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Zmiany pozycji na listach refundacyjnych  

obowiązujące od 1 marca 2013 r. 

Opracowanie na podstawie PROJEKTU obwieszczenia Ministra Zdrowia 

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania (1/2013)  

Wykazu Leków Refundowanych DATUM 

DANE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE: 

1) Projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  na dzień 1 marca 2013 r.  
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UWAGA: W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy w ielkości 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 r efundacyjnych  
Odp. Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN) Wskazanie 

 30%  Amlax opin tabl. 5mg(30 tabl. 5909990752690) wzw 
 30%  Amlax opin tabl.10mg(30 tabl. 5909990752720) wzw 

 50%  Amoksiklav tabl.powl.825+125mg(20 szt. 5909991012960) wzw 

 R Asari pr.inh.100+50mg/daw.inh.(1 inh. (60 daw.) 5909991034870) Ast.osk-pł 

 R Asari pr.inh.250+50mg/daw.inh.(1 inh. (60 daw.) 5909991034887) Ast.osk-pł 
 R Asari pr.inh.500+50mg/daw.inh.(1 inh. (60 daw.) 5909991034894) Ast.osk-pł 

 30%  Atoris tabl.powl.20mg(60 tabl. 5909991013806 ) wzw 

 30%  Atoris tabl.powl.40mg(60 tabl. 5909990623471 ) wzw 
 30%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 10x 10cm(1 szt. 5708932208208 )Owrzodzen. 

 0%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 10x 10cm(1 szt. 5708932208208)Epider.bul 

 30%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 15x 15cm(1 szt. 5708932208291 )Owrzodzen. 

 0%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 15x 15cm(1 szt. 5708932208291 )Epider.bul 
 30%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 20x 20cm(1 szt. 5708932208352 )Owrzodzen. 

 0%  Comfeel Podstawowy -opat runek leczniczyrozm. 20x 20cm(1 szt. 5708932208352 )Epider.bul 

 30%  Contour Link test paskowy(100 szt. 5016003707100) Cukrzyca  
 R Contour Link test paskowy(100 szt. 5016003707100) Cuk.typ1  

 R Cuprenil tabl.powl. 250mg(30 tabl. 5909990126217) wsk135  

 R Erbugen tabl.4mg(30 szt. 5909990984954 ) wzw 

 0%  Etadron tabl.powl.25mg(30 tabl. 5909990798094) R.pi.now  
 0%  Ethambutol Teva kaps.250mg(250 kaps. 5909990227310 ) Gruźlica  

 50%  Fluconazole Polfarmex  tabl.200mg(7 tabl.w blis.(1x 7) 5909991022549, 14 tabl.w blis.(2x 7) 

5909991022556 ) wzw 
 R Flutix on pr.in.kap. tw.0,125mg(120 k aps. 5909990938001 ) Ast.osk-pł 

 R Flutix on pr.in.kap. tw.0,250mg(120 k aps. 5909990938025 ) Ast.osk-pł 

 30%  Hyzaart  tabl.100mg+12,5mg(28 szt. 5909990904365 ) wzw 
 30%  Karbicombi tabl.powl.8+12,5mg(28 tabl. 5909990865130 ) wzw 

 R Latano-POS kr.do oczu 50mg/ml(1 poj.(1x 2,5ml) 5909990969753, 3 poj.(3x 2,5ml) 

5909990969760 ) Jaskra  

 0%  Letroz ole Apotex  tabl.powl.2,5mg(30 tabl.w blis. 5909990908608) RpiI-IInow 
 R Levetiracetam Zdrovit tabl.powl. 500mg(50 szt. 5909990968725 ) Padacz.opo 

 R Levetiracetam Zdrovit tabl.powl.1000mg(50 szt. 5909990968824 ) Padacz.opo 

 R Nebbud zaw.nebul.0,5mg/ml (20 amp.po 2ml 59099910 05733) Ast.osk-pł 
 R Nebivolek tabl.5mg(28 tabl. 5909990653300 ) wzw 

 30%  Nironovo SR tabl.p rz.uw.2mg(28 szt. 5909990990085 ) Ch.Parkins 

 30%  Nironovo SR tabl.p rz.uw.4mg(28 szt. 5909990990092 ) Ch.Parkins 

 30%  Nironovo SR tabl.p rz.uw.8mg(28 szt. 5909990990108 ) Ch.Parkins 
 0%  Perazin 200mg tabl.200mg(30 szt. 5909991033453 ) Ch.psych. 

