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Zmiany pozycji na listach refundacyjnych  

obowiązujące od 1 listopada 2012 r. 

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (5/2012)  

Wykazu Leków Refundowanych DATUM 

DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE: 

1) Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 
1 listopada 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% Aleric tabl.10mg(60 tabl. 5909990944361 ) wzw 
 0% Alkeran tabl.powl.2mg(25 tabl. 5909990283514 ) Nowotwory  
 50% Anapran tabl.powl. 275mg(60 tabl. 5909990948536 ) wzw 
 50% Anapran tabl.powl. 550mg(60 tabl. 5909990948543 ) wzw 
 R Arulatan kr.ocz.0,05mg/ml(1 op. 2,5ml (0,005%) 5909990841943 ) Jaskra 
 30% Atoris tabl.powl.40mg(90 tabl.w blis(9x10) 5909990623488 ) wzw 
 30% Atorvastatin Arrow tabl.powl.10mg(30 tabl. 5909990961368 ) wzw 
 30% Atorvastatin Arrow tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990961474 ) wzw 
 30% Atorvastatin Arrow tabl.powl.40mg(30 tabl. 5909990961573 ) wzw 
 50% AzitroLEK pr.zaw.200mg/5ml(1 but. 30ml (12g) 5909990635344 ) wzw 
 30% Candepres tabl.16mg(28 tabl. 5909990739653 ) wzw 
 30% Candepres tabl.8mg(28 tabl. 5909990739592 ) wzw 
 30% Candepres HCT tabl.8+12,5mg(28 tabl. 5909990800360 ) wzw 
 R Decapeptyl Depot inj. 3,75mg(1 zest. 5909990366118 ) Rak prost. 
 50% Dermovate pł.na skór. 0,5mg/ml(1 op.50ml 5909997013800 ) wzw 
 R Diagen tabl.zm.uw.30mg(60 tabl. 5909990795093 ) Cukrzyca 
 50% Diclac 150 Duo tabl.zm.uw.150mg(20 tabl. 5909997199627 ) wzw 
 30% Ditropan tabl.5mg(30 tabl.w blis(2x15) 5909997013947 ) Stw.rozsia 
 R Dorzostill krop.do oczu 0,02g/m(1 op.5ml 5909990795284 ) Jaskra 
 30% Driptane tabl.5mg(60 tabl. 5909997065892 ) Stw.rozsia 
 R Firmagon pr.do sp.zaw. 80mg(1 fiol.pr.+rozp. 5909990774852 ) wsk102 
 R Firmagon pr.do sp.zaw.120mg(1 fiol.pr.+rozp. 5909990774869 ) wsk102 
 50% Helicid 20 kaps.doj.20mg(28 kaps. 5909997014852 ) wzw 
 0% Lanvis tabl.40mg(25 tabl. 5909990185214 ) Nowotwory 
 R Leflunomide Sandoz tabl.powl.10mg(30 tabl. 5909990858682 ) Reum.z.st. 
 R Leflunomide Sandoz tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990858651 ) Reum.z.st. 
 0% Leukeran tabl.powl.2mg(25 tabl. 5909990345618 ) Nowotwory  
 50% Lormed tabl.15mg(20 tabl. 5909990573073 ) wzw 
 30% Losartan+HTC Arrow tabl.powl.50mg+12,5mg(28 tabl. 5909990752447 ) wzw 
 30% Medisorb P Plus rozm.10x10cm(1 szt. 5900516844523 ) Owrzodzen. 
 0% Medisorb P Plus rozm.10x10cm(1 szt. 5900516844523 ) Epider.bul 
 30% Mepilex Transfer opatrunek 15x20cm(1 szt. 7332430008800 ) Owrzodzen. 
 0% Mepilex Transfer opatrunek 15x20cm(1 szt. 7332430008800 ) Epider.bul 
 30% Mepitel opatrunek 7,510cm(1 szt. 7310792907108 ) Owrzodzen. 
 0% Mepitel opatrunek 7,510cm(1 szt. 7310792907108 ) Epider.bul 
 0% Myleran tabl.powl.2mg( 25 tabl. 5909990277919 ) Nowotwory  
 R Nedal tabl.5mg(28 tabl. 5909990642809 ) wzw 
 30% NEO paski testowe test paskowy(50 pasków 5902768217018 ) Cukrzyca 
 R NEO paski testowe test paskowy(50 pasków 5902768217018 ) Cuk.typ1 
 R Neocate Advance proszek(1 opak.400g 5016533616170 ) wsk100 
 R Neocate LCP proszek(1 opak.400g 5016533627251 ) wsk101 
 R Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust. 5mg(28 tabl. 5909990865901 ) Sch.Ch.afe 
 R Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.10mg(28 tabl. 5909990865956 ) Sch.Ch.afe 
 R Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.15mg(28 tabl. 5909990866021 ) Sch.Ch.afe 
 R Olanzapine Bluefish tabl.rozp.ust.20mg(28 tabl. 5909990866045 ) Sch.Ch.afe 
 50% Ozzion tabl.dojel.20mg(28 tabl. 5909990892761 ) wzw 
 50% Ozzion tabl.dojel.40mg(28 tabl. 5909990892853 ) wzw 
 R PecFent aer.do nosa 100g/daw(1 but.1,55ml 5909990955503 ) L.b.ch.now 
 R PecFent aer.do nosa 400g/daw(1 but.1,55ml 5909990955541 ) L.b.ch.now 
 30% Telmisartan Sandoz tabl.40mg(28 tabl. 5909990840472 ) wzw 
 30% Telmisartan Sandoz tabl.80mg(28 tabl. 5909990840557 ) wzw 
 50% Trosicam tabl.rozp.w.ust.15mg(20 tabl. 5909990866625 ) wzw 
 30% Valsatan Ranbaxy tabl.powl.160mg(28 tabl. 5909990959976 ) wzw 
 30% Valsatan Ranbaxy tabl.powl.80mg(28 tabl. 5909990959952 ) wzw 
 R Zafiron pr.d.inh.kaps.12mcg(120 kaps. 5909990937981 ) Ast.osk-pł 
 R Zolaxa tabl.powl.15mg(30 tabl. 5909990849581 ) Sch.Ch.afe 
 R Zolaxa tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990849635 ) Sch.Ch.afe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 R Allergovit zaw.do wstrz.podskór(1zest.2x3ml A,Bpocz. 5909990001415 ) wzw 
 R Allergovit zaw.do wstrz.podskór(1zes 1x3ml B podtrz. 5909990001422 )  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 
 50% Macromax, Macromax ICN kaps. 250mg(6 kaps. 5909991027124 )  wzw 
 50% Macromax tabl.powl.0,5g(3 tabl. 5909990713608 )  wzw 
 R Novo-Helisen Depot zaw.do wstrz.podskór(1ze.4x4,5ml s0-3pocz 5909990000722 )  wzw 
 R Novo-Helisen Depot zaw.do wstrz.podskór(1ze.4x4,5mls.0-3pocz 5909990001125 )  wzw 
 R Ranofren tabl. 5mg(28 tabl.w blis(2x14) 5909990640249 ) Schizofre.+wsk95 
 30% Trifas 10 tabl.10mg(30 tabl. 5909990471324 ) NYHAIII-IV+wsk51 
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wzw Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji 

