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Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele
kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil

käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra
ning lähteainete nimekirjade kinnitamine Narkootiliste

ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele
kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil
käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse kord

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ningeriarvestusele kuuluvate ainete meditsiiniliselja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealasearvestuse ja aruandluse korra ninglähteainete nimekirjade kinnitamine Sotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrus nr. 39Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse (RT I 1997,52, 834) paragrahvi 4 lõike 1, paragrahvi 5 lõike 1, paragrahvi8 lõike 1 ning ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954)paragrahvi 5 lõigete 3, 4 ja 5 ning paragrahvi 12 lõike 3alusel:1. Kinnitada "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ningeriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikuleesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandlusekord" (lisatud), narkootiliste ja psühhotroopsete ainetenimekirjad I, II, III ja IV (lisad 1, 2, 3 ja 4), eriarvestuselekuuluvate ainete nimekiri (lisa 5), nimekiri ravimitest, milleväljastamisele kehtivad koguselised piirangud (lisa 6) ninglähteainete nimekirjad I ja II (lisa 7).2. Tunnistada kehtetuks Tervishoiuministeeriumi 27.novembri 1992. a. määrusega nr. 30 kinnitatud "Narkootiliste japsühhotroopsete ravimite (ainete) kasutamise ja turustamisekord" ning sotsiaalministri 15. augusti 1994. a. määrusega nr.51 kinnitatud "Retseptide väljakirjutamise ja ravimiteapteekidest väljastamise korra" punkt 3.7 ning nimetatud määruselisad 3 ja 4.3. Kontroll käesoleva korra täitmise üle pannaRavimiametile. Minister Tiiu AROKantsler Jaan RÜÜTMANNKinnitatudsotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrusega nr. 39 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgilkäitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse kord 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED1.1. Käesoleva korra kehtestamisel on lähtutudnarkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadusest,ravimiseadusest, ÜRO 1961. a. narkootiliste ainete ühtsestkonventsioonist (parandatud 1972. a. protokolliga) ja ÜRO 1971.a. psühhotroopsete ainete konventsioonist (RT II 1996, 19-22,84).Lähteainete nimekirjade kehtestamisel on lähtutud ÜRO 1988. a. konventsioonist narkootiliste ja psühhotroopsete aineteebaseaduslikust käitlemisest.1.2. Kord reguleerib narkootiliste ja psühhotroopseteainete ja ravimite ning eriarvestusele kuuluvate ainete jaravimite käitlemist, arvestust ja aruandlust ravimite tootmis-ja hulgimüügiettevõttes, apteegis ja selle allasutuses,haiglaapteegis, tervishoiu-, hoolekande-, teadus- jauurimisasutuses; samuti narkootiliste ja psühhotroopsete ainetearvestust ja aruandlust nimetatud ainetega seotud kuritegudeennetamise, avastamise ning tõkestamise asutustes.1.3. Narkootilised ja psühhotroopsed ained ning ravimid onkäesoleva korra I, II, III ja IV nimekirjas loetletud ained,nendest valmistatud preparaadid (sh. kombinatsioonid teistetoimeainetega), nende ainete soolad, stereoisomeerid, estrid jaeetrid, sõltumata sellest, kas nad on looduslikud võisünteetilised.Nimekirjade esimeses veerus on aine eestikeelne nimetusning teises veerus ingliskeelne rahvusvaheline nimetus.Nimekirjad vaadatakse üle ja viiakse sisse muudatused ningtäiendused vähemalt kord aastas.1.4. Erandina ei loeta narkootilisteks ja psühhotroopseteksravimiteks neid ravimpreparaate, mida kasutatakse ainultmeditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ning mis sisaldavadkäesolevas punktis esitatud tingimustel järgmisi II ja IIInimekirjas loetletud aineid: 1.4.1. oopiumi ja morfiini preparaadid, mis sisaldavad alla0,2 kaaluprotsendi morfiini (väljendatud morfiini alusena) jaühte või mitut mittenarkootilist toimeainet; 1.4.2. preparaadid, mis sisaldavad lisaks amobarbitaalile,buprenorfiinile, butaalbitaalile, glutetimiidile, katiinile,meprobamaadile, pentasotsiinile, pentobarbitaalile võitsüklobarbitaalile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet; 1.4.3. suukaudsed preparaadid, mis sisaldavadnarkootilistest ainetest ainult dekstropropoksüfeeni, kui üksravimi annus ei sisalda seda ainet rohkem kui 135 milligrammivõi kui aine sisaldus ravimis ei ületa 2,5 protsenti ravimvormikogukaalust; 1.4.4. preparaadid, mis sisaldavad lisaksatsetüüldihüdrokodeiinile, dihüdrokodeiinile, etüülmorfiinile,folkodiinile, kodeiinile, nikodikodiinile, nikokodiinile võinorkodeiinile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet; võikui mainitud ainete sisaldus ühekordse ravimi annuse kohta onmaksimaalselt 100 milligrammi; või kui nende sisaldus ei ületa2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust; 1.4.5. preparaadid, mis sisaldavad difenoksiini mitterohkem kui 0,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta jaatropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui viis protsentidifenoksiini annusest; 1.4.6. preparaadid, mis sisaldavad difenoksülaati mitterohkem kui 2,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta (väljendatudpuhta ainena) ja atropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui üksprotsent difenoksülaadi annusest; 1.4.7. preparaadid, mis sisaldavad propiraami mitte rohkemkui 100 milligrammi ühe ravimi annuse kohta ja milles onvähemalt sama kogus metüültselluloosi.1.5. Eriarvestusele kuuluvad