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Muudatused ravimiformularis ja ravimite kasutamise korra muutmine 
 
 
Alates 01. jaanuarist 2005: 
1. Lisada ravimiformulari järgmised ravimid: 

M05BA08 Zoledronic acid inf subst 
N01BB80 Articainum+epinephrinum inj 
N05AH04 Quetiapine tabl  
S01AA12 Tobramycin ung ophth. 

 
2. Ravimiformularist jätta välja: 

A02BA01 Cimetidine inj 
A02BA01 Cimetidine tabl 
A03FA02  Cisapridum tabl &susp 
A06AB06 Senna glycosides lahus 
C02CA01 Prazosin tabl 
D06AX87 Erythromycin ung 
L01BC01 Gemcitabimum inf subst 
M01AH02 Rofecoxib tabl 
M02AB07 Capsicainum plaaster 
N01BA02  Procainum inj 
N02BB02  Metamizolum tabl 
N05AB03 Perphenazine tabl 
N05 AB03 Perphenazine decanoas inj 
N06BC01 Coffeinum inj 
R06AA02 Diphenhydramine tabl 
S01AA09  Tetracyclinum  ung ophth 
S01AA11 Gentamycinum ung ophth 
S01BA02 Hydrocortisone ung ophth 
S01EB02  Carbacholum gtt ophth 
S01EC03 Dorzolamide gtt ophth. 

 
3. Jätta ravimiformulari lõpust välja intensiivravi kohvri ravimite loetelu. 
 
4. Lisada ravimiformulari intensiivravi osakonnas asuvad antidoodid ja seerumid. 
 
5. Kinnitada 2005.aastaks ravimformular vastavalt eelnevatele muudatustele ja 

publitseerida avalikes kataloogides ning intranetis. 



 
6. Antibiootikumresistentsuse väljakujunemise pidurdamiseks lubada järgnevaid 

antibiootikume kasutada vaid infektsioonikontrolli arsti loal (välja arvatud 
erandid): 

 
a. imipeneem ja meropeneem (välja arvatud anestesioloogia-

intensiivravikliiniku  üldintensiivravi, pulmonoloogia intensiivravi, 
lasteintensiivravi osakonnad ning hematoloogia-onkoloogiakliiniku 
luuüdi siirdamise patsientidele); 

b. vankomütsiin (välja arvatud anestesioloogia-intensiivravikliiniku  
üldintensiivravi, pulmonoloogia intensiivravi, lasteintensiivravi ja 
neurointensiivravi ja kardiokirurgia osakond). 

 
7. P.6 mainitud piiratud kasutusega antibakteriaalse preparaadi väljastamiseks saata 

taotlus (VKL-XX) elektrooniliselt infektsioonikontrolli teenistusele 
(ik@kliinikum.ee). IK töötaja edastab vormi otsusega apteeki ning vajadusel 
küsib taotlejalt lisaandmeid. 

 
8. Tunnistada kehtetuks PKL-93 Ravimformulari koostamise ja muutmise 

protseduur, kuna kehtivad on  PKL-130 Kliinikumi ravimipoliitika ja  PKL-
116 Ravimikomitee põhimäärus. 

 
9. Formulariväliste taotluste alusel ravimite väljastamisel tuleb apteegil jälgida 

taotluste põhjendatust ja ravimite  koguste vastavust patsiendi haiglaravi  
päevadele. Vajadusel konsulteerida farmakoloog Kersti Oseliniga. 
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 SELETUSKIRI 
 
Juhatuse 21.12.2004.a otsuse “Muudatused ravimiformularis ja ravimite 
kasutamise korra muutmine” juurde. 
 
1. Otsuse vajalikkus 
Tuleneb ravimikomitee soovitustest ravimiformulari muutmiseks 19.11.2004. 
 
2. Otsuse rakendamisega seotud kulud, tulud ja finantseerimisallikad. 
Muudatused ravimiformularis ei too kaasa olulisi kulusid ja tulusid. Piirangud 
antibiootikumide kasutamisel muudavad ravi otstarbekamaks.  
  
3. Otsusele järgnevad tegevused. 
Ravimiformular publitseeritakse avalikes kataloogides ja intranetis. Alates 01.01.2005 
tagab ühendapteek formulariravimite kättesaadavuse. 
 
4. Alternatiivid otsusele 
Jätta otsus vastu võtmata. 
 
5. Otsuse rakendamisega seotud struktuuriüksused ning sellega kaasnevad 

organisatsioonilised muutused 
Otsuse rakendamisega on seotud ühendapteek, ravimeid kasutavad kliinikud ja 
teenistused. 
 
6. Muud otsuse rakendamiseks vajalikud otsused ja tegevused 
Puuduvad 
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