Ast.osk-pł Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli 

Cukrzyca Cukrzyca 
Cuk.typ1 Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej 
Epider.bul Epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielenie naskórka) 
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 

Nowotwory Nowotwory złośliwe 
NYHA III-IV Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III– NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem 

Owrzodzen. Przewlekłe owrzodzenie 

Rak prost. Nowotwory złośliwe - rak prostaty 

Reum.z.st. Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów 
Stw.rozsia Stwardnianie rozsiane 

Schizofre. Schizofrenia 

Sch.Ch.afe Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa 
wsk51  Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 

roku życia 
wsk95  Zaburzenia ruchowe (pląsawica) w chorobie Huntingtona 
wsk100  Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 r.ż. w cięzkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych 
wsk101  Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych 
wsk102  Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego 
 
 
 
 
 

WSKAZANIA DODANE DO REFUNDACJI 
 

wsk100 Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w cięzkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek 
pokarmowych 

wsk101 Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych 
wsk102 Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego 
wsk103 Atopowe zapalenie skóry 
wsk104 Atopowe zapalenie skóry;  Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesiąca życia 
wsk105 Hipogonadyzm hipergonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcząt do 18 r.ż. - terapia substytucyjna 
wsk106 Limfangioleiomiomatoza 
wsk107 Opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadyźmie męskim - terapia substytucyjna 
wsk108 Steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA oraz stan  
wsk109 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; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; 


