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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 

 50% Aglan 15 tabl.15mg (10 tabl. 5909990224876, 20 tabl. 5909990224883,  
30 tabl. 5909990610006) wzw 

 30% Akineton tabl.2mg (50 tabl. 5909990503834) Ch.Parkins 
30% Alermed tabl.powl.10mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990910793) wzw 
 R Amaryl 4 tabl.4mg (30 tabl. 5909997076775) Cukrzyca  
 30% Aquacel AG płytki z włók.z dod.srebra rozm.20x30cm (1 szt. 768455106738) Owrzodzen. 
 0% Aquacel AG płytki z włók.z dod.srebra rozm.20x30cm (1 szt. 768455106738) Owrzodzen. 
 30% Astmodil tabl.do żucia 4mg (28 tabs. 5909990881758) Ast.osk-pł 
 30% Astmodil tabl.do żucia 5mg (28 tabs. 5909990881772) Ast.osk-pł 
 30% Atrauman Ag rozm. 5x5cm (1 szt. 4049500586412) Owrzodzen. 
 0% Atrauman Ag rozm. 5x5cm (1 szt. 4049500586412) Owrzodzen. 
 30% Atrauman Ag rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586429) Owrzodzen. 
 0% Atrauman Ag rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586429) Owrzodzen. 
 30% Atrauman Ag rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586436) Owrzodzen. 
 0% Atrauman Ag rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586436) Owrzodzen. 
 50% Bactrazol gr.sp.zaw.100mg/2ml (1 but.20 ml 5909990073559) wzw 
 50% Bactrazol gr.sp.zaw.200mg/5ml (1 but.20 ml 5909990073566) wzw 
 30% BTM Supercheck1 test paskowy (50 szt. 4719932588185) Cukrzyca  
 R BTM Supercheck1 test paskowy (50 szt. 4719932588185) Cukrzyca  
 R Cezarius rozt.doust.100mg/ml (300 ml 5909990928149) Padacz.opo 
 R Cezarius tabl.powl.1000mg (50 tabl. 5909990928248) Padacz.opo 
 R Cezarius tabl.powl.250mg (50 tabl. 5909990928200) Padacz.opo 
 R Cezarius tabl.powl.500mg (50 tabl. 5909990928224) Padacz.opo 
 R Cezarius tabl.powl.750mg (50 tabl. 5909990928231) Padacz.opo 
 30% Co-Bespres tabl.powl.80+12,5mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990740833) wzw 
 30% Cukrotest Teva test paskowy (50 pasków 5907581253625) Cukrzyca  
 R Cukrotest Teva test paskowy (50 pasków 5907581253625) Cukrzyca  
 R Diaprel MR tabl.mod.uw.60mg (30 tabl. 5909990774746) Cukrzyca  
 30% Donectil tabl.rozp.ust. 5mg (30 tabl. 5909990851478) Ch.Alzhei. 
 30% Donectil tabl.rozp.ust.10mg (30 tabl. 5909990851492) Ch.Alzhei. 
 R Dotiteva kr.ocz.0,0g+5mg/1ml (5ml (1 but.) 5909990799343) Jaskra  
 30% Finamlox tabl. 5mg (30 tabl. 5909990794430) wzw 
 50% Fluconazole Polfarmex tabl.100mg (28 tabl. 5909990780181) wzw+wsk80  
 30% Glucocard Vital Test Strip test paskowy (50 pasków 5028939000101) Cukrzyca  
 R Glucocard Vital Test Strip test paskowy (50 pasków 5028939000101) Cukrzyca  
 50% Helicid 20 kaps.20mg (28 kaps. 5909997014555) wzw 
 50% Helicid Forte kaps.doj.tw.40mg (28 kaps. 5909990921324) wzw 
 30% HydroTac Comfort rozm.12,5x12,5cm (1 szt. 4049500736534) Owrzodzen. 
 0% HydroTac Comfort rozm.12,5x12,5cm (1 szt. 4049500736534) Owrzodzen. 
 30% HydroTac rozm.10x10cm (1 szt. 4049500737043) Owrzodzen. 
 0% HydroTac rozm.10x10cm (1 szt. 4049500737043) Owrzodzen. 
 30% Indapamide SR Arrow tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. 5909990223077) wzw 
 30% Indipam SR tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. 5909990702534) wzw 
