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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

1831979 aselaiinhape, 200mg

1g

D10AX03 SKINOREN, kreem, 30g 1TK UAB "Lex ano" 50

1836413 atsikloviir, 400mg J05AB01 ACIC 400 MG, tablett, 35TK UAB "Lex ano" 100 Z94-Z94, T86-T86

50

100 D60-D64 Pediaater,

Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1809570 deferasiroks, 180mg V03AC03 DEFERASIROX ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 D57-D57, D47.1-

D47.1, D56-D56,

D60-D61, C81-C96,

D46-D46

Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel järgmistele

kriteeriumidele

vastavate patsientide

raviks: seerumi

ferritiinitase on

>1000mcg/l; esineb

jätkuv regulaarne

vereülekannete

vajadus (vähemasti 1

aasta jooksul on

manustatud vähemasti

2 erütrotsüütide doosi

kuu kohta ning

sarnane

vereülekannete

vajadus püsib) või

plaanitakse vereloome

tüvirakkude siirdamist;

müelodüsplastilise

sündroomi või

müelofibroosiga (D46,

D47.1) patsientide

riskiskoor on madal või

madal-mõõdukas

(IPSS 0-1)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1809615 deferasiroks, 360mg V03AC03 DEFERASIROX ACCORD,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 D57-D57, D47.1-

D47.1, D56-D56,

D60-D61, C81-C96,

D46-D46

Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel järgmistele

kriteeriumidele

vastavate patsientide

raviks: seerumi

ferritiinitase on

>1000mcg/l; esineb

jätkuv regulaarne

vereülekannete

vajadus (vähemasti 1

aasta jooksul on

manustatud vähemasti

2 erütrotsüütide doosi

kuu kohta ning

sarnane

vereülekannete

vajadus püsib) või

plaanitakse vereloome

tüvirakkude siirdamist;

müelodüsplastilise

sündroomi või

müelofibroosiga (D46,

D47.1) patsientide

riskiskoor on madal või

madal-mõõdukas

(IPSS 0-1)

1847246 gliklasiid, 60mg A10BB09 DIAPREL MR 60MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav tablett, 60TK

UAB Ideal Trade Links 75 E11-E11, E14-E14

50

1846942 glimepiriid, 2mg A10BB12 AMARYL, tablett, 30TK UAB Ideal Trade Links 75 E14-E14, E11-E11

50

1847055 glimepiriid, 3mg A10BB12 AMARYL, tablett, 30TK UAB Ideal Trade Links 50

75 E14-E14, E11-E11

1829325 klobetasool, 500mcg

1ml

D07AD01 DERMOVATE, nahalahus,

25ml 1TK

UAB "Lex ano" 50

1842386 klobetasool, 500mcg

1ml

D07AD01 DERMOVATE, nahalahus,

25ml 1TK

UAB Ideal Trade Links 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1781232 lantaan, 750mg V03AE03 CALAFOS, närimistablett,

90TK

Mylan Ireland Limited 100 N18-N18 Nefroloog, Pediaater kui kaltsiumipõhine

fosforisiduja on

vastunäidustatud

(seerumi

kaltsiumisisaldus >2,54

mmol/l)

50

1833904 mometasoon, 1mg 1g D07AC13 ELOCOM, kreem, 15g 1TK UAB "Lex ano" 75 L23-L23, L40-L40,

L20-L20

50

1833915 mometasoon, 1mg 1g D07AC13 ELOCOM, salv, 15g 1TK UAB "Lex ano" 75 L23-L23, L40-L40,

L20-L20

50

1847101 mometasoon, 1mg 1g D07AC13 ELOCON, salv, 15g 2TK UAB Ideal Trade Links 75 L23-L23, L20-L20,

L40-L40

50

1641787 mometasoon, 50mcg

1pihustuses

R01AD09 MOMETASONE

SANOSWISS, ninasprei,

suspensioon, 140pihustust

1TK

UAB SanoSwiss 50

75 J30-J30 17,00

1602504 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

4mg+10mg+1,25mg

C09BX01 CO-DALNESSA, tablett, 60TK KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 I10-I13, I15-I15

1602593 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

4mg+5mg+1,25mg

C09BX01 CO-DALNESSA, tablett, 60TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 I10-I13, I15-I15

