
 

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse 100% soodusmääraga: 

• toimeainet palbotsikliib sisaldavate ravimpreparaatidega IBRANCE kõvakapsel 75 mg 

N21; IBRANCE kõvakapsel 100 mg N21 ja IBRANCE kõvakapsel 125 mg N21; ravimi 

väljakirjutamise õigus on onkoloogil kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga 

hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 

(HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi (C50) I rea 

raviks kuni haiguse progresseerumiseni. 

• toimeainet ribotsikliib sisaldava ravimiga KISQALI õhukese polümeerikattega tablett 

200mg N63; ravimi väljakirjutamise õigus on onkoloogil kombinatsioonis aromataasi 

inhibiitoriga hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori 

retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi 

(C50) I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni.  

• toimeaineid trifluridiin + tipiratsiil sisaldava ravimiga LONSURF õhukese 

polümeerikattega tablett 20mg + 8,19mg N20, LONSURF õhukese polümeerikattega 

tablett 20mg + 8,19 mg N60, LONSURF õhukese polümeerikattega tablett 15mg + 6,14 

mg N20 ja LONSURF õhukese polümeerikattega tablett 15 mg + 6,14 mg N60, ravimi 

väljakirjutamise õigus on onkoloogil III ravireas kuni haiguse progressioonini 

metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud 

olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja 

irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid 

on vastunäidustatud või osutunud talumatuks. 

 

Eesti Haigekassa ravimite loetelus muudetakse ravimpreparaadi IMBRUVICA kõvakapsel 

140 mg N90 väljakirjutamise tingimus kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks soodustuse 

protsendiga 100 järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus on hematoloogil diagnoosi C91.1 

korral monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes 

ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei 

ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi 

alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi 

saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud 

või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi ibrutiniibiga on 

ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.10.2019.  

Soodusravimite loetelus laiendatakse ravimpreparaadi SANDIMMUN NEORAL 

pehmekapsel 100 mg N50 väljakirjutamise tingimusi diagnoosiga L20 patsientidele 

soodustuse protsendiga 75  järgmiselt:   ravimi väljakirjutamise õigus on 

dermatoveneroloogil keskmise raskusega ja raske atoopilise dermatiidi raviks. 

 

 

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) amoksitsilliin+klavulaanhape (erinevate infektsioonide ravim) 



2) klaritromütsiin (erinevate infektsioonide ravim) 

3) tamsulosiin (eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevate alumiste kuseteede 

sümptomite ravim) 

 

Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) budesoniid +formoterool (astma ravim)  

2) ertugliflosiin (2. tüüpi diabeedi ravim) 

3) metotreksaat (reumatoidartriidi ja psoriaasi ravim) 

4) mesalasiin (haavandilise koliidi ravim) 

5) perindopriil+indapamiid (essentsiaalse hüpertensiooni ravim) 

6) rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid  (essentsiaalse hüpertensiooni ravim) 

 

Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) lenalidomiid (hulgimüeloomi ravim) 

2) kaltsiumkarbonaat (kaltsiumi vaeguse ravim) 

3) tenofoviirdisoproksiil (B-viirushepatiidi ravim) 

 

Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete 

gruppides:  

-amoksitsilliin+klavulaanhape (tablett); 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; 

- amoksitsilliin+klavulaanhape (suspensioon); ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud 

hinnakokkulepe, on AUGMENTIN FRUIT suukaudse suspensiooni pulber 80 mg+11,4 mg, 

MEDOCLAV suukaudse suspensiooni pulber 80 mg+11,4 mg 1ml 70 ml N1, AUGMENTIN 

suspensiooni pulber 80 mg+11,4 mg 1 ml 70 ml N1 (TML); 

-  budesoniid +formoterool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

BUFOMIX EASYHALER inhalatsioonipulber  320 mcg/9 mcg/annuses 60 annust, AIRBUFO 

FORSPIRO annustatud inhalatsioonipulber 4,5 mcg+160 mcg 120 annust;  

- klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on KLABAX 

õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N14, KLERIMED 500MG õhukese polümeerikattega 

tablett 500 mg N14, KLERIMED 250MG õhukese polümeerikattega tablett 250 mg N14; 

- mesalasiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on YALDIGO 

toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 1600 mg N30, PENTASA 1 G toimeainet 

prolongeeritult vabastavad graanulid 1 g N50, PENTASA toimeainet prolongeeritult vabastav 

tablett 500mg N100, PENTASA 2 G toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid 2 g N60; 

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

LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 10 mg N21, LENALIDOMIDE AUXILIA 



kõvakapsel 15 mg N21, LENALIDOMIDE AUXILIA kõvakapsel 25 mg N21, 

LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 10 mg N21, LENALIDOMIDE ACCORD 

kõvakapsel 15 mg N21, LENALIDOMIDE ACCORD kõvakapsel 25 mg N21; 

- perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

PRENEWEL tablett 2 mg+0,625 mg N60, PRENEWEL tablett 4 mg+1,25 mg N60, 

PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG N60, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese 

polümeerikattega tablett 5/1,25 mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese 

polümeerikattega tablett 2,5/0,625 mg N90, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese 

polümeerikattega tablett 5/1,25 mg N90 

- tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on TAMSULOSIN 

STADA toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4 mg N100, TAMSULOSIN 

AUXILIA toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4 mg N30, TAMSULOSIN 

AUXILIA toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4 mg N60. 

