ZA£¥CZNIK
do wniosku o zawarcie umowy indywidualnego ubezpieczenia szpitalnego
Opieka Medyczna
PREMIUM
kod zakresu 52
Zatwierdzony uchwa³¹ nr UZ/63/2008 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ¯ycie SA z dnia 14 lutego 2008 r.

W razie realizacji œwiadczeñ zdrowotnych PZU ¯ycie SA zapewnia dostêp do us³ug realizowanych u wskazanego przez PZU ¯ycie SA œwiadczeniodawcy
w przedstawionym zakresie.

Zakres œwiadczeñ zdrowotnych
Chirurgia
Operacje sutka

Wyciêcie ³agodnej zmiany lub guzka sutka metod¹ klasyczn¹
Wyciêcie kwadrantu sutka
Wyciêcie wêz³ów ch³onnych pachowych
Wyciêcie kwadrantu sutka oraz wêz³ów pachowych
Wyciêcie sutka
Radykalne wyciêcie sutka
Obustronne wyciêcie sutków

Operacje wyrostka robaczkowego

Wyciêcie wyrostka robaczkowego metod¹ klasyczn¹
Wyciêcie wyrostka robaczkowego metod¹ laparoskopow¹

Operacje pêcherzyka ¿ó³ciowego

Wyciêcie pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹ klasyczn¹
Wyciêcie pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹ laparoskopow¹

Operacje przewodu pokarmowego

Odcinkowe wyciêcie okrê¿nicy
Wytworzenie przetoki jelita cienkiego
Wytworzenie przetoki ¿o³¹dka

Operacje œledziony

Wyciêcie œledziony

Operacje i zabiegi na tarczycy

Wyciêcie tarczycy ca³kowite
Wyciêcie tarczycy czêœciowe
Biopsja tarczycy z badaniem cytologicznym

Operacje odbytu i okolic odbytu

Otwarte wyciêcie zmiany chorobowej odbytnicy
Unieruchomienie wypadniêcia odbytnicy
Przezodbytnicze usuniecie zmiany chorobowej odbytnicy
Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym
Operacja ¿ylaków odbytu metod¹ klasyczn¹
Operacja ¿ylaków odbytu metod¹ LONGO
Wyciêcie tylnej krypty
Operacja szczeliny odbytu
Operacja przetoki odbytu

Operacje przepuklin

Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej
Operacja przepukliny z zastosowaniem siatki polienowej
Operacja przepukliny pêpkowej
Operacja przepukliny w kresie bia³ej
Operacja przepukliny w bliŸnie pooperacyjnej
Operacja przepukliny nawrotowej

Operacje ¿ylaków

Operacja perforatorów ¿ylaków metod¹ endoskopow¹
Operacja ¿ylaków koñczyn dolnych metod¹ klasyczn¹

Endoskopie przewodu pokarmowego

Endoskopowe wziernikowanie esicy
Endoskopowe wziernikowanie esicy z pobraniem materia³u tkankowego do badania histopatologicznego
Fiberosigmoidoskopia z badaniem histopatologicznym i wyciêciem polipów
Kolonoskopia
Kolonoskopia z pobraniem materia³u tkankowego do badania histopatologicznego
Kolonoskopia z pobraniem materia³u tkankowego do badania histopatologicznego i wyciêciem polipów

Inne operacje chirurgiczne

Wyciêcie torbieli w³osowej
Naciêcie ropnia pow³ok
Wyciêcie t³uszczaka
Ginekologia

Operacje macicy
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Endoskopowe operacje macicy z usuniêciem b³ony œluzowej
Wy³uszczenie miêœniaków macicy metod¹ laparoskopow¹
Wy³uszczenie miêœniaków macicy metod¹ klasyczn¹
Wy³y¿eczkowanie jamy macicy
Konizacja szyjki macicy
Amputacja szyjki macicy
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Operacje macicy

