
 
 
 

PLAN PORODU (WZÓR) 
 

1. Zależy mi na tym, aby podczas porodu obecne były tylko niezbędne osoby  z 

personelu medycznego. / Zgadzam się na obecność studentów/studenta 

położnictwa.  

2. Jestem świadoma, że istnieje możliwość modyfikacji poniższego planu 

zależnie od rozwoju sytuacji, stopnia zagrożenia oraz komplikacji.  

3. Chciałabym, aby podczas porodu towarzyszyła mi bliska osoba (imię i 

nazwisko).  

4. Zależy mi na pełnej i bieżącej informacji o postępie porodu. Proszę  również o 

przekazanie tych informacji osobie, która będzie towarzyszyła mi  podczas 

porodu.  

5. Zależy mi by mój poród był naturalny, bez zbędnych zabiegów (podanie 

oksytocyny, przebicie pęcherza płodowego, stałe monitorowanie KTG) chyba,  że 

sytuacja medyczna będzie tego wymagała. W razie konieczności zgadzam się  na 

wykonanie zabiegów i operacji.  

6. Jeżeli zaistnieje konieczność podania mi kroplówki lub monitorowania  stanu 

dziecka, chciałabym zachować możliwość poruszania się i przyjmowania 

dowolnej pozycji.  

7. Proszę o poinformowanie mnie o najlepszych dla mnie metodach 

znieczulenia w trakcie porodu.  

8. Chciałabym skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego.  

9. Podczas porodu chciałabym mieć możliwość słuchania muzyki, 

skorzystania z immersji wodnej oraz zjedzenia posiłku, o ile będzie taka 

możliwość.  

10. W trakcie drugiego okresu porodu proszę o przygaszenie świateł.  

11. Chciałabym mieć szkła kontaktowe albo okulary przez cały czas porodu.  

12. W drugim okresie porodu chciałabym przeć zgodnie z tym, jak 

podpowiada mi instynkt, przeć spontanicznie. 

13. W momencie wyłaniania się główki dziecka, chciałabym jej dotknąć.  
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14. Zależy mi na uniknięciu nacięcia krocza, ale w razie konieczności 

zgadzam się na nacięcie.  

15. Chciałabym, aby położna starała się ochronić moje krocze poprzez okłady  i 

poinstruowanie mnie w czasie parcia.  

16. Proszę o miejscowe znieczulenie przy zszywaniu krocza. 17. Zależy mi, 

by towarzysząca mi osoba mogła przeciąć pępowinę. 

17. W razie konieczności wykonania cięcia cesarskiego proszę o pobranie  siary.  

18. W razie konieczności wykonania cięcia cesarskiego zależy mi, by mieć 

możliwość jak najszybszego pierwszego kontaktu z dzieckiem, jeśli stan 

zdrowia dziecka będzie na to pozwalał.  

19. Proszę, aby po cięciu cesarskim umożliwić osobie towarzyszącej (imię i 

nazwisko) kangurowanie dziecka.  

20. Chciałabym, aby moje dziecko było u mnie na brzuchu w kontakcie  „skóra 

do skóry" tak długo, jak będziemy tego potrzebowali.  

21. Proszę zważyć i zmierzyć moje dziecko po zakończeniu pierwszego 

kontaktu skóra do skóry.  

22. Chciałabym, aby wszystkie zabiegi i badania mojego dziecka odbywały  się w 

mojej obecności lub ojca dziecka, o ile będzie taka możliwość.  

23. Chcę/Nie chcę karmić piersią.  

24. Nie wyrażam zgody na podawanie mojemu dziecku mleka 

modyfikowanego oraz smoczka.  

25. Szczepienia/podawanie witaminy K/zabieg Credego/kąpiel.  

Inne ważne informacje:  

Chciałabym, aby po porodzie pobrano krew pępowinową w celu jej bankowania.  

Przyjmuje leki…...........................................................................................  

Jestem uczulona na…..............................................................................  

Choruję na…............................................................... ................................... 
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