbi vähendada valeinfost või 
info puudusest tingitud ravimitega 
seotud vigasid.  

Projekti on kaasatud viis Eesti 
(Ida-Tallinna Keskhaigla, Järva-
maa Haigla, Pärnu Haigla, Tartu 
Ülikooli Kliinikum ja Valga haigla), 
üks Läti (Riia Lastehaigla) ja üks 
Soome (Lahti Keskhaigla) haigla. 
Lisaks olid esimesel kahel aastal 
projektiga seotud kaks väliseks-
perti: Ulrika Gillespie Rootsist, 
Uppsala Ülikooli Haiglast ja Jane 
Smith Inglismaalt, Põhja-Bristoli 
NHS Haiglast.

Kuigi projekti lõppeesmärk on 
ravimikasutuse info kogumise juu-
rutamine, siis projekti igal aastal 
on olnud oma alameesmärk. Nii 
kuluski esimene aasta õppimisele 
ja info kogumisele. Jane Smithi 
ja Ulrika Gillespie juhendamisel 
korraldati projektis osalejatele nii 
infopäevi kui ka välisvisiite Põh-
ja-Bristoli ja Uppsala Ülikooli 

Haiglatesse. Õpingute taustal püüti 
koguda ka infot, kui oluliseks ars-
tid ja õed seda teemat peavad ning 
millised on nende raskused pat-
sientide ravimikasutuse kohta info 
kogumisel.

Välisvisiitidest kogutud inspi-
ratsiooni ja teadusartiklitest saadud 
info toel alustati 2018. aasta kevadel 
ravimikasutuse info kogumiseks 
mõeldud vormi väljatöötamist. 
Mitme näost näkku ja interneti 
vahendusel peetud koosoleku tule-
musena sai 2018. aasta septemb-
riks valmis vorm, mida otsustati 
esmauuringus kasutada. 2019. aasta 
jaanuari alguses saadi Tartu Üli-
kooli Eetikakomiteelt luba sellise 
esmauuringu korraldamiseks Ees-
tis. Soomes ja Lätis selles suunas 
töö alles käib.

Siiski saab juba varasema kirjan-
duse ja Eestis kogutud andmete toel 
liikuda projekti kolmandasse aas-
tasse, mille eesmärk on teema laiem 
tutvustamine nii haiglaapteekritele 
kui ka kogu meditsiinipersonalile 
Eestis, Lätis ja Soomes.

Projekt ei ole oluline mitte 
ainult EHASile ja selle koostööpart-A
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Ülevaade

Kersti Teder
proviisor 

Tartu Ülikooli Kliinikum

2017. aasta alguses andis Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsioon 
(EAHP) teada, et hakkab toetama oma liikmete rahvusvahelisi projekte. 
Sellest ja ühest varasemast EAHP korraldatud koolitusest sündis idee, 

mille tulemusena juba kolmandat aastat järjest on Eesti Haiglaapteekrite 
Selts (EHAS) EAHP toetusel vedamas ravimikasutuse info kogumise (RIK) 

juurutamise projekti.

neritele, vaid sellel hoiab pidevalt 
silma peal ka EAHP, sest nime-
tatud tegevus on prioriteetsena 
toodud välja ka EAHP koosta-
tud Euroopa haiglafarmaatsia 
tulevikusuundades (nende 
kohta saab täpsemalt lugeda: 
http://statements.eahp.eu/).

Kuhu edasi?
Projekti kolmanda aasta eesmärk 
on kahe esimese aasta jooksul 
kogutud teadmiste ja kogemuste 
jagamine. Kuna Eestis, Soomes 
ja Lätis on sõltuvalt kohalikest 
oludest liigutud projektis natuke 
erineva kiirusega, siis ka info levi-
tamise eesmärgid kohati variee-
ruvad.

