Nazwisko: MYSZKA, NIKODEM
Data urodzenia: 30-11-2011
Data badania: 11/22/2018
Lekarz: David S. Feldman, MD

Konsultacja nowego pacjenta
Historia obecnej choroby:
Nikodem to 7 letni chłopiec z syndromem VACTERL. VACTERL spowodował u niego atrezję przełyku
numer 1. Miał zwężenie zastawki aortalnej i przeszedł operację, najpierw bezinwazyjną, minimalnie
inwazyjną a następnie przeszedł operację zastawki aortalnej. Miał również leczony skręt jelita
cienkiego. Miał zaburzenie czynności nerki spowodowane lekami, ale obecnie jego głównym
problemem jest poważna kifoskolioza z kręgiem połowicznym po prawej stronie T10 i L1, która nie
była leczona.
Badanie fizyczne:
Podczas badania okazało się, że chłopiec ma problemy z oddychaniem. Na pewno kiedy oddycha ma
szmery górnych dróg oddechowych. Jest całkowicie sprawny intelektualnie. Potrafi mówić. Potrafi
chodzić, ale chodzi z poważną kifoskoliozą po prawej stronie. Ma żyły na klatce piersiowej, które
zdaniem rodziców ma od urodzenia. Na klatce piersiowej ma wiele blizn wzdłuż blizn po torakotomii.
Ma poważną ponad 90 stopniową kifozę i ponad 90 stopniową skoliozę. Wydaje się być nienaruszony
neurologicznie a obraz rezonansu magnetycznego zasadniczo pokazuje normalny rdzeń kręgowy z
trząsem w L1, dlatego nie ma obecności wiązania lub jamistości rdzenia.

Podsumowanie:
Nikodem to jest 7 letni chłopiec z poważną kifoskoliozą, która moim zdaniem wpłynie na jego serce i
płuca kiedy dorośnie i zagraża jego życiu jeśli nie będzie leczony. Moim zdaniem leczeniem w tym
momencie byłoby „rosnący system prętów”, jednakże ja wolałbym wykonać Metodę Shilla. Wyjąłbym
kręgi po prawej stronie, krąg połowiczny z tyłu T10 i L1 a następnie spróbował włożyć „rosnący
system prętów”, żeby to naprawić. Gdyby się nie udało, zrobiłbym połączenie. W wieku około 10, 11
lat przejdzie ostatnią fuzję. Uważam, że musimy zrobić coś dla tego dziecka ponieważ grożą mu
zaburzenia sercowo-płucne kiedy dorośnie i myślę, że dopuszczenie do tego byłoby zaniedbaniem.
Będzie potrzebował badań lekarskich pulmonologa i kardiologa, aby przygotować go do operacji.
Zrobiłbym to z Dr Asghar w West Palm Beach, Floryda. Musi spędzić przynajmniej 6 tygodni w West
Palm Beach, Floryda żeby przeprowadzić operację i żeby dojść do siebie przed powrotem do domu w
Polsce. Uważam, że nie wykonanie całej operacji zagraża życiu tego chłopca.

Dziękuję za wybranie Dr Davida Feldmana i St. Mary Medical Center w West Palm Beach, Floryda na
potrzeby opieki medycznej. Proszę zapoznać się z dokumentami PDF, w których zawarte są szczegóły
szacunkowych opłat.
Pani Carol Siew, doradca finansowy w St. Mary’s Medical Center skontaktuje się z Państwem w
sprawie pytań i ustali metodę płatności za planowaną operację i wizyty. Aby ustalić datę operacji
potrzebna jest kaucja w wysokości 10.000 $, pozostała różnica jest płatna na 15 dni roboczych od
daty zaplanowanej operacji. Kaucja będzie dodana do całościowej opłaty. Kaucja nie podlega
zwrotowi, jeśli zmiany lub anulacje będą przeprowadzone na 60 dni przed zaplanowaną datą
operacji. Załączam kopię polityki finansowej.
Proszę potwierdzić odbiór tej wiadomości i szacunkowe koszty w mailu zwrotnym. Proszę również
podać adres email i nr telefonu.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.
Miłego dnia!

