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Pani 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Minister Zdrowia informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 

grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od dnia 1 stycznia 

2021 r. objęte refundacją apteczną zostają 3 nowe produkty lecznicze zawierające 

substancję czynną Octreotidum w grupie limitowej: 79.1, Hormony przysadki i 

podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu – oktreotyd:

1. Okteva, Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., 

kod EAN: 05909991416461;

2. Okteva, Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., 

kod EAN: 05909991416485;

3. Okteva, Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., 

kod EAN: 05909991416508.

Tym samym w obwieszczeniu refundacyjnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. 

znajdują się poniższe produkty lecznicze zawierające oktreotyd z następującymi cenami:

Nazwa,  postać, 
dawka, 

zawartość 
opakowania

Numer GTIN lub 
inny kod 

jednoznacznie 
identyfikujący 

produkt

Urzędowa 
cena 
zbytu

Cena 
detaliczna

Zakres wskazań 
objętych refundacją

Zakres wskazań 
pozarejestracyjnych 
objętych refundacją

Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy

Sandostatin, 
roztwór do 

wstrzykiwań, 
100 µg/ml, 5 
amp.po 1 ml

05909990042913 43,20 54,49 Akromegalia

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

10,33
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Sandostatin, 
roztwór do 

wstrzykiwań, 50 
µg/ml, 5 

amp.po 1 ml

05909990042715 32,40 39,99 Akromegalia

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

19,51

Sandostatin 
LAR, proszek i 
rozpuszczalnik 

do sporządzania 
zawiesiny do 

wstrzykiwań, 10 
mg, 1 fiol. + 1 
amp.-strz. z 
rozp. 2 ml

05909990459711 2160,00 2303,65

<1>Akromegalia; 
<2>Leczenie 
objawów u 
pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 
zaawansowanymi 

guzami 
neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

1359,67
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Sandostatin 
LAR, proszek i 
rozpuszczalnik 

do sporządzania 
zawiesiny do 

wstrzykiwań, 20 
mg, 1 fiol. + 1 
amp.-strz. z 
rozp. 2 ml

05909990459612 4320,00 4587,65

<1>Akromegalia; 
<2>Leczenie 
objawów u 
pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 
zaawansowanymi 

guzami 
neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

2696,50

Sandostatin 
LAR, proszek i 
rozpuszczalnik 

do sporządzania 
zawiesiny do 

wstrzykiwań, 30 
mg, 1 fiol. + 1 
amp.-strz. z 
rozp. 2 ml

05909990459513 6480,00 6867,23

<1>Akromegalia; 
<2>Leczenie 
objawów u 
pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 
zaawansowanymi 

guzami 
neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

4030,27
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środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

Okteva, proszek 
i rozpuszczalnik 
do sporządzania 

roztworu do 
wstrzykiwań o 
przedłużonym 
uwalnianiu, 10 

mg, 1 fiol. 
proszku + 1 
amp.-strzyk. 

rozp.

05909991416461 882,00 961,75

Akromegalia; 
Leczenie objawów u 

pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 
zaawansowanymi 

guzami 
neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

17,77

Okteva, proszek 
i rozpuszczalnik 
do sporządzania 

roztworu do 
wstrzykiwań o 
przedłużonym 
uwalnianiu, 20 

mg, 1 fiol. 
proszku + 1 
amp.-strzyk. 

rozp.

05909991416485 1764,00 1903,85

Akromegalia; 
Leczenie objawów u 

pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

12,70
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zaawansowanymi 
guzami 

neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

Okteva, proszek 
i rozpuszczalnik 
do sporządzania 

roztworu do 
wstrzykiwań o 
przedłużonym 
uwalnianiu, 30 

mg, 1 fiol. 
proszku + 1 
amp.-strzyk. 

rozp.

05909991416508 2646,00 2841,53

Akromegalia; 
Leczenie objawów u 

pacjentów z 
hormonalnie 

czynnymi guzami 
żołądka, jelit i 
trzustki, którzy 
zadowalająco 

reagują na leczenie 
oktreotydem 
podawanym 
podskórnie: 
rakowiak z 

objawami zespołu 
rakowiaka, VIPoma, 

glukagonoma, 
gastrinoma (zespół 
Zollingera-Ellisona), 
insulinoma (w celu 

utrzymania 
właściwego stężenia 

glukozy przed 
operacją oraz w 

leczeniu 
podtrzymującym), 
GRFoma; Leczenie 

pacjentów z 
zaawansowanymi 

guzami 
neuroendokrynnymi 
wywodzącymi się ze 

środkowej części 
prajelita lub o 

nieznanym ognisku 
pierwotnym w celu 

zahamowania 
progresji choroby

<1>hiperinsulinizm 
spowodowany inną 

przyczyną niż określona 
w ChPL; <2>objawy 

hipersekrecji 
występujące w 

przebiegu nowotworów 
neuroendokrynnych 

innych niż określone w 
ChPL

4,57

W związku z istotnie wyższą dopłatą pacjenta do określonych leków proszę o 

poinformowanie aptek, aby nie było strat po stronie aptek. 

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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