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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

1867596 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus

süstlis, 0.4ml 1TK

Stada Arzneimittel AG 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;

mõõdukaskõrge

haiguse aktiivsus

vastavalt

komposiitskoorile

(DAS28); eelnevate

kombinatsioonid;

erosioonide olemasolu

varajases haiguse

staadiumis) patsientide

korral 3 kuud kestnud

ravi 1 sünteetilise

haigust modifitseeriva

ravimiga on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks.

Ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

ACR/EULAR 2010

klassifikatsiooni

kriteeriumidele ning

järgmistele

tingimustele: esineb

I–III astme



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 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

diagnostikakriteeriumid

ele 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 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 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 valuja

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

1867608 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus

süstlis, 0.4ml 2TK

Stada Arzneimittel AG 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

diagnostikakriteeriumid

ele 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 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 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 valuja

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

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;

mõõdukaskõrge

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

I–III astme

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1867620 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus pen-

süstlis, 0.4ml 1TK

Stada Arzneimittel AG 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;

mõõdukaskõrge

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 H44.1-H44.1, H30.0-

H30.0, H35.0-H35.0,

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

H20.0

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 valuja

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

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 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

diagnostikakriteeriumid

ele 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

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

1867631 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus pen-

süstlis, 0.4ml 2TK

Stada Arzneimittel AG 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 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 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

diagnostikakriteeriumid

ele ning järgmistele

tingimustele: BASDAI

skoor >=4 ja

hommikune

alaseljavalu ja -jäikus

vähemalt 1 tund ja/või

vähemalt 3 turses ja

valusat liigest ja/või

väljendunud

tendoentesopaatia

vähemalt 4 enteesi

piirkonnas ja/või tõsine

ekstraspinaalne ja



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

ekstraartikulaarne

haaratus



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 6 kuud

kestnud kombineeritud

ravi kokku vähemalt 3

sünteetilise haigust

modifitseeriva ravimiga

ja suukaudse

glükokortikosteroidiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks, halva

prognoosiga

(autoantikehade

(reumatoidfaktor ja/või

aCCP) olemasolu, eriti

kõrges tiitris; kõrge

põletiku aktiivus (SR,

CRP); kõrge turses

liigeste arv;

mõõdukaskõrge

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

I–III astme

funktsionaalne

liigesepuudulikkus;

vähemalt 6 turses ja 6

valusat liigest,

hommikune

liigesejäikus vähemalt

1 tund või

reumatoidartriidi

liigesvistseraalne

vorm; ESR vähemalt

30 mm/h Westergreni

järgi ja/või CRP

vähemalt 25 mg/l ja/või

DAS 28 vähemalt 4,6

eeldusel, et viimasest

parenteraalsest

glükokortikosteroidi

manustamisest on

möödas vähemalt 2

kuud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Pediaater,

Gastroenteroloog

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 H44.1-H44.1, H30.0-

H30.0, H35.0-H35.0,

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

H20.0

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 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 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi vähemalt

2 mittesteroidse valuja

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

1860555 amorolfiin, 50mg 1ml D01AE16 LOCERYL, ravimküünelakk,

2.5ml 1TK

UAB Ideal Trade Links 50

1865099 asatiopriin, 50mg L04AX01 IMURAN, õhukese

polümeerikattega tablett,

100TK

UAB Ideal Trade Links 75 L10-L10, L13.0-

L13.0, L12-L12

Allergoloog-

immunoloog,

Dermatoveneroloog,

 Pediaater

75 K50-K51, K73-K74 Gastroenteroloog,

Pediaater

75 L20-L20 Dermatoveneroloog

50

75 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

75 M45-M46, M05-

M08, M30-M35

Pediaater,

Reumatoloog

100 G70-G70 Pediaater,

Neuroloog

esmane

100 Z94-Z94, T86-T86

75 N00-N08 Pediaater, Nefroloog

1286197 betaiin, 1g 1g A16AA06 CYSTADANE, suukaudne

pulber, 180g 1TK

Recordati Rare

Diseases

100 E72.1-E72.1 Kardioloog,

Neuroloog,

Pediaater,

Endokrinoloog,

Sisearst

esmane lisaraviks tsüstationiini

beetasüntaasi, 5,10-

metüleentetrahüdrofola

adi reduktaasi,

kobalamiini kofaktori

metabolismi

puudulikkuse korral

patsientidele, kelle ravi

vitamiin B6, foolhappe,

vitamiin B12 ja

eridieediga pole piisav

1804058 bisoprolool, 5mg C07AB07 BISOPROLOL ZENTIVA,

tablett, 30TK

Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15, I20-

I20, I47-I49



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1862669 deksametasoon, 4mg H02AB02 DEXAMETHASON KRKA,

