Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia
na wypadek operacji chirurgicznych
kod warunków OPGP31

Postanowienia ogólne

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów do
datkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirur
gicznych zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do
umów wskazanego przez PZU Życie SA grupowego ubezpiecze
nia na życie, zwanego ubezpieczeniem podstawowym.
§2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia ozna
czają:
1) choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej re
akcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrz
nego lub wewnętrznego powodujący konieczność operacji
chirurgicznej,
2) operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny, wykonany
w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności za
biegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miej
scowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu
wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu,
z zastrzeżeniem § 4;
Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:
a)	operacja chirurgiczna metodą endoskopową – zabieg
chirurgiczny polegający na takim otwarciu jam ciała, za
mkniętych przestrzeni lub narządów wewnętrznych, które
uniemożliwia czynności, określone w terminologii me
dycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych
struktur,
b)	operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chi
rurgiczny polegający na otwarciu jam ciała, zamkniętych
przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączo
ny z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej
jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur,
c)	operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg
chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych prze
strzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przez
skórne, przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).
Jeżeli w Wykazie Operacji Chirurgicznych, o którym mowa
w § 4, nie jest sprecyzowane, jaką metodą dana operacja
chirurgiczna jest wykonywana, PZU Życie SA ponosi odpo
wiedzialność za operację chirurgiczną wykonaną metodą
otwartą lub endoskopową.
3) usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub
zmiany patologicznej,
4) w ycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narzą
du, struktury ciała lub zmiany patologicznej,
5) zmiana – patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narzą
du lub układu.
2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią od
miennie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych wa
runkach ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniej
szych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym
znaczeniu.

§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
§4
Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowie
dzialności PZU Życie SA operacji chirurgicznych wymienionych
w Wykazie Operacji Chirurgicznych stanowiącym załącznik do ni
niejszych ogólnych warunków.

Świadczenia z tytułu umowy
§5
1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie, po wykonaniu operacji chi
rurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji
Chirurgicznych, w wysokości:
1) 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicz
nej I klasy,
2) 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicz
nej II klasy,
3) 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicz
nej III klasy.
2. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania
operacji chirurgicznej.

Zawarcie umowy i przystępowanie
do ubezpieczenia
§6
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowol
nym momencie jej trwania.
§7
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpie
czeniem podstawowym.

Czas trwania umowy
§8
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok,
z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zo
staje zawarta na okres do najbliższej rocznicy polisy.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na
kolejne okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia
podstawowego i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że
oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy ubez
pieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno być złożone
do wiadomości drugiej strony na piśmie na 30 dni przed upły
wem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego zosta
ła zawarta.
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§9
W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego
na kolejny okres nie jest wymagane ponowne złożenie deklaracji
przystąpienia.

Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
odstąpieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skut
kuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego
w przypadku jej nieprzedłużenia,
6) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodat
kowego,
7) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 16
W okresie pierwszych 180 dni, licząc od początku odpowiedzialno
ści w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU Życie SA po
nosi odpowiedzialność jedynie z tytułu operacji chirurgicznej bę
dącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał
w okresie tej odpowiedzialności.
§ 17

Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są
zgodne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje
wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skut
kuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

Suma ubezpieczenia
§ 12
1. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku o za
warcie umowy i potwierdzona polisą.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały
czas trwania umowy.

Składka
§ 13
1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wyso
kości sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek
oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przy
stępujących do ubezpieczenia.
2. Wysokość składki obowiązująca w umowie ubezpieczenia do
datkowego określona jest we wniosku o zawarcie umowy i po
twierdzona polisą.
3. Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie
podstawowe.

