Zał. nr. 1 - Wykaz obowiązujących opinii konsultantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - wraz z terminem ich obowiązywania

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych

Konsultant krajowy (dziedzina)

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

1.

Acidum folicum

choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem;

<1> reumatologia

<1> 2019-03-29

lista apteczna

2.

Acidum folicum

łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem

<1> dermatologia i wenerologia

<1> 2019-09-20

lista apteczna

3.

Acidum mycophenolicum

stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum
Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum

moczówka nerkopochodna

<1> endokrynologia;

<1> 2019-09-20;

lista apteczna

przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia;

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

6.

Amitriptilinum

neuralgia; ból neuropatyczny

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

7.

Amlodipinum

objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

<1> reumatologia

<1> 2019-03-29

lista apteczna

8.

Amoxicillinum

zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

<1> immunologia kliniczna

<1> 2019-11-18

lista apteczna

9.

Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum

zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

<1> immunologia kliniczna

<1> 2019-11-18

lista apteczna

<1> onkologia kliniczna;
<2> hematologia

<1> 2019-01-21;
<2> 2019-01-27

lista apteczna

<1> pediatria

<1> 2019-02-09

lista apteczna

<1> gastroenterologia;
<2> reumatologia;
<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria;
<3> angiologia;
<4> gastroenterologia dziecięca

<1> 2019-03-25;
<2> 2019-03-29
<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-20;
<4> 2019-01-27

<1> choroby płuc

<1> 2019-12-08

lista apteczna

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

<1> choroby płuc;
<2> choroby płuc dzieci;
<3> pediatria
<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2020-02-01;
<2> 2020-02-04;
<3> 2020-01-12
<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

4.
5.

10.

Aprepitantum

11.

Atorvastatinum

12.

Azathioprinum

13.

Azathioprinum

14.

Azathioprinum

15.

Azathioprinum

wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie
emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i
cyklofosfamidu - profilaktyka
ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia
(z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku
skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności
nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą
mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię
antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL;
nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci
do 18 roku życia; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u
dzieci do 18 roku życia; zapalenie naczyń inne niż o podłożu
autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia;
sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż
określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc;
ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek;

16.

Azithromycinum

mukowiscydoza

17.

Benazeprilum

leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

lista apteczna

lista apteczna

lista apteczna
lista apteczna

Lp.
18.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej
Bisoprololum

19.

Budesonidum

20.

Budesonidum

21.

Budesonidum

22.

Candesartanum cilexetilum

23.

Carbamazepinum

24.

Carbamazepinum

25.

Carvedilolum

26.

Cetirizinum

27.

Chlorambucilum

28.

Chloroquinum

29.

Ciclosporinum

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> kardiologia;
<2> kardiologia dziecięca

<1> 2019-12-05;
<2> 2019-12-13

lista apteczna

<1> gastroenterologia dziecięca

<1> 2020-06-09

lista apteczna

<1> hematologia;
<2> gastroenterologia
<1> pediatria;
<2> choroby płuc dzieci
<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-03;
<2> 2019-02-11
<1> 2019-04-12;
<2> 2019-04-12
<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

<1> onkologia kliniczna;
<2> neurologia;
<3> medycyna paliatywna

<1> 2019-01-21;
<2> 2019-01-28;
<3> 2019-02-04

lista apteczna

<1> kardiologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-04;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

<1> pediatria;
<2> alergologia;
<3> dermatologia i wenerologia

<1> 2019-10-11;
<2> 2019-09-23;
<3> 2019-09-20

lista apteczna

amyloidoza

<1> reumatologia

<1> 2019-12-02

lista apteczna

choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; porfiria skórna
późna
aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych
limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół
aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na
leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po
przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

<1> reumatologia;
<2> hematologia

<1> 2020-03-16;
<2> 2020-03-30

lista apteczna

<1> transplantologia kliniczna;
<2> hematologia;
<3> onkologia i hematologia dziecięca

<1> 2019-05-30;
<2> 2019-06-02;
<3> 2019-05-30

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria;
<3> gastroenterologia dziecięca;
<4> reumatologia;
<5> onkologia i hematologia dziecięca

