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SISSEJUHATUS

Mitme kroonilise haiguse samaaegne esine-
mine on vanemate inimeste seas sage nä htus, 
mille tõ ttu lasub neil ka suurem ravimikoor-
mus. Hulgiravimikasutamine suurendab eaka-
tel ravimite kõrval- ja koostoimete avaldumise 
tõenäosust, mis omakorda suurendab kukku-
miste, haiglasse sattumise ja suremuse riski 
[1]. Mõiste „potentsiaalselt sobimatu ravim“ 
(potentially inappropriate medication, PIM) kir-
jeldab ravimit, mille kõrvaltoimete profiil 
kaalub üles selle kliinilise kasu [2]. Rahvusva-
heliselt on kasutusel mitu andmebaasi, mille 
abil hinnatakse ja võimalusel ka välditakse 
PIM-ravimite kasutamist just geriaatriliste 
patsientide puhul. Polüfarmakoteraapiaga 
kasvab proportsionaalselt potentsiaalselt sobi-
matute ravimite väljakirjutamine ja kasuta-
mine [3]. 

Vananemisega tõusevad rohkem foo-
kusesse vaimse tervisega seotud haigused. 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
andmetel kannatab ü le 20% 60 a ja vanematest 
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inimestest mõ ne vaimse võ i neuroloogilise 
hä ire all [4]. Kõ ige levinumad haigused on 
depressioon ja erinevad dementsuse vormid. 
Nendega kaasneb reeglina ka mõ ni une- ja/
võ i ä revushä ire [5]. Paljud uuringud tõ esta-
vad, et kesknä rvisü steemi toimivad ravimid 
võ ivad neid seisundeid hoopiski põ hjustada 
võ i raskendada [6].

Käesoleva uurimistö ö  eesmä rk oli hinnata 
potentsiaalselt sobimatute ravimite väljakirju-
tamist ja kasutamist eakatel, üle 65-aastastel 
patsientidel Eestis, keskendudes ATC jaotuse 
järgi N05-N07 rühma ravimitele.

MEETODID

Uuringu teostamine

Uurimistö ö  on osa HORIZON 2020 „EuroA-
geism“ FIP 7 projekti raames korraldatud 
rahvusvahelisest programmist „Ebakohane 
ravimite vä ljakirjutamine ning ravimite ohu-
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tut kasutamist toetavate teenuste kä ttesaada-
vus Euroopa eakatel patsientidel“. Programmi 
eesmä rk on hinnata ja võ rrelda 65-aastaste 
ja vanemate patsientide ratsionaalset ravimi 
vä ljakirjutamist ja kasutamist erinevates rii-
kides, sealhulgas Eestis [7]. Uuringu sihtgruppi 
kuulusid vähemalt 65-aastased eakad, kes olid 
stabiilses tervislikus seisundis, võimelised 
ning nõus andma kirjaliku nõusoleku uurin-
gus osalemiseks. Küsitlus viidi läbi kolmes eri 
maakonnas ja kaheksas apteegis: Harjumaa 
(Maardu Pärli apteek, Pirita Südameapteek, 
Miiduranna Südameapteek ja Peterburi tee 
Rimi apteek), Tartumaa (Raekoja apteek) ja 
Ida-Virumaa (Sillamäe Pavlovi apteek, Kreen-
holmi apteek ja Jõhvi apteek). Küsitlust tegid 
seitse uurijat, keda enne uuringu teostamist 
instrueeriti intervjuu läbi viimiseks. Uuringu 
tegemine kooskõlastati konkreetse apteegiga 
ja uuringuperioodil (ühes piirkonnas 2–3 
kuud) küsitleti apteeki külastanud 65 a ja 
vanemaid apteegikülastajaid. Neile tutvustati 
uuringu sisu ja nõusoleku saamisel teostati 
uuring apteegis. Uuringust loobujate arvu ei 
registreeritud. 