tablett, 20TK

UAB "Lex ano" 100 T86-T86, C00-D48,

Z94-Z94

75 L12-L12, L23-L23,

L13.0-L13.0, L10-

L10, L20-L20

Dermatoveneroloog,

 Pediaater,

Allergoloog-

immunoloog

50

100 E89.6-E89.6, E27-

E27, E89.3-E89.3,

E23-E23, E25-E25

Pediaater,

Endokrinoloog

esmane

1861882 desogestreel, 75mcg G03AC09 CERAZETTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

84TK

UAB Ideal Trade Links 75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1861714 esetimiib, 10mg C10AX09 EZOLETA, tablett, 30TK UAB Ideal Trade Links 100 N18-N18 alates III staadiumist

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi 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

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust;

75 I11-I12 raske südame või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1861747 esetimiib, 10mg C10AX09 EZOLETA, tablett, 60TK UAB Ideal Trade Links 75 I11-I12 raske südame või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi 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

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust;

50

100 N18-N18 kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust;



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1862704 esetimiib, 10mg C10AX09 EZOLETA, tablett, 30TK UAB "Lex ano" 100 N18-N18 alates III staadiumist

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

50

75 I11-I12 kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi 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

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust;

1860016 glekapreviir+pibrentasv

iir, 50mg+20mg

J05AP57 MAVIRET, graanulid

kotikeses, 28TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 B18.2-B18.2 Gastroenteroloog,

Infektsionist

kroonilise

progresseeruva C-

viirushepatiidi raviks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1800470 guselkumab, 100mg

1ml

L04AC16 TREMFYA, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud

1775167 ibrutiniib, 560mg L01EL01 IMBRUVICA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 C83.1-C83.1 Hematoloog monoteraapiana heas

üldseisundis (ECOG 0-

1) ravirefraktaarsele

mantelrakulise

lümfoomiga patsiendile

(dokumenteeritud

suutmatus saavutada

vähemalt osalist

ravivastust) või teise

rea ravina patsiendile,

kellel on tekkinud

haiguse varajane

ägenemine (<24 kuud).

Ravi ibrutiniibiga

teostatakse kuni

haiguse

progressioonini



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1860746 indapamiid, 1,5mg C03BA11 TERTENSIF SR, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

UAB Ideal Trade Links 50

100 I27.0-I27.0

75 I15-I15, I10-I13,

O10-O16, I50-I50

1865156 isokonasool, 10mg 1g D01AC05 TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK UAB Ideal Trade Links 50

1816118 levonorgestreel, 52mg G02BA03 DONASERT, intrauteriinne

ravivahend, 1TK

Gedeon Richter Plc. 75 Z30-Z30 sünnitamisele

meditsiinilise

vastunäidustuse korral

50

1643251 linesoliid, 600mg J01XX08 LINEZOLID ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 10TK

Accord Healthcare

B.V.

50

1602087 mometasoon, 50mcg

1pihustuses

R01AD09 KALMENTE, ninasprei,

suspensioon, 140pihustust

1TK

Zentiva k.s. 75 J30-J30 17,00

50

1841329 oseltamiviir, 75mg J05AH02 SEGOSANA, kõvakapsel,

10TK

Zentiva k.s. 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1811540 palbotsikliib, 100mg L01EF01 IBRANCE, õhukese

polümeerikattega tablett,

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

1811562 palbotsikliib, 125mg L01EF01 IBRANCE, õhukese

polümeerikattega tablett,

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

1811528 palbotsikliib, 75mg L01EF01 IBRANCE, õhukese

polümeerikattega tablett,

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

1865189 püridostigmiinbromiid,

60mg

N07AA02 KALYMIN 60 N, tablett,

100TK

UAB Ideal Trade Links 50

100 G70-G70 Neuroloog,

Pediaater

esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1675649 sekukinumab, 150mg

1ml

L04AC10 COSENTYX, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Novartis Europharm

