
Nazwa procedury

Układ nerwowy
Rozległe wycięcie tkanki  
mózgowej
Wycięcie zmiany tkanki mózgowej
Stereotaktyczna ablacja tkanki 
mózgowej
Drenaż zmiany tkanki mózgowej
Wentrykulostomia
Operacja tętniaka lub naczyniaka 
mózgu ze wskazań nagłych
Wewnątrzczaszkowe przecięcie 
nerwu czaszkowego
Zewnątrzczaszkowe przecięcie lub 
zmiażdżenie nerwu czaszkowego
Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego
Operacja naprawcza nerwu 
czaszkowego
Wycięcie zmiany w oponach mózgu
Rekonstrukcja opony twardej
Kraniotomia z drenażem przestrzeni 
zewnątrzoponowej
Nacięcie opon mózgu z drenażem
Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego 
lub opon rdzeniowych
Przecięcie korzeni nerwów 
rdzeniowych (rhizotomia)
Wycięcie nerwu obwodowego
Przecięcie lub zmiażdżenie nerwu 
obwodowego
Wycięcie zmiany nerwu obwodowego 
(nerwiaka)
Sympatektomia szyjna

Układ endokrynologiczny 
oraz grUczoł sUtkowy
Usunięcie przysadki mózgowej 
przezczołowe
Wycięcie szyszynki
Całkowita resekcja tarczycy
Usunięcie przytarczyc
Wycięcie grasicy
Wycięcie nadnercza
Operacje nieprawidłowo położonej 
tkanki nadnerczy
Mastektomia całkowita sutka
Usunięcie zmiany sutka

oko
Usunięcie gałki ocznej
Usunięcie zmiany oczodołu
Rewizja protezy gałki ocznej

Nazwa procedury

Zaopatrzenie rany gałki ocznej 
i oczodołu
Nacięcie oczodołu
Rozciecie kąta szpary powiekowej
Wycięcie dużej zmiany powieki
Rekonstrukcja powieki przy pomocy 
przeszczepu
Korekcja opadania powieki
Rozdzielenie zrostu powiek
Ochronne zeszycie szpary powiekowej
Operacja gruczołu łzowego
Zespolenie dróg łzowych z jamą 
nosową
Nacięcie woreczka łzowego i dróg 
łzowych
Usunięcie mięśnia okoruchowego
Zaopatrzenie rany mięśnia 
okoruchowego
Usunięcie zmiany spojówki
Operacja naprawcza skaleczenia 
spojówki
Nacięcie spojówki
Wycięcie zmiany rogówki
Przeszczep rogówki
Operacja naprawcza rogówki
Nacięcie rogówki
Usunięcie zmiany twardówki
Zabieg naprawczy odklejenia 
siatkówki z klamrowaniem twardówki 
i wszczepem
Trepanacja twardówki z usunięciem 
tęczówki
Wycięcie tęczówki
Wytworzenie przetoki twardówki 
z usunięciem tęczówki
Nacięcie tęczówki
Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
Usunięcie soczewki po urazie
Operacja ciała szklistego
Zniszczenie zmiany siatkówki

Ucho
Nacięcie zewnętrznego przewodu 
słuchowego
Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego
Nacięcie ucha zewnętrznego
Otwarcie wyrostka sutkowatego
Plastyka błony bębenkowej z użyciem 
przeszczepu

Otwarcie ucha środkowego
Usunięcie zmiany ucha środkowego

Nazwa procedury

Operacja trąbki Eustachiusza
Operacja ślimaka
Operacja aparatu przedsionkowego

Układ oddechowy

Wycięcie nosa
Podwiązanie tętnicy przy krwotoku 
z nosa
Radykalna antrotomia (otwarcie) 
zatoki szczękowej
Operacja zatoki czołowej
Operacja zatoki klinowej
Operacja zatoki sitowej
Wycięcie gardła
Naprawcze szycie rany gardła
Wycięcie przetoki 
gardłowo-przełykowej
Usunięcie krtani
Wycięcie zmiany krtani metodą 
otwartą
Rekonstrukcja krtani
Terapeutyczna operacja krtani przy 
użyciu endoskopu
Częściowe wycięcie tchawicy
Operacja zamknięcia przetoki tchawicy
Rekonstrukcja tchawicy metodą otwartą
Tracheostomia stała
Operacja naprawcza w zakresie 
chrząstki nalewkowatej
Wycięcie oskrzela
Operacja przy pomocy endoskopu 
dolnego odcinka układu 
oddechowego metodą fiberoskopową 
(nie obejmuje fiberoskopii 
diagnostycznej, nie obejmuje 
usunięcia ciała obcego bez nacięcia)
Operacja przy pomocy 
endoskopu dolnego odcinka 
układu oddechowego metodą 
bronchoskopową (nie obejmuje 
bronchoskopii diagnostycznej, 
nie obejmuje usunięcia ciała  
obcego bez nacięcia)
Wycięcie płuca
Usunięcie zmiany tkanki płucnej 
metodą otwartą
Operacja śródpiersia metodą otwartą 
(nie obejmuje biopsji diagnostycznych)
Operacja śródpiersia przy użyciu 
endoskopu

Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia
Asystent w czasie utraty zdrowia
Wykaz operacji chirurgicznych 
Kod warunków: AUKP30

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24,  
00-133 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokość kapitału zakładowego: 
295 000 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości
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Nazwa procedury

Jama Ustna
Korekcja deformacji wargi
Usunięcie zmiany z wargi
Wycięcie języka
Wycięcie zmiany języka
Nacięcie języka
Drenaż ropnia okołomigdałkowego
Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej 
(z wyłączeniem zębów i dziąseł)
Wycięcie ślinianki
Usunięcie zmiany ślinianki
Nacięcie przewodu ślinowego
Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego 
metodą otwartą
Zamknięcie przetoki ślinowej
Poszerzenie przewodu ślinowego

górna część przewodU 
pokarmowego
Usunięcie przełyku i żołądka
Usunięcie przełyku
Wycięcie przełyku
Wycięcie zmiany przełyku metodą otwartą
Zespolenie omijające przełyk
Rewizja zespolenia przełyku
Operacja naprawcza przełyku
Wytworzenie przetoki przełykowej
Nacięcie przełyku
Operacja żylaków przełyku metodą otwartą
Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej 
metodą otwartą
Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku (nie 
obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)
Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku 
z zastosowaniem sztywnego ezofazoskopu
Usunięcie żołądka
Wycięcie żołądka
Usunięcie zmiany żołądka metodą otwartą
Operacja plastyczna żołądka
Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze bez 
usunięcia żołądka
Zespolenie żołądkowo-jelitowe
Gastrostomia
Opanowanie krwotoku i zeszycie wrzodu 
żołądka
Pyloromyotomia
Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu 
pokarmowego metodą endoskopową (nie 
obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)
Wycięcie dwunastnicy
Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą 
otwartą
Zespolenie omijające dwunastnicy
Opanowanie krwotoku i zeszycie wrzodu 
dwunastnicy
Wycięcie jelita cienkiego
Usunięcie zmiany jelita cienkiego metodą 
otwartą
Wyłonienie jelita cienkiego
Zespolenie omijające jelita cienkiego
Usunięcie zmiany jelita cienkiego przy użyciu 
endoskopu

Nazwa procedury

Wycięcie jelita krętego
Usunięcie zmiany jelita krętego metodą 
otwartą
Zespolenie omijające jelita krętego
Rewizja zespolenia jelita cienkiego
Wytworzenie illeostomii
Rewizja przetoki jelita cienkiego
Ufiksowanie jelita cienkiego
Terapeutyczna operacja jelita krętego przy 
użyciu endoskopu

dolna część przewodU 
pokarmowego
Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań 
nagłych
Usunięcie jelita grubego z odbytnicą
Usunięcie okrężnicy
Prawostronna hemikolektomia
Usunięcie poprzecznicy
Lewostronna hemikolektomia
Wycięcie esicy
Usunięcie zmiany okrężnicy metodą otwartą
Zespolenie omijające okrężnicy
Wyłonienie jelita grubego
Nacięcie okrężnicy
Ufiksowanie jelita grubego
Odprowadzenie wgłobionego jelita grubego 
metodą otwartą
Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu 
endoskopu
Endoskopowe usunięcie zmiany esicy 
z zastosowaniem sztywnego sigmoidoskopu
Wycięcie odbytnicy
Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą
Wycięcie odbytu
Usunięcie zmiany odbytu
Wycięcie ropnia odbytnicy

inne narządy Jamy brzUszneJ
Wycięcie wątroby
Usunięcie zmiany wątroby
Nacięcie wątroby
Endoskopowa operacja wątroby
Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na 
naczyniach wątrobowych
Zespolenie pęcherzyka żółciowego
Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego
Cholecystostomia
Przeskórna terapeutyczna operacja 
pęcherzyka żółciowego
Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego
Usunięcie zmiany dróg żółciowych
Zespolenie przewodu wątrobowego
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego
Operacja naprawcza dróg żółciowych metodą 
otwartą
Nacięcie przewodu żółciowego
Przezdwunastnicza plastyka zwieracza 
przewodu trzustkowego metodą otwartą
Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza 
brodawki Vatera metodą otwartą
Endoskopowe nacięcie zwieracza (Oddiego) 
i brodawki (Vatera)

