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Opieka	  nad	  noworodkiem	  w	  poradni	  Zdrowia	  Dziecka	  
(Ungbarnavernd)	  

 
Celem	  porodni	  jest	  regularna	  ocena	  zdrowia	  i	  rozwoju	  psycho	  –	  fizycznego	  
dziecka	  od	  narodzin	  	  do	  szóstego	  roku	  życia.	  	  W	  poradni	  kładzie	  się	  nacisk	  na	  
wsparcie	  rodziców	  aby	  oni	  mogli	  zapewnić	  jak	  najlepsze	  warunki	  dla	  rozwoju	  
dziecka,	  udzielanie	  informacji,	  	  porad	  oraz	  wykonywanie	  szczepień.	  	  
Jeśli	  rozwój	  dziecka	  jest	  nieprawidłowy	  to	  celem	  poradni	  jest	  zapewnienie	  
prawidłowej	  opieki	  ,	  postawienie	  diagnozy	  i	  wybranie	  odpowiedniej	  terapii	  
rehabilitacyjnej	  w	  ramach	  poradni	  zdrowia	  lub	  poza	  jej	  granicami.	  	  
Rodzicom	  noworodków	  przysługuje	  opieka	  pielęgniarska	  w	  domu	  w	  pierwszych	  
tygodniach	  życia	  dziecka.	  Rodzice	  są	  proszeni	  o	  powiadomienie	  danego	  
Ośrodka	  Zdrowia	  o	  swoim	  powrocie	  	  do	  domu	  ze	  szpitala.	  Odwiedziny	  są	  
zależne	  od	  potrzeb	  rodziny	  przez	  pierwsze	  trzy	  miesiące	  życia	  dziecka.	  
Pielęgniarka	  zajmuje	  się	  obejrzeniem	  dziecka,	  oceną	  jego	  rozwoju,	  ważeniem	  i	  
pomiarem	  głowy	  dziecka.	  Rodzice	  otrzymuja	  informacje	  i	  porady	  o	  pielęgnacji	  
noworodka	  oraz	  porady	  dotyczace	  samopoczucia.	  
	  
Pierwsza	  wizyta	  u	  lekarza	  w	  Ośrodku	  Zdrowia-‐	  poradni	  	  ma	  miejsce	  w	  	  6-‐tym	  	  
tygodniu	  życia	  dziecka	  a	  	  pierwsze	  szczepienie	  w	  	  3-‐cim	  	  miesiącu.	  	  
Rodzice	  są	  również	  zachęcani	  do	  kontaktu	  z	  pielęgniarka	  w	  poradni	  
noworodków	  i	  niemowlat	  poza	  tymi	  zorganizowanymi	  odwiedzinami.	  	  

Tabelka	  wizyt	  i	  szczepień	  w	  Poradni	  Zdrowia	  Dziecka	  

Wizyta Wiek Postepowanie: badania, szczepienia 
Pielęgniarka/ 
lekarz  

6 
tygodni  Ogólne badanie.  

Pielęgniarka 9 
tygodni  Ogólne badanie.    

Pielęgniarka/ 
lekarz  

3 
miesiące 

Ogólne badanie, szczepienia: krztusiec 
(kíghósta), błonica (barnaveiki), tężec 
(stífkrampa), grypa grupy B (Haemofilus 
influenzae gerð b) (Hib) oraz polio (mænusótt); 
jedna szczepionka, pierwsze szczepienie 
przeciwko pneumokokom.   

Pielęgniarka 5 
miesięcy 

Ogólne badanie, szczepienia: krztusiec 
(kíghósta), błonica (barnaveiki), tężec 
(stífkrampa), grypa grupy B (Haemofilus 
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influenzae gerð b) (Hib)  oraz polio (mænusótt); 
jedna szczepionka, drugie szczepienie przeciwko 
pneumokokom.   

Pielęgniarka/ 
lekarz  

6 
miesięcy 

Ogólne badanie, szczepienie przeciwko 
Meningókokkum C.  

Pielęgniarka 8 
miesięcy  

Ogólne badanie, szczepienie przeciwko 
Meningókokkum C.  

Pielęgniarka/ 
lekarz  

10 
miesięcy Ogólne badanie. 

Pielęgniarka 12 
miesięcy 

Ogólne badanie, szczepienia: krztusiec 
(kíghósta), błonica (barnaveiki), tężec 
(stífkrampa), grypa grupy B (Haemofilus 
influenzae gerð b) (Hib) oraz polio (mænusótt); 
jedna szczepionka, 3cie szczepienie przeciwko 
pneumokokom.   

Pielęgniarka/ 
lekarz  

18 
miesięcy 

Ogólne badanie, szczepienie przeciwko odrze, 
śwince i różyczce (mislingum, hettusótt og 
rauðum hundum) jedna szczepionka.  

Pielęgniarka/ 
lekarz  2 ½ roku Ogólne badanie; badanie rozwoju dziecka za 

pomoca testu PEDS oraz BRIGANCE. 
Dentysta  3 lata Profilaktyczne badanie dentystyczne. Bezpłatne 

badanie dentystyczne wykonane przez dentyste 
zatrudnionego przez (Sjúkratryggingar Íslands) 
Państwową firmę ubezpieczeniową. Ważne żeby 
to badanie było przeprowadzone przed 
ukończeniem czwartego roku życia dziecka. 
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