Limited

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1833960 sekukinumab, 300mg

2ml

L04AC10 COSENTYX, süstelahus pen-

süstlis, 2ml 1TK

Novartis Europharm

Limited

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1803383 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB ZENTIVA,

kõvakapsel, 28TK

Zentiva k.s. 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

1807792 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB NORAMEDA,

kõvakapsel, 28TK

UAB Norameda 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

1842397 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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

1842421 sunitiniib, 25mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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

1803653 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB ZENTIVA,

kõvakapsel, 28TK

Zentiva k.s. 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

1807826 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB NORAMEDA,

kõvakapsel, 28TK

UAB Norameda 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

1842487 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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

1760217 tenofoviirdisoproksiil+e

mtritsitabiin,

245mg+200mg

J05AR03 EMTRICITABINE/TENOFOVI

R DISOPROXIL

ACCORDPHARMA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Accord Healthcare

B.V.

100 Z20.6-Z20.6 Infektsionist kokkupuute-järgseks

(PEP) profülaktiliseks

raviks HIV-infektsiooni

nakatumise vältimiseks

kuni 30-päevaks v.a

tööülesannete

täitmisega seotud

kokkupuutejuhtudel

HIV-nakkusega

50 Z29.2-Z29.2 Infektsionist kuni kolmeks kuuks

kokkupuute-eelseks

(PrEP) profülaktiliseks

raviks HIV-infektsiooni

nakatumise vältimiseks

HIV-negatiivsele

isikule

1865550 tisanidiin, 2mg M03BX02 SIRDALUD, tablett, 30TK UAB Ideal Trade Links 50

75 G82-G82, G81-G81

1861927 torasemiid, 200mg C03CA04 TORASEMIDE HEXAL 200

MG, tablett, 30TK

First Pharma OÜ 50

1861365 tselekoksiib, 200mg M01AH01 ACLEXA, kõvakapsel, 30TK UAB Ideal Trade Links 50

1853805 venlafaksiin, 150mg N06AX16 ALVENTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

UAB Ideal Trade Links 50

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

F32.3

Psühhiaater esmane

75 G43-G43

1853759 venlafaksiin, 75mg N06AX16 ALVENTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

UAB Ideal Trade Links 50

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

F32.3

Psühhiaater esmane

75 G43-G43



Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus
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tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

7017959 aminohapped, Neocate Junior, pulber, 400g

N6

Nutrimedical OÜ 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

Pediaater 1,00 2,00 lehmapiimavalgu

talumatusega 1-2-

aastastele lastele, kes

on esimesel eluaastal

tarvitanud

aminohapete segu

ning kes täielikult

hüdrolüüsitud

piimasegu ei talu.

Jätkuv vajadus

aminohapete segule

peab olema tõestatud

preparaadi esmasel

määramisel ja 6 kuu

möödudes

7017960 eritoitesegu, Neocate Syneo, pulber, 400g

N6

Nutrimedical OÜ 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

1032815 gabapentiin, 300mg N03AX12 NEURONTIN, kõvakapsel,

50TK

Upjohn EESV 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

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

1126055 gabapentiin, 300mg N03AX12 GABAGAMMA 300MG,

kõvakapsel, 50TK

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG

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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1696417 gabapentiin, 300mg N03AX12 GABAPENTIN ACCORD,

kõvakapsel, 50TK

Accord Healthcare

B.V.

100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

50

1826355 gabapentiin, 300mg N03AX12 NEURONTIN, kõvakapsel,

90TK

UAB "Lex ano" 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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus
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tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1845547 gabapentiin, 300mg N03AX12 NEURONTIN, kõvakapsel,

100TK

UAB Ideal Trade Links 100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

50

1125953 gabapentiin, 400mg N03AX12 GABAGAMMA 400MG,

kõvakapsel, 50TK

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

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

1696529 gabapentiin, 400mg N03AX12 GABAPENTIN ACCORD,

kõvakapsel, 50TK

Accord Healthcare

B.V.

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1798825 ibrutiniib, 140mg L01EL01 IMBRUVICA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Janssen-Cilag

International N.V.

