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OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA
POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO OPERACJI CHIRURGICZNEJ

1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego
Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu i Poddania Ubezpie-
czonego Operacji Chirurgicznej (zwanych dalej OWDU) Umowa
Dodatkowa, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Gru-
powego Ubezpieczenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.

2. Wszelkie określenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Ogól-
nych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego
w Szpitalu i Poddania Ubezpieczonego Operacji Chirurgicznej, a zdefinio-
wane zostały w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na
Życie „BEZPIECZNA FIRMA”, stosuje się odpowiednio.

DEFINICJE
§ 1

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia użyto określenia:
1) choroba – rozumie się przez to nieprawidłowość lub schorzenie powodu-

jące zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ciała Ubezpieczonego,
niezależne od czyjejkolwiek woli, powstałe w wyniku patologii, co do której
lekarz może postawić diagnozę;

2) dzień pobytu w szpitalu – rozumie się przez to każdą pełną dobę pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu, liczoną jako dobę zegarową (od godziny
0:00);

3) OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej;
4) operacja chirurgiczna – rozumie się przez to zabieg chirurgiczny wymie-

niony w Wykazie Operacji Chirurgicznych stanowiącym załącznik do
OWDU, wykonany w czasie trwania odpowiedzialności „POLISA –
ŻYCIE” S. A. w stosunku do danego Ubezpieczonego, wykonany w szpi-
talu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podczas hospitalizacji
trwającej minimum 3 doby, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalno-
ści zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym,
niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniej-
szenia objawów choroby lub urazu;

Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:
a) operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chirurgiczny polega-

jący na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła
narządów wewnętrznych połączony z czynnościami, określonymi w ter-
minologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych
struktur,

b) operacja chirurgiczna metodą laparoskopową – zabieg chirurgiczny
polegający na takim otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub
narządów wewnętrznych, które uniemożliwia czynności, określone
w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienio-
nych struktur,

c) operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg chirurgiczny bez
otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów
wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z użyciem
endoskopu).
Jeżeli w Wykazie Operacji Chirurgicznych nie jest sprecyzowane, jaką
metodą dana operacja chirurgiczna jest wykonywana, „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za operację chirurgi-
czną wykonaną metodą otwartą lub laparoskopową,

5) szpital – rozumie się przez to działający w kraju lub za granicą pań-
stwowy lub niepaństwowy zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem
jest całodobowa opieka medyczna, diagnostyka, leczenie, wykonywanie
zabiegów chirurgicznych w warunkach stałych i specjalnie do tych celów
przystosowanych, zatrudniający kwalifikowaną kadrę lekarską oraz perso-
nel pomocniczy w okresie ciągłym; w rozumieniu niniejszych OWDU
pojęcie szpital nie oznacza: domu opieki, ośrodka dla psychicznie cho-
rych, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjów, oddziałów dziennych,
hoteli przyszpitalnych, a także oddziałów szpitalnych, ośrodków i innych
jednostek organizacyjnych: rehabilitacyjnych, rekonwalescencyjnych, dla
nerwowo i psychicznie chorych, dla przewlekle chorych, sanatoryjnych,
uzdrowiskowych, leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych lub
alkoholowych;

6) usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmiany
patologicznej;

7) wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, struktury
ciała lub zmiany patologicznej;

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego

w szpitalu i poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej, w okresie
trwania odpowiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S. A.

3. Z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, „POLISA-ŻYCIE” S. A.
wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej,
w wysokości 1% sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy Podstawowej
nie więcej jednak niż 50 zł za dzień pobytu, pod warunkiem, że:
1) pobyt w szpitalu jest następstwem choroby lub nieszczęśliwego

wypadku, które wystąpiły u Ubezpieczonego w okresie trwania odpo-
wiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S. A., oraz

2) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał:
a) co najmniej jeden dzień – w przypadku nieszczęśliwego wypadku,
b) co najmniej 3 kolejne dni – w przypadku choroby.

4. W przypadku pobytu na OIOM, świadczenie za okres pobytu na OIOM
wypłacane jest w podwójnej wysokości świadczenia za pobyt w szpitalu.

5. Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM przysługuje maksymalnie za 14 dni
pobytu. W przypadku pobytu na OIOM, przez okres dłuższy niż 14 dni, od
15 dnia pobytu na OIOM przysługuje świadczenie za pobyt w szpitalu.

6. „POLISA-ŻYCIE” S. A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową pobyt w szpi-
talu trwający nie dłużej niż 90 dni w trakcie każdego 12 miesięcznego
okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego.

7. Z tytułu poddania Ubezpieczonego operacji chirurgicznej „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu Umowy
Dodatkowej według następujących zasad:
1) w przypadku operacji chirurgicznej I klasy 5% – 50 % sumy ubezpie-

czenia, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł.,
2) w przypadku operacji chirurgicznej II klasy 50 % świadczenia określo-

nego w pkt. 1),
3) w przypadku operacji chirurgicznej III klasy 25 % świadczenia określo-

nego w pkt. 1).
8. Jeżeli w trakcie tej samej sesji chirurgicznej konieczne jest przeprowadze-

nie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, POLISA-ŻYCIE S. A.
wypłaca najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację
chirurgiczną spośród wykonanych.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 3

1. Z zachowaniem okresu karencji, odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A.
w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się – i trwa z zastrzeżeniem
postanowień § 4 – z pierwszym dniem odpowiedzialności z tytułu Umowy
Podstawowej w stosunku do tego Ubezpieczonego lub od rocznicy obo-
wiązywania Umowy Ubezpieczenia, w której rozszerzony zostaje zakres
ochrony ubezpieczeniowej o zdarzenia ubezpieczeniowe wynikające
z Umowy Dodatkowej.

2. W okresie karencji odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. ograniczona
jest do wypłaty świadczenia z tytułu:
1) pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego

wypadku;
2) operacji chirurgicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

3. Okresy karencji wynoszą:
1) dla pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby –

6 miesięcy,
2) dla operacji chirurgicznej w następstwie choroby – 6 miesięcy;

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-8, okresy karencji, o których mowa
w ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych
znajdujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą objęty był
Ubezpieczony przez okres co najmniej 10 miesięcy bezpośrednio poprze-
dzających pierwszy dzień odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy
Dodatkowej.

5. Zniesienie karencji na zasadach, o których mowa w ust. 4 następuje pod
warunkiem, że po objęciu ochroną ubezpieczeniową z tytułu niniejszej
Umowy Dodatkowej, Ubezpieczonemu nie przysługuje ochrona ubezpie-
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czeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia, na którą powołał się w celu znie-
sienia karencji.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4:
1) Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania objęcia go

ochroną ubezpieczeniową przed pierwszym dniem odpowiedzialności
„POLISA-ŻYCIE” S. A. oraz faktu jej wygaśnięcia;

2) Jeżeli wysokość świadczeń z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych znaj-
dujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą uprzednio
objęty był dany Ubezpieczony jest niższa od przysługujących z tytułu
niniejszej Umowy Dodatkowej, to w okresie karencji, o którym mowa
w ust. 3 świadczenie wypłacane jest w wysokości świadczenia przysłu-
gującego z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia;

3) Jeżeli wysokość świadczeń z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych znaj-
dujących się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, którą uprzednio
objęty był dany Ubezpieczony jest wyższa od przysługujących z tytułu
niniejszej Umowy Dodatkowej, to w okresie karencji, o którym mowa
w ust. 3 świadczenie wypłacane jest w wysokości świadczenia przysłu-
gującego z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej.

7. Brak karencji ma zastosowanie do wszystkich zdarzeń ubezpieczenio-
wych w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową grupy liczącej więcej
niż 20 Pracowników Ubezpieczającego.

8. Brak karencji ma zastosowanie do wszystkich ryzyk w przypadku objęcia
ochroną ubezpieczeniową grupy stanowiącej 100% ogółu pracowników
zatrudnionych przez Ubezpieczającego, która przez okres co najmniej
10 miesięcy bezpośrednio poprzedzający pierwszy dzień odpowiedzialno-
ści z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia była objęta ochroną z tytułu
innej grupowej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8:
1) ma zastosowanie karencja, o której mowa w ust. 3 na różnicę wysoko-

ści świadczeń, w okresie której świadczenia wypłacane są na
zasadach określonych w ust. 6 pkt 2) i pkt 3);

2) Ubezpieczający zobowiązany jest do złożenia równocześnie z wnios-
kiem o zawarcie umowy ubezpieczenia pisemnego oświadczenia, że
przystępująca do ubezpieczenia grupa spełnia łącznie warunki, o któ-
rych mowa w ust. 8.

