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DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE: 

1) Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 
1 maja 2012 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Poz. 19 z dn. 25 kwietnia 2012 r.) 

2) Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122  poz.696 z 2011r.). 
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UWAGA: W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy wielkości opakowania), umieszczony został kod EAN danej pozycji. Prosimy, 
aby państwo zwrócili na to uwagę - szczególnie przy pozycjach wykazanych jako usunięte z list. Zdarza się, że z list leków 
usunięte zostają określone pozycje, a inne o tej samej nazwie, posiadające inny kod EAN (najczęściej również inne 
opakowanie), pozostają na listach refundacyjnych. 

 

Pozycje dopisane do list refundacyjnych  
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN) Wskazanie 

30% Adeksa tabl.100mg (30 tabl. 5909990893423 ) Cukrzyca  
30% Aleric tabl.10mg (30 tabl.w blis. 5909990880836 ) wzw 
R Alfabax tabl.prz.uw.10mg (30 tabl. 5909990746576 ) P.Gr.Krok. 
R Amlessa tabl. 4+10mg (30 tabl. 5909990908165 ) wzw 
R Amlessa tabl. 4+5mg (30 tabl. 5909990908134 ) wzw 
R Amlessa tabl. 8+10mg (30 tabl. 5909990908240 ) wzw 
R Amlessa tabl. 8+5mg (30 tabl. 5909990908196 ) wzw 
30% Amlodipine Arrow 10 mg tabl. 10mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990057399 ) wzw+wsk68  
30% Amlodipine Arrow 5 mg tabl. 5mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990057351 ) wzw+wsk68  
30% Amlodipine Teva tabl. 5mg (30 tabl. 5909990721580 ) wzw+wsk68  
30% Amlomyl tabl.10mg (30 tabl. 5909990842698 ) wzw+wsk68  
30% Amlomyl tabl.5mg (30 tabl. 5909990842476 ) wzw+wsk68  
0% Anastrozol Bluefish tabl.powl.1mg (28 tabl. 5909990802432 ) RpiI-IInow 
30% Aparxon PR tabl.prz.uw.2mg (21 tabl. 5909990877676, 28 tabl. 5909990877683 ) 
  Ch.Parkins 
30% Aparxon PR tabl.prz.uw.4mg (28 tabl. 5909990878000 ) Ch.Parkins 
30% Aparxon PR tabl.prz.uw.8mg (28 tabl. 5909990878086 ) Ch.Parkins 
R Apidra inj.100j/ml Optipen (5 wkł(3ml) 5909990008575 ) Cukrzyca  
0% Apo-Letro tabl.powl. 2,5mg (30 tabl. 5909990794492 ) R.pi.now  
0% Apo-Nastrol tabl.powl.1mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990802050 ) R.pi.now  
0% Arogen tabl.powl.2,5mg (30 tabl. 5909990779840 ) R.pi.now  
30% Astmodil mg tabl.powl.10mg (28 tabs. 5909990881734 ) Ast.osk-pł 
30% Atacand tabl.16mg (14 tabl. 5909990430116 ) wzw 
30% Atoris tabl.powl.30mg (30 tabl. 5909990885282 ) wzw 
30% Atoris tabl.powl.60mg (30 tabl. 5909990885336 ) wzw 
30% Atoris tabl.powl.80mg (30 tabl. 5909990885374 ) wzw 
30% Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.10mg (30 tabl. 5909990848904 ) 
  wzw 
30% Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.20mg (30 tabl. 5909990849086 ) 
  wzw 
30% Atorvastatinum 123ratio Atorvastatin Teva Ph tabl.powl.40mg (30 tabl. 5909990849246 ) 
  wzw 
30% Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.10mg (30 szt. 5909990073443 ) wzw 
30% Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.20mg (30 szt. 5909990073450 ) wzw 
30% Atorvastatinum Farmacom tabl.powl.40mg (30 szt. 5909990073467 ) wzw 
R Avamina tabl.powl.1000mg (60 kaps. (6 blist.po 5909990765430 ) Cukrzyca  
