
Sotsiaalministri 28. novembri 2019. a määrus nr
65  "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a

määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite
loetelu" muutmine"

Lisa
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määrus nr

112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu"
Lisa

 
 
  

 

 

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766662 adalimumab, 20mg

0.2ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus süstlis,

0.2ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või

valulikkus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud

1736580 amorolfiin, 50mg 1ml D01AE16 EXOLORFIN,

ravimküünelakk, 2.5ml 1TK

Sandoz d.d. 50

1598609 dapagliflosiin, 5mg A10BK01 FORXIGA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AstraZeneca AB 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumisega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1792874 deksametasoon, 20mg H02AB02 DEXAMETHASON KRKA,

tablett, 20TK

First Pharma OÜ 50

100 Z94-Z94, T86-T86

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Pediaater,

Allergoloog-

immunoloog,

Dermatoveneroloog

100 C00-D48

100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Pediaater,

Endokrinoloog

esmane

1792773 deksametasoon, 4mg H02AB02 DEXAMETHASON KRKA,

tablett, 20TK

First Pharma OÜ 100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Pediaater,

Endokrinoloog

esmane

100 Z94-Z94, T86-T86

100 C00-D48

50

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Dermatoveneroloog,

 Pediaater,

Allergoloog-

immunoloog

1691546 edoksabaan, 30mg B01AF03 LIXIANA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Daiichi Sankyo Europe

GmbH

75 I48-I48

50

1691658 edoksabaan, 60mg B01AF03 LIXIANA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Daiichi Sankyo Europe

GmbH

50

75 I48-I48

1337914 esomeprasool, 20mg A02BC05 NEXMEZOL 20 MG,

gastroresistentne tablett,

56TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1338027 esomeprasool, 40mg A02BC05 NEXMEZOL 40 MG,

gastroresistentne tablett,

56TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1011665 etanertsept, 25mg L04AB01 ENBREL, süstelahuse pulber

ja lahusti, 4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või

valulikkus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1265600 etanertsept, 25mg L04AB01 ENBREL, süstelahus süstlis,

4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja

ekstraartikulaarne



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1265644 etanertsept, 50mg L04AB01 ENBREL, süstelahus süstlis,

4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1460191 etanertsept, 50mg L04AB01 ENBREL, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1708680 etanertsept, 50mg L04AB01 BENEPALI, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Samsung Bioepis NL

B.V.

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine

1787632 everoliimus, 10mg L01XE10 EVEROLIMUS NORAMEDA,

tablett, 30TK

UAB Norameda 100 C78-C78, C25-C25,

C34-C34, C16-C20

Onkoloog patsientidele, kellel

ravi alustamise

näidustatus

everoliimusega on

hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 2 onkoloogi)

poolt vastavaks

järgmistele

kriteeriumidele:

diagnoositud

kaugelearenenud

kõrgelt

diferentseerunud

(täielikult)

mitteresetseeritav

progresseeruva kuluga

seedetraktist, kopsust

või pankreasest

lähtunud

neuroendokriinne

kasvaja ning

süsteemne keemiaravi

ja/või ravi

somatostatiini

analoogiga on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks

1748325 febuksostaat, 120mg M04AA03 FEBUXOSTAT MYLAN,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Mylan S.A.S 75 M10-M10 juhul, kui allopurinool

on vastunäidustatud

või talumatu

(põhjustab ravi

katkestama sundivaid

või annuse tõstmist

takistavaid

kõrvaltoimeid)

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748291 febuksostaat, 80mg M04AA03 FEBUXOSTAT MYLAN,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Mylan S.A.S 50

75 M10-M10 juhul, kui allopurinool

on vastunäidustatud

või talumatu

(põhjustab ravi

katkestama sundivaid

või annuse tõstmist

takistavaid

kõrvaltoimeid)

1796991 formoterool+beklometa

soon, 6mcg+100mcg

1annust

R03AK08 FOSTER NEXTHALER,

inhalatsioonipulber,

180annust 1TK

Chiesi

Pharmaceuticals

GmbH

75 J45-J45

50

75 J43-J44 Pulmonoloog esmane III-IV staadiumi

kroonilise obstruktiivse

kopsuhaigusega

patsientidele, kellel on

viimase 3 aasta

jooksul esinenud

vähemalt 3 süsteemse

glükokortikoidiga

ravitud haiguse

ägenemist

1742778 formoterool+budesonii

d, 4,5mcg+160mcg

1annuses

R03AK07 AIRBUFO FORSPIRO,

annustatud

inhalatsioonipulber, 60annust

1TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

75 J43-J44 Pulmonoloog esmane III-IV staadiumi

kroonilise obstruktiivse

kopsuhaigusega

patsientidele, kellel on

viimase 3 aasta

jooksul esinenud

vähemalt 3 süsteemse

glükokortikoidiga

ravitud haiguse

ägenemist

75 J45-J45

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1699724 isavukonasool, 100mg J02AC05 CRESEMBA, kõvakapsel,