Nazwa procedury

Endoskopowe wprowadzenie protezy do 
przewodu żółciowego
Endoskopowa operacja przewodu 
trzustkowego
Endoskopowy zabieg terapeutyczny dróg 
żółciowych
Przezskórna implantacja protezy przewodu 
żółciowego
Operacja w zakresie przewodu żółciowego 
poprzez dren T (Kehra)
Usunięcie trzustki
Wycięcie głowy trzustki
Usunięcie zmiany trzustki
Zespolenie trzustki i przewodu trzustkowego
Otwarty drenaż zmiany trzustki
Nacięcie trzustki
Usunięcie śledziony

serce
Zamknięcie ubytku przegrody 
międzykomorowej
Zabiegi w zakresie przegród serca na 
zamkniętym sercu
Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja 
przegrody serca
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału 
zastawkowego
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału 
innego rodzaju
Plastyka przedsionka serca
Otwarta walwulotomia
Zamknięta walwulotomia
Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca
Usunięcie zwężenia struktur związanych 
z zastawkami serca
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą 
żyły odpiszczelowej
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą 
allograftu
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą 
protezy
Pomostowanie tętnicy wieńcowej z tętnicą 
piersiową wewnętrzną
Otwarta koronaroplastyka
Przezskórna balonowa angioplastyka tętnicy 
wieńowej
Otwarta operacja układu 
bodźcoprzewodzącego serca
Wycięcie osierdzia
Wycięcie tętniaka serca
Nacięcie osierdzia

naczynia tętnicze oraz żylne
Operacja naprawcza tętnicy płucnej
Przezskórna operacja tętnicy płucnej
Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu 
aortalnego
Operacja tętniaka aorty z powodu jego 
pęknięcia metodą otwartą
Wymiana aortalnej protezy naczyniowej
Operacja tętniaka rozwarstwiającego aorty
Przeznaczyniowa operacja tętniaka aorty 
z użyciem stentu
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Nazwa procedury

Reimplantacja tętnicy szyjnej po urazie tętnicy
Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej
Operacja tętniaka tętnicy mózgu
Przeznaczyniowa operacja tętnicy mózgowej
Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy 
podobojczykowej
Rekonstrukcja tętnicy nerkowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy nerkowej
Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty 
brzusznej
Przeznaczyniowa operacja gałęzi trzewnych 
aorty brzusznej
Operacja tętniaka tętnicy biodrowej z powodu 
pęknięcia tętniaka
Rekonstrukcja tętnicy biodrowej
Przeznaczyniowa operacja tętnicy biodrowej
Operacja tętniaka rzekomego tętnicy udowej
Rekonstrukcja tętnicy udowej po urazie tętnicy
Przeznaczyniowa operacja tętnicy udowej
Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy
Wycięcie innej tętnicy
Operacja naprawcza innej tętnicy
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna 
innych tętnic
Zespolenie tętniczo-żylne
Śródbrzuszne zespolenie żylne
Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
Usunięcie skrzepliny z żyły metodą otwartą
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna 
naczynia żylnego

Układ moczowy
Usunięcie nerki
Wycięcie nerki
Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą
Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą
Nacięcie nerki metodą otwartą
Nefrostomia z usunięciem kamieni z nerki
Wycięcie moczowodu
Wytworzenie przetoki moczowodowej
Przeszczepienie moczowodu
Zeszycie uszkodzonego moczowodu
Nacięcie moczowodu
Terapeutyczna operacja moczowodu przez 
nefroskop
Terapeutyczna operacja moczowodu przez 
ureteroskop
Nacięcie ujścia moczowodu
Usunięcie pęcherza moczowego
Wycięcie pęcherza moczowego
Powiększenie pęcherza
Operacyjne wytworzenie przetoki  
pęcherzowo-skórnej
Usunięcie zmiany pęcherza metodą 
endoskopową
Endoskopowa operacja zwiększająca 
pojemność pęcherza
Radykalne usunięcie prostaty metodą otwartą
Endoskopowa operacja w obrębie ujścia 
pęcherza moczowego u mężczyzny
Wycięcie cewki moczowej
Naprawcze szycie rany cewki moczowej

Nazwa procedury

Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej
Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki 
moczowej

narządy płciowe męskie
Wycięcie moszny
Obustronne wycięcie jąder
Usunięcie zmiany jądra
Operacja wodniaka jądra
Wycięcie torbieli najądrza
Wycięcie nasieniowodu
Wycięcie pęcherzyków nasiennych
Amputacja prącia
Usunięcie zmiany prącia
Protezowanie prącia