R Avamina tabl.powl.500mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990765386 ) Cukrzyca  
R Avamina tabl.powl.850mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990765409 ) Cukrzyca  
30% Avasart tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990773763 ) wzw 
30% Avasart tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990773695 ) wzw 
50% Azycyna tabl.powl.250mg (6 tabl.(2 blis.x3) 5909991098421 ) wzw 
50% Bactrazol tabl.powl.0,5g (3 tabl. 5909990664672 ) wzw 
R Bazetham Retard tabl.prz.uw.0,4mg (30 tabl. 5909990894598 ) P.Gr.Krok. 
30% Biatain Ag op.piank.Ag 15x15cm (1 szt. 5708932481922 ) Owrzodzen. 
0% Biatain Ag op.piank.Ag 15x15cm (1 szt. 5708932481922 ) Owrzodzen. 
30% Biofibrat kaps.tw.267mg (30 kaps. 5909990754526 ) wzw 
R Brimoteva kr.ocz.2mg/1ml (5ml 5909990727063 ) Jaskra  
30% CareSense N test paskowy (50 pasków 8809126640358 ) Cukrzyca  
R CareSense N test paskowy (50 pasków 8809126640358 ) Cukrzyca  
R Certican tabl.0,5mg (60 tabl. 5909990211357 ) St.po.prz+  
  wsk47  
30% Ceuronex tabl.powl.0,5mg (21 tabl. 5909990734092 ) Ch.Parkins 
30% Ceuronex tabl.powl.1mg (21 tabl. 5909990734115 ) Ch.Parkins 
30% Cezera tabl.powl.5mg (20 tabl. 5909990656929, 30 tabl. 5909990656943 ) wzw 
50% Clindamycin-MIP 600 tabl.powl.600mg (16 tabl. 5909991001537 ) wzw 
30% Contrahist roz.doust.0.5mg/ml (200 ml 5909990904099 ) wzw 
30% Contrahist tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990904129 ) wzw 
R Co-Prenessa tabl.8mg+2,5mg (30 tabl. 5909990850167 ) wzw 
30% Co-Valsacor tabl.powl.320+12,5mg(28 tabl. 5909990847464 ) wzw 
30% Co-Valsacor tabl.powl.320+25mg (28 tabl. 5909990847501 ) wzw 
R Cyclaid kaps.m.0,025g (50 kaps. 5909990787289 ) wzw+wsk1  
R Cyclaid kaps.m.0,05g (50 kaps. 5909990787357 ) wzw+wsk1  
R Cyclaid kaps.m.0,1g (50 kaps. 5909990787463 ) wzw+wsk1  
30% Donectil tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990683666 ) Ch.Alzhei. 
30% Donectil tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990683581 ) Ch.Alzhei. 
30% Finamlox tabl.10mg (30 tabl. 5909990794461 ) wzw+wsk68  
R Finaster tabl.powl.5mg (30 tabl.blis.(2x15) 5909991151218, 90 tabl. 5909990811045 ) 
  P.Gr.Krok. 
R Finasterid Stada tabl.powl.5mg (30 tabl.(3x10) 5909990055098 ) P.Gr.Krok. 
50% Flumycon syr. 5mg/ml (1 fl.150ml 5909990841707 ) wzw 
R Flutixon pr.in.kap.tw.0,125mg(60 kaps. 5909990785858 ) Ast.osk-pł 
R Flutixon pr.in.kap.tw.0,250mg(60 kaps. 5909990785889 ) Ast.osk-pł 
30% Fluxemed kaps.20mg (30 kaps. 5909990742509 ) Ch.psych.  
R Foramed kaps.tw.12mcg (60 kaps. 5909991109523 ) Ast.osk-pł 
0% Glandex tabl.powl.25mg (30 tabl. (3 blist.po 5909990812202 ) R.pi.now  
50% Hascovir tabl.800mg (30 tabl. 5909990835782 ) wzw 
30% Humana SL proszek 650g (650 g 4031244774132 ) Ze.Wr.Def. 
30% Humana z MCT proszek (1 op.350g 4031244774125 ) Ze.Wr.Def. 
30% HydroTac comfort jał.op.hydrop.15x15 (1 szt. 4049500736596 ) Owrzodzen. 
0% HydroTac comfort jał.op.hydrop.15x15 (1 szt. 4049500736596 ) Owrzodzen. 
30% HydroTac comfort jał.op.hydrop.20x20 (1 szt. 4049500736749 ) Owrzodzen. 
0% HydroTac comfort jał.op.hydrop.20x20 (1 szt. 4049500736749 ) Owrzodzen. 
30% HydroTac jał.op.hydrop.10x20 (1 szt. 4049500737074 ) Owrzodzen. 
0% HydroTac jał.op.hydrop.10x20 (1 szt. 4049500737074 ) Owrzodzen. 

