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EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU
 

 

Lisatakse read järgmises sõnastuses:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1698127 alirokumab, 150mg

1ml

C10AX14 PRALUENT, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 2TK

Sanofi-Aventis Groupe 75 E78.0-E78.0 Kardioloog esmane kroonilise perekondliku

hüperkolesteroleemia

raviks

dokumenteeritud

ateroskleroosiga

patsientidele, kui

varasem ravi

maksimaalselt

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

on osutunud

ebapiisavaks või on

need ravimid olnud

vastunäidustatud ning

patsiendi LDL-C

väärtus on  >=3,0

mmol/L.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 I25.2-I25.2, I21-I21,

I22-I22

Kardioloog esmane ravi alustamine ägeda

südamelihase infarkti

järgselt (möödunud

<=12 kuud)

kombinatsioonis statiini

ja esetimiibiga

patsientidel, kellel

vaatamata 1-3 kuud

kestnud ravile

maksimaalses

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

ei ole saavutatud LDL-

kolesterooli

eesmärkväärtust

(<1,4mmol/L) ning

patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol/L või

kellele statiin/esetimiib

on vastunäidustatud

ning patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1698150 alirokumab, 75mg 1ml C10AX14 PRALUENT, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 2TK

Sanofi-Aventis Groupe 75 E78.0-E78.0 Kardioloog esmane kroonilise perekondliku

hüperkolesteroleemia

raviks

dokumenteeritud

ateroskleroosiga

patsientidele, kui

varasem ravi

maksimaalselt

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

on osutunud

ebapiisavaks või on

need ravimid olnud

vastunäidustatud ning

patsiendi LDL-C

väärtus on  >=3,0

mmol/L.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 I25.2-I25.2, I21-I21,

I22-I22

Kardioloog esmane ravi alustamine ägeda

südamelihase infarkti

järgselt (möödunud

<=12 kuud)

kombinatsioonis statiini

ja esetimiibiga

patsientidel, kellel

vaatamata 1-3 kuud

kestnud ravile

maksimaalses

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

ei ole saavutatud LDL-

kolesterooli

eesmärkväärtust

(<1,4mmol/L) ning

patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol/L või

kellele statiin/esetimiib

on vastunäidustatud

ning patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol

1850060 aselaiinhape, 200mg

1g

D10AX03 SKINOREN, kreem, 30g 1TK UAB Ideal Trade Links 50

1827064 beetahistiin, 24mg N07CA01 BETASERC, tablett, 60TK UAB "Lex ano" 50 H81-H81

1804115 bisoprolool, 10mg C07AB07 BISOPROLOL ZENTIVA,

tablett, 30TK

Zentiva k.s. 75 I10-I13, I15-I15, I20-

I20, 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

1814699 darolutamiid, 300mg L02BB06 NUBEQA, õhukese

polümeerikattega tablett,

112TK

Bayer AG 100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog konsiiliumi (kaks

onkoloogi ja uroloog)

otsuse alusel

mittemetastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

heas üldseisundis

(ECOG 0-1)

patsientidele, kellel on

kõrge risk

(PSADT<=10 kuud)

metastaatilise haiguse

tekkeks ja kes ei ole

saanud eelnevalt ravi

teise põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga või on see

ravi katkestatud

kõrvaltoimete tõttu.

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

darolutamiidiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1.01.2022. a

1808748 deksametasoon, 20mg H02AB02 NODEXON, tablett, 20TK UAB Norameda 50

100 T86-T86, C00-D48,

Z94-Z94

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Allergoloog-

immunoloog,

Pediaater,

Dermatoveneroloog

100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Pediaater,

Endokrinoloog

esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1808669 deksametasoon, 4mg H02AB02 NODEXON, tablett, 20TK UAB Norameda 100 T86-T86, C00-D48,

Z94-Z94

100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Endokrinoloog,

Pediaater

esmane

50

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Allergoloog-

immunoloog,

Pediaater,

Dermatoveneroloog

1808704 deksametasoon, 8mg H02AB02 NODEXON, tablett, 20TK UAB Norameda 100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Pediaater,

