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Wykaz Procedur
WYCENA DLA:
PRZEWIDYWANY TERMIN ZABIEGU:
PŁATNIK:

Wojciech Kasprzyk
Do ustalenia
FFS

Koszty Szpitalne
Pobyt na oddziale Ortopedycznym:
Koszty bloku operacyjnego:
Koszty znieczulenia i anastezjologii
Koszty sali po operacyjnej

3 Dni
5 Godzin

Transfer ścięgna FCU obustronie
Uwolnienie nerwu pośrodkowego obustronie
Uwolnienie nerwu łokciowego obustronie
Uwolnienie nerwu łokciowego obustronie
Fasciotomia powięzi przedramienia obustronie
Osteoplastyka ze skróceniem kości łokciowej obustronie
Zespolenie płytą LCP obustronie
Tymczasowa artrodeza stawu nadgarstkowego obustronie
Hemiepifizjodeza bliższego końca kości piszczelowej lewej i prawej
Epifizjodeza bliższego końca kości strzałkowej lewej i prawej

25 119,16 zł
Leki oraz badania kontrolne:
Rehabilitacja przyłóżkowa:
Implanty medyczne:

1 829,01 zł
502,91 zł
24 564,00 zł

Koszty zespołu szpitalnego
Anastezjolog
Technik Radiologii
Zespół bloku operacyjnego
Zespól sali POP

30h Terapii Indywidualnej

wliczone
wliczone
wliczone
wliczone

RAZEM

Wizyty Kontrolne
Badania RTG

RAZEM

360 330,92 zł

52 015,08 zł

KOSZT CAŁKOWITY:

412 346,00 zł

Ten kosztorys został sporządzony w oparciu o informacje dostępne w momencie jego sporządzenia. Proszę pamiętać, że opłaty szpitalne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, a dodatkowe opłaty mogą być
niewliczone do tego kosztorysu; jednakże wszystkie opłaty znajdą się na Państwa końcowym rachunku. W razie gdyby kosztorys przekraczał aktualne opłaty, refundacja będzie dokonana natychmiast.
Odwrotnie, jeżeli opłaty przekroczą kosztorys pacjent, rodzice lub opiekun prawny poniesie / poniosą odpowiedzialność za wszystkie dodatkowe opłaty. Ten kosztorys pokrywa tylko te elementy, które są
wymienione powyżej, oprócz pewnych innych przypadkowych opłat, takich jak, ograniczone usługi transportowe do i ze szpitala dla celów leczniczych, wraz z innymi pewnymi przypadkowymi opłatami. Celam
zarezerwowania sali operacyjnej należy wpłacić 20% kosztu szacunkowy a ostateczną kwotę należy uiścić na miesiąc przed zabiegiem operacyjnym. Akceptowane formy płatności to przelew bankowy w PLN. W
przypadku pytań w sprawie ustaleń dotyczących płatności lub informacji o przelewach, proszę o kontakt pod dresem e-mail kontakt@paleyeurope.com. Ten kosztorys jest ważny przez 30 dni od daty wydania.