50

1602706 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

8mg+10mg+2,5mg

C09BX01 CO-DALNESSA, tablett, 60TK KRKA, d.d., Novo

mesto

75 I10-I13, I15-I15

50

1602818 perindopriil+amlodipiin

+indapamiid,

8mg+5mg+2,5mg

C09BX01 CO-DALNESSA, tablett, 60TK KRKA, d.d., Novo

mesto

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

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

50

100 G40-G40 Neuroloog esmane kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

1693133 pregabaliin, 150mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 56TK

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 kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1693043 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

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 kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

1693065 pregabaliin, 75mg N03AX16 PREGABALIN ZENTIVA,

kõvakapsel, 56TK

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 kui vana põlvkonna

ravimid on

vastunäidustatud,

ebaefektiivsed või

põhjustavad olulisi

kõrvaltoimeid

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1789870 rosuvastatiin+esetimiib

, 10mg+10mg

C10BA06 ROZESTA, õhukese

polümeerikattega 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

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1789926 rosuvastatiin+esetimiib

, 20mg+10mg

C10BA06 ROZESTA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva k.s. 75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

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

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

50

1827468 salmeterool+flutikasoo

n, 50mcg+100mcg

1annust

R03AK06 EVERIO AIRMASTER,

annustatud

inhalatsioonipulber, 1TK

Zentiva k.s. 50

75 J45-J45

1827514 salmeterool+flutikasoo

n, 50mcg+250mcg

1annust

R03AK06 EVERIO AIRMASTER,

annustatud

inhalatsioonipulber, 1TK

Zentiva k.s. 50

75 J45-J45



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1827558 salmeterool+flutikasoo

n, 50mcg+500mcg

1annust

R03AK06 EVERIO AIRMASTER,

annustatud

inhalatsioonipulber, 1TK

Zentiva k.s. 75 J45-J45

50

75 J43-J44 Pulmonoloog esmane C-D staadiumi

kroonilise obstruktiivse

kopsuhaigusega

patsientidele, kellel

eosinofiilide arv

perifeerses veres on

>=100 rakku/L ning

kellel on esinenud

vähemalt 1

hospitaliseerimist

vajanud ägenemine

viimase 12 kuu jooksul

või vähemalt 2

mõõdukat või

raskemat ägenemist

viimase 12 kuu

jooksul, mis vajasid

ravi antibiootikumide

või suukaudse

glükokortikosteroidiga



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1756852 sorafeniib, 200mg L01EX02 SORAFENIB TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

112TK

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

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt 2 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

100 C22-C22 Onkoloog kuni haiguse

progresseerumiseni,

kui ravi alustamise

sorafeniibiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3 onkoloogi)

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

diagnoositud

kaugelearenenud

hepatotsellulaarne

kartsinoom, patsiendi

üldseisund on hea

(funktsionaalne klass

0-2 ECOG järgi) ning

maksa funktsioon ei

ole oluliselt häiritud. 

1843769 torasemiid, 100mg C03CA04 TORASEMIDE HEXAL 100

MG, tablett, 30TK

UAB "Lex ano" 50

1841307 tsefuroksiim, 250mg J01DC02 ZINNAT, õhukese

polümeerikattega tablett,

10TK

UAB Ideal Trade Links 50

1841318 tsefuroksiim, 500mg J01DC02 ZINNAT, õhukese

polümeerikattega tablett,

10TK

UAB Ideal Trade Links 50

1826580 tsetirisiin, 10mg 1ml R06AE07 ZYRTEC, suukaudsed tilgad,

lahus, 20ml 1TK

UAB "Lex ano" 50

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

75 D25-D25 Günekoloog patsientidele, kes

soovivad rasestuda või

kellele on kirurgiline

ravi vastunäidustatud

ning kirurgilise ravi

eelselt fibroomi

mõõtmete

vähendamiseks



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

1598654 dapagliflosiin, 10mg A10BK01 FORXIGA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AstraZeneca AB 75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel on vähenenud

vasaku vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

50

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1598609 dapagliflosiin, 5mg A10BK01 FORXIGA, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AstraZeneca AB 50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel on vähenenud

vasaku vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

1166677 klaritromütsiin, 500mg J01FA09 KLABAX, õhukese

polümeerikattega tablett,

14TK

Sun Pharmaceutical

Industries Europe B.V.

