
Annustamisskeemi muudatustest 

 

2016. a juunis tegi Haigekassa kõikidele ravimite väljakirjutajatele tasuta kättesaadavaks ravimite koostoimete andmebaasi SFINX-PHARAO. Lisaks 

koostoimete andmebaasile muudeti ka annustamise märkimist digiretseptile ja vabatekstide asemel tulid kasutusele loendid.  

Muudatused annustamise märkimise osas olid vajalikud, kuna varasemalt oli suur osa annustamise infost ebapiisav, et kuvada arstile ainult aktuaalseid 

ravimite koostoimeid (st mitte arvestada juba lõppenud ravikuure). Samuti on struktuursed skeemid heaks aluseks kaua oodatud e-ravimilehe 

väljatöötamisele, sest paraneb annustamisskeemist arusaamine ning ühtemoodi kasutamine. Vabatekstilisi kirjeid on keeruline analüüsida, neis sisalduvat 

infot on tihti võimalik märkida struktureeritud väljadele ning sageli saadeti väljade täitmiseks lihtsalt erinevaid kirjavahemärke või muud kohatut infot nt 

„skj“, „*“, „#“, „kohalik“, „ravim määratud Eestis viibimise ajaks“ jne, mis oluliselt raskendas apteekrite tööd patsiendile raviskeemi selgitamisel. 

 

Viimaste kuude jooksul oleme saanud arstidelt annustamisskeemile tagasisidet: 

 Keerulisi skeeme on raske struktuursetele väljadele märkida; 

 Vabatekstilised annustamise lisaselgitused kirjutavad sageli üle struktuursetel väljadel märgitu ning ei olda kindlad, kas ja millist infot apteeker 

retseptil näeb; 

 Ravikuuri tüübi loendist puudub väärtus vajadusel; 

 Puuduvad hommik, lõuna, õhtu, öö alajaotused. 

 

Saadud tagasiside alusel oleme välja töötanud annustamisskeemi täiendavate muudatuste ettepanekud, millele ootame enne rakendamist 

teie tagasisidet. Allpool on toodud nii uue skeemi täitmise üldised reeglid ja kirjeldus, kui ka konkreetsete ravimite väljakirjutamise näited. 

Võimalik, et just näidetega tutvumine annab parima ettekujutuse muudatustest. 

 

 

 

 



Annustamine skemaatiliselt 

Ravikuuri tüüp  Ravikuuri pikkus kokku   Perioodi pikkus  Annus Annuse ühik Kordi Ajaühik      H L Õ Ö 

a)Fikseeritud  numbriline väärtus      1     ÜHIK  1 ÜHIK   

b) Pidev  võib olla numbriline väärtuus     1     ÜHIK  1 ÜHIK 

c)Vajadusel  võib olla numbriline väärtus     1     ÜHIK  1 ÜHIK 

 

Annustamisskeemi täitmise reeglid 

 Ülemisel skeemil on halliga tähistatud kohustuslikud väljad, mis peavad retseptil alati täidetud olema. Ülejäänud väljade kohustuslikkus sõltub valitud 

ravikuuri tüübist (joonisel a,b või c).   

 Ravikuuri tüüp iseloomustab ravimi kasutamise ajalist kestust ja ravikuuri pikkus täpsustab seda.  

„Fikseeritud“ tähistab ajaliselt piiratud kasutamise perioodi (nt 7 päeva) - ravikuuri pikkuse märkimine on kohustuslik.  

„Pidev“ tähistab pikaajalist, regulaarset kasutamist – ravikuuri pikkust ei pea märkima, süsteem täidab selle automaatselt 90 päevaga.  

„Vajadusel“ märgitakse ainult siis, kui ravimi kasutamine sõltub vajaduse ilmnemisest.  

 Ainult vajadusel kasutamise korral valitakse ravikuuri tüübi loendist väärtus „vajadusel“. Kui tegemist on nö pideva vajadusel kasutamisega ja ravikuuri 

pikkust ei saa või ei osata retseptile märkida, arvestab retseptikeskus nii nagu pideva ravikuuri tüübi korral kuuri pikkuseks vaikimisi 90 päeva. Kui 

ravimit tuleb vastavalt vajadusele kasutada teatud päevade jooksul, siis märgib arst ravikuuri pikkuse välja kuuri pikkuse päevades ja retsept käitub 

nagu teised fikseeritud ravikuuri pikkusega retseptid ja koostoimete arvutamisel võetakse arvesse märgitud kuuri pikkust. 

 Annus, annuse ühik, kordi ja ajaühik on kohustuslikud väljad fikseeritud ja pideva ravikuuri tüübi korral. Vajadusel ravikuuri tüübil võib kordi ja ajaühik 

täitmata jätta (nt vajadusel 2 tabletti). 