Endokrinoloog

esmane

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Pediaater,

Allergoloog-

immunoloog,

Dermatoveneroloog

50

100 T86-T86, C00-D48,

Z94-Z94

1830574 esomeprasool, 20mg A02BC05 NEXIUM, gastroresistentne

tablett, 28TK

UAB "Lex ano" 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

1821237 flukonasool, 150mg J02AC01 FLUCONAZOLE

VITABALANS, tablett, 2TK

Vitabalans Oy 100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

kaasasündinud või

omandatud

immuunpuudulikkuseg

a (pahaloomulise

kasvaja raviga,

organsiirdamise järgse

seisundiga, HIV-tõve,

aplastilise aneemia või

süsteemse

sidekoehaigusega)

seotud mükoosi raviks

ja profülaktikaks

50

1821248 flukonasool, 150mg J02AC01 FLUCONAZOLE

VITABALANS, tablett, 4TK

Vitabalans Oy 50

100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

kaasasündinud või

omandatud

immuunpuudulikkuseg

a (pahaloomulise

kasvaja raviga,

organsiirdamise järgse

seisundiga, HIV-tõve,

aplastilise aneemia või

süsteemse

sidekoehaigusega)

seotud mükoosi raviks

ja profülaktikaks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1808603 formoterool+budesonii

d, 9mcg+320mcg

1annuses

R03AK07 AIRBUFO FORSPIRO,

annustatud

inhalatsioonipulber, 60annust

1TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

75 J45-J45

75 J43-J44 Pulmonoloog esmane C-D staadiumi

kroonilise obstruktiivse

kopsuhaigusega

patsientidele, kellel

eosinofiilide arv

perifeerses veres on

>=100 rakku/L ning

kellel on esinenud

vähemalt 1

hospitaliseerimist

vajanud ägenemine

viimase 12 kuu jooksul

või vähemalt 2

mõõdukat või

raskemat ägenemist

viimase 12 kuu

jooksul, mis vajasid

ravi antibiootikumide

või suukaudse

glükokortikosteroidiga

1716993 glatirameeratsetaat,

40mg 1ml

L03AX13 REMUREL, süstelahus

süstlis, 1ml 12TK

Zentiva k.s. 100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (3

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemiste ja

remissioonidega

kulgeva hulgiskleroosi

raviks

1830529 hüdroksüklorokviin,

200mg

P01BA02 PLAQUENIL, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UAB "Lex ano" 75 M45-M46, M08-

M08, M30-M35,

M05-M06

Reumatoloog,

Pediaater

esmane

50

7018017 imikute toitesegu, Aptamil Pepti Syneo, pulber,

450g N12

Nutricia Cuijk bv 75 K52.2-K52.2, L20.8-

L20.8, K90.4-K90.4,

L27.2-L27.2

1,00

1749821 kariprasiin, 1,5mg N05AX15 REAGILA, kõvakapsel, 28TK Gedeon Richter Plc. 100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater

1749922 kariprasiin, 3mg N05AX15 REAGILA, kõvakapsel, 28TK Gedeon Richter Plc. 100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1750025 kariprasiin, 4,5mg N05AX15 REAGILA, kõvakapsel, 28TK Gedeon Richter Plc. 100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater

1750104 kariprasiin, 6mg N05AX15 REAGILA, kõvakapsel, 28TK Gedeon Richter Plc. 100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater

1832486 mebendasool, 100mg P02CA01 VERMOX 100 MG, tablett,

6TK

UAB "Lex ano" 50

1807578 mesalasiin, 1g A07EC02 YALDIGO, rektaalsuposiit,

30TK

Tillotts Pharma AB 50

75 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

1847651 metotreksaat, 2,5mg L04AX03 TREXAN, tablett, 100TK UAB Ideal Trade Links 75 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