50

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

amoksitsilliini või

fenoksümetüülpenitsillii

niga



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Pharma EEIG

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

kolme hematoloogi)

otsuse alusel

isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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 sõltumata

ravireast 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

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 sõltumata

ravireast 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

1748156 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile sõltumata

ravireast 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

1766000 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 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 sõltumata

ravireast 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

1780411 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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 sõltumata

ravireast 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

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 sõltumata

ravireast 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

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 sõltumata

ravireast 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

1748202 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile sõltumata

ravireast 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

1766022 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 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 sõltumata

ravireast 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

1780433 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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 sõltumata

ravireast 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

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 sõltumata

ravireast 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 sõltumata

ravireast 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

1748257 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile sõltumata

ravireast 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

1766066 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 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 sõltumata

ravireast 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

1780455 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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 sõltumata

ravireast 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 sõltumata

ravireast 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

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

Pharma EEIG

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

kolme hematoloogi)

otsuse alusel

isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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 sõltumata

ravireast 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 sõltumata

ravireast 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

1748101 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle ravi

alustamise

lenalidomiidiga on

hinnanud konsiilium

(vähemalt 3

hematoloogi)

vastavaks järgmistele

tingimustele:

vereloome tüvirakkude

siirdamise

näidustusega

patsiendile sõltumata

ravireast 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

1765964 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

AS Grindeks 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 sõltumata

ravireast 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

1780376 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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 sõltumata

ravireast 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

1780398 lenalidomiid, 7,5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

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 sõltumata

ravireast 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

1637917 metformiin+dapagliflosi

in, 1000mg+5mg

A10BD15 XIGDUO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

AstraZeneca AB 50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

75 E11-E11, E14-E14 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1637861 metformiin+dapagliflosi

in, 850mg+5mg

A10BD15 XIGDUO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

AstraZeneca AB 75 E14-E14, E11-E11 kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1725522 saksagliptiin+dapagliflo

siin, 5mg+10mg

A10BD21 QTERN, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

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

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

50

75 I50-I50 kroonilise

südamepuudulikkuse

korral patsiendile,

kellel esineb

kaasuvana II tüüpi

diabeet, kellel on

vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuulub NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea ning kellel AKE-

inhibiitor või ARB ja

beetablokaatori

kaksikravil

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või süvenevad

1725825 sofosbuviir+velpatasvii

r, 400mg+100mg

J05AP55 EPCLUSA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Gilead Sciences

Ireland Unlimited

Company

100 B18.2-B18.2 Gastroenteroloog,

Infektsionist

Soodustus kehtib

patsientidele, kelle ravi

sofosbuviir +

velpatasviir sisaldava

ravimpreparaadiga on

välja kirjutatud enne

01.10.2021.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1776618 takroliimus, 0,5mg L04AD02 DAILIPORT, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 50TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt

1661105 takroliimus, 0,75mg L04AD02 ENVARSUS, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

Chiesi Farmaceutici

S.p.A.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1661149 takroliimus, 1mg L04AD02 ENVARSUS, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 60TK

Chiesi Farmaceutici

S.p.A.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt

1776652 takroliimus, 1mg L04AD02 DAILIPORT, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 50TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1776731 takroliimus, 3mg L04AD02 DAILIPORT, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 50TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt

1661161 takroliimus, 4mg L04AD02 ENVARSUS, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

Chiesi Farmaceutici

S.p.A.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1776775 takroliimus, 5mg L04AD02 DAILIPORT, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 50TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 Z94-Z94, T86-T86 patsientidele, kellel