Początek i koniec odpowiedzialności
PZU Życie SA
§ 14
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu
podstawowym.
§ 15
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpie
czeniu podstawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu
przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatko
wego,
3) wypłaty świadczenia w wysokości określonej w § 17 ust. 2
albo ust. 3,
4) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku re
zygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego,

1. W każdym okresie trwającym kolejne 60 dni należne jest tylko
jedno świadczenie. Jeżeli w tym okresie konieczne jest przepro
wadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, PZU
Życie SA wypłaca najwyższe świadczenie przysługujące za po
jedynczą operację chirurgiczną spośród wykonanych.
2. Wypłata świadczenia w wysokości co najmniej 100% sumy
ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych
przez ubezpieczającego, liczonych jako suma procentów sumy
ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną obję
tą odpowiedzialnością PZU Życie SA, z tytułu operacji chirur
gicznych będących następstwem jednej i tej samej choroby
albo jednego i tego samego nieszczęśliwego wypadku, powo
duje zakończenie odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku
do ubezpieczonego.
3. Wypłata świadczenia w wysokości co najmniej 200% sumy
ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych
przez ubezpieczającego, liczonych jako suma procentów sumy
ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną obję
tą odpowiedzialnością PZU Życie SA, powoduje zakończenie
odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczone
go.
§ 18
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji
chirurgicznej, konieczność przeprowadzenia której powstała:
1) w wyniku działań wojennych, katastrof powodujących skaże
nie promieniotwórcze, chemiczne bądź biologiczne oraz
czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub ma
sowych rozruchach społecznych,
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa,
3) w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubezpieczony pro
wadził pojazd:
a)	nie mając uprawnień określonych w stosownych przepi
sach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b)	będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeź
wości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropo
wych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to koniecz
ność przeprowadzenia operacji chirurgicznej,
5) w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez
ubezpieczonego samobójstwa,
6) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spoży
ciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ro
zumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia
środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną
dawkę,
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7) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz
zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na
to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
8) w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub w wyniku
rekreacyjnego uprawiania sportów walki, sportów motoro
wych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wy
sokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specja
listycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą,
skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee jumping).
2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji
chirurgicznej:
1) w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
2) kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirur
gicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytej
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA,
3) przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym,
4) zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
5) implantowania zębów,
6) wykonanej w celach diagnostycznych,
7) związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową.

Uprawnieni do świadczenia
§ 19
Prawo do świadczenia z tytułu wykonania operacji chirurgicznej
przysługuje ubezpieczonemu.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna

PZUŻ 7928/4

Wykonanie zobowiązań
§ 20
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umo
wy składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) kartę informacyjną z placówki medycznej potwierdzającą
wykonanie operacji,
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności
roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie do
kumentacji, o której mowa w ust. 1.

Postanowienia końcowe
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego,
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczenio
wej oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 22
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
uchwałą nr UZ/340/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 11 lipca 2007 roku, ze zmiana
mi zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Po
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja
2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
2. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia
2011 roku.

Rafał Grodzicki
Wiceprezes Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna
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Wykaz operacji chirurgicznych
Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Układ nerwowy
Nazwa procedury

Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Rozległa resekcja tkanki mózgowej

