TARIFES PACIENTS ACLAMAR SALUT

URGÈNCIES
Inclou visita per metge d'urgències, analítica, radiologia bàsica i material.

95,00

Urgencia banal
Inclou visita médica exclusivament

67,50

Si el pacient queda ingressat, no es facturarà la urgència.
Observació urgències (No ingrés)
El pacient que ingressa no es facturarà l'observació.

75,00

UNITAT DE CURES INTERMITGES
No inclou medicació especial, tractaments oncològics, ni hemoderivats.

110,00

ESTADA MÈDICA
ESTADA QUIRÚRGICA (Quan no hi ha forfait pactat).
ESTADA CMA (Quan no hi ha forfait pactat).

240,00
265,00
200,00

El preu de l'estada inclou
Medicació i material fungible utilitzat durant l'hospitalització.
Exploracions bàsiques de laboratori i diagnòstic per la imatge.
El llit d'acompanyant.
El preu de l'estada no inclou
Honoraris d'anestèsia.
Honoraris de cirurgià i ajudant.
Drets de quiròfan.
Nutricions enterals i parenterals, sang i medicacions especials.
Antibiòtics última generació.
Honoraris visita mèdica (Interconsultes).
La manutenció de l'acompanyant.
HONORARIS ANESTESIA (Quan no hi ha forfait pactat).
Segons honoraris de l'Associació d'Anestesistes de Girona pel 2012
DRETS DE QUIRÒFAN (Quan no hi ha forfait pactat).
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200,00
225,00
330,00
400,00
475,00

Inclou instrumentista, material i medicació habitual de quiròfan, reanimació
material laparoscòpia, amplificador d'imatges.
No inclou la utilització de LIGASURE.
CIRURGIA MENOR (Quan no hi ha forfait pactat).
Intervencions quirúrgiques amb anestesia local, sense ingrés ni hospital
de dia. Tarifes aplicables si no hi ha un forfait específic.
Hasta 45 minutos de intevención.
Inclou:
Inclou Drets de quiròfan, medicació i material utilitzat
No Inclou : Honoraris de cirurgià, pròtesis i material d'osteosíntesi.

150,00

ENDOSCÒPIA DIGESTIVA: gastroscòpia o colonoscòpia.
Inclou:
Ús de la sala d'exploracions.
Medicació i material fungible per a l'exploració.
Hospital de dia i anestesista (quan és amb sedació).
No inclou:
Honoraris mèdics.
Pròtesis, bandes i altre material no fungible que es facturarà directament
al pacient.
Anatomia Patològica.
- Gastroscòpia:
a) Sense sedació:
b) Amb sedació:

75,00
300,00

- Colonoscòpia:
a) Sense sedació:
b) Amb sedació:

112,50
300,00

- Gastroscòpia + Colonoscòpia:
a) Sense sedació:
b) Amb sedació:
FISURECTOMIA REALIZADA POR EL DR. BUSQUETS A TRAVES DE ENDOSCOPIA
ENDOSCÒPIA URGENT
Inclou honoris mèdics.

225,00
450,00
300,00
450,00

ANATOMIA PATOLÒGICA
Facturarà directament el laboratori concertat al pacient, excepte quan l'anatomia patològica ja estigui inclosa en el procès.

ANÀLISIS CLÍNICS
Facturarà directament l'empresa General Lab, excepte quan els anàlisis
ja estiguin inclosos en el procès.
RESTA DE PROVES i HONORARIS
Interconsulta hospitalària a pacient ingressat.

27,00

