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Det danske sundhedsvæsen
Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de
forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, når man bliver syg.
Du kan også læse om de forebyggende undersøgelser, som du og din familie
kan gøre brug af.

I Danmark har alle, der akut bliver alvorligt syge, ret til gratis behandling på
et sygehus. Det gælder også gæster fra andre lande.
Alle, der får opholdstilladelse og bor fast i Danmark, kan frit bruge
sundhedsvæsenet. De fleste undersøgelser og behandlinger er gratis. Alle får
et sundhedskort fra kommunen. Det er et kort, som skal vises, hver gang man
skal til læge, på skadestue og sygehus. På sundhedskortet står dit navn, cprnummer og kontaktoplysninger til din læge.
Tavshedspligt
Alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, har tavshedspligt. Det betyder, at
de ikke må fortælle om dig og din sygdom til andre - heller ikke til din
ægtefælle, børn eller andre i familien. Du bestemmer, hvem der må få noget
at vide om dit helbred. Derfor skal du give lov, før forskellige oplysninger må
gives videre. Tavshedspligten betyder, at du trygt kan fortælle om dig selv og
din sygdom til læger og sygeplejersker.
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Duński system opieki zdrowotnej
Ulotka zawiera krótką informację o duńskim systemie opieki zdrowotnej,
jak również dane na temat miejsc, w które można się udać w celu
wykonania badań lub w razie choroby. Można przeczytać także o badaniach
profilaktycznych, do których masz dostęp Ty i Twoja rodzina.
W Danii każda osoba, której stan jest ostry, ma prawo do bezpłatnego
leczenia w szpitalu. Dotyczy to także osób z innych krajów przebywających
w Danii.
Każda osoba, która posiada zezwolenie na pobyt i żyje w Danii, ma darmowy
dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Prawie wszystkie badania i terapie są
bezpłatne. Każdy otrzymuje kartę ubezpieczenia zdrowotnego od lokalnej
gminy. Kartę należy przedstawiać podczas każdej wizyty u lekarza, na
pogotowiu ratunkowym czy w szpitalu. Na karcie umieszczone są takie dane
jak imię i nazwisko, duński numer CPR (Numer Ewidencji Ludności), jak
również imię i nazwisko oraz adres lekarza.
Zachowanie poufności danych pacjenta
Każdy pracownik opieki zdrowotnej jest zobowiązany do zachowania
poufności danych pacjenta. Oznacza to, że nie może rozmawiać o
danym przypadku lub chorobie z innymi osobami – w tym ze swoim
współmałżonkiem, dziećmi czy innymi członkami rodziny. To pacjent
decyduje o tym, kogo należy poinformować o jego stanie zdrowia. Dlatego
też musi udzielić zgody, zanim informacje o jego stanie zdrowia zostaną
komukolwiek udostępnione. Zachowanie poufności danych pacjenta oznacza,
że pacjent może w bezpieczny sposób udzielać lekarzom i pielęgniarkom
informacji na temat siebie i swojej choroby.
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Tolk
Sundhedspersonalet skal sørge for, at de forstår dig, og at du forstår, hvad der
bliver sagt. Hvis du ikke taler eller forstår dansk, skal lægen vurdere, om der
skal tilkaldes en tolk. Du skal ikke selv betale for tolken.
Tolke er neutrale og har tavshedspligt. Som familiemedlem vil man altid være
meget involveret og kan derfor ikke oversætte neutralt. De fleste kender ikke
de medicinske udtryk og kan derfor ikke præcist oversætte, hvad lægen siger.
Man bør derfor ikke bruge familie som tolke.