Pozycje dopisane do list refundacyjnych c.d. 
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN) Wskazanie 

30% HydroTac jał.op.hydrop.15x15 (1 szt. 4049500737258 ) Owrzodzen. 
0% HydroTac jał.op.hydrop.15x15 (1 szt. 4049500737258 ) Owrzodzen. 
30% HydroTac jał.op.hydrop.20x20 (1 szt. 4049500737401 ) Owrzodzen. 
0% HydroTac jał.op.hydrop.20x20 (1 szt. 4049500737401 ) Owrzodzen. 
30% Indapamidum 123ratio (Indapamidum Farmacom), 

 tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. (3 blist.po 5909990586806 ) wzw 
30% Irprestan tabl.powl. 150mg (28 tabl. (2 blist.po 5909990747085 ) wzw 
30% Irprestan tabl.powl. 300ng (28 tabl. (2 blist.po 5909990747122 ) wzw 
30% Irprestan tabl.powl. 75mg (28 tabl. (2 blist.po 5909990747054 ) wzw 
R Kefrenex tabl.powl.0,3g (60 tabl. 5909990722327 ) Sch.Ch.afe 
50% Lansoprazolum 123 ratio Lansoprazolum Farmac  

kaps.doj.tw.15mg (28 kaps. 5909990079933 ) wzw 
50% Lansoprazolum 123 ratio Lansoprazolum Farmac  

kaps.doj.tw.30mg (28 kaps. 5909990080021 ) wzw 
R Latalux kr.ocz.0,05mg/1ml (1 op.(2,5 ml) 5909990813582 ) Jaskra  
0% Letrozole Bluefish; tabl.powl.2,5mg (30 tabl. powl. 5909990794683 ) R.pi.now  
R Leuprostin implant 3,6mg (1 szt. 5909990836246 ) Rak prost. 
R Leuprostin implant 5mg (1 szt. 5909990836277 ) Rak prost. 
R Levetiracetam Actavis tabl.pow.1000mg 

 (100 tabl. 5909990900770, 50 tabl. 5909990900763 ) Padacz.opo 
R Levetiracetam Actavis tabl.pow.250mg 

 (50 tabl. 5909990900695, 100 tabl. 5909990900701 ) Padacz.opo 
R Levetiracetam Actavis tabl.pow.500mg 

 (50 tabl. 5909990900725, 100 tabl. 5909990900732 ) Padacz.opo 
R Levetiracetam Actavis tabl.pow.750mg 