I

Wycięcie przysadki mózgowej

I

Wycięcie zmiany tkanki mózgowej

I

Zniszczenie przysadki mózgowej

II

Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej

I

Operacja szyszynki

I

Drenaż okolicy zmiany tkanki mózgowej

II

Wycięcie tarczycy

II

Wszczepienie stymulatora mózgu

II

Wycięcie nieprawidłowo położonej tkanki tarczycy

II

Wentrykulostomia

II

Wycięcie tarczycy językowej

II

Operacja dotycząca przestrzeni podpajęczynówkowej
mózgu

II

Wycięcie przytarczyc

II

Przeszczep nerwu czaszkowego

I

Wycięcie grasicy

II

Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego

I

Wycięcie nadnercza

II

Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu błędnego

II

Operacja nieprawidłowo położonej tkanki nadnerczy

II

Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego nerwu
czaszkowego

II

Całkowite wycięcie sutka

II

Całkowita rekonstrukcja sutka

I

Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego

I

Nacięcie sutka

III

Operacja naprawcza nerwu czaszkowego

I

Operacja dotycząca brodawki gruczołu sutkowego

III

Wewnątrzczaszkowa stereotaktyczna dekompresja
nerwu czaszkowego

I

Usunięcie zmiany opony mózgu

I

Rekonstrukcja opony twardej

I

Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej

I

Drenaż przestrzeni podoponowej

I

Częściowe usunięcie rdzenia kręgowego

I

Operacja korzenia nerwu rdzeniowego

I

Wycięcie nerwu obwodowego

III

Zniszczenie nerwu obwodowego

III

Wycięcie zmiany nerwu obwodowego

III

Rekonstrukcja nerwu obwodowego metodą
mikrochirurgiczną

II

Sympatektomia szyjna

II
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Oko
Nazwa procedury

Ucho
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Wycięcie gałki ocznej

II

Wycięcie ucha zewnętrznego

II

Usunięcie zmiany oczodołu

II

Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego

III

Protezowanie gałki ocznej

III

Plastyka ucha zewnętrznego

II

Rewizja protezy gałki ocznej

III

Drenaż ucha zewnętrznego

III

Operacyjna plastyka oczodołu

II

Otwarcie wyrostka sutkowatego

II

Nacięcie oczodołu

III

Operacja naprawcza błony bębenkowej

II

Rozcięcie kąta szpary powiekowej

III

Drenaż ucha środkowego

III

Usunięcie zmiany powieki

III

Rekonstrukcja kosteczek słuchowych

II

Wycięcie nadmiaru powieki

III

Usunięcie zmiany ucha środkowego

II

Rekonstrukcja powieki

III

Operacja trąbki Eustachiusza

II

Korekcja deformacji powieki

III

Operacja ślimaka

I

Korekcja opadania powieki

II

Operacja aparatu przedsionkowego

II

Nacięcie powieki

III

Ochronne zeszycie szpary powiekowej

III

Operacja gruczołu łzowego

III

Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową

II

Operacja kanału łzowego

III

Złożona operacja na mięśniach okoruchowych

II

Repozycja mięśnia okoruchowego

II

Usunięcie mięśnia okoruchowego

II

Częściowe rozdzielenie ścięgna mięśnia
okoruchowego

II

Usunięcie zmiany spojówki

III

Operacja naprawcza spojówki

III

Nacięcie spojówki

III

Wycięcie zmiany rogówki

III

Plastyka rogówki

II

Operacja naprawcza rogówki

III

Nacięcie rogówki

III

Usunięcie zmiany twardówki

III

Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z
klamrowaniem

II

Nacięcie twardówki

III

Wycięcie tęczówki

III

Nacięcie tęczówki z wytworzeniem przetoki

II

Nacięcie tęczówki

III

Usunięcie ciała rzęskowego

II

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

II

Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

II

Nacięcie torebki soczewki oka

III

Wprowadzenie sztucznej soczewki

II

Operacja ciała szklistego

II

Zniszczenie zmiany siatkówki

III
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Układ oddechowy
Nazwa procedury

Jama ustna
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Wycięcie nosa

II

Częściowe wycięcie wargi

III

Plastyka nosa

II

Usunięcie zmiany wargi

III

Operacja przegrody nosa

III

Korekcja deformacji wargi

II

Operacja małżowiny wewnętrznej nosa

III

Wycięcie języka

II

Operacyjna tamponada krwawienia z nosa
wewnętrznego

III

Usunięcie zmiany języka

III

Operacja nosa zewnętrznego

III

Nacięcie języka

III

Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej z dostępu
podwargowego

III

Usunięcie zmiany podniebienia

III

Operacja zatoki czołowej

III

Operacja zatoki klinowej

III

Operacja zatoki nosa

III

Wycięcie gardła

Korekcja deformacji podniebienia

II

Wycięcie migdałków

III

Usunięcie zmiany z innej struktury jamy ustnej (z
wyłączeniem zębów)

III

I

Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z
wyłączeniem zębów i dziąseł)

II

Operacja naprawcza gardła

II

Wycięcie ślinianki

III

Terapeutyczna operacja gardła przy użyciu
endoskopu (nie obejmuje usunięcia ciała obcego
z gardła bez nacięcia)

