
                                             

 
 
 
 

Міністерству охорони здоров’я України 
 

Розрахунок вартості лікування 
            15.06.2017 

Ім’я пацієнта Анна Пушкова 
Клініка, в якій буде 
проходити лікування 

MedicalPark Bahcelievler Hospital 

Ім’я лікаря  Prof. Kadir ACAR, MD 
Лікування Трансплантація кісткового мозку від неродинного донора 

План лікування 
  

● 90 днів в стандартній палаті, обслуговування середнім медичним персоналом, сервісні 
послуги 

● Оплата лікарям (Хірурга, асистента хірурга, анестезіолога) 
● Витрати пов’язані з перебуванням в операційній кімнаті 
● Лабораторні та радіологічні дослідження, пов’язані з процедурою (Передопераційна 

діагностика) 
● Медичне обладнання та витратні матеріали, необхідні для процедури 
● Медикаменти, які необхідні для данного лікування 
● Перебування одного супроводжуючого в палаті пацієнта 
● 60 днів амбулаторного спостереження 

 
 

Вартість лікування: 120.000 USD 

Пакет лікування не покриває;  
 
✓ Плата за госпіталізацію у випадку перебування пацієнта в клініці вище зазначених термінів 
✓ Медикаменти для лікування інших захворювань, які не пов’язані з основним діагнозом або лікування 

станів, які спричинені лікуванням до приїзду в клініку. 
✓ Особисті витрати, такі як телефонні дзвінки і т.д. 
✓ Прийом медикаментів, які призначені для прийому вдома та інші витратні матеріали 
✓ Оплата послуг в лікарні, які не входять в пакет по лікуванню основного захворювання (екстра-витрати) 

 
 

 
Додаткова інформація щодо лікування: 
 
✓ Послуга перекладача 
✓ Безкоштовний трансфер: аеропорт - готель - госпіталь 
✓ Супроводжуючий не може проживати в палаті пацієнта, коли хворий перебуває в ПІТ 
✓ Процедури, які потрібні для подальшого лікування та корегування терапії будуть оцінені після 

клінічного обстеження та оцінки стану пацієнта. 



                                             
 

 
Підпис: 
 
● Вищевказаний кошторис плану лікування передбачено і призначено тільки в якості 

керівництва, щоб допомогти вам у попередньому плануванні витрат на лікування. 
Фактичні фінальні збори можуть варіюватися в залежності від початкової розрахункової 
вартості. 

● Дана оцінка вартості не покриває зміни цін через будь-які ускладнення.  
● Пакетні ціни без урахування патології, відвідувань і спеціальних витрат. 

 
 

Я, ………………………………, з документом ознайомився і підтверджую, що  повністю зрозумів план 
лікування, політику обслуговування у MedicalPark International Patient Services, щоб зробити свої платежі 
відповідно до процедури оплати MedicalPark Hospitals Group. 

 
Прізвище та ім’я                          Підпис: 

 
 
 
 
 
 
 
назва банку Філіал IBAN номер номер 

аккаунта 
SWIFT номер 

DENİZBANK ANADOLU KURUMSAL-
9068 

TR120013400000245965700002 2459657-
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