 30% Lantus roz.do wstrz.100j/ml(5 wkł.(a 3ml) 5909990617555,  
  5 wkł.(a 3ml) 5909990895717) Cukrzyca  
 30% Levemir Penfill roz.do wstrz. (5 wkł.(3 ml) 5909990005741) Cukrzyca  
 30% Loreblok tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990770601) wzw 
 30% Losacor HCT tabl.powl.50mg+12,5 (28 tabl. 5909990729685) wzw 
 30% Losartan Pfizer tabl.powl.50mg (30 tabl. 5909990809790) wzw 
 R Megastril zaw.doust.40mg/ml (240 ml 5909990895977) Nowotwory  
 50% Meloxicam Arrow 15 mg tabl.15,g (20 tabl. 5909990042401,  
  30 tabl. 5909990042425, 10 tabl. 5909990637034) wzw 
 R Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990791309) wzw 
 R Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990791361) wzw 
 R Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990791446) wzw 
 R Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990791491) wzw 
 R Milupa PKU 3 tempora proszek (450g 4008976599661,  
  450g 4008976340294) Fenyloket. 
 30% Nivenol tabl.powl.75mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990764280) Miażdżyca  
 30% Nutramigen 1 LGG proszek do sp.roztw.(1 op.400g 5909990586851,  
  1 op.400g 8712045027530) Ze.Wr.Def. 
 30% Nutramigen 2 LGG proszek do sp.roztw.(1 op.400g 5909990586837,  
  1 op.400g 8712045027547) Ze.Wr.Def. 
 R Nutramigen AA proszek (400g 5909990799909, 400g 8712045027554) Ze.Wr.Def. 
 30% Orilukast tabl.10mg (28 tabl. 5909990893294) Ast.osk-pł 
 30% Orilukast tabl.do żucia 4mg (28 tabl. 5909990893188) Ast.osk-pł 
 30% Orilukast tabl.do żucia 5mg (28 tabl. 5909990893263) Ast.osk-pł 
 30% Oriven kaps.tw.prz.uw.37,5m(98 kaps. 5909990795819) Ch. psych. 
 50% Pantoprazole Arrow tabl.doj.20mg (28 tabl. 5909990866793) wzw 
 50% Pantoprazole Arrow tabl.doj.40mg (28 tabl. 5909990867066) wzw 
 R Pentasa gran.prz.uw.1g (50 sasz. 5909990855315) Crohn.zap. 
 30% PermaFoam Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586399) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586399) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam Comfort rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586344) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Comfort rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586344) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam Comfort rozm.11x11cm (1 szt. 4049500587525) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Comfort rozm.11x11cm (1 szt. 4049500587525) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam Comfort rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587532) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Comfort rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587532) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam Comfort rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587549) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Comfort rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587549) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam Concave rozm.16,5x18cm (1 szt. 4049500586382) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam Concave rozm.16,5x18cm (1 szt. 4049500586382) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam rozm.10x10cm (1 szt. 4049500587495) Owrzodzen. 

