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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

1801022 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE

NORAMEDA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Norameda UAB 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1801055 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE G.L.

PHARMA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

G.L. Pharma GmbH 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1801673 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE RICHTER,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Gedeon Richter Plc. 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1827952 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE VIASANA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Viasana UAB 100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1880580 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Teva B.V. 100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1787441 apalutamiid, 60mg L02BB05 ERLEADA, õhukese

polümeerikattega tablett,

120TK

Janssen - Cilag

International

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks.

Kõrge riskiga haiguse

korral võib apalutamiidi

määrata patsientidele,

kellel abirateroon on

vastunäidustatud või

abiraterooni

kasutamisel esinevad

talumatud

kõrvaltoimeid. Patsient

ei tohi olla varasemalt

saanud teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoreid. Ravi

teostatakse kuni

haiguse radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem.  Soodustus ei

laiene patsientidele,

kelle ravi

apalutamiidiga on

ravimitootja vastutusel

alustatud ja tagatud

enne 01.01.2023. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1878880 atorvastatiin, 10mg C10AA05 SORTIS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Ideal Trade Links UAB 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

1879027 atorvastatiin, 20mg C10AA05 SORTIS, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Ideal Trade Links UAB 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

100 N18-N18



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1755569 dasatiniib, 50mg L01EA02 DASATINIB TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Teva B.V. 100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi(vähemalt 3

hematoloogi ühise)

otsuse alusel

patsientidele,kellele on

näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi, eelnev

ravi imatiniibiga

annuses 600mg on

ebaõnnestunud või

osutunud talumatuks

(imatiniibravi on

põhjustanud III või IV

astme kõrvaltoime või

üle 3 kuu püsinud II

astme kõrvaltoime

CTC klassifikatsiooni

järgi) ning ravi

alustatakse kuni

kolmanda rea ravina;

ravi võib jätkata kuni

hematoloogilise

ravivastuse püsimiseni

(haigus ei

progresseeru

dasatiniibravi foonil).



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1781276 dasatiniib, 50mg L01EA02 DASATINIB NORAMEDA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Norameda UAB 100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi(vähemalt 3

hematoloogi ühise)

otsuse alusel

patsientidele,kellele on

näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi, eelnev

ravi imatiniibiga

annuses 600mg on

ebaõnnestunud või

osutunud talumatuks

(imatiniibravi on

põhjustanud III või IV

astme kõrvaltoime või

üle 3 kuu püsinud II

astme kõrvaltoime

CTC klassifikatsiooni

järgi) ning ravi

alustatakse kuni

kolmanda rea ravina;

ravi võib jätkata kuni

hematoloogilise

ravivastuse püsimiseni

(haigus ei

progresseeru

dasatiniibravi foonil).



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1781467 dasatiniib, 50mg L01EA02 DASATINIB ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Zentiva k.s. 100 C92.1-C92.1 Hematoloog konsiiliumi(vähemalt 3

hematoloogi ühise)

otsuse alusel

patsientidele,kellele on

näidustatud

tsütogeneetilist vastust

indutseeriv ravi, eelnev

ravi imatiniibiga

annuses 600mg on

ebaõnnestunud või

osutunud talumatuks

(imatiniibravi on

põhjustanud III või IV

astme kõrvaltoime või

üle 3 kuu püsinud II

astme kõrvaltoime

CTC klassifikatsiooni

järgi) ning ravi

alustatakse kuni

kolmanda rea ravina;

ravi võib jätkata kuni

hematoloogilise

ravivastuse püsimiseni

(haigus ei

progresseeru

dasatiniibravi foonil).

