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Duńscy lekarze i duńskie szpitale

Tajemnica zawodowa
Lekarz, a także personel medyczny nie 
mogą przekazywać osobom trzecim treści 
rozmów prowadzonych z pacjentem. 
Zasada ta znajduje również zastosowanie w 
wypadku współmałżonków, dzieci i innych 
członków rodziny. Personel medyczny jest 
objęty tajemnicą zawodową. Pacjent sam 
decyduje o tym, kto może dowiedzieć się o 
jego chorobie, a także musi on wyrazić 
zgodę na przekazanie informacji o swoim 
stanie osobom trzecim. W praktyce ozna-
cza to, że pacjent bez obawy może rozma-
wiać o chorobie zarówno z lekarzem jak i z 
pielęgniarką. 

Poniższy materiał informacyjny 
zawiera informacje o duńskich 
lekarzach i szpitalach, a także 
można się z niego dowiedzieć 
gdzie należy się zwrócić w przy-
padku choroby i  gdzie można 
przeprowadzić niezbędne bada-
nia. Ponadto uzyskacie Państwo 
informacje, które pomogą za-
równo Wam jak i członkom 
Waszej rodziny uniknąć chorób. 

Karta zdrowia (Legitymacja 
ubezpieczenia zdrowotnego)
Urząd gminy (Komune) wydaje kartę zdro-
wia (legitymację ubezpieczenia zdrowot-
nego)  osobom zamieszkałym w Danii na 
stałe. Wszyscy posiadacze karty zdrowia 
(legitymacji ubezpieczenia zdrowotnego) 
mają prawo leczyć się u lekarzy i w szpi-
talach. Przy każdej wizycie u lekarza lub 
w szpitalu należy przedłożyć kartę 
zdrowia (legitymację ubezpieczenia 
zdrowotnego). W większości przy-
padków pomoc lekarska lub bada-
nia są nieodpłatne. 

W przypadku nagłej choroby wszyscy 
mają prawo do nieodpłatnego lecze-
nia w szpitalu w Danii. Dotyczy to 
również obywateli innych krajów, 
przebywających w Danii przejazdem.

Materiał informacyjny opracowano 
na podstawie broszury dla imigran-
tów „Duńska Służba Zdrowia” wy-
danej przez Ministerstwo Zdrowia i 
Organizację Zwalczania Nowotworów 
(Sundhedsstyrelse og Kræftens Bekæm-
pelse) i został przygotowany w związku 
z projektem badawczym Uniwersytetu 
w Kopenhadze: „Towards Sustanaible 
Healthy Lifestyles Interventions for 
Migrants” (SULIM) przy współpracy z 
nauczycielami języka duńskiego jako 
obcego w szkole językowej Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter.
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Tłumacz
Podstawą pomyślnego leczenia jest przeka-
zanie lekarzowi i personelowi medycznemu 
dokładnych informacji na temat stanu pa-
cjenta. Jeśli zaistnieją problemy językowe, 
personel może zwrócić się o pomoc do tłu-
macza. Proszę pamiętać, że zapewnienie 
tłumacza jest obowiązkiem personelu. Jeżeli 
pacjent chce skorzystać z pomocy tłumacza 
w związku z wizytą u lekarza, położnej lub 
u pielęgniarki, powinnien o tym poinformo-
wać w momencie ustalania terminu wizyty, 
dzięki czemu uniknie kosztów opłaty za 
usługę tłumacza. 

Osoby mieszkające w Danii na stałe, mają 
prawo wybrać lekarza pierwszego kontaktu, 
który udziela pomocy w gabinecie lub tele-
fonicznie w wypadku choroby. Lekarz pierw-
szego kontaktu wykonuje szczepienia i 
udziela informacji na temat zapobiegania 
ciąży, problemów z nadwagą czy skutków 
palenia. Pacjent może zawsze zasięgnąć po-
rady na te tematy u lekarza pierwszego kon-
taktu. Podczas rozmowy lekarz może spytać 
o coś, co zaskoczy pacjenta. Dzieje się tak 
dlatego, że lekarz chce pacjentowi uświado-
mić w jaki sposób samemu można zapobiec 
chorobom np. spożywając mniej cukru lub 
uprawiając gimnastykę. To ważne, aby przez 
całe życie dbać o swoje ciało.

