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EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU
 

 

Lisatakse read järgmises sõnastuses:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1628636 alfafollitropiin, 300RÜ

0.5ml

G03GA05 OVALEAP, süstelahus, 0.5ml

1TK

Teva B.V. 50

1628647 alfafollitropiin, 450RÜ

0.75ml

G03GA05 OVALEAP, süstelahus,

0.75ml 1TK

Teva B.V. 50

1628658 alfafollitropiin, 900RÜ

1.5ml

G03GA05 OVALEAP, süstelahus, 1.5ml

1TK

Teva B.V. 50

1703630 aripiprasool, 15mg N05AX12 ARIPIPRAZOLE ACCORD,

tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

50

100 F20-F29 Psühhiaater kui risperidoon on

ebaefektiivne,

vastunäidustatud või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610536 atomoksetiin, 10mg N06BA09 ATOMINEX 10MG,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610615 atomoksetiin, 18mg N06BA09 ATOMINEX 18MG,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610693 atomoksetiin, 25mg N06BA09 ATOMINEX 25 MG,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610772 atomoksetiin, 40mg N06BA09 ATOMINEX 40 MG,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610851 atomoksetiin, 60mg N06BA09 ATOMINEX 60 MG,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul

1683952 bisoprolool, 10mg C07AB07 BISOPROLOL  ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

Limited

50

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

75 I47-I49 Kardioloog,

Pediaater

esmane

1683794 bisoprolool, 2,5mg C07AB07 BISOPROLOL  ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

Limited

75 I47-I49 Kardioloog,

Pediaater

esmane

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

50

1683873 bisoprolool, 5mg C07AB07 BISOPROLOL  ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

Limited

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

50

75 I47-I49 Pediaater,

Kardioloog

esmane

1670419 duloksetiin, 30mg N06AX21 ONELAR, gastroresistentne

kõvakapsel, 30TK

Medochemie Ltd. 50

1699117 duloksetiin, 30mg N06AX21 DULOXETINE SANDOZ,

gastroresistentne kõvakapsel,

28TK

Sandoz d.d. 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1670510 duloksetiin, 60mg N06AX21 ONELAR, gastroresistentne

kõvakapsel, 30TK

Medochemie Ltd. 50

75 G63.2-G63.2 Neuroloog,

Endokrinoloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti

1699140 duloksetiin, 60mg N06AX21 DULOXETINE SANDOZ,

gastroresistentne kõvakapsel,

28TK

Sandoz d.d. 50

75 G63.2-G63.2 Neuroloog,

Endokrinoloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1659360 glatirameeratsetaat,

20mg 1ml

L03AX13 REMUREL, süstelahus

süstlis, 1ml 28TK

Alvogen IPCo S.ar.l. 100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (kolme

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemiste ja

remissioonidega

kulgeva hulgiskleroosi

raviks patsientidele,

kellele

beetainterferoon on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks või

talumatuks, soodustus

kehtib alates 1.

novembrist 2016. a

7017432 imikute toitesegu, INFATRINI, suspensioon,

125ml N24

Nutricia 75 E42-E42 1,00 lastele, kellele on

paigaldatud

gastrostoom või

jejunostoom

1544004 kapetsitabiin, 500mg L01BC06 CAPECITABINE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

100 C18-C20 Onkoloog kolorektaalvähi

adjuvantseks ja

palliatiivseks

monokemoteraapiaks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1657290 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGAGAMMA, kõvakapsel,

14TK

WÖRWAG PHARMA

GmbH & Co. KG

75 G63.2-G63.2 Neuroloog,

Endokrinoloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1657346 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGAGAMMA, kõvakapsel,

56TK

WÖRWAG PHARMA

GmbH & Co. KG

75 G63.2-G63.2 Endokrinoloog,

Neuroloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

50

1679272 rasagiliin, 1mg N04BD02 SAGILIA, tablett, 30TK Medochemie Ltd 100 G20-G20 Neuroloog esmane