1880535 desogestreel+etünüülö

stradiool,

0,15mg+0,02mg

G03AA09 NOVYNETTE, õhukese

polümeerikattega tablett,

63TK

Ideal Trade Links UAB 75 N18-N18 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

1815926 esetimiib, 10mg C10AX09 EZETIMIBE ELVIM, tablett,

28TK

SIA Elvim 50

100 N18-N18 alates III staadiumist

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;

75 I11-I12 raske südame või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel

kombinatsioonis

atorvastatiini või

rosuvastatiiniga, kui

vaatamata nimetatud

ravimi optimaalse

annuse kasutamisele

ei saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

1885215 esomeprasool, 40mg A02BC05 NEXIUM, gastroresistentne

tablett, 28TK

Lex Ano UAB 50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1888049 esomeprasool, 40mg A02BC05 ESCADRA, gastroresistentne

kõvakapsel, 28TK

Lex Ano UAB 50

75 K25-K27 Helicobacter pylori

infektsiooniga seotud

peptilise haavandi ravi

korral koos

antibiootikumidega

1888173 ganireliks, 0,25mg

0.5ml

H01CC01 GANIRELIX GEDEON

RICHTER, süstelahus süstlis,

0.5ml 1TK

Gedeon Richter Plc. 100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1717107 iksekizumab, 80mg

1ml

L04AC13 TALTZ, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Eli Lilly And Co

(Ireland) Limited

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M45 ja M46

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

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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.

1043547 isosorbiitmononitraat,

20mg

C01DA14 MONOSAN 20 MG, tablett,

30TK

Pro.Med.Cs Praha a.s. 75 I20-I20

50

1017010 isosorbiitmononitraat,

40mg

C01DA14 MONOSAN 40 MG, tablett,

30TK

Pro.Med.Cs Praha a.s. 75 I20-I20

50

1648694 memantiin, 10mg N06DX01 MEMANTINE GRINDEKS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Grindeks AS 50

1818019 metformiin, 1000mg A10BA02 METFORMIN ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Zentiva k.s. 50

75 E11-E11, E14-E14

1817816 metformiin, 500mg A10BA02 METFORMIN ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Zentiva k.s. 75 E11-E11, E14-E14

50

1817939 metformiin, 850mg A10BA02 METFORMIN ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 120TK

Zentiva k.s. 75 E14-E14, E11-E11

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1815397 metformiin+vildagliptiin

, 1000mg+50mg

A10BD08 IPINZAN, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Zentiva k.s. 50

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

1815353 metformiin+vildagliptiin

, 850mg+50mg

A10BD08 IPINZAN, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Zentiva k.s. 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

50

1880276 nebivolool, 5mg C07AB12 NEBILET, tablett, 90TK Ideal Trade Links UAB 50

75 I10-I13, I47-I49, I15-

I15, I50-I50

1887992 noretisteroon+östradio

ol, 0,5mg+1mg

G03FA01 ACTIVELLE, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Lex Ano UAB 50

1880434 pirfenidoon, 267mg L04AX05 PIRFENIDONE TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 252TK

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

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=50% eeldatavast.

Soodustus ei hõlma

nintedaniibi ja

pirfenidooni

kombinatsioonravi.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1880445 pirfenidoon, 801mg L04AX05 PIRFENIDONE TEVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 84TK

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

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=50% eeldatavast.

Soodustus ei hõlma

nintedaniibi ja

pirfenidooni

kombinatsioonravi.

1831801 sitagliptiin, 100mg A10BH01 SITAGLIPTIN GRINDEKS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Grindeks AS 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

50

1831744 sitagliptiin, 25mg A10BH01 SITAGLIPTIN GRINDEKS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Grindeks AS 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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1831777 sitagliptiin, 50mg A10BH01 SITAGLIPTIN GRINDEKS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Grindeks AS 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

50

1849282 tadalafiil, 20mg G04BE08 ZENAVIL, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Medochemie Limited 50 I27.0-I27.0 Kardioloog,