100 C00-D48 Hematoloog,

Onkoloog, Pediaater

– hematoloog-

onkoloog

50

75 M45-M46, M30-

M35, M05-M08

Reumatoloog,

Pediaater

1820135 mometasoon, 50mcg

1annust

R01AD09 NASONEX, ninasprei,

suspensioon, 140annust 1TK

UAB "Lex ano" 75 J30-J30 17,00

50

1845514 ofatumumab, 20mg L01XC10 KESIMPTA,

süstesuspensioon pen-süstlis,

1TK

Novartis Ireland

Limited

100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (kolme

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

hulgiskleroosi raviks

patsientidele, keda on

varem ravitud

vähemalt kahe

esmavaliku ravimiga

(beetainterferoon,

glatirameeratsetaat,

teriflunomiid või

dimetüülfumaraat) ja

kellel vaatamata

eelnevale ravile on

viimase aasta jooksul

esinenud vähemalt

kaks olulist ägenemist



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1352551 omeprasool, 40mg A02BC01 OMEPRAZOLE STADA 40

MG, gastroresistentne

kõvakapsel, 30TK

Stada Arzneimittel AG 50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

1855155 paroksetiin, 20mg N06AB05 SEROXAT, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UAB Ideal Trade Links 100 F33.2-F33.3, F32.2-

F32.3

Psühhiaater esmane

50

1845020 perindopriil, 4mg C09AA04 PRENESSA, tablett, 90TK First Pharma OÜ 50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

1810897 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

4mg+5mg+1,25mg

C09BX01 PRINDAL, tablett, 30TK Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15

1811045 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

8mg+10mg+2,5mg

C09BX01 PRINDAL, tablett, 30TK Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15

1810987 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

8mg+5mg+2,5mg

C09BX01 PRINDAL, tablett, 30TK Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15

1811124 posakonasool, 100mg J02AC04 POSACONAZOLE STADA,

gastroresistentne tablett,

24TK

Stada Arzneimittel AG 100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

vereloome tüvirakkude

siirdamisega seotud

transplantaat-

peremehe-vastu

haiguse, ägeda

müeloidse leukeemia,

ägeda lümfoblastse

leukeemia või

müelodüsplastilise

sündroomi

intensiivsest

keemiaravist tingitud

mükoosi profülaktikaks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1848371 pregabaliin, 150mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

56TK

UAB Ideal Trade Links 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

75 G63.2-G63.2 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

1848438 risankizumab, 150mg L04AC18 SKYRIZI, süstelahus pen-

süstlis, 1TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

patsientidele, kellele

on TNF-alfa inhibiitori

kasutamine

vastunäidustatud ning

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1845446 risdiplaam, 0,75mg

1ml

M09AX10 EVRYSDI, suukaudse lahuse

pulber, 80ml 1TK

Roche Registration

GmbH

100 G12.0-G12.0,

G12.1-G12.1

Neuroloog 19,00 geneetiliselt kinnitatud

5q spinaalse

lihasatroofia raviks

patsiendile, kellel on

määratud kuni 3 SMN2

geenikoopiat ja

diagnoositud I, II või III

tüüpi SMA ning kes on

ravi alustamisel alla

19-aastane ning ei

vaja püsiventilatsiooni.

Ravi alustamise ja

lõpetamise otsuse on

langetanud arstide

eksperdikomisjon

(kaks lasteneuroloogi

ja geneetik) ning

patsient on SMA

ravimise kogemusega

lasteneuroloogi või

neuroloogi jälgimisel.

Ravivastuse

hindamine toimub iga

kolme kuu tagant. Ravi

lõpetatakse

püsiventilatsiooni

vajaduse tekkel või kui

ilmneb motoorsete

funktsioonide kliiniliselt

oluline halvenemine

mõõdetuna motoorsete

funktsioonide

hindamise skaalal (I

tüübi korral HINE-2 või

CHOP-INTEND ning II-

III tüübi korral MFM32,

RULM või HFMSE

alusel).