100 C91.1-C91.1 Hematoloog monoteraapiana

patsientidele, kellel

esineb 17p deletsioon

või TP53 mutatsioon,

kes ei ole eelnevalt

ravi saanud või kes on

eelnevalt saanud

vähemalt ühe ravikuuri

ja haigus ei ole ravile

allunud või on

taastekkinud lühema

aja kui 36 kuu jooksul

eelneva ravi

alustamisest alates

ning patsientidele,

kellel esineb 11q

deletsioon, kes ei ole

eelnevalt ravi saanud

või kes on eelnevalt

saanud vähemalt ühe

ravikuuri ja haigus ei

ole ravile allunud või

on taastekkinud.

Soodustus ei laiene

patsientidele, kelle ravi

ibrutiniibiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.07.2020.



Ravimi-
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus
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Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 C83.1-C83.1 Hematoloog monoteraapiana heas

üldseisundis (ECOG 0-

1) ravirefraktaarsele

mantelrakulise

lümfoomiga patsiendile

(dokumenteeritud

suutmatus saavutada

vähemalt osalist

ravivastust) või teise

rea ravina patsiendile,

kellel on tekkinud

haiguse varajane

ägenemine (<24 kuud).

Ravi ibrutiniibiga

teostatakse kuni

haiguse

progressioonini

7000074 imikute toitesegu,  APTAMIL Pepti (APTAMIL

ALLERGY CARE) , pulber,

450 g

N.V. Nutricia 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

7000085 imikute toitesegu,  APTAMIL Pepti MCT

(APTAMIL DIGESTIVE

CARE), pulber, 450 g

N.V. Nutricia 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

7002863 imikute toitesegu,  FRISOLAC GOLD PEP AC,

pulber, 400g

Friesland Foods BV 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00



Ravimi-
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

7002885 imikute toitesegu,  FRISOLAC GOLD PEP,

pulber, 400g

Friesland Foods BV 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

7018017 imikute toitesegu, Aptamil Pepti Syneo, pulber,

450g N12

Nutricia Cuijk bv 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

7017971 imikute toitesegu, Neocate (aminohapete segu),

pulber, 400g N6

Nutrimedical OÜ 75 K52.2-K52.2, L27.2-

L27.2, L50-L50,

T78.1-T78.1, K22.8-

K22.8, K90.4-K90.4,

T78.2-T78.2, L20.8-

L20.8, T78.0-T78.0

1,00

1379123 lamotrigiin, 100mg N03AX09 LAMICTAL 100MG, närimis-

/dispergeeruv tablett, 28TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

100 F30-F31 Psühhiaater

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1394210 lamotrigiin, 25mg N03AX09 LAMICTAL 25MG, närimis-

/dispergeeruv tablett, 28TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

100 G40-G40 Neuroloog esmane

100 F30-F31 Psühhiaater

50

1379088 lamotrigiin, 50mg N03AX09 LAMICTAL 50MG, närimis-

/dispergeeruv tablett, 28TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

100 F30-F31 Psühhiaater

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1141434 lamotrigiin, 5mg N03AX09 LAMICTAL 5MG, närimis-

/dispergeeruv tablett, 30TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

100 G40-G40 Neuroloog esmane

100 F30-F31 Psühhiaater

50

1394018 lamotrigiin, 5mg N03AX09 LAMICTAL 5MG, närimis-

/dispergeeruv tablett, 28TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

100 F30-F31 Psühhiaater

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1198975 levetiratsetaam,

1000mg

N03AX14 KEPPRA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UCB Pharma S.A. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50
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Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-
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Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1544981 levetiratsetaam,

1000mg

N03AX14 LEVETIRACETAM TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Teva B.V. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1545566 levetiratsetaam,

1000mg

N03AX14 LEVETIRACETAM ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1546130 levetiratsetaam,

1000mg

N03AX14 MATEVER, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmathen S.A. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1198762 levetiratsetaam,

250mg

N03AX14 KEPPRA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UCB Pharma S.A. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1544802 levetiratsetaam,

250mg

N03AX14 LEVETIRACETAM TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Teva B.V. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1545353 levetiratsetaam,

250mg

N03AX14 LEVETIRACETAM ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1545904 levetiratsetaam,

250mg

N03AX14 MATEVER, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmathen S.A. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1198829 levetiratsetaam,

500mg

N03AX14 KEPPRA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

UCB Pharma S.A. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1495054 levetiratsetaam,

500mg

N03AX14 NORMEG 500 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva k.s. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1544868 levetiratsetaam,

500mg

N03AX14 LEVETIRACETAM TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Teva B.V. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1545421 levetiratsetaam,

500mg

N03AX14 LEVETIRACETAM ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1545960 levetiratsetaam,