10. Niezależnie od zwolnienia z okresów karencji, udzielonego na podstawie
ustępów powyższych, okresy karencji mają zastosowanie w stosunku do
Ubezpieczonego, gdy:
1) Ubezpieczony jest Pracownikiem Ubezpieczającego w dniu rozpoczę-

cia odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej
i deklaracja zgody wpłynęła do „POLISA-ŻYCIE” S. A. po upływie
3 miesięcy od tej daty,

2) Ubezpieczony jest Pracownikiem, który został zatrudniony przez Ubez-
pieczającego po dniu rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu niniejszej
Umowy Dodatkowej i deklaracja zgody wpłynęła do „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia.

11. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu Umowy Dodatkowej
wygasa w stosunku do Ubezpieczonego w dniu zakończenia odpowie-
dzialności z tytułu Umowy Podstawowej.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 4

1. Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu zajścia zdarzenia ubez-
pieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy
Dodatkowej, jest wyłączona w przypadkach określonych w Umowie Pod-
stawowej oraz będących wynikiem:
1) leczenia chorób zawodowych oraz ich skutków,
2) leczenia następstw błędów lekarskich oraz uszkodzeń ciała spowodo-

wanego leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi bez
względu na to przez kogo były wykonywane, chyba, że leczenie doty-
czyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków,

3) wystąpienia padaczki i leczenia jej następstw,
4) zaburzeń psychicznych i zachowania,
5) nosicielstwa wirusa HIV i leczenia wszelkich chorób będących tego

faktu następstwem, wystąpienia pełnoobjawowego AIDS,
6) rutynowych badań lekarskich, badań okresowych (pobyt diagnostyczny),
7) leczenia następstw skażenia jonizującego,
8) leczenia następstw skażenia chemicznego nie związanego bezpośre-

dnio ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, skutkującym
wypłatą świadczenia,

9) ciąży, porodu lub usuwania ciąży, leczenia niepłodności,
10) zabiegów chirurgii plastycznej (wyjątek stanowi pobyt w szpitalu w celu

usunięcia w drodze chirurgii plastycznej następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych w okresie obowiązywania ubezpieczenia),

11) leczenia stomatologicznego poza klinikami chirurgii szczękowej,
12) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w okresie pełnienia służby wojskowej,
13) pobytu rehabilitacyjnego,
14) pobytu w ramach prewencji rentowej,
15) leczenia następstw zdarzeń powstałych na skutek działania Ubezpie-

czonego w stanie nietrzeźwości,
16) zgonu Ubezpieczonego podczas pobytu w szpitalu,
17) leczenia schorzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkoty-

ków, leków psychotropowych.
2. „POLISA-ŻYCIE” S. A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubez-

pieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem jeżeli
przyczyna zdarzenia wystąpiła przed pierwszym dniem odpowie-
dzialności.

3. „POLISA-ŻYCIE” S. A nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu
z tej samej przyczyny, jeżeli okresy między pobytami będą krótsze niż
12 miesięcy.

4. „POLISA-ŻYCIE” S. A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chi-
rurgicznych, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej
powstała w związku z:
1) działaniami wojennych lub czynnym udziałem w masowych rozruchach

społecznych,
2) kataklizmami naturalnymi,
3) zdarzeniem, które ubezpieczony spowodował bądź przyczynił się do

niego będąc w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających, a także zdarzeniem w którym ubezpie-
czony uczestniczył w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem
narkotyków lub innych środków odurzających,

4) prowadzeniem pojazdu mechanicznego, jeżeli ubezpieczony nie miał
kwalifikacji określonych w przepisach o ruchu drogowym, uprawniają-
cych do prowadzenia danego pojazdu lub gdy ubezpieczony był
w stanie po użyciu alkoholu,

5) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa,

6) usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub
dokonaniem samookaleczenia,

