
  

  

  

  العمل�ة إلجراء  السفر  ت�ال�ف . 1
  

 الجراح�ة  العمل�ة  
  

 :ديناردالجراح�ة للدكتور �ات��ك  العمل�ة أجرة
  

 50  ال0تفإلصالح ال0فة المدورة أو إصالح الشفا أو اس)'دال  أم��$#  دوالر  ألف.  
 75  محفظة المفصل�ة العل�ا إلعادة بناء الأم��$# دوالر ألف .  

  
 . آخر  لشخص  إضاف�ة جراح�ة عمل�ة لCل% 50 �ق�مة  خصم هناك  وس�كون

 
 للجراح  اليوم�ة األجرة  

 
25  J KLاوح ب MNع 5و 2ألف دوالر أم��$# لليوم الواحد لمدة ت� J KLمن اإلجراء و�وم J KLكون ذلك ق'ل يوم أو يومT ما 

ً
ذلك   تعدTل. Tمكن دەأTام. عادة

  Wما الم��ض.   رغ'ةبناًء عZ  امTسعر اإلقامة لمدة ت\�د عن خمسة أ Wمكن التفاوض عT. 
  

 الجراح  مساعد   أجرة  
  

 . إلزاb#  الم'لغ هذا . عمل�ة لCل الجراح لمساعد  أم��$#  دوالر  آالف  10
 

  تخدير (اخت�اري)الطب�ب  
  

 Jd50التخدير م'لغ  طب�ب يتقا  #hحصار العصب المح�iشمل عمل�ة التخدير وj وهذا . #  رغ'ة  هناك Zانت إذا   ألف دوالر أم��$#
Jm ذلك. 

 
 السفر  ت�ال�ف  

  

# الفندق للدكتور   األعمال رجال درجة عW السفر 
Jm ومساعدە دينارد واإلقامة، qاستقدامه)  جانب  إ #

Jm انت هناك رغ'ةZ طب�ب التخدير (إذا 
 

  العمل�ة  ق/ل ما  العنا,ة . 2
  

ا عن ُ�عد ق'ل  العمل�ة الجراح�ةالرعاTة ق'ل وuعد إن  wشمل الرسوم الجراح�ة المذكورة أعالە تقي�مx .ةTا ق'ل    ،العمل�ةمهمة للغا wا شخص� wوتقي�م
J من  KLجانب  ،العمل�ةيوم أو يوم qخطة إعادة تأه�ل مفّصلة �عد إ KNالعمل�ة الجراح�ةالمتا�عة عن ُ�عد لمدة ستة أشهر. س�تم توف   Mتكونح�  

# الموقع حسب الحاجة ليد  الن)�جة ج�دة. س�عمل الدكتور 
Jm #جنب مع معالج طب�� qا إ w'مراق'ةنارد جن  #

Jmالتعا. 
 

  عن 6عد ق/ل الجراحة:  4شمل التقي�م
  

أو ما Tعادله). الغرض من هذە ال\�ارة هو تقي�م وظ�فة ال0تف ومناقشة تص��ر ال0تف (األشعة الس�ن�ة أو التص��ر   تطبيق زوم ز�ارة ف�ديو (
( J المغناط��# KLالرن�  #

Jmومناقشة خ�ارات العالج والتعا. 
  

  : الشخص�ة المراجعة
  



# وiعادة مراجعة اإلجراء
Jالموقع لتأ��د الفحص ال'د� #

Jm. 
 

  :9شمل رعا,ة ما 6عد الجراحة
 

، ثالثة أشهر أو ستة أشهر ز�ارات الف�ديو. تكون ال\�ارات  J KLالجراحة من عادة �عد أسبوع . 
# الموقع إذا رغبت و�مكن�م اخت�ار التقي�م

Jmحسب السعر  و�كون ذلك، م  J KLرسوم السفر  ،أعالە المب qت'لغ�اإلضافة إ #
Mدوالر  آالف 10 ال�

# اليومأم��$# 
Jm. 

 
#  ملف  لط'اعة هنا  انقر    �قائمة الخ�ارات اف  دي  ��

 


