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Załącznik nr 4 Katalog Rozszerzony Metod Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego 
„Warta Dla Ciebie i Rodziny”

Lp. Metoda leczenia specjalistycznego ubezpieczonego 
(w nawiasie procent sumy ubezpieczenia)

1. ablacja (100%) Za ablację uważa się zabieg kardiologiczny przeprowadzany przy użyciu prądu 
o częstotliwości radiowej, który ma na celu usunięcie ogniska będącego źródłem 
zaburzeń rytmu serca. Za ablację uważa się również metodę usunięcie ogniska 
będącego źródłem zaburzeń rytmu serca przy użyciu niskiej temperatury (tzw. 
krioablację punktową albo balonową).

2. wszczepienie kardiowertera/
defi brylatora (100%)

Za wszczepienie kardiowertera/defi brylatora uważa się metodę leczenia chorych 
z poważnymi zaburzeniami rytmu serca oraz chorych po epizodach nagłego zatrzymania 
krążenia polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego 
wyposażonego w funkcję detekcyjną, defi brylacyjną i stymulacyjną.

3. wszczepienie rozrusznika 
serca (stymulatora serca, 
kardiostymulatora) (100%)

Za wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) uważa 
się metodę leczenia stosowaną u chorych z zaburzeniami rytmu serca (bradyarytmia) 
polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego 
pobudzającego czynność elektryczną serca za pomocą prądu elektrycznego.

4. chemioterapia (100%) Za chemioterapię uważa się metodę ogólnoustrojowego (leczenie systemowe) leczenia 
choroby nowotworowej preparatami chemioterapeutycznymi, droga podania i rodzaj leku 
muszą być zastosowane według aktualnie obowiązujących schematów leczenia chorób 
nowotworowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków leczenia 
hormonalnego nawet ze wskazań onkologicznych.

Za preparaty chemioterapeutyczne uważa się również leki z grupy L03 (leki 
immunostymulujące) oraz z grupy L04 (leki immunosupresyjne).

5. radioterapia (100%) Za radioterapię uważa się metodę stosowaną w onkologii polegającą na zastosowaniu 
promieniowania jonizującego w celu leczenia chorób nowotworowych.

6. terapia interferonowa 
(100%)

Za terapię interferonową uważa się metodę leczenia przewlekłego wirusowego 
zapalenia wątroby typu C polegającą na zastosowaniu interferonu podawanego drogą 
pozajelitową.

7. dializoterapia (100%) Za dializoterapię uważa się metodę leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej 
niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej.

8. wertebroplastyka przy 
leczeniu naczyniaka 
kręgosłupa (50%)

Za wertebroplastyk uważa się zabieg polegający na wstrzyknięciu do zmienionego 
chorobowo trzonu kręgu cementu kostnego w celu leczenia naczyniaka kręgosłupa.


