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

opis jednostka cena
usługi medyczne refundowane przez NFZ dla kobiet, które złożyły w naszej placówce 
deklarację wyboru Położnej POZ
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia (poniedziałek - piątek) 1 kurs bez opłat
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
badanie KTG w ramach Szkoły Rodzenia 1 badanie bez opłat
badanie KTG (poza kursem Szkoły) - usługa nie refundowana przez NFZ 1 badanie 25,00 zł              
porada laktacyjna (konieczna obecność Mamy razem z Maluszkiem w Poradni) - usługa 
nie refundowana przez NFZ 1 wizyta 100,00 zł            

wizyta patronażowa w domu pacjentki (max 6 wizyt w ciągu 2 mies od urodzenia) 1 wizyta bez opłat
wizyta konsultacyjna położnej w domu pacjentki (w ramach patronażu) 1 wizyta bez opłat
zdjęcie szwów (w ramach wizyty patronażowej) 1 zabieg bez opłat
toaleta rany pooperacyjnej ( w ramach wizyty patronażowej lub opieki pooperacyjnej 
ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej) 1 zabieg bez opłat
pomiar ciśnienia tętniczego  (w ramach wizyty patronażowej lub w Poradni) 1 pomiar bez opłat
kontrola ASP (w Poradni) 1 badanie bez opłat
pomiar cukru (w Poradni lub w ramach wizyty patronażowej) 1 pomiar bez opłat
Iniekcje (według zlecenia lekarza) 1 zastrzyk 20,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 100 ml  (według zlecenia lekarza) - w Poradni 1 zabieg 30,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 250 ml  (według zlecenia lekarza) - w Poradni 1 zabieg 30,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 500 ml  (według zlecenia lekarza) - w Poradni 1 zabieg 35,00 zł              

iniekcja dożylna (kroplówka) - do 1000 ml  (według zlecenia lekarza) - w Poradni 1 zabieg 35,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - kroplówka specjalna  (według zlecenia lekarza) - w 
Poradni 1 zabieg 50,00 zł              
usługi medyczne dla kobiet, które nie złożyły deklaracji wyboru Połoznej POZ w 
naszej placówce
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia (w dni powszednie) 1 kurs 600,00 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
komercyjne usługi medyczne (nie refundowane przez NFZ)
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs "Szkoła Rodzenia na godziny" (udział partnera 
bezpłatny) 1 godz zegarowa 60,00 zł              
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia w weekendy (udział partnera 
bezpłatny) 1 kurs 1 000,00 zł         
Edukacja kobiet ciężarnych - kurs Szkoła Rodzenia indywidualna (w placówce lub w 
domu kursantki, w terminach obustronnie uzgodnionych) 1 kurs  wycena indywid 
badanie KTG 1 badanie                30,00 zł 
wizyta patronażowa w domu położnicy lub konsultacyjna w domu pacjentki 
(świadczenia w cenie wizyty, stosownie do potrzeb: ważenie, mierzenie i pomiar 
temperatury noworodka, zdjęcie szwów, toaleta rany pooperacyjnej, pomiar ciśnienia 
tętniczego, kontrola ASP, pomiar poziomu cukru, iniekcje domięśniowe lub dozylne 
według zlecenia lekarza- zakup leków do iniekcji leży w gestii pacjenta) - po drugim 
miesiącu od urodzenia 1 wizyta 150,00 zł            

Usługi medyczne położnej świadczymy w Specjalistycznym Gabinecie Położnej - Poradni Położnej POZ w Gdyni, ul. 
Parkowa 6 lub w ramach wizyt domowych - po wcześniejszej rejestracji i uzgodnieniu terminu wizyty

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

Aby skorzystać z oferty usług refundowanych przez NFZ (tzw. bezpłatnych) należy posiadać aktualne ubezpieczenie 
zdrowotne i złożyć deklarację wyboru Połoznej POZ w naszej placówce



wizyta patronażowa lub konsultacyjna w Poradni (świadczenia w cenie wizyty, 
stosownie do potrzeb: ważenie, mierzenie i pomiar temperatury noworodka, zdjęcie 
szwów, toaleta rany pooperacyjnej, pomiar ciśnienia tętniczego, kontrola ASP, pomiar 
poziomu cukru, iniekcje domięśniowe lub dozylne według zlecenia lekarza- zakup 
leków do iniekcji leży w gestii pacjenta) - po drugim miesiącu od urodzenia 1 wizyta 75,00 zł              
kąpiel nownorodka (oddzielna wizyta w porze kąpieli) 1 wizyta 150,00 zł            
ważenie, mierzenie i pomiar temperatury noworodka - w Poradni 1 pomiar                30,00 zł 
zdjęcie szwów- w Poradni 1 zabieg 30,00 zł              
toaleta rany pooperacyjnej - w Poradni 1 zabieg 30,00 zł              
porada laktacyjna (konieczna obecność matki razem z niemowlakiem w Poradni) 1 wizyta 150,00 zł            
pomiar ciśnienia tętniczego - w Poradni 1 pomiar bez opłat
kontrola ASP - w Poradni 1 badanie bez opłat
pomiar poziomu cukru - w Poradni 1 pomiar 10,00 zł              
dyżur położnej przy matce i /lub dziecku 1 godzina 75,00 zł              
Iniekcje (według zlecenia lekarza) - zakup leku w gestii Pacjentki - wykonywane w 
Poradni 1 zastrzyk 25,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 100 ml  (według zlecenia lekarza) - zakup leku w gestii 
Pacjentki - wykonywane w Poradni 1 zabieg 40,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 250 ml  (według zlecenia lekarza) - zakup leku w gestii 
Pacjentki - wykonywane w Poradni 1 zabieg 50,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 500 ml  (według zlecenia lekarza) - zakup leku w gestii 
Pacjentki - wykonywane w Poradni 1 zabieg 80,00 zł              
iniekcja dożylna (kroplówka) - do 1000 ml  (według zlecenia lekarza) - zakup leku w 
gestii Pacjentki - wykonywane w Poradni 1 zabieg 100,00 zł            
iniekcja dożylna (kroplówka) - kroplówka specjalna  (według zlecenia lekarza) - zakup 
leku w gestii Pacjentki - wykonywane w Poradni 1 zabieg 120,00 zł            
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