PLAN PORODU
Imię i nazwisko: tu wpisz imię i nazwisko

PESEL: tu wpisz PESEL

Termin porodu:

01-01-2020

WPISZ TUTAJ CHOROBY I LEKI PRZYJMOWANE W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ
Choroby przewlekłe
przyjmowane w związku z tym leki:

Hospitalizacja w czasie ciąży:
Leki stosowane w czasie ciąży:
Uczulenia na leki:

(WPISZ TUTAJ WSZYSTKIE HOSPITALIZACJE W CZASIE CIĄŻY – NP. 12 TYDZIEŃ CIĄŻY
– HOSPITALIZACJA Z POWODU PLAMIENIA)
(NP. KWAS FOLIOWY, WITAMINY, ITD.) Prenatal Duo (wg formularza) ?(od którego tygodnia?
Każdy lek tak wypisujemy)

(WPISZ TUTAJ SWOJE UCZULENIA NA LEKI)

- Chcę rodzić z bliską osobą
- Chcę rodzić z doulą
- Nie wyrażam zgody na obecność studentów/tek położnictwa i medycyny
- Zależy mi na tym, aby podczas porodu obecne były tylko niezbędne osoby z personelu medycznego
- Proszę, aby przy przyjęciu do porodu nie wykonano mi lewatywy
- Zależy mi, aby mój poród przebiegał naturalnie, bez interwencji
- Zgadzam się na podanie oksytocyny, przebicie pęcherza i stałe monitorowanie KTG, gdy moja sytuacja będzie tego wymagała, po uprzednim
wyjaśnieniu mi powodów zastosowani tych interwencji
- Zależy mi, aby ograniczyć liczbę badań przez pochwę i aby w miarę możliwości odbywały się one w dogodnej dla mnie pozycji
- Nie wyrażam zgody na masaż szyjki macicy ani na wyciskanie dziecka z brzucha („chwyt Kristellera”)
- Chciałabym mieć swobodę poruszania się w pierwszym okresie porodu
- Chciałabym mieć możliwość korzystania z wanny/prysznica
- Chciałabym mieć możliwość korzystania ze sprzętów, takich jak drabinka, materac, worek sako
- Jeżeli zaistnieje konieczność podania mi kroplówki lub monitorowania stanu dziecka, chciałabym zachować możliwość poruszania się i
przyjmowania dowolnej pozycji
- W drugim okresie porodu chciałabym przeć zgodnie z tym, jak podpowiada mi instynkt − przeć spontanicznie Proszę o instruowanie mnie w
trakcie parcia
- Chciałabym móc skorzystać z gazu wziewnego jako sposobu łagodzenia bólu
- Chciałabym móc skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego
- Chciałabym móc korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu takich jak masaż przez osobę towarzyszącą, prysznic, imersja
wodna
- Jeśli poproszę o ulżenie mi w bólu, prosiłabym o zaproponowanie mi w pierwszej kolejności naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego
- Jeśli zostanie podane mi znieczulenie zewnątrzoponowe, chciałabym zachować możliwość poruszania się i przyjmowania dowolnej pozycji
- Zależy mi na ochronie krocza
- Jeśli nie będzie wyraźnych względów medycznych, chciałabym uniknąć wywoływania porodu (w tym przebijania pęcherza płodowego)
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- Zanim zostanie podana mi oksytocyna lub zostanie przebity pęcherz płodowy, chciałabym spróbować naturalnych sposobów stymulowania
porodu, takich jak ruch czy masaż brodawek sutkowych
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