7) uszkodzeniem ciała spowodowanym leczeniem lub zabiegami leczni-
czymi przeprowadzonymi przez osoby nieuprawnione bądź będącym
następstwem eksperymentów medycznych,

8) uprawianiem niebezpiecznych sportów, takich jak: sporty walki, sporty
motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska
i skałkowa, speleologia, nurkowanie z aparatem tlenowym, skoki do
wody, skoki na linie (ang. bungee jumping),

9) zatruciem spowodowanym zarówno długotrwałym jak i jednorazowym
spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków, innych środków odu-
rzających, zażyciem środków farmakologicznych nie zapisanych przez
lekarza lub samowolnym przekroczeniem dawek lekarstw zalecanych
na ich opakowaniach bądź ulotkach do danego leku,

10) przewozem lotniczym wykonywanym przez nielicencjonowanego
przewoźnika.

5. „POLISA-ŻYCIE” S. A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpiecze-
nia operacji chirurgicznych:
1) w których ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
2) związanych z ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym,
3) kosmetycznych lub plastycznych, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyj-

nych niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych lub choroby wykrytej po objęciu danej osoby ubezpiecze-
niem dodatkowym,

4) leczenia bezpłodności oraz zabiegów związanych z antykoncepcją,
5) zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
6) implantowania zębów,
7) wykonanych w celach diagnostycznych,
8) związanych z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową,
9) następstw błędów lekarskich oraz uszkodzeń ciała spowodowanego

leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi bez względu na
to przez kogo były wykonywane, chyba, że leczenie dotyczyło bezpo-
średnich następstw nieszczęśliwych wypadków.

SKŁADKA
§ 5

1. Składkę z tytułu Umowy Dodatkowej opłaca Ubezpieczający, w terminach
i z częstotliwością opłacania składki z tytułu Umowy Podstawowej.
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2. Wysokość składki z tytułu Umowy Dodatkowej wskazana jest w polisie lub
aneksie do Umowy Ubezpieczenia.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§ 6
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej uprawnionym do świadczenia
jest Ubezpieczony.

2. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu objętego zakresem
ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej, doku-
mentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia są w szczególności:
1) karta informacyjna leczenia szpitalnego,
2) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśli-

wym wypadkiem a pobytem Ubezpieczonego w szpitalu.
3. W przypadku poddania Ubezpieczonego operacji chirurgicznej objętej

zakresem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej Umowy Dodatko-
wej, dokumentami potrzebnymi do ustalenia świadczenia są w szcze-
gólności:
1) karta informacyjna leczenia szpitalnego,
2) dokumenty wskazujące związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśli-

wym wypadkiem a poddaniem Ubezpieczonego operacji,
3) w szczególnych przypadkach dokumentacja opiniująca charakter

i przebieg zabiegu.
4. W zależności od okoliczności „POLISA-ŻYCIE” S. A. może zażądać

innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia.
5. Wszelkie dokumenty roszczeniowe winny mieć postać oryginału bądź

kopii uwierzytelnionej notarialnie lub przez uprawnionego pracownika
„POLISA-ŻYCIE” S. A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7
We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszymi OWDU, odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpie-
czenia na Życie „BEZPIECZNA FIRMA”.

ZAŁĄCZNIK 
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA 
POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO  
OPERACJI CHIRURGICZNEJ

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH
UKŁAD NERWOWY

Nazwa procedury Klasa
Rozległa resekcja tkanki mózgowej I
Wycięcie zmiany  tkanki mózgowej I
Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej I
Drenaż okolicy zmiany  tkanki mózgowej II
Wszczepienie stymulatora mózgu II
Wentrykulostomia II
Operacja dotycząca przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu II
Przeszczep nerwu czaszkowego I
Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego I
Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu błędnego II
Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego nerwu czaszkowego II
Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego I
Operacja naprawcza nerwu czaszkowego I
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

