
   

 

 

    W ciągu pierwszych 7 lat funkcjonowania  

(31 stycznia 2014 r. – 31 stycznia 2021 r.): 

 

 Przyjęto w TBC 3478 klientek i 2608 
urodzeń. 

 
 W tej liczbie prawie jedną czwartą (24%) 

stanowiły porody wodne. 
 

 Transfer do szpitala podczas porodu albo 
dla klientki lub dziecka później, nastąpił: 

° w 41,6% przypadków dla klientek, 
które rodziły po raz pierwszy 

° w 11,9% przypadków dla klientek, 
które już rodziły wcześniej 

 
 Najczęstsze powody transferu do szpitala to 

powolny postęp akcji porodowej, wody 
płodowe z domieszką smółki i potrzeba 
znieczulenia niedostępnego w ośrodku 
rodzenia.   

 
 Przewozu klientki lub dziecka do szpitala 

dokonano karetką w 5,8% przyjęć lub 20% 
wszystkich przewozów. Inne przewozy 
wykonano prywatnymi pojazdami.    

 
 Wszystkie przypadki cięć cesarskich to:  

° 9,2% przypadków dla klientek, 
które rodziły po raz pierwszy  

° 1,1% przypadków dla klientek, 
które już rodziły wcześniej  

  Lokalizacja 

 
Toronto Birth Centre jest w pobliżu 

Dundas Street East i Parliament Street  

w śródmieściu Toronto. 

 

 
 

Chcesz zwiedzić Ośrodek? 
Skontaktuj się z nami! 

Tel.: (416) 366-8080 x 101 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

Aby znaleźć zarejestrowaną położną, odwiedź: 

Stronę internetową College of Midwives of Ontario  

www.cmo.on.ca 

 

Stronę internetową Association of Ontario 

Midwives www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 
 

 
 

Toronto Birth 
Centre 

(Ośrodek Rodzenia) 

POLISH 

Wizją TBC jest stworzenie przestrzeni, gdzie 
osoby w ciąży, rodziny i społeczności mogą 

korzystać z opieki okołoporodowej 
bezpiecznej kulturowo 

 

Główne fakty 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


Czym jest Ośrodek 

Rodzenia? 
 

 Ośrodki Rodzenia to regulowane lokalne 

placówki opieki zdrowotnej oferujące 

wygodną, bezpieczną przestrzeń porodu 

poza szpitalem pod opieką położnych. 

 

 Badania wykazują, że Ośrodki Rodzenia 

są bezpiecznym miejscem urodzenia 

dziecka dla klientek w ciąży niskiego 

ryzyka.   

 

 

 TBC nie jest placówką typu walk-in. 

 

 

 TBC jest obiektem licencjonowanym i 

finansowanym przez Ministerstwo 

Zdrowia i Długoterminowej Opieki. 

 

 
 

 

 
Rzut oka na Toronto 

Birth Centre (TBC)  

TBC to piękny obiekt, specjalnie zbudowany 
w konsultacjach z położnymi, aby zapewnić 

przyjazną, bezpieczną kulturowo 
przestrzeń działającą w ramach rdzennego 

programu Indigenous Framework*. 
 

Są tam trzy sale porodowe, zapewniające 
prywatną, domową przestrzeń. Są też duże 
pokoje rodzinne dla osób towarzyszących. 
TBC nie ogranicza liczby osób, które mogą 

być obecne przy porodzie (z wyjątkiem 
okresu pandemii).  TBC posiada kompletnie 
wyposażoną kuchnię do przygotowywania 
posiłków. Ośrodek Rodzenia jest czynny 24 

godziny na dobę, 365 dni w roku.   

 
Kto może być obecny przy 

moim porodzie? 
 

 Zarejestrowane położne          
(zwykle dwie) 

 
 Położne w trakcie nauki (omów to 

ze swoim zespołem położnych) 
 

 Wszelkie osoby wspomagające 
według Twojego życzenia (Doula, 
Starsi, Strażnicy Wiedzy) 

 
 Dowolni dodatkowi członkowie 

rodziny (w tym dzieci) 
 
 

*Więcej informacji o programie Indigenous Framework TBC 

znajdziesz w broszurze Indigenous Framework Pamphlet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kto może korzystać z ośrodka 
Toronto Birth Centre? 

Możesz zaplanować poród w TBC, jeśli: 

 Jesteś pod opieką zarejestrowanej 
położnej stowarzyszonej z TBC  

 Jesteś w donoszonej ciąży z jednym 
dzieckiem ułożonym głową w dół 

 Spełniasz kryteria kwalifikacyjne – 
omów to ze swoją położną 

 

Co będzie w przypadku zmian 
w Twoim planie porodu? 

 
Ośrodki Rodzenia są przystosowane do 
nieskomplikowanych porodów niskiego ryzyka, 
wymagających niewielkiej interwencji.  
 
TBC zapewnia położnym dostęp do aparatury 
potrzebnej do częstych nagłych wypadków, w 
tym tlenu, sterylnych instrumentów i leków 
hamujących krwawienie. 
 
W TBC nie ma lekarzy ani pielęgniarek i takie 
zabiegi, jak znieczulenie zewnątrzoponowe, leki  
wspomagające akcję porodową i cesarskie 
cięcia są możliwe po transporcie do szpitala. 

 