 0%  Perazin 50mg tabl.50mg(30 szt. 5909991033422) Ch.psych. 

 R Polpril tabl. 2,5mg(28 szt.  5909990924608) wzw 
 R Polpril tabl. 5mg(28 szt. 5909990924646) wzw 

 R Polpril tabl.10mg(28 szt. 5909990924653) wzw 

 50%  Recute tabl.powl.500+125mg(14 szt. 5909990912032 ) wzw 

 50%  Recute tabl.powl.875+125mg(14 szt. 5909990912070 ) wzw 
 30%  Ridlip tabl. 5mg(28 szt. 5909991000103 ) wzw 

 30%  Ridlip tabl.10mg(28 szt. 5909991000141) wzw 

 30%  Ridlip tabl.20mg(28 szt. 5909991000158) wzw 
 30%  Ridlip tabl.40mg(28 szt. 5909991000165) wzw 

 30%  Rolpryna SR tabl.p rz.uw. 2mg(84 tabl. 5909991033781) Ch.Parkins 

 30%  Rolpryna SR tabl.p rz.uw. 4mg(84 tabl. 5909991033798) Ch.Parkins 

 30%  Rolpryna SR tabl.p rz.uw. 8mg(84 tabl. 590 9991033804) Ch.Parkins 
 30%  Roswera tabl.powl.15mg(56 szt. 5909990895403 ) wzw 

 30%  Roswera tabl.powl.30mg(56 szt. 5909990895687 ) wzw 

 R Ruconest pr.do wstrz.2100j.(1 fio. 5909990796090) wsk132 
 R Salmex  pr.inh.100+50mg/daw.inh. (1 inh. (60 daw.) 590999103490 0) Ast.osk-pł 

 R Salmex  pr.inh.250+50mg/daw.inh. (1 inh. (60 daw.) 5909991034924) Ast.osk-pł 

 R Salmex  pr.inh.500+50mg/daw.inh. (1 inh. (60 daw.) 5909991034931) Ast.osk-pł 
 30%  Sert ralina K RKA tabl.powl. 50mg(30 tabl. 5909990919888) Ch.psych. 

 30%  Sert ralina K RKA tabl.powl.100mg(30 tabl. 5909990919987) Ch.psych. 

 30%  Simvagen 20 tabl.powl.20mg(84 tabl. 5909990818365 ) wzw 

 R Symetra tabl.powl. 250mg(50 szt. 5909990973361 ) Padacz.opo 
 R Symetra tabl.powl. 500mg(50 szt. 5909990973446 ) Padacz.opo 

 R Symetra tabl.powl. 750mg(50 szt. 5909990973583 ) Padacz.opo 

 R Symetra tabl.powl.1000mg(50 szt. 5909990973682 ) Padacz.opo 
 R Tilaprox  kr.ocz.50+5mg/ml (1 poj.2,5ml 5909990946587) Jaskra 

 R Ulfamid tabl.powl.20mg(30 tabl. 5909990273232) wzw 

 R Ulfamid tabl.powl.40mg(30 tabl. 5909990286232) wzw 

 30%  Urimper kaps.prz.uw.tw.2mg(60 szt. 5909991009642) Ze.p.nadre 
 30%  Urimper kaps.prz.uw.tw.4mg(30 szt. 5909991008666, 60  szt. 5909991008680) Ze.p.nadre 

 R Zolerilis tabl.powl.50mg(56 szt. 5909990845705) Stw.zan.b. 