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1666021 ruksolitiniib, 10mg L01EJ01 JAKAVI, tablett, 56TK Novartis Europharm

Limited

100 D45-D45 Hematoloog,

Onkoloog

esmane täiskasvanud

patsientidele, kes on

resistentsed või ei talu

hüdroksüuureat

1831968 sertraliin, 50mg N06AB06 ZOLOFT, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

UAB "Lex ano" 50

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

F32.3

Psühhiaater esmane

1725263 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB TEVA,

kõvakapsel, 28TK

Teva B.V. 100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1759103 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB SANDOZ,

kõvakapsel, 28TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1776854 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB MYLAN,

kõvakapsel, 28TK

Mylan Ireland Limited 100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1725308 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB TEVA,

kõvakapsel, 28TK

Teva B.V. 100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1759169 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB SANDOZ,

kõvakapsel, 28TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1776876 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB MYLAN,

kõvakapsel, 28TK

Mylan Ireland Limited 100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

1716522 timolool+travoprost,

5mg+40mcg 1ml

S01ED81 TRAVOPROST/TIMOLOL

STADA, silmatilgad, lahus,

2.5ml 1TK

Stada Arzneimittel AG 50

100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

1839191 tisanidiin, 2mg M03BX02 SIRDALUD, tablett, 30TK UAB "Lex ano" 75 G82-G82, G81-G81

50

1854952 tisanidiin, 4mg M03BX02 SIRDALUD, tablett, 30TK UAB Ideal Trade Links 50

75 G81-G81, G82-G82

1852512 torasemiid, 100mg C03CA04 TORASEMIDE HEXAL 100

MG, tablett, 30TK

UAB Ideal Trade Links 50

1854985 torasemiid, 200mg C03CA04 TORASEMIDE HEXAL 200

MG, tablett, 30TK

UAB Ideal Trade Links 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1798050 travoprost, 40mcg 1ml S01EE04 TRAVOPROST ELVIM,

silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK

SIA Elvim 100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

50

1818604 triptoreliin, 22,5mg L02AE04 DIPHERELINE 22,5 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastava süstesuspensiooni

pulber ja lahusti, 1TK

Ipsen Pharma 100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog lokaalse või lokaalselt

levinud kõrge riskiga

eesnäärmevähiga

patsientidele (kliiniline

staadium >=T2c või

Gleasoni skoor 8-10

või PSA >=20 ng/ml

või regionaalsete

lümfisõlmede haaratus

või positiivne

resektsioonipiir)

multimodaalse ravi

osana kuni 2 aasta

vältel

50

75 E22.8-E22.8 Endokrinoloog,

Pediaater



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1462395 ustekinumab, 90mg

1ml

L04AC05 STELARA, süstelahus süstlis,

0.5ml 1TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

patsientidele, kellele

on TNF-alfa inhibiitori

kasutamine

vastunäidustatud ning

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele.

Lisaks laieneb

soodustus

patsientidele, kelle ravi

ustekinumabiga on

haigekassa rahastusel

alustatud enne

01.01.2022



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1462407 ustekinumab, 90mg

1ml

L04AC05 STELARA, süstelahus süstlis,

1ml 1TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

patsientidele, kellele

on TNF-alfa inhibiitori

kasutamine

vastunäidustatud ning

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele.

Lisaks laieneb

soodustus

patsientidele, kelle ravi

ustekinumabiga on

haigekassa rahastusel

alustatud enne

01.01.2022

1847831 varfariin, 3mg B01AA03 MAREVAN, tablett, 100TK UAB Ideal Trade Links 100 I80-I82, Z95.2-

Z95.2, I26-I26, T82-

T82, I67.6-I67.6,

I27.0-I27.0

75 I47-I49

50

1798601 VIII hüübimisfaktor,

2000RÜ

B02BD02 ESPEROCT, süstelahuse

pulber ja lahusti, 1TK

Novo Nordisk A/S 100 D66-D66 Pediaater,

Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1829752 östradiool, 2mg G03CA03 ESTROFEM, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

UAB "Lex ano" 100 E89.4-E89.4, E28.3-

E28.3, E23.0-E23.0,

Q96-Q97

Günekoloog,

Endokrinoloog

esmane 50,00 kui haigus on

diagnoositud enne 40.

