
Hea koostööpartner, 
 
Alates 2. märtsist  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. aprillist 2020.  Tegemist on eelnõudega, milles enne allkirjastamist 
võib ette tulla muutusi. 
 
 

Eesti Haigekassa ravimite loetelu täiendatakse 50% ja 100% soodusmääraga: 

• toimeaineid tenofoviirdisoproksiil + emtritsitabiin sisaldavate ravimpreparaatidega 
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN õhukese polümeerikattega tablett  245 
mg+200 mg N30; EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA õhukese 
polümeerikattega tablett 245 mg+200 mg N30; EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 
õhukese polümeerikattega tablett 245 mg+200 mg N30, ravimi väljakirjutamise õigus on 50% 
soodusmääraga  infektsionistil kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks 
raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule; ravimi väljakirjutamise 
õigus on 100% soodusmääraga infektsionistil diagnooside Z21, Z20.6 korral kokkupuute-
järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks 
v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega;  
 

• toimeainet tadalafiil sisaldava ravimiga TADALAFIL ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 
20mg N56; ravimi väljakirjutamise õigus 50% soodusmääraga on kardioloogil, reumatoloogil, 
pediaatril ja pulmonoloogil pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27) näidustusel; ravimi 
väljakirjutamise õigus 100% soodusmääraga on kardioloogil, reumatoloogil, pediaatril ja 
pulmonoloogil NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või 
kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27) raviks 
patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel 
 

Eesti Haigekassa ravimite loetelus muudetakse väljakirjutamise tingimusi järgmiselt:  

• toimeained formoterool+budesoniid, salmeterool+flutikasoon, formoterool + beklometasoon 

ja vilanterool + flutikasoon sisaldavate ravimite SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 

4,5mcg+160mcg 1 annus/120 annust N1, SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 

9mcg+320mcg 1 annus/60 annust N1,  BUFOMIX EASYHALER inhalatsioonipulber 

4,5mcg+160mcg 1 annus/120 annust N1, BUFOMIX EASYHALER inhalatsioonipulber 

9mcg+320mcg 1 annus/60 annust N1, AIRBUFO FORSPIRO annustatud inhalatsioonipulber 

4,5mcg+160mcg 1 annus/60 annust N1, AIRBUFO FORSPIRO annustatud inhalatsioonipulber 

4,5mcg+160mcg 1 annus/60 annust N2, FOSTER NEXTHALER inhalatsioonipulber 

6mcg+100mcg 1annus/180 annust N1, FOSTER inhalatsiooniaerosool 6mcg+100mcg 

1annus/180 annust N1, FOSTER inhalatsiooniaerosool 6mcg+200mcg 1annus/180 annust N1, 

SERETIDE DISKUS 500 annustatud inhalatsioonipulber 50mcg+500mcg 1annus/60 annust N1, 

AIRFLUSAL FORSPIRO annustatud inhalatsioonipulber 50mcg+500mcg 1annus/60 annust N1 ja 

RELVAR ELLIPTA annustatud inhalatsioonipulber 22mcg+92mcg 1annus/30 annust N1 

väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 75 kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse 

(J43-J44) korral  järgmiselt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus on pulmonoloogil C-D 

staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (J43-J44) patsientidele, kellel eosinofiilide 

arv perifeerses veres on ≥100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist 

vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist 

viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse 

glükokortikosteroidiga.  
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• toimeaineid vilanterool+umeklidiinium+flutikasoonfuroaat sisaldava ravimpreparaadi 

TRELEGY ELLIPTA annustatud inhalatsioonipulber 22 mcg+55 mcg+92 mcg 1 annus/30 annust 

N1  ja  formoterool+glükopürroonium+beklometasoon sisaldava ravimpreparaadi TRIMBOW 

inhalatsiooniaerosool 5 mcg+9 mcg+87 mcg 1 annus/120 annust N1 väljakirjutamise tingimusi 

soodustuse protsendiga 75 järgnevalt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus on pulmonoloogil 

C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (J43-J44) patsientidele, kellel 

eosinofiilide arv perifeerses veres on ≥100 rakku/µL ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil 

on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või 

vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi 

antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; 

 

• toimeainet naloksegool sisaldava ravimi MOVENTIG õhukese polümeerikattega tablett 25 mg 
N30 väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: ravimi väljakirjutamise 
õigus on kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks (K59.0) patsiendile, kes kasutab 
igapäevaselt opioidi ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest 
saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti. 
 