lisas 5 loetletud ained janeid sisaldavad ravimid, v.a. erandid vastavalt punktile 1.4.2. KÄITLEMINE2.1. Üldnõuded2.1.1. Eestis on mis tahes eesmärkidel keelatud käideldakäesoleva korra I nimekirjas loetletud aineid. Erijuhtudel võibRavimiamet lubada importida ja eksportida I nimekirjas loetletudaineid narkomaaniaalase teadusliku uurimistöö või narkootilisteja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamise,avastamise ning tõkestamise eesmärgil.2.1.2. II ja III nimekirjas loetletud aineid ja neidsisaldavaid ravimeid võib toota, importida, eksportida võihulgimüügi korras turustada ainult ettevõte, kellel onSotsiaalministeeriumi poolt välja antud ravimite tootmise võihulgimüügi tegevusluba, millele on eritingimusena märgitud õigusnarkootiliste ravimite käitlemiseks.2.1.3. Tootmisettevõte peab II ja III nimekirjas loetletudainete ja neid sisaldavate ravimite tootmiseks saamaRavimiametilt tähtajalise loa kindla koguse ravimi tootmiseksteatud ajavahemikul.2.1.4. IV nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaidravimeid võib toota, importida, eksportida või hulgimüügi korrasturustada ainult ettevõte, kellel on Sotsiaalministeeriumi pooltvälja antud ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba,millele on eritingimusena märgitud õigus psühhotroopseteravimite käitlemiseks.2.1.5. Narkootiliste või psühhotroopsete ravimitetegevusloaga ettevõtte sulgemisel või tegevuse lõpetamisel võibettevõttes olevaid narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid mistahes viisil üle anda ainult ettevõtetele, kellel onnarkootiliste või psühhotroopsete ravimite tegevusluba. Ravimiteüleandmise kohta peab Ravimiametile esitama andmed ühe kuujooksul pärast ettevõtte sulgemist või tegevuse lõpetamist.2.1.6. Apteegi allasutusel ei ole II nimekirjas loetletudainete ja neid sisaldavate narkootiliste ravimite käitlemiseõigust. Erandina on II nimekirjas loetletud aineid sisaldavatenarkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemise õigus EestiOnkoloogiakeskuses asuval haruapteegil, kui haruapteek vastabnimetatud ravimite käitlemiseks esitatud tingimustele.Haruapteegil ja retseptiravimeid müüval müügipunktil on IIIja IV nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavatenarkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemise õigus, kuita asub tervishoiu- või hoolekandeasutuses või maapiirkonnas,kus puudub apteek.2.1.7. Apteek võib II nimekirjas loetletud aineid ja neidsisaldavaid narkootilisi ravimeid käidelda juhul, kui ontäidetud käesolevas määruses selleks kehtestatud tingimused.Ravimiamet peab nimetatud apteekide nimekirja ning avaldab sellevähemalt üks kord aastas Ravimiameti ringkirjas. Apteeginimekirja lülitamise või nimekirjast kustutamise otsuse teebRavimiamet.2.1.8. Apteegis ja selle allasutuses on II-IV nimekirjaaineid sisaldavaid ravimeid lubatud valmistada vaidekstemporaalselt arstiretsepti või tervishoiuasutuse nõudelehealusel. Tootja originaalpakendi jaendamine on keelatud.2.1.9. Haiglaapteek peab kontrollima teda organiseerinudtervishoiuasutuses eriarvestusele kuuluvate ning narkootilisteja psühhotroopsete ravimite säilitamist ning tegelikku jääkivähemalt üks kord kvartalis. Tulemused peab dokumenteerima ningkinnitama kuupäeva ja kontrolli läbi viinud töötaja allkirjaga.2.1.10. Igas eriarvestusele kuuluvaid ning narkootilisi japsühhotroopseid ravimeid käitlevas ettevõttes või asutuses peabettevõtte või asutuse juht kirjalikult määrama nende ravimitekäitlemise, arvestuse ja aruandluse eest vastutava isiku ningteda äraolekul asendava isiku.Käitlemise, arvestuse ja aruandluse kohta peavad olemaettevõtte või asutuse juhi või vastutava isiku poolt kinnitatudasutuse- või ettevõttesisesed eeskirjad.2.2. Import ja eksport2.2.1. Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid võibimportida ja eksportida Ravimiameti poolt ravimisaadetise kohtavälja antud narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite ühekordseimpordi- või ekspordisertifikaadi alusel.2.2.2. Laeva ja õhusõiduki ravimitagavaras olevad II-IVnimekirjas loetletud aineid sisaldavad narkootilised võipsühhotroopsed ravimid on vabastatud käesolevas määrusesettenähtud impordi ja ekspordi sertifikaadi vajadusest.Ravimitagavarad peavad olema komplekteeritud vastavatenimekirjade alusel Eestis registreeritud ravimitest. Ravimitesäilitamise, väljastamise ja perioodilise ümbervahetamise eestpeab olema määratud vastutav isik.2.2.3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimiteekspordisertifikaadi taotlemisel Ravimiametilt peab lisakstaotlusele esitama nimetatud ravimeid importiva maa asjaomaseriikliku kontrollorgani poolt väljastatud impordiloaravimisaadetise kohta.2.2.4. Kui I-IV nimekirjas loetletud ainetele võiravimitele (k.a. punktis 1.4 nimetatud erandid) välja antudsertifikaadi alusel importi või eksporti ei toimunud, peabsertifikaadi tagastama Ravimiametile kohe pärast sertifikaadikehtivusaja lõppu.2.2.5. Tootmisettevõte peab iga aasta 31. märtsiks esitamaRavimiametile järgmise aasta prognoosi tootmises kasutatavate IIja III nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavate ravimitekohta Ravimiameti poolt kehtestatud vormis.2.3. Säilitamine2.3.1. Eriarvestusele kuuluvaid ning narkootilisi japsühhotroopseid aineid ja ravimeid peab säilitama nii, et oleksvälistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte. Juurdepääsnimetatud ainetele ja ravimitele võib olla ainult ettevõtte võiasutuse juhi poolt määratud isikul (isikutel).2.3.2. Säilitamine tootmis- ja hulgimüügiettevõttes2.3.2.