
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PLAN PORODU 

 
Czemu ma służyć plan porodu? 

Plan porodu obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu i miejsce porodu. 

Zarówno plan opieki prenatalnej, jak i plan porodu może być modyfikowany odpowiednio do sytuacji 

zdrowotnej ciężarnej w trakcie sprawowania opieki. Plan porodu to rodzaj dokumentu, w którym 

kobieta wymienia swoje oczekiwania wobec porodu – jak chciałaby, aby jej poród wyglądał. Nie ma do 

tego gotowego urzędowego formularza, każda ciężarna może zrobić własny plan, wymieniając w nim te 

kwestie, na których jej szczególnie zależy. 

Kobiecie trafiającej na porodówce przeważnie towarzyszy lęk przed nieznanym, obawa o zdrowie 

dziecka i swoje. Nowe miejsce i nieznany personel medyczny budzi duży respekt i nawet najbardziej 

odważne na co dzień i asertywne osoby w obliczu tej nowej sytuacji mogą mieć problem z wyrażaniem 

swoich potrzeb. Wcześniejsze więc ich spisanie i przedstawienie w postaci dokumentu, ułatwi 

przekazanie informacji o twoich preferencjach położnej czy lekarzowi obecnym na sali porodowej. 

Położna czy lekarz prowadzący poród, powinni zapoznać się z zapisami w planie, a następnie pomagać 

ci w ich wypełnieniu, oczywiście w miarę możliwości, jeśli przebieg porodu na to pozwala. 
 

 

 

Imię mojego partnera: (Opcjonalnie) ……………………………………….…………………… 

 

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej: (Opcjonalnie)…………………………………………… 

 

Mój termin porodu: (Opcjonalnie) …………………………… 

 

Ciężarna jest objęta opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej/nie jest objęta 

opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej (niewłaściwe skreślić). 

  

       …………………………………………….. 
           Pieczątka i podpis lekarza  
 

Dane wybranej przez ciężarna położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: numer 

telefonu kontaktowego i faksu lub adres poczty elektronicznej.  

 

 

 

Nazwisko:......................................... Imię(imiona):.................................... Płeć: K      M  

 

Wiek:                  PESEL:                                                            data ur.: ….………..…… 

 

Adres:……………………………………………………………….  ……..………..………… 

 
                

 

 
 
 

pieczątka świadczeniodawcy 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
 

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 

www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl 



 

Moja idea dotycząca porodu (opcjonalnie) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

W kilku zdaniach napisze Pani o oczekiwaniach związanych z porodem 
Przykład: Ten plan porodu ma wyrażać moje preferencje i pragnienia związane z narodzinami naszego dziecka.  

Proszę wziąć pod uwagę, że oczekuje jak najbardziej naturalnego porodu. W pełni zdaję sobie sprawę, że mogą pojawić się 

takie okoliczności, w których mój plan nie może i nie powinien być zastosowany. 

 

 

1. Gdzie będzie odbywał się poród? Przeczytaj na ten temat 

szpital 

dom narodzin 

dom 

 

2. Osoba towarzysząca podczas porodu. Przeczytaj na ten temat 

w czasie porodu będzie towarzyszyć mi (mąż, siostra, matka)……………… 

nie będę miała osoby towarzyszącej. 

 

3. Warunki w czasie porodu 
 

Zależy mi, aby w czasie mojego porodu: 

były przyciemnione światła 

panował spokój i cisza 

umożliwiono mi słuchanie ulubionej muzyki 

umożliwiono mi założenie własnego stroju 

nie było studentów itp. 

zminimalizowano badania dopochwowe 

inne (określ) :  …………………… 

 

4. Moje oczekiwania dotyczące przygotowania do porodu: 

proszę o wykonanie lewatywy 

nie chcę mieć wykonywanej lewatywy 

inne (określ)………………………… 

 

5. Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. 

chciałabym w pierwszym okresie porodu móc korzystać z wanny i/lub prysznica 

chciałbym mieć możliwość poruszania się w czasie porodu, swobodnego wyboru 

pozycji Przeczytaj więcej na ten temat 
 

piłka, worek sako 

inne 



 

