
 
REGULAMIN PROGRAMU – Bezpłatne przedłużenie pobytu dziecka w 

przypadku wystąpienia nasilonej żółtaczki 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

Organizatorem Programu pod nazwą „Bezpłatne przedłużenie pobytu dziecka  

w przypadku nasilonej żółtaczki”  jest Medicover Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96 (zwaną dalej 

„Medicover”). Program dotyczy usług realizowanych w Szpitalu Medicover,  

Al. Rzeczypospolitej 5. 

§ 2 Czas trwania Programu 

Program  rozpoczyna się w dniu 1 września 2022 i trwa do dnia  

31 października  2022 r. włącznie. Medicover zastrzega sobie prawo przedłużenia 

Promocji, a także jej skrócenia bez podania przyczyny. 

 

§ 3  Przedmiot Programu 

Program obejmuje  pakiet porodowy „ Poród Naturalny”, „Poród Cesarskie Cięcie”  

oraz „Poród Prestige”.  

Wszystkie osoby, które zgodnie z warunkami uczestnictwa w Programie podpiszą 

umowę na poród otrzymają gwarancję bezpłatnego przedłużenia pobytu i leczenia 

dziecka w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

• promocja dotyczy tylko noworodków urodzonych po ukończonym 32 tygodniu 
ciąży, u których w wyniku nasilonej żółtaczki okresu noworodkowego, 
stwierdzonej przez neonatologa ze Szpitala Medicover będzie wymagany 
pobytu i leczenie w  Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka 
 

• długość bezpłatnego pobytu i leczenia w Oddziale Neonatologii, Patologii  
i Intensywnej Terapii Noworodka  wynosi 3 doby, ale kwotowo nie więcej niż  
do równowartości 3 000 PLN. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo  
do otrzymania równowartości pobytu w Oddziale Neonatologii, Patologii  
i Intensywnej Terapii Noworodka  w formie ekwiwalentu pieniężnego. 
 

• Pobyt w Szpitalu Medicover w ramach Programu dotyczy tylko noworodków,  
nie obejmuje pobytu matki w Klinice Położnictwa. Istnieje możliwość wykupienia 
dodatkowych dób pobytu dla matki w Klinice Położnictwa, co odbywa się  
wg standardowej oferty. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego, ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, 



 
matka nie będzie miała możliwości odwiedzania dziecka  
i przebywania z dzieckiem  w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej 
Terapii Noworodka, jeśli opuści Szpital. 

 

• Program nie obejmuje wszelkich operacji chirurgicznych i hospitalizacji dziecka 
w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka . W takich 
przypadkach Medicover skoordynuje leczenia dziecka w innej placówce 
specjalizującej się w chirurgii noworodków 
 

• Program nie obejmuje noworodków urodzonym przedwcześnie,  wymagających 
leczenia w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka  
i z ciężkimi wadami wrodzonymi. W tych wypadkach Szpital Medicover 
zapewnia koordynacje leczenia i przeniesienie noworodka do specjalistycznego 
ośrodka. 
 

• Program nie obejmuje porodów kobiet, które mają podpisaną umowę  
z Medicover lub są beneficjentami umowy abonamentowej  
lub ubezpieczeniowej o świadczenia zdrowotne, w ramach których przysługuje 
pacjentce poród. 
 

• Program dotyczy noworodków w ramach pakietów porodowych, nie dotyczy 
powtórnej  hospitalizacji z powodu żółtaczki. 
 

•  Program nie łączy się z innymi programami obowiązującymi w Medicover. 
 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Programie 

Warunkiem skorzystania z Programu jest podpisanie umowy na pakiet porodowy 

między 1 września 2022 r a 31 października 2022 r. 

 

§ 5 Postanowienia Końcowe 

Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać wyłączenie do Działu 

Obsługi Klienta Medicover (dok@medicover.pl). Przystępując do Promocji Uczestnik 

akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać  

jego postanowień. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Medicover  

oraz na stronie internetowej www.porody.medicover.pl 
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