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimitesäilitamiseks peab olema mitteläbikäidav, lukustatav ruum, mison varustatud valvekeskusesse ühendatud eraldisignalisatsiooniga. Ruum peab olema kivist või betoonistseintega, aknata, vähemalt 5 cm paksuse metalluksega. Ruumi seespeab nimetatud aineid ja ravimeid säilitama seifis võimetallkapis.Ravimisaadetis komplekteeritakse, pakitakse ja suletaksesamas ruumis. Transpordipakendisse lisatakse saatedokumendid.Transpordipakend pitseeritakse või suletakse muul väljastavaleettevõttele iseloomulikul viisil, mis muudaks märgatavakspakendi avamise enne sihtkohta jõudmist.2.3.2.2. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neidsisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitesäilitamiseks peab olema lukustatav ruum või kapp. Nimetatudravimeid võib hoida ka alapunktis 2.3.2.1 nimetatud ravimitegasamas ruumis kas eraldi kapis või lahtisel riiulil.2.3.2.3. Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste japsühhotroopsete ravimite säilitamise kapp või seif võib ollaavatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakseravimeid. Ruum võib olla avatud ainult siis, kui seal viibibpunktis 2.3.1 nimetatud isik.2.3.3. Säilitamine teistes ettevõtetes ja asutustes2.3.3.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite ning Inimekirjas loetletud ainete säilitamiseks peab olema punktis2.3.2.1 esitatud nõuetele vastav ruum või seif.2.3.3.2. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neidsisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitesäilitamiseks peab olema lukustatav ruum või kapp.Apteegi ofitsiinis võib hoida nimetatud ravimeid päevaseksmüügiks vajalikus koguses.2.3.3.3. Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste japsühhotroopsete ravimite säilitamise kapp või seif võib ollaavatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakseravimeid. Ruum võib olla avatud ainult siis, kui seal viibibpunktis 2.3.1 nimetatud isik.2.3.4. Tervishoiu- ja hoolekandeasutuses peab kokku kogumaII nimekirjas loetletud aineid sisaldavate narkootilistekasutatud süsteravimite esmased pakendid ning hävitama komisjonijuuresolekul. Hävitamise korra ning komisjoni koosseisu kinnitabasutuse juht või peaarst. Hävitamise kohta koostatakse akt,milles peavad olema järgmised andmed: - pakendite liik ja kogus; - hävitamise viis, kuupäev ja koht; - komisjoni liikmete allkirjad.2.4. Vastuvõtt ja väljastamine2.4.1. II nimekirjas loetletud aineid sisaldavaidnarkootilisi ravimeid võib jaemüügi korras apteekidest elanikeleväljastada ainult narkootilise ravimi retsepti alusel ning IIIja IV nimekirjas loetletud aineid sisaldavaid narkootilisi japsühhotroopseid ravimeid ainult retsepti alusel.2.4.2. Eriarvestusele kuuluvaid aineid ja ravimeid võibväljastada ja vastu võtta ainult ettevõtte või asutuse juhipoolt määratud isik(ud).2.4.3. Tootmis- ja hulgimüügiettevõttest eriarvestuselekuuluvate ainete ja ravimite väljastamisel koostatakse eraldisaateleht.2.4.4. Apteegist või haiglaapteegist eriarvestuselekuuluvate ainete ja ravimite väljastamisel tervishoiuasutuselekoostatakse eraldi saateleht või märgitakse väljastatud kogusederaldi koostatud nõudelehele.Väljastatud ning vastuvõetud kogused peavad olema märgitudsõnadega.Asutus või ettevõte saab käesolevas punktis nimetatudravimid apteegist või haiglaapteegist kätte volituse alusel.Volituse teeb ravimeid saava asutuse või ettevõtte juht võipeaarst. Volitus on tähtajaline; sellel peavad olema volitatudisiku nimi, ametikoht ning allkirja näidis.2.4.5. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neidsisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimiteväljastamisel hulgimüügiettevõttest või tootmisettevõttestkoostatakse saateleht. Nimetatud ainete ja ravimiteväljastamisel apteegist ja haiglaapteegist koostatakse saatelehtvõi märgitakse väljastatud kogused nõudelehele.2.4.6. Saatelehed ja nõudelehed koostatakse kaheseksemplaris. Väljastatud ja vastuvõetud koguseid kinnitavadväljastaja ja vastuvõtja allkirja ja väljastamise/vastuvõtmisekuupäevaga mõlemal eksemplaril. Üks eksemplar jääb väljastajale,teine vastuvõtjale.2.4.7. Eriarvestusele kuuluvate ravimite apteegist retseptialusel väljastamisel peab väljastaja apteeki jääva retseptieksemplarile kirjutama väljastatud ravimi nimetuse ja kogusening kinnitama seda allkirjaga.2.4.8. Lisas 6 loetletud ravimitele on kehtestatudkoguselised piirangud apteegist retsepti alusel väljastamiseosas.3. ARVESTUS JA ARUANDLUS3.1. Üldnõuded3.1.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite arvestus(eriarvestus)3.1.1.1. Tootmis- ja hulgimüügiettevõttes ning apteegispeab eriarvestust ainete ja ravimite üle pidamaeriarvestusraamatus. Dubleeriv arvestus võib ollaelektroonilisel andmekandjal.3.1.1.2. Eriarvestusraamat on Ravimiameti esindaja allkirjaning Ravimiameti pitseriga varustatud nööritud ja nummerdatudlehtedega raamat.Erinevate ainete ning erineva toimeaine sisalduse,ravimvormi ja pakendi suurusega ravimite üle peab arvestustpidama eraldi lehekülgedel.3.1.1.3. Iga kuu lõpus peab kontrollima ravimite tegelikkuvaru ettevõttes või asutuses (laoseisu). Laoseisu järgmise kuuesimeseks kuupäevaks kinnitab vastutav isik allkirjaga.Lahknevused eriarvestusraamatuga võrreldes peab dokumenteerima.Lahknevustest peab kolme tööpäeva jooksul teatama telefoni teelja kirjalikult Ravimiametile, kelle esindaja juuresolekulviiakse läbi uus inventuur.3.1.1.4. Eriarvestusraamatut ning selle aluseks olnuddokumente peab säilitama vähemalt viis aastat viimase sissekandekuupäevast arvates.3.1.1.5. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimiteliikumise aluseks olnud dokumente (saatelehti, retsepte,nõudelehti, käibelt kõrvaldatud ravimite kohta koostatud akte,kontrollanalüüsiks võtmise akte jm.) peab hoidma teiste ravimitedokumentidest eraldi, kronoloogilises järjekorras.3.1.2. Eriarvestusele mittekuuluvate III ja IV nimekirjasloetletud ainete ja neid sisaldavate narkootiliste japsühhotroopsete ravimite arvestus võib tootmis- jahulgimüügiettevõttes ning apteegis olla elektrooniliselandmekandjal (arvutiprogramm). Kui paberkandjalt minnakse üleelektroonilisele andmekandjale, peab vähemalt pool aastat pidamaparalleelset arvestust.3.1.3. Ettevõttes või asutuses peavad olema eeskirjadprogrammi/andmebaasi kasutamise (andmete sisestamine, koopiatetegemise sagedus ja viis, koodide vahetus jne.) kohta. Programmija/või andmebaasi administraatori kood peab olema teadaettevõttes või asutuses selleks määratud töötajal.Andmebaasi võivad andmeid sisestada ja sisestatud andmeidparandada ainult ettevõttes või asutuses selleks määratud isikud(tagatakse personaalsete koodidega vm. viisil). Andmesisestamise kuupäev ja kannet sisestanud töötaja peab olemaidentifitseeritav. Paranduse tegemise toiming ning kuupäev,paranduse teinud isik ning paranduse põhjus peavad olemaidentifitseeritavad.Andmebaasi kasutajate õiguste muutumine, personaalsetekoodide vahetus jms. peavad olema dokumenteeritud.Andmebaasi andmetest peab iga tööpäeva lõpus tegema koopiaelektroonilisele andmekandjale või paberkandjale. Koopiateõigsust, kasutamisvõimalust ning elektroonilise andmekandjaandmete kättesaadavust paberkandjal tuleb kontrollida.Kui programmi/andmebaasi hooldab teine ettevõte, peabviimasega olema sõlmitud leping.Programmi/andmebaasi muutmised peavad olema dokumenteeritud(muudatuse olemus, millal tehtud, kelle poolt).Kõrvalekalded programmi/andmebaasi töös peavad olemadokumenteeritud.3.1.4. Kui arvestust peetakse paberkandjal, peavad kandedolema tehtud loetavas ning kustutamatus kirjas. Parandusedpeavad olema varustatud parandaja allkirja ja kuupäevaga;esialgne kanne peab olema nähtav. Paranduste tegemisel ei olelubatud kasutada kustutuskummi, korrektuurpliiatsit, -vedelikkuvms.3.1.5. Käesoleva korra kehtima hakkamise kuupäeval peabasutustes ja ettevõtetes tegema eriarvestusele kuuluvate ningnarkootiliste ja psühhotroopsete ravimite osas koguseliseinventuuri ning kinnitama tulemused läbiviijate allkirjade jakuupäevaga.3.1.6. Aruandluse vormid tootmis- ja hulgimüügiettevõtetelening apteekidele kehtestab Ravimiamet.3.1.7. Ravimiametil on õigus nõuda lisaandmete esitamist kamuul ajal kui allpool sätestatud aruannete esitamise aegadel.3.2. Arvestus ja aruandlus apteegis, apteegi allasutuses jahaiglaapteegis3.2.1. Eriarvestus ning sellekohane aruandlus3.2.1.1. Eriarvestusraamatusse kantakse aine või ravimikohta: - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,kogus); - väljastamine päevade kaupa (sh. eraldadakontrollanalüüsiks antud, käibelt kõrvaldatud ja tagastatudkogused). Apteegis peab eraldi märkima retsepti aluselväljastatud koguse ja asutustele väljastatud koguse.Haiglaapteegis peab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinudtervishoiuasutusele väljastatud koguse ja teistele asutuseteleväljastatud kogused; - vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul; - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul. Apteegis peaberaldi märkima retsepti alusel väljastatud koguse, asutustele jaettevõtetele väljastatud kogused ning üldkoguse. Haiglaapteegispeab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinudtervishoiuasutusele väljastatud koguse, teistele asutusteleväljastatud kogused ja üldkoguse; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuujooksul; - kontrollanalüüsiks antud ravimi summaarne kogus kuujooksul; - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks eriarvestusraamatusissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga; - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks.3.2.1.2. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite kohtapeab apteek iga kvartali esimese kuu kahekümnendaks kuupäevaksesitama Ravimiametile eriarvestusraamatu alusel eelmise kvartaliaruande ning lahknevused tegelikust laoseisust. Aruandes peavadolema järgmised andmed: - apteegi nimi ja aadress; - vastutava isiku nimi; - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus,aine või ravimi kogus pakendis; - laoseis kvartali esimese kuupäeva seisuga; - vastuvõetud summaarne kogus kvartali jooksul tarnijatekaupa, märkides vastuvõetud partiide numbrid; - väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul. Apteegispeab eraldi märkima retsepti alusel väljastatud koguse,asutustele väljastatud kogused asutuste kaupa ja üldkoguse.Haiglaapteegis peab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinudtervishoiuasutusele väljastatud koguse, teistele asutusteleväljastatud kogused asutuste kaupa ja üldkoguse; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne koguskvartali jooksul; - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kvartalijooksul; - jääk järgneva kvartali esimeseks kuupäevakseriarvestusraamatu sissekannete järgi; - laoseis järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks; - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.3.2.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete janeid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhtaainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas3.2.2.1. