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Eesti seadus

• Ravimiseadus §35 lg 1: Kõik ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele või 
mille kõlblikkuse aeg on lõppenud või mille kasutamine on Eestis 
keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist 
(edaspidi kõlbmatud ravimid), tuleb turult kõrvaldada.

• Ravimijäätmed: ohtlikud või tavajäätmed

• Määratlemise alus: jäätmeseaduse § 2 lg 4 alusel kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 06.04.2004 määrusest nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu“

• Ravimijäätmed võib tavajäätmetena määratleda vaid siis, kui tegemist on 
ravimiseaduse § 8 nimetatud ravimite (taimne ravim, taimne toode, droog) 
jäätmetega.

• Haiglas: kõik ravimijäätmed >> ohtlikud jäätmed



Regulatsioon TÜ Kliinikumis

• Jäätmekäitluseeskiri

• Ravimite käitlemise kord
• Ravimite manustamiseks ettevalmistamise juhend

• Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise, arvestuse 
ning aruandluse juhend

• Tsütostaatikumide käitlemise juhend

• Kasvajatevastaste ravimite käitlemisel tekkinud saastuse
likvideerimise juhend



Mis on ravimijäätmed

Ravimijäätmed

Kõlbmatud 
ravimid

Kõlblikkusaja 
ületanud ravimid

Mittekvaliteetsed 
ravimid

Ravimijäägid

Pakendist välja võetud, 
kuid manustamata jäänud 

suukaudsed ravimid ja 
poolitatud või purustatud 
suukaudsed ravimid, mis 
pole leidnud kasutamist 

Manustamiseks

ettevalmistatud, kuid

manustamata jäänud
süste- või

infusioonravimid ja nende

jäägid

Tsütostaatilised
ravimid



Kõlbmatud ravimid

Osakond

Apteek

Jäätmehoidla

Tekkekohal peab mahakantud kõlbmatud ravimid eraldama muust kaubast ning 
märgistama. Hoiutingimused peavad välistama kõlbmatute ravimite taassattumise 

käibesse ning tagama inimesele ja keskkonnale ohutu säilitamise.

2015
142,8 kg



Kõlbmatud ravimid 2

Arvestusele ja eriarvestusele kuuluvad         

ravimid

– Arvestuse pidamine

– Üleandmine otse hävitajale

– Ravimite üleandmisel 

jäätmekäitlusettevõttele veendutakse, 

et hävitamine toimub viivitamatult pärast 

ravimite üleandmist

Osakond

Apteek

Jäätmekäitlusettevõte



Ravimijäägid

Ravimijääkide konteiner Pruun ravimijääkide kott

Poolikud viaalid, ampullid
Poolikud tabletid

Manustamiseks ettevalmistatud, kuid 
manustamata jäänud lahustatud/lahjendatud 

ravimid koos pakendiga (süstal, infusioonisüsteem, 
perfuusoriliin)

Poolikud salvid, geelid, inhalaatorid

Osakond

Jäätmehoidla



Näide elust



Tsütostaatikumid

• Ohtlikku ravimit iseloomustab vähemalt üks allpool loetletud ohtlik kõrvaltoime*:
– kartsinogeenne

– teratogeenne

– mutageenne 

– reprotoksiline 

– organtoksiline juba väikestes annustes

*ASHP [1990] definition of hazardous drugs

Tsütostaatikumid

Muud ohtlikud 
ravimid



Tsütostaatikumid

• Tsütostaatikumid on kõrge aktiivsusega – keskkonnaohtlikud, 
oht käitlejale

• Viaalide välispinnad saastunud 1

• Tööpinnad jm pinnad sisaldavad tsütostaatikumide jääke 2,3

• Käitlusele, sh jäätmekäitlusele eriline tähelepanu!

1 Mason et al. Ann Occup Hyg 2003
2 Janes et al. Can J Hosp Pharm 2015
3 Korczowska ECOP 2016



Tsütostaatikumide käitlus

• Ravimi ettevalmistamine

• Ravimi manustamine

• Jäätmekäitlus, sh patsiendi kehavedelikega 
kokkupuutunud tarvikud

• Õnnetusjuhtumi likvideerimine >> jäätmed



Tsütostaatikumid

• Ravimijäägid, tühjad ravimiviaalid, 

manustamata jäänud ravim

• Ravimi ettevalmistamisel ja manustamisel 

ravimiga kokkupuutunud tarvikud

Osakond/apteek

Jäätmehoidla

Seal Safe Punane kilekott tsütostaatikumidele



Oluline

• Personali teadlikkus

• Pidev koolitus

• Infomaterjalid, juhendid



Aitäh!