Amputacja macicy nadpochwowa
Usuniêcie macicy ca³kowite bez przydatków
Usuniêcie macicy ca³kowite z przydatkami
Usuniêcie macicy przez pochwê z plastyk¹ krocza

Operacje przydatków

Wyciêcie jajnika i wyciêcie jajowodu jednostronne/obustronne
Jednostronne wyciêcie przydatków macicy
Laparoskopowe usuniêcie torbieli jajnika
Laparoskopowe udro¿nienie jajowodów
Laparoskopowe usuniêcie ci¹¿y pozamacicznej

Operacje pêcherza moczowego

Poza³onowe podwieszenie szyi pêcherza
Przezpochwowe podparcie ujœcia pêcherza u kobiet

Operacje gruczo³u Bartholina

Naciêcie ropnia gruczo³u Bartholina
Wy³uszczenie gruczo³u Bartholina

Endoskopie ginekologiczne

Histeroskopia
Histeroskopia z pobraniem materia³u tkankowego do badania histopatologicznego
Histerosalpingografia w diagnostyce szyjki macicy, macicy i jajowodów
Laryngologia

Operacje ucha

Operacja rekonstrukcyjna b³ony bêbenkowej z plastyk¹ kosteczek s³uchowych, usuniêcie wyrostka
sutkowatego
Operacja rekonstrukcyjna b³ony bêbenkowej
Naciêcie b³ony bêbenkowej i za³o¿enie drenu przez b³onê bêbenkow¹ w znieczuleniu miejscowym lub
ogólnym
Oczyszczanie ucha œrodkowego metod¹ odsysania w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Naciêcie b³ony bêbenkowej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Plastyka kosteczek s³uchowych
Wyciêcie strzemi¹czka
Wyciêcie guza ³agodnego/perlaka ucha œrodkowego
Wyciêcie polipów w uchu œrodkowym
Naciêcie b³ony bêbenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu œrodkowym w znieczuleniu miejscowym
lub ogólnym

Operacje zatok i jamy nosowej

Endoskopowa operacja zatok z plastyk¹ przegrody nosowej i ma³¿owin nosowych
Wyciêcie polipów nosa
Operacja korekcyjna przegrody nosa

Operacje migda³ków

Naciêcie ropnia oko³omigda³kowego
Wyciêcie migda³ków/wyroœli adenoidalnych metod¹ endoskopow¹
Wyciêcie migda³ków/wyroœli adenoidalnych metod¹ klasyczn¹

Operacje krtani

Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia z wyciêciem ³agodnego nowotworu przy pomocy lasera
Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia z wyciêciem ³agodnego nowotworu metod¹ klasyczn¹
Wyciêcie torbieli krtani, przetoki bocznej i przetoki œrodkowej szyi

Operacje œlinianek

Usuniêcie kamienia z przewodu œlinianki
Wyciêcie œlinianki przyusznej
Wyciêcie œlinianki pod¿uchwowej

Operacje likwiduj¹ce chrapanie

Operacja likwiduj¹ca chrapanie metod¹ Celon (ablacja)
Operacja likwiduj¹ca chrapanie metod¹ klasyczn¹

Inne operacje

Wyciêcie torbieli jêzyka w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym

Diagnostyka laryngologiczna

Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia diagnostyczna bezpoœrednia
Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpoœrednia z biopsj¹
Tracheobronchoskopia lub bronchoskopia w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Okulistyka

Leczenie jaskry

Laseroterapia przeciwjaskrowa
- irydektomia
- trabekuloplastyka laserowa
Operacyjne leczenie jaskry metod¹ trabekulektomii
Operacyjne leczenie jaskry z u¿yciem implantu
Operacyjne leczenie jaskry z u¿yciem zastawki
24-godzinna diagnostyka jaskry metod¹ pomiarów ciœnienia wewn¹trzga³kowego