 (100 tabl. 5909990900756, 50 tabl. 5909990900749 ) Padacz.opo 
0% Lewomezin tabl.25mg (30 tabl. 5909990896677 ) Ch.psych.  
0% Lewomezin tabl.50mg (30 tabl. 5909990896691 ) Ch.psych.  
30% Loreblok HCT tabl.powl.50mg+12,5m(28 tabl. 5909990778843 ) wzw 
30% Lorista HL tabl.powl.100mg+12,5(28 tabl. 5909990816484 ) wzw 
30% Losargamma tabl.powl.50mg (30 tabl. powl. 5909990947164 ) wzw+wsk32  
30% Miravil tabl.powl.100mg (30 tabl. 5909990804368 ) Ch.psych.  
30% Miravil tabl.powl.50mg (30 tabl. 5909990804344 ) Ch.psych.  
R Mitrip tabl. 10mg (28 tabl. 5909990770397 ) wzw 
30% Montelukast Sandoz tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990780266 ) Ast.osk-pł 
30% Montespir tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990787487 ) Ast.osk-pł 
R Mycophenolate Mofetil Sandoz kaps.500mg (50 kaps. 5909990715268 ) St.po.prz+  
  wsk59  
R Nebilenin tabl.5mg (28 tabl. 5909990689774 ) wzw 
R Nebispes tabl.5mg (28 tabl. 5909990673865 ) wzw 
R Olanzapine Apotex tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990793365 ) Schizofre. 
R Olanzapine Apotex tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990793341 ) Schizofre. 
R Olanzapine Apotex tabl.rozp.w us.10mg (28 tabl. 5909990793389 ) Schizofre. 
R Olanzapine Teva tabl.rozp. w ust.10m(28 tabl. 5909990638482 ) Sch.Ch.afe 
R Olanzapine Teva tabl.rozp. w ust.5mg(28 tabl. 5909990638444 ) Sch.Ch.afe 
R Olanzaran tabl.10mg (28 tabl. 5909990766901 ) Sch.Ch.afe 
R Olanzaran tabl.5mg (28 tabl. 5909990766895 ) Sch.Ch.afe 
R Olanzaran tabl.rozp.w ust.10mg(28 tabl. 5909990767052 ) Sch.Ch.afe 
R Olanzaran tabl.rozp.w ust.5mg (28 tabl. 5909990767045 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax Disperzi tabl.roz.ust.10mg (28 tabl. 5909990782260 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax Disperzi tabl.roz.ust.20mg (28 tabl. 5909990925186 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax Disperzi tabl.roz.ust.5mg (28 tabl. 5909990782253 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax tabl.10mg (28 tabl. 5909990782246 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax tabl.20mg (28 tabl. 5909990925179 ) Sch.Ch.afe 
R Olazax tabl.5mg (28 tabl. 5909990782239 ) Sch.Ch.afe 
30% Oriven kaps.tw.prz.uw.150mg(28 kaps. 5909990795826, 98 kaps. 5909990795833 ) 
  Ch.psych.  
30% Oriven kaps.tw.prz.uw.37,5m(28 kaps. 5909990795802 ) Ch.psych.  
30% Oriven kaps.tw.prz.uw.75mg (28 kaps. 5909990795789, 98 kaps. 5909990795796 ) 
  Ch.psych.  
R Oxodil PPH pr.ing.12mcg (60 szt. 5909990849000 ) Ast.osk-pł 
30% Paroxinor tabl.powl.20mg (30 tabl. 5909990798346 ) Ch.psych.  
30% Prolia roz.wstrzyk.60mg/ml (1 amp.-strz.a 1 ml 5909990761647 ) wsk65  
30% Promonta tabl.do żucia 10mg (28 tabl. 5909990671090 ) Ast.osk-pł 
30% Promonta tabl.do żucia 4mg (28 tabl. 5909990671052 ) Ast.osk-pł 
30% Promonta tabl.do żucia 5mg (28 tabl. 5909990671076 ) Ast.osk-pł 
R Ramicor kaps.tw.10mg (28 kaps. 5909990763559 ) wzw 
R Ramicor kaps.tw.5mg (28 kaps. 5909990763542 ) wzw 
30% Ricordo tabl.rozp.10mg (28 tabl. 5909990798940 ) Ch.Alzhei. 
30% Ricordo tabl.rozp.5mg (28 tabl. 5909990798933 ) Ch.Alzhei. 
30% Ristidic kaps.1,5mg (28 kaps. 5909990782048, 56 kaps. 5909990782055 ) Ch.Alzhei. 
30% Ristidic kaps.3mg (28 kaps. 5909990782079, 56 kaps. 5909990782086 ) Ch.Alzhei. 
30% Ristidic kaps.4,5mg (28 kaps. 5909990782147, 56 kaps. 5909990782154 ) Ch.Alzhei. 
30% Ristidic kaps.6mg (28 kaps. 5909990782178, 56 kaps. 5909990782185 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivaldo kaps.tw.3mg (56 kaps. 5909990816255 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivaldo kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990816262, 56 kaps. 5909990816279 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivaldo kaps.tw.6mg (56 kaps. 5909990816293, 28 kaps. 5909990816286 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmin Orion kaps.tw.1,5mg (28 kaps. 5909990778898 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmin Orion kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990778935, 56 kaps. 5909990778942 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmin Orion kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990778966, 56 kaps. 5909990778973 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmin Orion kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990778997, 56 kaps. 5909990779000 ) 
  Ch.Alzhei. 
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Pozycje dopisane do list refundacyjnych c.d. 
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN) Wskazanie 