Lisaks intervjuule kasutati e-retseptisüstee-
mis sisalduvat teavet välja kirjutatud retsepti-
ravimite ja haigusdiagnooside kohta. Uuringu 
teostamiseks on taotletud TÜ Inimuuringute 
Eetika Komitee kooskõlastus (298/T-2). 

Küsimustik

Intervjuus kasutatud küsimustiku töötasid 
välja eelpool nimetatud rahvusvahelise pro-
jekti juhtpartnerid, Tšehhi Karli ülikooli 
teadlased. Küsimustik koosnes erinevatest 
teemaplokkidest, mis puudutasid tervisesei-
sundit, haigusi ja nendega seotud kaebusi/
sümptomeid, ravimite kasutamist ning teisi 
tervisega seotud aspekte. Viisteist sektsiooni 
jagunesid järgmiselt: sotsio-demograafilised 
andmed (6 küsimust), elustiil (7 küsimust), 
toitumine (8 küsimust), liikuvus ja jõud (5 
küsimust), enesega toimetulek (20 küsi-
must), vanadushaprus, kognitiivne staatus 
(4 küsimust), tuju viimase 30 päeva jooksul 
(9 küsimust), tervis (10 küsimust), haiguse 
diagnoosid (koodid), haigussümptomid (25 
küsimust), valu (8 küsimust), kukkumised 
(5 küsimust), ravimid ja toidulisandid (12 

hindamise jaoks kasutati kü simustiku osi, 
mis väljendasid kõ ige paremini nende ravi-
migruppide tü ü pilisemaid kõ rvaltoimeid: uni-
sus, tasakaaluhäired (uimasus, hü potensioon, 
peapö ö ritus, minestus, kukkumised), mee-
leolu muutused, kognitiivne dü sfunktsioon 
ja kõ hukinnisus. Potentsiaalselt sobimatute 
ravimite tuvastamiseks kasutati kahte PIM-
nimekirja: EU-7 PIM list ja EURO-FORTA 
kriteerium. Nimetatud klassifikatsioonisü stee-
mid sobisid kõige paremini hindama ravimite 
ja toidulisandite kasutamist Eestis. EU(7)-
PIM nimekirja koostamise meeskonda kuu-
lusid ka Eesti eksperdid ning EURO-FORTA 
arendamise juures lõ i Põ hjamaade all kaasa 
Soome, kelle ravimiturg ja raviharjumused 
on sarnased Eestiga. Lisaks on suhteliselt 
vä he tehtud uuringuid, kus on PIM-analü ü sil 
kasutatud koos nii EU-7 nimekirja kui ka 
(EURO)FORTA kriteeriumi. 

EU(7)-PIM list on 2015. aastal loodud töö-
vahend, mis aitab hinnata ja võrrelda PIM-i 
väljakirjutamist ja kasutust Euroopa riikides, 
kaasa arvatud Eestis. EU(7)-PIM nimekiri 
nimetab iga toimeaine puhul eakatel kaas-
neda võivad ebasoodsad kõrvalmõjud ehk 
kirjeldab võimalikku ohtu. Samuti sisaldab 
EU-7 list soovitusi annuste kohandamiseks 
ja alternatiivseteks ravivõimalusteks. Mõni 
raviaine liigitub PIM-iks tulenevalt annusest 
või kasutamise kestusest [9,10]. EU(7)-PIM 
kategooriad: A – konkreetne raviaine arvesta-
takse kindlaks PIM-iks; B – raviaine loetakse 
PIM-iks teatud kliinilise näidustuse puhul või 
siis juhul, kui mõnes teises listis on esindatud 
tema ravimirühm [10].