Leczenie gradówki

Leczenie operacyjne gradówki

Leczenie zaæmy

Operacja zaæmy niepowik³anej metod¹ zewn¹trztorebkowego usuniêcia zaæmy z wszczepem soczewki
Operacja zaæmy powik³anej metod¹ zewn¹trztorebkowego usuniêcia zaæmy z wszczepem soczewki
Operacja zaæmy niepowik³anej/powik³anej metod¹ zewn¹trztorebkowego usuniêcia zaæmy bez
wszczepu soczewki
Operacja zaæmy niepowik³anej/powik³anej metod¹ fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki
Operacja zaæmy niepowik³anej/powik³anej metod¹ fakoemulsyfikacji bez wszczepu soczewki

Operacje siatkówki

Laseroterapia ogniskowa siatkówki

Inne zabiegi

P³ukanie, zg³êbnikowanie dróg ³zowych
Urologia

Operacje prostaty
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Elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty
Przezcewkowe naciêcie prostaty
Operacyjne wy³uszczenie gruczolaka prostaty
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Leczenie kamicy moczowej

Kruszenie kamieni fal¹ uderzeniow¹ pozaustrojow¹
Przezcewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej
Usuniêcie kamieni z miedniczki nerkowej
Usuniêcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki
Usuniêcie kamieni z pêcherza moczowego
Usuniêcie kamieni z górnego lub z dolnego odcinka moczowodu

Operacje pêcherza moczowego

Elektroresekcja przezcewkowa guza pêcherza moczowego
Endoskopowa resekcja zmiany chorobowej pêcherza
Endoskopowe zniszczenie zmiany chorobowej pêcherza

Operacje cewki moczowej

Przezcewkowe wyciêcie zastawki lub zwê¿enie cewki moczowej
Wyciêcie polipa cewki moczowej
Wyciêcie torbieli oko³ocewkowej
Endoskopowe rozciêcie cewki moczowej
Endoskopowe rozszerzenie cewki moczowej

Operacje i diagnostyka nerek

Wyciêcie pojedynczych torbieli nerki przez dojœcie lêdŸwiowe
Operacja zwê¿enia po³¹czenia miedniczkowo moczowodowego
Wyciêcie nerki przez jamê otrzewnej
Wyciêcie nerki z dojœcia lêdŸwiowego
Laparoskopowe usuniêcie torbieli nerki
Umocowanie ruchomej nerki
Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsj¹ zmiany chorobowej nerki
Przezskórne za³o¿enie przetoki nerkowej

Leczenie nietrzymania moczu

Operacja brzuszna nietrzymania moczu
Operacja nietrzymania moczu z u¿yciem wszczepu syntetycznego (TVT)
Badanie urodynamiczne

Operacje j¹der, naj¹drzy i powrózka nasiennego

Operacja wodniaka j¹dra, powrózka nasiennego lub torbieli naj¹drza
Wyciêcie j¹dra lub naj¹drza
Operacja ¿ylaków powrózka nasiennego

Endoskopie dróg moczowych

Endoskopowe naciêcie cewki moczowej
Endoskopowe usuniecie kamienia lub cia³a obcego z moczowodów
Endoskopowe usuniêcie zmian w moczowodach
Przezcewkowe wziernikowanie pêcherza moczowego
Przezcewkowe wziernikowanie pêcherza moczowego z biopsj¹ pêcherza i pobraniem materia³u
tkankowego do badania histopatologicznego
Wziernikowanie pêcherza moczowego przez przetokê nad³onow¹
Wziernikowanie pêcherza przez przetokê nad³onow¹ z biopsj¹ pêcherza i pobraniem materia³u
tkankowego do badania histopatologicznego
Ureteroskopia diagnostyczna
Kardiologia