Den praktiserende læge
Alle, der bor i Danmark vælger en bestemt læge, som man kan kontakte,
hvis man bliver syg. Lægen tager sig af meget andet end sygdomme fx
vaccinationer og prævention. Lægen kan også hjælpe dig med at forebygge
sygdomme, der fx skyldes overvægt, rygning og for lidt motion. Lægen vil
nogle gange spørge dig om noget, du måske bliver forbavset over. Lægen
ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg.
Din egen læge er specialist i at forstå og behandle de mest almindelige
sygdomme. Derfor kan han eller hun for det meste finde ud af, hvad du fejler
og behandle dig. I nogle tilfælde vurderer lægen, at du skal til speciallæge
eller på sygehus. Lægen skriver en henvisning, hvis du skal undersøges eller
behandles hos en speciallæge eller på et sygehus.
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Tłumacz ustny
Pracownicy służby zdrowia muszą mieć pewność, że rozumieją pacjenta,
a on rozumie, co oni mówią do niego. Jeśli nie mówisz w języku duńskim
lub go nie rozumiesz, lekarz oceni potrzebę skorzystania z usług tłumacza
ustnego. Są one bezpłatne.
Tłumacze ustni to osoby neutralne, które obowiązuje tajemnica
zawodowa. W przypadku członków rodziny w grę wchodzi zawsze mocne
zaangażowanie w sytuację danego pacjenta, dlatego nie będziesz w stanie
zagwarantować neutralnego tłumaczenia. Większość ludzi nie jest obeznana
z terminologią medyczną i dlatego też nie są w stanie zapewnić precyzyjnego
tłumaczenia diagnozy lekarskiej. Z tych powodów członkowie rodziny nie
powinni działać jako tłumacze ustni pacjenta.

Lekarze rodzinni
Mieszkańcy Danii muszą wybrać lekarza, który będzie ich lekarzem
rodzinnym. Można się z nim kontaktować w razie choroby. Lekarz rodzinny
udzieli pomocy nie tylko podczas choroby, ale także w przypadku szczepień
czy kwestii związanych z antykoncepcją. Może także pomóc w zapobieganiu
chorobom wywołanym nadwagą, paleniem, brakiem aktywności fizycznej itd.
Czasami lekarz rodzinny może zadawać zaskakujące pytania. To dlatego, że
chce przemyśleć sposoby, dzięki którym pacjent może sam uniknąć choroby.
Lekarz rodzinny jest specjalistą w zakresie diagnozowania i leczenia
najbardziej powszechnych schorzeń i chorób. W większości przypadków
będzie więc w stanie poprawnie zdiagnozować i leczyć pacjenta. Jednak w
niektórych przypadkach lekarz rodzinny może wysłać pacjenta do specjalisty
lub szpitala w celu dalszego leczenia. W takim przypadku wypisuje on
skierowanie.
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Din læges navn, adresse og telefonnummer står på sundhedskortet. De fleste
læger har åbent mellem kl. 9 og 16 og holder aftenåbent en gang om ugen.
Som regel kan du ringe mellem kl. 8 og 9 og tale med lægen. De fleste læger
har også e-mailkonsultation, hvor du kan stille spørgsmål, bestille tid eller
forny din recept. Spørg din egen læge om dette.
DU SKAL ALTID BESTILLE TID, FØR DU GÅR TIL LÆGEN. HUSK AT MELDE
AFBUD, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN KOMME TIL DEN AFTALTE TID. DU
SKAL MEDBRINGE DIT SUNDHEDSKORT, NÅR DU SKAL TIL LÆGEN.
Det er muligt at skifte læge, men det koster 190 kr. Du skifter som regel læge,
hvis du flytter, og så er det gratis. På www.borger.dk kan du vælge læge.