6. Farmakologiczne środki łagodzące ból. 

środki znieczulające np. Dolargan 

znieczulenie zewnątrzoponowe 

nie chcę, aby podawano mi farmakologiczne środki łagodzące ból 

 

7. Chciałabym urodzić w pozycji: 

wertykalnej Przeczytaj więcej na ten temat 

leżącej 

 

8. W miarę możliwości chciałbym uniknąć: 

przebicia pęcherza płodowego 

nacięcia krocza 

 

9. Przecięcie pępowiny. 

zależy mi na tym, by pępowina została przecięta dopiero po ustaniu jej tętnienia  

Przeczytaj więcej na ten temat 

 

proszę o umożliwienie przecięcia pępowiny ojcu dziecka 

proszę, aby pępowinę przecięła osoba z personelu medycznego 

 

10. W jaki sposób ma wyglądać twój pierwszy kontakt z dzieckiem po porodzie?  
Czy życzysz sobie pełnego kontaktu „skóra do skóry” przez pierwsze dwie godziny po 

narodzinach? Przeczytaj więcej na ten temat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Karmienie dziecka. 

planuję karmić piersią 

nie chcę, aby moje dziecko było w jakikolwiek sposób dokarmiane albo pojone butelką 

– nawet glukozą czy wodą chyba że będą do tego medycznie wskazania 
 

proszę zawsze informować mnie o konieczności pojenia lub dokarmienia dziecka 

nie chcę, aby dziecku dawano smoczka 

chciałabym uzyskać więcej informacji na temat karmienia piersią. 

planuję karmić tylko butelką. 

 

 

 





Przeczytaj: 
AD1. Zgodnie z nowymi standardami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi opieki okołoporodowej, masz prawo 

wyboru miejsca porodu. Oznacza to, że możesz rodzić nie tylko w szpitalu, ale również w domu narodzin czy we 

własnym domu. Porody domowe nie są jednak finansowane przez NFZ. Koszty organizacji porodu w domu 

musisz ponieść sama. Zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do 

wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek powikłań, zarówno u 

matki, jak i u płodu lub noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, adekwatne 

do zaistniałej sytuacji położniczej lub stanu noworodka. 

AD2. Rodzić razem czy osobno? Jeszcze kilkanaście temu żadna z par nie stawiała sobie tego pytania 

przygotowując się do narodzin dziecka. Mężczyźni mieli wtedy bezwarunkowy zakaz wstępu na porodówkę.    

Dziś kiedy sytuacja się zmieniła, standardem stały się w szpitalach tzw. porody rodzinne przyszli rodzice muszą 

rozważyć, czy opcja „wspólnego” rodzenia odpowiada im. 

W komfortowej sytuacji jest kobieta, która nie wyobraża sobie narodzin bez obecności partnera, ale nie musi go 

do tego namawiać, bo i on pragnie być przy porodzie i wspierać rodzącą partnerkę. Sprawa też jest prosta, gdy 

oboje są przekonani, że nie ma potrzeby, by przyszły tata był obecny przy narodzinach potomka. Uważają, że to 

najlepsza decyzja i nie muszą do niczego zmuszać się wzajemnie. 

Są sytuacje, gdy para przychodzi na porodówkę z założeniem, że mąż będzie towarzyszył kobiecie w czasie 

porodu, lecz w krótkim czasie okazuje się, że nie urodzą razem. On denerwuje się, że nie potrafi pomóc małżonce 

i wykańcza go ta bezsilność, ona – w obecności męża nie może skupić się na swoim ciele, wręcz denerwuje ją 

dotyk męża i trzymanie za rękę. Dochodzą do wniosku, że lepiej będzie, kiedy mężczyzna opuści salę porodową. 