Pediaater,

Pulmonoloog,

Reumatoloog

100 I27.0-I27.0 Reumatoloog,

Kardioloog,

Pediaater,

Pulmonoloog

NYHA III-IV kl

idiopaatilise või

päriliku, süsteemse

sidekoehaiguse või

kaasasündinud

südamerikkega seotud

pulmonaalse

arteriaalse

hüpertensiooni raviks

patsientidele

konsiiliumi (vähemalt 3

vastava eriala

spetsialisti) otsuse

alusel

1882964 terbinafiin, 250mg D01BA02 TERBINAFINE SANDOZ 250

MG, tablett, 30TK

Lex Ano UAB 50

1843084 timolool+bimatoprost,

5mg+0,3mg 1ml

S01ED82 BIMATOPROST/TIMOLOL

ELVIM, silmatilgad, lahus, 3ml

1TK

SIA Elvim 100 H40-H42 Oftalmoloog esmane

50

1866461 torasemiid, 10mg C03CA04 TORASEMIDE HEXAL,

tablett, 30TK

Lex Ano UAB 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1819335 tselekoksiib, 100mg M01AH01 CELECOXIB ACCORD,

kõvakapsel, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

50

1819425 tselekoksiib, 200mg M01AH01 CELECOXIB ACCORD,

kõvakapsel, 30TK

Accord Healthcare

B.V.

50



Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1814712 abirateroon, 1000mg L02BX03 ABIRATERONE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1734768 abirateroon, 500mg L02BX03 ZYTIGA, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Janssen - Cilag

International

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806915 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1829998 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Zentiva k.s. 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1847426 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE ACCORD,

tablett, 60TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1887633 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE MYLAN,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Mylan Ireland Limited 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog kombinatsioonis

androgeen-

deprivatsioonraviga

metastaatilise

hormoonsensitiivse

eesnäärmevähi raviks

kuni haiguse

radiograafilise

progresseerumiseni

või

kastratsioonresistentsu

se kujunemiseni,

sõltuvalt kumb

tingimus saabub

varem ning

metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766662 adalimumab, 20mg

0.2ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus süstlis,

0.2ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 

100 M46-M46, M45-

M45, M07.0-M07.3

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1816398 adalimumab, 20mg

0.4ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus süstlis,

0.4ml 2TK

Sandoz GmbH 100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud

100 M45-M45, M46-

M46, M07.0-M07.3

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1695090 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus süstlis,

0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

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

1715251 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUMIRA, süstelahus pen-

süstlis, 0.4ml 2TK

AbbVie Deutschland

GmbH & Co. KG

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

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

1867596 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus

süstlis, 0.4ml 1TK

Stada Arzneimittel AG 100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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

patsient vastab

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 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1867608 adalimumab, 40mg

0.4ml

L04AB04 HUKYNDRA, süstelahus

süstlis, 0.4ml 2TK

Stada Arzneimittel AG 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 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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

patsient vastab

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 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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 M45-M45, M46-M46 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

patsient vastab

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 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 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

1742251 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1742295 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 AMGEVITA, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Amgen Europe B.V. 100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

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 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks

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

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1777305 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus süstlis,

0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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, M07.0-

M07.3, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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

patsient vastab

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 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

1777338 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 HYRIMOZ, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Sandoz GmbH 100 M07.0-M07.3, M45-

M45, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

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 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

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1792571 adalimumab, 40mg

0.8ml

L04AB04 IDACIO, süstelahus pen-

süstlis, 0.8ml 2TK

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 K51-K51, K50-K50 Gastroenteroloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel vastab patsient

järgmistele

tingimustele: mõõduka

ja raske ägenemise

korral, kui

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) ja/või

kortikosteroidravi on

toimeta,

vastunäidustatud või

talumatu; Crohni tõve

fistlitega vormi korral,

kui antibiootikumid

ja/või

immuunsupresseeriv

ravi (asatiopriin või 6-

merkaptopuriin või

metotreksaat) on

toimeta



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

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

H35.0-H35.0, H30-

H30

Oftalmoloog ekspertkomisjoni

otsusel

mitteinfektsioosse

intermediaalse,

posterioorse ja

panuveiidi raviks

täiskasvanud

patsiendil ja

anterioorse uveiidi

raviks lapsel, kelle

ravivastus

kortikosteroididele on

ebapiisav, kes vajavad

kortikosteroidi annuse

vähendamist või

kellele

kortikosteroidravi on

sobimatu ning kelle

ravivastus

immunosupressantidel

e (tsüklosporiin,

asatiopriin,

metotreksaat või

kloorambutsiil) on

ebapiisav või on need

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L73.2-L73.2 Dermatoveneroloog ekspertkomisjoni