500mg

N03AX14 MATEVER, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Pharmathen S.A. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %
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1009673 okskarbasepiin, 300mg N03AF02 TRILEPTAL, õhukese

polümeerikattega tablett,

50TK

SIA Novartis Baltics 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1036044 okskarbasepiin, 300mg N03AF02 APYDAN 300 MG, tablett,

50TK

Desitin Arzneimittel

GmbH

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1326855 okskarbasepiin, 300mg N03AF02 OXCARBAZEPINE TEVA 300

MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

50TK

Teva Pharma B.V. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1009684 okskarbasepiin, 600mg N03AF02 TRILEPTAL, õhukese

polümeerikattega tablett,

50TK

SIA Novartis Baltics 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1036033 okskarbasepiin, 600mg N03AF02 APYDAN 600 MG, tablett,

50TK

Desitin Arzneimittel

GmbH

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1326989 okskarbasepiin, 600mg N03AF02 OXCARBAZEPINE TEVA 600

MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

50TK

Teva Pharma B.V. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane
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1771196 olapariib, 100mg L01XK01 LYNPARZA, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

AstraZeneca AB 100 C48-C48, C57.0-

C57.0, C56-C56

Onkoloog monoteraapiaks

levinud (FIGO III ja IV

staadium) BRCA

mutatsiooniga

(idurakuline või

somaatiline) madalalt

diferentseerunud

epiteliaalse munasarja-

, munajuha või

primaarse

peritoneaalvähiga

täiskasvanud

patsientide

säilitusraviks, kellel on

saavutatud ravivastus

(täielik või osaline

vastus) pärast esimese

rea plaatinapõhise

keemiaravi lõpetamist

või retsidiveerunud

haiguse korral

patsientidele, keda on

eelnevalt ravitud kahe

või enama

plaatinapõhise

keemiaraviga ning kes

on saanud osalise või

täieliku ravivastuse

viimasele

plaatinapõhisele

keemiaravile.

Retsidiveerunud

haiguse korral on

soodustusega

väljakirjutamise õigus

kuni 24 kuuks, v.a

juhul, kui ravi on

alustatud enne

01.04.2022. Soodustus

ei laiene patsientidele,

kelle ravi olapariibiga
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on ravimitootja

vastutusel alustatud ja

tagatud enne 1. juulit

2020. a.
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1771219 olapariib, 150mg L01XK01 LYNPARZA, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

AstraZeneca AB 100 C48-C48, C56-C56,

C57.0-C57.0

Onkoloog monoteraapiaks

levinud (FIGO III ja IV

staadium) BRCA

mutatsiooniga

(idurakuline või

somaatiline) madalalt

diferentseerunud

epiteliaalse munasarja-

, munajuha või

primaarse

peritoneaalvähiga

täiskasvanud

patsientide

säilitusraviks, kellel on

saavutatud ravivastus

(täielik või osaline

vastus) pärast esimese

rea plaatinapõhise

keemiaravi lõpetamist

või retsidiveerunud

haiguse korral

patsientidele, keda on

eelnevalt ravitud kahe

või enama

plaatinapõhise

keemiaraviga ning kes

on saanud osalise või

täieliku ravivastuse

viimasele

plaatinapõhisele

keemiaravile.

Retsidiveerunud

haiguse korral on

soodustusega

väljakirjutamise õigus

kuni 24 kuuks, v.a

juhul, kui ravi on

alustatud enne

01.04.2022. Soodustus

ei laiene patsientidele,

kelle ravi olapariibiga
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on ravimitootja

vastutusel alustatud ja

tagatud enne 1. juulit

2020. a.

1655513 pregabaliin, 150mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

14TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

1655546 pregabaliin, 150mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

56TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50
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1657795 pregabaliin, 150mg N03AX16 BRIEKA, kõvakapsel, 14TK Actavis Group PTC ehf 50

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1657829 pregabaliin, 150mg N03AX16 BRIEKA, kõvakapsel, 56TK Actavis Group PTC ehf 100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

50

1693122 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 14TK

Zentiva k.s. 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

100 G40-G40 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

1693133 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

50

1695630 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ACCORD,

kõvakapsel, 14TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

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

1695663 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ACCORD,

kõvakapsel, 56TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1739606 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA k.s,

kõvakapsel, 14TK

Zentiva k.s. 50

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1739617 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA k.s,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

