
Hea koostööpartner, 
 
Alates 29. maist 2020. a on Eelnõude Infosüsteemis (http://eelnoud.valitsus.ee/main) tutvumiseks 
kättesaadavad Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määruste 
eelnõud, mis jõustuvad alates 1. juulist 2020. Tegemist on eelnõudega, milles enne allkirjastamist 
võib ette tulla muutusi. 
 
Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse 50% soodusmääraga toimeaineid naatriumpikosulfaat 
+ magneesiumoksiid + sidrunhape sisaldava ravimiga PICOPREP suukaudse lahuse pulber 10mg + 
3500 mg + 12000 mg N2. 
Ravimite loetelu täiendatakse 50% ja 75% soodusmääraga toimeaineid kaltsipotrool + 
beetametasoon sisaldava ravimpreparaadiga ENSTILAR nahavaht 50 mcg + 0,5 mg/1 g 60 g N1, ravimi 
väljakirjutamise õigus on 75% soodusmääraga  psoriaasi (L40) raviks. 

Ravimite loetelu täiendatakse 100% soodusmääraga toimeainet venetoklaks sisaldavate ravimitega 
VENCLYXTO õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N14, VENCLYXTO õhukese polümeerikattega 
tablett 50 mg N7, VENCLYXTO õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N7, VENCLYXTO õhukese 
polümeerikattega tablett 100 mg N14 ja VENCLYXTO õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N112; 
ravimi väljakirjutamise 100% soodusmääraga on hematoloogil kombinatsioonis rituksimabiga 
kroonilise lümfotsüütleukeemia (C91.1) raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte 
ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on 
ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020. 
 

Eesti Haigekassa ravimite loetelus muudetakse väljakirjutamise tingimusi järgmiselt: 

• toimeainet olapariib  sisaldavate ravimipreparaatide LYNPARZA õhukese polümeerikattega 
tablett 100 mg N56 ja LYNPARZA õhukese polümeerikattega tablett 150 mg N56 
väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmääraga järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus on 
onkoloogil monoteraapiaks levinud (FIGO III ja IV staadium) BRCA mutatsiooniga (idurakuline 
või somaatiline) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse 
peritoneaalvähiga (C48, C57.0, C56) täiskasvanud patsientide säilitusraviks, kellel on 
saavutatud ravivastus (täielik või osaline vastus) pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi 
lõpetamist või retsidiveerunud haiguse korral patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või 
enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse 
viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene 
patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. 
juulit 2020. a ning patsientidele, kellele ravim esimese 20 ravinädala jooksul positiivset toimet 
ei avalda. 

• toimeainet temosolomiid sisaldavate ravimite BLASTOMAT 20 MG kõvakapsel 20 mg N5, 
BLASTOMAT 100 MG kõvakapsel 100 mg N5, BLASTOMAT 140 MG kõvakapsel 140 mg N5, 
TEMOZOLOMIDE ACCORD kõvakapsel 20mg N5, TEMOZOLOMIDE ACCORD kõvakapsel 100 mg 
N5; TEMOZOLOMIDE ACCORD kõvakapsel 140 mg N5, TEMOZOLOMIDE ACCORD kõvakapsel 
250 mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 20 mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 
100 mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 250 mg, väljakirjutamise tingimuse soodustuse 
protsendiga 100 järgmiselt: peaaju pahaloomulise kasvaja (C71) korral ravimi väljakirjutamise 
õigus on onkoloogil ja hematoloogilise-onkoloogilise lisapädevusega pediaatril konsiiliumi 
(vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne 
klass 0...1); 

• toimeained merkaptopuriini ja metotreksaati sisaldavate ravimite PURI-NETHOL tablett 50 mg 
N25 ja TREXAN tablett 2,5 mg N100; väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 100 
järgmiselt: diagnooside C00-D48 on ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja 
hematoloogilise-onkoloogilise lisapädevusega pediaatril. 



• toimeaineid amisulpriid, aripiprasool, kvetiapiin, olansapiin sisaldavate ravimite 
väljakirjutamise tingimust soodustuse protsendiga 100 järgmiselt: skisofreenia ja 
skisotüüpsete luululiste häirete korral (F20-F29; F30-F31) on ravimi väljakirjutamise õigus 
psühhiaatril.  

