
 

In atentia doamnei BARANY IASMINA MARCELA, 
 
Rapoartele dumneavoastra au fost prezentate Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk, specialist in oncologie din cadrul 
spitalului Memorial din Şişli . Acesta a recomandat urmatoarele: 
 
“ 
Advanced cervical cancer, which has received many series of treatments; 
  
We recommend: PET/CT scan + contrast-enhanced abdominal MRI 
Extensive lab + hepatitis B & C tests before treatment 
Bringing the biopsy samples made in the country to reevaluate in our hospital: MSI - with IHK, PDL1 IHC and I suggest looking 
at NTRK gene changes. 
 
As a treatment; 
If PDL1 positive -> Chemotherapy type I, iv, every 21 days, 4 cycles after PET/CT + evaluation with contrast-enhanced 
abdominal MRI 
 
If PDL1 is negative -> I recommend Chemotherapy type II, iv, every 21 days, 4 cycles, then PET/CT + evaluation with contrast-
enhanced abdominal MRI. 
 
Palliative radiotherapy may be required for some areas of metastasis observed on PET/CT. 
“ 
 
De asemenea rapoartele au fost prezentate Assoc. Prof. Dr. Züleyha Akgün specialist in radiatii oncologice din cadrul spitalulu 
Memorial din Şişli. Aceasta a recomandat urmatoarele: 
 
„ 
 
Recurrent operated cervix cancer 
I recommend re-irradiation to the patient's recurrent cervical tumor site, 5 fractions of SRS  
„ 
 
Perioada de şedere poate varia intre 7 şi 10  zi le. 
 
Noi oferim pacientilor servicii la standarde medicale foarte inalte, spitalul nostru dispunand de aparatura de ultima generatie 

si personal specializat pe toate ramurile medicale astfel incat sa oferim cele mai bune servicii pentru problemele 
dumneavoastra. In acest cadru punem la dispozitie pacientilor  transferul gratuit de la aeroport l a hotel / clinica dus – intors. 
Ne ocupam si de rezervarile la hotel avand  intelegere cu hotelurile din apropierea clinicii care ofera transfer gratuit  
hotel/clinica/hotel pacientilor. In acelaşi timp pacientii dispun de o echipa de traducatori de limba romana care i i insotesc 
peste tot in clinica şi nici pentru acest serviciu nu trebuie sa platiti suplimentar. 
 
Vă rugăm să rețineți că sumele estimate in proforma sunt pentru serviciile ambulatorii şi  în cazul în care se vor cere noi teste 
şi/sau imagistica, costurile pot fi  verificate la Departamentul de Servicii  İnteranationale al Spitalului Memorial.  
Va sunt la dispozitie pentru alte informatii si intrebari suplimentare. 
 
Cu stima, 
Memorial Hospital Group 
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Tel. No: + 90 549 438 2739 
MEMORIAL HEAD QUARTER  
Burhaniye Mah. Nagehan Sk. No 4 A/1 
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Data: 05.05.2022 

Stimata  BARANY IASMINA MARCELA 

Va multumim ca ati ales Spitalul Memorial pentru nevoile dumneavoastra de asistenta medicala. Vom fi  incantati sa va 
ajutam in timpul vizitei dumneavoastra in Spitalul nostru. Mai jos puteti gasi toate informatiile necesare despre 
tratamentul solicitat. 

 
 

Departamentul/ Doctor Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk / Assoc. Prof. Dr. Züleyha Akgün 

Spital Spitalul Memorial Şişli  

Tratamentul propus İnvestigatii / Tratament  

 
 

Tratamentul recomandat & Detaliile costurilor estimate 

 
Procedura 

 
Departame

nt/ 
Doctor 

 
Tipul de 

vizita 

 
Costul 

estimativ 

 
Not

a 

 
Consult Medical + 

PET/CT 

Assoc. Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öztürk 
+ Medicina Nucleara 

 
Ambulatoriu 

 
750 € 

 

 
Teste de sange  

 
Laborator 

 
Ambulatoriu 

 
950 € 

 
 

 
Revizarea patologiei in 

spitalul  Memorial 

 
Patologie 

 
Ambulatoriu 

 

 
720 € 

 

 
RMN abdominal cu 

subtsnata de contrast 

 
Radiologie 

 
Ambulatoriu 

 
550 € 

 