1766347 pregabaliin, 150mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

14TK

Medochemie Limited 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

100 G40-G40 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

1766370 pregabaliin, 150mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

56TK

Medochemie Limited 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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1848371 pregabaliin, 150mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

56TK

UAB Ideal Trade Links 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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1655760 pregabaliin, 300mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

14TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766415 pregabaliin, 300mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

14TK

Medochemie Limited 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

1655355 pregabaliin, 75mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

14TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1655388 pregabaliin, 75mg N03AX16 PRAGIOLA, kõvakapsel,

56TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

100 G40-G40 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

1657740 pregabaliin, 75mg N03AX16 BRIEKA, kõvakapsel, 56TK Actavis Group PTC ehf 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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1693043 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 14TK

Zentiva k.s. 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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1693065 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

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

1695438 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ACCORD,

kõvakapsel, 14TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1739550 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA k.s,

kõvakapsel, 14TK

Zentiva k.s. 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

1739572 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA k.s,

kõvakapsel, 56TK

Zentiva k.s. 100 G40-G40 Neuroloog esmane

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

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766303 pregabaliin, 75mg N03AX16 SIRANALEN, kõvakapsel,

56TK

Medochemie Limited 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

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

1848438 risankizumab, 150mg L04AC18 SKYRIZI, süstelahus pen-

süstlis, 1TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud

1076778 topiramaat, 100mg N03AX11 TOPAMAX, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

75 G43-G43



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1309878 topiramaat, 100mg N03AX11 TOPIRAMATE ORION,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Orion Corporation 75 G43-G43

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1456488 topiramaat, 100mg N03AX11 TOPIRAMATE ELVIM,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

SIA Elvim 100 G40-G40 Neuroloog esmane

75 G43-G43

50

1076846 topiramaat, 200mg N03AX11 TOPAMAX, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

75 G43-G43

1076688 topiramaat, 25mg N03AX11 TOPAMAX, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

75 G43-G43

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1309812 topiramaat, 25mg N03AX11 TOPIRAMATE ORION,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Orion Corporation 75 G43-G43

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1456444 topiramaat, 25mg N03AX11 TOPIRAMATE ELVIM,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

SIA Elvim 100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

75 G43-G43

1076734 topiramaat, 50mg N03AX11 TOPAMAX, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

UAB "JOHNSON &

JOHNSON"

50

75 G43-G43

100 G40-G40 Neuroloog esmane

1309834 topiramaat, 50mg N03AX11 TOPIRAMATE ORION,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Orion Corporation 75 G43-G43

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1456466 topiramaat, 50mg N03AX11 TOPIRAMATE ELVIM,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

SIA Elvim 75 G43-G43

100 G40-G40 Neuroloog esmane

50

1016985 ursodeoksükoolhape,

250mg

A05AA02 URSOSAN, kõvakapsel, 50TK Pro.med.cs Praha a.s. 50

75 K74-K74, K73-K73 Pediaater,

Gastroenteroloog

esmane

1709401 ursodeoksükoolhape,

250mg

A05AA02 URSOGRIX, kõvakapsel,

50TK

AS Grindeks 75 K74-K74, K73-K73 Pediaater,

Gastroenteroloog

esmane

50



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 vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud.

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 Pediaater,

Dermatoveneroloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus L40 diagnoosi

korral kehtivatele TNF-

alfa inhibiitori

hüvitamistingimustele

ning kes on saanud

haigekassa rahastusel

ravi vähemalt ühe

bioloogilise haigust

modifitseeriva

toimeainega, mis on

osutunud

ebaefektiivseks või

põhjustanud ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või

kellele on TNF-alfa

inhibiitori kasutamine

vastunäidustatud.

