SEZNAM

ZHOUBNÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Níže naleznete seznam zhoubných nádorových onemocnění a následných
událostí s podmínkami, které musí být splněny, abychom mohli poskytnout pojistné
plnění (nebo jeho navýšení) z připojištění pro případ zhoubných nádorových
onemocnění (ZNO1, ZNO2). Je velmi důležité, aby byly splněny opravdu všechny
uvedené podmínky.
Diagnózou rozumíme diagnózu stanovenou podle MKN-10 aktuálně
doporučenými lékařskými postupy. Diagnózu musí stanovit lékař s onkologickou
specializací a je nutné ji doložit výsledky vyšetření provedených objektivními
vyšetřovacími metodami. Rovněž operační zákroky a léčba musí být provedeny
lékařem s příslušnou specializací na základě doporučení lékaře s onkologickou
specializací.
Pokud je to zřejmé, uvádíme jen to, za co pojistné plnění poskytneme, nikoli to, za
co pojistné plnění neposkytneme. Co tím myslíme? Je samozřejmé, že pokud má
být zhoubným nádorovým onemocněním zasažen nějaký orgán, nevztahuje se
pojistné krytí na zhoubné nádorové onemocnění jiného orgánu. Stejně tak je jasné,
že pokud má být zákrok proveden z léčebných důvodů, nevztahuje se pojistné
krytí na zákrok provedený pouze z diagnostických důvodů a podobně.
Zhoubné nádorové onemocnění
Rakovina in situ
Stanovení diagnózy zhoubného novotvaru nosohltanu,
plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva, konečníku, řiti,
močového měchýře, prsu, vaječníku, vejcovodu, dělohy,
Objeveno
děložního čípku, pochvy, vulvy, varlete nebo penisu, pokud:
včas
• je prokázána jeho přítomnost histologicky s
hodnocením TisN0M0 podle mezinárodně uznávané
patologickoanatomické klasifikace WHO a
• je odstranitelný bez další onkologické léčby.
Rakovina
Stanovení diagnózy zhoubného novotvaru, pokud:
• je prokázána jeho přítomnost histologicky.
Za rakovinu považujeme také zhoubný novotvar mízní
nebo krvetvorné tkáně.
Diagnóza
Za rakovinu nepovažujeme zhoubné nádorové
onemocnění kůže (s výjimkou melanomu a
melanoblastomu), první stádium Hodgkinovy choroby,
nerozvinuté maligní změny ani novotvar in situ
odstranitelný bez další onkologické léčby.

Následná událost
Chirurgická léčba
Provedení operačního zákroku za účelem odstranění (části)
nádoru z důvodu léčby rakoviny nebo z důvodu komplikací
souvisejících s rakovinou, pokud:
Operace
• je zákrok proveden nejpozději do 5 let po stanovení
diagnózy rakoviny a
• je proveden v celkové anestezii v přítomnosti
anesteziologa.

25 %

Transplantace
Provedení transplantace jakéhokoli orgánu (včetně kostní
dřeně nebo kmenových buněk) z důvodu léčby rakoviny
nebo z důvodu komplikací souvisejících s rakovinou, pokud:
• je transplatace provedena nejpozději do 5 let po
stanovení diagnózy rakoviny.
Za následnou událost považujeme také, pokud bude
pojištěný zařazen na čekací listinu pro transplantaci
jakéhokoli orgánu.

15 %

Chemoterapie, imunoterapie, biologická léčba,
hormonální léčba
Zahájení chemoterapie, imunoterapie, biologické nebo
hormonání léčby z důvodu léčby rakoviny, pokud:
• je léčba zahájena nejpozději do 5 let po stanovení
diagnózy rakoviny.

25 %

Ozařování

Radioterapie
Zahájení léčby rakoviny řízeným ionizujícím zářením, pokud:
• je léčba zahájena nejpozději do 5 let po stanovení
diagnózy rakoviny.

25 %

Zotavování

Rekonvalescence
Žádost pojištěného o poskytnutí prostředků
na rekonvalescenci kdykoli po stanovení diagnózy rakoviny
(nejpozději však do 10 let).

10 %

Multiplicitní nádor
Stanovení diagnózy nejméně jednoho zhoubného novotvaru
splňujícího výše uvedenou definici rakoviny, pokud:
• je odlišný od již diagnostikovaného zhoubného
novotvaru a
• diagnóza je stanovena nejpozději do 5 let po stanovení
diagnózy rakoviny, která byla pojistnou událostí.
Za následnou událost nepovažujeme recidivu zhoubného
novotvaru ani další nádorová ložiska jednoho zhoubného
novotvaru (třeba tzv. metastázy).

40 %
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Dožití se 10 let od stanovení diagnózy rakoviny.
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