
www.polozna.nl • Dorpsstraat 608 • 1723 HJ Noord-Scharwoude • Tel.: 0226 - 31 22 96

Lista pytań zadanych przez położną na pierwszym spotkaniu:

Podczas pierwszej kontroli u położnej przeprowadzany jest wywiad w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat 
Twojego stanu zdrowia, stanu zdrowia partnera i Waszych rodzin. Poniższe pytania pomogą Wam przygotować się do 
spotkania z położną.

Imię:  Nazwisko panieńskie:
Data urodzenia:  Zawód:
Imię partnera:  Nazwisko partnera:
Zawód:
Adres:
Kod pocztowy  Miejscowość:
Telefon domowy:  Telefon komórkowy:
Stan cywilny:
Narodowość:  Religia:
Ubezpieczenie:
BSN(sofie numer:  Lekarz pierwszego kontaktu:
Mieszkasz w Holandii na stałe: tak /nie     Ile lat mieszkasz w Holandii? 
Mówisz po holendersku /angielsku / niemiecku / inny:
Czy będziesz chciała rodzić w Holandii? tak/nie         w domu / w szpitalu 

Wywiad ogólny:

Wzrost:  Waga przed ciążą:
Czy byłaś kiedyś bardzo chora? (np. na nerki, serce, płuca, tarczyce, kręgosłup itp.)

Czy byłaś / jesteś pod opieka specjalisty?

Czy byłaś kiedyś operowana?

Czy miałaś kiedyś opryszczkę? tak/nie     partner   tak/nie
Czy masz często zapalenie pęcherza moczowego?
Czy miałaś kiedyś chorobę przenoszoną drogą płciową?
Czy miałaś kiedyś transfuzję krwi?   tak/nie
Bierzesz obecnie leki?    tak/nie        Jakie? 
Bierzesz witaminy?   tak/nie
Brałaś kwas foliowy?     tak/nie   od kiedy? 
Czy jesteś na coś uczulona? (leki, plastry, alergie itp.)

Palisz papierosy?  tak/nie     ile dziennie?
Pijesz alkohol?   tak/nie         Zażywałas kiedyś  narkotyki? tak/nie
Czy twój partner jest zdrowy?  tak/nie
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Wywiad rodzinny:

Czy ktoś w najbliższej rodzinie (matka, ojciec, brat , siostra) choruje na cukrzycę?

Czy ktoś w najbliższej rodzinie (matka, ojciec, brat, siostra) ma wysokie ciśnienie krwi?

Czy w waszych rodzinach występują choroby dziedziczne lub wady wrodzone (np. zespół Downa, rozszczep 
kręgosłupa, wodogłowie, wady serca)?

Czy są u was w rodzinie dwojaczki? tak / nie

Wywiad położniczy:

Czy to jest twoja pierwsza ciąża? tak/nie  
 Kiedy i jak przebiegła(y) poprzednia ciąża i poroód?

Czy miałaś kiedyś poronienie? tak/nie    Kiedy?

Kiedy był pierwszy dzień ostatniej miesiączki?
Czy miesiączki były zawsze regularne co 28 dni? tak/nie
Czy brałaś antykoncepcje?  tak/nie      Jaką?
Kiedy przestałaś brać antykoncepcje?
Kiedy zrobiłaś test ciążowy?   był pozytywny   tak/nie  
Miałaś w tej ciąży robione USG?  tak/nie   kiedy?

Czy są jeszcze jakieś ważne  sprawy aby położna o nich wiedziała?

Jeśli masz jekiekolwiek wyniki badań robionych w Polsce wez ze sobą  do położnej.