Lekarz proponuje pacjentowi taką formę le-
czenia i takie lekarstwa, które przynoszą 
najlepsze skutki w danym przypadku.

Wiele osób leczy się u tego samego lekarza 
przez wiele lat. Jest to istotne ponieważ 
dzięki temu lekarz poznaje pacjenta i jego ro-
dzinę. Odnotowuje on również historię dole-
gliwości, które występowały u poszczegól-
nych członków rodziny na przełomie czasu.

Twój lekarz to internista czyli lekarz specja-
lista zajmujący się leczeniem chorób we-
wnętrznych. Jest to lekarz pierwszego kon-
taktu, który leczy najpopularniejsze po-
wszechne choroby, ordynując lekarstwa lub 
inne formy leczenia. W niektórych przypad-
kach internista może uznać za stosowne 
skierowanie pacjenta na badanie do lekarza 
specjalisty lub do szpitala. Pacjent zostaje 
poddany badaniom specjalistycznym w celu 
ustalenia metody leczenia i w zależności od 

potrzeby bierze lekarstwa lub poddaje się 
innej formie leczenia. Imię, nazwisko, adres 
i numer telefonu lekarza pierwszego kon-
taktu umieszczone są na karcie zdrowia/le-
gitymacji ubezpieczenia zdrowotnego. 
Wielu lekarzy przyjmuje między godz. 8.00 
a 16.00, a także raz w tygodniu po połu-
dniu. Z reguły pacjenci mogą skontaktować 
się telefonicznie z lekarzem pierwszego 
kontaktu między godz. 8.00 a 9.00.

Termin wizyty należy każdorazowo 
ustalić z lekarzem. Można to zrobić 
telefonicznie. Bez wcześniejszego 
ustalenia terminu wizyty nie zostanie 
się przyjętym. W wypadku kiedy pa-
cjent nie może się stawić na umó-
wioną wizytę należy powiadomić o 
tym lekarza. 

Po zmianie miejsca zamieszkania, 
można przepisać się do innego leka-
rza. Zmiana w takim wypadku jest 
nieodpłatna. Przepisanie się do in-
nego lekarza z innych przyczyn wiąże 
się z opłatą w wysokości 150 koron. 
Więcej na ten temat na 
www.borger.dk.

Tłumacze są również objęci tajemnicą za-
wodową i nie mają prawa przekazywać za-
słyszanych informacji osobom trzecim. W 
tej sytuacji odradzamy korzystania z po-
mocy członków rodziny, ponieważ członek 
rodziny nie jest w stanie obiektywnie oce-
nić sytuacji pozostając pod wpływem łączą-
cej członków rodziny więzi pokrewieństwa, 
co może się przyczynić do nieuwagi oraz 
przeoczenia ważnych szczegółów. Osoba 
taka nie zna również terminologii medycz-
nej i dlatego nie będzie w stanie dokładnie 
przetłumaczyć słów lekarza. 

Lekarz pierwszego kontaktu
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Recepty i lekarstwa
Jeśli lekarz zaordynuje pacjenotwi lekar-
stwo wydawane wyłącznie na receptę na-
leży je wykupić w aptece. Tabletki od bólu 
głowy, a także inne lekarstwa nie wymaga-
jące recepty można nabyć w supermarke-
cie, w drogerii Matas lub w aptece.

Lekarze specjaliści
Lekarz specjalista jest specjalistą w określo-
nej dziedzinie medycyny, np. chorób skóry 
lub chorób kobiecych. Lekarz pierwszego 
kontaktu decyduje, po uprzednim zbadaniu 
pacjenta, czy konieczne jest badanie spe-
cjalistyczne. W takim przypadku lekarz 
pierwszego kontaktu wypisuje pacjentowi 
skierowanie do specjalisty podając nazwi-
sko lekarza specjalisty, do którego można 
się zgłosić. Istnieje również możliwość sa-
modzielnego znalezienia lekarza specjalisty. 
Podobnie jak w przypadku internisty należy 
z lekarzem specjalistą ustalić telefonicznie 
termin wizyty. Okuliści i laryngolodzy przyj-
mują bez skierownia – można się z nimi 
kontaktować bezpośrednio w celu ustalenia 
wizyty. 

