
Dojazd
transportem publicznym
•	 	Z	dworca	kolejowego	Kassel-Wilhelmshöhe	lub	z	Innenstadt	

liniami	tramwajowymi	1,	3,	7	do	przystanku	Kirchweg	lub	linią	
tramwajową	4	i	8	do	przystanku	Bebelplatz.

Samochodem:
•	 Zjazd	z	Autostrady	Stadtmitte	lub	Wilhelmshöhe	–	w	kierunku	

Dworca	ICE
•	 Na	Wilhelmshöher	Allee	należy	kierować	się	na	znaki	„Diako-

nie-Kliniken”.
•	 Miejsca	parkingowe	znajdą	Państwo	na	naszym	parkingu	

wielopoziomowym	przy	Herkulesstraße	34,	na	poziomie	
podziemnym	Szpitala	Diakonis.

•	 Dwa miejsca parkingowe zarezerwowane dla rodzących 
znajdują się na parkingu wielopoziomowym lub  obok 
izby przyjęć przy Kirchweg (patrz oznakowanie).

Kontakt
AGAPLESION	DIAKONIE	KLINIKEN	KASSEL
Herkulesstr.	34,	34119	Kassel
tel.	(0561)	1002	-	0,	faks	(0561)	1002	-	1010			
info@diako-kassel.de,	www.diako-kassel.de
Klinika Porodowa – Oddział Położnictwa i Medycyny  

Prenatalnej:
tel.	(0561)	1002	-	6070	Sala	porodowa
tel.	(0561)	1002	-	1260	Sekretariat	Ordynatora	–	Dr.	W.	Simoens
Praktyka Diagnostyki i Terapii Prenatalnej
Herkulesstr.	34	A,	34119	Kassel
tel.	(0561)	1002	-	1250	(rejestracja)
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Drogie Ciężarne,
Drodzy Rodzice oczekujący 
potomstwa,

w naszej Klinice Położniczej wszystko kręci się wokół 
ciąży i porodu, aby stały się one wspaniałym przeży-
ciem. Oprócz wieloletniego doświadczenia oferujemy 
nowoczesną i indywidualną opiekę na najwyższym po-
ziomie medycznym w naszych pięciu przestronnych od-
działach porodowych. Przykładamy ogromną wartość do 
odprężającej i rodzinnej atmosfery.
Jeśli w wyjątkowych sytuacjach potrzebna jest natych-
miastowa pomoc medyczny, do Państwa dyspozycji jest 
zespół operacyjny oraz sala operacyjna przystosowana 
specjalnie do cięcia cesarskiego. Ponadto dostępny jest 
natychmiast lekarz pediatra.

Dzięki temu zapewniamy Państwu najlepsze warunki do 
pięknego i bezpiecznego porodu.

Dr. Wouter Simoens
Ordynator
Położnictwo i Medycyna Prenatalna 
Oddział specjalistyczny w zakresie położnictwa i 
medycyny prenatalnej
Kierownik Katedry DEGUM II

www.diako-kassel.de
www.geburtsklinik-kassel.de

KLINIKA POŁOŻNICZA
Położnictwo i Medycyna Prenatalna

Wspólnie w służbie ludziom

Pacjenci AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL 
czerpią korzyści ze wspólnej kompetencji medycznej i 
struktury zaopatrzenia naszych klinik i cenią sobie panu-
jącą w nich rodzinną atmosferę.
Od narodzin do starości – jesteśmy przy Was!
Nasze specjalistyczne oddziały:
•	Anestezja, Operacyjna Intensywna Terapia i Terapia 

Przeciwbólowa
•	Klinika Medycyny Starczej i Dzienna Klinika Geriatrii
•	Klinika Chirurgii Ogólnej i Wewnątrznaczyniowej
•	Klinika Położnictwa i Ginekologii – Położnictwo z 

Neonatologią  /  Medycyna Prenatalna – Ginekologia i 
Urologia Ogólna

•	Klinika Chirurgii Naczyniowej
•	Klinika Medycyny Wewnętrznej – Angiologia
•	Klinika Medycyny Wewnętrznej – Gastroenterologia
•	Medycyna Wewnętrzna – Kardiologia wraz z Rytmologią 

z oddziałem diagnostyki bólu w klatce piersiowej (Chest 
Pain Unit)

•	 Radiologia

Izba przyjęć z całodobową gotowością dla pacjentów 
z zawałem serca.
Centrum Kompetencji dla Osób Starszych wraz z Dzi-
enną Kliniką Geriatrii.