II

Usunięcie zmiany ślinianki

III

Nacięcie gruczołu ślinowego

III

Wycięcie krtani

II

Przeszczepienie przewodu ślinowego

III

Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą

II

Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego metodą
otwartą

III

Podwiązanie przewodu ślinowego

III

Poszerzenie przewodu ślinowego

III

Rekonstrukcja krtani

I

Terapeutyczna operacja krtani przy użyciu endoskopu

III

Częściowe wycięcie tchawicy

I

Plastyka tchawicy

II

Protezowanie tchawicy metodą otwartą

II

Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej)

III

Otwarta operacja ostrogi tchawicy

II

Częściowe usunięcie oskrzela

II

Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka
układu oddechowego metodą fiberoskopową (nie
obejmuje fiberoskopii diagnostycznej, nie obejmuje
usunięcia ciała obcego bez nacięcia)

II

Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka
układu oddechowego metodą bronchoskopową
(nie obejmuje bronchoskopii diagnostycznej,
nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)

II

Przeszczep płuca

I

Wycięcie płuca

I

Usunięcie zmiany tkanki płucnej metodą otwartą

I

Operacja śródpiersia metodą otwartą (nie obejmuje
biopsji diagnostycznej)

II

Operacja śródpiersia przy użyciu endoskopu

II
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Górna część przewodu pokarmowego
Nazwa procedury

Dolny odcinek przewodu pokarmowego
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Wycięcie przełyku i żołądka

I

Całkowite wycięcie przełyku

I

Częściowe wycięcie przełyku

II

Usunięcie zmiany przełyku metodą otwartą

II

Zespolenie omijające przełyku

I

Rewizja zespolenia przełyku

II

Operacja naprawcza przełyku

I

Wytworzenie przetoki przełykowej

II

Nacięcie przełyku

II

Operacja żylaków przełyku metodą otwartą

II

Wprowadzenie endoprotezy przełyku metodą otwartą

II

Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku metodą
fiberoskopową

III

Nacięcie okrężnicy

II

Śródbrzuszne manipulacje na okrężnicy

III

Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku z
zastosowaniem sztywnego ezofagoskopu

III

Operacja okrężnicy metodą otwartą z użyciem
endoskopu

II

Operacja naprawcza przepukliny przeponowej

II

Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu endoskopu

III

Operacja antyrefluksowa

III

III

Rewizja po zabiegu antyrefluksowym

III

Endoskopowe usunięcie zmiany esicy z
zastosowaniem sztywnego sigmoidosokopu

Całkowite wycięcie żołądka

I

Wycięcie odbytnicy

I

Częściowe wycięcie żołądka

II

Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą

II

Usunięcie zmiany żołądka metodą otwartą

II

Ufiksowanie odbytnicy metodą otwartą

II

Operacja plastyczna żołądka

II

II

Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze

II

Operacja ufiksowania odbytnicy poprzez zwieracz
odbytu

Zespolenie żołądkowo-czcze

II

Operacja ufiksowania odbytnicy z dojścia przez
krocze

II

Gastrostomia

III

Wycięcie odbytu

II

Leczenie operacyjne choroby wrzodowej żołądka

II

Wycięcie zmiany odbytu

III

Pyloromyotomia

II

Operacja naprawcza odbytu

II

Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu
pokarmowego metodą endoskopową

III

Wycięcie hemoroidów

III

Wycięcie dwunastnicy

II

Drenaż przez okolicę krocza

III

Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą

II

Wycięcie zatoki włosowej

III

Zespolenie omijające dwunastnicy

II

Leczenie operacyjne choroby wrzodowej dwunastnicy

II

Terapeutyczna operacja dwunastnicy przy użyciu
endoskopu

III

Wycięcie jelita czczego

II

Usunięcie zmiany jelita czczego metodą otwartą

II

Jejunostomia

II

Zespolenie omijające jelita czczego

II

Terapeutyczna operacja jelita czczego przy użyciu
endoskopu

II

Wycięcie jelita krętego

II

Usunięcie zmiany jelita krętego metodą otwartą

II

Zespolenie omijające jelita krętego

II

Rewizja zespolenia jelita krętego

II

Wytworzenie ileostomii

II

Rewizja ileostomii

II

Śródbrzuszne manipulacje na jelicie krętym

III

Terapeutyczna operacja jelita krętego przy użyciu
endoskopu

II

Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań
nagłych

III

Całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy

I

Całkowite wycięcie okrężnicy

I

Rozszerzona prawostronna hemikolektomia

II

Resekcja poprzecznicy

II

Lewostronna hemikolektomia

II

Wycięcie esicy

II

Usunięcie zmiany okrężnicy metodą otwartą

II

Zespolenie omijające okrężnicy

II

Wyłonienie jelita ślepego

II
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Inne narządy jamy brzusznej