50

1679340 rasagiliin, 1mg N04BD02 RASAGILINE ACCORD,

tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

50

100 G20-G20 Neuroloog esmane

1643161 telmisartaan+amlodipii

n, 80mg+10mg

C09DB04 MIXOR, tablett, 28TK Zentiva k.s. 75 I10-I13, I15-I15

50

1643071 telmisartaan+amlodipii

n, 80mg+5mg

C09DB04 MIXOR, tablett, 28TK Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1667370 tsinakaltseet, 30mg H05BX01 CINACALCET TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Teva B.V. 100 N18-N18 Pediaater, Nefroloog hemo- või

peritoneaaldialüüsil

olevatele patsientidele,

kelle ravi vitamiin D

analoogidega on

ebaõnnestunud

(seerumi

parathormooni taseme

eesmärkväärtust

<=300 pg/ml ei

saavutata) või kellele

on vitamiin D

analoogid

vastunäidustatud

50

1667538 tsinakaltseet, 30mg H05BX01 CINACALCET ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

50

100 N18-N18 Nefroloog, Pediaater hemo- või

peritoneaaldialüüsil

olevatele patsientidele,

kelle ravi vitamiin D

analoogidega on

ebaõnnestunud

(seerumi

parathormooni taseme

eesmärkväärtust

<=300 pg/ml ei

saavutata) või kellele

on vitamiin D

analoogid

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1667448 tsinakaltseet, 60mg H05BX01 CINACALCET TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Teva B.V. 100 N18-N18 Pediaater, Nefroloog hemo- või

peritoneaaldialüüsil

olevatele patsientidele,

kelle ravi vitamiin D

analoogidega on

ebaõnnestunud

(seerumi

parathormooni taseme

eesmärkväärtust

<=300 pg/ml ei

saavutata) või kellele

on vitamiin D

analoogid

vastunäidustatud

50

1667572 tsinakaltseet, 60mg H05BX01 CINACALCET ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

50

100 N18-N18 Pediaater, Nefroloog hemo- või

peritoneaaldialüüsil

olevatele patsientidele,

kelle ravi vitamiin D

analoogidega on

ebaõnnestunud

(seerumi

parathormooni taseme

eesmärkväärtust

<=300 pg/ml ei

saavutata) või kellele

on vitamiin D

analoogid

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1667606 tsinakaltseet, 90mg H05BX01 CINACALCET ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

100 N18-N18 Pediaater, Nefroloog hemo- või

peritoneaaldialüüsil

olevatele patsientidele,

kelle ravi vitamiin D

analoogidega on

ebaõnnestunud

(seerumi

parathormooni taseme

eesmärkväärtust

<=300 pg/ml ei

saavutata) või kellele

on vitamiin D

analoogid

vastunäidustatud

50

1561823 vorikonasool, 200mg J02AC03 VORICONAZOLE TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 14TK

Teva Pharma B.V. 100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

väljakirjutamise õigus

kaasasündinud või

omandatud

immuunpuudulikkuseg

a (pahaloomulise

kasvaja raviga,

organsiirdamise järgse

seisundiga, HIV-tõve,

aplastilise aneemia või

süsteemse

sidekoehaigusega)

seotud mükoosi raviks,

kui muud suukaudsed

seenevastased ravimid

on ebaefektiivsed või

vastunäidustatud



Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1349872 ambrisentaan, 10mg C02KX02 VOLIBRIS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Glaxo Group Ltd. 100 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Reumatoloog,

Pediaater,

Pulmonoloog

NYHA III-IV kl

idiopaatilise või

päriliku, süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui sildenafiil ja

bosentaan on

vastunäidustatud,

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud olulisi

kõrvaltoimeid

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1349850 ambrisentaan, 5mg C02KX02 VOLIBRIS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Glaxo Group Ltd. 50

100 I27.0-I27.0 Pediaater,

Kardioloog,

Pulmonoloog,

Reumatoloog

NYHA III-IV kl

idiopaatilise või

päriliku, süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui sildenafiil ja

bosentaan on

vastunäidustatud,

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1275768 dasatiniib, 50mg L01XE06 SPRYCEL, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt 3

hematoloogi ühise)

otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi, eelnev

ravi imatiniibiga

annuses 600mg on

ebaõnnestunud või

osutunud talumatuks

(imatiniibravi on

põhjustanud III või IV

astme kõrvaltoime või

üle 3 kuu püsinud II

astme kõrvaltoime

CTC klassifikatsiooni

järgi) ning ravi

alustatakse kuni

kolmanda rea ravina;

ravi võib jätkata kuni

hematoloogilise

ravivastuse püsimiseni

(haigus ei

progresseeru

dasatiniibravi foonil).

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

dasatiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1. oktoobrit 2009.

a.