Czasem zdarza się, że kobieta od początku nie chce towarzystwa mężczyzny w czasie porodu. Jest przekonana, że 

lepiej skoncentruje się w obecności personelu medycznego – partner będzie ją tylko rozpraszał. Nierzadko jednak 

bywa tak, że kobieta bardzo dąży do tego, by mąż towarzyszył jej podczas porodu, czuje, że może dać jej to 

poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem mężczyzna nie jest przekonany do tego, że jego obecność na porodówce 

jest niezbędna. Obawia się niekiedy, czy będzie umiał pomóc, czy zniesie widok cierpiącej żony, widok krwi                    

i samego porodu. 

AD5. Wybór pozycji do porodu należy do kobiety, ale w przypadku zagrożenia życia dziecka lub matki  

decyzyjność może przejąć położna lub lekarz. Jeżeli poród przebiega fizjologicznie to przyjmowanie pozycji 

wertykalnych – pionowych (stojąca, siedząca, kuczna, klęcząca) wpływa korzystnie na postęp porodu, 

poprawiania komfort psychiczny i fizyczny kobiety. 

W pozycji pionowej kierunek siły grawitacji pokrywa się z kierunkiem sił wypierających macicy a długa oś 

macicy staje się prostopadła do wchodu miednicy pozwalając na osiowe wstawianie się główki dziecka.                  

Zalety stosowania ich w I jak II okresie porodu: 

- częstotliwość i regularność czynności skurczowej macicy jest większa 

- siła skurczów macicy jest dynamiczniejsza 

- napór części przodującej jest większy zarówno w skurczu jaki i w przerwie między skurczami 

- proces rozwierania się szyjki macicy postępuje szybciej 

- poród jest krótszy 

- łatwiej oddycha się w pozycji pionowej co daje lepsze jest dotlenienie dziecka 

- subiektywne odczucie dolegliwości bólowych jest zdecydowanie mniejsza 

- zmniejsza się konieczność nacięci krocza oraz ryzyko pęknięcia krocza 

 

PIERWSZY OKRES PORODU W POZYCJACH WERTYKALNYCH 

 

Chodzenie na początku pierwszego okresu porodu oraz później, w przerwach miedzy skurczami, zwiększa 

skuteczność czynności skurczowej macicy i skraca czas porodu. Rodząca mająca możliwość poruszania się, 

łatwiej radzi sobie z bólem i napięciem w czasie skurczu. 

Pozycja stojąca (z wykorzystaniem drabinek- ściany, wsparciem się na partnerze) u większości pacjentek 

zmniejsza subiektywne odczucie bólu. Skurcze macicy są częstsze i bardziej efektywne. Główka dziecka 

wstawiając się i obniżając się w kanale rodnym wykorzystuje w pełni siłę grawitacji. W pozycji pionowej jest 

lepsze krążenie krwi w łożysku a tym samym lepsze dotlenienie dziecka. Wsparcie w osobie towarzyszącej 

zapewnia kontakt ciała z ciałem dając oparcie fizyczne oraz psychiczne. 

Pozycja siedząca (z wykorzystaniem krzesła-stołka porodowego, piłki, worka sako, łóżka porodowego) wpływa 

na łatwość oddychania rodzącej, a co za tym idzie poprawia się jej nastrój, aktywność, poczucie bezpieczeństwa. 

Jest ona wygodna zarówno w skurczu jak i przerwie między skurczami. Rodząca siedzi w rozkroku w 

wyprostowanej pozycji, dodatkowo wykonując ruchy miednicy w przód, w tył, z boku na bok lub kolisty 

zwłaszcza podczas skurczów. Wspomaga to rozwieranie się szyjki macicy, zmniejsza ból, ułatwia przechodzenie 

główki przez kanał rodny, powoduje rozluźnienie się mięśni dna miednicy i krocza. Łatwo jest się zrelaksować 

miedzy skurczami pochylając się ku przodowi lub odchylając do tyłu, wykorzystując oparcie się o partnera, worek 

sako, poduszki czy brzeg łóżka. 

Pozycja kuczna z szeroko rozstawionymi, płasko opartymi stopami na podłodze, materacu lub łóżku porodowym 

jest bardzo fizjologiczna na każdym etapie porodu. Wykorzystywana w pierwszym okresie porodu przyspiesza 

narodziny dziecka. W tyj pozycji kość krzyżowa odchyla się do tyłu więc średnica kanału rodnego powiększa się 

o 30%. Zbyt długie pozostawanie w głębokim przysiadzie bardzo męczy więc lepiej ją zarezerwować na czas 

wydalania dziecka. 