otsusel mõõduka kuni

raske (Hurley II ja III

staadium) supuratiivse

hidradeniidi korral

tingimusel, et patsiendi

haigus on resistentne

senistele

konventsionaalsetele

ravimeetoditele

(paikne klindamütsiin 3

kuud, süsteemne

tetratsükliin vähemalt

10 nädalat, süsteemne

atsitretiin 6 kuud) või

on need talumatud või

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610536 atomoksetiin, 10mg N06BA09 ATOMINEX 10MG,

kõvakapsel, 56TK

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

esinemisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

puudumisel, kui

metüülfenidaat on

olnud ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610615 atomoksetiin, 18mg N06BA09 ATOMINEX 18MG,

kõvakapsel, 56TK

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

esinemisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

puudumisel, kui

metüülfenidaat on

olnud ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

metüülfenidaat on

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610693 atomoksetiin, 25mg N06BA09 ATOMINEX 25 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

esinemisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

puudumisel, kui

metüülfenidaat on

olnud ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610772 atomoksetiin, 40mg N06BA09 ATOMINEX 40 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

esinemisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

puudumisel, kui

metüülfenidaat on

olnud ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1610851 atomoksetiin, 60mg N06BA09 ATOMINEX 60 MG,

kõvakapsel, 56TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele aktiivsus-

ja tähelepanuhäire

raviks järgmistel

tingimustel:

farmakoteraapia

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega;

metüülfenidaat on



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

vastunäidustatud,

ebaefektiivne või

põhjustab olulisi

kõrvaltoimeid



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

esinemisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

puudumisel, kui

metüülfenidaat on

olnud ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 N18-N18 lisatuna standardravile

(AKE- inhibiitor või

ARB) või standardravi

vastunäidustuse korral

monoteraapiana

kroonilise

neeruhaiguse raviks

patsientidele, kellel

eGFR on vahemikus

25–75ml/min/1,73 m2

ning esineb

albuminuuria (uACR

200–5000 mg/g ehk

22,6 mg/mmol – 565

mg/mmol).

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

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1619175 ensalutamiid, 40mg L02BB04 XTANDI, pehmekapsel,

112TK

Astellas Pharma

Europe B.V.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaatilise

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi apalutamiidi,

ensalutamiidiga või

abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1011665 etanertsept, 25mg L04AB01 ENBREL, süstelahuse pulber

ja lahusti, 4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1265600 etanertsept, 25mg L04AB01 ENBREL, süstelahus süstlis,

4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748482 etanertsept, 25mg L04AB01 ERELZI, süstelahus süstlis,

4TK

Sandoz GmbH 100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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, M45-

M45, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1265644 etanertsept, 50mg L04AB01 ENBREL, süstelahus süstlis,

4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M07.0-

M07.3, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1460191 etanertsept, 50mg L04AB01 ENBREL, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Pfizer Europe MA

EEIG

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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, M07.0-

M07.3, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



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

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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

patsient vastab

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

1708680 etanertsept, 50mg L04AB01 BENEPALI, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Samsung Bioepis NL

B.V.

