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*”Muu” vastused: Kodune/lapsehoolduspuhkusel x26, Vabakutseline x4, Vabatahtlik, Teadmata

N=1019 %

Sugu

Mees 495

Naine 524

Vanus

18-29 166

30-39 198

40-49 205

50-59 196

60-75 254

Keel

eesti 728

vene ja muu 291
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Elukoht

Tallinn 345

Harju maakond 124

Tartumaa 114

Ida-Virumaa 106

Pärnumaa 65

Lääne-Virumaa 45

Viljandimaa 35

Raplamaa 25

Võrumaa 27

Saaremaa 25

Jõgevamaa 21

Järva maakond 23

Valgamaa 22

Põlvamaa 19

Läänemaa 16

Hiiumaa 7
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Asulatüüp

Linn 690

Alev/alevik 149

Küla 180

Haridustase

Põhiharidus või alla selle 72

Keskharidus 543

Lõpetatud kõrgharidus 404

Staatus

Täistööajaga töötaja 647

Osalise tööajaga töötaja 96

Üliõpilane / õpilane 45

Pensionär/töövõimetuspensionär 150

Töötu 49

Muu* 32
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Kokkuvõte



Kokkuvõte
Kodus leiduvad ravimid ja nende alles hoidmine, teadlikkus ravimijääkidest vabanemise nõuetest

 Vastajatel leidub kodus üldiselt kõiki ravimitüüpe, enim käsimüügiravimeid (92% vastanutest), vitamiine ja toidulisandeid (76%) ning
retseptiravimeid (71%).

 61% vastanutest on kodus ravimeid, mida nad ei kasuta. Seisma jäänud ravimid on põhiliselt tekkinud ravikuurist üle jäämise tõttu 
(71%). Seisma jäänud ravimeid hoitakse alles, sest pole põhjust või aega ära visata (49%) või arvatakse, et tulevikus võib veel vaja 
minna (47%).

 Ravimijääkidest vabanemise riiklike nõuetega olid hästi kursis umbes pooled vastanutest: 

 51% arvasid, et tuleb jäägid viia apteeki, 

 ¼ teadis, et võib ka viia jäätmekäitlusesse

 12% tõi välja mitte korrektse vabanemise viisi (prügikasti viskamine, põletamine, tualetist alla laskmine)

 15% ei osanud sellele küsimusele vastata.
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Kokkuvõte
Ravimijääkidest vabanemise viisid ja infoallikad

 Ravimijääkidest on vastajad vabanenud põhiliselt järgnevatel viisidel:

 41% on pannud ravimijäätmed olmejäätmete sekka

 36% on viinud ravimijäägid apteeki

 24% on viinud jäätmejaama.

 51% vastanutest on vabanenud ravimijääkidest mitte korrektsel viisil, peamisteks põhjusteks on olnud vastajate sõnul:

 nende endi madal teadlikkus, sellest kuidas peaks jääkidest vabanema (57%, neist kes vabanesid mitte korrektsel viisil), 

 veerand vastanutest on toonud ka põhjuseks aja puuduse ja vähesed kogumiskohad.

 Ravimijääkide toimetamise reeglite kohta pole teavet saanud või ei suutnud meenutada, et oleks saanud 58% ning 12% ei osanud
öelda. Põhilised teabe saamise allikad on olnud internet, meedia, televisioon ning ajakirjandus. Enamik vastanutest (77%) aga
sooviks saada infot apteegist.
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Järeldused ja soovitused

Teadlikkus ravimijääkidest vabanemise nõuetest

 Teadlikkuse kasvatamiseks on veel ruumi, sest vaid pooled vastanutest oskasid nimetada apteeki ravimijäätmete viimise võimalust. Jäätmekäitlusjaama 
viimisest olid teadlikud veerand vastanutest. 15% ei osanud üldse öelda, kuidas peaks vastavalt riiklikele nõuetele ravimijäätmetest vabanema ning 12% 
arvas, et korrektne on visata olmejäätmete sekka, põletada või lasta vetsupotist alla.

 Teadlikkuse kasvatamist soovitaks enim järgnevates madala teadlikkusega gruppides: 

 Tallinlased, 

 nooremad (k.a õpilased ja üliõpilased), 

 venekeelne ja muukeelne elanikkond. 

Ravimijääkidest vabanemise viisid 

 Kuigi pooled vastanutest teadsid, et ravimijäätmetest peaks vabanema viies need apteeki, siis nii olid varasemalt teinud 36% vastanutest. 

 Jäätmekäitlusjaama viimise võimalusest olid teadlikud umbes ¼ vastanutest ning sarnases suurusjärgus olid ka inimesed ravimitest sel viisil vabanenud.

 Pisut alla poolte vastanutest olid vabanenud ravimijääkidest visates need olmeprügi sekka või põletades, lasted vetsupotist alla, kuigi vaid 12% oli arvanud, 
et see on õige viis, kuidas ravimijääkidest vabaneda.

 Teadlike inimeste seas on enam neid, kes ravimijääkidest ka vastavalt riiklikele nõuetele vabanevad.

Infoallikad 

 Enamik vastanutest (77%) eelistaks saada teavet ravimijääkidest vabanemise kohta apteegist, aga reaalselt suutis meenutada apteegist varasemalt teabe
saamist vaid 3% vastanutest.
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