Recepter og medicin
Hvis du skal have medicin, skriver lægen en recept. Medicin på recept kan
kun købes på apoteket. Nogle typer medicin, fx hovedpinepiller og medicin
for høfeber, kan købes uden recept på apoteket eller i supermarkeder.
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Imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu lekarza rodzinnego są podane na
karcie ubezpieczenia zdrowotnego. Większość poradni lekarzy rodzinnych
jest otwarta w godzinach 9:00 – 16:00, a raz w tygodni prowadzi konsultacje
wieczorne. Zazwyczaj można do nich zadzwonić między 8:00 a 9:00 i
porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym. Większość lekarzy rodzinnych
prowadzi konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail, z których można
skorzystać w celu zadawania pytań, umówienia wizyty czy ponownego
przepisania leków. Należy zapytać o to swojego lekarza rodzinnego.
PRZED UDANIEM SIĘ DO LEKARZA RODZINNEGO NALEŻY ZAWSZE
UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ. PROSIMY PAMIĘTAĆ O ODWOŁANIU SWOJEJ
WIZYTY, JEŚLI NIE MOŻESZ SIĘ NA NIEJ POJAWIĆ. UDAJĄC SIĘ NA
WIZYTĘ U LEKARZA RODZINNEGO, TRZEBA WZIĄĆ ZE SOBĄ KARTĘ
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.
Istnieje możliwość zmiany lekarza rodzinnego, jednak zmiana taka podlega
opłacie w wysokości 190 DKK. Zmiana lekarza rodzinnego w przypadku
zmiany miejsca zamieszkania jest bezpłatna. Aby wybrać lekarza rodzinnego,
wystarczy zalogować się na stronie www.borger.dk.
Recepty i leki
Jeśli potrzebujesz leków, lekarz rodzinny wypisze receptę. Leki na receptę
można zakupić wyłącznie w aptece. Niektóre rodzaje leków, np. aspirynę
czy tabletki antyhistaminowe, można kupić w aptece lub supermarkecie bez
recepty.
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Speciallæger
En speciallæge er specialist på et særligt område fx hudsygdomme,
gynækologi eller psykiatri. Du skal undersøges af din egen læge, før du kan
blive undersøgt og behandlet hos en speciallæge. Hvis din læge vurderer,
at du skal behandles af en speciallæge, vil lægen skrive en henvisning til
speciallægen. Din læge vil ofte anbefale en bestemt speciallæge. Men du kan
også vælge en anden. De eneste speciallæger, du ikke skal have henvisning
til, er øjenlæge og øre- næse-halslæge. Når du har fået en henvisning, skal du
selv ringe og bestille tid hos speciallægen.

Psykologhjælp
Mange mennesker kan i løbet af deres liv opleve, at de har brug for
rådgivning og støtte til psykiske problemer. Hvis man har oplevet krig,
flugt eller store livskriser, kan det være nødvendigt at snakke med en, der
har forstand på alvorlige situationer. Du skal kontakte din egen læge, som
kan give dig en henvisning til en psykolog. Du kan også henvende dig til
kommunen, Dansk Flygtningehjælp eller Røde Kors.
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Lekarze specjaliści
Lekarz specjalista to ekspert w danej dziedzinie, np. chorób skóry,
ginekologii czy psychiatrii. Przed badaniami i leczeniem u lekarza specjalisty
niezbędne jest wcześniejsze badanie u swojego lekarza rodzinnego. Jeśli
oceni on, że konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty, wówczas wypisze
takie skierowanie. Lekarz rodzinny często poleca konkretnego lekarza
specjalistę, jednak pacjent może wybrać innego. Jedynymi lekarzami
specjalistami, do których nie jest konieczne skierowanie, są okuliści oraz
laryngolodzy. Po otrzymaniu skierowania należy zadzwonić i umówić się na
wizytę u lekarza specjalisty.
Doradztwo psychologiczne
Wiele osób w pewnym momencie swojego życia odczuwa potrzebę
uzyskania porady lub wsparcia psychologa. Takie doświadczenia jak
przeżycie wojny, uchodźstwo czy duży życiowy kryzys mogą sprawić, że
będziesz potrzebować konsultacji z psychologiem. Jeśli chcesz udać się do
psychologa, musisz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Możesz
także udać się z tym do swojej lokalnej gminy, duńskiej Rady ds. Uchodźców
czy duńskiego Czerwonego Krzyża.
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Sygehuse
Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en
henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du får et brev
i din e-boks, om hvor og hvornår du skal komme. I brevet står der også, om
der er noget særligt, du skal gøre inden - fx faste. Hvis du bliver akut syg,
bliver du naturligvis indlagt med det samme.
Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Mange
sygehuse har pjecer på forskellige sprog, der fortæller om patientens
rettigheder og sygehusets regler. Hvis du har brug for det, kan lægen tilkalde
en tolk. På sygehuset kan du tale med en patientvejleder. Patientvejlederen
kan fx fortælle om forskellige behandlinger, om muligheden for at blive
behandlet på et andet sygehus eller hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke
forstår eller noget, du vil klage over. Patientvejlederen har også tavshedspligt.
Sundhed.dk
På www.sundhed.dk kan du til enhver tid få adgang til oplysninger om din
egen sundhed og sygdom.
Du kan fx se din journal fra både sygehus og din læge. Du skal bruge dit
NemId for at logge på siden. Det er kun dig selv og det sundhedspersonale,
som behandler dig, der har adgang til dine oplysninger.
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Szpitale
Jeśli konieczne jest badanie lub leczenie w szpitalu, wymagane jest
skierowanie od lekarza rodzinnego, specjalisty lub lekarza pracującego poza
zwykłymi godzinami pracy praktyk lekarskich Na swoją skrzynkę e-Boks
otrzymasz wiadomość informującą, gdzie i kiedy masz się zgłosić. Będzie
ona także zawierać informację, czy przed wizytą konieczne jest spełnienie
jakichkolwiek specjalnych wymagań – np. niejedzenie. W razie pojawiania
się ostrego stanu choroby przyjęcie do szpitala nastąpi natychmiast.
Można swobodnie wybierać pomiędzy wszystkimi szpitalami publicznymi w
Danii. Wiele szpitali zapewnia ulotki w różnych językach, które objaśniają
prawa pacjenta i zasady obowiązujące w szpitalu. Jeśli niezbędny jest
tłumacz ustny, lekarz oceni potrzebę skorzystania z jego usług. W szpitalu
można skonsultować się z doradcą pacjenta. Doradca pacjenta może
opowiedzieć o różnych sposobach leczenia czy możliwości leczenia w innym
szpitalu lub pomóc, jeśli jest coś, czego pacjent nie rozumie lub na co chce
złożyć skargę. Doradcę pacjenta obowiązuje zachowanie poufności danych
pacjenta.
Sundhed.dk
Na stronie www.sundhed.dk można w dowolnym momencie uzyskać dostęp
do informacji na temat swojego stanu zdrowia i choroby. Przykładowo można
przejrzeć swoją dokumentację medyczną ze szpitala i od lekarza rodzinnego.
Aby zalogować się na stronie, należy użyć swojego identyfikatora NemID.
Dostęp do Twoich informacji masz wyłącznie Ty i personel służby zdrowia
biorący udział w leczeniu.
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Alarm 112
112 er en alarmcentral, som du ringer til, hvis du har brug for en ambulance.
Det kan fx være, hvis en person pludselig bliver meget syg eller bevidstløs.
Ved ulykker, hvor nogen kommer alvorligt til skade, skal du også ringe 112.
Du skal fortælle, hvem du er, hvad der er sket, hvor og hvornår det er sket,
og hvor du ringer fra. Der findes en 112 app, som du kan downloade gratis til
din telefon. Hvis du ringer op gennem app’en kan denne hjælpe dig med at
forklare alarmcentralen, hvor du er.