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-27;
<4> 2019-01-29;
<5> 2019-01-22

lista apteczna

<1> reumatologia

<1> 2019-03-29

lista apteczna

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej,
aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie
preparatami 5-ASA jest niewystarczające; indukcja remisji u pacjentów
pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby
Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami
5-ASA jest niewystarczające
postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; mikroskopowe
zapalenie jelit;
wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia
nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u
dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w
przypadkach innych niż określone w ChPL
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu nerwowego; napady padaczkowe w bezobjawowych
przerzutach do kory ruchowej mózgu -profilaktyka; ból u chorych z
rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające;
zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w
ChPL - u dzieci do 18 roku życia
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6
miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub
obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca
życia

30.

Ciclosporinum

choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z
białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18
roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia;

31.

Colecalciferolum

osteoporoza posterydowa - profilaktyka

Konsultant krajowy (dziedzina)

lista apteczna
lista apteczna
lista apteczna

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych

Konsultant krajowy (dziedzina)

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

32.

Colecalciferolum

przewlekła choroba nerek;

<1> nefrologia dziecięca;
<2> nefrologia

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-01-29

lista apteczna

33.

Colistinum

pierwotna dyskineza rzęsek;

<1> choroby płuc dzieci

<1> 2020-05-16

lista apteczna

34.

Colistinum

zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie
płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza; zakażenia dolnych dróg
oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią
dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż
mukowiscydoza

<1> transplantologia kliniczna;
<2> choroby płuc;
<3> choroby płuc dzieci

<1> 2019-05-30;
<2> 2019-06-10;
<3> 2019-05-30

lista apteczna

35.

Cyclophosphamidum

choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza;

36.

Cyclophosphamidum

<1> gastroenterologia;
<2>nefrologia;
<3> reumatologia;
<4> hematologia
<1> choroby płuc;
<2> reumatologia

<1> 2019-03-25;
<2> 2019-03-30;
<3> 2019-03-29;
<4> 2019-04-07
<1> 2019-12-08;
<2> 2019-12-02

37.

Cyclophosphamidum

<1> onkologia i hematologia dziecięca;
<2> hematologia

<1> 2019-05-30;
<2> 2019-06-07

lista apteczna

38.

Cyproteronum

F64.0 (wg ICD-10)

<1> seksuologia

<1> 2020-07-16

lista apteczna

39.

Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

F64.0 (wg ICD-10)

<1> seksuologia

<1> 2020-07-16

lista apteczna

<1> kardiologia;
<2> angiologia;
<3> ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
<4> położnictwo i ginekologia

<1> 2020-01-24;
<2> 2020-02-06;
<3> 2020-01-25;
<4> 2020-02-07

lista apteczna

<1> kardiologia;
<2> pediatria;
<3> angiologia;
<4> położnictwo i ginekologia;
<5> reumatologia;
<6> hematologia

<1> 2019-02-15;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-20;
<4> 2019-02-01;
<5> 2019-01-29;
<6> 2019-02-03

lista apteczna

40.

41.

Dalteparinum natricum

Dalteparinum natricum

sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż
określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc
zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na
leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie
kortykosteroidami;

terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania
przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na
planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez
cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym
hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL
zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka
C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne
niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie;
choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast
antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet
ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły
wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia

lista apteczna

lista apteczna

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z
okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których
leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub
przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas
stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone
wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d)
nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA;
małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół
mielodysplastyczny
pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem
życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu
nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i
motywującego
nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające; nowotwory złośliwe premedykacja

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> hematologia;
<2> onkologia i hematologia dziecięca

<1> 2019-06-02;
<2> 2019-05-30

lista apteczna

<1> urologia dziecięca;
<2> nefrologia dziecięca;
<3> pediatria

<1> 2020-07-04;
<2> 2020-07-04;
<3> 2020-07-04

lista apteczna

<1> onkologia kliniczna

<1> 2019-01-21

lista apteczna

Konsultant krajowy (dziedzina)

42.