eluaastat ning patsient

on alla 50. eluaasta

vana

50

1848393 östradiool, 2mg G03CA03 ESTROFEM, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

UAB Ideal Trade Links 50

100 E89.4-E89.4, E28.3-

E28.3, E23.0-E23.0,

Q96-Q97

Günekoloog,

Endokrinoloog

esmane 50,00 kui haigus on

diagnoositud enne 40.

eluaastat ning patsient

on alla 50. eluaasta

vana



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

1734768 abirateroon, 500mg L02BX03 ZYTIGA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või 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

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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 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 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

1816398 adalimumab, 20mg

0.4ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus süstlis,

0.4ml 2TK

Sandoz GmbH 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 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 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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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

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

1695090 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus süstlis,

0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

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

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 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 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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

1715251 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus pen-

süstlis, 0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

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 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 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

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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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

1742251 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 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 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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

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

1742295 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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 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

1777305 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus süstlis,

0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 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

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 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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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

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

1777338 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 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 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 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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 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

1792571 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 IDACIO, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH

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

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 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 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 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 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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610536 atomoksetiin, 10mg N06BA09 ATOMINEX 10MG,

kõvakapsel, 56TK

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

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 (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610615 atomoksetiin, 18mg N06BA09 ATOMINEX 18MG,

kõvakapsel, 56TK

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

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 (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610693 atomoksetiin, 25mg N06BA09 ATOMINEX 25 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

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 (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610772 atomoksetiin, 40mg N06BA09 ATOMINEX 40 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

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 (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610851 atomoksetiin, 60mg N06BA09 ATOMINEX 60 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

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 (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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

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

1649000 empagliflosiin, 10mg A10BK03 JARDIANCE, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 I50-I50 patsiendile, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea 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

1649134 empagliflosiin, 25mg A10BK03 JARDIANCE, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

50



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

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või 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

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



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 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

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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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

1748482 etanertsept, 25mg L04AB01 ERELZI, süstelahus süstlis,

4TK

Sandoz GmbH 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

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 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 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 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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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



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, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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

1460191 etanertsept, 50mg L04AB01 ENBREL, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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



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

1748527 etanertsept, 50mg L04AB01 ERELZI, süstelahus süstlis,

4TK

Sandoz GmbH 100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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 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

1748561 etanertsept, 50mg L04AB01 ERELZI, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Sandoz GmbH 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

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 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 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



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 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

1693256 evolokumab, 140mg

1ml

C10AX13 REPATHA, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Amgen Europe B.V. 75 E78.0-E78.0 Kardioloog esmane kroonilise perekondliku

hüperkolesteroleemia

raviks

dokumenteeritud

ateroskleroosiga

patsientidele, kui

varasem ravi

maksimaalselt

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

on osutunud

ebapiisavaks või on

need ravimid olnud

vastunäidustatud ning

patsiendi LDL-C

väärtus on  >=3,0

mmol/L.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 I25.2-I25.2, I21-I21,

I22-I22

Kardioloog esmane ravi alustamine ägeda

südamelihase infarkti

järgselt (möödunud

<=12 kuud)

kombinatsioonis statiini

ja esetimiibiga

patsientidel, kellel

vaatamata 1-3 kuud

kestnud ravile

maksimaalses

talutavas annuses

statiini ja esetimiibiga

ei ole saavutatud LDL-

kolesterooli

eesmärkväärtust

(<1,4mmol/L) ning

patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol/L või

kellele statiin/esetimiib

on vastunäidustatud

ning patsiendi LDL-C

väärtus on seejuures

>=3,0 mmol



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1299551 lenalidomiid, 10mg L04AX04 REVLIMID, kõvakapsel, 21TK Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

kolme hematoloogi)

otsuse alusel

isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog

1747762 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog

1766000 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 100 C90-C90 Hematoloog

1780411 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

1806072 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 C90-C90 Hematoloog

1747784 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog

1748202 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766022 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 100 C90-C90 Hematoloog