Lægevagten
Hvis du bliver syg, når din egen læge har lukket, kan du ringe til lægevagten.
Ring kun hvis det ikke kan vente, til din egen læge åbner. Lægevagten
kan ud fra hvad du fortæller i telefonen beslutte, om du har behov for
akut behandling. Hvis lægevagten vurderer, at du ikke har behov for akut
behandling, vil du blive bedt om at kontakte din læge, når han eller hun
åbner. Hvis lægevagten vurderer, at du har brug for akut behandling eller skal
tilses af en læge, skal du oftest selv tage hen til lægevagten. Det er vigtigt, at
du altid ringer og aftaler en tid, før du tager af sted.
Lægevagten har åbent fra kl. 16-08 mandag til fredag og hele døgnet lørdag,
søndag og helligdage.

BOR DU I REGION HOVEDSTADEN SKAL DU I STEDET RINGE TIL
AKUTTELEFONEN PÅ 1813. 1813 FUNGERER LIGESOM LÆGEVAGTEN I
RESTEN AF LANDET.
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Numer alarmowy 112
112 to numer alarmowy, pod który należy zadzwonić, jeśli potrzebna jest
karetka. Może się to zdarzyć, jeśli ktoś nagle poważnie zachoruje lub jest
nieprzytomny. Pod numer 112 należy zadzwonić także w razie poważnych
wypadków. Trzeba wyjaśnić, kim jesteś, co się stało, gdzie i kiedy miał
miejsce wypadek oraz skąd dzwonisz. Istnieje darmowa aplikacja 112, którą
można pobrać na telefon. Dzwonienie przy użyciu tej aplikacji może pomóc
w ustaleniu Twojej lokalizacji centrum alarmowemu.