Danazolum

43.

Desmopressinum

44.

Dexamethasonum

45.

Diazepamum

drgawki inne niż określone w ChPL

<1> neurologia;
<2> neurologia dziecięca

<1> 2019-01-28;
<2> 2019-02-08

lista apteczna

46.

Diclofenacum

ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż
określone w ChPL

<1> medycyna paliatywna

<1> 2019-11-24

lista apteczna

47.

Diclofenacum

dyskopatia;

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

48.

Dinatrii clodronas

postępujące kostniejące zapalenie mięśni

<1> reumatologia

<1> 2019-07-20

lista apteczna

49.

Donepezilum

otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

50.

Dornasum alfa

pierwotna dyskineza rzęsek

<1> choroby płuc dzieci

<1> 2020-05-16

lista apteczna

przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; neurogenna dysfunkcja
pęcherza u dzieci do 18 roku życia; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u
dzieci do 18 roku życia
niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia;
przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie
renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania
przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na
planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez
cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria;
<3> urologia dziecięca

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-29

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

<1> kardiologia;
<2> angiologia;
<3> ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
<4> położnictwo i ginekologia

<1> 2020-01-24;
<2> 2020-02-06;
<3> 2020-01-25;
<4> 2020-02-07

lista apteczna

51.

Doxazosinum

52.

Enalaprilum

53.

Enoxaparinum natricum

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> kardiologia;
<2> pediatria;
<3> angiologia;
<4> położnictwo i ginekologia;
<5> reumatologia;
<6> hematologia

<1> 2019-02-15;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-20;
<4> 2019-02-01;
<5> 2019-01-29;
<6> 2019-02-03

lista apteczna

F64.0 (wg ICD-10)

<1> seksuologia

<1> 2020-07-16

lista apteczna

stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo - płucna; dyskineza rzęsek

<1> choroby płuc;
<2> choroby płuc dzieci

<1> 2019-09-23;
<2> 2019-09-19

lista apteczna

<1> hematologia

<1> 2018-12-21

lista apteczna

<1> onkologia kliniczna;
<2> neurologia

<1> 2019-01-21;
<2> 2019-01-28

lista apteczna

<1> medycyna paliatywna

<1> 2019-02-04

lista apteczna

<1> seksuologia

<1> 2018-09-15

lista apteczna
lista apteczna

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL
zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka
C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż
określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby
nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i
leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty
witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po
wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w
przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające
przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną
możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie
jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie
ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste
nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne
trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA;

Konsultant krajowy (dziedzina)

54.

Enoxaparinum natricum

55.

Estradiolum

56.

Everolimusum

57.

Fenoterolum
bromidum

58.

Filgrastimum

59.

Furosemidum

60.

Gabapentinum

61.

Goserelinum

62.

Haloperidolum

choroba Huntingtona

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

63.

Hydrocortisonum

powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż
określone w ChPL

64.

Ipratropii bromidum

mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo - płucna; dyskineza rzęsek

65.

Itraconazolum

zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka

<1> onkologia kliniczna;
<2> dermatologia i wenerologia
<1> choroby płuc;
<2> choroby płuc dzieci
<1> transplantologia kliniczna;
<2> hematologia

<1> 2019-01-21;
<2> 2019-01-28
<1> 2019-09-23;
<2> 2019-09-19
<1> 2019-05-30;
<2> 2019-06-02

+ Ipratropii

gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w
przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia
wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta
- w przypadkach innych niż określone w ChPL
objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i
leczenie wspomagające
ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na
nowotwory
obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych
w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania
cyproteronu

lista apteczna
lista apteczna
lista apteczna

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

66.

Ketoconazolum

67.

Ketoprofenum

68.

Lakozamid

69.

Lamotriginum

70.

