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Lugupeetud raviarstid,
Metüülfenidaati (MF) sisaldavate ravimite müügilubade hoidjad Euroopa Liidus
(EL) on koostanud veebipõhised juhised ravimi määramiseks, mis on leitavad
järgmisel internetiaadressil:
www.methylphenidate-guide.eu
See veebileht koondab ühte kohta materjalid, mis on abiks ravimi määramise
kohta otsuse langetamisel. Veebilehe kaudu toimub ka monitooring, milles
jälgitakse MF kasutamist aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) raviks lastel ja
noorukitel.
Veebilehel on järgmised materjalid:
•
•
•
•

Sissejuhatus MF määramise juhendile
Meelespea 1: kontrollnimekiri enne metüülfenidaadi (MF) määramist
Meelespea 2: metüülfenidaadi (MF) käimasoleva monitooringu
kontrollnimekiri
Käimasoleva monitooringu diagramm metüülfenidaadi (MF) ravi ajal

Ravimit määravatel arstidel on võimalik kõiki dokumente kergesti alla laadida.
Need abivahendid ravimi määramiseks/monitoorimiseks on asjakohased iga MF
sisaldava ravimi puhul. Samas on soovitatav kasutada veebilehel leiduvat teavet
alati kooskõlas kogu informatsiooniga, mis kehtib konkreetse määratava ravimi
puhul. Täielik info ravimi määramise kohta on leitav aadressil www.ravimiamet.ee.
Veebilehe sisu sündis viie ettevõtte koostöös. Need ettevõtted on Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Medice, Novartis, Rubio ja
Shire.
Tagasiside
Palume anda tagasisidet nende abivahendite kohta. Kutsume teid osalema
tagasiside uuringus, mis asub veebilehel.
VÕIMALIKEST KÕRVALTOIMETEST TEAVITAMINE
Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest, millel
võib olla seos mõne eespool mainitud ravimi kasutamisega www.ravimiamet.ee
kaudu.

Võimalikest kõrvaltoimetest võite teatada ka vastava müügiloa hoidjale (vt
kontaktandmed allpool).
Teave kirja kohta:
Käesoleva kirja sisu on kooskõlastatud Eesti Ravimiametiga.
Kui teil on mingeid küsimusi või vajate täiendavat infot konkreetse metüülfenidaati
sisaldava ravimi kohta, pöörduge palun vastava müügiloa hoidja poole (vt
kontaktandmed allpool).
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