 Juunis 2019 toimus esimene 
ravimikasutuse info kogumist 
puudutav teabepäev Eesti haig-
laapteekritele. Kuna Eestis pole 
haiglaapteekrite hulk piisav sel-
leks, et RIKi võiks teha haiglas 
töötavad proviisorid, siis sügi-
sesse on planeeritud teabepäev, 
kuhu on oodatud ka arstid ja õed, 
kes tegelikkuses peaksid patsien-
tide ravimite kohta infot koguma. 
Ühest teabepäevast kindlasti ei 
piisa, et protsessi parendada, kuid 
oluline on teemale tähelepanu 
tõmmata ja teadvustada sellega 
seotud probleeme ning võima-
likke lahendusi. Olulisem suurtest 
teabepäevadest on lokaalne tege-
vus haiglates. Projektis osalenud 
haiglate proviisorid mängivad 
seetõttu olulist rolli haiglasisese 
teabe edastamises ja kohaliku süs-
teemi loomises. 

Nagu Eestis on teabepäevad 
planeeritud ka Soomes ja Lätis, 
kuid seal on algselt plaan kes-
kenduda haiglaapteekritele. Kuna 
Soomes on see teema ka riikli-
kuks prioriteediks saamas, siis 
võib sealne areng ka meile ees-
kujuks olla.

Eestis tehtud esmauuringu 
tulemused saavad kirja Liisa 
Randmäe kliinilise farmaatsia 
magistritöösse ja on plaanis aval-
dada posterettekandena EAHP 
2020. aasta kongressil.

Millest sõltuvad 
ravimite hinnad

ravimikasutuse info kogumise 
projektist ja see, kas 

haigekassa nende 
eest maksab?

Sageli kuuleme uudiseid meeletult kallitest ravimitest, 
mille eest riik ei maksa. Inimesed aga ei tea, kuidas 
ravimite hinnad kujunevad ja miks haigekassa neid alati 
ei hüvita. Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete 
peaspetsialist Argo Aug lükkab ümber viis levinuimat   
ravimimüüti.

1. müüt: ravimid on järjest kallimad, kuna nende 
väljatöötamine muutub üha kulukamaks.
Ravimite hind kujuneb samamoodi nagu muudel kaupadel: mida 
rohkem tahtjaid ja mida vähem pakkujaid, seda kõrgem hind. 
Ravimite väljaarendamine võtab loomulikult aega ning ravimite 
hinna arvutamisel püüavad ravimifirmad katta ka ebaõnnestunud 
projektide kulusid, kuid see ei ole kõrgete hindade peamine põh-
jus. Sageli on uute ravimite väljaarendamiseks vajalik teadustöö 
tehtud hoopis ülikoolides ja nii juba osaliselt riiklikult rahastatud.

Hinna määrab hoopis ravimifirmade ennustus, kui palju on 
turg ravimi eest nõus maksma. Kui inimesed vajavad teatud ravi-
mit, siis on riigi ülesanne ravimifirmadega läbirääkimisi pidada 
ja hindu mõistlikumaks kaubelda, sest esialgu küsib ravimifirma 
võimalikult kõrget hinda. Hinnaläbirääkimiste edukus sõltub aga 
ravimifirmade paindlikkusest.

2. müüt: uued ravimid on kallid, kuna on väga 
tõhusad.
Selliseid uusi ravimeid, mis olemasolevate ravimitega võrreldes 
oluliselt paremaid tulemusi pakuks, tuleb turule pigem harva. 
Enamik uusi ravimeid ei ole seega inimeste elu päästmiseks väl-
timatult vajalikud, kuid neil on muud eelised. Näiteks võib neil 
olla veidi vähem kõrvaltoimeid, need võivad sobida paremini 
patsientidele, kellele olemasolevad ravimid on vastunäidustatud, 
või pikendavad need mõne kuu võrra eluiga.

Uute ravimite hulgas on palju selliseid, millel on sama toime 
nagu ravimitel, mida riik juba hüvitab. Ravivõimaluste taga-
miseks piisab, kui riik teeb kättesaadavaks ainult ühe või paar 
sellist ravimit. Oluline on mõista, et ravimi olemasolu ei tõenda, 
et ravimist saadav kasu on mõistlikus vahekorras tema maksu-
musega. Müügiloa saavad kõik ravimid, mis näitavad kasulikku 
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