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Inimtervishoiu- ja veterinaarravimite tarbimisandmete kogumine

• Riigid: Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa, Taani, 
Poola, Venemaa, Valgevene

• 83 ravimi (active pharmaceutical ingredients -API)
tarbimisanded koguti aastate 2015–2017 kohta.

• Ravimite täielike tarbimisandmete saamine massiühikutes (kg) 
on keeruline või võimatu.

• Veterinaarravimite tarbimine koguti küsimustiku kaudu 
koostöös HELCOMiga.



Ravimite tarbimine

Inimtervishoiu- ja veterinaarravimite tarbimine
• Antibiootikumid
• Epilepsiavastased ravimid
• Hüpertensiivsed ravimid
• Astma ja allergiaravimid
• Seedetrakti haiguste ravimid
• Hormoonid
• Ainevahetushaiguse ravimid
• Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja 

valuvaigistid
• Muud kardiovaskulaarsed ravimid
• Psühhofarmatseutilised ravimid
• Veterinaarravimid
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10 kõige enam tarbitud ravimit

Enim tarbitud uuritud API-sid 
kasutati:
• II tüüpi diabeet - metformiin,
• valu ja palavik - paratsetamool 

ja erinevad mittesteroidsed
põletikuvastased ravimid,

• epilepsia - levetiratsetaam ja 
gabapentiin,

• südame-veresoonkonna 
haigused - losartaan, valsartaan
ja metoprolool.
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Ravimite tarbimise statistika

• Ravimite kasutamise statistika on sageli esitatud päevadooside arvuna tuhande 
elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas).
• Näide: Soomes 10 enim müüdud ravimit
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Veterinaarravimite tarbimine

• 9 valitud projekti 83 API-st kasutatakse 
peamiselt veterinaarmeditsiinis. 

• Nende hulka kuulusid karprofeen, 
mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, 
parasiidivastased tooted emamektiin, 
fenbendasool, ivermektiin ja toltrasuriil
ning antibiootikumid florfenikool, 
tiamuliin ja tülosiin. 
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Kokkuvõte

• Täielikud tarbimisandmed olid saadaval ainult neljast Läänemere kaheksast 
rannikuriigist (Eesti, Soome, Läti, Rootsi)

• Paljudel juhtudel ei ole andmed kilogrammides saadaval (Taani, Saksamaa, Leedu).

• Paljude ravimite tarbimine võib olla alahinnatud - statistika puudulik. 
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Soovitused

• Ravimite kasutamise statistikat tuleks parandada, tehes andmed 
avalikkusele kättesaadavaks DDD-vormingus (määratletud päevane annus) ja 
massiühikutes (kg), sealhulgas kombineeritud ravimid.

• Veterinaarravimite kasutamise ja nende leviku kohta keskkonnas tuleks läbi 
viia täiendavad uuringud. 

• Piirata ravimite tarbetut kasutamist.
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Hiljuti avaldati WP2 aruanne - 9 organisatsiooni, 6 riigist.
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