
 
CAŁOŚCIOWY KOSZTORYS LECZENIA  

Imię i Nazwisko Pacjenta: 
Data urodzenia: 

Skurska Julia 
01.08.2006 

Całościowy koszt indywidualnego 
leczenia operacyjnego: 

284 648,75 zł 
 

KOSZTY SZPITALNO OPERACYJNE 241 417,26 zł 
MATERIAŁY MEDYCZNE  38 881,49 zł 
POBYT NA ODDZIALE (3 doby) 4 350,00 zł 
KWALIFIKACJA PRZEDOPERACYJNA 
- kwalifikacja ortopedyczna 
- konsultacja pediatryczna 
- kwalifikacja anestezjologiczna 

w cenie zabiegu 

BADANIA LABORATORYJNE I OBRAZOWE 
W ODDZIALE 

w cenie zabiegu 

OPIEKA ANESTEZJOLOGICZNA w cenie zabiegu  
OPIEKA PEDIATRYCZNA w cenie zabiegu 
OPIEKA POOPERACYJNA  
- wizyty kontrolne 
- zmiany opatrunków 
- pooperacyjne badania RTG 

w cenie zabiegu 

TERAPIA INDYWIDUALNA (30 h) Raz dziennie przez 5 dni przez 6 tygodni 
 
Szanowni Państwo, 
 

Pragniemy zaznaczyć, że w trosce o Państwa komfort szacunkowa wycena zabiegu 
zawiera wszystkie koszty związane z zabiegiem operacyjnym jak: kontrole 
przedoperacyjne, pobyt na bloku operacyjnym, implanty i materiały wszczepialne, pobyt na 
oddziale, opieka anestezjologiczna i pielęgniarska, usprawnianie z pomocą fizjoterapeuty 
na oddziale, wszystkie badania i leki, badania radiologiczne, kontrole pooperacyjne.  

 
 

ZABIEG OPERACYJNY – WYKAZ APLANOWANYCH PROCEDUR: 
Obustronnie : Uwolnienie torebki stawów kolanowych  
Uwolnienie tylne stawów kolanowych 
Osteotomia skracająca kości udowej prawej i lewej z implantację gwoździa śródszpikowego oraz płyty   
Uwolnienie nerwu udowego 
Uwolnienie nerwu kulszowego 
Uwolnienie nerwu strzałkowego powierzchownego  
Uwolnienie nerwu strzałkowego głębokiego  
Uwolnienie nerwu strzałkowego wspólnego  
Uwolnienie poboczne zrostów w stawach kolanowych  
Uwolnienie oraz wydłużanie mięśni grupy tylnej uda  
Ewentualne wydłużanie ścięgien piętowych  
OPIEKA ANESTEZJOLOGICZNA OBEJMUJE: 



• Konsultacja anestezjologiczna kwalifikująca Pacjenta do zabiegu – pełna ankieta 
anestezjologiczna i dobór najwłaściwszej i najbezpieczniejszej metody znieczulenia. 
Instrukcje dla rodziców i pacjentów w zakresie właściwego przygotowania się do 
zabiegu. Wizyta kwalifikująca ma także na celu oswojenie małego Pacjenta 
z sytuacją leczenia szpitalnego i znieczulenia. Istnieje możliwość krótkiej wizyty 
adaptacyjnej na oddziale. 
 

• Premedykacja oraz podanie znieczulenia. 
 

• Opieka anestezjologa przed, w trakcie i po zabiegu – monitorowanie stanu Pacjenta 
aż do pełnego bezpiecznego wybudzenia. 

 

W RAMACH HOSPITALIZACJI ZAPEWNIAMY: 
• Pobyt pacjentka w sali dwuosobowej* wyposażonej w łazienkę, tv (wybór kanałów 

dostosowany do potrzeb małvch Pacjentów i ich rodziców, w tym kanały 
anglojęzczne), szafę, szafki, biurka, kącik zabaw lampki nocne, system 
przywoławczy. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w każdym pokoju 
zainstalowano klimatyzację. System sterowany jest centralnie. (*Istnieje możliwość 
zarezerwowania pobytu w pokoju jednoosobowym – za dodatkową opłatą) 
 

• Pełne wyżywienie pacjenta, z możliwością uwzględnienia w menu potrzeb osób 
o szczególnych wymaganiach/potrzebach żywieniowych, wynikających ze stanu 
zdrowia i/lub światopoglądu (np. wegetarianie, diabetycy, alergicy pokarmowi). 
 