OPIEKA PRENATALNA
DIAGNOSTYKA I TERAPIA
Herkulesstraße 34A 



1. Nowatorska i nowoczesna aura

2. Atmosfera przyjazna dla rodzin

3. Przywiązywanie wielkiej wagi do pewności 
i bezpieczeństwa

5. Medycyna krótkich dróg

4. Uzasadnione i obszerne informacje na 
temat zdrowia i stanu rozwoju Państwa 
dziecka

Od samego początku z miłością
•	 Wieczór informacyjny ze zwiedzaniem oddziałów 

porodowych (bezpłatnie). W każdą środę o godzinie 
20:00 (miejsce spotkania: punkt informacyjny przy 
wejściu głównym). Zapraszamy Państwa serdecznie 
na zwiedzanie oddziałów porodowych, sal przedporo-
dowych i porodowych.

•	 Rejestracja na poród / godziny przyjęć u położnych  
Indywidualne doradztwo i wsparcie w zakresie ciąży, 
porodu i połogu, rejestracja: 0561 / 1002-6070.

•	 Opieka lekarska dla kobiet ciężarnych Do Państwa 
dyspozycji są nasi lekarze, zapewniający swe doświa-
dczenie i kompetencję

•	 Diagnostyka i terapia prenatalna 
Ordynator Położnictwa, Dr. Wouter Simoens, oferuje 
najnowocześniejsze badania prenatalne, aby mogli 
mieć Państwo pewność, że Państwa dziecko jest zd-
rowe. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
0561 1002-1250.

•	 Oferty kursów przedporodowych / doradztwo 
dla rodziców Nasza szkoła rodzenia pod adresem 
Friedrich -Ebert-Str. 93, Kassel, tel. 0561 521 48 49, 
eltern schule@diako-kassel.de oferuje doradztwo w 
zakresie porodu i jogę dla kobiet w ciąży.

Poród – niezapomniane przeżycie
•	 Złagodzenie bólu w trakcie porodu
•	 Leczenie homeopatyczne
•	 Akupunktura
•	 znieczulenie zewnątrzoponowe (PDA)
•	 Cesarskie cięcie przy znieczuleniu podpajęczynów-

kowym – poród cesarski
•	 Wanna położnicza
•	 Pozycja w trakcie porodu wedle życzenia
•	 Poród ambulatoryjny
•	 Na życzenie możliwa opieka przez własnego ginekologa
•	 Sale porodowe są urządzone w przyjemny sposób i 

dzięki urządzeniom spełniającym najnowocześniejsze 
standardy techniczne gwarantują najwyższą kompeten-
cję medyczną.

•	 Matki ze swymi dziećmi znajdują się w dobrych rękach 
również przy porodach obciążonych ryzykiem. Mogą 
Państwo na nas polegać! 

Pięć dobrych powodów,
aby zdecydować się na poród 
w KLINICE DIAKONIS AGAPLESION.

Dom na pierwsze dni
•	 Przestronne pokoje z przewijakiem, lampą nagrzewają-

cą i łóżkiem zapewniają prywatną atmosferą w pierwsz-
ych dniach po porodzie

•	 24-godzinny system rooming-in – Państwa dziecko jest 
zawsze w pobliżu

•	 Przyjazny dla rodzin: Państwa krewni i przyjaciele są u 
nas mile widziany

•	 Piękny hall z tarasem
•	 Przecudny cichy pokój, w którym matki mogą w całości 

poświęcić się swemu dziecku. Nasze położne i siostry 
zapewniają matkom wsparcie i doradztwo.

•	 Ćwiczenia poporodowe od 1. dnia
•	 Prosimy zapoznać się z naszą broszurą zawierającą 

porady dla rodziców i kompletną ofertę: Kursy ćwiczeń 
poporodowych, joga, trening przepony miednicy, baby 
masaż (również dla ojców), kursy PEKiP  

Kompetencja medyczna
•	 Klinika Porodowa czerpie korzyści ze wspólnej kom-

petencji medycznej KLINIK DIAKONIS AGAPLESION 
wraz z medycyną wewnętrzną, ginekologią, urologią i 
chirurgią brzucha 

•	 Codzienna opieka lekarza pediatry
•	 Szerokie spektrum usług medycznych Test przemiany 

materii, test U2 wykonywany przez pediatrów, screening 
słuchu, ultradźwięk, pulsoksymetria (screening w celu 
wykluczenia wady serca)

•	 Pokój dla noworodka (neonatologia) z całodobową 
opieką przez personel specjalistyczny