esineb kõrge

immunoloogiline risk

(PRA >20%),

korduvsiirdamise

puhul, maksa- või

kopsusiirdamise pihul,

steroidresistentse

ägeda

äratõukereaktsiooni

ravi järgselt ning

müokardiinfarkti või

müokardi

revaskulariseeriva

protseduuri järgselt



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

1514034 fentanüül, 200mcg N02AB03 BREAKYL, bukaalravimkile,

10TK

Meda Pharma GmbH

& Co. KG

100 C00-D48 Neuroloog,

Reumatoloog,

Onkoloog,

Hematoloog,

Anestesioloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

onkoloogil,

hematoloogil ja

valuravi

lisapädevusega

anestesioloogil,

reumatoloogil,

neuroloogil ja koduse

toetusravi arstil

pahaloomulisest

kasvajast tingitud

läbimurdevalu raviks

juhul, kui adekvaatses

annuses

opioidsäilitusravi foonil

(vähemalt 60mg

suukaudset morfiini

ööpäevas, 25 mcg/h

transdermaalset

fentanüüli, 30mg

oksükodooni ööpäevas

vm opioidi

ekvianalgeetilist

annust on kasutatud

vähemalt ühe nädala

vältel) ilmnevad

läbimurdevalu

episoodid (vähemalt 2

episoodi ööpäevas)

ning lühitoimeline

suukaudne morfiin on

ravimvormi, ebapiisava

tõhususe või

kõrvaltoimete tõttu

sobimatu

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1586796 fentanüül, 400mcg N02AB03 BREAKYL, bukaalravimkile,

10TK

Meda Pharma GmbH

& Co. KG

50

100 C00-D48 Neuroloog,

Onkoloog,

Anestesioloog,

Reumatoloog,

Hematoloog

esmane ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

onkoloogil,

hematoloogil ja

valuravi

lisapädevusega

anestesioloogil,

reumatoloogil,

neuroloogil ja koduse

toetusravi arstil

pahaloomulisest

kasvajast tingitud

läbimurdevalu raviks

juhul, kui adekvaatses

annuses

opioidsäilitusravi foonil

(vähemalt 60mg

suukaudset morfiini

ööpäevas, 25 mcg/h

transdermaalset

fentanüüli, 30mg

oksükodooni ööpäevas

vm opioidi

ekvianalgeetilist

annust on kasutatud

vähemalt ühe nädala

vältel) ilmnevad

läbimurdevalu

episoodid (vähemalt 2

episoodi ööpäevas)

ning lühitoimeline

suukaudne morfiin on

ravimvormi, ebapiisava

tõhususe või

kõrvaltoimete tõttu

sobimatu

1070637 flekainiid, 100mg C01BC04 TAMBOCOR, tablett, 100TK Meda AB 50

1756942 flekainiid, 100mg C01BC04 TAMBOCOR, tablett, 60TK Teva 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

1668034 ibrutiniib, 140mg L01EL01 IMBRUVICA, kõvakapsel,

90TK

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 01.10.2019.

1021914 klindamütsiin, 10mg

1ml

D10AF01 DALACIN T, nahalahus, 30ml

1TK

Pfizer Europe MA

EEIG

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1299562 lenalidomiid, 15mg L04AX04 REVLIMID, kõvakapsel, 21TK Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG

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

1299573 lenalidomiid, 25mg L04AX04 REVLIMID, kõvakapsel, 21TK Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG

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)

1622731 naprokseen, 550mg M01AE02 NALGESIN FORTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

20TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

50

75 M15-M19 63,00

100 C00-D48

75 M30-M35, M05-

M08, M45-M46



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1677719 pramipeksool, 3,15mg N04BC05 OPRYMEA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

100 G20-G20 Neuroloog esmane

50

1010271 simvastatiin, 10mg C10AA01 VASILIP, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

1086218 simvastatiin, 40mg C10AA01 VASILIP, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

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

50

1040612 sulpiriid, 100mg N05AL01 BETAMAKS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AS Grindeks 100 F20-F29 Psühhiaater

50

1040601 sulpiriid, 200mg N05AL01 BETAMAKS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AS Grindeks 100 F20-F29 Psühhiaater

50

1040623 sulpiriid, 50mg N05AL01 BETAMAKS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

AS Grindeks 100 F20-F29 Psühhiaater

50

1176308 terbinafiin, 250mg D01BA02 TERBINAFIN ACTAVIS,

tablett, 14TK

Actavis Group PTC ehf 50

1032691 tramadool, 100mg N02AX02 TRAMADOL LANNACHER,

rektaalsuposiit, 5TK

G.L. Pharma GmbH 50

1600614 travoprost, 40mcg 1ml S01EE04 BONDULC, silmatilgad, lahus,

2.5ml 1TK

Actavis Group PTC ehf 100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

50


