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SZPITAL CHIRURGII JEDNEGO DNIA
80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
NIP 583-33-99-158
Telefon: (58) 320-26-00
www.1dayclinic.pl

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM:
Imię i Nazwisko: …........................................................................................................
Data ustalonego zabiegu: …..........................................................................................
Rodzaj zabiegu operacyjnego: …...................................................................................
Koszt procedury medycznej (wartość netto) : ..............................

□
□

cena zabiegu musi być powiększona o 23% podatku VAT *
cena zabiegu jest zwolniona z podatku VAT *

Lekarz prowadzący.................................................. tel. kontaktowy.............................
Podpis lekarza i pieczątka imienna:
………………………….…
Kaucja rezerwacyjna bezzwrotna w wysokości 10% wartości zabiegu brutto tj.
…………zł musi być zapłacona do 5 dni od dnia konsultacji kwalifikującej.
W przypadku braku wpłaty kaucji termin zabiegu zostaje anulowany.
Pozostała płatność musi być uiszczona najpóźniej 7 dni przed planowaną
hospitalizacją. Forma płatności: przelew
Dane do przelewu: Szpital ETERMED sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk
Nr konta bankowego PEKAO SA: PL 08 1240 1268 1111 0011 0001 8791
kod SWIFT: PKOP PL PW

Uwagi dla pacjenta

tak

nie

Do Szpitala proszę zgłosić się na czczo
Proszę przyjąć swoje leki przed przyjściem do szpitala
Proszę przynieść swoje leki do szpitala
Proszę przynieść wyniki i opisy zaleconych badań laboratoryjnych i
obrazowych (RTG, USG, doppler). Wykonasz je tanio kupując w
sklep.etermed.pl
Proszę przynieść posiadaną dokumentację medyczną odnośnie chorób
przewlekłych i uczuleń
Proszę przynieść dobraną pończochę uciskową
Pakiet badań laboratoryjnych przed zabiegiem chirurgicznym:
https://sklep.etermed.pl/produkt/pakiet-przed-zabiegiem-chirurgicznym/
W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym/kierującym.

*Właściwe zaznacza lekarz prowadzący na podstawie badania Pacjenta, wywiadu oraz dokumentacji medycznej.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługa medyczna jest zwolniona z podatku VAT
tylko wtedy gdy służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W innym przypadku (np.
usługa medycyny estetycznej) musi być powiększona o 23% podatek VAT. Lekarz ponosi odpowiedzialność karną i
skarbową za właściwe określenie celu wykonania usługi i oznaczenie konieczności doliczenia podatku VAT.

