MSI

RIIGIKOGU KANTSELEI

Majandus- ja sotsiaalinfoosakond
E-mail: msi@riigikogu.ee

Tel 6 31 65 02
Fax 6 31 65 04

Ravimimüügi korraldusest mõnedes välisriikides
24.08.2004 123/1
Lühiuuring annab ülevaate
ravimite juurdehindluse piirmääradest, apteekide
territoriaalsest paiknevusest ja apteegi avamiseks vajalikust kvalifikatsioonist
Soomes, Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal ning Leedus.
Rootsi
1970-ndal aastal anti riigiosalusega ettevõttele Apoteket ainuõiguse ravimite müügiks.
Firma missiooniks on tagada elanikkonnale ravimite kättesaadavus võimalikult
madalate hindadega. Seega on Rootsi igas piirkonnas samadel ravimitel täpselt samad
hinnad.
Farmaatsiakasumi Amet otsustab retsepti alusel müüdavate ravimite juurdehindluse
suuruse. Muude ravimite hinna otsustab Apoteket iseseisvalt, arvestades ettevõtte
kulusid ja vastava ravimi otstarvet.
Rootsi riigi ja Apoteketi vaheline kokkulepe sätestab, et firmal peab olema üleriigiline
võrk. Ettevõte ise otsustab kohalike apteekide asukoha ja tiheduse, kuid see peab
lähtuma ravimite kättesaadavusest ning ärilistest kaalutlustest. Enne muudatuste
tegemist apteekide võrgus peab ettevõte konsulteerima hoolekande- ja
tervishoiusektoriga,
kohalike
omavalitsustega
ja
puuetega
inimeste
organisatsioonidega.
Farmatseudi tegevusloa võib saada füüsiline isik, kes omab vastavat haridust. Seda nii
apteegis töötamise puhul, kui ka mõnes hoolekandeasutuses töötamise puhul.
Leedu
Leedus sätestab ravimite hinnad ja müügikorralduse Tervishoiuministeerium.
Juurdehindlus sõltub sellest, kas ravim on toodetud Leedus või väljaspool, ravimi
ostuhinnast ja sellest, kas ravim on tervisekindlustuse poolt kompenseeritav.
Riik ei reguleeri kuidagi apteekide paiknevust Leedus.
Leedus võib ka juriidiline isik saada apteegi pidamiseks tegevusloa
Tervishoiuministeeriumilt. Kuid farmatseudina tohib tegutseda füüsiline isik ainult
litsentsi olemasolul. Kui farmatseudi haridusega inimesel litsentsi ei ole, tohib ta
töötada ainult litsentsi omava farmatseudi alluvuses. Farmaatsiaga tegeleva ettevõtte
nõukogu peab koosnema vähemalt ¾ ulatuses farmatseutidest.
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Soome
Ravimite juurdehindlus on Soomes reguleeritud vastava määrusega. Kui ravimi
ostuhind on alla €9,25, siis korrutatakse see 1,5-ga ja lisatakse €0,50. Kallima
ostuhinna puhul langeb see kordaja €1,2-ni, kuid vastavalt suureneb juurdeliidetav
osak (üle €420 maksva ravimi puhul liidetakse €47.68). Kui ravim valmistatakse
apteegis, siis korrutatakse ostuhind 2-ga ja lisatakse olenevalt töötluse keerukusest
kuni €13.
Apteekide asukoht sõltub Riikliku Meditsiiniagentuuri poolt antud tegevuslubadest.
Tegevusluba tähendab õigust avada apteek teatud omavalitsuses või selle osas. Uue
tegevusloa andmine teatud piirkonnas tuleb kõne alla siis, kui ravimite kättesaadavus
pole piisav ja kohalik omavalitsus sellega nõustub. Apteegi sulgemise otsustab samuti
Riiklik Meditsiiniagentuur juhul, kui tegevusluba on jäänud kasutamata või kui
tegevusloa omanik sulgemisega nõustub.
Apteegi tegevusloa võib anda ainult isikule, kes on EL kodanik, kellel on
magistrikraad farmaatsias ja kelle juhitavad ettevõtted pole varem pankrotti läinud.
Kui ühe apteegi litsentsile kandideerib mitu taotlejat, siis litsents antakse parema
kvalifikatsiooniga farmatseudile.
Prantsusmaa
Pärast uue ravimi heakskiitmist otsustab selle ravimi juurdehindluse Tervisekaupade
Komisjon vastavalt ravimi otstarbele ja sellele, kas riik kompenseerib selle
tarvitamist.
Apteegi avamise lube annab välja kohalik Tervishoiuministeeriumi esindaja,
arvestades elanike arvuga vastavas omavalitsusüksuses.
Saksamaa
Retseptiravimite juurdehindlus on rangelt föderaalse tasandi poolt kontrollitud, sest
nende kasutamist hüvitatakse tervisekindlustusest.
Alates viiekümnendatest ei reguleerita enam Saksamaal riigi poolt apteekide
regionaalset paiknevust.
Igal litsentseeritud apteekril on õigus avada üks apteek.
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