
 Благодарим ви за доверието на Yeditepe University Hospitals Group. За нас ще бъде 

голямо удоволствие да Ви предоставим най-високите услуги по време на Вашето лечение 

в нашата група болници. 

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО 
Тип посещение Отделение/Лекар Процедура Прогнозна цена 

на пакета 

 
Трансплантация на 
органи Проф. Cuneyt 
Kayaalp, MD. 

Чернодробна 
трансплантация на 
жив донор 

46 000 евро 

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА ЦЕНАТА НА ПАКЕТА 

Пакетът включва следните услуги: 

> Свързани лекарски прегледи както за реципиент, така и за първи донор 

> Предоперативни медицински изследвания (съгласно заявка на лекар) както за реципиента, така 

и за донора 

> Операция за трансплантация на черен дроб от жив донор 

> 5 дни в интензивно отделение и 18 дни в отделение за реципиент, 2 дни в интензивно отделение 

и 7 дни в отделение за донор 

> 4 следоперативен контрол през 15 дни от изписването 

> 6 единици кръвни продукти 

> 6 човешки албумин за реципиента 

> Covid тест, включително КТ на гръдния кош за донор и реципиент 

 

Пакетът не включва следните услуги: 

> Такси за болничен престой над посочените дни на хоспитализация. Допълнителната хоспитализация 

се таксува с 630 евро/ден. 

> Пакетът включва разходи, свързани с предоперативни прегледи само на един донор. Ако първият 

кандидат за донор не е подходящ за донорство, прегледите за други кандидати за донор ще струват 

допълнително (2,380 евро). 

> 1 месец и след последващи прегледи се заплащат допълнително. Получателят ще плати 420 EURO ще 

бъдат таксувани за получателя и 280 EURO ще бъдат таксувани за донор. 

> Ако други допълнителни интервенционни процедури, операции, удължена хоспитализация, 

лекарства, тестове и лечения, необходими в следоперативния период, като ЯМР, CT-сканиране, ATG, 

плазмафереза и др., ще бъдат таксувани допълнително. 

> Роднината не може да остане в болничната стая, докато пациентът е в интензивното отделение. 

> След операцията пациентът трябва да получава имуносупресивно лечение до края на живота си. 

Следоперативните лекарства трябва да бъдат закупени от външна аптека от самия пациент и тази цена 

не е включена в цената на пакета. 

> На пациентите е разрешено да вземат най-много 3 месеца лекарства със себе си, когато се върнат в 

родната си страна. 

> Официалните документи, които доказват, че пациентът и донорът са относителни , трябва да бъдат 

доставени на координаторите по трансплантация на органи на Университетска болница Йедитепе 

преди операцията. Разходите за превод и нотариално одобрение на тези документи не са включени в 

пакетната цена. 

Немедицински услуги: 

> Безплатни преводачески услуги 

> Безплатни трансфери летище-хотел-болница 



  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

>  Прогнозните разходи се предоставят изключително за подпомагане на пациента при 
разбирането на възможния диапазон от разходи и се основават на медицинската 
информация, предоставена преди това от пациента. Действителните крайни такси може да 
варират от първоначалната прогнозна сума. 

>  Ценовата оферта изключва всяко лечение и настаняване, които може да са 
необходими за потенциални усложнения от гореспоменатата процедура. По същия начин не 
са включени всякакви допълнителни прегледи, диагностични тестове, физиотерапия, 
радиология, процедура или операция, които може да са необходими. 

>  Разходите за окончателно лечение могат да бъдат предоставени след действителна 
повторна оценка, която все още не е извършена. 

>  Цената, представена по-горе във валути, различни от TL (турска лира), може да варира 
в зависимост от ежедневната промяна. 

>  Посочената по-горе прогнозна цена е валидна до 30.06.2022 г. 

>  За ваше удобство, моля, имайте предвид, че университетската болница Йедитепе 
приема следните методи на плащане: Visa, Master Card и пари в брой по време на услугата. 
 

 

 

 

 

 

 
 