Serce

Nazwa procedury

Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Przeszczep wątroby

I

Przeszczep płuc i serca

I

Częściowe wycięcie wątroby

I

Korekcja całkowita tetralogii Fallota

I

Usunięcie zmiany wątroby

I
III

Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego
(op. Mustarda)

I

Nacięcie wątroby
Endoskopowa operacja wątroby z użyciem
laparoskopu

II

Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu
żylnego

I

Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na naczyniach
wątrobowych

II

Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowokomorowej

I

Wycięcie pęcherzyka żółciowego

III

Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

I

Zespolenie pęcherzyka żółciowego

II

Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej

I

Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego

II

II

Nacięcie pęcherzyka żółciowego

III

Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniętym
sercu

Przezskórna terapeutyczna operacja pęcherzyka
żółciowego

III

Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody
serca

I

Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego

II

Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału
zastawkowego

I

Usunięcie zmiany dróg żółciowych

II
I

Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego
rodzaju

I

Zespolenie przewodu wątrobowego
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego

II

Plastyka przedsionka serca

I

Operacja naprawcza przewodu żółciowego

II

Walwuloplastyka mitralna

I

Nacięcie przewodu żółciowego

II

Walwuloplastyka aortalna

I

Przezdwunastnicza plastyka zwieracza brodawki
Vatera metodą otwartą

II

Plastyka zastawki trójdzielnej

I

Plastyka zastawki tętnicy płucnej

I

Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki
Vatera metodą otwartą

II

Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca

I

Endoskopowe nacięcie zwieracza Oddiego

III

Rewizja plastyki zastawki serca

I

Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu
żółciowego

III

Otwarta walwulotomia

I

Zamknięta walwulotomia

I

Endoskopowe operacje przewodu trzustkowego

III

Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca

II

Przezskórna rewizja połączenia przewodu żółciowego

III

I

Przezskórna implantacja protezy przewodu
żółciowego

III

Usunięcie zwężenia struktur związanych z
zastawkami serca

I

Operacja w zakresie przewodu żółciowego poprzez
dren T (Kehra)

III

Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły
odpiszczelowej

I

Przeszczep trzustki

I

Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą
allograftu

Całkowite wycięcie trzustki

I

Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy

I

Wycięcie głowy trzustki

I

Pomostowanie t. wieńcowej z t. piersiową wewnętrzną

I

Usunięcie zmiany trzustki

II

Zespolenie przewodu trzustkowego

I

Otwarty drenaż trzustki

II

Nacięcie trzustki
Całkowite wycięcie śledziony

Otwarta koronaroplastyka

I

Przezskórna balonowa angioplastyka tętnicy
wieńcowej

II

Otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego
serca

I

II
II

Wszczepienie systemu wspomagania serca

II

Wprowadzenie stałego rozrusznika serca przez żyły

III

Inny stały sposób stymulacji serca

I

Wycięcie osierdzia

I

Drenaż osierdzia

II

Nacięcie osierdzia

II
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Naczynia tętnicze oraz żylne
Nazwa procedury

Układ moczowy
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Otwarta operacja złożonych wad wielkich naczyń