50

1063303 desogestreel, 75mcg G03AC09 CERAZETTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

84TK

N.V. ORGANON 75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1505450 desogestreel, 75mcg G03AC09 DESIRETT 75 MCG, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

UAB EXELTIS

BALTICS

75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50

1589519 desogestreel, 75mcg G03AC09 CERAZETTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

84TK

First Pharma OÜ 75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50

1241244 glatirameeratsetaat,

20mg 1ml

L03AX13 COPAXONE, süstelahus

süstlis, 1ml 28TK

Teva Pharmaceuticals

Limited

100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (kolme

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemiste ja

remissioonidega

kulgeva hulgiskleroosi

raviks patsientidele,

kellele

beetainterferoon on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1548592 imatiniib, 100mg L01XE01 IMATINIB ZENTIVA 100 MG,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Zentiva k.s. 100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1549009 imatiniib, 100mg L01XE01 IMATINIB SANOSWISS

100MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

120TK

UAB SanoSwiss 50

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1566413 imatiniib, 100mg L01XE01 MEAXIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

120TK

Krka d.d. Novo Mesto 100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

50

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1588417 imatiniib, 100mg L01XE01 IMATINIB GRINDEKS,

kõvakapsel, 120TK

AS Grindeks 50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1604900 imatiniib, 100mg L01XE01 IMATINIB TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

120TK

Teva B.V. 50

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1619726 imatiniib, 100mg L01XE01 IMATINIB ACCORD, õhukese

polümeerikattega tablett,

120TK

Accord Healthcare

Limited

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1658448 imatiniib, 100mg L01XE01 GLIPOX, kõvakapsel, 120TK UAB Norameda 100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

50

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1549043 imatiniib, 400mg L01XE01 IMATINIB SANOSWISS

400MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UAB SanoSwiss 100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1658471 imatiniib, 400mg L01XE01 GLIPOX, kõvakapsel, 30TK UAB Norameda 50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt

kolme hematoloogi

ühise) otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

1183867 kandesartaan, 32mg C09CA06 ATACAND, tablett, 28TK AstraZeneca AB 75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

50

1621752 levonorgestreel+etünü

ülöstradiool,

0,15mg+0,03mg

G03AA07 LEVERETTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

UAB EXELTIS

BALTICS

75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1342190 nilotiniib, 200mg L01XE08 TASIGNA, kõvakapsel, 112TK Novartis Europharm

Limited

50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt 3

hematoloogi ühise)

otsuse alusel

patsientidele, kellele

on näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi, eelnev

ravi imatiniibiga

annuses 600mg on

ebaõnnestunud või

osutunud talumatuks

(imatiniibravi on

põhjustanud III või IV

astme kõrvaltoime või

üle 3 kuu püsinud II

astme kõrvaltoime

CTC klassifikatsiooni

järgi) ning ravi

alustatakse kuni

kolmanda rea ravina;

ravi võib jätkata kuni

hematoloogilise

ravivastuse püsimiseni

(haigus ei

progresseeru

nilotiniibravi foonil).

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

nilotiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1. oktoobrit 2009.

a.



Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1300026 alendroonhape, 70mg M05BA04 ALENDRONIC ACID

ACCORD 70MG, tablett, 4TK

Accord Healthcare

Limited

75 M80-M80 patsientidele, kelle

lülisamba või

reieluukaela

mineraalne tihedus on

-2,5 SD või vähem

DEXA meetodil

määratuna

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1299618 atomoksetiin, 80mg N06BA09 STRATTERA, kõvakapsel,

28TK

Eli Lilly Holdings

Limited

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater 6,00 20,00 ravimi väljakirjutamise

õigus laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (kaks Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti kahes

erinevas keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul

1073999 diklofenak, 50mg 1g M02AA15 DICLAC 5%, geel, 100g 1TK Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

1325360 doksasosiin, 4mg C02CA04 DOXAZOSIN TEVA 4 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 30TK

Teva Pharma B.V. 50

1312535 donepesiil, 5mg N06DA02 DONEPEZIL ORION,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Orion Corporation 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1566446 imatiniib, 400mg L01XE01 MEAXIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Krka d.d. Novo Mesto 50

100 C92.1-C92.1 Hematoloog patsiendile, kelle ravi

alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kolme

hematoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

näidustatud on

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi ning

imatiniibravi foonil

püsib hematoloogiline

ravivastus (haigus ei

progresseeru)