Lisaks laieneb

soodustus

patsientidele, kelle ravi

ustekinumabiga on

haigekassa rahastusel

alustatud 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

1011429 adapaleen, 1mg 1g D10AD03 DIFFERIN, geel, 30g 1TK Galderma International 50

1028630 amoksitsilliin+klavulaa

nhape, 500mg+125mg

J01CR02 AUGMENTIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

GlaxoSmithKline

(Ireland) Limited

75 H65-H67, J13-J18 16,00 kui haigus ei allu ravile

amoksitsilliini või

fenoksümetüülpenitsillii

niga

50

1324662 domperidoon, 10mg A03FA03 OROPERIDYS 10 MG, suus

dispergeeruv tablett, 30TK

Pierre Fabre

Medicament

50

1036213 etoposiid, 100mg L01CB01 VEPESID, pehmekapsel,

10TK

Cheplapharm

Arzneimittel GmbH

100 C00-D48 Onkoloog,

Hematoloog

50

1659809 etorikoksiib, 120mg M01AH05 OXIDRAXIB, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

Bausch Health Ireland

Limited

50

1659674 etorikoksiib, 90mg M01AH05 OXIDRAXIB, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

Bausch Health Ireland

Limited

50

1395121 glimepiriid, 6mg A10BB12 AMARYL, tablett, 30TK sanofi-aventis Estonia

OÜ

75 E14-E14, E11-E11

50

1038057 IX hüübimisfaktor,

600RÜ

B02BD04 IMMUNINE, süste-

/infusioonilahuse pulber ja

lahusti, 1TK

Baxalta Innovations

GmbH

100 D67-D67 Pediaater,

Hematoloog

1157644 karvedilool, 25mg C07AG02 CORYOL 25 MG, tablett,

30TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 I50-I50, I47-I49

1122567 latsidipiin, 6mg C08CA09 LACIPIL 6MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

GlaxoSmithKline

S.p.A.

75 I10-I13, I15-I15

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1746266 metformiin+vildagliptiin

, 1000mg+50mg

A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMIN

TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Teva B.V. 50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

1746200 metformiin+vildagliptiin

, 850mg+50mg

A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMIN

TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Teva B.V. 50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

1249758 pantoprasool, 20mg A02BC02 NOLPAZA, gastroresistentne

tablett, 14TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

50

1218866 posakonasool, 40mg

1ml

J02AC04 NOXAFIL, suukaudne

suspensioon, 105ml 1TK

Merck Sharp & Dohme

B.V.

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

1657290 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGAGAMMA, kõvakapsel,

14TK

Wörwag Pharma

GmbH & Co.KG

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

75 G63.2-G63.2 Neuroloog,

Endokrinoloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1657346 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGAGAMMA, kõvakapsel,

56TK

Wörwag Pharma

GmbH & Co.KG

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

75 G63.2-G63.2 Endokrinoloog,

Neuroloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

neuroloogil,

endokrinoloogil ja

valuravi arstil juhul, kui

eelistatud ravi

tritsüklilise

antidepressandiga on

vastunäidustatud,

põhjustab ravi

katkestama sundivaid

kõrvaltoimeid või ei ole

vähemasti 3-kuulise

kasutamise järel

andnud piisavat

raviefekti

1028696 propüültiouratsiil,

50mg

H03BA02 TIOTIL, tablett, 100TK Leyh Pharma GmbH 50

1134986 ranitidiin, 150mg A02BA02 RANISAN 150 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Pro.med.cs Praha a.s. 50

1581599 ranitidiin, 150mg A02BA02 RANITIDINE ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Accord Healthcare

B.V.

50

1582028 ranitidiin, 300mg A02BA02 RANITIDINE ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1729166 sildenafiil, 20mg G04BE03 MYSILDECARD, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Viatris Limited 50 I27.0-I27.0 Reumatoloog,

Kardioloog,

Pulmonoloog,

Pediaater

100 I27.0-I27.0 Pulmonoloog,

Kardioloog,

Pediaater,

Reumatoloog

NYHA III-IV kl

idiopaatilise või

päriliku, süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel

1334449 simvastatiin, 10mg C10AA01 SIMVASTATIN ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

50

100 N18-N18

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

1334539 simvastatiin, 20mg C10AA01 SIMVASTATIN ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1334629 simvastatiin, 40mg C10AA01 SIMVASTATIN ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

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

1379303 tafluprost, 0,015mg

1ml

S01EE05 TAFLOTAN, silmatilgad, lahus

üheannuselises konteineris,

0.3ml 30TK

Santen Oy 100 H40-H42 Oftalmoloog esmane kui ravi jätkamine

teiste

glaukoomiravimitega

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

bensalkooniumkloriidil

e tekkinud tõendatud

ülitundlikkuse või

olulise toksilise toime

tõttu silma eesmisele

osale

1015399 tramadool, 100mg N02AX02 TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK Stada Arzneimittel AG 50

1121870 tsetirisiin, 10mg R06AE07 ACETERIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50