Usługi medyczne poza zwykłymi godzinami pracy praktyk
lekarskich
W razie zachorowania poza godzinami pracy swojego lekarza rodzinnego
można zadzwonić do podmiotów świadczących usługi medyczne poza
zwykłymi godzinami pracy praktyk lekarskich. Należy tam dzwonić tylko
wówczas, gdy problem nie może czekać do momentu, aż dostępny będzie
lekarz rodzinny. Na podstawie informacji podanych przez telefon podmiot ten
oceni, czy potrzebne jest natychmiastowe leczenie. Jeśli okaże się, że nie ma
takiej potrzeby, poproszą o skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym, gdy
jego poradnia zostanie otwarta. Jeśli podmiot świadczący usługi medyczne
poza zwykłymi godzinami pracy praktyk lekarskich stwierdzi, że przypadek
wymaga natychmiastowego leczenia lub zbadania przez lekarza, należy
udać się do lekarza pracującego poza zwykłymi godzinami pracy praktyk
lekarskich. Przed udaniem się na taką wizytę należy zawsze wcześniej
zadzwonić, by się umówić.
Podmioty świadczące usługi medyczne poza zwykłymi godzinami pracy
praktyk lekarskich są otwarte w godzinach 16:00 – 8:00 od poniedziałku do
piątku oraz przez całą dobę w sobotę, niedzielę i święta państwowe.
JEŚLI MIESZKASZ W STOŁECZNYM REGIONIE DANII, MUSISZ ZAMIAST
TEGO ZADZWONIĆ NA INFOLINIĘ MEDYCZNĄ POD NUMER 1813.
DZIAŁA ONA TAK SAMO JAK USŁUGI MEDYCZNE POZA ZWYKŁYMI
GODZINAMI PRACY PRAKTYK LEKARSKICH W INNYCH CZĘŚCIACH
KRAJU.
DUŃSKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
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Skadestuen, akutmodtagelsen og akutklinikken
Akutafdelingerne er til alvorlige skader,
som din egen læge ikke kan behandle.
Du skal på en akutafdeling, hvis du fx
har brækket en finger. Der er ofte travlt
på akutafdelingerne, og de mest syge
personer behandles først. Derfor skal
du måske vente i venteværelset, før du
kommer ind til lægen. Det er vigtigt, at
du altid ringer, før du tager afsted.
Psykiatrisk akutmodtagelse
Psykiatrisk akutmodtagelse er for personer, der har svære psykiske
problemer og har brug for akut hjælp. Du kan finde nærmeste psykiatriske
akutmodtagelse på din regions hjemmeside. Du kan ringe eller henvende dig
personligt.

Forebyggende undersøgelser for livmoderhalskræft,
brystkræft og tarmkræft
I Danmark får man gratis tilbud om forebyggende undersøgelser for
nogle sygdomme. Formålet er at finde forstadier til kræft eller finde
kræftsygdomme så tidligt, at man kan give bedre behandlingsmuligheder.
Alle kvinder mellem 23 og 65 år
bliver inviteret til en undersøgelse for
livmoderhalskræft. Når du er mellem
23 og 49 år, bliver du inviteret hvert
tredje år. Når du er mellem 50 og 65
år, bliver du inviteret hvert femte år.
Du vil modtage invitationen i et brev
og skal selv ringe og bestille tid til
undersøgelsen, som vil foregå hos
din egen læge.
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Pogotowie ratunkowe, przyjęcie w nagłych przypadkach i
ambulatorium
Pogotowia ratunkowe i ambulatoria są przeznaczone dla poważnych
obrażeń, którymi nie może zająć się lekarz rodzinny, np. złamany palec.
Panuje tam zazwyczaj bardzo duży ruch i najbardziej pilne przypadki są
zawsze przyjmowane jako pierwsze. W związku tym może okazać się, że
będzie trzeba poczekać, zanim pacjent zostanie przyjęty przez lekarza.
Przed udaniem się do centrum ratunkowego należy zawsze najpierw tam
zadzwonić.
Psychiatryczny szpitalny oddział ratunkowy
Psychiatryczny szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla osób,
które mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i potrzebują
natychmiastowej pomocy. Najbliższy psychiatryczny oddział ratunkowy
można znaleźć na stronie swojego regionu. Można tam zadzwonić lub udać
się osobiście.