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete ningerineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusegaravimite kohta. Arvestuses peavad olema järgmised andmed: - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine(d) ja selle(nende) sisaldus; - kogus pakendis; - vastuvõtu kuupäev ja vastuvõetud kogus; - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuujooksul; - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul.3.2.2.2. Nimetatud ravimite liikumise aluseks olnuddokumente või nende koopiaid (saatelehti, retsepte,tellimislehti/nõudelehti) peab hoidma eraldi teiste ravimitedokumentidest, kronoloogilises järjekorras või peab arvestussemärkima viite asjakohasele dokumendile.3.2.2.3. Iga kuu lõpul arvestatakse vastuvõtu javäljastamise dokumentide alusel välja jääk järgmise kuuesimeseks kuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peabkontrollima laoseisu. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.3.2.2.4. Arvestusdokumente ning arvestuse andmeidelektroonilisel andmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastatravimi realiseerimise kuupäevast arvates.3.3. Arvestus ja aruandlus tootmis- ja hulgimüügiettevõttes3.3.1. Eriarvestus ning sellekohane hulgimüügi aruandlus3.3.1.1. Eriarvestusraamatusse kantakse ravimi kohta: - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,kogus); - väljastamine päevade kaupa (sh. eraldadakontrollanalüüsiks antud, käibelt kõrvaldatud ja tagastatudkogused); - vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul; - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuujooksul; - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul; - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks raamatusissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga; - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks.3.3.1.2. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite kohtapeab tootmis- ja hulgimüügiettevõte iga kvartali esimese kuukahekümnendaks kuupäevaks esitama Ravimiametileeriarvestusraamatu alusel eelmise kvartali hulgimüügi aruandening lahknevused tegelikust laoseisust. Aruandes peavad olemajärgmised andmed: - ettevõtte nimi ja aadress; - vastutava isiku nimi; - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus,aine või ravimi kogus pakendis; - laoseis kvartali esimese kuupäeva seisuga; - vastuvõetud summaarne kogus kvartali jooksul tarnijatekaupa, märkides vastuvõetud partiide numbrid; - väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul saajatekaupa, märkides iga saaja kohta väljastatud partiide numbrid javäljastamise kuupäevad; - väljastatud üldkogus kvartali jooksul; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne koguskvartali jooksul; - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kvartalijooksul; - jääk järgneva kvartali esimeseks kuupäevakseriarvestusraamatu sissekannete järgi; - laoseis järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks; - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.3.3.1.3. Tootmisettevõte peab eriarvestusele kuuluvateainete ja ravimite kohta esitama iga kvartali esimese kuukahekümnendaks kuupäevaks Ravimiametile andmed tootmisse antudkoguste ning toodetud koguste kohta eelmise kvartali jooksul.3.3.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete janeid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhtaainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas3.3.2.1. Arvestusele kehtivad üldised nõuded ravimitehulgimüüki ja tootmist reguleerivates õigusaktides ("Ravimitehulgimüügi kord", "Ravimite tootmise kord", RTL 1996, 56, 350 ja349).Eraldi peab arvestuses märkima käibelt kõrvaldatud,tagastatud ja kontrollanalüüsiks antud koguse.3.3.2.2. Iga kvartali lõpul arvestatakse sissetuleku javäljamineku dokumentide alusel välja jääk. Jääkdokumenteeritakse. Selle alusel peab kontrollima tegelikkulaoseisu. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.3.3.2.3. Arvestusdokumente ning arvestuse andmeidelektroonilisel andmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastatravimi realiseerimise kuupäevast arvates.3.3.3. Impordi- ja ekspordialane aruandlusI-IV nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavateravimite kohta peab iga kvartali esimese kuu kahekümnendakskuupäevaks esitama Ravimiametile eelmise kvartaliimpordi/ekspordi aruande.Impordi/ekspordi aruandes peavad olema järgmised andmed: - ettevõtte nimi ja aadress; - vastutava isiku nimi; - ravimi nimetus; - ravimvorm; - toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus; - importija/eksportija teisel maal; - impordi/ekspordisertifikaadi number; - impordi/ekspordi kuupäev; - tollideklaratsiooni number; - ravimi kogus pakendis; - imporditud/eksporditud pakendite koguarv; - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.3.4. Arvestus apteegita tervishoiu- ja hoolekandeasutustes3.4.1. Eriarvestus3.4.1.1. Arvestust peetakse nööritud ja nummerdatudlehtedega raamatus, mille kinnitab asutuse juht või peaarstallkirja ja kuupäevaga. Dubleeriv arvestus võib ollaelektroonilisel andmekandjal.3.4.1.2. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete,erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusegaravimite kohta. Arvestus peab sisaldama ravimi kohta järgmisiandmeid: - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,kogus); - kasutamine päevade kaupa (sh. käibelt kõrvaldatud,tagastatud ja kontrollanalüüsiks antud); - summaarne vastuvõetud kogus kuu jooksul tarnijate kaupa; - summaarne kasutatud kogus kuu jooksul; - summaarsed käibelt kõrvaldatud ja tagastatud kogused; - summaarne kontrollanalüüsiks antud ravimi kogus; - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks raamatusissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga; - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks; laoseisukinnitab vastutav isik allkirjaga.3.4.1.3. Arvestusraamatut ning selle aluseks olnuddokumente peab säilitama vähemalt viis aastat ravimirealiseerimise kuupäevast arvates.3.4.