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Liitteet
Liite 1
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet
Lääkityksen aloittaminen
ATC-luokka

Lääke

Tautitila

N01BB20

ihon pintapuudutus

J07BB
J07BC
J07BK
J01CE02

Lidokaiini-prilokaiini laastari ja emulsiovoide
Influessarokotteet
Hepatiittirokotteet
Vesirokkorokotteet
Fenoksimetyylipenisilliini

J01DB01

Kefaleksiini

J01CA08

Pivmesillinaamihydrokloridi

J01EA01

Trimetopriimi

S01AA01

Kloramfenikoli-silmätipat
ja -voide
Fusidiinihappo -silmätipat

S01AA13
G03A
G02BA03
G02BB01

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet

tartuntataudin ennaltaehkäisy
tartuntataudin ennaltaehkäisy
tartuntataudin ennaltaehkäisy
nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmennetun nielutulehduksen hoito
nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmennetun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia
äkillinen, komplisoitumaton
alempien virtsateiden tulehdus
muuten terveellä naisella
äkillinen, komplisoitumaton
alempien virtsateiden tulehdus
muuten terveellä naisella
märkäinen silmän sidekalvon tulehdus
märkäinen silmän sidekalvon tulehdus
raskauden ehkäisy

Rajaus

*
*
*
*
*

Ei raskaana oleville
Ei miehille
*
Ei raskaana oleville
Ei miehille
*

alle 35-vuotiaalle
naiselle

*
Itsehoitolääkkeet

* ei alle 12-vuotiaille lapsille

lääkevalmisteen käyttöaiheen
mukaisesti

N:o 1088

3433

Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti
ATC-luokka

Lääke

Tautitila

Rajaus

C03

Diureetit

verenpainetaudin hoito

*

C07
C09A
C09BA
A10BA02
A10BB
B01AA03

Beetasalpaajat
ACE:n estäjät

verenpainetaudin hoito
verenpainetaudin hoito

*
*

Metformiini
Sulfonyyliurea
Varfariini

tyypin 2 diabeteksen hoito
tyypin 2 diabeteksen hoito
kroonisen eteisvärinän hoito

*
*
Ei tekoläppäpotilaalle
*

C10AA

HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit)

dyslipidemian hoito

Ei perinnölliseen
dyslipidemiaan

R03BA01
R03BA02
R03BA05
R03AC02
R03AC03

Beklometasoni
Budesonidi
Flutikasoni
Salbutamoli
Terbutaliini
Perusvoiteet
Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet

astman hoito
astman hoito
astman hoito
astman hoito
astman hoito
pitkäaikaisen ihosairauden hoito
raskauden ehkäisy

Itsehoitolääkkeet

lääkevalmisteen käyttöaiheen
mukaisesti

*

G03A
G02BA03
G02BB01

*
*
*
*
*
alle 35-vuotiaalle
naiselle

*

*ei alle 12-vuotiaille lapsille
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Liite 2

Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet
ATC-luokka

Lääke

Käyttötarkoitus

S01HA02

Oksibuprokaiinihydrokloridi
Lyhytvaikutteiset
mydriaatit

silmän etupinnan puudutus

S01FA04
S01FA06
S01FB01

mustuaisen laajentaminen

Rajaus
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Liite 3

Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet
ATC-luokka

Lääke

Käyttötarkoitus

N01BB02

Lidokaiini

N01BB20
A01AA03
A01AA01

Lidokaiini-prilokaiini geeli
Olafluuri
Natriumfluoridi

suun limakalvojen pintapuudutus
ientaskujen paikallispuudutus
hampaiden fluoraus
hampaiden fluoraus

Rajaus
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Rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden antamisessa käytettävän määräyksen kaava
Annettaessa sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle oikeus määrätä lääkkeitä, tulee
annettavassa kirjallisessa määräyksessä olla ainakin seuraavat tiedot:
- terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n mukainen henkilön rekisteröintinumero
- yksilöintitieto; sukunimi ja etunimet
- työnantajaa koskeva tieto; kunta/kansanterveystyön kuntayhtymä, terveyskeskuksen tai
sairaanhoitopiirin osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön toimenkuva, jossa hän on oikeutettu määräämään lääkettä
- luettelo lääkkeistä, joita henkilö on oikeutettu määräämään apteekista
- lääkkeen määräämiseen liittyvät ehdot tai edellytykset: olosuhteet, mahdolliset toimipaikkoja koskevat tiedot
- määräyksen saavan henkilön vakuutus toimia noudattaen annettuja ohjeita ja kansallisia
hoitosuosituksia
- määräyksen saavan henkilön allekirjoitus
- työnantajan vakuutus ja allekirjoitus (päiväys, asema)

