Pakiety cięć cesarskich

w Szpitalu Medfemina we Wrocławiu

Prywatne cięcia cesarskie
Pełne bezpieczeństwo
Luksusowe warunki
Przygotowujesz się do porodu? Martwisz się o to, aby nie był bolesny
i jednocześnie obawiasz się czy wszystko pójdzie zgodnie z planem?
Chciałabyś zapewnić sobie i dziecku pełne bezpieczeństwo i czuć prawdziwą
opiekę? We Wrocławiu jest taka możliwość! Poznaj pakiety cięć cesarskich
w Szpitalu Medfemina.

Skorzystaj ze zniżki 1000 zł na poród przez cięcie
cesarskie w Szpitalu Medfemina na hasło testDNA.
Nie dotyczy Pacjentek, które prowadzą ciążę w Medfeminie oraz Pacjentek, które już są po wizycie kwalifikacyjnej do cięcia cesarskiego.

Więcej informacji: badaniaprenatalne.pl/pakiety-ciec-cesarskich

Zapytaj o pakiety: tel. 71 333 00 03

Dlaczego warto wybrać
Szpital Medfemina?
Personel, któremu zależy
na Twoim komforcie
Kompletna obsada dyżurowa
Pełne bezpieczeństwo
Twoje i Twojego dziecka
Rodzinna atmosfera
Luksusowe warunki porodu
i pobytu
Posiłki z menu opracowanego
przez dietetyka
Zabiegi ginekologiczne

Więcej informacji: badaniaprenatalne.pl/pakiety-ciec-cesarskich

Zapytaj o pakiety: tel. 71 333 00 03

Nazwa pakietu
Róża

Orchidea

Wizyta kwalifikacyjna

250 zł

250 zł

Wizyta kwalifikacyjna anestezjologiczna

50 zł

50 zł

Zajęcia indywidualnej szkoły rodzenia

-

5 spotkań
po 60 minut

Kompleksowe badanie USG przy przyjęciu do szpitala

+

+

Okołoporodowa telemetria KTG

+

+

Poród przez cięcie cesarskie w obecności położnej i lekarza

+

+

Znieczulenie

+

+

Pobyt na sali intensywnego nadzoru poooperacyjnego

+

+

Pobyt w pokoju dwuosobowym na oddziale położniczym po porodzie
(z łazienką i miejscem do pielęgnacji noworodka)

-

-

Pobyt w pokoju jednosobowym po porodzie lub dwuosobowym do
pojedynczego wykorzystania na oddziale położniczym (z łazienką
i miejscem do pielęgnacji noworodka)

2 doby (+1)

-

Pobyt w pokoju VIP lub rodzinnym na oddziale położniczym po
porodzie do wykorzystania samodzielnego lub z jednym członkiem
rodziny (z łazienką i miejscem do pielęgnacji noworodka)

-

2 doby (+2)

Poród przez cięcie cesarskie z wybranym przez pacjentkę lekarzem

-

+

24h opieka personelu dyżurnego szpitala (w tym położna,
anestezjolog, neonatolog, ginekolog - położnik, codzienna wizyta
lekarska)

+

+

Specjalnie dobrane menu wyżywienia zgodnie ze schematem
tygodniowym szpitala, obejmujące trzy posiłki, z możliwością wyboru
śniadania oraz głównego dania obiadowego z dwóch propozycji

+

+

Komfortowy
pakiet
porodowy

Zakres pakietu

Więcej informacji: badaniaprenatalne.pl/pakiety-ciec-cesarskich

Luksusowy
pakiet
porodowy

Zapytaj o pakiety: tel. 71 333 00 03

Drobne przekąski pomiędzy posiłkami, kawa, herbata, woda
mineralna

+

+

Pobyt w systemie ‹Matka z Dzieckiem»

+

+

W razie potrzeby zabezpieczenie noworodka
w inkubatorze na sali intensywnej terapii noworodków

+

+

Przetoczenie krwi w razie wskazań lekarskich

+

+

Pakiet szczepień noworodkowych

+

+

Przesiewowe badanie słuchu noworodka

+

+

Wyprawka dla noworodka (komplet niezbędnych kosmetyków
+ pieluszki)

+

+

Kontrolne badanie ginekologiczne matki oraz neonatologiczne
noworodka, ewentualne usunięcie szwów, kontrola rany po cięciu
cesarskim w 7 dni po wypisie (lekarz dyżurny)

+

+

Kontrolne badanie ginekologiczne z USG matki w 6 tygodni po
porodzie

-

+

Porady pielęgnacji noworodka (na oddziale)

+

+

Porady laktacyjne (na oddziale)

+

+

Wizyta patronażowa położnej w domu pacjentki (dotyczy pacjentek
z terenu Wrocławia)

2 wizyty

4 wizyty

Fototerapia żółtaczki w trakcie pobytu w szpitalu (w ramach pakietu)

+

+

Indywidualna fizjoterapia poporodowa dwa razy w tygodniu przez
4 tygodnie

-

+

Wizyta kontrolna u położnej w 5 dobie po porodzie

+

+

24-h wsparcie telefoniczne położnej do 10 doby po porodzie

+

+

USG przezciemieniowe głowy oraz jamy brzusznej noworodka
(po wypisie ze szpitala)

-

+

180 zł

+

Cena pakietu (pacjentki nieprowadzące ciąży w Medfeminie)

14900 zł

20900 zł

Cena pakietu na hasło testDNA ze zniżką 1000 zł
(zniżka dla pacjentek nieprowadzących ciąży w Medfeminie)

13900 zł

19900 zł

Badanie przesiewowe u noworodków w kierunku SMA - rdzeniowego
zaniku mięśni

– liczba dób pobytu umieszczonych w nawiasach oznacza dodatkowe doby pobytowe ze wskazań lekarskich

Więcej informacji: badaniaprenatalne.pl/pakiety-ciec-cesarskich

Zapytaj o pakiety: tel. 71 333 00 03