Pogotowie lekarskie

Poza godzinami przyjęć lekarza pierwszego 
kontaktu można skontaktować się telefo-
nicznie z pogotowiem lekarskim. 
Pogotowie lekarskie przyjmuje wyłącznie w 
nagłych przypadkach i zajmuje się pacjen-
tami wymagającymi szybkiej interwencji. 
Pogotowie lekarskie może zaordynować lek 
dostępny na receptę lub skierować pa-
cjenta do szpitala. W przypadku gdy pod-
czas rozmowy telefonicznej lekarz pogoto-
wia lekarskiego uzna, że pacjent nie jest 
poważnie chory, poleci on zgłoszenie się z 
dolegliwością do lekarza pierwszego kon-
taktu w obowiązujących godzinach przyjęć. 
Dojazd do pogotowia lekarskiego należy 
sobie zapewnić we własnym zakresie. 
Ponieważ na pogotowiu lekarskim jest duży 
ruch, trzeba się liczyć z koniecznością ocze-
kiwania w kolejce. Pogotowie lekarskie 
przyjmuje między 16.00 a 08.00 od ponie-
działku do piątku, a w dni swiąteczne – 
całą dobę.
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Alarm 112

112 to centrala alarmowa. Z numeru 112 
korzystamy kiedy chcemy wezwać karetkę 
pogotowia do wypadku albo w przypadku 
nagłego poważnego zachorowania lub 
kiedy ktoś straci przytomność. Dzwoniąc 
należy podać własne imię i nazwisko oraz 
zdać relację z zajścia podając godzinę i 
miejsce zajścia oraz numer telefonu, z któ-
rego się dzwoni.  

Pogotowie ratunkowe

Do pogotowia ratunkowego zgłaszają się 
ofiary wypadków, albo osoby, które zacho-
rowały nagle i które z różnych przyczyn nie 
mogą być leczone przez lekarza pierwszego 
kontaktu. Na pogotowie należy się zgłosić 
np. kiedy złamiemy sobie palec, nie później 
niż 24 godziny po wypadku. Na pogotowiu 
jest z reguły tłoczno i lekarz najpierw do-
gląda najbardziej potrzebujących pacjen-
tów, dlatego też należy liczyć się z koniecz-
nością 2-3 godzinnego czekania na swoją 
kolejkę. Pogotowie ratunkowe znajduje się 
przy szpitalach i w niektórych wypadkach 
trzeba tam wcześniej zadzwonić.

Pogotowie psychiatryczne
Takie pogotowie przeznaczone jest dla 
osób z poważnymi problemami psychicz-
nymi, dla osób, które nękane są myślami 
prześladowczymi lub od dłuższego czasu są 
w stanie depresji. Na pogotowie psychia-
tryczne można zadzwonić lub zgłosić się 
tam osobiście.
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Położna
Lekarz przekazuje informację o ciąży położ-
nej, która kontaktuje się listownie z cię-
żarną podając datę i miejsce pierwszego 
badania. Na badanie należy przynieść 
próbkę moczu oraz książeczkę ciążową. 
Położna ustala jaki jest stan kobiety w ciąży, 
bada próbkę moczu, brzuch, a także 
sprawdza czy bije serce płodu.

Poród
Ciężarna ustala z lekarzem w jakim szpitalu 
ma odbyć się poród. Istnieje też możliwość 
porodu domowego w obecności położnej. 

Przerwanie ciąży
W Danii kobiety mają prawo do przerwania 
niechcianej ciąży przed upływem 12-go ty-
godnia ciąży. Kobieta sama decyduje o tym, 
czy pragnie urodzić dziecko, czy chce prze-
rwać ciążę. Jeśli kobieta podejmie decyzję o 
przerwaniu ciąży, musi  ustalić termin wi-
zyty u lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz 
wyda w takim wypadku skierowanie do 
szpitala.

Ciąża

Kobiety ciężarne w okresie ciąży są wielo-
krotnie badane przez lekarza pierwszego 
kontaktu i przez położną. Dodatkowo prze-
prowadzane są także badania w szpitalu, 
np. badanie USG. Przy okazji badań w szpi-
talu, lekarze sprawdzają samopoczucie 
matki i dziecka. W przypadku komplikacji, 
ważne jest, aby zostały one wykryte jak 
najwcześniej. W trakcie badań może być 
obecny mąż lub inne osoby towarzyszące.