Lühend FORTA tuleneb ingliskeelsest 
väljendist „Fit fOR The Aged“, mis tähendab 
sobivust eakatele. FORTA on ravimite klas-
sifikatsioonisüsteem, mis aitab optimeerida 
ja monitoorida eaka patsiendi ravi. EURO-
FORTA kriteerium sisaldab 264 ravimit/
ravimrühma, mis on kliinilise näidustuse 
järgi jaotatud 26 gruppi ning millel on kas 
positiivne (A- ja B-klass) või negatiivne (C- 
ja D-klass) märgistus. Nimetatud klass kuju-
tab hinnangut eeldatava eakohase riski/kasu 
kohta, tuginedes tõenduspõhisele materjalile. 
Klassifikatsioon arvestab haigusdiagnoosi [11-

13]. FORTA klassifikatsioonisüsteem: A(-bso-

lutely) – vajalik ehk asendamatu ravim, eakate 
patsientide puhul tõestatud ja selge tõhu-

suse/ohutuse suhte kasu kindla näidustusega; 
B(-ene icial) – kasulik ehk ravim, mille efek-
tiivsus on tõestatud, kuid kaasneda võib pii-
ratud mõju või ohutusprobleemid; C(-areful) 
– küsitav ehk kaheldava efektiivsusega ravim 
eakatele, mida tuleks vältida või ära jätta kasu 
puudumise ja/või kõrvaltoimete esinemise 
korral, pidev jälgimine vajalik, leida alterna-
tiiv; D(-on’t) – vältida ehk eakate puhul üldse 
ära jätta, leida alternatiiv [12]. 

TULEMUSED

Valim 

Uuringu käigus koguti andmed 310 isiku 
kä est, kellest 218 (70,3%) olid naised ja 92 
(29,7%) mehed. Kü sitletute vanus jä i vahe-
mikku 65 kuni 98 eluaastat, keskmine vanus 
oli 73,7 aastat. Keskmiselt tarvitas ü ks uurin-
gus osaleja seitset ravimit ja 0,9 toidulisandit. 
Kahel patsiendil oli raviskeemis 23 ravimit, 
mis on ü htlasi ka kõ ige suurem ravimite arv 
ü he patsiendi kohta selles uuringus. Kokku 
oli 310 uuritavale mä ä ratud 1289 haigusdiag-
noosi, mis teeb keskmiselt neli diagnoosi ü he 
patsiendi kohta. Suurim diagnooside arv ü hel 
eakal oli 16. Viieteistkümnel uuringus osale-
jal (4,8%) polnud mä rgitud ü htegi diagnoosi. 
Kõ ige rohkem esines uuritavatel vererin-
geelundkonna haiguseid (diagnoosikoodid 
vahemikus I00-I99) (n=428; 33,2%). 

Patsientidele määratud psühholeptikumid, psüh-

hoanaleptikumid ja teised kesknärvisüsteemi 

toimivad ained 

Eakaid, kes kasutasid psü hholeptikume, psü h-
hoanaleptikume võ i teisi nä rvisü steemi toimi-
vaid aineid (ATC koodi jä rgi N05-N07 gruppi 
kuuluvaid raviaineid), oli 89 ehk 28,8% kogu 
uuritavate hulgast. Nendest 66 (74,2%) olid 
naispatsiendid ja 23 (25,8%) meespatsiendid. 
Kuna ü he naispatsiendi ravimite diagnoosid 
tekitasid kahtlusi, vä listati tema andmed eda-
sise analü ü si jaoks, seega kuulus tö ö  valimisse 
88 patsienti. Kõ igile 88 eakale oli kokku vä lja 
kirjutatud 122 kesknä rvisü steemi toimivat 
ravimpreparaati ehk 1,4 ravimit patsiendi 
kohta, seejuures erinevaid raviaineid oli 21 

küsimust) ning rahulolu apteegi teenustega. 
Küsimuste juures kasutati kaheastmelist (jah/
ei) kuni viieastmelist (jaotuse kirjeldus küsi-
mustest sõltuv) skaalat.