UKŁAD ENDOKRYNOLOGICZNY ORAZ GRUCZOŁ SUTKOWY 
Nazwa procedury Klasa

Wycięcie przysadki mózgowej I
Zniszczenie przysadki mózgowej II
Operacja szyszynki I
Wycięcie tarczycy II
Wycięcie nieprawidłowo położonej tkanki tarczycy II
Wycięcie tarczycy językowej II
Wycięcie przytarczyc II
Wycięcie grasicy II
Wycięcie nadnercza II
Operacja nieprawidłowo położonej tkanki nadnerczy II
Całkowite wycięcie sutka II
Całkowita rekonstrukcja sutka I
Nacięcie sutka III
Operacja dotycząca brodawki gruczołu sutkowego III

OKO
Nazwa procedury Klasa

Wycięcie gałki ocznej II
Usunięcie zmiany oczodołu II
Protezowanie gałki ocznej III
Rewizja protezy gałki ocznej III
Operacyjna plastyka oczodołu II
Nacięcie oczodołu III
Rozcięcie kąta szpary powiekowej III
Usunięcie zmiany powieki III
Wycięcie nadmiaru powieki III
Rekonstrukcja powieki III
Korekcja deformacji powieki III
Korekcja opadania powieki 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

UCHO
Nazwa procedury Klasa

Wycięcie ucha zewnętrznego II
Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego III
Plastyka ucha zewnętrznego II
Drenaż ucha zewnętrznego III
Otwarcie wyrostka sutkowatego II
Operacja naprawcza błony bębenkowej II
Drenaż ucha środkowego III
Rekonstrukcja kosteczek słuchowych II
Usunięcie zmiany ucha środkowego II
Operacja trąbki Eustachiusza II
Operacja ślimaka I
Operacja aparatu przedsionkowego II

UKŁAD ODDECHOWY
Nazwa procedury Klasa

Wycięcie nosa II
Plastyka nosa II
Operacja przegrody nosa III
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Operacja małżowiny wewnętrznej nosa III
Operacyjna tamponada krwawienia z nosa wewnętrznego III
Operacja nosa zewnętrznego III
Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej z dostępu podwargowego III
Operacja zatoki czołowej III
Operacja zatoki klinowej III
Operacja zatoki nosa III
Wycięcie gardła I
Operacja naprawcza gardła II
Terapeutyczna operacja gardła przy użyciu endoskopu (nie obejmuje 
usunięcia ciała obcego z gardła bez nacięcia) II

Wycięcie krtani II
Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą II
Rekonstrukcja krtani I
Terapeutyczna operacja krtani przy użyciu endoskopu II
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 przy pomocy endoskopu dolnego odcinka układu oddechowego 
metodą fiberoskopową (nie obejmuje fiberoskopii diagnostycznej,  
nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)

II

Operacja przy pomocy 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

JAMA USTNA
Nazwa procedury Klasa

Częściowe wycięcie wargi III
Usunięcie zmiany  wargi III
Korekcja deformacji wargi II
Wycięcie języka II
Usunięcie zmiany języka III
Nacięcie języka III
Usunięcie zmiany podniebienia III
Korekcja deformacji podniebienia II
Wycięcie migdałków III
Usunięcie zmiany z innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem zębów) III
Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem zębów i dziąseł) II
Wycięcie ślinianki III
Usunięcie zmiany ślinianki III
Nacięcie gruczołu ślinowego III
Przeszczepienie przewodu ślinowego III
Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego metodą otwartą III
Podwiązanie przewodu ślinowego III
Poszerzenie przewodu ślinowego III

GÓRNA CZĘŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO
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
Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku z zastosowaniem sztywnego 
ezofagoskopu III

Operacja naprawcza przepukliny przeponowej II
Operacja antyrefluksowa III
Rewizja po zabiegu antyrefluksowym III
Całkowite wycięcie żołądka I
Częściowe wycięcie żołądka II
Usunięcie zmiany  żołądka metodą otwartą II
Operacja plastyczna żołądka II
Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze II
Zespolenie żołądkowo-czcze II
Gastrostomia III
Leczenie operacyjne choroby wrzodowej żołądka II
Pyloromyotomia II
Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu pokarmowego metodą 
endoskopową III

Wycięcie dwunastnicy II
Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą II
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

DOLNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO
Nazwa procedury Klasa

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
Nacięcie okrężnicy II
Śródbrzuszne manipulacje na okrężnicy III
Operacja okrężnicy metodą otwartą z użyciem endoskopu II
Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu endoskopu III
Endoskopowe usunięcie zmiany esicy z zastosowaniem sztywnego 
sigmoidosokopu III