1780433 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

1806094 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 C90-C90 Hematoloog

1747807 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog

1748257 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog

1766066 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 100 C90-C90 Hematoloog

1780455 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

1806139 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1299540 lenalidomiid, 5mg L04AX04 REVLIMID, kõvakapsel, 21TK Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG

100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

kolme hematoloogi)

otsuse alusel

isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

1747740 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog

1748101 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog

1765964 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 100 C90-C90 Hematoloog

1780376 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

1780398 lenalidomiid, 7,5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1733071 linagliptiin+empagliflosi

in, 5mg+10mg

A10BD19 GLYXAMBI, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1733161 linagliptiin+empagliflosi

in, 5mg+25mg

A10BD19 GLYXAMBI, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1687136 metformiin+empagliflos

iin, 1000mg+12,5mg

A10BD20 SYNJARDY, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

50

75 E14-E14, E11-E11 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1686955 metformiin+empagliflos

iin, 1000mg+5mg

A10BD20 SYNJARDY, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 E14-E14, E11-E11 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

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

1687046 metformiin+empagliflos

iin, 850mg+12,5mg

A10BD20 SYNJARDY, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

75 E11-E11, E14-E14 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

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

1686865 metformiin+empagliflos

iin, 850mg+5mg

A10BD20 SYNJARDY, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Boehringer Ingelheim

International GmbH

50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

75 E11-E11, E14-E14 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1396335 metüülfenidaat, 10mg N06BA04 MEDIKINET XL 10MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 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

1313569 metüülfenidaat, 18mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 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

1396368 metüülfenidaat, 20mg N06BA04 MEDIKINET XL 20MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 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

1396391 metüülfenidaat, 30mg N06BA04 MEDIKINET XL 30MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 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

1313581 metüülfenidaat, 36mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 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

1395266 metüülfenidaat, 40mg N06BA04 MEDIKINET XL 40MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG

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 esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1313660 metüülfenidaat, 54mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 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



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 esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.

1675571 nintedaniib, 100mg L01EX09 OFEV, pehmekapsel, 60TK Boehringer Ingelheim

International GmbH

100 J67-J67, J84.1-

J84.1, M34.8-M34.8,

J84.8-J84.8, J84.9-

J84.9

Pulmonoloog konsiiliumi (kahe

pulmonoloogi ühise)

otsuse alusel

progresseeruva

fenotüübiga teiste

krooniliste

fibroseerivate

interstitsiaalsete

kopsuhaiguste ja

süsteemse skleroosiga

seotud progresseeruva

kuluga fibroseeriva

interstitsiaalse

kopsuhaiguse raviks

patsientidele, kelle

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=45%

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

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=50% eeldatavast.

Soodustus ei hõlma

nintedaniibi ja

pirfenidooni

kombinatsioonravi.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1675593 nintedaniib, 150mg L01EX09 OFEV, pehmekapsel, 60TK Boehringer Ingelheim

International 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.

100 J67-J67, J84.1-

J84.1, M34.8-M34.8,

J84.8-J84.8, J84.9-

J84.9

Pulmonoloog konsiiliumi (kahe

pulmonoloogi ühise)

otsuse alusel

progresseeruva

fenotüübiga teiste

krooniliste

fibroseerivate

interstitsiaalsete

kopsuhaiguste ja

süsteemse skleroosiga

seotud progresseeruva

kuluga fibroseeriva

interstitsiaalse

kopsuhaiguse raviks

patsientidele, kelle

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=45%



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1731978 palbotsikliib, 100mg L01EF01 IBRANCE, kõvakapsel, 21TK Pfizer Europe MA

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1731989 palbotsikliib, 125mg L01EF01 IBRANCE, kõvakapsel, 21TK Pfizer Europe MA

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1731967 palbotsikliib, 75mg L01EF01 IBRANCE, kõvakapsel, 21TK Pfizer Europe MA

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1752410 ribotsikliib, 200mg L01EF02 KISQALI, õhukese

polümeerikattega tablett,

63TK

Novartis Europharm

Limited

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1632877 ruksolitiniib, 5mg L01EJ01 JAKAVI, tablett, 56TK Novartis Europharm