Badania profilaktyczne na nowotwór
W Dani masz dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych na niektóre
choroby. Celem tych badań jest stwierdzenie wczesnych stadiów raka w celu
zapewnienia lepszego leczenia.
Wszystkie kobiety pomiędzy 23 a 65 rokiem życia zostaną zaproszone na
darmowe badanie na raka szyjki macicy. Kobiety w wieku 23 – 49 lat są
zapraszane na badanie co trzy lata. Kobiety od 50 do 65 lat są zapraszane na
nie co pięć lat. Pacjentki otrzymują pismo z zaproszeniem do bezpłatnego
programu badań. Badanie odbędzie się w poradni lekarza rodzinnego i należy
samodzielnie umówić się na wizytę.
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Alle kvinder mellem 50 og 69 år inviteres til en røntgenundersøgelse af
brystet hvert andet år. Det kaldes mammografi. Du får en invitation med dato,
tidspunkt og sted.
Alle mænd og kvinder i alderen 50-74 år bliver tilbudt en undersøgelse for
tarmkræft. Du vil få tilsendt et prøvesæt med posten som du skal bruge til at
foretage en afføringsprøve. Du får også en kuvert, som prøven skal sendes i,
når du har taget den.

Graviditet og fødsel
Gravide kan blive undersøgt hos
deres egen læge og jordemoder
flere gange, mens de er gravide.
Du aftaler med din læge, hvilket
sygehus du skal føde på. Det er også
muligt at føde hjemme sammen med
en jordemoder. Du må gerne have
din mand eller en anden person med
til både undersøgelserne og fødslen.
Hvis du har brug for yderligere
information om graviditet og fødsel, kan du læse mere i Sundhedsstyrelsens
pjece Ny i Danmark. Graviditet og fødsel og i pjecen Sunde vaner før,
under og efter graviditet, som du kan finde på www.sst.dk.
Prævention
Du kan spørge din læge til råds om prævention. Lægen kan give dig en
recept på den type prævention, der passer dig bedst. Husk, at din læge har
tavshedspligt.
Abort
I Danmark har kvinder ret til fri abort inden for de første 12 uger af
graviditeten. Hvis du er over 18 år, beslutter du selv, om du vil have en abort
eller ej. Der kræves ingen begrundelse for aborten. Sundhedspersonalet har
tavshedspligt og må ikke fortælle om en abort til hverken din partner eller
din familie. Hvis du ønsker abort, skal du kontakte din egen læge, som så vil
henvise dig til sygehuset eller en gynækolog.
16
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Wszystkie kobiety pomiędzy 50 a 69 roku życia są co roku zapraszane na
rentgenowskie badanie piersi, zwane mammografią. Pismo z zaproszeniem
zawiera datę, godzinę i miejsce takiego badania.
Wszystkim mężczyznom i kobietom w wieku 50 – 74 lata oferowane są
badania na raka jelita grubego. Pocztą wysyłany jest zestaw, który należy
wykorzystać do pobrania próbki stolca. Przesyłana jest także koperta, w
której trzeba umieścić próbkę.

Ciąża i poród
Kobiety ciężarne mogą podczas ciąży kilkakrotnie zostać zbadane przez
swojego lekarza pierwszego kontaktu oraz położną. Wybór szpitala, w
którym ma odbyć się poród, jest dokonywany wraz z lekarzem rodzinnym.
Poród może mieć także miejsce w domu z udziałem położnej. Mąż lub inna
osoba mogą wziąć udział zarówno w badaniach ciążowych, jak i w samym
porodzie. Jeśli potrzebne są dalsze informacje dotyczące ciąży i porodu,
można zapoznać się z ulotką duńskiego organu ds. zdrowia Nowi w Danii.
Ciąża i poród oraz ulotką Zdrowe nawyki przed, w trakcie i po ciąży,
które można znaleźć na stronie www.sst.dk.
Antykoncepcja
O poradę na temat antykoncepcji można poprosić swojego lekarza. Może
on wypisać receptę na rodzaj antykoncepcji, który jest najlepszy w danym
przypadku. Należy pamiętać, że lekarza obowiązuje zachowanie poufności
danych pacjenta.
Aborcja
W Danii kobietom przysługuje prawo do aborcji w trakcie pierwszych
12 tygodni ciąży. Po skończeniu 18 lat pacjentka może samodzielnie
zdecydować, czy chce dokonać aborcji. Do jej wykonania nie jest potrzebne
żadne uzasadnienie. Pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do
zachowania poufności danych pacjenta i nie mogą rozmawiać na temat
aborcji z partnerem czy rodziną pacjentki. W razie chęci poddania się
zabiegowi aborcji należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym,
który skieruje do szpitala lub ginekologa.
DUŃSKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