Lekarz pierwszego kontaktu
Wstępne badanie kobiety ciężarnej odbywa 
się u lekarza pierwszego kontaktu. Kobieta 
musi w tym celu skontaktować się z leka-
rzem i ustalić termin wizyty. Lekarz zbada 
ciężarną i założy książeczkę ciążową, którą 
należy mieć ze sobą podczas wszystkich 
badań. W książeczce ciążowej odnotowy-
wane są informacje o rozwoju dziecka i o 
poszczególnych badaniach.

Lekarz zada również pytania dotyczące jad-
łospisu kobiety ciężarnej, a także ustali czy 
ciężarna pali papierosy i czy rodzina jest 
obciążona chorobami dziedzicznymi.

mówi wystarczająco dobrze po duńsku, 
może poprosić o tłumacza. W szpitalu 
można również porozmawiać z doradcą od 
spraw socjalnych, zajmującym się sprawami 
pacjentów. Osoba ta może pomóc pacjen-
towi w wielu sytuacjach, np. w sprawach 
związanych z leczeniem lub z możliwością 
przeniesienia do innego szpitala. Takiego 
doradcę można także poprosić o wyjaśnie-
nia lub otrzymać od niego pomoc w złoże-
niu skargi. Personel pomagający w takich 
sytuacjach jest również objęty tajemnicą 
zawodową. 

Szpitale

Pobyt w szpitalu wymaga skierowania wy-
danego przez lekarza pierwszego kontaktu, 
lekarza specjalistę lub pogotowie lekarskie. 
Szpital powiadamia listownie o terminie 
zgłoszenia się w placówce. W liście znaj-
dziecie Państwo również informacje na 
temat tego, jakie przygotowania należy po-
czynić przed pojawieniem się w szpitalu, 
np. czy należy być na czczo. W nagłych wy-
padkach pacjent zostaje naturalnie nie-
zwłocznie umieszczony w szpitalu. W wielu 
szpitalach dostępne są broszury informa-
cyjne w różnych językach. Można się z nich 
dowiedzieć o obowiązujących przepisach i 
o uprawnieniach pacjenta. Jeśli pacjent nie 
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Badania dzieci

Pielęgniarka kontrolująca 
rozwój małych dzieci
Pielęgniarka kontrolująca rozwój ma-
łych dzieci specjalizuje się w choro-
bach dziecięcych. Przeprowadza ona 
również wywiad środowiskowy po 
porodzie w miejscu zamieszkania ro-
dziny, a także bada dziecko i udziela 
informacji na temat antykoncepcji i 
karmienia piersią. Pielęgniarka pozo-
staje w kontakcie z rodziną, kontroluje 
rozwój dziecka, rejestruje pomiary 

Badanie lekarskie dzieci i 
szczepienia  
Dzieci mają prawo do wielokrotnych badań 
i szczepień u lekarza. Usługi te są nie-
dpłatne. Pierwsze badanie odbywa się za-
zwyczaj kiedy dziecko ukończy 5 tygodni. 
Dziecko jest ważone, mierzone i lekarz 
sprawdza jego stan ogólny, wzrost i wagę. 
Pierwsze szczepienie ma miejsce, kiedy 
dziecko ukończy 3 miesiące. Szczepienie 
zabezpiecza dziecko przed zapadnięciem na 
poważne choroby zakaźne.

Rodzice muszą pamiętać o wizytach kon-
trolnych i przestrzegać terminów szczepień. 
Pielęgniarka przekazuje rodzicom ksią-
żeczkę zdrowia dziecka informującą o ter-
minach badań i szczepień.

wagi i wzrostu oraz przychodzi na wizyty 
domowe do momentu, kiedy dziecko ukoń-
czy 2 lata. Pielęgniarka może również 
pomóc z nawiązaniu kontaktu z tzw. grupą 
matek - grupą kobiet, które mieszkają w tej 
samej okolicy i również niedawno urodziły 
dziecko. Dzięki takiej grupie matki mają 
okazję wymienić doświadczenia macierzyń-
skie. 