żeński Układ rozrodczy
Operacja gruczołu Bartholina z nacięciem
Wycięcie sromu
Wycięcie zmiany sromu
Operacja naprawcza w obrębie sromu
Nacięcie kanału pochwy
Wycięcie pochwy
Nacięcie zrostów pochwy
Usunięcie zmiany pochwy
Operacja plastyczna pochwy
Wycięcie szyjki macicy z równoczesną 
plastyką pochwy
Plastyka sklepienia pochwy
Operacja w obrębie zatoki Douglas’a
Wycięcie szyjki macicy
Usunięcie macicy drogą brzuszną
Usunięcie macicy drogą przezpochwową
Usunięcie mięśniaka macicy metodą 
endoskopową
Całkowite obustronne wycięcie przydatków 
macicy
Całkowite jednostronne wycięcie przydatków 
macicy
Wycięcie jajowodu
Wszczepienie protezy jajowodu
Nacięcie jajowodu metodą endoskopową
Wycięcie jajnika
Usunięcie zmiany jajnika
Operacja naprawcza jajnika
Wycięcie zmiany jajnika metodą endoskopową
Operacje więzadła szerokiego macicy
Operacja innego więzadła macicy

skóra
Odległy przeszczep płata 
skórno-mięśniowego
Odległy przeszczep płata 
skórno-powięziowego
Odległy przeszczep uszypułowanego płata 
skórnego
Przeszczep płata skórnego z unerwieniem
Miejscowy przeszczep płata 
skórno-mięśniowego
Miejscowy przeszczep płata 
skórno-powięziowego
Miejscowy przeszczep uszypułowanego 
tkanką podskórną, płata skóry

Nazwa procedury

Przeszczep płata śluzówki
Siatkowy autoprzeszczep skóry
Przeszczep śluzówki
Przeszczepienie innej tkanki do skóry
Wprowadzenie ekspandera pod skórę
Rewizja ekspandera w tkance podskórnej

tkanki miękkie
Wycięcie ściany klatki piersiowej
Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej
Wycięcie opłucnej metodą otwartą
Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu 
endoskopu
Operacja naprawcza pękniętej przepony
Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą
Drenaż otwarty jamy otrzewnej
Operacja dotycząca sieci
Operacja dotycząca krezki jelita cienkiego
Operacja dotycząca krezki okrężnicy
Operacja wewnętrznej przepukliny brzusznej
Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej
Przeszczep powięzi
Wycięcie powięzi brzucha
Usunięcie zmiany powięzi
Wycięcie ścięgna
Pierwotna operacja naprawcza ścięgna
Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
Przeszczep mięśnia
Wycięcie mięśnia
Operacja naprawcza mięśnia (nie dotyczy 
prostego szycia mięśnia)
Uwolnienie przykurczu mięśnia
Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych
Drenaż węzła chłonnego
Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego

kości oraz stawy
Operacja naprawcza czaszki
Otwarcie czaszki
Wycięcie kości twarzy
Nastawienie złamania szczęki metodą otwartą
Nastawienie złamania innych kości twarzy 
metodą otwartą
Wycięcie żuchwy
Nastawienie złamania żuchwy metodą otwartą
Rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego
Pierwotna operacja odbarczająca 
kręgosłup szyjny
Korekcja po operacji odbarczenia 
kręgosłupa szyjnego
Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup 
lędźwiowy (nie obejmuje wycięcia krążka 
międzykręgowego kręgosłupa)
Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa 
lędźwiowego
Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa
Korekcja po wycięciu krążka 
międzykręgowego kręgosłupa szyjnego
Korekcja po wycięciu krążka 
międzykręgowego kręgosłupa piersiowego
Korekcja po wycięciu krążka 
międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego
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Nazwa procedury

Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu 
kręgosłupa szyjnego
Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego 
stawu kręgosłupa
Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa
Usunięcie zmiany  
kręgosłupa
Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą 
otwartą
Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą 
otwartą
Drenaż kości

Nazwa procedury

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości 
ze stabilizacją wewnętrzną
Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości 
ze stabilizacją zewnętrzną
Pierwotne otwarte nastawienie 
przezstawowego złamania kości
Zamknięte nastawienie złamania kości  
ze stabilizacją wewnętrzną
Zamknięte nastawienie złamania kości 
z przezskórną stabilizacją zewnętrzną
Operacyjna stabilizacja oddzielonej  
nasady kości

Nazwa procedury

różne
Amputacja kończyny górnej 
na wysokości 
ramienia
Amputacja ręki na wysokości  
nadgarstka
Amputacja kończyny dolnej 
na wysokości uda
Amputacja kończyny dolnej 
na poziomie podudzia 
i stopy
Amputacja palucha