Wycięcie odbytnicy I
Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą II
Ufiksowanie odbytnicy metodą otwartą II
Operacja ufiksowania odbytnicy poprzez zwieracz odbytu II
Operacja ufiksowania odbytnicy z dojścia przez krocze II
Wycięcie odbytu II
Wycięcie zmiany odbytu III
Zniszczenie zmiany odbytu III
Operacja naprawcza odbytu II
Wycięcie hemoroidów III
Zniszczenie hemoroidów III
Drenaż przez okolicę krocza III
Wycięcie zatoki włosowej III

INNE NARZĄDY JAMY BRZUSZNEJ 
Nazwa procedury Klasa

Przeszczep wątroby I
Częściowe wycięcie wątroby I
Usunięcie zmiany  wątroby I
Nacięcie wątroby III
Endoskopowa operacja wątroby z użyciem laparoskopu II
Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na naczyniach wątrobowych II
Wycięcie pęcherzyka żółciowego II
Zespolenie pęcherzyka żółciowego II
Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego II
Nacięcie pęcherzyka żółciowego III
Przezskórna terapeutyczna operacja pęcherzyka żółciowego III
Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego II
Usunięcie zmiany dróg żółciowych II
Zespolenie przewodu wątrobowego I
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego II
Operacja naprawcza przewodu żółciowego II
Nacięcie przewodu żółciowego II
Przezdwunastnicza plastyka zwieracza brodawki Vatera metodą otwartą II
Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera metodą otwartą II
Endoskopowe nacięcie zwieracza Oddiego III
Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego III
Endoskopowe operacje przewodu trzustkowego III
Przezskórna rewizja połączenia przewodu żółciowego III
Przezskórna implantacja protezy przewodu żółciowego III
Operacja w zakresie przewodu żółciowego poprzez dren T (Kehra) III
Przeszczep trzustki I
Całkowite wycięcie trzustki I
Wycięcie głowy trzustki I
Usunięcie zmiany trzustki II
Zespolenie przewodu trzustkowego I
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Otwarty drenaż zmiany trzustki II
Nacięcie trzustki II
Całkowite wycięcie śledziony II

SERCE
Nazwa procedury Klasa

Przeszczep płuc i serca I
Korekcja całkowita tetralogii Fallota I
Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego (op. Mustarda) I
Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żylnego I
Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowo- komorowej I
Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej I
Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej I
Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniętym sercu II
Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody serca I
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału zastawkowego I
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego rodzaju I
Plastyka przedsionka serca I
Walwuloplastyka mitralna I
Walwuloplastyka aortalna I
Plastyka zastawki trójdzielnej I
Plastyka zastawki tętnicy płucnej I
Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca I
Rewizja plastyki zastawki serca I
Otwarta walwulotomia I
Zamknięta walwulotomia I
Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca II
Usunięcie zwężenia struktur związanych z zastawkami serca I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły odpiszczelowej I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą allograftu I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy I
Pomostowanie t. wieńcowej z t. piersiową wewnętrzną I
Otwarta koronaroplastyka I
Przezskórna balonowa angioplastyka tętnicy wieńcowej ze wszczepieniem 
stentu II

Otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego serca I
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

NACZYNIA TĘTNICZE ORAZ ŻYLNE
Nazwa procedury Klasa

Otwarta operacja złożonych wad wielkich naczyń I
Otwarta operacja zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego I
Przezskórna operacja dotycząca wad wielkich naczyń I
Zespolenie aortalno -płucne z użyciem wstawki naczyniowej I
Zespolenie podobojczykowo - płucne z użyciem wstawki naczyniowej I
Operacja naprawcza tętnicy płucnej I
Przezskórna operacja tętnicy płucnej II
Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego I
Wycięcie tętniaka aorty ze wskazań nagłych I
Wymiana aortalnej protezy naczyniowej I
Plastyka aorty I
Przeznaczyniowa operacja aorty II
Rekonstrukcja tętnicy szyjnej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej II
Operacja tętniaka tętnicy mózgu I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy mózgowej II
Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy podobojczykowej II
Rekonstrukcja tętnicy nerkowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy nerkowej II
Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej I
Przeznaczyniowa operacja gałęzi trzewnych aorty brzusznej II
Operacja tętniaka tętnicy biodrowej ze wskazań nagłych I
Rekonstrukcja tętnicy biodrowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy biodrowej II
Operacja tętniaka tętnicy udowej ze wskazań nagłych I
Rekonstrukcja tętnicy udowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy udowej III
Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy III
Wycięcie innej tętnicy III
Operacja naprawcza innej tętnicy III
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna innych tętnic  III
Zespolenie tętniczo-żylne III
Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej I
Wytworzenie zastawki  żyły obwodowej III
Usunięcie skrzepliny z żyły metodą otwartą III
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna naczynia żylnego III