Podczas wizyty pielęgniarki może być 
obecny tłumacz.

Badania profilaktyczne szyjki 
macicy i piersi
Kobiety w wieku od 23 do 59 lat otrzy-
mują co 3 lata listowne wezwanie na ba-
danie szyjki macicy. Badanie odbywa się u 
lekarza pierwszego kontaktu. Celem bada-
nia jest wykrycie ewentualnych zmian no-
wotworowych. Wczesne wykrycie zmian 
jest bardzo istotne, gdyż zapewnia ono 
większe szanse wyleczenia. Po otrzymaniu 
wezwania należy skontaktować się z leka-
rzem w celu ustalenia teminu badania.  

W niektórych regionach Danii, w grupie 
kobiet w wieku od 50 do 69 lat przepro-
wadzane są co dwa lata badania rentge-
nowskie piersi – tzw. mamografia. Kobieta 
otrzymuje wezwanie listownie – w liście 
podana jest data, godzina oraz adres, pod 
który należy się zgłosić. 

Badania ginekologiczne  
– problemy z podbrzuszem
W przypadku problemów z pod-
brzuszem, należy zgłosić się na 
badanie ginekologiczne u leka-
rza pierwszego kontaktu. Jeśli 
problemy z podbrzuszem mają 
szczególny charakter, pacjentka 
zostanie skierowana do gineko-
loga.
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Pielęgniarka domowa
Osoby starsze mogą również uzyskać 
pomoc przy przyjmowaniu lekarstw, toale-
cie porannej czy ubieraniu się. Również 
inne chore osoby dorosłe mogą starać się o 
pielęgniarkę domową. Decyzję w tej spra-
wie podejmuje lekarz. 

Po powrocie do domu po pobycie w szpi-
talu bywa tak, że pacjent nadal nie czuje 
się najlepiej i potrzebuje pomocy w miejscu 
zamieszkania. W takich przypadkach to 
szpital informuje urząd gminy, że pacjent 
wymaga opieki i potrzebna mu pomoc do-
mowa lub pielęgniarka domowa.  

Stomatolog dziecięcy
W Danii wszystkie dzieci mogą korzystać 
nieodpłatnie z usług stomatologa do ukoń-
czenia 18-go roku życia. Pierwsza wizyta 
ma zazwyczaj miejsce kiedy dziecko ma ok. 
dwóch lat. Informacje o terminie wizyty 
otrzymacie Państwo listownie. Jeśli dziecko 
ma problemy z zębami przed ukończeniem 
dwóch lat, należy samemu zgłosić się do 
stomatologa dziecięcego lub poradzić się 
pielęgniarki kontrolującej rozwój małych 
dzieci.

W chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w 
szkole postawowej dziecko automatycznie 
poddane jest opiece stomatologa szkol-
nego.

Badanie dzieci w szkole
Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, 
podanne zostaje badaniu kontrolnemu 
przez lekarza i pielęgniarkę szkolną. Lekarz 
zbada dziecko, żeby sprawidzić, czy nic mu 
nie dolega i czy rozwija się ono prawid-
łowo. Badania tego typu mają przeważnie 
miejsce w zerówce i przed ukończeniem 
przez dziecko nauki w szkole – w ostatniej 
klasie. Pielęgniarka szkolna bada dzieci 
sprawdzając wzrok, słuch oraz mierząc 
wzrost i sprawdzając wagę. 

W wypadku problemów w szkole rodzina 
może nawiązać kontakt z psychologiem 
szkolnym.

W Danii starszym osobom przysługuje, o ile 
to konieczne, różnorodna pomoc z ramie-
nia urzędu gminy. Przykładowo w sytuacji 
kiedy pozostali członkowie rodziny nie 
mogą pomagać na codzień takiej osobie, 
może ona zazwyczaj uzyskać pomoc z 
urzędu gminy. 

Pomoc domowa
Osoby starsze mogą ubiegać się o pomoc 
przy pracach domowych i zakupach, ale 
także przy myciu się i ubieraniu. Również 
inne chore osoby dorosłe mogą starać się o 
pomoc z ramienia urzędu gminy. W razie 
takiej potrzeby należy zwrócić się w tej 
sprawie do urzędu gminy. 

Pomoc z urzędu gminy i opieka w domu
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