 R Zopridox in tabl.rozp.  5mg(28 szt. 5909990914630 ) Sch.Ch.afe 
 R Zopridox in tabl.rozp.10mg(28 szt. 5909990914647 ) Sch.Ch.afe 

 R Zopridox in tabl.rozp.15mg(28 szt. 5909990914654 ) Sch.Ch.afe 

 R Zopridox in tabl.rozp.20mg(28 szt. 5909990914661 ) Sch.Ch.afe 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 30%  Clopinovo tabl.powl. 75mg(28 tabl. 5909990768141 ) Ch.kr.123 

 R Coverex  tabl.4mg(30 tabl. 5909990836710 ) wzw 

 30%  Klimonorm tabl.d raż. (3zest.po 21 tab.draż 5909990059737) wzw 

 50%  Lantrea kaps.doj.tw.30mg(28 kaps. 5909990017850) wzw+wsk14 
 R Lex tril tabl.4mg(30 tabl. 5909990675128 ) wzw 

 R Lex tril tabl.8mg(30 tabl. 5909990675180 ) wzw 

 30%  Montelak tab.do  roz gr.i żucia4mg(28 tabl. 5909990690268 ) Ast.osk-pł 
 30%  Montelak tab.do  roz gr.i żucia5mg(28 tabl. 5909990690282 ) Ast.osk-pł 

 30%  Montelak tabl.powl.10mg(28 tabl. 5909990690305) Ast.osk-pł 

 R Parnassan tabl.powl.5mg(30 tabl. 5909990743599 ) Sch.Ch.afe+wsk95 
 50%  Progastim kaps.doj. 20mg(14 kaps. 5909990635443) wzw+wsk14 

 50%  Xitrocin tabl.powl.100mg(10 tabl. w blis. 5909990971619 ) wzw 
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wzw Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji  

Ast.osk-pł Astma, przew lekła obturacy jna choroba płuc, eozy nofilow e zapalenie oskrzeli 
Ch.psych. Choroby  psy chiczne lub upośledzenia umy słow e 

Ch.Parkins Choroba i zespół Parkinsona 

Cukrzyca Cukrzy ca 

Cuk.typ1 Cukrzy ca ty pu I, pozostałe ty py  cukrzycy w y magające co najmniej 3 w strzy knięć insuliny  na dobę oraz terapia cukrzy cy  za pomoc ą pompy  insulinow ej 

Epider.bul Epidermoly sis bullosa (pęcherzow e oddzielenie naskórka) 
Gruźlica Gruźlica, w  ty m rów nież gruźlica w ielolekooporna i inne my kobakteriozy  

Jaskra Jaskra 

Owrzodzen. Przew lekłe ow rzodzenie 
Padacz.opo Padaczka oporna na leczenie 

RpiI-IInow Now otw ory  złośliw e, w czesny  rak piersi w  I rzucie hormonoterapii, rak piersi w  II rzucie hormonoterapii 

R.pi.now Now otw ory  złośliw e, rak piersi w  II rzucie hormonoterapii 

Sch.Ch.afe Schizofrenia, choroba afekty w na dw ubiegunow a 
Stw.zan.b. Stw ardnienie zanikow e boczne 

wsk132 Przerw anie ostregozagrażającego ży ciu ataku dziedzicznego obrzęku naczy nioruchow egoobejmującego gardłokrtań lub jamę brzuszną  

wsk135 Choroba Wilsona 
Ze.p.nadre Zespół pęcherza nadreakty w nego potw ierdzony  badaniem urody namiczny m  

 

 

WSKAZANIA DODANE DO REFUNDACJI 
 

wsk122 Steroidzależny  i cy klospory nozależny  zespół nerczy cow y , nefropatia toczniow a, zapalenie naczy ń, nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narządu 

unaczy nionego bądź szpiku - u dzieci do 18 roku ży cia; Steroidzależny  i cy klospory nozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniow a, zapalenie naczy ń 

- u dorosły ch; Leczenie tocznia rumieniow atego układow ego oraz tw ardziny  układow ej; Stan po przeszczepie kończy ny , rogów ki, tkanek lub komórek; 