100 C49.9-C49.9, C16-

C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine imatiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 3 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:diagno

ositud KIT-positiivne

mitteopereeritav või

metastaseerunud

pahaloomuline

gastrointestinaalne

stromaaltruumor ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

1035908 kandesartaan, 16mg C09CA06 ATACAND, tablett, 28TK AstraZeneca AB 50

1132591 kandesartaan+hüdrokl

orotiasiid,

16mg+12,5mg

C09DA06 ATACAND PLUS, tablett,

28TK

AstraZeneca AB 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1496796 kvetiapiin, 50mg N05AH04 QUETIAPINE TEVA,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 30TK

Teva Pharma B.V. 100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater kui risperidoon on

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid

50

1063550 medroksüprogesteroon

, 150mg 1ml

L02AB02;

G03DA02

DEPO-PROVERA,

süstesuspensioon, 3.3ml 1TK

Pfizer Enterprises

SARL

100 C00-D48 Onkoloog

50

100 D18.1-D18.1 Onkoloog,

Pulmonoloog

1063561 medroksüprogesteroon

, 150mg 1ml

G03DA02;

L02AB02

DEPO-PROVERA,

süstesuspensioon, 1ml 1TK

Pfizer Enterprises

SARL

100 D18.1-D18.1 Pulmonoloog,

Onkoloog

100 C00-D48 Onkoloog

50

1192227 meloksikaam, 7,5mg M01AC06 MELOXICAM SANDOZ 7,5

MG, tablett, 50TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

1437780 naprokseen+esomepra

sool, 500mg+20mg

M01AE52 VIMOVO, toimeainet

modifitseeritult vabastav

tablett, 30TK

AstraZeneca AB 50

1005163 ondansetroon, 8mg A04AA01 ZOFRAN, õhukese

polümeerikattega tablett,

10TK

Novartis Finland OY 50

100 C00-D48 suukaudsest

keemiaravist

põhjustatud iivelduse

ja oksendamise

profülaktikaks ja raviks

juhul, kui

metoklopramiid ei ole

esmase valikuna

soovitatud või see on

osutunud

ebaefektiivseks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1286681 pravastatiin, 10mg C10AA03 PRAVASTATIN ACCORD

10MG, tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

100 N18-N18 alates III staadiumist

50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

I63-I63, I70.2-I70.2,

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

1286704 pravastatiin, 20mg C10AA03 PRAVASTATIN ACCORD

20MG, tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

100 N18-N18 alates III staadiumist

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

I63-I63, I70.2-I70.2,

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1286715 pravastatiin, 40mg C10AA03 PRAVASTATIN ACCORD

40MG, tablett, 28TK

Accord Healthcare

Limited

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

100 N18-N18 alates III staadiumist

50

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

I63-I63, I70.2-I70.2,

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

1208652 pregabaliin, 150mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 14TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist

1208663 pregabaliin, 150mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 56TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1252617 pregabaliin, 225mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 14TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist

1208731 pregabaliin, 300mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 14TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist

1208573 pregabaliin, 75mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 14TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist

1208584 pregabaliin, 75mg N03AX16 LYRICA, kõvakapsel, 56TK Pfizer Limited 50 epilepsia, perifeerse

või tsentraalse

neuropaatilise valu ja

generaliseerunud

ärevushäire raviks

pärast muu

näidustatud

farmakoteraapia

ebaõnnestumist
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus
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Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1303232 temosolomiid, 140mg L01AX03 TEMODAL, kõvakapsel, 5TK Merck  Sharp &

Dohme Limited

100 C71-C71 Onkoloog konsiiliumi (vähemalt 3

onkoloogi ühise)

otsuse alusel heas

üldseisundis

patsiendile (WHO

funktsionaalne klass

0...1)

50

1115019 temosolomiid, 250mg L01AX03 TEMODAL, kõvakapsel, 5TK Merck  Sharp &

Dohme Limited

50

100 C71-C71 Onkoloog konsiiliumi (vähemalt 3

onkoloogi ühise)

otsuse alusel heas

üldseisundis

patsiendile (WHO

funktsionaalne klass

0...1)

1585953 travoprost, 40mcg 1ml S01EE04 TRAVOPROST TEVA,

silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK

Teva Pharma B.V. 50

100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

1083552 tsitalopraam, 10mg N06AB04 CITALEC 10, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva a.s. 50

100 F33.2-F33.3, F32.2-

F32.3

Psühhiaater esmane

1435160 venlafaksiin, 37,5mg N06AX16 VENLAFAXINE ELVIM,

toimeainet prolongeeritult

vabastav kõvakapsel, 28TK

Portfarma ehf 50