 
Consult Medical 

 
Assoc. Prof. Dr. 
Züleyha Akgün 

 
Ambulatoriu 

 
130 € 

 

 
Schema de 
tratament  

 
Assoc. Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öztürk 

 
Ambulatoriu 

 
500 € 

 

 
Prima cura de tratament tip 

I 

 
Assoc. Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öztürk 

 
Ambulatoriu 

 
     3.300 € 

 
Administrare o data la 21  

zile 

 
A doua cura de tratament 

tip I 

 
Assoc. Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öztürk 

 
Ambulatoriu 

 
     3.050 € 

 
Administrare o data la 21 

zile 

 
Prima cura de tratament tip 

II 

 
Assoc. Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öztürk 

 
Ambulatoriu 

 
      1.500 € 

 
Administrare o data la 21  

zile 

Numele 

 

BARANY IASMINA MARCELA Data 
naşterii: 



 

 
A doua cura de tratament 

tip II 

 
Assoc. Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öztürk 

 
Ambulatoriu 

 
1.250 € 

 
Administrare o data la 21 

zile 

 
5 şedinte de radioterapie 

 
Assoc. Prof. Dr. 
Züleyha Akgün 

 
Ambulatoriu 

 
4.900 € 

 
 
 



 

 
MHG- Cont Euro (€) 

Numele bancii TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Adresa bancii / sucursalei KOZYATAĞI KURUMSAL/İSTANBUL 

Codul bancii/ sucursalei 1256 

Numele contului İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.  

Codul Swift ISBKTRIS 

IBAN TR65 0006 4000 0021 2560 1104 25 

 
 

Informații suplimentare: 
 A doua opinie medicala nu este destinata sa inlocuiasca o evaluare medicala completa, planul de 

investigare și tratament exact poate fi cunoscut conform rezultatelor consultarilor și 
investigatiilor initiale care vor fi efectuate in Spitalul nostru. Costul exact al tratamentului va fi 
confirmat in funcție de rezultatul procesului de  investigație. 

 Acest document este valabil doar o luna. 
 Costurile menționate mai sus sunt preturi ESTIMATİVE pentru consult / teste și sunt destinate 

doar ca un ghid pentru a va ajuta in planificarea prealabila a vizitei. Taxele finale pot varia de la 
valoarea estimata. 

 Aceste estimari ale costurilor nu acopera nicio modificare a preturilor in cazul in care vor aparea 
complicatii. 

 Preturile prezentate mai sus pot varia in funcție de cursul de schimb valutar din ziua  respectiva. 
 Transferul aeroport-hotel- spital este gratuit. Va putem ajuta cu cazare la hotel. 
 Serviciile de traduceri sunt gratuite. 
 Toate platile pentru serviciile medicale sunt așteptate inainte sau in data primei consultatii. 

Puteti plati fie cu cardul de credit, prin ordin bancar sau prin transfer bancar. Pe parcursul 
procesului de tratament, ingrijire sau recuperare, starea finala a facturii va fi verificata la intervale 
rezonabile pentru a verifica daca sunt necesare plati suplimentare in afara estimarilor date, iar 
platile necesare vor fi incasate conform acestei verificari. 

 Pentru pacientii care detin o asigurare internaționala, va rugam sa contactati biroul nostru 
internațional pentru verificare. 

 Orice sold sau credit ramas in contul dvs. in momentul externarii din Spital vor fi returnate in 
contul bancar prezentat sau la numarul cardului de credit din dosar. 

 Toata suma luata in avans se bazeaza numai pe sume estimative și va vom putea informa despre 
taxele finale in momentul in care se va genera factura finala. 

 Responsabilitatea platii transferului pacientului într-o alta locație prin ambulanta aeriana sau 
terestra in caz de necesitate in timpul sau dupa procesul de tratament trebuie sa fie luata în 
considerare in prealabil și sa fie asumata de catre pacient / reprezentantul legal  alpacientului. 

 Bacnotele de 500 de EURO nu sunt acceptate pentru plati. 
 Pasapoartele pacientilor sunt necesare pentru procedurile de  inregistrare. 



 

 
 
 
 
 

Vă rugăm să nu ezitați să contactați Departamentul de Servicii İnternaționale ale al Spitalului Memorial în cazul în care aveți 
întrebări sau cereri suplimentare. 

 
Nu uitati sa dati un click pentru a ne urmari 

 

 

 
 
 
 
 
 