Limited

100 D47.1-D47.1 Hematoloog konsiiliumi (vähemalt 3

hematoloogi) otsuse

alusel primaarse või

sekundaarse

müelofibroosi raviks

keskmise-2 või kõrge

riskiga (IPSS>=2)

patsientidele, kellel

eelnev ravi

hüdroksüuureaga

(annuses vähemalt 2 g

päevas vähemalt 3 kuu

jooksul) on osutunud

ebaefektiivseks või

talumatuks

100 D45-D45 Hematoloog,

Onkoloog

esmane täiskasvanud

patsientidele, kes on

resistentsed või ei talu

hüdroksüuureat



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734421 venetoklaks, 100mg L01XX52 VENCLYXTO, õhukese

polümeerikattega tablett, 7TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 C91.1-C91.1 Hematoloog kombinatsioonis

rituksimabiga

patsientidele, kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühte ravi.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020 ning

kombinatsioonis

obinutuzumabiga

eelnevalt ravimata

patsientidele, kellele

ravi fludarabiinil

baseeruvate

skeemidega on

vastunäidustatud.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2022.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734432 venetoklaks, 100mg L01XX52 VENCLYXTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 C91.1-C91.1 Hematoloog kombinatsioonis

rituksimabiga

patsientidele, kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühte ravi.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020 ning

kombinatsioonis

obinutuzumabiga

eelnevalt ravimata

patsientidele, kellele

ravi fludarabiinil

baseeruvate

skeemidega on

vastunäidustatud.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2022.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734443 venetoklaks, 100mg L01XX52 VENCLYXTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

112TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 C91.1-C91.1 Hematoloog kombinatsioonis

rituksimabiga

patsientidele, kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühte ravi.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020 ning

kombinatsioonis

obinutuzumabiga

eelnevalt ravimata

patsientidele, kellele

ravi fludarabiinil

baseeruvate

skeemidega on

vastunäidustatud.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2022.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734397 venetoklaks, 10mg L01XX52 VENCLYXTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 C91.1-C91.1 Hematoloog kombinatsioonis

rituksimabiga

patsientidele, kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühte ravi.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020 ning

kombinatsioonis

obinutuzumabiga

eelnevalt ravimata

patsientidele, kellele

ravi fludarabiinil

baseeruvate

skeemidega on

vastunäidustatud.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2022.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734410 venetoklaks, 50mg L01XX52 VENCLYXTO, õhukese

polümeerikattega tablett, 7TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 C91.1-C91.1 Hematoloog kombinatsioonis

rituksimabiga

patsientidele, kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühte ravi.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020 ning

kombinatsioonis

obinutuzumabiga

eelnevalt ravimata

patsientidele, kellele

ravi fludarabiinil

baseeruvate

skeemidega on

vastunäidustatud.

Soodustus kehtib

alates 5. ravinädalast

ega laiene

patsientidele, kelle ravi

venetoklaksiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2022.



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

1445284 amlodipiin, 5mg C08CA01 AMLODIPINE VITABALANS,

tablett, 30TK

Vitabalans Oy 75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

50

1445295 amlodipiin, 5mg C08CA01 AMLODIPINE VITABALANS,

tablett, 60TK

Vitabalans Oy 50

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

1114827 budesoniid, 0,2mg

1annust

R03BA02 PULMICORT TURBUHALER,

inhalatsioonipulber,

100annust 1TK

AstraZeneca AB 75 J45-J45

50

1140275 flukonasool, 150mg J02AC01 FLUCONAZOL NYCOMED

150MG, kõvakapsel, 1TK

Takeda Pharma AS 100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

kaasasündinud või

omandatud

immuunpuudulikkuseg

a (pahaloomulise

kasvaja raviga,

organsiirdamise järgse

seisundiga, HIV-tõve,

aplastilise aneemia või

süsteemse

sidekoehaigusega)

