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Opieka przez położną w domu po porodzie 
 (Þjónusta eftir fæðingu. Heimaþjónusta) 

 

Jest adresowana do kobiet, które pragną iśd do domu  i korzystad z opieki 
położnej w pierwszym tygodniu po porodzie. 
Aby skorzystad z tej formy opieki kobieta powinna opuścid szpital w 6-36 godz. po 
porodzie, zgodnie z umową z Paostwową Firmą Ubezpieczeniową (Tryggingastofnum 
Rikisins). 
Poniżej wymienione warunki, ustalone przez Ministerstwo Zdrowia w Islandii, 
pozwalają zapewnid bezpieczeostwo matce i dziecku. 
 
Warunki dotyczace matki: 
- ciąża i poród bez powikłao 
- ciąża trwająca 37-42 tyg 
- parametry życiowe/ciśnienie,temp,puls/ są prawidłowe 
- macica prawidłowo obkurczona, krwawienie po porodzie prawidłowe 
- krwawienie podczas porodu do 800 ml 
- kobiety, u których nie ma przeciwciał anty-Rh 
- odczyn Coombsa neg-brak przeciwciał anty-Rh u dziecka  
- dobre warunki socjalne rodziców 
 
 Warunki dotyczace dziecka:  
- apgar 5min. po narodzinach 7 lub wyższy/oceniany jest oddech, zabarwienie  
  skóry, akcja serca, napięcie mięśni/ 
- waga od 3000 g wzwyż 
- prawidłowe chwytanie piersi 
- badanie lekarskie nie stwierdzające żadnych odchyleo 
- badanie Coombs neg 
- dziecko oddało mocz i smółkę 

 
Kobiety, które nie spełniają wyżej wymienionych  warunków, są po porodach 
zabiegowych (cięcie cesarskie, kleszcze, próżnociąg)  lub mają  komplikacje z powodu 
złego stanu zdrowia lub innych powikłao, przebywają na oddziale położnictwa. Długośd 
pobytu jest uzależniona od samopoczucia i stanu zdrowia  kobiety oraz dziecka. 
 
Matka, której dziecko przebywa na oddziale neonatalnym może również otrzymad 
opiekę położnej w domu.  
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Hreiðir-Gniazdko-w LHS oferuje 24 godzinny  pobyt rodziców i dziecka po porodzie. 
Ojciec dziecka lub osoba towarzysząca musi wnieśd opłatę w wysokości 3500 kr –za 
pobyt oraz wyżywienie. 
Pobyt i poród dla kobiet posiadających ubezpiecznie społeczne jest bezpłatne. 
 
 Na oddziałach położniczych poza Rykjavikiem matka z dzieckiem może przebywad 36 
godz.  i ubiegad się o opiekę położnej w domu lecz ta opieka nie jest dostępna w każdym 
rejonie kraju. Informacje na ten temat można uzyskad w Ośrodku Zdrowia (Heilsugæsla).  
 


