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Badania w czasie ciąży (Rannsóknir á meðgöngu)  
 

1. Morfologia krwi oraz badanie moczu (na cukier i białko); 
2. Grupa krwi i czynnik Rh, przeciwciała różyczki. Jeżeli ciężarna ma ujemny 

czynnik Rh, należy wykonad badanie przeciwciał anty Rh kilka razy w 
czasie  ciąży; 

3. Cytologia i stopieo czystości pochwy - na początku ciąży; 
4. Na życzenie ciężarnej lub w szczególnych przypadkach przeprowadza się 

badanie krwi na przeciwciala przeciwko HIV oraz HBS ( żółtaczki 
zakaźnej); 

5. Test obciążenia glukozą - w celu wykrycia ewentualnej cukrzycy ciążowej; 
6. USG płodu - jest to badanie pozwalające dokładnie zmierzyd dziecko, 

określid termin porodu i wykluczyd poważne wady rozwojowe. W 
prawidłowo przebiegającej ciąży wystarczą dwa badania, ważne jest, by 
zrobid je w odpowiednim momencie ciąży, a jeśli jest potrzeba oceny 
położenia dziecka to  trzecie badanie wykonuje się już pod koniec ciąży:  

 w 12-14 tygodniu - aby ocenid, czy ciąża jest pojedyocza, czy 
mnoga, zwraca się również uwagę na tzw. przejaśnienie w 
okolicy karku, które może byd pierwszym sygnałem choroby 
serca lub wady chromosomalnej;  

 w 19-20. tygodniu - to szczególnie ważne badanie - ocenia się 
budowę i stan wszystkich narządów dziecka, można dokładnie 
obejrzed serce, które jest już w pełni ukształtowane, a także 
obejrzed dokładnie łożysko;  

 po 30. tygodniu ciąży – sprawdza się położenie dziecka, ocenia 
struktury łożyska oraz ilośd płynu owodniowego.  

Kolejne wizyty:  
 
Przy kolejnych wizytach położna bada ciśnienie, słucha pracy serca dziecka, 
mierzy wysokośd dna macicy oraz pobiera mocz na badanie na obecnośd cukru 
i protein. Położna również ocenia przybranie na wadze chod nie potrzebne jest 
ważenie przy każdej wizycie. Położna pyta się o samopoczucie matki oraz ruch 
płodu, a pod koniec ciąży ocenia położenie dziecka i wstawienie do kanału 
rodnego. 
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Na każdej wizycie przyszłe mamy i ojcowie maja możliwośd uzyskania 
odpowiedzi na swoje pytania, a oprócz tego położna podaje informacje 
dotyczące ciąży, porodu i połogu biorąc pod uwagę wiedzę rodziców.  

Kurs dla przyszłych rodziców (Foreldrafræðsla) organizowany jest w 
większej cześci kraju w Ośrodkach Zdrowia lub prywatnie.  

 

W Reykjavíku organizowany jest kurs dla przyszłych rodziców w języku 
polskim. Jest prowadzony przez polską położną. Kurs ten organizuje 
Poradnia Zdrowia Matki i Dziecka   ul. Þönglabakki 1, Mjódd (Miðstöð 
Mæðraverndar). Zainteresowani mogą uzyskad informacje i zapisad się 
pod numerem 585-1400.  