30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.1,5mg (28 kaps. 5909990886258 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990886296, 56 kaps. 5909990886302 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990886364, 56 kaps. 5909990886371 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Actavis kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990886401, 56 kaps. 5909990886425 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.1,5mm (28 kaps. 5909990803156 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990803545, 56 kaps. 5909990803569 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990803781, 56 kaps. 5909990803804 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivastigmine Mylan kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990804085, 56 kaps. 5909990804108 ) 
  Ch.Alzhei. 
30% Rivaxon kaps.tw.1,5mg (28 kaps. 5909990795307 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivaxon kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990795376, 56 kaps. 5909990795383 ) Ch.Alzhei. 
30% Rivaxon kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990795567, 56 kaps. 5909990795574 )
 Ch.Alzhei. 
30% Rivaxon kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990795598, 56 kaps. 5909990795604 ) Ch.Alzhei. 
R Rozaprost kr.ocz.0,05mg/1ml (1 op.(2,5ml) 5909990841448 ) Jaskra  
R Sabumalin aer.0,1mg/daw (1 op.(200 daw.) 5909990764150 ) wzw 
R Salofalk 1g czop.1g (30 szt. 5909990806430 ) Wrz.zap.j. 
R Sandostatin inj. 0,1mg/ml (5 amp.1ml 5909990042913 ) Akromegal.+  
  wsk4  
30% Sertralinum 123 ratio (Luxeta 100mg) tabl.powl.100mg (30 tabl. 5909990049981 ) 
  Ch.psych.  
R Setinin tabl.pow.300mg (60 tabl. (6 blist.po 5909990736492 ) Sch.Ch.afe 
30% Simorion tabl.powl.10mg (98 tabl. 5909990793860 ) wzw 
30% Simorion tabl.powl.20mg (28 tabl. 5909990794140, 98 tabl. 5909990794157 ) wzw 
30% Simorion tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990794089, 98 tabl. 5909990794096 ) wzw 
30% Simorion tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990794102, 98 tabl. 5909990794133 ) wzw 
30% Simvastatinum 123 ratio (SimvaTeva) tabl.powl.20mg 

 (28 tabl.w blis.(4x7) 5909990635597 ) wzw 
30% Simvastatinum 123 ratio (SimvaTeva) tabl.powl.40mg 