• Zapewniamy nocleg na oddziale dla jednego opiekuna – na wygodnej rozkładanej 
sofie. Szpital zapewnia wyżywienie dla jednego opiekuna. Do dyspozycji rodziców 
jest także kącik wyposażony w kuchenkę mikrofalową, lodówkę i czajnik elektryczny. 
Na parterze szpitala znajduje się restauracja. Pobyt drugiego opiekuna oraz 
odwiedziny pacjenta możliwe są zgodnie z regulaminem szpitala w godzinach 8–22. 

 

• Całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarza dyżurnego. Farmakoterapia 
oraz badania diagnostyczne – zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

 

• Możliwość konsultacji psychologicznej oraz konsultacji z lekarzem innych 
specjalności – zgodnie z zaleceniami lekarskimi 

 

• Wizytę certyfikowanych animatorów wyspecjalizowanego w pracy z dziećmi 
w warunkach pobytu w placówce leczniczej. Terapia uśmiechem pomaga 
zapomnieć o strachu i przynosi wymierne efekty, szczególnie wtedy, gdy pacjentem 
jest dziecko. 

 

• Usprawnianie z pomocą fizjoterapeuty na oddziale. 
 

• Kontakt telefoniczny z wyznaczonym Koordynatorem Pacjenta, który pomoże 
w rozwiązaniu bieżących kwestii. 

 

W RAMACH TERAPII INDYWIDUALNEJ ZAPEWNIAMY 
• Indywidualne sesje fizjoterapii z rehabilitantem w warunkach nowocześnie 

wyposażonej sali rehabilitacyjnej lub w gabinecie. 
 

• Konkretny rodzaj ćwiczeń i zabiegów ustalany jest na bieżąco przez rehabilitanta 
w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącego. Sesje terapeutyczne dopasowane 
są do indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta. 

 

• Posługujemy się międzynarodowym metodami usprawniania: PNF, Bobath NDT, 
osteopatia, terapia manualna, terapia integracji sensorycznej. Siłą rehabilitacji Paley 
European Institute jest także jej interdyscyplinarność i całościowe podejście 
do procesu leczenia, które odbywa się przy stałej współpracy z lekarzem ortopedą 
oraz psychologiem.  
 

OPIEKA POOPERACYJNA OBEJMUJE: 



• Konieczne zmiany opatrunków 
 

• Kontrolne wizyty pooperacyjne oraz badanie RTG – w wyznaczonych przez lekarza 
prowadzącego terminach w okresie miesiąca od daty wypisu* 
 

 
*Ewentualne dodatkowe wizyty oraz badania będą płatne wg Cennika Usług PEI 
 
 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji,  
 

Zespół Paley European Institute  
  

 
Celem zarezerwowania terminu zabiegu należy wpłacić 20% kwoty z kosztorysu a ostateczną kwotę należy 
uiścić na miesiąc przed zabiegiem operacyjnym. Akceptowane formy płatności to przelew bankowy w PLN.  
 
Paley European Institute Sp z o.o.  
02-970 Warszawa 
Zapłocie 148C 
Bank Millennium S.A.  
IBAN: PL 33 1160 2202 0000 0003 5404 3808  
SWIFT: BIGBPLPW 
 
W przypadku pytań w sprawie ustaleń dotyczących płatności lub informacji o przelewach, prosimy o kontakt pod 
dresem e-mail: kontakt@paleyeurope.com. Ten kosztorys jest ważny przez 30 dni od daty wydania.  
 
KLAUZULA POUFNOŚCI: 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Paley 
European Institute Sp. z o.o., ich dalsze rozpowszechnianie, upublicznianie, powielanie publikowanie 
jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Paley European Institute Sp. z o.o. 
 
Osoba otrzymująca informacje zawarte w niniejszym dokumencie zobowiązana jest a) zachować w ścisłej 
tajemnicy wszelkie informacje  (opis i nazwy procedur, ceny, wartość usług) przekazane przez  Paley European 
Institute Sp. z o.o lub uzyskane od Paley European Institute Sp. z o.o – niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła, b) wykorzystywać informacje jedynie w celach zawarcia umowy z Paley European Institute 
Sp. z o.o; c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie 
ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania 
uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Paley European Institute sp. z o.o,; d) nie kopiować, nie 
powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części otrzymanych informacji od Paley 
European Institute Sp. z o.o; 
 

 


