
Cennik Specjalistycznej Praktyki Położnej i Szkoły Rodzenia "Brzuszek - Maluszek"

opis jednostka cena
usługi medyczne
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia 1 kurs 400,00 zł    
udział partnera w szkole rodzenia 1 kurs bez opłat
pomiar ciśnienia tętniczego w ramach Szkoły Rodzenia 1 pomiar bez opłat
kontrola ASP w ramach Szkoły Rodzenia 1 badanie bez opłat
pomiar cukru we krwi w ramach Szkoły Rodzenia 1 pomiar bez opłat
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia 1 godz lekcyjna 25,00 zł      
wizyta patronażowa w domu położnicy wraz z instruktażem kąpieli 1 wizyta 75,00 zł      
wizyta patronażowa w domu położnicy (poporodowa) 1 wizyta 50,00 zł      
wizyta konsultacyjna położnej 1 wizyta 40,00 zł      
ważenie, mierzenie i pomiar temperatury noworodka 1 pomiar 30,00 zł      
kąpiel nownorodka 1 wizyta 50,00 zł      
zdjęcie szwów 1 zabieg 30,00 zł      
toaleta rany pooperacyjnej 1 zabieg 20,00 zł      
porada laktacyjna 1 wizyta 50,00 zł      
pomiar ciśnienia tętniczego 1 pomiar 5,00 zł         
kontrola ASP 1 badanie 10,00 zł      
pomiar cukru 1 pomiar 5,00 zł         
dyżur położnej przy matce i /lub dziecku 1 godzina 50,00 zł      
Iniekcje (według zlecenia lekarza) 1 zastrzyk 20,00 zł      
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 100 ml  (według zlecenia lekarza) 1 zabieg 40,00 zł      
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 250 ml  (według zlecenia lekarza) 1 zabieg 50,00 zł      
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 500 ml  (według zlecenia lekarza) 1 zabieg 80,00 zł      
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 1000 ml  (według zlecenia lekarza) 1 zabieg 100,00 zł    
iniekcja dożylna (kroplówka) - kroplówka specjalna  (według zlecenia lekarza) 1 zabieg 120,00 zł    
opłaty dodatkowe
dojazd do domu pacjenta w dzielnicach Zakoniczyn, Kowale, Ujeścisko 1 wizyta bez opłat
dojazd do domu pacjenta w dzielnicach Orunia, Chełm, Jasień 1 wizyta 20,00 zł      
dojazd do domu pacjenta w pozostałych dzielnicach Gdańska 1 wizyta 40,00 zł      
dojazd do domu pacjenta - Sopot, Gdynia - w promieniu do 40 km od siedziby w 
granicach administracyjnych Trójmiasta 1 wizyta 70,00 zł      
opłata manipulacyjna za dodatkowe czynności administracyjne 1 wystąpienie 50,00 zł      

wersja: 2018-02-25

Usługi medyczne położnej świadczymy w miejscu wezwania (tzw. wizyty domowe)

Przedstawiona poniżej oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego.

Panie, które ukończyły naszą Szkołę Rodzenia zostaną objęte usługami medycznymi na bardzo preferencyjnych 
warunkach przez okres pół roku od daty porodu. Szczegóły - na zajęciach Szkoły Rodzenia.