Lanreotidum

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> endokrynologia

<1> 2019-02-01

lista apteczna

<1> medycyna paliatywna

<1> 2019-02-04

lista apteczna

<1> neurologia dziecięca

<1> 2019-04-25

lista apteczna

<1> neurologia

<1> 2019-01-28

lista apteczna

hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

<1> endokrynologia

<1> 2019-02-01

lista apteczna

zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

<1> pediatria;
<2> gastroenterologia dziecięca

<1> 2019-02-09;
<2> 2019-01-27

lista apteczna

<1> reumatologia

<1> 2019-09-16

lista apteczna

<1> seksuologia

<1> 2018-09-15

lista apteczna

<1> pediatria;
<2> alergologia;
<3> dermatologia i wenerologia

<1> 2019-10-11;
<2> 2019-09-23;
<3> 2019-09-20

lista apteczna

<1> neurologia

<1> 2019-01-28

lista apteczna

<1> neurologia

<1> 2019-01-28

lista apteczna

<1> pediatria;
<2> alergologia;
<3> dermatologia i wenerologia

<1> 2019-10-11;
<2> 2019-09-23;
<3> 2019-09-20

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

<1> pediatria

<1> 2019-02-09

lista apteczna

<1> gastroenterologia;
<2> gastroenterologia dziecięca

<1> 2020-01-31;
<2> 2020-01-10

lista apteczna

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
choroba Cushinga; zespół Cushinga
ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone
w ChPL
terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z
brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co
najmniej trzech prób terapii dodanej
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

71.

Lansoprazolum

72.

Leflunomidum

73.

Leuprorelinum

74.

Levocetirizini
dihydrochloridum

75.

Levodopum
Benserazidum

76.

Levodopum + Carbidopum

77.

Loratadinum

78.

Losartanum

79.

Lovastatinum

80.

Mesalazinum

+

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po
niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu
obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych
w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania
cyproteronu
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6
miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub
obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca
życia
dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu
Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny
dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu
Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny
atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia; alergia
pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna
objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u
pacjentów powyżej 2 roku życia
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia;
przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku
życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL
- u dzieci do 18 roku życia
ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia
(z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku
skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności
nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą
mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię
antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit

Konsultant krajowy (dziedzina)

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych

Konsultant krajowy (dziedzina)

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

81.

Metforminum

zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

<1> endokrynologia

<1> 2020-03-22

lista apteczna

82.

Methotrexatum

choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL

<1> reumatologia

<1> 2020-01-18

lista apteczna

<1> choroby płuc

<1> 2019-12-08

lista apteczna

<1> kardiologia dziecięca;
<2> pediatria
<1> immunologia kliniczna;
<2> hematologia
<1> transplantologia kliniczna;
<2> angiologia;
<3> reumatologia;
<4> immunologia kliniczna;
<5> nefrologia

<1> 2019-02-04;
<2> 2019-02-09
<1> 2019-11-18;
<2> 2019-11-10
<1> 2019-02-02;
<2> 2019-01-20;
<3> 2019-01-29;
<4> 2019-02-02;
<5> 2019-01-29

<1> kardiologia;
<2> angiologia;
<3> ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
<4> położnictwo i ginekologia

<1> 2020-01-24;
<2> 2020-02-06;
<3> 2020-01-25;
<4> 2020-02-07

lista apteczna

<1> kardiologia;
<2> pediatria;
<3> angiologia;
<4> położnictwo i ginekologia;
<5> reumatologia;
<6> hematologia

<1> 2019-02-15;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-01-20;
<4> 2019-02-01;
<5> 2019-01-29;
<6> 2019-02-03

lista apteczna

83.

Methotrexatum

84.

Metoprololum

85.

Mycophenolas mofetil

86.

Mycophenolas mofetil

87.

88.

Nadroparinum calcicum

Nadroparinum calcicum

sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone
w ChPL
ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia;
niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności;
cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
steroidozależny
zespół
nerczycowy;
cyklosporynozależny
zespół
nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty
układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny
zespół nerczycowy; nefropatia IgA;
terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania
przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na
planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych
niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez
cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym
hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych
niż określone w ChPL
zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka
C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż
określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby
nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i
leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty
witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po
wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w
przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające
przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną
możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie
jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie
ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste
nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne
trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA;

lista apteczna
lista apteczna

lista apteczna

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych

Konsultant krajowy (dziedzina)

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

89.