UKŁAD MOCZOWY
Nazwa procedury Klasa

Przeszczep nerki II
Całkowite wycięcie nerki II
Częściowe wycięcie nerki II
Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą II
Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą II
Nacięcie nerki II
Usunięcie kamienia z nerki metodą endoskopową III
Operacja nerki przez nefrostomię III
Wycięcie moczowodu II
Wytworzenie przetoki moczowodowej II
Reimplantacja moczowodu II
Operacja naprawcza moczowodu II
Nacięcie moczowodu II
Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop II
Terapeutyczna operacja moczowodu przez ureteroskop III
Operacja w zakresie ujścia moczowodu III
Całkowite wycięcie pęcherza moczowego I
Częściowe wycięcie pęcherza moczowego II
Powiększenie pęcherza II
Operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej III
Usunięcie zmiany pęcherza metodą endoskopową II
Endoskopowa operacja zwiększająca pojemność pęcherza III
Brzuszno-pochwowa plastyka ujścia pęcherza u kobiety II
Brzuszna plastyka ujścia pęcherza u kobiety II
Przezpochwowa operacja ujścia pęcherza u kobiety II
Terapeutyczna endoskopowa operacja ujścia pęcherza u kobiety III
Wycięcie prostaty metodą otwartą II
Endoskopowa operacja w obrębie ujścia pęcherza moczowego  
u mężczyzny III

Wycięcie cewki moczowej II
Operacja naprawcza cewki moczowej II
Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej III
Operacja w zakresie ujścia cewki moczowej III

NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
Nazwa procedury Klasa

Usunięcie moszny III
Obustronne wycięcie jąder II
Usunięcie zmiany jądra III
Obustronne sprowadzenie jąder II
Protezowanie jądra III
Operacja wodniaka jądra III
Operacja najądrza III
Wycięcie nasieniowodu III
Operacja naprawcza powrózka nasiennego II
Operacja żylaków powrózka nasiennego III
Operacja pęcherzyków nasiennych II
Amputacja prącia II
Usunięcie zmiany  prącia III
Operacja plastyczna prącia III
Protezowanie prącia III
Operacja napletka III

ŻEŃSKI UKŁAD ROZRODCZY 
Nazwa procedury Klasa

Operacja  łechtaczki III
Operacja gruczołu Bartholina III
Wycięcie sromu II
Wycięcie zmiany sromu III
Operacja naprawcza w obrębie sromu III
Nacięcie kanału pochwy ( nie dotyczy nacięcia podczas porodu ) III
Wycięcie pochwy III
Nacięcie zrostów pochwy III
Usunięcie zmiany pochwy III
Operacja plastyczna pochwy III
Plastyka wypadniętej pochwy połączona z resekcją szyjki macicy III
Plastyka sklepienia pochwy III
Operacja w obrębie zatoki Douglase’a III
Wycięcie szyjki macicy III
Zniszczenie zmiany  szyjki macicy 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
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Częściowe wycięcie jajnika III
Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika III
Operacja naprawcza jajnika III
Pobranie komórki jajowej III
Operacja endoskopowa dotycząca jajnika III
Operacja więzadła szerokiego macicy III
Operacja innego więzadła macicy III

SKÓRA
Nazwa procedury Klasa

Odległy przeszczep płata skórno-mięśniowego II
Odległy przeszczep płata skórno-powięziowego III
Odległy przeszczep uszypułowanego płata skórnego III
Przeszczep płata skóry owłosionej   III
Przeszczep płata skórnego z  unerwieniem II
Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego III
Miejscowy przeszczep płata skórno-mięśniowego III
Miejscowy przeszczep płata skórno-powięziowego III
Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną, płata skóry III
Przeszczep płata śluzówki III
Siatkowy autoprzeszczep skóry III
Przeszczep śluzówki III
Przeszczepienie innej tkanki do skóry III
Wprowadzenie ekspandera pod skórę III
Rewizja ekspandera w tkance podskórnej III