100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M45-M45, M07.0-

M07.3, M46-M46

Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748527 etanertsept, 50mg L04AB01 ERELZI, süstelahus süstlis,

4TK

Sandoz GmbH 100 L40-L40 Dermatoveneroloog,

 Pediaater

patsient vastab

järgmistele

tingimustele: haigus on

väldanud vähemalt 6

kuud, PASI skoor või

BSA skoor >=10 ja/või

DLQI>=10 ning esineb

vähemalt üks

järgnevatest:

alternatiivne

standardne süsteemne

ravi (atsitretiin,

tsüklosporiin,

metotreksaat,

kitsakimbu UVB ja

Psoralen + UVA

fotokemoteraapia) on

vastunäidustatud,

esinevad ravi

katkestama sundivad

kõrvaltoimed või

puudub raviefekt

vähemalt kahe erineva

süsteemse ravi

kasutamisel; esineb

psoriaasivorm, mis

vajab korduvaid

hospitaliseerimisi;

esineb ebastabiilne,

eluohtlik psoriaasi

vorm (erütrodermne

või pustulaarne

psoriaas)



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M07.0-M07.3, M45-

M45, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 

100 M08-M08 Reumatoloog,

Pediaater

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748561 etanertsept, 50mg L04AB01 ERELZI, süstelahus pen-

süstlis, 4TK

Sandoz GmbH 100 M08-M08 Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt kolm kuud

kestnud ravi

metotreksaadiga

maksimaalses lubatud

annuses või ravi

süsteemse

glükokortikoidiga

(suukaudne ja

intravenoosne)

süsteemse artriidi

korral ei ole olnud

tõhus või talutav 



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, M07.0-

M07.3, M46-M46

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi 2

mittesteroidse valu- ja

põletikuvastase

ravimiga, perifeerse

artriidi korral

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva

ravimiga, on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks. 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

100 M05-M05, M08-

M08, M06-M06

Pediaater,

Reumatoloog

vähemalt 3 kuud

kestnud ravi

sünteetilise

haiguskulgu

modifitseeriva ravimiga

on osutunud

ebatõhusaks või

talumatuks



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

patsient vastab

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

1800470 guselkumab, 100mg

1ml

L04AC16 TREMFYA, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Janssen - Cilag

International

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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

1396335 metüülfenidaat, 10mg N06BA04 MEDIKINET XL 10MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Puetter GmbH & Co.

KG

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838033 metüülfenidaat, 10mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1313569 metüülfenidaat, 18mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

Johnson & Johnson

UAB

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1396368 metüülfenidaat, 20mg N06BA04 MEDIKINET XL 20MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Puetter GmbH & Co.

KG

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838101 metüülfenidaat, 20mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1396391 metüülfenidaat, 30mg N06BA04 MEDIKINET XL 30MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Puetter GmbH & Co.

KG

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838178 metüülfenidaat, 30mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1313581 metüülfenidaat, 36mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

Johnson & Johnson

UAB

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1395266 metüülfenidaat, 40mg N06BA04 MEDIKINET XL 40MG,

toimeainet modifitseeritult

vabastav kõvakapsel, 30TK

Medice Arzneimittel

Puetter GmbH & Co.

KG

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838235 metüülfenidaat, 40mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1313660 metüülfenidaat, 54mg N06BA04 CONCERTA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

Johnson & Johnson

UAB

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838291 metüülfenidaat, 60mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

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

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane täiskasvanule

aktiivsus- ja

tähelepanuhäire

näidustusel, kui esineb

mõõdukas kuni raske

funktsionaalne

kahjustus vähemalt

kahes olukorras

(sotsiaalne,

akadeemiline ja/või

tööalane tegevus),

haigus mõjutab

konkreetse inimese elu

mitmeid aspekte ning

viide haiguse

esinemisele on

tõendatult tuvastatav

lapseeast. Ravimi

väljakirjutamise õigus

esmavalikuna on

kaasuva sõltuvushäire

puudumisel ning teise

valikuna kaasuva

sõltuvushäire

esinemisel, kui

atomoksetiin on olnud

ebaefektiivne või

talumatu. Ravi

efektiivsus on hinnatav

6-nädalase perioodi

jooksul kasutamisel

adekvaatses annuses.