Choroby  autoimmunizacy jne u osób z niedoborami odporności; Cy topenie w  przebiegu autoimmunizacy jnego zespołu limfoproliferacy jnego (ALPS) 

wsk123 Zaburzenia krążenia w  tętnicach maciczny ch u kobiet w  ciąży opóźnienie w zrostu w ew nątrzmacicznego płoduw  leczeniu poronień naw y kow y ch - jedy nie 

w  przebiegu zespołu anty fosfolipidow egoLeczenie i profilakty ka zmian zakrzepow o-zatorow y ch u dzieci do 18 roku ży ciaProfilakty ka i leczenie 

przeciw zakrzepow e u chory ch z chorobami now otw orow y miZespół anty fosfolipidow y  w  ciąży Diagnosty ka niedoboru białka C i białka SDiagnosty ka 

zespołu anty fosfolipidow egoZespół anty fosfolipidow y  ze w spółistniejący mi czy nnikami ry zy ka w y stąpienia zakrzepicy Terapia pomostow a zamiast 

antagonisty  w itaminy  K (VKAlub inny ch leków  przeciw krzepliw y ch u kobiet ciężarny ch po w szczepieniu zastaw ki i z w adą zastaw kow ąOstre zespoły  

w ieńcow e - w  przy padkach inny ch niż w ymienione w  CHPLSchorzenia w y magające przew lekłego stosow ania antagonistów  w itaminy  K (VKA (z okresow ą 

oceną możliw ości pow rotu do stosow ania VKAu osóbu który ch leczenie VKA jest nie zadaw alające z uw agi naapow ikłania (lub przew idy w ane 

w y sokieryzyko pow ikłańw  ty m krw otoczny chpodczas stosow ania VKAbczęste nieterapeuty czne lub nadmierniepodw y ższone w artości INRc obiekty w ne 

trudności z odpow iednio częstą kontrolą INRnaw roty  ży lnej choroby  zakrzepow o-zatorw ej podczas stosow ania VKA 

wsk124 Choroba afekty w na dw ubiegunow aPadaczka oporna na leczeniePadaczka 

wsk125 Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ży ciaMikroskopow e zapalenie jelitaChoroba uchy łkow a jelit 

wsk126 Zaburzenia krążenia w  tętnicach maciczny ch u kobiet w  ciąży opóźnienie w zrostu w ew nątrzmacicznego płodu w  leczeniu poronień naw y kowy ch - jedy nie 

w  przebiegu zespołu anty fosfolipidow egoLeczenie i profilakty ka zmian zakrzepow o-zatorow y ch u dzieci do 18 roku ży ciaProfilakty ka i leczenie 

przeciw zakrzepow e u chory ch z chorobami now otw orow y miZespół anty fosfolipidow y  w  ciąży Diagnosty ka niedoboru białka C i białka SDiagnosty ka 

zespołu anty fosfolipidow egoZespół anty fosfolipidow y  ze w spółistniejący mi czy nnikami ry zy ka w y stąpienia zakrzepicy Terapia pomostow a zamiast 

antagonisty  w itaminy  K (VKA lub inny ch leków  przeciw krzepliw y ch u kobiet ciężarny ch po w szczepieniu zastaw ki i z w adą zastaw kow ąOstre zespoły  

w ieńcow e - w  przy padkach inny ch niż w ymienione w  CHPLSchorzenia w y magające przew lekłego stosow ania antagonistów  w itaminy  K (VKA (z okres ow ą 

oceną możliw ości pow rotu do stosow ania VKA u osób u który ch leczenie VKA jest nie zadaw alające z uw agi naapow ikłania (lub przew idy w ane 

w y sokieryzyko pow ikłańw  ty m krw otoczny chpodczas stosow ania VKAbczęste nieterapeuty czne lub nadmierniepodw y ższone w artości IN Rcobiekty w ne 

trudności z odpow iednio częstą kontrolą INRnaw roty  ży lnej choroby  zakrzepow o-zatorw ej podczas stosow ania VKATerapia pomostow a u pacjentów  

w y magający ch czasow ego zaprzestania przew lekłego leczenia doustny mi anty koagulantami ze w zględu na planow ane procedury  terapeuty czne i 

diagnosty czneUnieruchomienie kończy ny  dolnej w  opatrunku gipsow y m lub ortezie z pow odu izolow any ch obrażeń kończy ny  dolnej (p rzez cały  okres 

unieruchomieniao ile zw iązane jest to ze w zrostem ry zy ka w y stąpienia ży lnej choroby  z akrzepow o zatorow ej); Profilakty ka i leczenie ży lnej choroby  