Chirurgia naczyniowa

Przezskórna angioplastyka têtnic wieñcowych metod¹ koronaroplastyki naczynia z podaniem czynnika
trombolitycznego
Przezskórna angioplastyka têtnic wieñcowych metod¹ koronaroplastyki balonowej
Przezskórna angioplastyka têtnic wieñcowych z u¿yciem stentu lub stentów niepowlekanych
Przezskórna angioplastyka têtnic wieñcowych z u¿yciem stentu lub stentów uwalniaj¹cych lek
Restenoza naczyñ wieñcowych
Pomostowanie aortalno-wieñcowe (by-pass)
Wszczepienie stentu lub stentów niewieñcowych têtnicy szyjnej, biodrowej, nerkowej
Plastyka têtnicy szyjnej ze stentem i systemem przeciwzatorowym dystalnym
Operacje têtniaka aorty piersiowej
Operacja têtniaka aorty brzusznej
Angioplastyka niewieñcowa bez u¿ycia stentów

Operacje serca

Badanie elektrofizjologiczne serca z ablacj¹
Wszczepienie rozrusznika serca
Wymiana rozrusznika serca

Diagnostyka kardiologiczna

Koronarografia z u¿yciem cewników z wentrykulografi¹
Koronarografia z biopsj¹ serca
Biopsje serca
Ortopedia

Operacje stawów

Usuniêcie martwicy chrzêstno-kostnej
Chirurgiczne otwarcie stawu kolanowego w celu usuniêcia ³êkotki lub cia³a wolnego
Chirurgiczne usuwanie cia³ wolnych z powodu chondromatozy
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego - usuniêcie ³êkotki lub cia³a wolnego, shaving
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego - rekonstrukcja wiêzad³a krzy¿owego
Artroskopowe wyciêcie zw³óknieñ œródstawowych
Artroskopowe uwolnienie troczków rzepki
Artroskopowe wyciêcie b³ony maziowej
Artroskopowe usuniêcie zespolenia z kolana

Operacje wymiany stawów

Wszczepienie protezy stawu biodrowego
Wszczepienie protezy stawu kolanowego

Diagnostyka

Wziernikowanie stawu

Inne operacje ortopedyczne

Chirurgiczne usuniêcie zespo³u cieœni kana³u nadgarstka
Wyciêcie torbieli Bakera
Wyciêcie kaletki przedrzepkowej
Operacja ganglionów rêki
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Assistance
Transport medyczny

Transport z miejsca zamieszkania lub zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego do szpitala wskazanego
przez lekarza telecentrum w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymagaj¹cego
pobytu ubezpieczonego lub wspó³ubezpieczonego w szpitalu.
Transport ze szpitala do szpitala w przypadku gdy placówka medyczna, w której przebywa
ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu
zdrowia lub gdy ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub
zabieg chirurgiczny w innym szpitalu.
Transport ze szpitala do miejsca zamieszkania w przypadku gdy w nastêpstwie zdarzenia
ubezpieczeniowego ubezpieczony lub wspó³ubezpieczony przebywa³ w szpitalu, a proces hospitalizacji
zosta³ zakoñczony.

Infolinia medyczna

- Informacja na temat postêpowania w przypadku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego,
- Informacja o pañstwowych i prywatnych placówkach s³u¿by zdrowia w razie choroby lub
nieszczêœliwego wypadku, do których dosz³o poza miejscem zamieszkania, w tym ostrych dy¿urach
i dy¿urach nocnych placówek,
- Informacja o placówkach prowadz¹cych zabiegi rehabilitacyjne,
- Informacja o placówkach handlowych oferuj¹cych sprzêt rehabilitacyjny,
- Informacja o adresach i telefonach aptek, w tym dy¿urach nocnych aptek,
- Informacja o zagro¿eniach chorobowych i wymaganych szczepieniach dla osób wyje¿d¿aj¹cych za
granicê,
- Informacja o szczepieniach ochronnych,
- Informacja medyczna, w tym informacje o tym, jak nale¿y siê przygotowywaæ do zabiegów lub badañ
medycznych,
- Informacja o dietach, zdrowym ¿ywieniu,
- Informacja o telefonach jednostek ratownictwa (alarmowe, GOPR, TOPR, WOPR, itp.),
- Informacja o grupach wsparcia (telefon zaufania, uzale¿nienia, itp.).
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