• toimeaineid levodopa+karbidopa ja levodopa+benserasiid sisaldavate ravimite 
väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 100 järgmiselt: ravimi esmane 
väljakirjutamise õigus on neuroloogil idiopaatilise perekondliku düstoonia (G24.1), 
sekundaarse parkinsonismi (G21); basaalganglionide muude degeneratiivhaiguste (G23); 
hulgisüsteemse degeneratsiooni (G90.3), närvisüsteemi muude täpsustatud 
degeneratiivhaiguste (G31.8) ja Parkinsoni tõve (G20) raviks. 
 

• toimeaineid sulfasalasiin ja hüdroksüklorokviin sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi 
soodustuse protsendiga 75 järgmiselt: väljakirjutamisel reumatoidartriidi, juveniilse artriidi ja 
anküloseeriva spondüliidi (M05-06, M08, M45-46) korral on ravimi esmane väljakirjutamise 
õigus pediaatril ja reumatoloogil.  
 

• toimeaineid atorvastatiin, fluvastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin ja simvastatiin sisaldavate 
ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendiga 75 järgnevalt: ravimi 
väljakirjutamise õigus lipoproteiini ainevahetuse häirete ja muude lipideemiate (E78) 
näidustusel ning ägeda ja korduva müokardiinfarkti (I21-I22), kroonilise südame isheemiatõve 
(I25), peaajuinfarkti (I63), jäsemete arterite ateroskleroosi (I70.2), pretserebraal- või 
peaajuarterite peaajuinfarktita oklusiooni või stenoosi (I65-I66), implantaatseadme 
kohanduskäitluse (Z45), südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu (Z95), I või II 
tüübi suhkurtõve (E10-E11; E13-E14) ja südame- või neerukahjustusega hüpertooniatõve (I11-
I12) näidustustel. Samade preparaatide väljakirjutamise tingimusi muudetakse soodustuse 
protsendiga 100 järgnevalt: ravimi väljakirjutamise õigus kroonilise neeruinsufitsientsi (N18) 
näidustusel.  
 

Eesti Haigekassa ravimite loetelus täiendatakse väljakirjutamise tingimusi järgmiselt: 
 

• täiendatakse toimeainet mükofenoolhape sisaldavate ravimite soodustingimusi soodustuse 
protsendiga 75 ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 ja 100 kantud ravimitel järgmises 

sõnastuses: ravimi väljakirjutamise õigus diagnooside M30-M36 (süsteemsed sidekoe 
haigusseisundid), L94 (muud paiksed sidekoehaigused) ja L10 (pemfigus) korral; 

 



• täiendatakse toimeainet levonorgestreeli sisaldavate intrauteriinsete ravivahendite MIRENA, 
KYLEENA ja FLEREE soodustuse tingimusi soodustuse protsendiga 75 järgmises sõnastuses: 
ravimi väljakirjutamise õigus kontratseptiiv- ehk eostumisvastaseks käitluseks (Z30) 
sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral; 
 

• täiendatakse ravimite loetellu soodusmääraga 50% kantud toimeainet dienogest sisaldava 
ravimi VISANNETTE soodustuse tingimusi soodustuse protsendiga 75 järgnevalt: ravimi 
väljakirjutamise õigus günekoloogil endometrioosi (N80) näidustusel. 
 

• täiendatakse toimeaineid amitriptüliini, propranolooli, topiramaati, duloksetiini, nortriptüliini 

ja venlafaksiini sisaldavate ravimite soodustuse tingimusi soodustuse protsendiga 75, 

järgmistel väljakirjutamise tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus kroonilise migreeni (G43) 

näidustusel;  

 

• suurendatakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 kantud toimeained 

amoksitsilliin+klavulaanhape ning klaritromütsiin sisaldavate ravimite  soodusmäära 

soodustuse protsendile 75, sõnastades soodustingimused järgmiselt: ravimi väljakirjutamise 

õigus alla 17-aastastele lastele keskkõrvapõletiku (H65-H67) ja kopsupõletiku (J13-J18) 

näidustusel, kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga. Sama 

otsuse alusel ühtlustatakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 ja 75 kantud 

toimeained amoksitsilliin ja fenoksümetüülpenitsilliin sisaldavate ravimite  soodustingimusi 

soodustuse protsendi 75 korral järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus alla 17-aastastele 

lastele keskkõrvapõletiku (H65-H67) ja kopsupõletiku (J13-J18) näidustustel; 

 

• suurendatakse soodusmäära 100%-le ravimite loetellu soodusmääraga 50 ja 75 kantud, 
toimeaineid duloksetiin, mirtasapiin ja venlafaksiin sisaldavatel  ravimitel, väljakirjutamise 
tingimustel soodustuse protsendiga 100 järgnevalt: ravimi esmase väljakirjutamise õigus 
psühhiaatril raske depressiooni (F32.2-3, F33.2-3) näidustusel; 
 

