
 
Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruse nr 40 

«Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord» 
lisa 

[RT I 2010, 76, 585 – jõust. 1.01.2011]  

 

Ravimireklaami aruande vorm  Täidetavad väljad on tähistatud lillaga  

     
Aruandeperiood:      
Müügiloahoidja:      
Müügiloahoidja asukoha aadress:      
Kontaktisik aruandes esitatud andmete 
alaste küsimuste puhul:  

Eesnimi, nimi  telefon  e-post  postiaadress  

 

Käsimüügiravimite reklaam 1: üritused    
     
Müügiloahoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis  

Üritus  Preparaat 
(preparaadid) 
või eesmärk  

Sihtrühm  Osalejate arv  Kogumaksumus  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      
     

https://www.riigiteataja.ee/akt/13363738


Müügiloahoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused 
väljaspool Eestit  

Üritus  Preparaat 
(preparaadid) 
või eesmärk  

Sihtrühm  Osalejate arv  Kogumaksumus  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      

 

Käsimüügiravimite reklaam 2: näidiste arv preparaatide kaupa  
     
Preparaat 1 (nimi, toimeaine, ravimvorm, tugevus, pakendi suurus, alates 01.09.2005 nimi ja ravimikood)  

Näidiste jääk 01.01:  Jääk 1. jaanuaril     
Saadud näidised:  Saadud kokku aastas, tk     
Saadud näidised 
saadetiste kaupa:  

Hulgimüüja vm allikas  Kuupäev  Pakendite arv  Seeria nr  

 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
Jagatud näidised:  Jagatud kokku aastas, tk     
Näidiste jääk 31.12:  Jääk 31. detsembril     
 
 
 
 

    



Preparaat 2 (nimi, toimeaine, ravimvorm, tugevus, pakendi suurus, alates 01.09.2005 nimi ja ravimikood)  

Näidiste jääk 01.01:  Jääk 1. jaanuaril     
Saadud näidised:  Saadud kokku aastas, tk     
Saadud näidised 
saadetiste kaupa:  

Hulgimüüja vm allikas  Kuupäev  Pakendite arv  Seeria nr  

 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
Jagatud näidised:  Jagatud kokku aastas, tk     
Näidiste jääk 31.12:  Jääk 31. detsembril     

 

Käsimüügiravimite reklaam 3: allahindlused     
      
Apteekidele, apteekide ühendustele ja haiglatele väljaspool riigihanke tingimusi müügiloa hoidja poolt tehtud allahindlused 
preparaatide kaupa  

 Saaja  Pakendite arv  Preparaadi keskmine 
hulgimüügi 
müügihind 
aruandeperioodi 
jooksul  

Hinna erinevus 
pakendi kohta  

Hinna erinevus, 
%  

Preparaat 1 (nimi, vt eespool)  Saaja 1 (nimi)      
 Saaja 2 (nimi)      
Preparaat 2 (nimi)  Saaja 1 (nimi)      
 Saaja 2 (nimi)      

 



Käsimüügiravimite reklaam 4: patsientide teavitusüritused  
     
Müügiloahoidja korraldatud või algatatud patsientide teavitusüritused Eestis  
Üritus  Preparaat 

(preparaadid) 
või eesmärk  

Sihtrühm  Osalejate arv  Kogumaksumus  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      
     
Retseptiravimite reklaam 1: üritused    
     
Müügiloahoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused 
Eestis  

Üritus  Preparaat 
(preparaadid) 
või eesmärk  

Sihtrühm  Osalejate arv  Kogumaksumus  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      
     
Müügiloahoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused 
väljaspool Eestit  
Üritus  Preparaat 

(preparaadid) 
või eesmärk  

Sihtrühm  Osalejate arv  Kogumaksumus  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      
     



 
 
Retseptiravimite reklaam 2: näidiste arv preparaatide kaupa 

     
Preparaat 1 (nimi, toimeaine, ravimvorm, tugevus, pakendi suurus, alates 01.09.2005 nimi ja ravimikood)  
Näidiste jääk 01.01:  Jääk 1. jaanuaril     

Saadud näidised:  Saadud kokku aastas, tk     
Saadud näidised 
saadetiste kaupa:  

Hulgimüüja vm allikas  Kuupäev  Pakendite arv  Seeria nr  

 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
Jagatud näidised:  Jagatud kokku aastas, tk     
Näidiste jääk 31.12:  Jääk 31. detsembril     

     
Preparaat 2 (nimi, toimeaine, ravimvorm, tugevus, pakendi suurus, alates 01.09.2005 nimi ja ravimikood)  
Näidiste jääk 01.01:  Jääk 1. jaanuaril     

Saadud näidised:  Saadud kokku aastas, tk     
Saadud näidised 
saadetiste kaupa:  

Hulgimüüja vm allikas  Kuupäev  Pakendite arv  Seeria nr  

 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
 Hulgimüüja nimi  pp/kk    
Jagatud näidised:  Jagatud kokku aastas, tk     
Näidiste jääk 31.12:  Jääk 31. detsembril     



 

Retseptiravimite reklaam 3: allahindlused     
      
Apteekidele, apteekide ühendustele ja haiglatele väljaspool riigihanke tingimusi müügiloa hoidja poolt tehtud allahindlused 
preparaatide kaupa  

 Saaja  Pakendite 
arv  

Preparaadi keskmine 
hulgimüügi 
müügihind 
aruandeperioodi 
jooksul  

Hinna erinevus 
pakendi kohta  

Hinna erinevus, %  

Preparaat 1 (nimi, vt eespool)  Saaja 1 (nimi)      
 Saaja 2 (nimi)      
Preparaat 2 (nimi)  Saaja 1 (nimi)      
 Saaja 2 (nimi)      

 

Toetused üritustele      
     
Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimise toetamine   
Üritus  Korraldaja  Toetus  Toetuse kasutamise 

eesmärk  
Müügiloahoidja 
reklaamis üritusel 
oma ravimeid (jah/ei)  

Ürituse nimetus 1      
Ürituse nimetus 2 jne      

 



Toetused isikutele       
       
Arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemise toetamine    
Toetuse saaja  Üritus  Korraldaja  Toimumiskoht  Summa  Toetuse 

kasutamise 
eesmärk  

Toetus anti otse või 
läbi 
erialaorganisatsiooni 
(millise)  

Nimi, eesnimi        
       

 

Muud tervisealased üritused    
    
Müügiloahoidja korraldatud või algatatud tervisealased teavitusüritused, mis 
müügiloahoidja hinnagul ei ole seotud ravimireklaamiga  
Üritus  Eesmärk  Sihtrühm  Osalejate arv  
Ürituse nimetus 1     
Ürituse nimetus 2 jne     

 
[RT I 2010, 76, 585 - jõust. 01.01.2011] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13363738

