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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

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
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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
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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
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Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

valulikkus või

süsteemsete nähtude

esinemine
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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
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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
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100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud ja senised

ravimeetodid on olnud

ebaefektiivsed või

talumatud ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud;

esineb psoriaasivorm,

mis vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas). PASI skoor

või BSA skoor >=10 ja

DLQI >=10
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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
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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
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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
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ekstraartikulaarne

haaratus

1739437 alektiniib, 150mg L01XE36 ALECENSA, kõvakapsel,

224TK

Roche Registration

GmbH

100 C34-C34 Onkoloog anaplastilise

lümfoomkinaas-

positiivse

kaugelearenenud

varem ravimata

mitteväikerakk-

kopsuvähi raviks heas

üldseisundis (ECOG 0-

2) täiskasvanud

patsientidele

1445419 amlodipiin, 10mg C08CA01 AMLODIPINE VITABALANS,

tablett, 100TK

VITABALANS OY 75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

50

1445307 amlodipiin, 5mg C08CA01 AMLODIPINE VITABALANS,

tablett, 100TK

VITABALANS OY 75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

50

1626140 atorvastatiin, 20mg C10AA05 ATORVASTATIN ZENTIVA

20MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva, k.s. 75 I21-I22, Z45-Z45,

Z95-Z95, I65-I66,

E10-E11, I70.2-

I70.2, I63-I63, I25-

I25, E13-E14, E78-

E78, I11-I12

100 N18-N18

50
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1768316 atorvastatiin+esetimiib,

 10mg+10mg

C10BA05 TORZELIP, tablett, 30TK Zentiva, k.s. 100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust
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1768349 atorvastatiin+esetimiib,

 20mg+10mg

C10BA05 TORZELIP, tablett, 30TK Zentiva, k.s. 75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

50
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1768372 atorvastatiin+esetimiib,

 40mg+10mg

C10BA05 TORZELIP, tablett, 30TK Zentiva, k.s. 75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

50
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1768406 atorvastatiin+esetimiib,

 80mg+10mg

C10BA05 TORZELIP, tablett, 30TK Zentiva, k.s. 50

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

atorvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

1755480 dorsolamiid, 20mg 1ml S01EC03 VIZIDOR, silmatilgad, lahus,

5ml 1TK

Bausch Health Ireland

Limited

50

100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

7017948 imikute toitesegu, Aptamil HMF , pulber, 2,2g

N50

Nutricia Cuijk bv 75 P05-P05, E42-E42,

P07-P07, P27.1-

P27.1

0,58

1485200 kodeiin+paratsetamool

, 30mg+500mg

N02AJ06 ALGOCALM, tablett, 100TK Zentiva, k.s. 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %
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1134560 lanreotiid, 120mg H01CB03 SOMATULINE AUTOGEL

120MG, süstelahus süstlis,

1TK

Ipsen Pharma 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Onkoloog,

Endokrinoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks

1134582 lanreotiid, 60mg H01CB03 SOMATULINE AUTOGEL

60MG, süstelahus süstlis,

1TK

Ipsen Pharma 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Endokrinoloog,

Onkoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks

1134571 lanreotiid, 90mg H01CB03 SOMATULINE AUTOGEL

90MG, süstelahus süstlis,

1TK

Ipsen Pharma 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Endokrinoloog,

Onkoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks
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1747762 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)
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1806072 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva, k.s. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)
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1747784 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)
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1806094 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva, k.s. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1747807 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806139 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva, k.s. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1747740 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks, ning

siirdamise

näidustuseta

patsiendile

kombinatsioonis

steroidiga juhul, kui

bortesomiib ja

talidomiid on

vastunäidustatud või

osutunud

ebaefektiivseks ning

patsient on heas

üldseisundis

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1687192 lenvatiniib, 10mg L01XE29 LENVIMA, kõvakapsel, 30TK Eisai GmbH 100 C73-C73 Onkoloog kuni haiguse

progresseerumiseni,

kui ravi alustamise

lenvatiniibiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 2 onkoloogi)

vastavaks järgmistele

kriteeriumitele:

diagnoositud

progresseeruv,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatiline,

diferentseeritud

(papillaarne/follikulaarn

e/Hürthle-rakuline),

radioaktiivsele joodile

allumatu kilpnäärme

kartsinoom ja patsiendi

üldseisund on hea

(funktsionaalne klass

0-1 ECOG järgi). RAI

allumatu kilpnäärme

kartsinoom on

diagnoositud, kui

esineb vähemalt üks

haiguskolle, mis ei

näita RAI-skaneeringul

joodi neeldumist, või

haigus progresseerub

RAI-ravi foonil, või

kumulatiivne RAI

annus on >=22,2 GBq.