• toimeained timolool+bimatoprost, timolool+latanoprost, timolool+travoprost, 
timolool+brinsolamiid, timolool+dorsolamiid ja brinsolamiid+brimonidiin sisaldavate ravimite 
väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 100 järgmiselt: glaukoomi (H40-H42) korral 
on ravimi esmase väljakirjutamise õigus oftalmoloogil. 

• toimeainet takroliimus sisaldavate ravimpreparaatide ADVAGRAF toimeainet prolongeeritult 
vabastav kõvakapsel 0,5 mg N50, ADVAGRAF toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 
1 mg N50, ADVAGRAF toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 3 mg N50, ADVAGRAF 
toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 5 mg N50 väljakirjutamise tingimusi 
soodustuse protsendiga 100 järgmiselt: ravimpreparaadi väljakirjutamise õigus on: Z94 
(siirikelundi- või -koeseisund) ja T86 (transplanteeritud [siirik]elundite ja -kudede puudulikkus 
ning hülgamine) näidustustel patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk 
(PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, 
steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi 
revaskulariseeriva protseduuri järgselt. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi on alustatud 
enne 01.07.2020 

Ravimite loetelus suurendatakse toimeainet mometasoon sisaldavate ravimpreparaatide NASONEX 
ninasprei, suspensioon 50 mcg/annus 140 annust N1, NASOMETIN ninasprei, suspensioon 50 

mcg/annus 140 annust N1 ja BRESO ninasprei, suspensioon 50 mcg/annus 140 annust N1 soodusmäära 
soodustuse protsendile 75 vasomotoorse ja allergilise riniidi (J30) näidustusel kuni 16-aastastele 
lastele. 

Ravimite loetelus tõstetakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 kantud toimeaineid 
ketoprofeen, meloksikaam ja naprokseen sisaldavate ravimite soodustuse protsenti kuni 75-ni ja 100-
ni. Soodustuse protsendiga 75 on õigus väljakirjutamiseks reumatoid- ja juveniilse artriidi ning 
psoriaatilise ja enteropaatilise artropaatia (M05-M08), polüarteriidi, vaskulopaatia, süsteemse 
erütematoosluupuse, dermatopolümüosiidi, süsteemse skleroosi ning süsteemse sidekoe kahjustuse 
(M30-M35) ja anküloseeriva spondüliidi ja põletikulise spondülopaatia (M45-M46) näidustustel ning 
väljakirjutamisele artroosi (M15-M19) näidustusel üle 63-aastastele isikutele. Soodustuse protsendiga 
100 on väljakirjutamise õigus pahaloomuliste kasvajate (C00-D48) näidustustel. 

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse uute geneeriliste ravimitega, milliste toimeainetega 

ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud: 

Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 50 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) dutasteriid+tamsulosiin (eesnäärme healoomulise hüperplaasia ravim); 
2) moksifloksatsiin (erinevate infektsioonide vastane ravim) 
3) solifenatsiin (üliaktiivse kusepõie ravim)  

 
Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) bisoprolool (hüpertensiooni ja stenokardia ravim) 
2) febuksostaat (kroonilise hüperurikeemia ravim) 

 



Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) ambrisentaan (pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravim); 
2) aspart-insuliin (diabeediravim) 
3) atsetüültsüsteiin (röga lahtistamise ravim) 
4) ibrutiniib (kroonilise lümfotsüütleukeemia ravim) 
5) lamotrigiin (epilepsia ja bipolaarse häire ravim) 
6) metotreksaat (leukeemia, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravim) 
7) risperidoon (psüühikahäirete ravim) 
8) rosuvastatiin (hüperkolesteroleemia ravim)  
9) sevelameer (hüperfosfateemia ravim)  
10) tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin (HIV-1 infektsiooni ravim) 
11) tsinakaltseet (hüperparatüreoosi ravim) 
12) VIII hüübimisfaktor (A-hemofiilia korral veritsuste ravi ja profülaktika ravim).  

