7. Таблиця оцінки хірургічних операцій в результаті Нещасного випадку
Опис хірургічних операцій

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА:
Резекція кишки
Розтин черевної порожнини з метою діагностики або
видалення через розріз одного або більше органів, крім
зазначеного вище (якщо за одне втручання проводяться дві
або більше хірургічних операцій, страхова виплата
здійснюється тільки за одну)
АМПУТАЦІЯ:
Будь-якого пальця руки або ноги
Кисті, руки або стопи на рівні гомілки
Верхньої або нижньої кінцівки
Стегна на рівні кульшового суглоба
ГРУДНА КЛІТКА:
Повна торакопластика
Видалення легені (пневмонектомія) або її частини
Розтин грудної порожнини з метою діагностики або
лікування, крім пункції
Видалення гною, крім пункції
Штучний пневмоторакс
Бронхоскопія:
- діагностична
- під час операції, виключаючи біопсію

Максимальний
розмір Страхових
Виплат (у % від
Страхової Суми)
70%

50%

10%
20%
40%
70%

100%
70%
30%
10%
10%
10%
20%

ВУХО:
Розтин барабанної перетинки вуха (парацентез)
Фенестрація, однієї або обох сторін

5%
100%

СТРАВОХІД:
Операція з усунення стриктури
Використання ендоскопа (не більше 3-х разів на рік)

40%
10%

ОКО:
Відшарування сітківки – множинний синтез
Видалення очного яблука (енуклеація)

100%
30%

ПЕРЕЛОМИ:
a) Лікування простих переломів (без операції):
Ключиці, плечового суглоба, чи передпліччя (одна кістка)
Передплюсневих та плюсневих кісток, крижів або куприка
Стегнової кістки
Гомілки (одна кістка) або плеча

15%
10%
40%
25%

Пальців руки чи ноги, кожного, або ребра
Передпліччя – дві кістки, наколінка, або таза (без
витягнення)
Гомілки, дві кістки
Щелепи, нижньої
Зап’ястка, метазап’ястка, носа, ребер – два або більше, чи
грудини
Таза з витягненням
Хребців, поперечні відростки, кожного
Хребців, компресійний перелом, один або більше
Зап’ястка

5%
20%
30%
20%
10%
30%
5%
40%
10%

б) Лікування складних та відкритих переломів:
Для складних переломів зазначені вище частки
збільшуються у 1,5 рази.
Для переломів, які вимагають хірургічного втручання
(включаючи співставлення або остеосинтез), зазначені
вище частки подвоюються, але максимальна виплата не
повинна перевищувати 100%
СЕЧО-СТАТЕВА СИСТЕМА:
Видалення нирки
Фіксація нирки
Операція на сечоводі з розрізом
Операція на уретрі з розрізом
Орхидектомія або епідідімектомія

70%
70%
30%
15%
25%

КИЛА:
Оперування:
- однієї
- подвійної

30%
50%

СУГЛОБИ ТА ВИВИХИ
Розтин суглоба при захворюванні або порушенні функції,
крім зазначеного нижче та пункції
Розтин плечового, ліктьового, кульшового або колінного
суглоба, крім пункції
Видалення, фіксація оперативним шляхом, дезартикуляція
або артропластика на:
- плечовому, кульшовому суглобі або хребті
- колінному, ліктьовому, променево-зап’ясному або
гомілковостопному суглобі
Вивих (лікування без операції):
- кожного пальця кисті або стопи
- плечового, ліктьового, променево-зап’ясного або
гомілковостопного суглоба
- нижньої щелепи
- кульшового або колінного суглоба, крім наколінка
- наколінка

15%
40%

75%
30%
5%
15%
5%
20%
5%

- ушкодження зв’язок променево-зап’ясного або
гомілковостопного суглоба, що вимагає фіксації гіпсовою
пов’язкою
Для вивихів, які вимагають хірургічного втручання,
максимальна сума відшкодування розраховується у
подвійному розмірі від сум, зазначених вище
ОПІКИ:
Опіки шкіри ІІ та ІІІ ступенів з ураженням 27% площі
поверхні тіла або більше
Опіки шкіри ІІ та ІІІ ступенів з ураженням від 18% до 27%
площі поверхні тіла
Опіки шкіри ІІ та ІІІ ступенів з ураженням від 9% до 18%
площі поверхні тіла
Опіки шкіри ІІ та ІІІ ступенів з ураженням від 4,5% до 9%
площі поверхні тіла
НІС:
Черезносова операція на носових пазухах
Конхнектомія
ПУНКЦІЯ:
- черевної порожнини
- плевральної порожнини або сечового міхура, крім
катетеризації
- барабанної перетинки, гідроцеле, суглобів або
спинномозкова

10%

100%
60%
30%
16%

15%
10%
10%
5%
5%

ПРЯМА КИШКА:
Нориця
Тріщина
Інша операція на прямій кишці з розтином

15%
5%
20%

ЧЕРЕП:
Операція з розрізом на порожнині черепа, крім трепанації та
пункції
Видалення кістки, трепанація або декомпресія

100%
30%

ГОРЛО:
Діагностична ларингоскопія

5%