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete janeid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhtaainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas3.4.2.1. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete ningerineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusegaravimite kohta. Arvestus peab sisaldama iga ravimi kohtajärgmisi andmeid: - vastuvõtu kuupäev ja kogus; - kasutatud summaarne kogus kuu jooksul; - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus; - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus.3.4.2.2. Iga kvartali lõpul arvestatakse vastuvõtu jakasutamise alusel välja jääk järgmise kvartali esimesekskuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peabkontrollima laoseisu asutuses. Lahknevused peavad olemadokumenteeritud.3.4.2.3. Arvestusdokumente, arvestuse aluseks olnuddokumente (saatelehed, käibelt kõrvaldatud ravimite kohtakoostatud akte jm.) ning arvestuse andmeid elektrooniliselandmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastat ravimirealiseerimise kuupäevast arvates.3.5. Arvestus ja aruandlus teistes ettevõtetes ja asutustes3.5.1.Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste japsühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite arvestus3.5.1.1. Arvestus peab olema paberkandjal. Dubleerivarvestus võib olla elektroonilisel andmekandjal.3.5.1.2. Arvestust peab pidama allüksuste kaupa, eraldierinevate ainete ning erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi japakendi suurusega ravimite kohta. Arvestuses peavad olemajärgmised andmed: - vastuvõtu kuupäev ja kogus; - kasutamine eriarvestusele kuuluvate ja I nimekirjasloetletud ainete korral (kasutamise kuupäev, eesmärk, kogus); - mahakandmine, hävitamine, tagastamine, üleandmine(kuupäev, kogus, põhjus).3.5.1.3. Iga kvartali lõpul arvestatakse vastuvõtu jakasutamise dokumentide alusel välja jääk järgmise kvartaliesimeseks kuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peabkontrollima aine tegelikku varu allüksuses. Lahknevused peavadolema dokumenteeritud.3.5.1.4. Arvestusdokumente ning nende aluseks olnuddokumente (saatelehed, mahakandmise aktid jm.) peab säilitamavähemalt viis aastat aine või ravimi realiseerimise kuupäevastarvates.3.5.2.Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste japsühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite aruandlusIga aasta 1. veebruariks peab Ravimiametile esitama eelmiseaasta aruande. Aruanne peab olema koostatud allüksuste kaupa.Aruandes peavad olema järgmised andmed: - asutuse nimi ja aadress; - vastutava isiku nimi; - andmed aine või ravimi identifitseerimiseks; - laoseis eelmise aasta 1. jaanuari seisuga; - vastuvõetud summaarne kogus aasta jooksul tarnijatekaupa; - kasutatud kogus aasta jooksul kasutamise eesmärkidekaupa; - mahakantud, hävitatud, tagastatud ja üleantud summaarnekogus aasta jooksul; - arvestuslik jääk järgmise aasta 1. jaanuariks dokumentidealusel; - ravimi tegelik varu järgmise aasta 1. jaanuariks; - kvartalite kaupa lahknevused arvestuslike jääkide ningtegelike varude vahel; - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.Lisa 1sotsiaalministri4. novembri 1997. a.määrusele nr. 39 I nimekiri Ained, mille käitlemine Eestis on keelatud, v.a. erijuhtudel Alfametüülamiinoetüül-fenüülketoonalfa-methylaminoethyl-phenylketonAmfetamiinAmfetamine; (+-)-alfa-methylphenethylamineBroolamfetamiin (DOB) Brolamfetamine; (+-)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamineDekstroamfetamiin Dexamfetamine; (+)-alfa-methylphenethylamineDietüültrüptamiin (DET) 3-[2-(diethylamino)ethyl]indoleDimetoksüamfetamiin (DMA) (+-)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propanamineDimetoksüetüülamfetamiin (DOET) (+-)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-phenethylamineDimetüültrüptamiin (DMT)3-[2-(dimethylamino)ethyl]indoleDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olEfedroonDL-ephedrineEtitsüklidiin (PCE) Eticyclidine; N-ethyl-1-phenylcyclohexylamineEtrüptamiin EtryptamineFenetülliin Fenetylline; 7-[2-[(alfa-methylphenethyl)-amino]ethyl]theophyllineFenmetrasiinPhenmetrazine; 3-methyl-2-phenylmorpholineFentsüklidiin (PCP) Phencyclidine; 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidineHeroiin (diatsetüülmorfiin) Heroin (diacetylmorphine) Kanep ja selle töötlemisproduktid (ha¿is, marihuaana, vaik,ekstraktid, tinktuurid jne.), mis sisaldavad tetrahüdrokannabinooli Cannabis, Cannabis resinKatinoonCathinone; (-)-S-2-aminopropiophenoneKokapõõsa lehed Coca leafLevoamfetamiinLevamfetamine; (-)-(R)-alfa-methylphenethylamineLevometamfetamiin (-)-N,alfa-dimethylphenethylamineLüsergiinhappe dietüülamiid (LSD) Lysergide; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-88-carboxamideMeklokvaloonMecloqualone; 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinoneMeskaliin 3,4,5-trimethoxyphenethylamineMetamfetamiin Metamfetamine; (+)-(S)-N,alfa-dimethylphenethylamineMetamfetamiini ratsemaatMetamfetamine racemate;(+-)-N,alfa-dimethylphenethylamineMetakvaloon Methaqualone; 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinoneMetkatinoon MethcathinoneMetoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-B) 1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MDP-2-B)1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-B) 1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-3-butanamine (MDP-3-B)Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)(+-)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine4-metüülaminoreks (+-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolineMetüülfenidaatMethylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetateN-etüül-MDA (+-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineN-etüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin N-ethyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propanamineN-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-EB)N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MDP-2-EB)N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-EB)N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-3-butanamine (MDP-3-EB)N-hüdroksü-MDA(+-)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)-phenethyl]hydroxylamineN-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-OHB) N-hydroxy-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MDP-2-OHB)N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-OHB) N-hydroxy-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-3-butanamine (MDP-3-OHB)N-metüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin N-methyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propanamineN-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB) N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MDP-2-MB,MBDB)N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB) N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-3-butanamine (MDP-2-MB,MBDB)N,N-dimetüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin N,N-dimethyl-1-(3,4-dimethoxyohenyl)-2-propanamineN,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MMB) N,N-dimethyl-1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)-2-butanamine (MDP-2-MMB)N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksü-fenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MMB) N,N-dimethyl-1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)-3-butanamine (MDP-3-MMB)Paraheksüül 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olParametoksüamfetamiin (PMA) p-methoxy-alfa-methylphenethylaminePsilotsiin3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-olPsilotsübiinPsilocybine; 3-[2-(dimethylamino)-ethyl]indol-4-yldihydrogen phosphateRolitsükliin (PHP, PCPY)Rolicyclidine;1-(1-phenylcyclohexyl)-pyrrolidineSekobarbitaal Secobarbital; 5-allyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricacidSTP (DOM) 2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylphenethylamineTenamfetamiin (MDA) Tenamfetamine;alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineTenotsüklidiin (TCP)Tenocyclidine;1-[1-(2-thienyl)-cyclohexyl]piperidineTetrahüdrokannabinoolid koos vastavate isomeeride jaderivaatidega (ha¿isi ja marihuaana psühhoaktiivsed ained)Tetrahydrocannabinoles together with isomers and derivativesTrimetoksüamfetamiin (TMA)(+-)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylphenethylamineTsipeproolZipeprolUnimaguna ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatudproduktid Poppy straw and clandestineproducts Lisa 2 sotsiaalministri4. novembri 1997. a.määrusele nr. 39 II nimekiri Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ravimeid võib jaemüügi korras apteekidest elanikele väljastadaainult narkootilise ravimi retsepti alusel Alfameprodiin AlphameprodineAlfametadoolAlphamethadolAlfametüülfentanüül Alpha-methylfentanylAlfametüültiofentanüülAlpha-methylthiofentanylAlfaprodiin AlphaprodineAlfatsetüülmetadool AlphacetylmethadolAlfentanüül AlfentanilAllüülprodiin AllylprodineAnileridiin AnileridineAtsetorfiin AcetorphineAtsetüülalfametüülfentanüül Acetyl-alpha-methylfentanylAtsetüülmetadoolAcetylmethadolBeetaatsetüülmetadool BetacetylmethadolBeetahüdroksüfentanüülBeta-hydroxyfentanylBeetahüdroksümetüülfentanüülBeta-hydroxy-3-methylfentanylBeetameprodiinBetameprodineBeetametadool BetamethadolBeetaprodiinBetaprodineBensetidiin BenzethidineBensüülmorfiinBenzylmorphineBesitramiid BezitramideDekstromoramiid DextromoramideDesomorfiin DesomorphineDiampromiid DiampromideDietüültiambuteen DiethylthiambuteneDifenoksiin DifenoxinDifenoksülaat DiphenoxylateDihüdromorfiinDihydromorphineDimefeptanool DimepheptanolDimenoksadool DimenoxadolDimetüültiambuteenDimethylthiambuteneDioksafetüülbutüraatDioxaphetyl butyrateDipipanoonDipipanoneDrotebanool DrotebanolEkoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniksEcgonine, its esters and derivatives, which are convertible to ecgonine andcocaine EtokseridiinEtoxeridineEtonitaseen EtonitazeneEtorfiinEtorphineEtüülmetüültiambuteen EthylmethylthiambuteneFenadoksoon PhenadoxoneFenampromiidPhenampromideFenasotsiin PhenazocineFenomorfaan PhenomorphanFenoperidiinPhenoperidineFentanüül FentanylFuretidiinFurethidineHüdrokodoon HydrocodoneHüdroksüpetidiinHydroxypethidineHüdromorfinoolHydromorphinolHüdromorfoonHydromorphoneIsometadoon IsomethadoneKetobemidoonKetobemidoneKlonitaseen ClonitazeneKodoksiim CodoximeKokaiin CocaineLevofenatsüülmorfaanLevophenacylmorphanLevometorfaan LevomethorphanLevomoramiidLevomoramideLevorfanool LevorphanolMetadoonMethadoneMetadooni vaheprodukt Methadone-IntermediateMetasotsiin MetazocineMetopoonMetoponMetüüldesorfiin MethyldesorphineMetüüldihüdromorfiinMethyldihydromorphineMetüülfentanüül 3-methylfentanylMetüültiofentanüül3-methylthiofentanylMoramiidi vaheprodukt Moramide-IntermediateMorferidiin MorpheridineMorfiin MorphineMorfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsedlämmastikuderivaadidMorphine Methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivativesMorfiin-N-oksiidMorphine-N-oxide MPPP1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate(ester)MürofiinMyrophineNikomorfiin NicomorphineNoratsümetadool NoracymethadolNorlevorfanoolNorlevorphanolNormetadoon NormethadoneNormorfiinNormorphineNorpipanoon NorpipanoneOopiumOpiumOksükodoonOxycodoneOksümorfoon