1041309 oktreotiid, 10mg H01CB02 SANDOSTATIN LAR,

süstesuspensiooni pulber ja

lahusti, 1TK

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

E22.0

Onkoloog,

Endokrinoloog,

Pediaater –

endokrinoloog

neuroendokriinkasvaja

või akromegaalia

raviks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1710379 osimertiniib, 40mg L01EB04 TAGRISSO, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Astrazeneca AB 100 C34-C34 Onkoloog monoteraapiaks

lokaalselt levinud või

metastaatilise

mitteväikerakulise

kopsuvähi esmavaliku

raviks täiskasvanud

patsientidel, kellel

esinevad epidermaalse

kasvufaktori retseptorit

(EGFR) aktiveerivad

mutatsioonid ning

monoteraapiaks

lokaalselt levinud või

metastaatilise

epidermaalse

kasvufaktori retseptori

(EGFR) T790M-

mutatsioonpositiivse

mitteväikerakk

kopsuvähiga

patsientidele, kelle

haigus on

progresseerunud

pärast ravi EGFR-

türosiini kinaasi

inhibiitoritega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1710380 osimertiniib, 80mg L01EB04 TAGRISSO, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Astrazeneca AB 100 C34-C34 Onkoloog monoteraapiaks

lokaalselt levinud või

metastaatilise

mitteväikerakulise

kopsuvähi esmavaliku

raviks täiskasvanud

patsientidel, kellel

esinevad epidermaalse

kasvufaktori retseptorit

(EGFR) aktiveerivad

mutatsioonid ning

monoteraapiaks

lokaalselt levinud või

metastaatilise

epidermaalse

kasvufaktori retseptori

(EGFR) T790M-

mutatsioonpositiivse

mitteväikerakk

kopsuvähiga

patsientidele, kelle

haigus on

progresseerunud

pärast ravi EGFR-

türosiini kinaasi

inhibiitoritega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1845446 risdiplaam, 0,75mg

1ml

M09AX10 EVRYSDI, suukaudse lahuse

pulber, 80ml 1TK

Roche Registration

GmbH

100 G12.0-G12.0,

G12.1-G12.1

Pediaater –

neuroloog,

Neuroloog

19,00 geneetiliselt kinnitatud

5q spinaalse

lihasatroofia raviks

patsiendile, kellel on

määratud kuni 3 SMN2

geenikoopiat ja

diagnoositud I, II või III

tüüpi SMA ning kes on

ravi alustamisel alla

19-aastane ning ei

vaja püsiventilatsiooni.

Ravi alustamise ja

lõpetamise otsuse on

langetanud arstide

eksperdikomisjon

(kaks lasteneuroloogi

ja geneetik) ning

patsient on SMA

ravimise kogemusega

lasteneuroloogi või

neuroloogi jälgimisel.

Ravivastuse

hindamine toimub iga

kolme kuu tagant. Ravi

lõpetatakse

püsiventilatsiooni

vajaduse tekkel või kui

ilmneb motoorsete

funktsioonide kliiniliselt

oluline halvenemine

mõõdetuna motoorsete

funktsioonide

hindamise skaalal (I

tüübi korral HINE-2 või

CHOP-INTEND ning II-

III tüübi korral MFM32,

RULM või HFMSE

alusel).



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1675649 sekukinumab, 150mg

1ml

L04AC10 COSENTYX, süstelahus pen-

süstlis, 1ml 1TK

Novartis Europharm

Limited

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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

100 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M45 ja M46

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 M45-M45, M46-M46 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M45 ja M46

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

100 M07.0-M07.3 Reumatoloog,

Pediaater

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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

1788509 semaglutiid, 0,25mg

1annuses

A10BJ06 OZEMPIC, süstelahus pen-

süstlis, 4annust 1TK

Novo Nordisk A/S 50 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi raviks

juhul, kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1788510 semaglutiid, 0,5mg

1annuses

A10BJ06 OZEMPIC, süstelahus pen-

süstlis, 4annust 1TK

Novo Nordisk A/S 50 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi raviks

juhul, kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1815892 semaglutiid, 14mg A10BJ06 RYBELSUS, tablett, 30TK Novo Nordisk A/S 75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.