 

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste 

toimeainete gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud: 

- agomelatiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on LAMEGOM 

õhukese polümeerikattega tablett 25 mg N28, AGOMELATINE TEVA õhukese 

polümeerikattega tablett 25 mg N28;  

- alendroonhape+kolekaltsiferool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud 

hinnakokkulepe, on ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ tablett 70 

mg+5600 RÜ N4, ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ tablett 70 mg+5600 

RÜ N12, ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL ZENTIVA tablett 70 mg+5600 RÜ N4; 

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

ARIPIPRAZOLE TEVA tablett 15 mg N28, ZYKALOR tablett 10 mg N30, ZYKALOR tablett 

15 mg N30, ABILIFY tablett 15 mg N28;  

- donepesiil; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on DONEPEZIL 

ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N28, DONEPEZIL ACTAVIS õhukese 

polümeerikattega tablett 5 mg N28; 

-everoliimus; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on EVEROLIMUS 

KRKA tablett 5 mg N30, EVEROLIMUS KRKA tablett 10 mg N30;  

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

LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 250 mg N30, 

LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N30, 

LEVETIRACETAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 1000 mg N30; 

- metformiin+vildagliptiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

DALTEX õhukese polümeerikattega tablett 850 mg+50 mg N60, DALTEX õhukese 

polümeerikattega tablett 1000 mg+50 mg N60;  

- mirtasapiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on MIRTAZAPIN 

ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 15 mg N30, MIRTAZAPIN ACTAVIS suus dispergeeruv 



tablett 30 mg N30, MIRTASTAD 15 MG õhukese polümeerikattega tablett 15 mg N30, 

MIRTASTAD 30 MG õhukese polümeerikattega tablett 30 mg N30;   

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

MONTELUKAST TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N28, MONTELUKAST 

TEVA närimistablett 5 mg N28, MONTELUKAST TEVA närimistablett 4 mg N28; 

- oseltamiviir; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on EBILFUMIN 

kõvakapsel 75 mg N10; 

- torasemiid (100 mg); ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

TORASEMIDE HEXAL 100 MG tablett 100 mg N30, TORASEMIDE HEXAL 100 MG 

tablett 100 mg N30 (teisene müügiloa hoidja);  

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

VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N10, 

VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG õhukese polümeerikattega tablett 1000 mg N21, 

VALACICLOVIR ELVIM 500 MG tablett 500 mg N10;  

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

MEDOCHEMIE XR 75 toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75  mg N28, 

VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 

150mg N28, VENLAGAMMA toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 75 mg N30, 

VENLAGAMMA toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 150 mg N30;  

- vildagliptiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on SAXOTIN 

tablett 50 mg N60, DALMEVIN tablett 50 mg N60.  

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse alates 01.10.19 välja järgmised pakendid 

turustamise või müügiloa lõppemise tõttu ja müügiloa hoidja teavitusel:  

1295737 AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 5 mg N30  

1295748 AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 10 mg N30  

1676808 AMLODIPINE /VALSARTAN SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 160 

mg+5 mg N28 

1676886 AMLODIPINE /VALSARTAN SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 

160mg+10 mg N28 

1492185 ATORVASTATIN MEDOCHEMIE õhukese polümeerikattega tablett 10  mg N30 

1492679 ATORVASTATIN MEDOCHEMIE õhukese polümeerikattega tablett 20 mg N30 

1589519 CERAZETTE õhukese polümeerikattega tablett 75 mcg N84 

1087499 EDNYT tablett 5 mg N30  

1675694 EXVIERA õhukese polümeerikattega tablett 250 mg 56N 

1633485 NOVOEIGHT süstelahuse pulber ja lahusti 250 RÜ N1 

1633496 NOVOEIGHT süstelahuse pulber ja lahusti 500 RÜ N1 

1633519 NOVOEIGHT süstelahuse pulber ja lahusti 1500 RÜ N1 

1651643 PAXIFOR tablett 1 mg N28   

1057542 PULMICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 0,1 mg/annuses 200 annust N1 

1074901 RENITEC PLUS tablett 20+6 mg N28 

1190708 STRATTERA kõvakapsel 10 mg N28 

1190742 STRATTERA kõvakapsel 18 mg N28 

1190786 STRATTERA kõvakapsel 25 mg N28 

1190821 STRATTERA kõvakapsel 40 mg N28 



1190865 STRATTERA kõvakapsel 60 mg N28 

1674716 VIEKIRAX õhukese polümeerikattega tablett 12,5 mg +75 mg +50 mg N56 

 

Määrusega ei muudeta piirhinda toimeainet mesalasiin sisaldavatel ravimitel, kuna määruse 

jõustumise ajaks 01.10.2019 ei 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