 Kui on tegemist ajas muutuva skeemiga (hormoonravimid, varfariin) või sama päeva piires erinevate annuste vajadusega, siis saab arst lisada 

annustamise ridasid. Mitmete ridadega skeemidel tuleb märkida ravikuuri summaarne pikkus ja raviperioodide pikkus eraldi väljadesse. Perioodi 

pikkusi ei saa summeerida, kuna annus võib samal raviperioodil erineda ja eeldab erinevatele annustamise ridadele märkimist. Näiteks kui ravimit 

tuleb võtta esimesel päeval doosis 1000 mg ja järgneval neljal päeval hommikul 250 mg ja õhtul 500 mg. Kolme annustamise rida liites saadakse kuuri 

pikkuseks 9 päeva, kuid tegelikult on pikkuseks 5 päeva. Arstide infosüsteemid saavad lahenduse teha kasutajatele võimalikult mugavaks, 

retseptikeskusesse tuleb aga saata õiged numbrilised väärtused mõlemas väljas. Juhul kui tegemist on pideva ravikuuriga, ei ole raviperioodide pikkust 

alati vaja märkida (vt all varfariini näide). 



 Ajaühiku täpsustuste hommik, lõuna, õhtu, öö kasutamine on vabatahtlik. Ühele annustamise reale saab märkida mitu ajaühiku täpsustust (nt 

metoprolool 1 tbl 2 korda päevas, hommikul ja õhtul). 

 Lisaks struktuursetele (loend)väljadele on alati võimalik kasutada vabatekstilist selgituse välja. 

 

Näited annustamisskeemi täitmise kohta erinevatel fikseeritud või pideva ravi juhtudel 

Ühetaoline annustamine: Sobiv annus on selgeks tehtud, annustamine ei muutu sama retsepti tarvitamise jooksul.       

 

 

 

Muutuv annustamine: Sobiv annus sõltub individuaalsest toimest või talutavusest, mida patsient on võimeline ise hindama, või sobiv annus erineb periooditi 

või sama päeva piires. Kokkuvõttes annustamine võib retsepti nn tarvitamise jooksul muutuda (sh juhud, kus ravimit võib lisaks nn püsiravile „vajaduse 

korral“ juurde annustada). 

Näited lihtsa muutuva annustamise kohta:    

               

Toimeaine Ravikuuri tüüp Ravikuuri pikkus kokku (päevades) Perioodi pikkus (päevades) Annus Annuse ühik Kordi Ajaühik  Hommik Lõuna Õhtu Öö

Amoksitsilliin Fikseeritud 14 500 mg 3 päevas X X X

Amlodipiin Pidev 1 tbl 1 päevas X

Toimeaine Ravikuuri tüüp Ravikuuri pikkus kokku (päevades) Perioodi pikkus (päevades) Annus Annuse ühik Kordi Ajaühik  Hommik Lõuna Õhtu Öö

Budesoniid+formoterool Pidev  2 pihustus 2 päevas

Täiendav selgitus: Vajadusel lisaks 1-2 inhalatsiooni hoo raviks

Fusiidhape (kreem) Fikseeritud 7 1 annus 2 päevas

Täiendav selgitus: Vajadusel tõsta annust 3 korrani päevas

Glimepiriid Pidev  1 tbl 1 päevas X

Täiendav selgitus: Vastavalt veresuhkru näitajale tõsta annust 2 tabletini 1 kord päevas

Omeprasool Fikseeritud 28 1 tbl 1 päevas X

Täiendav selgitus: Vajadusel tõsta annus 2 tabletini. Sümptomite püsimisel jätkata ravi 4 nädala 

Metformiin Pidev  850 mg 1 päevas X

500 mg 1 päevas X



Näide perioodidega muutuva annustamise kohta:  

 

 

Näited annustamisskeemi täitmise kohta ainult vajadusel kasutamise korral 

Ravimi kasutamine sõltub vajaduse (sümptomi) ilmnemisest, mille patsient on võimeline ise ära tundma. Ei saa käsitleda halva ravisoostumusena, kui retsept 

jääb välja ostmata. Võib olla ka korduvretsept (mispuhul olukord „ainult vajaduse korral“ on püsiv, nt salbutamool). 

 

         

 

 

Toimeaine Ravikuuri tüüp Ravikuuri pikkus kokku (päevades) Perioodi pikkus (päevades) Annus Annuse ühik Kordi Ajaühik  Hommik Lõuna Õhtu Öö

Asitromütsiin Fikseeritud 5 1 1000 mg 1 päevas X

4 500 mg 1 päevas X

Amiodaroon Pidev 5 1 tbl 1 päevas

Täiendav selgitus: Nädalavahetustel ravimit ei võta 2 0 tbl 0 päevas X

Prednisoloon Fikseeritud 10 5 4 tbl 2 päevas

3 3 tbl 1 päevas

2 2 tbl 1 päevas

Varfariin Pidev 3 3 tbl 1 päevas X

1 tbl 1 päevas X

Täiendav selgitus: Annustamine vastavalt INR-le, täpsem juhis patsiendile kaasa antud

Toimeaine Ravikuuri tüüp Ravikuuri pikkus kokku (päevades) Perioodi pikkus (päevades) Annus Annuse ühik Kordi Ajaühik  Hommik Lõuna Õhtu Öö

Loratadiin Vajadusel 30 10 mg 1 päevas

Täiendav selgitus: Tarvitada kuni 30 päeva jooksul

Sumatriptaan Vajadusel 1 tbl

Täiendav selgitus: Mitte ületada annust 300 mg 24 tunni kohta

Morfiin Vajadusel 10 mg

Täiendav selgitus: Süstida naha alla või lihasesse kuni 8 korda ööpäevas, mitte sagedamini kui  iga 3 h järel