 (28 tabl.w blis.(4x7) 5909990635658 ) wzw 
30% Sortabax tabl.powl.100mg (28 tabl. 5909990766680 ) wzw 
30% Sortabax tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990766673 ) wzw 
30% Spirokast tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990801442 ) Ast.osk-pł 
R Strattera kaps.tw. 10mg (28 kaps. 5909990568574, 7 kaps. 5909990568550 ) wsk62  
R Strattera kaps.tw. 18mg (28 kaps. 5909990568642, 7 kaps. 5909990568628 ) wsk62  
R Strattera kaps.tw. 25mg (28 kaps. 5909990568680, 7 kaps. 5909990568666 ) wsk62  
R Strattera kaps.tw. 40mg (28 kaps. 5909990568727, 7 kaps. 5909990568703 ) wsk62  
R Strattera kaps.tw. 60mg (28 kaps. 5909990568765 ) wsk62  
30% Symelon kaps.tw.1,5m (28 kaps. 5909990808199 ) Ch.Alzhei. 
30% Symelon kaps.tw.3mg (28 kaps. 5909990808397 ) Ch.Alzhei. 
30% Symelon kaps.tw.4,5mg (28 kaps. 5909990808427 ) Ch.Alzhei. 
30% Symelon kaps.tw.6mg (28 kaps. 5909990808441 ) Ch.Alzhei. 
R Tanyz Eras tabl.prz.uw.0,4mg (30 tabl. 5909990847808 ) P.Gr.Krok. 
30% Tianesal tabl.powl.12,5mg (30 tabl. 5909990875245 ) Ch.psych.  
30% Tizanor tabl.4mg (30 tabl. 5909990784486 ) Stw.rozsia 
R Topiramat Bluefish tabl.powl.100mg (28 szt. 5909990780068 ) Padacz.opo 
R Topiramat Bluefish tabl.powl.200mg (28 szt. 5909990780136 ) Padacz.opo 
R Topiramat Bluefish tabl.powl.25mg (28 szt. 5909990779925 ) Padacz.opo 
R Topiramat Bluefish tabl.powl.50mg (28 szt. 5909990779970 ) Padacz.opo 
R Trogine tabl.100mg (30 tabl. 5909990079438 ) Padacz.opo 
R Trund roz.ust.100mg/ml (300 ml 5909990925841 ) Padacz.opo 
R Trund tabl.pow.250mg (50 tabl. 5909990925858 ) Padacz.opo 
R Trund tabl.powl.1000mg (50 tabl. 5909990925940, 100 tabl. 5909990925957 ) 
  Padacz.opo 
R Trund tabl.powl.500mg (50 tabl. 5909990925872, 100 tabl. 5909990925889 ) Padacz.opo 
R Trund tabl.powl.750mg (50 tabl. 5909990925926 ) Padacz.opo 
30% Tulip tabl.40mg (30 tabl. 5909990810161 ) wzw 
50% Tulzol, Omeprazolum 123 Ratio kaps.doj.tw.20mg 

 (28 kaps. 5909990659456, 14 kaps. 5909990659449 ) wzw 
50% Ultop kaps.doj.10mg (28 kaps. 5909990796205 ) wzw 
50% Ultop kaps.doj.20mg (28 kaps. 5909990796298 ) wzw 
30% Valsacor 320 tabl.powl.320mg (28 tabl. 5909990779147 ) wzw 
30% Valsotens tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990693276 ) wzw 
30% Valtap HCT tabl.powl.160mg+12,5(28 tabl. 5909990801961 ) wzw 
30% Valtap HCT tabl.powl.160mg+25mg(28 tabl. 5909990802005, 14 tabl. 5909990813995 ) 
  wzw 
30% Valtap tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990804580 ) wzw 
30% Valtap tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990804542 ) wzw 
30% Vanatex HCT tabl.powl.160+12.5mg(28 tabl. 5909990862375 ) wzw 
30% Vanatex HCT tabl.powl.160+25mg (28 tabl. 5909990862399 ) wzw 
30% Vanatex HCT tabl.powl.80+12.5mg (28 tabl. 5909990862351 ) wzw 
30% Vanatex tabl.powl.160mg (28 tabl. 5909990827480 ) wzw 
30% Vanatex tabl.powl.80mg (28 tabl. 5909990827459 ) wzw 
30% Vixam tabl.75mg (30 tabl. 5909990866533 ) Ch.kr.123  
30% Yasnal Q-Tab tabl.rozp.w ust.10mg(28 tabl. 5909990850204 ) Ch.Alzhei. 
30% Yasnal Q-Tab tabl.rozp.w ust.5mg (28 tabl. 5909990850075 ) Ch.Alzhei. 
30% Zyx tabl.powl.5mg (28 tabl. 5909990765034 ) wzw 
 