50 E11-E11, E14-E14 juhul kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1788521 semaglutiid, 1mg

1annuses

A10BJ06 OZEMPIC, süstelahus pen-

süstlis, 4annust 1TK

Novo Nordisk A/S 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.

50 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi raviks

juhul, kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1815825 semaglutiid, 3mg A10BJ06 RYBELSUS, tablett, 30TK Novo Nordisk A/S 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.

50 E14-E14, E11-E11 juhul kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1815869 semaglutiid, 7mg A10BJ06 RYBELSUS, tablett, 30TK Novo Nordisk A/S 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=30kg/m2);

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

prepararaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

tingimusel, et eelnev

ravi SGLT-2

inhibiitoriga

maksimaalses

talutavas annuses ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud.

Patsiendid, kelle ravi

semaglutiidiga on

alustatud enne

01.01.2023, võivad

jätkata ravi tuginedes

kuni 31.12.2022

kehtinud

rakendustingimustele.

50 E14-E14, E11-E11 juhul kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1286568 sitagliptiin, 100mg A10BH01 JANUVIA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Merck Sharp & Dohme

B.V.

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

1286445 sitagliptiin, 25mg A10BH01 JANUVIA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Merck Sharp & Dohme

B.V.

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

1286502 sitagliptiin, 50mg A10BH01 JANUVIA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Merck Sharp & Dohme

B.V.

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

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

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

1462407 ustekinumab, 90mg

1ml

L04AC05 STELARA, süstelahus süstlis,

1ml 1TK

Janssen - Cilag

International

100 L40-L40 Pediaater,

Dermatoveneroloog

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

100 M07.0-M07.3 Pediaater,

Reumatoloog

ekspertkomisjoni

otsusel patsientidele,

kes vastavad Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus M07.0–3

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

1704181 valsartaan+sakubitriil,

102,8mg+97,2mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud AKE-

inhibiitori või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või

süvenevad.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1704147 valsartaan+sakubitriil,

25,7mg+24,3mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud AKE-

inhibiitori või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või

süvenevad.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1704169 valsartaan+sakubitriil,

51,4mg+48,6mg

C09DX04 ENTRESTO, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Novartis Europharm

Limited

75 I50-I50 täiskasvanud

patsientidele, kes

vastavad kõigile

järgnevatele

kriteeriumitele: kellel

on vähenenud vasaku

vatsakese

väljutusfraktsioon

(LVEF<=40%), kes

kuuluvad NYHA II-IV

funktsionaalklassi,

kellel ravikoostöö on

hea, keda on eelnevalt

vähemalt 3 kuud

püsivalt ravitud AKE-

inhibiitori või ARB

eesmärkannusega

(selle dokumenteeritud

talumatuse korral

vähemalt keskmise

annusega või

maksimaalselt talutava

annusega),

kombinatsioonis

maksimaalses

talutavas annuses

beetablokaatoriga ning

kellel kaksikravile

mineralokortikoidiretse

ptori antagonisti

lisamise järgselt

südamepuudulikkuse

sümptomid endiselt

püsivad või

süvenevad.



Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1318946 amlodipiin, 10mg C08CA01 AMLODIPINE TEVA, tablett,

30TK

Teva Pharma B.V. 50

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

1318834 amlodipiin, 5mg C08CA01 AMLODIPINE TEVA, tablett,

30TK

Teva Pharma B.V. 50

75 I15-I15, I10-I13, I20-

I20

1594425 diklofenak, 100mg M01AB05 NAKLOFEN SR, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 30TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

75 M30-M35, M05-

M08, M45-M46

100 C00-D48

50

75 M15-M19 63,00

1594436 diklofenak, 100mg M01AB05 NAKLOFEN SR, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 50TK

