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ZAŁĄCZNIK NR 4 

WYSTĄPIENIE U UBEZPIECZONEGO  
POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH

RODZAJ PRZEPROWADZANEGO  
ZABIEGU OPERACYJNEGO

POWIKŁANIE POOPERACYJNE BĘDĄCE  
NASTĘPSTWEM PRZEPROWADZANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO

KATEGORIA 
POWIKŁANIA

Operacja usunięcia przepukliny brzusznej – zabieg 
operacyjny przeprowadzany metodą klasyczną lub 
laparoskopową, mający na celu usunięcie istniejącego 
worka przepukliny

•  usunięcie jądra 
• przecięcie tętnicy jądrowej 
• uszkodzenie tętnicy udowej 
• obrzęk niedokrwienny kończyny
• pełnościenne uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego 
• pełnościenne uszkodzenie pęcherza moczowego

A
A
A
A
A
A

Usunięcie tarczycy – zabieg operacyjny polegający na 
całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu

•  porażenie jednej lub obu strun głosowych powodujące trwającą powyżej trzech 
miesięcy dysfunkcję narządu głosu B

Usuniecie żylaków kończyn dolnych – zabieg operacyj-
ny polegający na usunięciu żylakowato zmienionych 
żył powierzchownych kończyn dolnych

•  utrzymujące się powyżej trzech miesięcy uszkodzenie tętnicy udowej z upośledze-
niem ukrwienia kończyny 

•  utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia nerwu strzałkowego

B

B

Usunięcie żylaków odbytu – zabieg operacyjny 
polegający na usunięciu żylakowato zmienionych żył 
okolicy odbytu

•  nietrzymanie stolca B

Zabiegi operacyjne przeprowadzane  
na jelicie grubym

•  pełnościenne uszkodzenie moczowodu
•  pełnościenne uszkodzenie pęcherza moczowego
•  całkowite rozejście się rany pooperacyjnej z wypadnięciem trzewi 
•  rozejście się zespolenia jelitowego
•  wyłonienie sztucznego odbytu
•  pełnościenne uszkodzenie ściany dwunastnicy

A
A
B
B
B
A

Zabiegi operacyjne przeprowadzone w zakresie jamy 
brzusznej

•  jatrogenne usunięcie śledziony
•  uszkodzenie dróg żółciowych z założeniem drenażu

A
A

Usunięcie tętniaka tętnicy głównej – zabieg operacyj-
ny polegający na usunięciu nieprawidłowo zmienione-
go odcinka ściany tętnicy

•  martwica jelita z założeniem sztucznego odbytu
•  niedokrwienne uszkodzenie rdzenia kręgowego wraz z wystąpieniem utrzymują-

cych się powyżej trzech miesięcy niedowładem lub porażeniem kończyny dolnej

B

B

Operacyjne leczenie kamicy układu moczowego – 
zabieg operacyjny polegający na chirurgicznym  
usunięciu złogu z nerki lub dróg moczowych

•  uszkodzenie tętnicy nerkowej 
•  uszkodzenie moczowodu z przetoką moczową

B
B

Operacyjne usunięcie gruczolaka stercza – zabieg 
operacyjny polegający na usunięciu gruczolaka ster-
cza poprzez powłoki brzuszne

•  nietrzymanie moczu (nie dotyczy następstw radykalnego usunięcia stercza), 
utrzymujące się powyżej trzech miesięcy 

A

Elektroresekcja gruczolaka stercza – endoskopowy 
zabieg operacyjny, polegający na chirurgicznym usu-
nięciu części gruczołu przy użyciu energii elektrycznej

•  pełnościenne uszkodzenie pęcherza moczowego A

Usunięcie macicy, usunięcie przydatków, usunięcie 
mięśniaków macicy – zabieg operacyjny polegający 
na usunięciu macicy, przydatków lub mięśniakowato 
zmienionych fragmentów mięśniówki macicy przepro-
wadzony przez powłoki brzuszne lub metodą laparo-
skopową

•  pełnościenne uszkodzenie ściany pęcherza moczowego
•  pełnościenne uszkodzenie ściany moczowodu
•  powstanie przetoki moczowodowo-pochwowej
•  powstanie przetoki pęcherzowo-macicznej
•  przebicie jamy macicy z koniecznością operacyjnego otwarcia jamy brzusznej

A
A
B
B
B

Cięcie cesarskie – zabieg operacyjny polegający na 
zabiegowym zakończeniu porodu poprzez nacięcie 
powłok brzusznych i macicy oraz ręcznym wydobyciu 
płodu

•  przetoka pęcherzowo-maciczna B

Operacje ortopedyczne – zabiegi operacyjne przepro-
wadzone na tkance kostnej

•  utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia jednego ze wskaza-
nych nerwów: nerwu strzałkowego, kulszowego bądź promieniowego

• zator tłuszczowy powodujący ostry zespół niewydolności płucnej

B

B

Operacje torakochirurgiczne – zabiegi operacyjne 
przebiegające z otwarciem jamy opłucnej

•  utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia  
nerwu przeponowego B

Kardiochirurgiczne zabiegi operacyjne •  tamponada serca 
•  rozejście się mostka
•  blok całkowity wymagający implantacji układu symulującego serca na stałe
•  wyprucie się implantowanej sztucznej zastawki

B
B
B
B

Operacje okulistyczne – zabiegi operacyjne przepro-
wadzane wewnątrz gałki ocznej

•  krwotok wypierający w trakcie zabiegu operacyjnego na gałce ocznej, skutkują-
cy trwałą utratą widzenia w tym oku

•  zaćma wtórna jako powikłanie operacji wewnątrzgałkowych

B

A


