ZAŁĄCZNIK
do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia szpitalnego
Opieka Medyczna
KOMFORT
kod zakresu 51
Zatwierdzony uchwałą nr UZ/359/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 19 listopada 2009 r.

W razie realizacji świadczeń zdrowotnych PZU Życie SA zapewnia dostęp do usług realizowanych u wskazanego przez PZU Życie SA świadczeniodawcy
w przedstawionym zakresie.

Zakres świadczeń zdrowotnych
Chirurgia
Operacje sutka

Wycięcie łagodnej zmiany lub guzka sutka metodą klasyczną
Wycięcie kwadrantu sutka
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych
Wycięcie kwadrantu sutka oraz węzłów pachowych
Wycięcie sutka
Radykalne wycięcie sutka
Obustronne wycięcie sutków

Operacje pęcherzyka żółciowego

Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową

Operacje przewodu pokarmowego

Odcinkowe wycięcie okrężnicy
Wytworzenie przetoki jelita cienkiego
Wytworzenie przetoki żołądka

Operacje śledziony

Wycięcie śledziony

Operacje i zabiegi na tarczycy

Wycięcie tarczycy całkowite
Wycięcie tarczycy częściowe
Biopsja tarczycy z badaniem cytologicznym

Inne operacje chirurgiczne

Wycięcie torbieli włosowej
Nacięcie ropnia powłok
Wycięcie tłuszczaka
Ginekologia

Operacje macicy

Endoskopowe operacje macicy z usunięciem błony śluzowej
Wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą laparoskopową
Wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą klasyczną
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
Konizacja szyjki macicy
Amputacja szyjki macicy
Amputacja macicy nadpochwowa
Usunięcie macicy całkowite bez przydatków
Usunięcie macicy całkowite z przydatkami
Usunięcie macicy przez pochwę z plastyką krocza

Operacje przydatków

Wycięcie jajnika i wycięcie jajowodu jednostronne/obustronne
Jednostronne wycięcie przydatków macicy
Laparoskopowe usunięcie torbieli jajnika
Laparoskopowe udrożnienie jajowodów
Laparoskopowe usunięcie ciąży pozamacicznej

Endoskopie ginekologiczne

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

Operacje ucha
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Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej z plastyką kosteczek słuchowych, usunięcie wyrostka
sutkowatego
Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej
Nacięcie błony bębenkowej i założenie drenu przez błonę bębenkową w znieczuleniu miejscowym lub
ogólnym
Oczyszczanie ucha środkowego metodą odsysania
Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Plastyka kosteczek słuchowych
Wycięcie strzemiączka
Wycięcie guza łagodnego/perlaka ucha środkowego
Wycięcie polipów w uchu środkowym
Nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu środkowym w znieczuleniu miejscowym
lub ogólnym
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Operacje zatok i jamy nosowej

Endoskopowa operacja zatok z plastyką przegrody nosowej i małżowin nosowych
Wycięcie polipów nosa
Operacja korekcyjna przegrody nosa

Operacje migdałków

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego
Wycięcie migdałków/wyrośli adenoidalnych metodą endoskopową
Wycięcie migdałków/wyrośli adenoidalnych metodą klasyczną

Operacje krtani

Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia z wycięciem łagodnego nowotworu przy pomocy lasera
Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia z wycięciem łagodnego nowotworu metodą klasyczną
Wycięcie torbieli krtani, przetoki bocznej i przetoki środkowej szyi

Operacje ślinianek

Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki
Wycięcie ślinianki przyusznej
Wycięcie ślinianki podżuchwowej

Diagnostyka laryngologiczna

Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia diagnostyczna bezpośrednia
Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z biopsją
Tracheobronchoskopia lub bronchoskopia w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Okulistyka

Leczenie jaskry

Laseroterapia przeciwjaskrowa
- irydektomia
- trabekuloplastyka laserowa
Operacyjne leczenie jaskry metodą trabekulektomii
Operacyjne leczenie jaskry z użyciem implantu
Operacyjne leczenie jaskry z użyciem zastawki
24-godzinna diagnostyka jaskry metodą pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego

Leczenie gradówki

Leczenie operacyjne gradówki

Leczenie zaćmy

Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki
Operacja zaćmy powikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej/powikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy bez
wszczepu soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej/powikłanej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej/powikłanej metodą fakoemulsyfikacji bez wszczepu soczewki

Operacje siatkówki

Laseroterapia ogniskowa siatkówki

Inne zabiegi

Płukanie, zgłębnikowanie dróg łzowych
Urologia

Operacje prostaty

Elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty
Przezcewkowe nacięcie prostaty

Leczenie kamicy moczowej

Kruszenie kamieni falą uderzeniową pozaustrojową
Przezcewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej
Przezcewkowe wycięcie zastawki lub zwężenie cewki moczowej

Operacje pęcherza moczowego

Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego
Kardiologia

Chirurgia naczyniowa

Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych metodą koronaroplastyki naczynia z podaniem czynnika
trombolitycznego
Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych metodą koronaroplastyki balonowej
Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych z użyciem stentu lub stentów niepowlekanych
Przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych z użyciem stentu lub stentów uwalniających lek
Restenoza naczyń wieńcowych
Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by-pass)
Wszczepienie stentu lub stentów niewieńcowych tętnicy szyjnej, biodrowej, nerkowej
Plastyka tętnicy szyjnej ze stentem i systemem przeciwzatorowym dystalnym
Operacje tętniaka aorty piersiowej
Operacja tętniaka aorty brzusznej
Angioplastyka niewieńcowa bez użycia stentów

Operacje serca

Badanie elektrofizjologiczne serca z ablacją
Wszczepienie rozrusznika serca
Wymiana rozrusznika serca

Diagnostyka kardiologiczna

Koronarografia z użyciem cewników z wentrykulografią
Koronarografia z biopsją serca
Biopsje serca
Assistance

Transport medyczny
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Transport z miejsca zamieszkania lub zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do szpitala wskazanego
przez lekarza telecentrum w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymagającego
pobytu ubezpieczonego lub współubezpieczonego w szpitalu.
Transport ze szpitala do szpitala w przypadku gdy szpital, w którym przebywa ubezpieczony lub
współubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy
ubezpieczony lub współubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg
chirurgiczny w innym szpitalu.
Transport ze szpitala do miejsca zamieszkania w przypadku gdy w następstwie zdarzenia
ubezpieczeniowego ubezpieczony lub współubezpieczony przebywał w szpitalu, a proces hospitalizacji
został zakończony.
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Infolinia medyczna
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- Informacja na temat postępowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
- Informacja o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub
nieszczęśliwego wypadku, do których doszło poza miejscem zamieszkania, w tym ostrych dyżurach
i dyżurach nocnych placówek,
- Informacja o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
- Informacja o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
- Informacja o adresach i telefonach aptek, w tym dyżurach nocnych aptek,
- Informacja o zagrożeniach chorobowych i wymaganych szczepieniach dla osób wyjeżdżających za
granicę,
- Informacja o szczepieniach ochronnych,
- Informacja medyczna, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań
medycznych,
- Informacja o dietach, zdrowym żywieniu,
- Informacja o telefonach jednostek ratownictwa (alarmowe, GOPR, TOPR, WOPR, itp.),
- Informacja o grupach wsparcia (telefon zaufania, uzależnienia, itp.).
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