Jillian Perez
Patient Financial Services
St. Mary's Hospital
901 45th Street
West Palm Beach, FL 33407
ph: 561-882-6262
fax: 561-882-4660
jperez@paleyinstitute.org

Załącznik nr 1

Międzynarodowy przelew – z poza USA:
Bank of America
901 Main Street
Dallas, TX 75202
Numer ABA: 026009593
Numer konta: 3751807012
Kod Switf: BOFAUS3N
Kredyt: St, Mary’s Medical Center
W odniesieniu do: nazwisko pacjenta & data operacji

Krajowy przelew – w USA:
Bank of America
901 Main Street
Dallas, TX 75202
Numer ABA: 026009593
Numer konta: 3751807012
Kredyt: St, Mary’s Medical Center
W odniesieniu do: nazwisko pacjenta & data operacji

Załącznik nr 2

Polityka opłat pacjenta
Aby zapewnić sobie rezerwację daty operacji wymagany jest kaucja w wysokości $10.000. Musi być
otrzymana w ciągu 48 godzin od utworzenia rezerwacji. Kaucję można zapłacić kartą kredytową lub
przelewem. Daty operacji nie zostaną ustalone bez pełnej kaucji $10.000 zapłaconej kartą kredytową
lub przelewem w ciągu 3 dni roboczych. Instrukcja jak dokonać przelewu została załączona. Wysokość
kaucji jest częścią całej kwoty za operację.
Cała reszta kwoty za operację musi zostać opłacona przynajmniej na 15 dni roboczych przed ustaloną
datą operacji. Całą kwotę należy opłacić przelewem lub potwierdzonym czekiem bankowym.
Realizacja międzynarodowych przelewów może trwać do 3 dni. Akceptujemy karty kredytowe tylko
do zapłaty za $10.000 kaucji, aby ustalić datę operacji, a nie do zapłaty za operację.
Kaucja jest w pełni zwrócona, jeśli zmiany, odroczenia lub anulacja daty operacji odbędzie się przed
60 dniami przed datą operacji. Jakiekolwiek anulacje, odroczenia lub zmiany na 60 dni lub mniej
skutkują utratą kaucji (kaucja jest nie do zwrotu). Jeśli rodzic (opiekun) odwoła operację na 5 dni
roboczych przed operacją z przyczyn niemedycznych (wymagane zwolnienie od lekarza), 25% całości
opłaty za operacją zostanie zatrzymana.
W pełni rozumiem i zgadzam się na powyższą politykę finansową Paley Advanced Limb Lengthening
Institute’s i St. Mary’s Medical Center.

Podpis rodzica (opiekuna) ………………………………………………. Data ………………………..

Załącznik nr 3

Zestawienie opłat za terapie fizyczną
Terapia fizyczna – 1 godz. 5 razy w tygodniu przez 6 tygodni - $ 9.000
Całościowy koszt za terapie fizyczną $ 9.000
Całościowy przybliżony koszt $ 9.000
Ta kalkulacja jest oparta na informacji dostępnej na teraz. Proszę pamiętać, że opłata za terapię
fizyczną może się zmienić bez uprzedzenia i dodatkowe opłaty mogą zostać doliczone do tej
kalkulacji, jednakże wszystkie opłaty pojawią się na końcowym rachunku. Jeśli kalkulacja będzie
większa niż faktyczne koszty, będzie należał się zwrot. Jeśli koszty przekroczą tę kalkulację, pacjent,
rodzic lub prawny opiekun przejmuje odpowiedzialność za dodatkowe koszty. Ta kalkulacja pokrywa
tylko wymienione wyżej pozycje, oprócz pewnych innych usług takich jak: usługę ograniczonego
transportu z i do szpitala w celu leczenia, wraz z innymi opłatami. Całość zapłaty jest wymagana
przed rozpoczęciem Terapii Fizycznej. $10.000 kaucji jest wymagane na 48 godzin przed rezerwacją
daty operacji i zostanie doliczona do całkowitej szacunkowej opłaty. Pozostałe opłaty są należne na
15 dni roboczych przed wyznaczoną datą operacji. Zmiany lub anulacje na 60 dni od daty operacji
będą skutkować utratą kaucji. Akceptowane metody płatności to: czeki US Bank, wyciągi bankowe US
Bank lub bezpośrednie przelewy bankowe. Dla ustalenia płatności lub informacji o przelewie proszę
dzwonić do pana Craig’a Lawrence’a pod numer 1-561-882-4711. Ta kalkulacja jest ważna przez 30
dni od daty jej wydania.
Z wyrazami szacunku,
Mr. Craig Lawrence
St. Mary’s Medical Center
Tel. 1-561-882-4711
Email: craig.lawrence@tenethealth.com