I

Przeszczep nerki

II

Otwarta operacja zamknięcia przetrwałego przewodu
tętniczego

I

Całkowite wycięcie nerki

II

Przezskórna operacja dotycząca wad wielkich naczyń

I

Częściowe wycięcie nerki

II

Zespolenie aortalno-płucne z użyciem wstawki
naczyniowej

I

Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą

II

Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą

II

Zespolenie podobojczykowo-płucne z użyciem
wstawki naczyniowej

I

Nacięcie nerki

II

Usunięcie kamienia z nerki metodą endoskopową

III

Operacja naprawcza tętnicy płucnej

I

Operacja nerki przez nefrostomię

III

Przezskórna operacja tętnicy płucnej

II

Wycięcie moczowodu

II

Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego

I

Wytworzenie przetoki moczowodowej

II

Wycięcie tętniaka aorty ze wskazań nagłych

I

Reimplantacja moczowodu

II

Wymiana aortalnej protezy naczyniowej

I

Operacja naprawcza moczowodu

II

Plastyka aorty

I

Nacięcie moczowodu

II

Przeznaczyniowa operacja aorty

II

Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop

II

Rekonstrukcja tętnicy szyjnej

I

III

Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej

II

Terapeutyczna operacja moczowodu przez
ureteroskop

Operacja tętniaka tętnicy mózgu

I

Operacja w zakresie ujścia moczowodu

III

Przeznaczyniowa operacja tętnicy mózgowej

II

Całkowite wycięcie pęcherza moczowego

I

Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej

I

Częściowe wycięcie pęcherza moczowego

II

Przeznaczyniowa operacja tętnicy podobojczykowej

II

Rekonstrukcja tętnicy nerkowej

I

Przeznaczyniowa operacja tętnicy nerkowej

II

Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty
brzusznej

Powiększenie pęcherza

II

Operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej

III

Usunięcie zmiany pęcherza metodą endoskopową

II

I

Endoskopowa operacja zwiększająca pojemność
pęcherza

III

Przeznaczyniowa operacja gałęzi trzewnych aorty
brzusznej

II

Brzuszno-pochwowa plastyka ujścia pęcherza u
kobiety

II

Operacja tętniaka tętnicy biodrowej ze wskazań
nagłych

I

Brzuszna plastyka ujścia pęcherza u kobiety

II

Przezpochwowa operacja ujścia pęcherza u kobiety

II

Rekonstrukcja tętnicy biodrowej

I

III

Przeznaczyniowa operacja tętnicy biodrowej

II

Terapeutyczna endoskopowa operacja ujścia
pęcherza u kobiety

Operacja tętniaka tętnicy udowej ze wskazań nagłych

I

Wycięcie prostaty metodą otwartą

II

Rekonstrukcja tętnicy udowej

I

III

Przeznaczyniowa operacja tętnicy udowej

III

Endoskopowa operacja w obrębie ujścia pęcherza
moczowego u mężczyzny

Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy

III

Wycięcie cewki moczowej

II

Wycięcie innej tętnicy

III

Operacja naprawcza cewki moczowej

II

Operacja naprawcza innej tętnicy

III

Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej

III

Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna innych
tętnic

III

Operacja w zakresie ujścia cewki moczowej

III

Zespolenie tętniczo-żylne

III

Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej

I

Wytworzenie zastawki żyły obwodowej

III

Operacja żylaków kończyny dolnej z usunięciem żyły
odpiszczelowej

III

Usunięcie skrzepliny z żyły metodą otwartą

III

Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna naczynia
żylnego

III
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Narządy płciowe męskie

Żeński układ rozrodczy

Nazwa procedury

Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Usunięcie moszny

III

Operacja łechtaczki

III

Obustronne wycięcie jąder

II

Operacja gruczołu Bartholina

III

Usunięcie zmiany jądra

III

Wycięcie sromu

II

Jednostronne wycięcie jądra

III

Wycięcie zmiany sromu

III

Obustronne sprowadzenie jąder

II

Operacja naprawcza w obrębie sromu

III

Protezowanie jądra

III

Nacięcie kanału pochwy

III

Operacja wodniaka jądra

III

Wycięcie pochwy

III

Operacja najądrza

III

Nacięcie zrostów pochwy

III

Wycięcie nasieniowodu

III

Usunięcie zmiany pochwy

III

Operacja naprawcza powrózka nasiennego

II