TKANKI MIĘKKIE
Nazwa procedury Klasa

Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej II
Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej II
Wycięcie opłucnej metodą otwartą II
Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu endoskopu III
Operacja naprawcza pękniętej przepony I
Proste wycięcie worka przepukliny pachwinowej III
Pierwotna plastyka przepukliny pachwinowej III
Plastyka nawrotowej przepukliny pachwinowej II
Pierwotna plastyka przepukliny udowej III
Plastyka nawrotowej przepukliny udowej II
Plastyka przepukliny pępkowej III
Pierwotna plastyka przepukliny w bliźnie pooperacyjnej III
Plastyka nawrotowej przepukliny w bliźnie pooperacyjnej II
Plastyka przepukliny ściany jamy brzusznej o innym umiejscowieniu III
Operacja dotycząca pępka III
Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą 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
Operacja kaletki 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 zmiany węzła chłonnego III
Operacja przewodu limfatycznego II
Operacja dotycząca kieszonki skrzelowej III

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 I

Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa szyjnego II
Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy I
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy I
Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa lędźwiowego I
Operacja odbarczająca  inne części kręgosłupa II
Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego I
Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego I
Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego I
Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego I
Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego III
Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego II
Wycięcie niesprecyzowanego krążka międzykręgowego III
Pierwotne usztywnienie (artrodeza)  stawu kręgosłupa szyjnego I
Pierwotne usztywnienie (artrodeza)  innego stawu kręgosłupa II
Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa II
Korekcja deformacji kręgosłupa za pomocą wszczepianych urządzeń 
mechanicznych I

Usunięcie zmiany  kręgosłupa II
Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą otwartą II
Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą otwartą II
Całkowita rekonstrukcja kciuka II
Całkowita rekonstrukcja przodostopia II
Całkowita rekonstrukcja tyłostopia II
Operacyjne umieszczenie endoprotezy kości II
Całkowite wycięcie kości III
Wycięcie kości ektopowej III
Usunięcie zmiany nowotworowej kości II
Otwarte chirurgiczne złamanie kości II
Kątowe okołostawowe rozdzielenie kości II
Rozdzielenie trzonu kości II
Rozdzielenie kości stopy III
Drenaż kości III
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

Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady kości III
Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego z użyciem cementu II
Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez użycia cementu II
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem cementu II
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego bez użycia cementu II
Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów z użyciem cementu II
Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów bez użycia cementu II
Protezowanie głowy kości udowej z użyciem cementu II
Protezowanie głowy kości udowej bez użycia cementu II
Protezowanie głowy kości ramiennej z użyciem cementu II
Protezowanie głowy kości ramiennej bez użycia cementu II
Protezowanie stawu innej kości z użyciem cementu III
Protezowanie stawu innej kości bez użycia cementu III
Usztywnienie (artrodeza) stawów palucha III
Usztywnienie (artrodeza)  innego stawu z przeszczepem kostnym 
zewnątrzstawowym III

Usztywnienie (artrodeza)  innego stawu z innym przeszczepem kostnym III
Korekcja usztywnienia (artrodezy)  innego stawu III
Przywrócenie ruchomości usztywnionego stawu II
Pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu II
Wtórne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu metodą otwartą III
Operacja torebki maziowej metodą otwartą II
Operacja chrząstki półksiężycowatej metodą otwartą II
Protezowanie ścięgna II
Wzmocnienie ścięgna protezą III
Operacja stabilizująca staw metodą otwartą II
Uwolnienie przykurczu stawu III
Operacja struktur okołostawowych palucha III
Terapeutyczna endoskopia chrząstki półksiężycowatej II
Terapeutyczna endoskopia innych chrząstek stawowych III
Terapeutyczna endoskopia  innych struktur stawowych III
Terapeutyczna endoskopia stawu kolanowego III
Terapeutyczna endoskopia innego stawu II

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