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

lenvatiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1. oktoobrit 2020.

a



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1687181 lenvatiniib, 4mg L01XE29 LENVIMA, kõvakapsel, 30TK Eisai GmbH 100 C22-C22 Onkoloog kuni haiguse

progresseerumiseni,

kui ravi alustamise

lenvatiniibiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3 onkoloogi)

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

diagnoositud

kaugelearenenud või

opereerimatu

hepatotsellulaarne

kartsinoom, patsiendi

üldseisund on hea

(funktsionaalne klass

0-1 ECOG järgi) ning

maksa funktsioon ei

ole oluliselt häiritud.

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

lenvatiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1. oktoobrit 2020.

a



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 C73-C73 Onkoloog kuni haiguse

progresseerumiseni,

kui ravi alustamise

lenvatiniibiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 2 onkoloogi)

vastavaks järgmistele

kriteeriumitele:

diagnoositud

progresseeruv,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatiline,

diferentseeritud

(papillaarne/follikulaarn

e/Hürthle-rakuline),

radioaktiivsele joodile

allumatu kilpnäärme

kartsinoom ja patsiendi

üldseisund on hea

(funktsionaalne klass

0-1 ECOG järgi). RAI

allumatu kilpnäärme

kartsinoom on

diagnoositud, kui

esineb vähemalt üks

haiguskolle, mis ei

näita RAI-skaneeringul

joodi neeldumist, või

haigus progresseerub

RAI-ravi foonil, või

kumulatiivne RAI

annus on >=22,2 GBq.

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

lenvatiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 1. oktoobrit 2020.

a



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1751206 linesoliid, 600mg J01XX08 APEL, õhukese

polümeerikattega tablett,

10TK

Medochemie Limited 50

1814408 lispro-insuliin, 100TÜ

1ml

A10AB04 LYUMJEV KWIKPEN,

süstelahus pen-süstlis, 3ml

5TK

Eli Lilly Nederland B.V. 50

100 O24-O24, E13-E14,

E10-E11, P70.2-

P70.2, E89.1-E89.1

1041309 oktreotiid, 10mg H01CB02 SANDOSTATIN LAR,

süstesuspensiooni pulber ja

lahusti, 1TK

SIA Novartis Baltics 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Endokrinoloog,

Onkoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks, kui sellele on

eelnenud ravi

lühitoimelise

somatostatiini

analoogiga

1041310 oktreotiid, 20mg H01CB02 SANDOSTATIN LAR,

süstesuspensiooni pulber ja

lahusti, 1TK

SIA Novartis Baltics 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Endokrinoloog,

Onkoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks, kui sellele on

eelnenud ravi

lühitoimelise

somatostatiini

analoogiga

1041321 oktreotiid, 30mg H01CB02 SANDOSTATIN LAR,

süstesuspensiooni pulber ja

lahusti, 1TK

SIA Novartis Baltics 100 C00-D48, E22.0-

E22.0

Onkoloog,

Endokrinoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks, kui sellele on

eelnenud ravi

lühitoimelise

somatostatiini

analoogiga

1774728 olopatadiin, 1mg 1ml S01GX09 OLOPATADINE UNIMED

PHARMA, silmatilgad, lahus,

10ml 1TK

UNIMED PHARMA

spol. s.r.o

50

1249792 pantoprasool, 20mg A02BC02 NOLPAZA, gastroresistentne

tablett, 56TK

Krka d.d. Novo mesto 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

1249680 pantoprasool, 40mg A02BC02 NOLPAZA, gastroresistentne

tablett, 56TK

Krka d.d. Novo mesto 50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

1810268 pantoprasool, 40mg A02BC02 NOLPAZA, gastroresistentne

tablett, 28TK

First Pharma OÜ 50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

1686742 perindopriil+indapamiid

, 10mg+2,5mg

C09BA04 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE

 TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Teva Pharma B.V. 75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

50

1813766 piratsetaam, 800mg N06BX03 NOOTROPIL, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

UAB Ideal Trade Links 50 G25.3-G25.3

1750553 raltegraviir, 600mg J05AX08 ISENTRESS, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Merck Sharp & Dohme

B.V.

