
 

 

 

 

 

 

Przychodnia w Bekkestua/opieka położnicza tel. 67 50 83 50 
bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no 

 

 

Przychodnia w Eiksmarka - tel.  67 50 89 20 
eiksmarka.helsestasjon@baerum.kommune.no 

 

 

Przychodnia w Kolsås - tel. 67 50 89 30 
kolsas.helsestasjon@baerum.kommune.no  

 

 

Przychodnia Marie Plahte/opieka położnicza - tel. 67 50 89 00 
marieplahte.helsestasjon@baerum.kommune.no 

 

 

Przychodnia w Sandvika/opieka położnicza - tel. 67 50 32 50 
sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no 

 

 

Przychodnia w Storøya/opieka położnicza - tel. 67 50 77 26 
storoya.helsestasjon@baerum.kommune.no 

 

 
Czy masz uwagi na temat oferty przychodni? Skontaktuj się ze 
swoją przychodnią lub kierownikiem oddziału pod nr tel. 67 50 
40 50.  
 

 

 
 

    
 
Aplikacja dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci:   

 
 
 

Zdobądź więcej informacji na naszej stronie internetowej: 
www.baerum.kommune.no/helsestasjonene 
 
Broszura wyd. przez Gminę Bærum, sep 2021  

 
 
 
 

Witamy w 
 
 

przychodniach  
Gminy Bærum 
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Gratulujemy narodzin nowego członka rodziny! 
 
 

Jako nowi rodzice, macie dużo roboty i czasem możecie 
odczuwać niepewność. W przychodniach pracują specjaliści, 
którzy mogą doradzić, wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania. 

 

 

Po powrocie do domu ze szpitala przychodnia skontaktuje się z 
wami w celu ustalenia terminu wizyty położnej i pielęgniarki. 
Jeżeli sami macie pytania lub też potrzebujecie porady lub 
instrukcji możecie skontaktować się z przychodnią. 

 

Jeśli martwi cię choroba czy gorączka dziecka, zwróć się do 
swojego lekarza rodzinnego (noworodki są automatycznie 
przypisane do lekarza matki). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i użytkownika,  
§ 6-1, dzieci mają prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej,  
również w formie kontroli stanu zdrowia w gminie, w której 
dziecko mieszka lub przebywa czasowo.  Rodzice są  
zobowiązani zadbać, by dziecko mogło uczestniczyć  
w kontrolach stanu zdrowia. 

 

Przychodnia oferuje darmową opiekę ciężarnym, dzieciom  
od lat 0-5 i ich rodzicom. Oferujemy między innymi: 

• Kontrolę ciąży 

• Wizyty domowe 

• Grupy dla ciężarnych/szkołę rodzenia 

• Badania kontrolne i szczepienia 

• Poradnictwo dla rodziców/kurs dla rodziców 

• Współpracę z lekarzem, szpitalem, fizjoterapeutą, 
zespołem zdrowia psychicznego, przedszkolem, 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i opieką 
społeczną (barnvernet) w razie potrzeby. 
 

 

Wszystkie dzieci w wieku od 0 do 5 lat mają możliwość 
otrzymania regularnych kontroli zgodnie ze standardowym 
programem: 

• 0-2 tyg. – wizyta domowa 

• 4 tyg. - pielęgniarka 

• 6 tyg. – pielęgniarka i lekarz, szczepienie 

• 3 m-ce  - pielęgniarka, szczepienie 

• 4 m-ce - pielęgniarka, grupa    

• 5 m-cy - pielęgniarka, szczepienie  

• 6 m-cy - pielęgniarka i lekarz   

• 8 m-cy - pielęgniarka, grupa 

• 10 m-cy - pielęgniarka 

• 12 m-cy - pielęgniarka i lekarz, szczepienie 

• 15 m-cy - pielęgniarka, szczepienie 

• 18 m-cy - pielęgniarka 

• 2 lata - pielęgniarka i lekarz 

• 4-4 ½ roku - pielęgniarka i lekarz 

 

Bądź w przychodni przed wyznaczoną godziną, żeby zważyć i 
mierzyć dziecko. Powiadom nas, jeśli nie możesz przyjść 
w umówionym czasie. Prosimy, aby do przychodni 
przyprowadzać tylko zdrowe dziecko. 