Nitrendipinum

objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

<1> reumatologia

<1> 2019-03-29

lista apteczna

90.

Octreotidum

hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy
hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych
innych niż określone w ChPL

<1> onkologia kliniczna;
<2> endokrynologia

<1> 2019-01-21;
<2> 2019-02-01

lista apteczna

91.

Olanzapinum

choroba Huntingtona

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

92.

Omeprazolum

zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

93.

Pantoprazolum

zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

<1> pediatria;
<2> gastroenterologia dziecięca
<1> pediatria;
<2> gastroenterologia dziecięca

<1> 2019-02-09;
<2> 2019-01-27
<1> 2019-02-09;
<2> 2019-01-27

94.

Phenoxymethylpenicillinum

<1> transplantologia kliniczna;
<2> immunologia kliniczna;
<3> hematologia

<1> 2019-02-02;
<2> 2019-02-02;
<3> 2019-01-27

lista apteczna

95.

Posaconazolum

<1> hematologia dziecięca

<1> 2019-07-26

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria;
<3> transplantologia kliniczna;
<4> gastroenterologia dziecięca
<1> pediatria;
<2> gastroenterologia dziecięca

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09;
<3> 2019-02-02;
<4> 2019-01-27
<1> 2019-02-09;
<2> 2019-01-27

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

<1> choroby płuc;
<2> choroby płuc dzieci;
<3> transplantologia

<1> 2019-09-23;
<2> 2019-09-19;
<3> 2019-09-29

lista apteczna

96.

Prednisolonum

97.

Prednisonum

98.

Prednisonum

99.

Prednisonum

zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie
szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu
krwiotwórczego - profilaktyka
przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością
grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u
dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek
krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek
macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka
przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia
grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia
immunosupresyjnego; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku
życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej
występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii;
chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka
przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia
grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do
18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia
chemioterapii
autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia;
autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia; eozynofilowe
zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; stan po przeszczepie nerki u dzieci
do 18 roku życia
eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia;
miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z
wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego);
obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku

lista apteczna
lista apteczna

lista apteczna

lista apteczna

Lp.
100.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej
Progesteronum

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym
nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL;
nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów; zaburzenia
rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku
życia; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci
do 18 roku życia
napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka; niewydolność
serca u dzieci do 18 roku życia; naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do
18 roku życia; naczyniaki płaskie; naczyniaki jamiste
zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z
otępieniem
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku
życia; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; leczenie
renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia
przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku
życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL
- u dzieci do 18 roku życia

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> położnictwo i ginekologia

<1> 2020-05-22

lista apteczna

<1> kardiologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-04;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

<1> pediatria;
<2> dermatologia i wenerologia;

<1> 2018-11-12;
<2> 2018-11-23

lista apteczna

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

Konsultant krajowy (dziedzina)

101.

Propafenonum

102.

Propranololum

103.

Quetiapinum

104.

Quinaprilum

105.

Ramiprilum

106.

Risedronatum natricum

osteoporoza posterydowa - profilaktyka

<1> reumatologia

<1> 2019-03-29

lista apteczna

107.

Rivastigminum

otępienie z ciałami Lewy'ego

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

108.

Salbutamolum

bradykardia u dzieci do 18 roku życia

<1> pediatria

<1> 2018-11-12

lista apteczna

109.

Simvastatinum

ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia
(z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku
skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności
nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą
mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię
antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

<1> pediatria

<1> 2019-02-09

lista apteczna

110.

Sirolimusum

angiomatoza

<1> hematologia dziecięca

<1> 2020-04-19

lista apteczna

Sirolimusum

cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach
niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;

<1> immunologia kliniczna;
<2> hematologia

<1> 2019-11-18;
<2> 2019-11-10

lista apteczna

<1> 2019-05-30;
<2> 2019-05-30;
<3> 2019-05-19;
<4> 2019-06-10;
<5> 2019-05-12;
<6> 2019-06-07

lista apteczna

<1> 2020-07-13

lista apteczna

111.

