Pomoc dla kobiet ciężarnych i młodych matek
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej
uchodźcom z Ukrainy na podstawie paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub
później. Wiele placówek prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc.
Zaufaj Położne
Położnejj | Pomoc dla kobiet ciężarnych i młodych matek
https://zaufajpoloznej.pl/ | kontakt@zaufajpoloznej.pl
kontakt@zaufajpoloznej.pl
MAMAiJA | ginekologia, położnictwo, pediatria, medycyna rodzinna | https://centrummamaija.pl/
tel. +48 71 306 76 02 | pon - pt 8:00 - 18:00
Ginmedica | internista, pediatra, ginekolog, endokrynolog, radiolog, psychiatra
tel. +48 71 880 9911 38
| pon - pt 8:00
8:00-21:00,
21:00, do 8:00-14:00
8:00 14:00
Baby Clinic (Wrocław) | Pediatra, kardiolog | https://bc.wroc.pl/
tel. +48 516 227 516
| pon - pt 9:00-19:00
19:00
Maria Lepucka Praktyka Położnicza | kontakt@marialepucka.pl. https://poloznawroclaw.pl/
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych | https://laktacja.org.pl/support-forhttps://laktacja.org.pl/support
ukrainian
ukrainian-mothers/;
mothers/; PLheLLLp@gmail.com
DWOMP | Pediatra, poradnia ginekologiczno
ginekologiczno-położnicza
położnicza | http://www.dwomp.pl/
tel. +48 531 213 884
, +48 607 581 385
| pon - pt 8:00
8:00-18:00

Допомога вагітним жінкам і молодим мамам
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондо
фондом
м здоров’я, надає
безкоштовну медичну допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про
перетин кордону 24 лютого 2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато
приватних закладів.
Довіртеся акушерці | Допомога вагітним жінк
жінкам
ам і молодим мамам
https://zaufajpoloznej.pl/ | kontakt@zaufajpoloznej.pl
MAMAiJA | гінекології, акушерства, педіатрії, сімейної медицини | https://centrummamaija.pl/
тел. +48 71 306 76 02 | пн - пт 8:00 - 18:00
Ginmedica | Лікар-терапевт,
терапевт, педіатр, гінеколог, ендокринолог, рентгенолог, психіатр
тел. +48 71 880 91 38
| пн - пт 8:00
8:00-21:00,
21:00, do 8:00-14:00
8:00 14:00
Baby Clinic (Wrocław) | Pediatra, kardiolog | https://bc.wroc.pl/
тел.+48 516 227 516
| пн - пт 9:00-19:00
19:00
Maria Lepucka Акушерська практика | kontakt@marialepucka.pl https://poloznawroclaw.pl/
Польське товариство консультантів і радників з лактації | https://laktacja.org.pl/support
https://laktacja.org.pl/support-forukrainian
ukrainian-mothers/; PLheLLLp@gmail.com
DWOMP | Гінекологічно
Гінекологічно-акушерська
акушерська клініка | http://www.dwomp.pl/
тел. +48 531 213 884
, +48 607 581 385
| пн - пт 8:00
8:00-18:00

