
PLAN PORODU 

 

 Plan porodu to dokument, który powinien znaleźć się w Twojej dokumentacji medycznej 

podczas porodu. Przedstawia on Twoje oczekiwania i wyobrażenia o porodzie oraz to na co wyrażasz, 

a na co nie wyrażasz zgody. Należy pamiętać, że są to pewnego rodzaju wskazówki, a nie sztywne 

zasady, ponieważ większość z punktów w nim zawartych zweryfikuje porodowa rzeczywistość. Ważne 

jest, żeby plan porodu powstał jeszcze w czasie ciąży.  

Część szpitali posiada swój gotowy dokument, który możesz wypełnić podczas przyjęcia do szpitala 

lub skorzystać ze swojego, przygotowanego wcześniej. Plan porodu należy dostosować nie tylko do 

swoich preferencji ale również możliwości wybranego wcześniej miejsca porodu. Jeśli decydujemy się 

rodzić w szpitalu, na przykład, w którym nie ma wanny do porodów do wody to ten punkt zawarty    

w naszym planie nigdy nie będzie mógł zostać spełniony.  

W Internecie dostępnych jest wiele gotowych wzorów z których można skorzystać (zachęcam do 

sprawdzenia strony Fundacji Rodzić po Ludzku), jednak należy pamiętać żeby wcześniej chociaż ten 

wybrany przeczytać i nie zaznaczać bezmyślnie kwestii wzajemnie się wykluczających.  Swój plan 

porodu możesz omówić z położną podczas Edukacji Przedporodowej albo z położną wybraną do 

prywatnej indywidualnej opieki podczas porodu (jeśli na taką się zdecydowałaś).  

Należy pamiętać, że w Polsce za przyjmowanie porodów fizjologicznych odpowiedzialne są położne 

pracujące na Sali porodowej. To one będą opiekowały się Wami podczas całego porodu. Lekarz 

ginekolog-położnik w wielu szpitalach pojawia się na sam koniec porodu aby wraz z położną obejrzeć 

łożysko, uzupełnić dokumentację medyczną albo wtedy, kiedy Twój poród przestaje być fizjologiczny  

i niezbędna jest interwencja lekarska.  

 

Marta Dopierała 

Magister Położnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy i podstawowy Plan Porodu gotowy do pobrania (lub do modyfikacji) dostępny poniżej: 



Plan porodu 

Proszę o dołączenie niniejszego planu porodu do mojej dokumentacji medycznej.  

Jestem świadoma, że poniższy plan porodu jest listą moich osobistych preferencji, a jego realizacja 

uzależniona jest od sytuacji medycznej. 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………… 

Numer pesel: ………………………………………………………………. 

 

- Chciałabym, aby w czasie porodu towarzyszyła mi bliska osoba. 

- Chciałabym, aby udzielano mi bieżącej informacji o przebiegu porodu, wykonywanych procedurach i 

stosowanych lekach. 

- Chciałabym zachować możliwość poruszania się podczas porodu oraz przyjmowania pozycji 

wertykalnych. 

- Chciałabym mieć możliwość korzystania z dostępnych udogodnień oraz form łagodzenia bólu 

porodowego. 

- Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykonanie lewatywy. 

- Zależy mi na ochronie krocza, jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nacięcie krocza 

w sytuacji wystąpienia wskazań medycznych. 

- Chciałabym, aby pępowina została przecięta po ustaniu tętnienia. Zależy mi, aby pępowinę przecięła 

bliska mi osoba. 

- Chciałabym pozostać z dzieckiem w nieprzerwanym kontakcie „skóra do skóry” podczas pobytu na 

Sali Porodowej, jeśli nasz stan zdrowia na to pozwoli. 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


