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Hammaslääkäriliiton lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lääkkeen
määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
(STM101:00/2016 ja STM/4478/2016, luonnos 22.11.2016)

Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa tästä asiasta.
Pykälätekstit
Pykälässä 22 on aiemmin säädetty näin: ”Hammaslääkäri saa määrätä alkoholia ammattinsa
harjoittamiseksi hammaslääkinnälliseen ja -lääketieteelliseen tarkoitukseen 1 momentissa
säädetyin rajoituksin.”

Pykälätekstiin tulee lisätä siten sana ”hammaslääkäri”:

Alkoholin ja alkoholipitoisen lääkkeen määrääminen
Lääkäri ja hammaslääkäri saa määrätä etanolia (96 %) ja lievästi denaturoitua etanolia
säilytettävällä pro auctore - lääkemääräyksellä ammattinsa harjoittamiseksi lääkinnälliseen ja
lääketieteelliseen tarkoitukseen seuraavin rajoituksin:
1) etanolia (96 %) enintään 4 000 ml kalenterivuosittain; 2) lääkemääräys on laadittava enintään
500 ml:n alkuperäispulloa vastaavaksi; ja 3) etanoli (96 %) tulee pyrkiä korvaamaan lievästi
denaturoidulla etanolilla 9 ja 12.

Lääkkeen määrääminen hammaslääkärin vastaanottotoiminnassa
Haluamme tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös hammaslääkärin vastaanottotoimintaan
vaikuttavaan muutokseen sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä.
STM on juuri vahvistanut asetuksen sähköisestä reseptistä perittävistä maksuista. Itsenäisinä
ammatinharjoittajina toimiville lääkäreille ja hammaslääkäreille Kelaimen käyttömaksu on
asetuksen mukaan 120 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Kuukausimaksun lisäksi tulee
reseptikohtainen maksu 0,331 euroa sähköisen lääkemääräyksen käytöstä.
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Tästä tulisi täysin kohtuuton maksu hammaslääkäreille. Keskimäärin hammaslääkärit määräsivät
96 reseptiä vuodessa vuonna 2015. Vastaavasti lääkärit määräsivät keskimäärin 1638 reseptiä
vuodessa. Käyttö maksaisi siis 1440 euroa vuodessa, josta tulee hammaslääkärille yhden reseptin
hinnaksi 15 euroa Kelaimen käytöstä ja lisäksi reseptikohtainen maksu. Osa-aikaista tai muuten
pientä praktiikkaa pitävälle kustannus reseptiä kohti olisi useita kymmeniä euroja.
On tärkeää, että myös pienet palveluntuottajat pysyvät jatkossa sote-palvelujen tuottajina. Isot
yritykset eivät Kelainta tarvitse.
Hammaslääkäriliitto ehdottaa, että asia voidaan vielä korjata ja säätää vähän reseptejä määrääville
pienempi maksu, porrastaa maksut käytön mukaan tai ottaa käyttöön vaihtoehtoinen,
reseptikohtainen maksu. Järjestelmähän tuottaa joka tapauksessa reseptikeskuksen käyttämisestä
reseptikohtaisen maksun 33 senttiä / resepti.
Ei ole mitään perustetta todeta, että tilannetta voidaan arvioida ensi vuonna kun kokemuksia on
asiasta saatu: hammaslääkärit määräävät oleellisesti lääkäreitä vähemmän reseptejä myös ensi
vuonna.
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