14TK

Basilea Pharmaceutica

Deutschland GmbH

100 B46-B46 kui ravi on alustatud

haiglas

100 B44-B44 kui ravi

vorikonasooliga on

olnud ebaefektiivne või

vastunäidustatud ning

ravi on alustatud

haiglas

1783830 isokonasool+diflukortol

oon, 10mg+1mg 1g

D01AC80 TRAVOCORT, kreem, 30g

1TK

First Pharma OÜ 50

1746378 ivabradiin, 5mg C01EB17 IVABRADINE ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 56TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

1746446 ivabradiin, 7,5mg C01EB17 IVABRADINE ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 56TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

1683750 kvetiapiin, 150mg N05AH04 QUETIAPINE ACCORD,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 60TK

Accord Healthcare

B.V.

100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater kui risperidoon on

ebaefektiivne,

vastunäidustatud või

põhjustab 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

1748101 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)

1642980 perindopriil+amlodipiin,

 4mg+5mg

C09BB04 PRIAMLO 4MG/5MG, tablett,

30TK

Zentiva k.s. 75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

50

1643048 perindopriil+amlodipiin,

 8mg+10mg

C09BB04 PRIAMLO 8MG/10MG,

tablett, 30TK

Zentiva k.s. 50

75 I20-I20, I50-I50, 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

1643026 perindopriil+amlodipiin,

 8mg+5mg

C09BB04 PRIAMLO 8MG/5MG, tablett,

30TK

Zentiva k.s. 50

75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

1750856 pirfenidoon, 267mg L04AX05 ESBRIET, õhukese

polümeerikattega tablett,

252TK

Roche Registration

GmbH

100 J84.1-J84.1 Pulmonoloog patsientidele, kelle

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=50% eeldatavast.

Soodustus ei hõlma

nintedaniibi ja

pirfenidooni

kombinatsioonravi.

1766347 pregabaliin, 150mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

14TK

Medochemie Ltd. 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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766370 pregabaliin, 150mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

56TK

Medochemie Ltd. 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

1766415 pregabaliin, 300mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

14TK

Medochemie Ltd. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766303 pregabaliin, 75mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

56TK

Medochemie Ltd. 100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

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

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1758102 rosuvastatiin+esetimiib

, 20mg+10mg

C10BA06 ROSAZIMIB, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Krka, d.d., Novo mesto 50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719031 seleksipaag, 1000mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Pulmonoloog,

Reumatoloog,

Kardioloog,

Pediaater

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719042 seleksipaag, 1200mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Pediaater,

Reumatoloog,

Pulmonoloog

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719053 seleksipaag, 1400mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Pulmonoloog,

Reumatoloog,

Kardioloog,

Pediaater

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719064 seleksipaag, 1600mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Pulmonoloog,

Reumatoloog,

Pediaater

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1718973 seleksipaag, 200mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Reumatoloog,

Pediaater,

Pulmonoloog

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1718984 seleksipaag, 200mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

140TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Reumatoloog,

Pediaater,

Pulmonoloog

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719008 seleksipaag, 400mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Reumatoloog,

Pulmonoloog,

Kardioloog,

Pediaater

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719019 seleksipaag, 600mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Pulmonoloog,

Reumatoloog,

Pediaater,

Kardioloog

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1719020 seleksipaag, 800mcg B01AC27 UPTRAVI, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

JANSSEN-CILAG

INTERNATIONAL NV

100 I27.0-I27.0 Pulmonoloog,

Reumatoloog,

Pediaater,

Kardioloog

NYHA III kl

idiopaatilise,

süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni

kombineeritud raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel, kui haiguse

kontrolli all hoidmiseks

ei piisa

endoteliiniretseptori

antagonistist (ERA) ja

5. tüüpi

fosfodiesteraasi (PDE-

5) inhibiitorist

1755378 sildenafiil, 20mg G04BE03 SILUNGO, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

UAB NORAMEDA 50 I27.0-I27.0 Pediaater,

Pulmonoloog,

Kardioloog,

Reumatoloog

100 I27.0-I27.0 Pediaater,

Kardioloog,

Reumatoloog,

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1795877 tolterodiin, 2mg G04BD07 UROFLOW 2 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

First Pharma OÜ 50

1786833 venlafaksiin, 150mg N06AX16 ALVENTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

First Pharma OÜ 50



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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1695090 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus süstlis,

0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või

valulikkus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1715251 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus pen-

süstlis, 0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme

funktsionaalne



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1742251 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1742295 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1777305 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus süstlis,

0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Pediaater,

Gastroenteroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1777338 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

suukaudne

metotreksaat doosis

15 mg/m2 (või

süsteemse

glükokortikoidiga

algannuses 1–2

mg/kg/die suu kaudu,

ainult suukaudsest

manustamisest

soovitud raviefekti

puudumisel vajaduse

korral lisaks 10–30

mg/kg/dosi

intravenoosse

pulssravina

süsteemsete

nähtudega

haigusvormi korral) ei

ole 3 kuu jooksul olnud

tõhus või talutav.