• kaotatakse erialaga seotud piirangud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 ja 75 kantud 
toimeaineid duloksetiin, pregabaliin ja gabapentiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise 

tingimustes soodustuse protsendiga 75, sõnastades need järgmiselt: ravimi väljakirjutamise 
õigus diabeetilise neuropaatilise valu (G63.2) näidustusel, kui eelistatud ravi tritsüklilise 
antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid 
või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti; 

 

• kaotatakse toimeaineid metüülprednisoloon, flutikasoon ja  mometasoon sisaldavate 
välispidiste ravimite väljakirjutamisele raskete allergiliste dermatiitide ja atoopilise dermatiidi 
(L23, L20) korral soodustuse protsendiga 75 kehtivad erialaga seotud piirangud; 

 

• kaotatakse toimeaineid kaltsipotriool+beetametasoon, metüülprednisoloon, flutikasoon ja  
mometasoon sisaldavate ravimite väljakirjutamisele psoriaasi (L40) korral soodustuse 
protsendiga 75 kehtivad erialaga seotud piirangud. 
 

 

 

 



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) lornoksikaam (valuravim). 

 
Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 75 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) metformiin+vildagliptiin (2. tüüpi diabeedi ravim). 
 
Ravimite loetelu soodustuse protsendiga 100 täiendatakse järgmisi toimeaineid sisaldavate 

ravimpreparaatidega:  

1) adalimumab (autoimmuunhaiguste ravim); 
2) etanertsept (autoimmuunhaiguste ravim); 
3) itrakonasool (seeninfektsioonide ravim); 
4) imatiniib (kroonilise müeloidse leukeemia ravim); 
5) timolool+travoprost (glaukoomiravim); 
6) lenalidomiid (hulgimüeloomi ravim); 
7) levodopa+karbidopa (Parkinsoni tõve ravim); 
8) mükofenoolhape (äratõukereaktsiooni profülaktika ravim); 
9) takroliimus (äratõukereaktsiooni profülaktika ravim); 
10) VIII hüübimisfaktor (A-hemofiilia korral veritsuste ravi ja profülaktika ravim).  
 

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmist toimeainet 

sisaldavate ravimite gruppides: 

- rosuvastatiin+esetimiib; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on DELIPID 

PLUS kõvakapsel 20 mg+10 mg N30, ROSAZIMIB õhukese polümeerikattega tablett 20 mg+10 mg N30;  

- deksametasoon; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on DEXAMETHASON 

KRKA tablett 4 mg N20 (teisene müügiloa hoidja), DEXAMETHASON KRKA tablett 20 mg N20 (teisene 

müügiloa hoidja);  

- isokonasool+diflukortoloon; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 

TRAVOCORT kreem 10 mg+1 mg 1g/ 30g N1 (teisene müügiloa hoidja)  

Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:  

 -adalimumab; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on IDACIO süstelahus pen-

süstlis 40 mg 0.8 ml/40 mg N2, HUMIRA süstelahus pen-süstlis 40 mg 0.8 ml/0.8 ml N2, HUMIRA  

süstelahus süstlis 40 mg 0.8ml/0.8 ml N2, AMGEVITA süstelahus pen-süstlis 40 mg 0.8ml/0.8 ml N2, 

AMGEVITA süstelahus süstlis 40 mg 0,8 ml/0,8 ml N2, HYRIMOZ süstelahus pen-süstlis 40 mg/0,8 ml 

N2, HYRIMOZ süstelahus süstlis 40 mg/0,8 ml N2, HUMIRA süstelahus süstlis 20 mg 0.2 ml N2;  

- 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, ENBREL 

süstelahuse pulber ja lahusti 25 mg N4, ENBREL süstelahus süstlis 25 mg N4, ENBREL süstelahus pen-

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



- imatiniib;  ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEAXIN õhukese 

polümeerikattega tablett 100 mg N120, IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100 mg 

N120, IMATINIB ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 400 mg N30, GLIPOX kõvakapsel 100 mg 

N120, GLIPOX kõvakapsel 400 mg N30 

- itrakonasool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLADOSOL  kõvakapsel 

100 mg N14, PROKANAZOL kõvakapsel 100 mg N28, ITRACONAZOL ACTAVIS kõvakapsel 100 mg N28; 

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

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

ACCORD kõvakapsel 10 mg 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 10mg 

N21, Lenalidomide Grindeks kõvakapsel 15 mg N21, Lenalidomide Grindeks kõvakapsel 25 mg N21; 

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

õhukese polümeerikattega tablett 850mg+50mg N60, DALTEX õhukese polümeerikattega tablett 1000 

mg+50 mg N60, VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 1000 mg+50 mg 

N60, VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 850 mg+50 mg N60, 

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

tablett 1000 mg+50 mg N60; 