Kesknärvisüsteemi ravimite riskipro-
fiili hindamise jaoks kasutati küsimustiku 
osi, mis väljendasid kõige paremini nende 
ravimigruppide tüüpilisemaid kõrval-
toimeid: unisus, uimasus, hüpotensioon, 
peapööritus, kukkumised, meeleolu, kog-
nitiivne düsfunktsioon ja kõhukinnisus. 
Tasakaaluhäirete kirjeldamiseks sai kasutada 
küsimustiku XII sektsiooni, mis sisaldab pat-
siendipoolseid enesehinnanguid uimasuse, 
peapöörituse, minestuse ja hüpotensiooni 
kohta. Neid kaebusi võib pidada potentsiaal-
seteks ortostatismi või sedatsiooni sümp-
tomiteks. Tasakaaluhäiretele viitab otseselt 
kukkumine ja selle iseloom (sagedus ja/
või põhjus), mis on leitavad andmestiku 
XIV osast. Küsimustiku VIII plokk hõlmas 
enesehinnangulisi küsimusi üldise meeleolu 
kohta. Neid võis seostada ravimitega kaas-
neda võivate psüühiliste seisunditega, nt dep-
ressioon või ärevus. Kognitiivsete võimete 
hindamiseks vaadeldi „kognitiivse staatuse“ 
sektsioonis olevaid küsimusi, mis puudutasid 
enda lühiajalist mälu ja teistest aru saamist. 
Sümptomite juures olid eraldi välja toodud 
kõhulahtisus ja kõhukinnisus. Kõhulahtisust 
käsitleti kui võimalikku serotoniinergilise 
toime tunnust ja kõhukinnisust kui otsest 
tõenäolist kõrvaltoimet või antikolinergilise 
toime tunnust.

Andmete analüüs

Uuringus osalenud patsientide ravimitega 
seotud potentsiaalsete kõ rval- ja koostoimete 
uurimiseks kasutati veebipõ hist andmebaasi 
Inxbase ja selle lisarakendust Riskbase, kuhu 
sai korraga sisestada kõ ik ü he patsiendi poolt 
tarvitatavad ravimid [8]. Inxbase’is ja Riskba-
se’is saadud vasteid võrreldi patsiendipoolsete 
reaalsete kaebustega (kirjeldatud erinevate 
sümptomitena). Töös tuuakse välja kõrvaltoi-
meid, mille esinemistõenäosus kesknärvisüs-
teemi (KNS) toimivate ravimite kasutamisel 
on suurem. Uurimistöö põhifookuses on 
suurema kliinilise ohuteguriga C- ja D-kate-
gooria koostoimed. KNS ravimite riskiprofiili 

66 67



Apteek TÄNA 2022;1:58–71Apteek TÄNA 2022;1:58–71

FARMAATSIATEADUSE RUBRIIKFARMAATSIATEADUSE RUBRIIK

enamjaolt kas C- võ i D-klassi ning EU-7 jä rgi 
A- võ i B-kategooriasse, mis tä hendab, et 
nende kasutamist eakatel tuleks pigem vä ltida. 
Estsitalopraam, kvetiapiin, mirtasapiin, sert-
raliin ja memantiin pole EU-7 nimekirjas vä lja 
toodud, aga hinnati siiski kü sitavaks PIM-iks. 
Kõ ige rohkem kasutatud PIM-i ravimirühmad 
olid bensodiasepiinid (diasepaam, alprasolaam 
ja bromasepaam) ning bensodiasepiinisarna-
sed ained (zopikloon ja zolpideem). Enamik 
patsiente on neid ravimeid kasutanud aastaid, 
kui mitte aastakü mneid, kuigi need on ette-
nä htud lü hiajalise ravina (PIM-i nimekirjade 
jä rgi < 4 nä dalat). 