Operacja plastyczna pochwy

III

Operacja żylaków powrózka nasiennego

III

III

Operacja pęcherzyków nasiennych

II

Plastyka wypadniętej pochwy połączona z resekcją
szyjki macicy

Amputacja prącia

II

Plastyka sklepienia pochwy

III

Usunięcie zmiany prącia

III

Operacja w obrębie zatoki Douglase’a

III

Operacja plastyczna prącia

III

Wycięcie szyjki macicy

III

Protezowanie prącia

III

Wycięcie zmiany szyjki macicy

III

Operacja napletka

III

Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną

II

Wycięcie macicy drogą przezpochwową

II

Terapeutyczna operacja endoskopowa macicy

III

Całkowite obustronne wycięcie przydatków macicy

II

Całkowite jednostronne wycięcie przydatków macicy

III

Częściowe wycięcie jajowodu

III

Wszczepienie protezy jajowodu

III

Operacyjne obustronne zamknięcie światła jajowodów

III

Nacięcie jajowodu

II

Operacja dotycząca strzępków jajowodu

III

Częściowe wycięcie jajnika

III

Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika

III

Operacja naprawcza jajnika

III

Operacja endoskopowa dotycząca jajnika

III

Operacja więzadła szerokiego macicy

III

Operacja innego więzadła macicy

III
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Skóra
Nazwa procedury

Tkanki miękkie
Klasa

Nazwa procedury

Klasa

Odległy przeszczep płata skórno-mięśniowego

II

Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej

II

Odległy przeszczep płata skórno-powięziowego

III

Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej

II

Odległy przeszczep uszypułowanego płata skórnego

III

Wycięcie opłucnej metodą otwartą

II

Przeszczep płata skóry owłosionej

III

III

Przeszczep płata skórnego z unerwieniem

II

Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu
endoskopu

Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego

III

Operacja naprawcza pękniętej przepony

I

Miejscowy przeszczep płata skórno-mięśniowego

III

Proste wycięcie worka przepukliny pachwinowej

III

Miejscowy przeszczep płata skórno-powięziowego

III

Pierwotna plastyka przepukliny pachwinowej

III

Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką
podskórną, płata skóry

III

Plastyka nawrotowej przepukliny pachwinowej

II

Pierwotna plastyka przepukliny udowej

III

Przeszczep płata śluzówki

III

Plastyka nawrotowej przepukliny udowej

II

Siatkowy autoprzeszczep skóry

III

Plastyka przepukliny pępkowej

III

Przeszczep śluzówki

III

III

Przeszczepienie innej tkanki do skóry

III

Pierwotna plastyka przepukliny w bliźnie
pooperacyjnej

Wprowadzenie ekspandera pod skórę

III

II

Rewizja ekspandera w tkance podskórnej

III

Plastyka nawrotowej przepukliny w bliźnie
pooperacyjnej
Plastyka przepukliny ściany jamy brzusznej o innym
umiejscowieniu

III

Operacja dotycząca pępka

III

Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą (nie
obejmuje uwalniania zrostów otrzewnej)

III

Drenaż otwarty jamy otrzewnej

III

Operacja dotycząca sieci

III

Operacja dotycząca krezki jelita cienkiego

III

Operacja dotycząca krezki okrężnicy

III

Operacja dotycząca tylnej ściany jamy otrzewnej

III

Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej

III

Przeszczep powięzi

III

Wycięcie powięzi brzucha

III

Usunięcie zmiany powięzi

III

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna

III

Powtórne wycięcie torbieli galaretowatej pochewki
ścięgna

III

Operacja kaletki maziowej

III

Przełożenie ścięgna

III

Wycięcie ścięgna

III

Pierwotna operacja naprawcza ścięgna

III

Wtórna operacja naprawcza ścięgna

II

Uwolnienie ścięgna

III

Zmiana długości ścięgna

III

Wycięcie pochewki ścięgna

III

Przeszczep mięśnia

II

Wycięcie mięśnia

III

Operacja naprawcza mięśnia (nie dotyczy prostego
szycia mięśnia)

III

Uwolnienie przykurczu mięśnia

III

Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych

II

Drenaż węzła chłonnego

III

Operacja przewodu limfatycznego

II

Operacja dotycząca kieszonki skrzelowej

III
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Kości oraz stawy
Nazwa procedury