seotud mükoosi raviks

ja profülaktikaks

50

1140286 flukonasool, 150mg J02AC01 FLUCONAZOL TAKEDA

150MG, kõvakapsel, 2TK

Takeda Pharma AS 100 B45-B45, B48.2-

B48.2, B37-B37,

B48.8-B48.8, B44-

B44

kaasasündinud või

omandatud

immuunpuudulikkuseg

a (pahaloomulise

kasvaja raviga,

organsiirdamise järgse

seisundiga, HIV-tõve,

aplastilise aneemia või

süsteemse

sidekoehaigusega)

seotud mükoosi raviks

ja profülaktikaks

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1191709 glimepiriid, 2mg A10BB12 MEGLIMID, tablett, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 E14-E14, E11-E11

50

1191787 glimepiriid, 3mg A10BB12 MEGLIMID, tablett, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 E14-E14, E11-E11

50

1191844 glimepiriid, 4mg A10BB12 MEGLIMID, tablett, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 E14-E14, E11-E11

1529579 hüdroksüklorokviin,

200mg

P01BA02 PLAQUENIL, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

First Pharma OÜ 75 M45-M46, M08-

M08, M30-M35,

M05-M06

Pediaater,

Reumatoloog

esmane

50

1700413 ivabradiin, 5mg C01EB17 BIXEBRA, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

50

1700514 ivabradiin, 7,5mg C01EB17 BIXEBRA, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

50

1501063 kandesartaan+hüdrokl

orotiasiid,

16mg+12,5mg

C09DA06 CANDESARTAN

CILEXETIL/HYDROCHLORO

THIAZIDE TEVA, tablett,

28TK

Teva Pharma B.V. 50

75 I10-I13, I15-I15

1544004 kapetsitabiin, 500mg L01BC06 CAPECITABINE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C18-C20 Onkoloog kolorektaalvähi

adjuvantseks ja

palliatiivseks

monokemoteraapiaks

100 C22-C25 Onkoloog biliopankreaatilise

süsteemi kasvajate

adjuvantraviks

50

1188086 klaritromütsiin, 500mg J01FA09 LEKOKLAR XL 500 MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav tablett, 7TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

1472228 levodopa+karbidopa+e

ntakapoon,

75mg+18,75mg+200m

g

N04BA03 STALEVO, õhukese

polümeerikattega tablett,

100TK

Orion Corporation 100 G20-G20 Neuroloog esmane

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1044469 lipaas+amülaas+prote

aas,

10000ühik+8000ühik+

600ühik

A09AA02 KREON 10 000 U,

gastroresistentne kõvakapsel,

20TK

Mylan IRE Healthcare

Limited

50

100 E84-E84 Pulmonoloog,

Pediaater

esmane

1131589 norelgestromiin+etünü

ülöstradiool,

6mg+0,6mg

G03AA13 EVRA, transdermaalne

plaaster, 3TK

Gedeon Richter Plc. 50

1342886 olansapiin, 15mg N05AH03 OLANZAPINE TEVA, suus

dispergeeruv tablett, 28TK

Teva B.V. 50

100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater

1712483 ramipriil+amlodipiin,

10mg+10mg

C09BB07 RAMEAM, kõvakapsel, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

50

1712539 ramipriil+amlodipiin,

10mg+5mg

C09BB07 RAMEAM, kõvakapsel, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

1712674 ramipriil+amlodipiin,

5mg+10mg

C09BB07 RAMEAM, kõvakapsel, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

1712720 ramipriil+amlodipiin,

5mg+5mg

C09BB07 RAMEAM, kõvakapsel, 30TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 I20-I20, I50-I50, I10-

I13, I15-I15

50

1075890 tramadool, 100mg N02AX02 TRAMAL RETARD 100 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 30TK

Stada Arzneimittel AG 50

1041545 tramadool, 150mg N02AX02 TRAMAL RETARD 150 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 10TK

Stada Arzneimittel AG 50

1041556 tramadool, 200mg N02AX02 TRAMAL RETARD 200 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastav tablett, 10TK

Stada Arzneimittel AG 50