ARUTELU

Oodatava eluea pikenemise tõ ttu tõ useb kroo-
nilistesse haigustesse haigestumine vanema 
rahvastiku hulgas, mistõ ttu kasutavad eakad 
korraga paljusid ravimeid. Polü farmakoteraa-
piaga suureneb ü htlasi potentsiaalselt sobi-

matute ravimite kasutamine, mis põ hjustab 
eakatel rohkem ohtlikke koos- ja kõ rvaltoi-
meid. Arvestades psü hhotroopsete ainete 
kasutamise suurt levimust vanemaealise ela-
nikkonna hulgas kogu maailmas, oli kä esoleva 
uurimistö ö  peamine eesmä rk hinnata KNS-i 
ravimite kasutamist Eesti eakate seas. Tasa-
kaaluhä iretele viitavat sü mptomaatikat esines 
KNS-i ravimite kasutajate seas rohkem kui 
mittekasutajatel, nä iteks oli uimasuse mä ä r 
17% ja kukkumiste mä ä r 13% võ rra suurem. 
Uimasust ja kukkumist põ hjustavad suure tõ e-
nä osusega uinutid ja rahustid. Depressiivsust 
ja muid meeleoluhä ireid (ä revus, lootusetus, 
kurbus, agressiivsus) võ ib seostada pikaajalise 
bensodiasepiinide kasutusega, sest 68% selle 
ravimirühma tarvitajatest tõ id vä lja mõ ne 
loetletud negatiivse emotsiooni. 

Uurimistöö annab ülevaate eakate kasu-
tatud PIM-i ravimitest. EU(7)-PIM nimekiri 
tuvastas PIM-id 65% ja EURO-FORTA 59% 
osaleja raviskeemis. Erinevus tuleneb andmete 

(tabel 1). Psü hholeptikume (N05) kasutati 
kokku 68 korral, psü hhoanaleptikume (N06) 
31-l korral ja teisi nä rvisü steemi toimivaid 
aineid (N07) 23 korral.

Kesknärvisüsteemi toimivate ravimite kõrvaltoi-

med Riskbase’i põhjal

Uurimistöös kä sitleti kõ rvaltoimed, mille 
avaldumise risk KNS-i ravimite kasutamisel 
on suurem: ortostatism, sedatsioon, antiko-
liin- ja serotoniinergiline toime ning kõ hu-
kinnisus [14]. Riskbase’i hinnangul võ is mõ ni 
nimetatud viiest kõ rvaltoimest tekkida 67%-l 
uuringus osalenutest (n=59). Joonisel 1 on 
vä lja toodud nende sü mptomite esinemine 
KNS-i ravimite kasutajate ja mittekasutajate 
hulgas.  

Kesknärviüsteemi ravimite ja teiste kasutatud 

ravimite koostoimed Inxbase põhjal 

Kokku registreeriti Inxbase’is 17 koostoi-
met, nendest 11,8% (n=2) D-klassi ja 88,2% 
(n=15) C-klassi kuuluvad koostoimed (tabel 
2). Inxbase’i informatsiooni järgi oli KNS-i 
ravimitel enim koostoimeid kardiovaskulaar-
sü steemi (KVS) ravimite ja mittesteroidsete 
põ letikuvastaste ainetega (MSPVA). Psü h-
holeptikumid, psü hhoanaleptikumid ja teised 

KNS-i toimivad ained ei andnud omavahel 
ü htegi interaktsiooni. 

PIM-i hindamine EU(7)-PIM nimekirja ja 

EURO-FORTA kriteeriumi abil 

EU-7 nimekirja jä rgi kasutas vä hemalt ü hte 
PIM-i ravimit 65% ja EURO-FORTA jä rgi 
59% uuritavatest. 49 korral tuvastati PIM 
mõ lema kriteeriumi järgi, 22 korral tuvastati 
PIM ainult EU-7 ja 15-l korral ainult EURO-
FORTA järgi. Siinses tö ö s kä sitletud KNS-i 
ravimitest (n=21) 11 olid esindatud mõ le-
mas registris: bensodiasepiinid (alprasolaam, 
bromasepaam, diasepaam), bensodiasepii-
nisarnased ained ehk Z-uinutid (zopikloon, 
zolpideem), amitriptü lliin, fluoksetiin, parok-
setiin, piratsetaam, venlafaksiin ja hõ lmikpuu 
ekstrakt. EURO-FORTA jä rgi kuuluvad need 