KRKA, d.d., Novo

mesto

75 M15-M19 63,00

50

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

1533787 eksenatiid, 2mg A10BJ01 BYDUREON, toimeainet

prolongeeritult vabastava

süstesuspensiooni pulber ja

lahusti pen-süstlis, 4TK

Astrazeneca AB 75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi raviks

rasvumusega

patsientidel

(KMI>=35kg/m2), kellel

suukaudsed

diabeediravimid

(metformiin,

sulfonüüluurea

preparaat, PPAR

agonist, DPP-4

inhibiitor)

maksimaalsetes

talutavates annustes ei

ole andnud rahuldavat

efekti või on

vastunäidustatud

50 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi raviks

juhul, kui ravi

suukaudsete

diabeediravimitega ei

ole efektiivne või on

vastunäidustatud

1106536 fenoksümetüülpenitsillii

n, 1000000RÜ

J01CE02 VEPICOMBIN NOVUM 1 000

000 RÜ, õhukese

polümeerikattega tablett,

20TK

Takeda Pharma AS 50

75 H65-H67, J13-J18 16,00

1146361 isosorbiitmononitraat,

20mg

C01DA14 ISOSORBIDE

MONONITRATE

VITABALANS, tablett, 30TK

Vitabalans Oy 75 I20-I20

50

1101924 isosorbiitmononitraat,

60mg

C01DA14 OLICARD 60 MG, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 50TK

Mylan Healthcare SIA 75 I20-I20

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1008649 karbamasepiin, 200mg N03AF01 CARBAMAZEPINE

NYCOMED, tablett, 50TK

Takeda Pharma AS 50

100 G40-G40 Neuroloog esmane

100 F32.2-F32.3, F70-

F79, F11.4-F11.7,

F18.4-F18.7, F20-

F29, F12.4-F12.7,

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

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

F14.4-F14.7, F00-

F09, F60.3-F60.3,

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

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

F15.4-F15.7, F30-

F31

Psühhiaater esmane

75 G50.0-G50.0



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 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



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 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



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 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



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 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog

1284386 nebivolool, 5mg C07AB12 NEBIVOLOL ORION, tablett,

30TK

Orion Corporation 50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

75 I47-I49 Pediaater,

Kardioloog

esmane



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

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

EEIG

100 C50-C50 Onkoloog hormoonretseptor

(HR)-positiivse,

inimese epidermaalse

kasvufaktori retseptor

2 (HER2)-negatiivse,

lokaalselt

kaugelearenenud või

metastaatilise

rinnavähi I rea raviks

kombinatsioonis

aromataasi inhibiitoriga

patsiendile kuni

haiguse

progresseerumiseni

ning kombinatsioonis

fulvestrandiga I rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsiendile, kelle

haigus on adjuvantse

või neoadjuvantse

aromataasi inhibiitori

foonil või 12 kuud

pärast selle lõpetamist

progresseerunud ning

kombinatsioonis

fulvestrandiga II rea

raviks kuni haiguse

progresseerumiseni

patsientidele, kes ei

ole varasemalt ravi

CDK-4/6 inibiitoritega

saanud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1518881 pirfenidoon, 267mg L04AX05 ESBRIET, kõvakapsel, 252TK Roche Registration

GmbH

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

kopsude forsseeritud

vitaalkapatsiteet (FVC)

ravi alustamisel on

>=50% eeldatavast.

Soodustus ei hõlma

nintedaniibi ja

pirfenidooni

kombinatsioonravi.

1422425 sevelameer, 800mg V03AE02 RENVELA, õhukese

polümeerikattega tablett,

180TK

Genzyme Europe B.V. 100 N18-N18 Pediaater, Nefroloog juhul, kui

kaltsiumipõhine

fosforisiduja on

vastunäidustatud

(seerumi

kaltsiumisisaldus >2,54

mmol/l)

50

1245406 terbinafiin, 250mg D01BA02 TERBINAFINE OLAINFARM

250MG, tablett, 28TK

JSC Olainfarm 50

1150120 tobramütsiin, 3mg 1ml S01AA12 TOBREX 2X, silmatilgad,

lahus, 5ml 1TK

Novartis Baltics SIA 50

1443697 tsitalopraam, 40mg N06AB04 CITALOPRAM VITABALANS,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

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

F32.3

Psühhiaater esmane

50


