PIIRIÜLENE

DIGIRETSEPT
Loomisel
on
võimalus
piiriülese
digiretsepti alusel ravimit väljastada
Eesti apteekides teiste Euroopa riikide
inimestele ning võimalus Eesti inimestel
osta Eesti digiretsepti alusel ravimeid
välja teistes Euroopa riikides.

ESIMESES ETAPIS VALMIB VÕIMALUS, KUS EESTI SAAB
TEOSTADA TEISTE RIIKIDE DIGIRETSEPTIDE VÄLJAMÜÜKI.
Piiriülese digiretsepti alusel ravimi väljastamine Eesti apteekides
on käesoleva hetke seisuga edasi lükatud 2018. aasta lõppu.
Euroopa Komisjoni toel alustati
projektiga 2017. aastal. Eesmärgiks
on luua Eesti apteekidele võimalus
müüa ravimeid digiretsepti alusel
teiste Euroopa riikide inimestele ning
luua võimalus Eesti inimestele osta
digiretsepti alusel ravimeid välja
teistes Euroopa riikides.

Esimeses etapis võimalik teiste
Euroopa riikide inimestel nende oma
riigi
digiretsepti
alusel
Eestis
ravimeid osta. Esimesel aastal on
see võimalik Soome, Horvaatia ja
Portugali
inimestel.
Piiriüleseks
andmevahetuseks
kasutatakse
keskset lahendust, mida haldab
Euroopa Komisjon.

Üleeuroopaline projekt kestab kokku neli aastat vahemikus 2017 - 2020.

TEENUSE KIRJELDUS

Teiste riikide inimestele on digiretsepte
võimalik Eesti apteegis välja müüa siis, kui
neil on oma koduriigis saadud digiretsept.
Olukorras, kus Eestis kirjutatakse välisriigi
isikule Eesti digiretsept, toimib kõik
samamoodi nagu täna.
Digiretseptide
riikidevahelisest
edastamisest jäävad välja teatud piirangutega
ravimite retseptid (näiteks narkootiliste ja
psühhotroopsete
ravimite
retseptid).
Digiretseptide liikumisel riikide vahel
toimub
automaatne
tõlkimine,
mis
võimaldab Eesti apteekril lugeda välisriigi
digiretsepti eesti keeles.

Selleks, et teenus saaks toimida, on kaks
võimalust. Apteekrite kasutuses olev
infosüsteemis realiseeritakse vajalikud
tarkvaralised arendused või võtab apteek
tasuta kasutusele spetsiaalse portaali.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
(TEHIK) on selles osas apteegi
infosüsteemide arendajatega suhtluses,
et toetada neid tehniliste arenduste
teostamisel. TEHIK eelistab olukorda,
kus tarkvara- arendajad saavad vajalikud
arendused tehtud ja apteekrid saavad
piiriülese
andmevahetuse
teenuse
käivitamisel kasutada oma igapäevases
kasutuses olevat infosüsteemi.

TEAVITUSTEGEVUSED JA KOOLITUSED
Apteekritele
on
planeeritud
ka
infopäevad/koolitused, et anda teadmine
piiriülese
digiretsepti
väljamüümise
protsessist üleüldiselt ning seotud
riikidest ja nende retseptide eripäradest.
Lähtuvalt teenuse käivitamise edasi
lükkumisest 2018. aasta lõppu, oleme
edasi lükanud ka koolitused ning
planeerime need käesoleval hetkel
oktoobri- või novembrikuusse.

Püüame leida siin koostöökohti Eesti
Haigekassa ja Ravimiametiga, et nende
poolt juba planeeritud infopäevade
kavasse ka sellesisuline osa lisada.
Hoiame apteekreid täpsema ajaplaan ja
koolituse päevakava teemadel kursis.

Oleme hea meelega valmis andma täiendavat informatsiooni
planeeritava teenuse või selle ajaplaani kohta.
Kõik täiendavad küsimused on oodatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse

kasutajatoe meiliaadressil abi@tehik.ee.