17

Børneundersøgelser og vaccinationer
I Danmark findes der en række gratis sundhedstilbud til børn. Eksempelvis
kan man få besøg af en sundhedsplejerske i hjemmet, når man har født
og i hele barnets første leveår. Alle børn får også tilbudt vaccinationer og
undersøgelser af lægen. Både vaccinationer og undersøgelser skal hjælpe
med at holde dit barn sundt og raskt. Du kan læse mere om de tilbud, der
findes til børn i pjecen Ny i Danmark. Gode råd om små børns sundhed
og i Sunde børn i et nyt land, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen og som
kan læses på www.sst.dk.

Børneundersøgelser i skolen
Når barnet begynder i skolen, vil det blive undersøgt på skolen af en
sundhedsplejerske i løbet af det første skoleår. Det er vigtigt, I deltager
sammen med jeres barn. Skolens sundhedsplejerske vil undersøge jeres barn
og tale med jer om, hvordan jeres barn har det. Barnet vil blive målt og vejet,
få lavet synsprøve og høreprøve. Det vil gentage sig i løbet af skoletiden. I vil
altid blive orienteret, inden barnet bliver undersøgt af sundhedsplejersken.
Hvis barnet på et tidspunkt får problemer i skolen, kan man tale med barnets
lærere. De vil hjælpe med at finde ud af, hvilken hjælp barnet har brug for.

18

DUŃSKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badania lekarskie i szczepienia dziecka
W Danii dostępny jest szereg bezpłatnych usług medycznych dla dzieci. Na
przykład można poprosić o wizytę pielęgniarki środowiskowej po porodzie
lub w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Wszystkim dzieciom lekarze
oferują szczepienia i badania medyczne. Celem szczepień i badań jest
utrzymanie dziecka w dobrym stanie i zdrowiu. Więcej na temat oferty dla
dzieci można dowiedzieć się z ulotki Nowi w Danii. Wskazówki na temat
zdrowia dla rodziców z małymi dziećmi oraz ulotką Zdrowe dzieci w
nowym kraju 0-2 lat opublikowanej przez duński organ ds. zdrowia, którą
można znaleźć na stronie www.sst.dk.
Badania medyczne dla dzieci chodzących do szkoły
Gdy dziecko zacznie szkołę, w pierwszym roku nauki zostanie przebadane
przez pielęgniarkę środowiskową. Ważne jest, aby rodzic wziął także udział
w tym badaniu. Pielęgniarka środowiskowa przebada dziecko i porozmawia
z rodzicem na temat ogólnego stanu zdrowia dziecka. Dziecko zostanie
zmierzone i zważone oraz poddane badaniu wzroku i słuchu. Badania te
zostaną powtórzone podczas dalszej nauki dziecka w szkole. Rodzice będą
zawsze informowani przed takim badaniem.
Jeśli w pewnym momencie dziecko doświadczy trudności w szkole, można
omówić tę kwestię z jego nauczycielami. Pomoże to stwierdzić, jakiej
pomocy dziecko potrzebuje.
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Tandlæge
Det er gratis for børn at komme til tandlægen. Alle børn i Danmark får et brev
med invitation til tandlægen, når de er ca. to år. Hvis jeres børn får problemer
med tænderne tidligere, kan I henvende jer til kommunens børnetandlæger.
Spørg evt. sundhedsplejersken.
Når man er fyldt 18 år, skal man selv betale for at gå til tandlæge. Du skal
selv ringe og bestille tid hos tandlægen. Prisen er forskellig, alt efter hvilken
behandling du skal have.