Joonis 1. Kesknärvisüsteemi ravimite kasutajatel ja mittekasutajatel 
esinenud tasakaaluhäiretele viitavad sümptomid uuringus osalenute 
enesehinnanguliste arvamuste põhjal

Tabel 1. Uuringus osalenud patsientide kasutatavad KNS-i ravimid

Raviaine Ravimirühm Kasutamiskordade 
arv

Zopikloon N05 23

Diasepaam N05 17

Tsinnarisiin N07 12

Beetahistiin N07 11

Alprasolaam N05 8

Zolpideem N05 6

Amitriptülliin N06 5

Mirtasapiin N05 5

Estsitalopraam N06 5

Paroksetiin N06 4

Piratsetaam N06 4

Duloksetiin N06 3

Fluoksetiin N06 3

Tianeptiin N06 3

Kvetiapiin N05 3

Bromasepaam N05 3

Sertraliin N06 2

Sulpiriid N05 2

Melperoon N05 1

Memantiin N06 1

Venlafaksiin N06 1

Kokku: 122

51%

34%

Uimasus

49%

36%

Kukkumised

42%

32%

Pearinglus/
peapööritus

28%

20%

Hüpotensioon

11%
8%

Minestus
0%

10%

20%

30%

40%

50%

N05-N07 ravimite kasutajad
N05-N07 ravimite mittekasutajad

Klass Koostoime Tulemus/ mõju Arv

D SNRI + opiaat Duloksetiin + kodeiin Kodeiini toime vähenemine n= 1

D SSRI + opiaat Paroksetiin + kodeiin Kodeiini toime vähenemine n= 1

C SNRI + MSPVA Duloksetiin + deksketoprofeen Seedetrakti veritsuse risk n= 1

C SSRI + MSPVA Fluoksetiin + diklofenak; 
sertraliiin + naprokseen; 
paroksetiin + naprokseen

Seedetrakti veritsuse risk n= 3

C SNRI + antikoagulant Duloksetiin + 
dabigatraaneteksilaat

Veritsusoht n= 1

C SSRI + antikoagulant Estsitalopraam + apiksabaan (2); 
paroksetiin + rivaroksabaan

Veritsusoht n= 3

C SSRI + tiasiiddiureetikum Estsitalopraam + 
hüdroklorotiasiid; paroksetiin + 
hüdroklorotiasiid

Hüponatreemia oht n= 2

C SNRI + beetablokaator Duloksetiin + metoprolool Metoprolooli biosaadavuse 
suurenemine ! bradükardia ja 
hüpotensioon

n= 1

C SSRI + beetablokaator Fluoksetiin + metoprolool; 
paroksetiin + metoprolool

Metoprolooli biosaadavuse 
suurenemine ! bradükardia ja 
hüpotensioon

n= 2

C SNRI + PPI 
(prootonpumbainhibiitor)

Estsitalopraam + esomeprasool Estsitalopraami plasmakontsi 
suurenemine ! QT intervalli 
pikenemine ja torsade de pointes’i 
tekke oht

n= 1

C Tritsükliline AD + süsteemne 
seentevastane aine

Amitriptülliin + terbinafiin Nortriptülliini plasmataseme tõus n=1

Tabel 2. Uuringus osalejatel esinenud potentsiaalsed C ja D koostoimed Inxbase’i põhjal
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põhjal, mille järgi PIM on määratud. 
Tulevikus võ iks vä lja tö ö tada andmebaasi, 

mis arvestaks geriaatrilise ravi eripä radega 
ehk põhineks PIM-i kriteeriumitel. Eesti 
seisukohalt aitaks eakate ravi toetada spet-
siaalselt siinsele ravimiturule orienteeritud 
PIM-i skriinimise vahend.