OxymorphoneParafluorfentanüülPara-fluorofentanylPEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate(ester)PetidiinPethidine Petidiini vaheprodukt A Pethidine-Intermediate APetidiini vaheprodukt B Pethidine-Intermediate BPetidiini vaheprodukt C Pethidine-Intermediate CPiminodiinPiminodinePiritramiid PiritramideProheptasiinProheptazineProperidiin ProperidineRatsemetorfaanRacemethorphanRatsemoramiid RacemoramideRatsemorfaanRacemorphanRemifentanüül RemifentanilSufentanüül SufentanilTebaiin ThebaineTebakoonThebaconTilidiinTilidineTrimeperidiin Trimeperidine Lisa 3 sotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrusele nr. 39III nimekiri Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ja psühhotroopseidravimeid võib jaemüügi korras apteekidest elanikele väljastada ainult retsepti alusel AmobarbitaalAmobarbitalAtsetüüldihüdrokodeiinAcetyldihydrocodeineBuprenorfiinBuprenorphineButaalbitaalButalbitalDekstropropoksüfeen DextropropoxypheneDihüdrokodeiinDihydrocodeineEtüülmorfiinEthylmorphineFlunitrasepaamFlunitrazepamFolkodiin PholcodineGlutetimiid Glutethimide KatiinCathineKodeiin CodeineNikodikodiinNicodicodineNikokodiinNicocodineNorkodeiinNorcodeinePentasotsiinPentazocinePentobarbitaalPentobarbitalPropiraam PropiramTramadool TramadolTsüklobarbitaal CyclobarbitalLisa 4sotsiaalministri4. novembri 1997. a.määrusele nr. 39 IV nimekiriAined, mida sisaldavaid psühhotroopseid ravimeidvõib jaemüügi korras apteekidest elanikele väljastada ainult retsepti alusel Allobarbitaal AllobarbitalAlprasolaam AlprazolamAmfepramoon AmfepramoneAminoreks AminorexAprobarbitaal AprobarbitalBarbitaal BarbitalBensfetamiinBenzfetamineBromasepaam BromazepamButobarbitaal ButobarbitalBrotisolaam BrotizolamDelorasepaamDelorazepamDiasepaam DiazepamDikaaliumklorasepaatClorazepate dipotassiumEstasolaamEstazolamEtakloorvinüülEthchlorvynolEtinamaat EthinamateEtüülamfetamiin EtilamfetamineEtüül-loflasepaat Ethyl loflazepateFenasepaamPhenazepamFendimetrasiinPhendimetrazineFenfluramiinFenfluramineFenkamfamiinFencamfaminFenobarbitaal PhenobarbitalFenproporeksFenproporexFentermiinPhentermineFludiasepaamFludiazepamFlurasepaam FlurazepamHalasepaamHalazepamHaloksasolaam HaloxazolamHeksapropümaatHexapropymateHeksobarbitaalHexobarbitalHeptabarbitaalHeptabarbitalKamasepaamCamazepamKetamiinKetamineKetasolaamKetazolamKlobasaam ClobazamKloksasolaamCloxazolamKlometiasoolClomethiazoleKlonasepaam ClonazepamKloordiasepoksiid ChlordiazepoxideKlorasepaat ClorazepateKlotiasepaamClotiazepamLefetamiin (SPA)LefetamineLoprasolaam Loprazolam LorasepaamLorazepamLormetasepaam LormetazepamMasindool MazindolMedasepaamMedazepamMefenoreksMefenorexMeprobamaat MeprobamateMesokarbMesocarbMetoheksitaal MethohexitalMetüülfenobarbitaal MethylphenobarbitalMetüülprüloon MethylprylonMidasolaamMidazolamNaatriumoksübutüraatSodium oxybateNimetasepaamNimetazepamNitrasepaam NitrazepamNordasepaam NordazepamOksasepaamOxazepamOksasolaamOxazolamPemoliinPemolinePinasepaamPinazepamPipradroolPipradrolPrasepaam PrazepamPropüülheksedriin PropylhexedrinePürovaleroonPyrovaleroneSekbutabarbitaalSecbutabarbitalTAREN ravimpreparaat, missisaldab aprofeeni, tsüklodooli,klorosiili, karbakoliiniTemasepaamTemazepamTetrasepaam TetrazepamTiopentaalThiopentaalTriasolaamTriazolamVinbarbitaalVinbarbitalVinüülbitaalVinylbital Lisa 5 sotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrusele nr. 39Eriarvestusele kuuluvad ained ja ravimid1. II nimekirjas loetletud ained ja neid sisaldavadnarkootilised ravimid.2. Järgmised III nimekirjas loetletud ained ja neidsisaldavad narkootilised ravimid: - etüülmorfiin ja selle soolad puhta ainena; - kodeiin ja selle soolad puhta ainena.3. Puhta ainena: - arseenishappe anhüdriid; - elavhõbedijodiid, elavhõbedikloriid,elavhõbeoksütsüaniid, elavhõbetsüaniid; - strühniin. Lisa 6 sotsiaalministri 4. novembri 1997. a.määrusele nr. 39 Ravimid, mille väljastamisele kehtivad koguselised piirangudJärgnevaid ravimeid ei või apteegist ühe retsepti aluselväljastada rohkem kui kehtestatud piirkoguse ulatuses: Adrenomimeetilised psühhostimulaatorid 50 tablettiAmobarbitaal 10 tablettiFenobarbitaal* 50 tabletti 10 ampulliTeised barbituraate sisaldavad retseptiravimid 50 tablettiBensodiasepiinid 50 tabletti 20 ampulli 10 suposiitiDihüdrokodeiin4 gEfedriin1 gEtüülmorfiin (dioniin)1 gKetobemidoon3 gKodeiin ainsa toimeainena 1,0 gKokaiin 0,1 gMetadoon1,0 gMorfiin tabletid3,0 gsüstid1 gsuposiidid1 gOmnopoon2,0 gPentasotsiin2,0 gPetidiin4,0 gPiritramiid 1,0 gTramadool 3,0 gTrimeperidiin (Promedool) 2,0 g * Erandina võib fenobarbitaali epilepsiahaigetele väljakirjutada ja väljastada kuni kahekuulise ravi jaoks. Lisa 7sotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrusele nr. 39 Lähteainete nimekirjad I nimekiri Ained, millest lähtutakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sünteesil N-atsetüülantraniilhape N-Acetylanthranilic acidEfedriinEphedrineErgometriin ErgometrineErgotamiinErgotamineIsosafroolIsosafroleLüsergiinhape Lysergic acid3,4-metüleendioksüfenüül-2-propanoon3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone1-fenüül-2-propanoon1-Phenyl-2-propanonePiperonaalPiperonalPseudoefedriinPseudoephedrineSafrool Safrole II nimekiri Reaktiivid, mis võivad leida kasutust narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valmistamisel Äädikhappe anhüdriidAcetic anhydrideAtsetoonAcetoneAntraniilhape Anthranilic acidEtüüleeterEthyl etherSoolhapeHydrochloric acidMetüületüülketoon Methyl ethyl ketoneFenüüläädikhape Phenylacetic acidPiperidiinPiperidineKaaliumpermanganaat Potassium permanganateVäävelhapeSulphuric acidTolueen Toluene
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