zakrzepow o - zatorow ej u kobiet w  ciąży Kry tyczne niedokrw ienie kończy n dolny ch - w  okresie poprzedzający m hospitalizację nie dłużej niż 14 dni (daw ki 

lecznicze) 

wsk127 Wirusow e zapalenie krtani u dzieciOstre obturacy jne zapalenie oskrzeli u dzieciNaw racające obturacy jne zapalenie oskrzeli u dzieci  

wsk128 Choroby  autoimmunizacy jne; Choroba Leśniow skiego-Crohna w rzodziejące zapalenie jelita grubego - u dzieci; Mikroskopow e zapalenie jelita; Choroba 

uchy łkow a jelit 

wsk129 Mikroskopow e zapalenie jelita; Choroba uchy łkow a jelit 

wsk130 Choroby  autoimmunizacy jne inne niż określone w  charaktery sty ce produktu leczniczego 

wsk131 Ostre obturacy jne zapalenie oskrzeli u dzieciNaw racające obturacy jne zapalenie oskrzeli u dzieci 

wsk132 Przerw anie ostregozagrażającego ży ciu ataku dziedzicznego obrzęku naczy nioruchow egoobejmującego gardłokrtań lub jamę brzuszną  

wsk133 Zaburzenia krążenia w  tętnicach maciczny ch u kobiet w  ciąży opóźnienie w zrostu w ew nątrzmacicznego płoduw  leczeniu poronień naw y kow y ch - jedy nie 

w  przebiegu zespołu anty fosfolipidow egoLeczenie i profilakty ka zmian zakrzepow o-zatorow y ch u dzieci do 18 roku ży ciaProfilakty ka i leczenie 

przeciw zakrzepow e u chory ch z chorobami now otw orow y miDiagnosty ka niedoboru białka C i białka SDiagnosty ka zespołu anty fosfolipidow egoZespół 

anty fosfolipidow y  ze w spółistniejący mi czy nnikami ry zy ka w y stąpienia zakrzepicy Terapia pomostow a zamiast antagonisty  w itaminy  K (VKAlub inny ch 

leków  przeciw krzepliw y ch u kobiet ciężarny ch po w szczepieniu zastaw ki i z w adą zastaw kow ąOstre zespoły  w ieńcow e - w  przy padkach inny ch niż 

w y mienione w  CHPLSchorzenia w y magające przew lekłego stosow ania antagonistów  w itaminy  K VKA (z okresow ą oceną możliw ości pow rotu do 

stosow ania VKAu osób u który ch leczenie VKA jest nie zadaw alające z uw agi naapow ikłania (lub przew idy w ane w y sokiery zy ko pow ikłańw  ty m 

krw otoczny chpodczas stosowania VKAb częste nieterapeuty czne lub nadmierniepodw y ższone w artości INRcobiekty w ne trudności z odpow iednio częstą 

kontrolą INRnaw roty  ży lnej choroby  zakrzepow o-zatorw ej podczas stosow ania VKATerapia pomostow a u pacjentów  w y magający ch czasow ego 

zaprzestania przew lekłego leczenia doustny mi anty koagulantami ze w zględu na planow ane procedury  terapeuty czne i diagnosty czneUnieruchomienie 

kończy ny  dolnej w  opatrunku gipsow y m lub ortezie z pow odu izolow any ch obrażeń kończy ny dolnej (przez cały  okres unieruchomieniao ile zw iązane jest 

to ze w zrostem ry zyka wystąpienia ży lnej choroby  zakrzepowo zatorow ej); Profilakty ka i leczenie ży lnej choroby  zakrzepow o - zatorow ej u kobiet w  ciąży ; 

Kry ty czne niedokrw ienie kończy n dolny ch - w  okresie poprzedzający m hospitalizacjęnie dłużej niż 14 dni (daw ki lecznicze 

wsk134 Choroba Leśniow skiego-Crohna u dzieci do 8 roku ży ciaPostać jelitow a choroby  przeszczep przeciw ko gospodarzow iMikroskopow e zapalenie jelita 

wsk135 Choroba Wilsona 