JÄRELDUSED

• Uuringus osalenud kõ ikidest patsientidest 
(n=310) pea 30% kasutasid mõ nda kesk-
nä rvisü steemi toimivat ainet, tä psemalt 
ATC jaotuse jä rgi N05-N07 rü hma ravi-
mit. Kõ ige rohkem oli eakatele mä ä ratud 
bensodiasepiini derivaate ja bensodiase-
piinisarnaseid aineid. Neid kasutas 65% 
uuritavatest (n=57). Enim vä ljakirjutatud 
ravim oli zopikloon, mis oli nä idustatud 

26%-le patsientidest (n=23), diasepaam oli 
nä idustatud 17%-le (n=14).

• KNS-i ravimite kasutajate kukkumise mä ä r 
oli 13% punkti võrra suurem kui KNS-i 
ravimite mittekasutajatel. Samuti esines neil 
rohkem uimasust, pearinglust, minestust ja 
hü potensiooni.

• Uurimistö ö  tulemustest võ ib jä reldada, et 
suurema tõ enä osusega põ hjustab amitrip-
tü liin kõ rvaltoimena kõ hukinnisust.

• Pä evast uimasust võ ib seostada benso-
diasepiinide ja Z-uinutitega, sest 62% 
uimasust nimetanud eakat tarvitasid 
vä hemalt ü hte nimetatud ravimitest. Poo-
led sedatsiooni võ i ortostatismi ohuga 
patsientidest kaebasid uimasust võ i hü po-
tensiooni.

• Suurema ravimikoormusega patsientidel 
esines rohkem kaebusi, mis tõ estab seost 

polü farmakoteraapia ja multi-
morbiidsuse vahel.

• EU-7 nimekirja jä rgi kasutas 
vä hemalt ü hte KNS PIM-i 65% 
ja EURO-FORTA jä rgi 59% 
patsientidest. Mõ lema klassifi-
katsioon alusel kõ ige sagedase-
mateks PIM-i ravimiteks olid 
zopikloon ja diasepaam. 

UURIMISTÖÖ PIIRANGUD

• Uuringu küsimustik ei sisalda-
nud küsimusi unekvaliteedi ega 
magamisharjumuste kohta, mille 
põhjal oleks saanud analüüsida 
erinevaid aspekte seoses une-
häirete ja unerohtude kasutu-
sega. 

• Andmestik võib sisaldada vigu 
tulenevalt näiteks valesti märki-
misest (annus, ravi algus, diag-
noos jt). Käesoleva uurimistöö 
autor patsientide küsitlemises ei 
osalenud ning seega eeldas and-
mete õigsust ja tõesust. 

• PIM-ide analüüsil EURO-
FORTA kriteeriumiga pole 
arvestatud uuritavaid, kelle diag-
nooside tõlgendamisel esines ras-
kusi. 

• Seaduspärasuste leidmiseks oleks 
pidanud KNS-i ravimeid kasu-
tanud patsientide valim olema 
suurem.
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Raviaine
EURO-FORT

A
kategooria

Patsientide arv EU(7)-PIM kategooria Patsientide arv

Diasepaam D 7 A, B 17

Alprasolaam
C/D 4

A, B 8

Bromasepaam A, B 3

Zopikloon
C 29

A, B 20

Zolpideem A, B 5

Amitriptrülliin D 1 A, B 5

Estsitalopraam

B/C 6

Ravim on võimalik 
PIM* -

Sertraliin Ravim on võimalik 
PIM* -

Fluoksetiin A, B 3

Paroksetiin B 4

Duloksetiin
C 3

- -

Venlafaksiin On PIM, aga 
kategooria puudub 1

Piratsetaam D 4 A 4

Kvetiapiin C 2 - -

Mirtasapiin C 5 Ravim on võimalik 
PIM* -

Melperoon C 1 - -

Memantiin C 1 Ravim on võimalik 
PIM* -

Hõlmikpuu D 1 A 1

70 71