Patsient vastab

järgmistele

tingimustele:

süsteemne,

polüartrikulaarne,

laienev

oligoartrikulaarne,

psoriaatiline,

entesopaatiline või

muu artriidi (JIA

klassifikatsiooni alusel

artriidid, mille puhul

esineb mitme

haigusvormi

tunnuseid)

haigusvorm; viimase 6

kuu jooksul vähemalt 5

liigesel turse ning

vähemalt 3 liigesel

liikuvuse piiratus või

valulikkus või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

süsteemsete nähtude

esinemine



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H20.1-H20.1, H44.1-

H44.1, H20.0-H20.0,

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI>=10



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valu-

ja põletikuvastase

ravimiga

maksimaalses

raviannuses või

(perifeerse artriidi või

entesopaatia korral)

vähemalt 2 steroidi

injektsiooniga ja

vähemalt 2 psoriartriidi

ravis kasutatava

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

maksimaalses

annuses mono- või

kombineeritud

teraapiana (sh

metotreksaat kuni 25

mg nädalas) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

vähemalt 4 tugeva

valulikkusega enteesi

ja/või tõsine

ekstraartikulaarne ja

ekstraspinaalne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 maksimaalses

annuses mittesteroidse

valu- ja

põletikuvastase

ravimiga (perifeerse

artriidi korral vähemalt

4 kuu jooksul

sulfasalasiini 2,0 g/die

või teis(t)e

sünteetilis(t)e haigust

modifitseeriva(te)

ravimi(te)ga

adekvaatses annuses

ja perifeerse artriidi

ja/või entesiitide korral

kahekordse lokaalse

glükokortikosteroidideg

a süsteraviga) on

osutunud ebatõhusaks

või talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

modifitseeritud New

Yorgi diagnostika-

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv; mõõdukas-

kõrge haiguse

aktiivsus vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1619175 ensalutamiid, 40mg L02BB04 XTANDI, pehmekapsel,

112TK

Astellas Pharma

Europe B.V.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

heas üldseisundis

(ECOG 0-1 või

valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda ravi

abiraterooniga.

Soodustus kehtib

patsientidele, kelle ravi

ensalutamiidi sisaldava

ravimpreparaadiga on

välja kirjutatud enne

01.01.2020. a.

1557435 ulipristaal, 5mg G03XB02 ESMYA, tablett, 28TK Gedeon Richter Plc. 50

75 D25-D25 Günekoloog patsientidele, kes

soovivad rasestuda või

kellele on kirurgiline

ravi vastunäidustatud

ning kirurgilise ravi

eelselt fibroomi

mõõtmete

vähendamiseks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1704181 valsartaan+sakubitriil,

102,8mg+97,2mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 Kardioloog, Sisearst esmane täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=35%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud

Euroopa ravijuhendi

järgse AKE-inhibiitori

või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1704147 valsartaan+sakubitriil,

25,7mg+24,3mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 Kardioloog, Sisearst esmane täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=35%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud

Euroopa ravijuhendi

järgse AKE-inhibiitori

või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1704169 valsartaan+sakubitriil,

51,4mg+48,6mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 Kardioloog, Sisearst esmane täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=35%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud

Euroopa ravijuhendi

järgse AKE-inhibiitori

või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad



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

1064472 amantadiin, 100mg N04BB01 PK-MERZ 100 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Merz Pharmaceuticals

GmbH

50

100 G20-G20 Neuroloog esmane

1005848 amitriptüliin, 50mg N06AA09 SAROTEN RETARD,

toimeainet prolongeeritult

vabastav kõvakapsel, 100TK

H. LUNDBECK A/S 75 G62.0-G62.0, G63-

G63

50

100 F32.2-F32.3, F70-

F79, F11.4-F11.7,

F18.4-F18.7, F20-

F29, F12.4-F12.7,

F16.4-F16.7, F19.4-

F19.7, F33.2-F33.3,

F14.4-F14.7, F00-

F09, F60.3-F60.3,

F13.4-F13.7, F10.4-

F10.7, F17.4-F17.7,

F15.4-F15.7, F30-

F31

Psühhiaater esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1190865 atomoksetiin, 60mg N06BA09 STRATTERA, kõvakapsel,