Kommunal hjælp og pleje i hjemmet
I Danmark er det sædvane, at kommunen tager sig af ældre mennesker, der
har brug for hjælp, lige som det offentlige også tager sig af børn og syge. Der
er særlige tilbud til ældre, der har brug for pleje og omsorg. Derfor kan du
som regel få hjælp fra kommunen, hvis du har brug for det.
Hjemmehjælp
Ældre mennesker kan søge om at få hjemmehjælp til personlig pleje,
rengøring og indkøb. Det samme gælder, hvis du er meget syg. Du skal søge
kommunen om at få hjælp.
Hvis du har et fysisk problem eller handicap, som kan afhjælpes med
hjælpemidler, kan du søge kommunen om at låne et hjælpemiddel. Det kan fx
være en kørestol, et forhøjet toiletsæde eller arm- og benproteser.
Hjemmesygeplejerske
Ældre eller syge mennesker kan få hjælp til pleje og medicin i hjemmet
af en hjemmesygeplejerske. Det samme gælder, hvis du er meget syg.
Det er en læge, der vurderer, om du har brug for at få besøg af en
hjemmesygeplejerske.
Hvis du har været indlagt på sygehuset, kan du få brug for hjemmehjælp
eller hjemmesygeplejerske, når du kommer hjem. Som regel vil sygehuset
kontakte kommunen, for at du kan få den hjælp, du har brug for.
20
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Dentyści
Dzieci mają dostęp do darmowego leczenia stomatologicznego. Wszystkie
dzieci w Danii otrzymują pismo z zaproszeniem na wizytę dentystyczną,
kiedy mają ok. dwóch lat. Jeśli dziecko będzie mieć problemy z zębami
wcześniej, można skontaktować się z dentystą dziecięcym w lokalnej gminie.
Można zapytać o to pielęgniarkę środowiskową.
Po skończeniu 18 lat leczenie dentystyczne jest płatne. Należy zadzwonić do
dentysty i umówić się na wizytę. Koszt leczenia jest różny w zależności od
jego rodzaju.

Pomoc gminy i opieka domowa
W Danii przyjęło się, że gminy opiekują się starszymi osobami, tak jak sektor
publiczny dba o dzieci i osoby chore. Dostępne są specjalne usługi dla osób
starszych, które potrzebują opieki i wsparcia. Jeśli potrzebna jest pomoc,
należy skontaktować się z lokalną gminą.
Opieka domowa
Osoby starsze mogą ubiegać się o opiekę domową, np. w zakresie
pielęgnacji, sprzątania czy robienia zakupów spożywczych. Podobne usługi
są dostępne, jeśli osoba jest ciężko chora. Aby uzyskać pomoc, należy
skontaktować się z lokalną gminą.
W przypadku problemów natury fizycznej lub niepełnosprawności, w których
rozwiązaniu mogą pomóc środki pomocniczo-rehabilitacyjne, można zgłosić
się do lokalnej gminy i poprosić o wypożyczenie takich środków. Może to być
wózek inwalidzki, podwyższona deska klozetowa czy też proteza ręki lub nogi.
Pielęgniarka domowa
Osobom starszym w pielęgnacji i podawaniu leków w domu może pomagać
pielęgniarka domowa. Podobne usługi są dostępne, jeśli osoba jest ciężko
chora. Lekarz rodzinny ocenia, czy w danym przypadku potrzebna jest
pomoc pielęgniarki domowej.Jeśli pacjent był w szpitalu, po powrocie do
domu może istnieć potrzeba opieki domowej lub wizyt pielęgniarki domowej.
Z zasady szpital kontaktuje się z lokalną gminą w celu zapewnienia takiej
pomocy.
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Her kan du læse mere:
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk kan du finde pjecer om
fx prævention, graviditet, rygestop, diabetes, kræftsygdomme, små børns
sundhed og meget andet. Pjecerne er oversat til en række forskellige sprog.

Egne noter

Praktiserende læge:

Lægevagten:

Tandlæge:
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Więcej informacji:
Na stronie duńskiego organu ds. zdrowia www.sst.dk można znaleźć ulotki na
temat antykoncepcji, ciąży, rzucenia palenia, cukrzycy, raka, zdrowia dzieci i
wiele innych. Ulotki zostały przetłumaczone na kilka różnych języków.

Własne notatki

Lekarze rodzinni:

Lekarz pogotowia ratunkowego:

Dentyści:
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