112.

Sirolimusum

stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; stwardnienie
guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek
przynaczyniowych;

<1> transplantologia kliniczna;
<2> onkologia i hematologia dziecięca;
<3> neurologia;
<4> choroby płuc;
<5> onkologia kliniczna;
<6> hematologia

113.

Sirolimusum

zespół gumiastych zmian barwnikowych;

<1> chirurgia dziecięca

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych

Konsultant krajowy (dziedzina)

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

114.

Spironolactonum

nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia;

<1> kardiologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-04;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

115.

Spironolactonum

pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

<1> kardiologia

<1> 2019-12-05

lista apteczna

116.

Styrypentol

złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

<1> neurologia dziecięca

<1> 2020-04-07

lista apteczna

117.

Sulfamethoxazolum
Trimethoprimum

+

zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

<1> hematologia

<1> 2019-11-10

lista apteczna

118.

Sulfamethoxazolum
Trimethoprimum

+

zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie
Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka;

<1> transplantologia kliniczna;
<2> hematologia;
<3> onkologia i hematologia dziecięca;
<4> immunologia kliniczna

<1> 2019-05-30;
<2> 2019-06-02;
<3> 2019-05-30;
<4> 2019-05-17

lista apteczna

119.

Sulfasalazinum

choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL

<1> gastroenterologia;
<2> reumatologia

<1> 2019-02-01;
<2> 2019-01-29

lista apteczna

120.

Tacrolimusum

idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub
oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku
nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

<1> reumatologia

<1> 2019-12-02

lista apteczna

121.

Tacrolimusum

miastenia;

<1> neurologia

<1> 2019-07-21

lista apteczna

122.

Tacrolimusum

stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek;

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

123.

Telmisartanum

nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia;
przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne
u dzieci do 18 roku życia

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

124.

Testosteronum

F64.0 (wg ICD-10)

<1> seksuologia

<1> 2020-07-16

lista apteczna

125.

Testosteronum

opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadyźmie męskim - terapia
substytucyjna;

126.

Theophyllinum

bradykardia u dzieci do 18 roku życia

<1> endokrynologia;
<2> endokrynologia i diabetologia dziecięca
<1> kardiologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-09-20;
<2> 2019-09-26
<1> 2019-02-04;
<2> 2019-02-09

<1> seksuologia

<1> 2018-09-15

lista apteczna

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-02-02

lista apteczna

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-02-02

lista apteczna

127.

Triptorelinum

128.

Valganciclovirum

129.

Valganciclovirum

obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych
w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania
cyproteronu
zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania
walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenia
wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w
przypadku
udokumentowanych
przeciwwskazań
do
stosowania
walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej
zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku leczenie; zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub
szpiku - leczenie

lista apteczna
lista apteczna

Lp.

Nazwa (-y)
międzynarodowa (-e)
substancji czynnej

Zakres wskazań pozarejestracyjnych
zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom
kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu
hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w
przypadku
udokumentowanych
przeciwwskazań
do
stosowania
walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej;
zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom
kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu
hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie;
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia;
przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne
u dzieci do 18 roku życia

Data ważności
opinii

Kategoria
dostępności
refundacyjnej

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

<1> transplantologia kliniczna

<1> 2019-05-30

lista apteczna

<1> nefrologia dziecięca;
<2> pediatria

<1> 2019-02-08;
<2> 2019-02-09

lista apteczna

Konsultant krajowy (dziedzina)

130.

Valganciclovirum

131.

Valganciclovirum

132.

Valsartanum

133.

Venlafaxinum

bólowa polineuropatia cukrzycowa

<1> diabetologia;
<2> neurologia

<1> 2020-03-15;
<2> 2020-03-15

lista apteczna

134.

Vigabatrinum

stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

<1> neurologia

<1> 2019-05-19

lista apteczna

Voriconazolum

profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka
z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

<1> onkologia i hematologia dziecięca

<1> 2018-11-19

lista apteczna

135.