 

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmist toimeainet 

sisaldavate ravimite gruppides: 

- atsetüültsüsteiin; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on MUCOVIT 

kihisev tablett 600 mg N12; 

- dutasteriid+tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM kõvakapsel 0,5+0,4cmg N30; 

DUTASTERIDE/TAMSULOSIN EXELTIS kõvakapsel 0,4 mg+0,5 mg N30; 

DUTASTERIDE/TAMSULOSIN MYLAN kõvakapsel 0,4 mg+0,5 mg N30; DUTROZEN kõvakapsel 

0,4 mg + 0,5 mg N30; TADUSTA kõvakapsel 0,4 mg+0,5 mg N30;  

- moksifloksatsiin; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLOXELAN 

õhukese polümeerikattega tablett 400 mg N5 

-  tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud 

hinnakokkulepe, on EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA õhukese 

polümeerikattega tablett 245 mg+ 200 mg N30, EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL 

TEVA õhukese polümeerikattega tablett 245 mg+200 mg N30, EMTRICITABINE/TENOFOVIR 

DISOPROXIL MYLAN õhukese polümeerikattega tablett 245 mg+200 mg, 

EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA õhukese polümeerikattega tablett 245 

mg+200 mg N30;  

- timolool+travoprost; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN silmatilgad, lahus 5 mg+40 mcg/1 ml 2,5 ml N1; 

 

Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete 

gruppides:  

- bisoprolool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

BISOPROLOL VITABALANS tablett 10 mg N100, BISOPROLOL VITABALANS tablett 5 mg 

N100 



- febuksostaat; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

FEBUXOSTAT ZENTIVA õhukese polümeerikattega tablett 80 mg N28, FEBUXOSTAT 

ZENTIVA õhukese polümeerikattega tablett 120 mg N28, FEBUXOSTAT TEVA õhukese 

polümeerikattega tablett 80 mg N28, FEBUXOSTAT TEVA õhukese polümeerikattega 

tablett 120 mg N28, DRUNILER õhukese polümeerikattega tablett 80 mg N28, 

DRUNILER õhukese polümeerikattega tablett 120 mg N28, FEBUXOSTAT KRKA õhukese 

polümeerikattega tablett 80 mg N28, FEBUXOSTAT KRKA  õhukese polümeerikattega 

tablett 120 mg N28, FEBUXOSTAT MYLAN  õhukese polümeerikattega tablett 80 mg 

N28, FEBUXOSTAT MYLAN  õhukese polümeerikattega tablett 120 mg N28;  

- risperidoon; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

RISPERIDON ACTAVIS 2MG õhukese polümeerikattega tablett 2 mg N60; RISPERIDON 

ACTAVIS 4 mg N60 õhukese polümeerikattega tablett 4 mg N60; MEDORISPER õhukese 

polümeerikattega tablett 1 mg N60; MEDORISPER õhukese polümeerikattega tablett 2 

mg N60; MEDORISPER õhukese polümeerikattega tablett 3 mg N60; 

- rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

ROSUCARD  õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N90, ROSUCARD õhukese 

polümeerikattega tablett 20 mg N90, ROXARDIO tablett 20 mg N60, ROSUVASTATIN 

KRKA õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N60, ROSUVASTATIN KRKA õhukese 

polümeerikattega tablett 20 mg N60, ROSUVASTATIN TEVA PHARMA õhukese 

polümeerikattega tablett 10 mg N28, ROSUVASTATIN TEVA PHARMA õhukese 

polümeerikattega tablett 20 mg N28. 

 

 

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste toimeainete 

gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud: 

- amorolfiin; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXOLORFIN 

ravimküünelakk 50 mg 1ml/2.5ml N1;  

- agomelatiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ZILBEA tablett 

25 mg N28, LAMEGOM õhukese polümeerikattega tablett  25 mg N28, AGOMELATINE TEVA 

õhukese polümeerikattega tablett 25 mg N28;   

- amoksitsilliin+klavulaanhape; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, 

on MEDOCLAV õhukese polümeerikattega tablett 875 mg+125 mg N14, 

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 875 mg+125 mg 

N14, AMOKSIKLAV õhukese polümeerikattega tablett 500 mg+125 mg N14, AMOKSIKLAV 

õhukese polümeerikattega tablett 875 mg+125 mg N14, BETAKLAV õhukese polümeerikattega 

tablett 500 mg+125 mg N14, BETAKLAV õhukese polümeerikattega tablett 875 mg+125 mg 

N14;  

- esomeprasool;  ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCADRA 

gastroresistentne tablett 20 mg N56, ESCADRA gastroresistentne tablett 40 mg N28, 

NEXMEZOL 20 MG gastroresistentne tablett 20 mg N56, NEXMEZOL 40 MG gastroresistentne 



tablett 40 mg N56, ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 20 mg N28, 

ESOMEPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 40 mg N28;  

- etanertsept; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ERELZI 

süstelahus süstlis 25 mg  N4, ERELZI süstelahus pen-süstlis 50 mg N4, ERELZI süstelahus süstlis 

50 mg N4, BENEPALI süstelahus pen-süstlis  50 mg N4;   

- mükofenoolhape; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on MYFENAX 

õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N50, MYFORTIC gastroresistentne tablett 360 mg 

N120, MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N50 

- kapetsitabiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on CAPECITABINE 

ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 150 mg N60; CAPECITABINE ACCORD  õhukese 

polümeerikattega tablett 500 mg N120, CAPECITABINE SDZ 500MG õhukese polümeerkattega 

tablett 500 mg, N120, CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG õhukese polümeerkattega tablett 500 

mg, N120;  

- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on TROMBEX 

õhukese polümeerikattega tablett 75 mg N30, CLOPIDOGREL KRKA õhukese polümeerikattega 

tablett 75 mg N84, GLOPENEL 75 MG õhukese polümeerikattega tablett 75 mg N30, GLOPENEL 

75 MG õhukese polümeerikattega tablett 75 mg N90, CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese 

polümeerikattega tablett 75 mg N28, CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega 

tablett 75 mg N90;  

- lenalidomiid; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on LENALIDOMIDE 

ACCORD kõvakapsel 5 mg N21; LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 7,5 mg N21; 

LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 10mg N21; LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 15 mg 

N21; LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 25 mg N21; LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 5 

mg N21; LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 10 mg N21; LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 

15 mg N21; LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 25 mg N21; LENALIDOMIDE GRINDEKS 

kõvakapsel 5 mg N21; LENALIDOMIDE GRINDEKS kõvakapsel 10 mg N21; LENALIDOMIDE 

GRINDEKS kõvakapsel 15 mg N21; LENALIDOMIDE GRINDEKS kõvakapsel 25 mg N21;  

- pentoksüfülliin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on VASONIT 

RETARD toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 600 mg N60; PENTILIN toimeainet 

prolongeeritult vabastav tablett 400 mg N100; 

- pregabaliin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRAGIOLA 

kõvakapsel 75mg N14, PRAGIOLA kõvakapsel 75mg N56, PRAGIOLA kõvakapsel 150 mg N14, 

PRAGIOLA kõvakapsel 150 mg N56, PREGABALIN ZENTIVA k.s kõvakapsel 75 mg N14, 

PREGABALIN ZENTIVA k.s kõvakapsel 75 mg N56, PREGABALIN ZENTIVA k.s kõvakapsel 150 mg 

N14, PREGABALIN ZENTIVA k.s kõvakapsel 150 mg N56, SIRANALEN kõvakapsel 75 mg N56, 

SIRANALEN kõvakapsel 150 mg N14, SIRANALEN kõvakapsel 150 mg N56, SIRANALEN 

kõvakapsel 300 mg N14, BRIEKA kõvakapsel 75mg N56, BRIEKA kõvakapsel 150 mg N14, 

BRIEKA kõvakapsel 150 mg N56;  

- olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud 

hinnakokkulepe, on OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA õhukese 



polümeerikattega tablett 40 mg+10 mg N28, OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE 

ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40 mg+5 mg N28;  

- sertraliin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ERSET õhukese 

polümeerikattega tablett 50 mg N28, SERTRALINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 

50 mg N28, SERTRALINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N28, SERTRALINE-

TEVA 50 MG  õhukese polümeerikattega tablett 50 mg N30, ASENTRA õhukese 

polümeerikattega tablett  50 mg N28, ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett  100 mg 

N28, ERSET õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N28;  

- tiokthape; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on THIOGAMMA 

õhukese polümeerikattega tablett 600 mg N30, THIOCTACID HR õhukese polümeerikattega 

tablett 600 mg N30 

- valsartaan; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on VALZAP õhukese 

polümeerikattega tablett 80 mg N28, VALZAP õhukese polümeerikattega tablett 160 mg N28, 

VALSARTAN MEDOCHEMIE õhukese polümeerikattega tablett 80 mg N28, VALSARTAN 

MEDOCHEMIE õhukese polümeerikattega tablett 80 mg N56, VALSARTAN MEDOCHEMIE 

õhukese polümeerikattega tablett 160 mg N28, VALSARTAN MEDOCHEMIE õhukese 

polümeerikattega tablett 160 mg N56; 

- valsartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, 

on VALZAP H õhukese polümeerikattega tablett 80 mg+12,5 mg N28, VALZAP H õhukese 

polümeerikattega tablett 160 mg+12,5 mg N28, VALSACOMBI õhukese polümeerikattega 

tablett 320 mg/12,5 mg N28, VALSACOMBI õhukese polümeerikattega tablett 160 mg+12,5 

mg N28;  

- venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ALVENTA 

toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150 mg N30 (teisene müügiloa hoidja), 

VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75 mg N28, 

VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150 mg 

N28, VENLAGAMMA toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75 mg N30, 

VENLAGAMMA toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150 mg N30; 

- östradiool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESTROFEM 

õhukese polümeerikattega tablett 2 mg N28; ESTROFEM õhukese polümeerikattega tablett 2 

mg N28.  

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse alates 01.07.20 välja järgmised pakendid 

turustamise või müügiloa lõppemise tõttu ja müügiloa hoidja teavitusel:  

1725960 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA tablett 15 mg N56 

1253607 ATORVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N30 

1253742 ATORVASTATIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 20 mg N30 

1665301 BRILLEVE tablett 0,075 mg+0,02 mg N63 

1665334 BRILLEVE tablett 0,075 mg+0,03 mg N63 

1657717 BRIEKA kõvakapsel 75 mg N14 

1678125 CINIE 100MG tablett 100 mg N6 



1667448 CINACALCET TEVA õhukese polümeerikattega tablett 60 mg N28 

1534610 DAIVOBET geel 0,5 mg+50 mcg /1 g 15 g N1  

1668146 GLICLAZIDE TEVA toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 60 mg N60 

1001631 LECROLYN silmatilgad, lahus 40 mg 1 ml/5 ml N1 

1316438 LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50 mcg/ml 2,5 ml N1 

1316449 LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50 mcg/ml 2,5 ml N3 

1429118 LATOXAP silmatilgad 5 mg+50 mcg/ml 2,5 ml N1 

1205132 MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 30 mg N28 

1205176 MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 60 mg N28 

1205211 MIMPARA õhukese polümeerikattega tablett 90 mg N28 

1282249 Metoprolol-ratiopharm retard toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100 

mg N30 

1404414 OLANZAPINE ORION 5MG suus dispergeeruv tablett 5 mg N28 

1404481 OLANZAPINE ORION 10MG suus dispergeeruv tablett 10 mg N28 

1404559 OLANZAPINE ORION 15MG suus dispergeeruv tablett 15 mg N28 

1715341 RASAGILINE MYLAN tablett 1 mg N28 

1701830 PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 75 mg N14 

1701852 PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 75 mg N56 

1701997 PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 150 mg N14 

1702011 PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE kõvakapsel 150 mg N56 

1163854 ROFERON-A süstelahus  3000000 RÜ 0.5 ml  N1 

1213614 TERBINAFIN NYCOMED tablett 250 mg N28 

1033681 WARTEC nahalahus 5 mg 1ml/3ml N1 

1408036 XAMIOL geel 0,5 mg/g+50 mcg/g 30 g N1 

1013319 XELODA õhukese polümeerikattega tablett 150 mg N60 

1013308 XELODA õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N120 

 

Määrusega ei muudeta piirhinda toimeaineid bisoprolool, febuksostaat, sevelameer, solifenatsiin, 

rosuvastatiin ja ambrisentaan sisaldavatel ravimitel, kuna määruse jõustumise ajaks 01.07.2020 ei ole 

uute geneeriliste ravimite turustamine veel kindel. Piirhinna edasilükkamine kindlustab patsientidele 

juba loetelus olevate ravimipakendite kättesaadavuse olemasoleval hinnatasemel. 

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda allpool toodud kontaktidel. 

Alice Kivistik 
Peaspetsialist 
Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond 
Eesti Haigekassa  
6208311 

 

 

 

 

 

https://www.ravimiregister.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Ravim&vid=f7992344-cadb-40a0-a7db-668b067e6373
https://www.ravimiregister.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Ravim&vid=97b2a77b-5d80-46f4-b75f-943afcd9b32d


 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