Załącznik nr 4

Zestawienie opłat za szpital
Opłaty za szpital – oddział intensywnej terapii 3 noce $ 16.854,00
Opłaty za szpital – pokój i wyżywienie 3 noce $ 5.379,00
Opłaty za szpital – sala operacyjna 8 godzin $ 59.414,56
Opłaty za szpital – anestezja $ 17.268,56
Opłaty za szpital – sala pooperacyjna $ 2.521,31
Sprzęt - $ 47.512,50
Laboratorium, rentgen i lekarstwa - $ 7.800,00
Szpitalna terapia fizyczna - $ 1.496,00
Całość opłat za szpital - $ 141.391,93

Zestawienie opłat lekarza
Wycięcie kręgu połowicznego T10 i wycięcie przy L1 - $ 35.340,00
Pręty do fuzji z kręgosłupem - $ 27.184,00
Asystent chirurga - $ 12.504,80
Wizyty w klinice (6) - $ 3.240,00
Zdjęcia rentgena: Kręgosłup, skolioza (1) - $ 975,00
Badanie długości kości (1) - $ 302,00
Całkowity koszt – $ 79.545,80

Opłaty lekarzy w szpitalu
Anestezjolog - $ 5.000,00
Radiolog - $ 150,00
Lekarz szpitalny - $ 2.600,00
Patolog - $ 450,00
Całościowy koszt - $ 8.200,00

Całkowity szacunkowy koszt (szpital i opłaty lekarzy) - $ 229.137,73

Ta kalkulacja jest oparta na informacji dostępnej na teraz. Proszę pamiętać, że opłata za szpital może
się zmienić bez uprzedzenia i dodatkowe opłaty mogą zostać doliczone do tej kalkulacji, jednakże
wszystkie opłaty pojawią się na końcowym rachunku. Jeśli kalkulacja będzie większa niż faktyczne
koszty, będzie należał się zwrot. Jeśli koszty przekroczą tę kalkulację, pacjent, rodzic lub prawny
opiekun przejmuje odpowiedzialność za dodatkowe koszty. Ta kalkulacja pokrywa tylko wymienione
wyżej pozycje, oprócz pewnych innych usług takich jak: usługę ograniczonego transportu z i do
szpitala w celu leczenia, wraz z innymi opłatami. Całość zapłaty jest wymagana przed rozpoczęciem
Terapii Fizycznej. $10.000 kaucji jest wymagane na 48 godzin przed rezerwacją daty operacji i
zostanie doliczona do całkowitej szacunkowej opłaty. Pozostałe opłaty są należna na 15 dni
roboczych przed wyznaczoną datą operacji. Zmiany lub anulacje na 60 dni przed operacją będą
skutkować utratą kaucji. Akceptowane metody płatności to: czeki US Bank, wyciągi bankowe US Bank
lub bezpośrednie przelewy bankowe. Dla ustalenia płatności lub informacji o przelewie proszę
dzwonić do pana Craig’a Lawrence’a pod numer 1-561-882-4711. Ta kalkulacja jest ważna przez 30
dni od daty jej wydania.
Z wyrazami szacunku,
Mr. Craig Lawrence
St. Mary’s Medical Center
Tel. 1-561-882-4711
Email: craig.lawrence@tenethealth.com