100 Z20.6-Z20.6 Infektsionist kombinatsioonis

tenofoviirdisoproksiil+e

mtritsitabiiniga

kokkupuute-järgseks

(PEP) profülaktiliseks

raviks HIV-infektsiooni

nakatumise vältimiseks

kuni 30-päevaks v.a

tööülesannete

täitmisega seotud

kokkupuutejuhtudel

HIV-nakkusega

1776821 tamsulosiin+dutasteriid

, 0,4mg+0,5mg

G04CA52 DUTASTERIDE/TAMSULOSI

N TEVA, kõvakapsel, 30TK

Teva B.V. 50

1815443 tselekoksiib, 200mg M01AH01 ACLEXA, kõvakapsel, 30TK First Pharma OÜ 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1683097 tsüklosporiin, 1mg 1ml S01XA18 IKERVIS, silmatilgad,

emulsioon, 0.3ml 30TK

Santen Oy 75 H04.1-H04.1,

M35.0-M35.0

Oftalmoloog raske kuiva silma

sündroomiga

patsientidele, kellel on

vaatamata vähemalt

kolm kuud kestnud

ravile niisutavate

tilkadega

punktkeratopaatia või

konjunktiivi

punktitaoline

värvumine.

Ravivastust hinnatakse

peale kolme ravikuud

alates esimese

soodusretsepti

kirjutamist ning

soodustusega

väljakirjutamise õigus

jätkub patsientidele,

kellel raviarsti

hinnangul on

dokumenteeritult

sarvkesta ja/või

konjunktiivi värvumine

ravi mõjul oluliselt

paranenud või

subjektiivsed

kaebused oluliselt

vähenenud.



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

1391789 sapropteriin, 100mg A16AX07 KUVAN, lahustuv tablett,

120TK

BioMarin International

Limited

100 E70.0-E70.1 18,00 konsiiliumi (vähemalt

kahe pediaatri või

meditsiinigeneetiku

ühise) otsuse alusel

järgmistel tingimustel:

tegemist on

biopteriinitundliku

haigusvormiga ning

dieedi järgimine ei ole

taganud ravijuhendi

kohase vere

fenüülalaniini taseme

eesmärkväärtuse

saavutamist; ravi võib

jätkata kuni 18.

eluaastani patsiendil,

kellel ravimi

kasutamisega püsib

fenüülalaniini tase

eesmärkväärtuste

piires



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1400421 triptoreliin, 11,25mg L02AE04 DIPHERELINE 11,25 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastava süstesuspensiooni

pulber ja lahusti, 1TK

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

levinud ja 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 kokkuvõttes

kuni 2 aasta vältel

50

75 N80-N80 Günekoloog III-IV astme

endometrioosi

põdevatele

patsientidele

75 E22.8-E22.8 Endokrinoloog,

Pediaater

100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1040397 triptoreliin, 3,75mg L02AE04 DIPHERELINE 3,75 MG,

toimeainet prolongeeritult

vabastava süstesuspensiooni

pulber ja lahusti, 1TK

Ipsen Pharma 100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

75 E22.8-E22.8 Pediaater,

Endokrinoloog

100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog lokaalse või lokaalselt

levinud ja 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 kokkuvõttes

kuni 2 aasta vältel

50

75 N80-N80 Günekoloog III-IV astme

endometrioosi

põdevatele

patsientidele



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

1065978 ampitsilliin, 500mg J01CA01 STANDACILLIN, kõvakapsel,

12TK

Sandoz GmbH 50

1492826 atorvastatiin, 40mg C10AA05 ATORVASTATIN

MEDOCHEMIE, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Medochemie Limited 50

75 I21-I22, Z45-Z45,

Z95-Z95, I65-I66,

E10-E11, I70.2-

I70.2, I63-I63, I25-

I25, E13-E14, E78-

E78, I11-I12

100 N18-N18

1006625 atsikloviir, 30mg 1g S01AD03 ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g

1TK

Glaxo Wellcome UK

Limited trading as

Glaxo Wellcome

Operations

50

1395772 eksemestaan, 25mg L02BG06 EXEMESTANE TEVA 25MG,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Teva Pharma B.V. 100 C50-C50 Günekoloog,

Üldkirurg, Onkoloog

günekoloogil ja

üldkirurgil rinnavähi

adjuvantraviks

50

1004847 flutikasoon, 50mcg 1g D07AC17 CUTIVATE OINTMENT, salv,

15g 1TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

50

75 L20-L20, L40-L40,

L23-L23

1770522 lornoksikaam, 8mg M01AC05 XEFO RAPID, õhukese

polümeerikattega tablett,

20TK

First Pharma OÜ 50

1044863 mesalasiin, 4g 60ml A07EC02 SALOFALK ENEMAS,

rektaalsuspensioon, 60ml 7TK

Dr. Falk Pharma

GmbH

75 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

põletikulise

soolehaiguse

ägenemise raviks

50

1585346 ribaviriin, 200mg J05AP01 MODERIBA, õhukese

polümeerikattega tablett,

168TK

AbbVie SIA 50

100 B18.2-B18.2 Infektsionist,

Gastroenteroloog

kroonilise

progresseeruva kuluga

C-viirushepatiidi raviks