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

 0% PermaFoam rozm.10x10cm (1 szt. 4049500587495) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586351) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586351) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587501) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587501) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587518) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587518) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam sacral rozm.18x18cm (1 szt. 4049500586368) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam sacral rozm.18x18cm (1 szt. 4049500586368) Owrzodzen. 
 30% PermaFoam sacral rozm.22x22cm (1 szt. 4049500586375) Owrzodzen. 
 0% PermaFoam sacral rozm.22x22cm (1 szt. 4049500586375) Owrzodzen. 
 R Pollinex Tree zaw. do inj. (1 zest. 1 fiol.1,5ml 5909990687428,  
  1 zest. 3 fiol. 1ml 5909990687411) wzw 
 R Pollinex+Rye zaw. do inj. (1 zest. 1 fiol 1,5ml 5909990684823,  
  1 zest. 3 fiol. 1ml 5909990684816) wzw 
 R Ramipril Pfizer tabl. 5mg (28 tabl. 5909990796601) wzw 
 R Ramipril Pfizer tabl.10mg (28 tabl. 5909990796649) wzw 
 30% Ranacand tabl. 8mg (28 tabl. 5909990801367) wzw 
 30% Ranacand tabl.16mg (28 tabl. 5909990801350) wzw 
 R Sandostatin LAR s.s.do wstrz.0.03g (1 zest. 5909990459513) Akromegal. 
 30% Simorion tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990793853) wzw 
 30% Simvastatin 40 mg tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990037575) wzw 
 30% Simvastatin Pfizer tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990810871) wzw 
 30% Simvastatin Pfizer tabl.powl.20mg (28 tabl. 5909990810895) wzw 
 30% Simvastatin Pfizer tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990810949) wzw 
 R Solu-Medrol pr.wstrz. 500mg (1 fiol.s.s.+rozp. 5909990236718) Stw.rozsia 
 R Solu-Medrol pr.wstrz.1000mg (1 fiol.s.s.+rozp. 5909990236817) Stw.rozsia 
 30% Sorbalgon rozm.10x20cm (1 szt. 4049500217927) Owrzodzen. 
 0% Sorbalgon rozm.10x20cm (1 szt. 4049500217927) Owrzodzen. 
 30% Sortabax HCT tabl.powl.100mg+25mg(28 tabl. 5909990806201) wzw 
 30% Sortabax HCT tabl.powl.50mg+12,5m(28 tabl. 5909990806195) wzw 
 0% Symex tabl.powl.25mg (30 tabl. 5909990853090) Nowotwory  
 30% Taflotan kr.ocz.0,015mg/1ml (3 saszetki po 10 poj 5909990675944) Jaskra  
 30% TenderWet Active Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500021746) Owrzodzen. 
 0% TenderWet Active Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500021746) Owrzodzen. 
 30% Tezeo tabl.40mg (28 tabl. 5909990818082) wzw 
 30% Tezeo tabl.80mg (28 tabl. 5909990818150) wzw 
 30% Tolura tabl. 0,04g (28 tabl. 5909997077604) wzw 
 30% Tolura tabl. 0,08g (28 tabl. 5909997077673) wzw 
 0% Trozebax tabl.powl.2,5mg (30 tabl. 5909990924585) Nowotwory  
 30% Valsotens HCT tabl.powl.160+12,5mg(28 tabl. powl. 5909990877386) wzw 
 30% Valsotens HCT tabl.powl.160+25mg (28 tabl. powl. 5909990877201) wzw 
 R Vermox tabl.100mg (6 tabl. 5909997012339) wzw 
 R Vetira rozt.doust.100mg/ml (300 ml 5909990935901) Padacz.opo 
 R Vetira tabl.powl.1000mg (50 tabletek 5909990936250) Padacz.opo 
 R Vetira tabl.powl.250mg (50 tabletek 5909990935956) Padacz.opo 
 R Vetira tabl.powl.500mg (50 tabletek 5909990936052) Padacz.opo 
 R Vetira tabl.powl.750mg (50 tabletek 5909990936151) Padacz.opo 
 50% Zinnat tabl.powl.250mg (10 tabl. 5909997198606) wzw 
 50% Zinnat tabl.powl.500mg (10 tabl. 5909997198378) wzw 
 

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

 R Clexane roz. wst.100mg/1ml (1 fiol.3ml 5909990456116)  
 R Diroton tabl.10mg (28 tabl. 5909990466511)  
 R Epilania tabl.powl.100mg (28 tabl. 5909990695775) Padacz.opo+wsk25 
 R Epilania tabl.powl.200mg (28 tabl. 5909990696932) Padacz.opo+wsk25  
 R Epilania tabl.powl.25mg (28 tabl. 5909990695669) Padacz.opo+wsk25  
 R Epilania tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990695690) Padacz.opo+wsk25  
 R Lisonid 10 tabl.powl. 10mg (28 tabl. 5909990431021)  
 R Lisonid 20 tabl.powl. 20mg (28 tabl. 5909990431076)  
 R Ranigast tabl.powl. 150mg (30 tabl. 5909990206735)  
 

 
 

Uwaga:  
Treść projektu może różnić się od właściwego 
obwieszczenia. 
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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 pierwotna 
wsk25  Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia 



WSKAZANIA DODANE DO REFUNDACJI 

 © 2012  DATUM s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 3 

wsk71 Profilaktyka osteoporozy posterydowej 
wsk72 Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergia pokarmowa związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy 

związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie 
związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwraźliwością na białka mleka krowiego  

wsk73 Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia 
wsk74 Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej 
wsk75 Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym katem przesączania lub nadciśnienia ocznego: 1) w monoterapii 

u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie 
pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania; 2) jako leczenie wspomagające do terapii beta-
adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na 
leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania. 

wsk76 Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, 
u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie 

wsk77 Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego 
wsk78 Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS) 
wsk79 Choroba von Willebrandta 
wsk80 Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego 
wsk81 Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne)  u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym  przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne 

u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego 
wsk82 Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami 

odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego 
wsk83 Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych 
wsk84 Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią 
 


