
Telefon dla kobiet rodzących do izby przyjęć w Kvinneklinikken  

 

Wszystkie kobiety rodzące powinny zadzwonić na niżej podany numer telefonu przed 

przyjazdem na poród do Kvinneklinikken :  

 

55 97 22 00  

Telefony od kobiet rodzących w związku z porodem przyjmowane są przez doświadczoną 

położną. Wysłucha ona Panią, udzieli rad i wspólnie z Panią zaplanuje dalszy przebieg porodu. 

Telefon do izby przyjęć dla kobiet rodzących jest przeznaczony dla przypadków nagłych 

(odpowiada on telefonowi ratownictwa medycznego: 113). Nie można niestety korzystać z tej 

usługi w sprawach, które mogą poczekać, i które mogą być rozwiązane przez lekarza 

rodzinnego, akuszerkę lub pogotowie ratunkowe. Dlatego też zdarza się, że musimy skierować 

pacjentów tam, jeżeli problem może tam zostać rozwiązany. 

 

Kiedy należy zadzwonić na numer telefonu do izby przyjęć dla kobiet rodzących?  

 

Telefon do izby przyjęć powinien zasadniczo być używany dla zgłaszania, że poród jest w toku 

i że jest Pani w drodze do kliniki. Oddział, na którym będzie Pani rodzić może wówczas 

zaplanować Pani przyjęcie, przygotować salę porodową i wyjaśnić, kto ma być odpowiedzialny 

za przyjęcie Pani i dalszą opiekę nad Panią.  

Jeżeli jest Pani niepewna, czy poród jest już w toku, lub jeżeli jest Pani zaniepokojona 

zmianami zachodzącymi u Pani lub u dziecka, może Pani również skontaktować się z położną 

przez telefon do izby przyjęć dla rodzących. 

 

Co powinna Pani zabrać ze sobą do Kvinneklinikken?  

 

Należy zawsze mieć przy sobie: 

 Kartę zdrowia kobiety ciężarnej (Helsekort for gravide)  

 Wynik badania krwi – ustalenie grupy krwi i układu RH (Blodtypesvar – Rhesus 

prøvesvar)  

 Opis badania USG (Ultralydbeskrivinga)  

 Wyniki innych analiz lub badań  

 Inne dokumenty, dotyczące aktualnej lub wcześniejszej ciąży, lub porodów  

 Lekarstwa przyjmowane stale – jeżeli używa Pani lekarstw, powinna Pani zabrać je z 

sobą na oddział porodowy. Musi Pani zawsze poinformować personel medyczny o 

ewentualnym używaniu lekarstw. 

 



Jak przebiega przyjęcie do kliniki?  

Przyczyna przyjazdu do Kvinneklinikken decyduje o tym, jakie badania, obserwacja i działania 

będą aktualne. Będzie Pani informowana na bieżąco o tym, co ma nastąpić i będzie Pani przez 

cały czas miała możliwość zadawania pytań. 

Badanie przy przyjęciu będzie podobne do rozszerzonej kontroli ciąży, gdzie skontrolujemy: 

 Brzuch matki, aby ustalić położenie płodu, jak duże jest dziecko + kontrolę skurczów 

macicy  

 Tony serca płodu  

 Wody płodowe zostaną skontrolowane – czy odeszły  

 Badanie ginekologiczne, aby zbadać jak daleko dziecko przemieściło się w dół miednicy 

+ czy skurcze doprowadziły do otwarcia szyjki macicy  

 Ciśnienie krwi 

 Ewentualnie analizę moczu  

 Tętno + pomiar temperatury  

 Jeżeli cierpi Pani na zaparcia podczas ciąży, może Pani otrzymać lewatywę.  

Poza powyższymi badaniami, położna i lekarz zamówią dalsze badania, o ile okaże się to 

potrzebne: na przykład USG, rentgen i analizy krwi. 

Wyniki badań zadecydują o tym, jak będzie przebiegać dalsze monitorowanie rodzącej. 