Klasa

Operacja naprawcza czaszki

II

Otwarcie czaszki

I

Wycięcie kości twarzy

III

Nastawienie złamania szczęki metodą otwartą

III

Nastawienie złamania innych kości twarzy metodą
otwartą

III

Wycięcie żuchwy

II

Nastawienie złamania żuchwy metodą otwartą

III

Rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego

II

Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup szyjny

Nazwa procedury

Klasa

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze
stabilizacją wewnętrzną

II

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze
stabilizacją zewnętrzną

II

Pierwotne otwarte nastawienie przezstawowego
złamania kości

II

Wtórne otwarte nastawienie złamanej kości

II

Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją
wewnętrzną

III

Zamknięte nastawienie złamania kości z przezskórną
stabilizacją zewnętrzną

III

I

Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa
szyjnego

II

Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady kości

III

I

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego z
użyciem cementu

II

Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup
lędźwiowy (nie obejmuje operacji wycięcia krążka
międzykręgowego)

I

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez
użycia cementu

II

I

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego z
użyciem cementu

II

Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa
lędźwiowego

II

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego
bez użycia cementu

II

Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa
Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa szyjnego

I

Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów z
użyciem cementu

II

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego
kręgosłupa szyjnego

I

Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów bez
użycia cementu

II

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa piersiowego

I

Protezowanie głowy kości udowej z użyciem cementu

II

Protezowanie głowy kości udowej bez użycia cementu

II

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego
kręgosłupa piersiowego

I

Protezowanie głowy kości ramiennej z użyciem
cementu

II

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego
kręgosłupa lędźwiowego

II

Protezowanie głowy kości ramiennej bez użycia
cementu

II

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego
kręgosłupa lędźwiowego

I

Protezowanie stawu innej kości z użyciem cementu

III

Wycięcie niesprecyzowanego krążka
międzykręgowego

II

Protezowanie stawu innej kości bez użycia cementu

III

Usztywnienie (artrodeza) stawów palucha

III

Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu kręgosłupa
szyjnego

I

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z
przeszczepem kostnym zewnątrzstawowym

III

Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu
kręgosłupa

II

Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z innym
przeszczepem kostnym

III

Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa

II

Korekcja usztywnienia (artrodezy) innego stawu

III

Korekcja deformacji kręgosłupa za pomocą
wszczepianych urządzeń mechanicznych

I

Przywrócenie ruchomości usztywnionego stawu

II
II

Usunięcie zmiany kręgosłupa

II

Pierwotne operacyjne nastawienie urazowego
zwichnięcia stawu

Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą otwartą

II

III

Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą
otwartą

II

Wtórne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu
metodą otwartą
Operacja chrząstki półksiężycowatej metodą otwartą

II

Całkowita rekonstrukcja kciuka

II

Protezowanie ścięgna

II

Całkowita rekonstrukcja przodostopia

II

Wzmocnienie ścięgna protezą

III

Całkowita rekonstrukcja tyłostopia

II

Operacja stabilizująca staw metodą otwartą

II

Operacyjne umieszczenie endoprotezy kości

II

Uwolnienie przykurczu stawu

III

Wycięcie kości ektopowej

III

Operacja struktur okołostawowych palucha

III

Usunięcie zmiany kości

II

Terapeutyczna endoskopia chrząstki półksiężycowatej

III

Otwarte chirurgiczne złamanie kości

II

III

Kątowe okołostawowe rozdzielenie kości

II

Terapeutyczna endoskopia innych chrząstek
stawowych

Rozdzielenie trzonu kości

II

Terapeutyczna endoskopia innych struktur stawowych

III

Rozdzielenie kości stopy

III

Terapeutyczna endoskopia stawu kolanowego

III

Drenaż kości

III

Terapeutyczna endoskopia innego stawu

II
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Różne
Nazwa procedury

Klasa

Reimplantacja kończyny górnej

II

Reimplantacja kończyny dolnej

II

Reimplantacja innego narządu

II

Wszczepienie protezy kończyny

I

Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia

II

Amputacja ręki na wysokości nadgarstka

III

Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda

II

Amputacja kończyny dolnej na poziomie podudzia i
stopy

III

Amputacja palucha

III
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