- 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 

Arvutatakse uued piirhinnad või sõlmitakse uued hinnakokkulepped järgmiste toimeainete 

gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud: 

- agomelatiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ZILBEA tablett 25 mg 

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

25 mg N28 

- anastrosool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ANASTROZOLE 

SANOSWISS õhukese polümeerikattega tablett 1 mg N28, ANASTROZOLE-TEVA 1MG õhukese 

polümeerikattega tablett 1 mg N28;  

- asatiopriin; ravimpreparaat, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATSIMUTIN õhukese 

polümeerikattega tablett 50 mg N100;  

- bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on BICALUTAMIDE-TEVA 

õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28, BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 

150 mg N28;  

- bosentaan; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on BOSENTAN NORAMEDA 

62,5MG tablett 62,5 mg N56, BOSENTAN NORAMEDA 125MG tablett 125 mg N56, BOSENTAN ACCORD 

tablett 125 mg N56;   

- digoksiin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on DIGOXIN NYCOMED 62,5 

MCG tablett  62,5 mcg N60, DIGOXIN-GRINDEKS tablett  0,25 mg N50;  



- indapamiid; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on RAWEL SR toimeainet 

prolongeeritult vabastav tablett 1,5 mg N30, INDAMAX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,5 

mg N30 

- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLOPENEL 75MG 

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

mg N90, CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75 mg N28, CLOPIDOGREL ACTAVIS 

õhukese polümeerikattega tablett 75 mg N90;  

- nebivolool;  ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEBIVOLOL STADA 

tablett 5 mg N100, NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5 mg N90, NEBICARD 5 MG tablett 5 mg N60, NEBICARD 

5MG 5 mg tablett N90;  

- pregabaliin; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on 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 75 mg N14, BRIEKA kõvakapsel 75 mg N56, BRIEKA 

kõvakapsel 150 mg N14, BRIEKA kõvakapsel 150 mg N56;  

- ropinirool; ravimpreparaadid, mille kohta on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROLPRYNA SR 4MG 

toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N28, ROLPRYNA SR 8MG toimeainet prolongeeritult 

vabastav tablett 8 mg N28.  

Eesti Haigekassa ravimite loetelust arvatakse alates 01.04.20 välja järgmised pakendid turustamise või 

müügiloa lõppemise tõttu ja müügiloa hoidja teavitusel:  

1696226 ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ tablett 70 mg+5600RÜ N12 
1692862 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA tablett 15 mg N28 
1715790 BREDIWAL õhukese polümeerikattega tablett 5 mg N56 
1715970 BREDIWAL õhukese polümeerikattega tablett 7,5 mg N56 
1036954 DIFLAZON kõvakapsel 150 mg N1  
1660834 DULOXETINE TEVA, gastroresistentne kõvakapsel 30 mg N28 
1661015 DULOXETINE TEVA gastroresistentne kõvakapsel 60 mg N28 
1032804 MAXALT suukaudne lüofilisaat 10 mg N2 
1560338 SINEMET 25/100 tablett 100 mg+25 mg N56 
1560349 SINEMET 25/250 tablett 250 mg+ 25 mg N98 
1006894 SINEMET CR 50/200 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200 mg+50 mg  
1343359 PRADAXA kõvakapsel 75mg N10 
1659360 REMUREL süstelahus süstlis 20 mg/ml 1ml N28 
1716993 REMUREL süstelahus süstlis 40 mg/ml 1ml N12 
1274587 SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300 mg N60 
1274611 SEROQUEL XR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 400 mg N60 
1134638 XEFO RAPID tablett 8 mg N20 
1147339 XEFO RAPID tablett 8 mg N10 
 

Määrusega ei muudeta piirhinda toimeaineid etanertsept, lenalidomiid ja mükofenoolhapet 

sisaldavatel ravimitel, kuna määruse jõustumise ajaks 01.04.2020 ei ole uute geneeriliste ravimite 

turustamine veel kindel. Samal põhjusel ei kehtestata piirhinda toimeainet takroliimus ja 

dutasteriid+tamsulosiin sisaldavatel ravimitel.  Piirhinna edasilükkamine kindlustab patsientidele juba 

loetelus olevate ravimipakendite kättesaadavuse olemasoleval hinnatasemel. 

https://www.ravimiregister.ee/?pv=HumRavimid.Ravim&vid=81c618c6-f3af-4939-bc65-653085cb4648
https://www.ravimiregister.ee/?pv=HumRavimid.Ravim&vid=a9aa1e62-d45d-499b-85e4-bdb5c6c1f8de


Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda allpool toodud kontaktidel. 

Alice Kivistik 
Peaspetsialist 
Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond 
Eesti Haigekassa  
6208311 

 

 

 

 