Pozycje, które przeszyły na 100% odpłatności  

Biatain-Ag rozm.15x15cm (1 szt. 5708932265959 ) 
Finasterid Stada tabl.powl.5mg (30 tabl. 5909990055104 ) 
Losargamma tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990858293 ) 
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wzw Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji 
Akromegal. Akromegalia 
Ast.osk-pł Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli 
C.p.POChP Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową 
Ch.psych. Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe 
Ch.Alzhei. Choroba Alzheimera 
Ch.Crohna Choroba Leśniewskiego-Crohna 
Ch.kr.123 Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi 

uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka 
ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania 

Ch.Parkins Choroba i zespół Parkinsona 
Crohn.zap. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna 
Cuk.typ1 Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy 

insulinowej 
Cukrzyca Cukrzyca 
Endometri Endometrioza 
Epider.bul Epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielenie naskórka) 
Fenyloket. Fenyloketonuria 
Gruźlica Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy 
H.chol.LDL Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji 

wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, 
hipercholesterolemii rodzinnej 

Jaskra Jaskra 
L.b.ch.now Leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego 

poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale 
działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków 

Miastenia Miastenia 
Moczówka Moczówka prosta przysadkowa 
Mukowisc. Mukowiscydoza 
Muk.Dys.rz Mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek 
Muk.Res.tr Mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki 
NeuZBólDys Neuralgia popółpascowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia 
Nied.tarcz Niedoczynność tarczycy 
Now.Neutr. Nowotwory złośliwe, neutropenia w chorobach nowotworowych 
Nowotwory Nowotwory złośliwe 
NYHA II-IV Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV 
NYHA III-IV Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III– NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem 
NowNeuZBól Nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz 

typu II - kauzalgia 
Osteopor. Osteoporoza 
Owrzodzen. Przewlekłe owrzodzenie 
P.Gr.Krok. Przerost gruczołu krokowego 
Pad.Ch.afe Padaczka oporna na leczenie, choroba afektywna dwubiegunowa 
Padacz.opo Padaczka oporna na leczenie 
Padaczka Padaczka 
Prz.Ch.Now Nowotwory złośliwe - przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych 
Reum.z.st. Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów 
RpiI-IInow Nowotwory złośliwe, wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, rak piersi w II rzucie hormonoterapii 
R.pi,mc,pr Nowotwory złośliwe - rak piersi, trzonu macicy, prostaty 
R.pi.now Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, nowotwory złośliwe 
Rak pi,mac Nowotwory złośliwe - rak piersi i trzonu macicy 
Rak prost. Nowotwory złośliwe - rak prostaty 
Sch.Ch.afe Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa 
Sch.op.ps Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii  neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku 

współpracy chorego 
Schi.stab. Schizofrenię u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku 

nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego 
Schizofre. Schizofrenia 
St.po.prz Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku 
Stw.rozsia Stwardnianie rozsiane 
Stw.zan.b. Stwardnienie zanikowe boczne 
Wir.cytome Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji 

związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie 
Wrz.zap.j. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
Zap.wym.do Wczesne albo późne wymioty u osób dorosłych związanym z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem ciplastyny w dawce >70 mg/m2 - 

profilaktyka 
Ze.Wr.Def. Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe 
Ze.p.nadre Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym 
Żyl.p.zak. Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po 

przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotnalabelOdpl50Opis 
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wsk1 Choroby autoimmunizacyjne, zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku 
życia 

wsk2 Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii), profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej 
gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach chorych z niższym ryzykiem, neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 
18 roku życia, anemia aplastyczna 

wsk3 Hiperurykemia, zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu 
wsk4 Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; leczenie guzów wydzielających insulinę oraz leczenie 

hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia 
wsk5 Postępowanie wspomagające przy objawowych przerzutach w ośrodkowym układzie nerwowym, leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca 

u dzieci 
wsk6 Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych, 

przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami 
przeciwwymiotnymi), postępowanie wspomagające u chorych z objawowymi przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym, wspomaganie leczenia bólu 
oraz powikłań radioterapii u chorych na nowotwory 

wsk7 Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach 
chorych z niższym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o założeniu radykalnym 

wsk8 Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, zapobieganie napadom padaczkowym 
w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu, wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu 

wsk9 Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie 
w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego, leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku życia, Profilaktyka i leczenie 
przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi 

wsk10 Choroby autoimmunizacyjne, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci 
wsk11 Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku życia 
wsk12 Bradykardia u dzieci do 18 roku życia 
wsk13 Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku życia 
wsk14 Choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku 

życia 
wsk15 choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci 
wsk16 choroby autoimmunizacyjne 
wsk17 Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych 
wsk18 Leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poniżej 10 kg. 
wsk19 Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby 

organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz 
komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia 

wsk20 Leczenie dystonii wrażliwej na levodopę oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia 
wsk21 Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia 
wsk22 Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory 
wsk23 Leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory 
wsk24 Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka 

napadów anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczyniaków wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia, profilaktyka migreny 
- u dzieci do 6 roku życia 

wsk25 Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia 
wsk26 Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe- do 6 roku życia 
wsk27 Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku życia 
wsk28 Nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia 
wsk29 Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia 
wsk30 Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek u dzieci do 18 roku życia 
wsk31 Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia 
wsk32 Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia 
wsk33 Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia 
wsk34 Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja pęcherza, nieneurogenna dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia 
wsk35 Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia 
wsk37 Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia 
wsk38 Padaczka u dzieci 
wsk39 Padaczka u dzieci do 1 roku życia 
wsk40 Padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia 
wsk41 Padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia 
wsk42 Postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, padaczka 

oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia 
wsk43 Postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory, lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia 
wsk44 Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab 
wsk45 Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej, leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 

18 roku życia, 
wsk46 Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia 
wsk47 Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku - u dzieci do 18 roku życia 
wsk48 Stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci 
wsk50 Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca - u dzieci 

do 18 roku życia 
wsk51 Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 roku 

życia 
wsk52 Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - 

profilaktyka 
wsk53 Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia 
wsk54 Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, częstoskurcz komorowy oraz 

migotanie komór u dzieci do 18 roku życia 
wsk55 Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia 
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wsk56 Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia 
wsk57 Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku życia 
wsk58 Zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia 
wsk59 Steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narządu 

unaczynionego badź szpiku - u dzieci do 18 roku życia; steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń - 
u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej 

wsk60 Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza  
wsk61 Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową (Systemic Sclerosis - 

Related Raynaud's Phenomenon) 
wsk62 Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub 

z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego  
wsk63 Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; choroby 

autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
wsk64 Nieżyt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nieżyt trąbki słuchowej powikłany wysiękowym zapaleniem ucha 
wsk65 Osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (Tscore mniejsze lub równe - 2,5 mierzone 

metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami 
(nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów 

wsk66 Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku życia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - 
zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi 

wsk67 U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi 
wsk68 W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) 
wsk69 Wirusowe zapalenie krtani u dzieci 
wsk70 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia 
wsk71 Profilaktyka osteoporozy posterydowej 