28TK

Eli Lilly Holdings

Limited

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

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid 

1072279 diklofenak, 150mg M01AB05 DICLOFENAC-RATIOPHARM

UNO, toimeainet

modifitseeritult vabastav

tablett, 20TK

ratiopharm GmbH 50

75 M30-M35, M05-

M08, M45-M46

75 M15-M19 63,00

100 C00-D48

1481240 donepesiil, 10mg N06DA02 DIVARE 10MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Zentiva k.s. 50

1481105 donepesiil, 5mg N06DA02 DIVARE 5MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Zentiva k.s. 50

1400870 drospirenoon+etünüülö

stradiool, 3mg+0,03mg

G03AA12 MIDIANA, õhukese

polümeerikattega tablett,

21TK

Gedeon Richter Plc. 75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50

1615700 enalapriil+hüdrokloroti

asiid, 20mg+12,5mg

C09BA02 CO-RENITEC, tablett, 28TK First Pharma OÜ 75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

50

1127843 etorikoksiib, 120mg M01AH05 ARCOXIA, õhukese

polümeerikattega tablett, 7TK

Merck Sharp & Dohme

OÜ

50

1127854 etorikoksiib, 90mg M01AH05 ARCOXIA, õhukese

polümeerikattega tablett, 7TK

Merck Sharp & Dohme

OÜ

50

1318733 karvedilool, 12,5mg C07AG02 AVEDOL, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmaceutical Works

Polpharma S.A.

50

75 I50-I50, I47-I49

1318755 karvedilool, 25mg C07AG02 AVEDOL, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmaceutical Works

Polpharma S.A.

50

75 I50-I50, I47-I49

1318711 karvedilool, 6,25mg C07AG02 AVEDOL, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmaceutical Works

Polpharma S.A.

75 I50-I50, I47-I49

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1408597 losartaan+hüdrokloroti

asiid, 50mg+12,5mg

C09DA01 LOSARTAN

HYDROCHLOROTHIAZIDE

ACTAVIS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Actavis Group PTC ehf 50

75 I10-I13, I15-I15

1583636 memantiin, 10mg N06DX01 COGNOMEM, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva k.s. 50

1296592 metoprolool, 100mg C07AB02 METOPROLOL

POLPHARMA 100, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 28TK

Pharmaceutical Works

Polpharma S.A.

50

75 I47-I49, I50-I50, I20-

I20, I10-I13, I15-I15

1296491 metoprolool, 50mg C07AB02 METOPROLOL

POLPHARMA 50, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 28TK

Pharmaceutical Works

Polpharma S.A.

50

75 I47-I49, I50-I50, I20-

I20, I10-I13, I15-I15

1730764 oksübutüniin, 5mg G04BD04 DRIPTANE, tablett, 60TK Globalex Pharma OÜ 50

75 N31-N31 Pediaater,

Neuroloog, Uroloog

esmane

1295984 perindopriil+indapamiid

, 2mg+0,625mg

C09BA04 PRENEWEL, tablett, 60TK Krka, d.d. Novo mesto 50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

1505157 rosuvastatiin, 10mg C10AA07 ROSUVASTATIN ACTAVIS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Actavis Group PTC ehf 100 N18-N18 alates III staadiumist

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

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1505179 rosuvastatiin, 10mg C10AA07 ROSUVASTATIN ACTAVIS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Actavis Group PTC ehf 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

100 N18-N18 alates III staadiumist

50

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

1505236 rosuvastatiin, 20mg C10AA07 ROSUVASTATIN ACTAVIS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Actavis Group PTC ehf 50

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

100 N18-N18 alates III staadiumist

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

1505258 rosuvastatiin, 20mg C10AA07 ROSUVASTATIN ACTAVIS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Actavis Group PTC ehf 50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

100 N18-N18 alates III staadiumist

75 E78-E78 kui dieetravi järgselt ei

ole kolesterooli

sisaldus veres

vähenenud alla 8,0

mmol/l

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

1731136 rosuvastatiin+perindop

riil+indapamiid,

1,25mg+4mg+10mg

C10BX13 ROXIPER, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

KRKA d.d., Novo

mesto

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

kui samaaegselt on

täidetud rosuvastatiini

kõrgema

soodusmääraga (75%

või 100%)

väljakirjutamise

tingimused

50

1731259 rosuvastatiin+perindop

riil+indapamiid,

10mg+8mg+2,5mg

C10BX13 ROXIPER, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

KRKA d.d., Novo

mesto

50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

kui samaaegselt on

täidetud rosuvastatiini

kõrgema

soodusmääraga (75%

või 100%)

väljakirjutamise

tingimused

1678170 sotalool, 80mg C07AA07 SOTAHEXAL 80 MG, tablett,

50TK

First Pharma OÜ 50

75 I47-I49