Pozycja klęcząca jest bardzo dogodna dla rodzącej w chwili nasilenia się skurczów macicy i przechodzenia w 

ostatni etap pierwszego okresu porodu. Kobieta klęczy z szeroko rozstawionymi nogami, z tułowiem 

wyprostowanym lub pochylonym do przodu, opiera się na rękach, piłce, poduszkach, worku sako. Podłoże pod 



kolana powinno być miękkie. Rodząca może klęczeć siedząc na piętach lub z uniesioną miednicą wykonywać 

ruchy koliste, zmniejszając odczuwalność skurczów. Przyjęcie pozycji kolankowo-łokciowej (horyzontalnej) 

spowolni proces porodu i nieco osłabi skurcze. Przyjmujemy ją w sytuacji, gdy poród przebiega zbyt dynamicznie 

a skurcze są bardzo silne. 

AD6. Wszystkie środki farmakologiczne, które łagodzą czy eliminują ból, przechodzą w części i do płodu, co 

może źle wpływać na jego stan. Z drugiej strony nie zawsze „ból" ma znaczenie sygnalizacyjne, ochronne. Zbyt 

bolesne odczuwanie kolejnych faz porodu źle wpływa na stan ogólny rodzącej, a tym samym i na płód. Muszą 

więc być dobierane takie środki farmakologiczne, które łagodząc ból porodowy nie będą działać szkodliwie na 

płód. Dzisiaj już, na podstawie obserwacji setek tysięcy porodów, wiemy, że pewne środki łagodzące ból dobrze 

spełniają tę rolę. Należą do nich pewne narkotyczne leki przeciwbólowe petydyny (Dolantin, Dolargan). Oprócz 

działania znieczulającego mają też one właściwości rozluźniania napięcia mięśniowego — a więc                                   

w odpowiednich dawkach przyspieszają nawet otwarcie macicy i umożliwiają skrócenie aktu porodowego. 

Dlatego takie środki są obecnie najczęściej stosowane w I okresie porodu w postaci zastrzyków. Niektóre leki 

znieczulające rodząca wdycha za pomocą specjalnych aparatów. Z leków wziewnych podaje się obecnie 

podtlenek azotu (gaz rozweselający). 

AD7. Poród w pozycji kucznej z fizjologicznego punktu widzenia jest najbardziej wskazany. Rodząca kuca na 

płasko opartych stopach  z szeroko rozstawionymi stopami na podłodze, materacu lub łóżku porodowym. Kucanie 

jest dużym wysiłkiem dla mięśni nóg dlatego ciężarne powinny ćwiczyć w czasie ciąży. Osoba towarzysząca (np. 

mąż, partner) siada za plecami rodzącej na krześle lub brzegu łóżka, kobieta kuca między jego nogami, opierając 

się rękoma o jego uda. Drugi wariant gdy rodząca jest podtrzymywana przez dwie osoby, które klęczą po obu 

stronach . Kobieta może objąć obie osoby za szyję a one objąć ją w pół. Pozycja kuczna powoduje minimalny 

wysiłek mięśniowy gdyż kanał rodny prostuje się i jest prawie drożny. Schodzenie główki jest ułatwione 

ponieważ występuje optymalna relaksacja mięśni krocza. W momencie zmęczenia bardzo łatwo rodzącej przejść 

do półprzysiadu, klęku podpartego lub wyprostu ciała. 

Poród w pozycji klęczącej, gdy kobieta opiera się na rekach jest zalecany przy porodach nagłych lub 

przebiegających bardzo szybko. Przebieg porodu opóźnia się, umożliwiając większą kontrolę podczas wyłaniania 

się dziecka z kanału rodnego.   Zmniejszony jest odruch parcia i nie jest wykorzystywana siła grawitacji. Drugą 

formą pozycji klęczącej jest  poród w półuklęku, który umożliwia rodzącej bycie bardziej aktywną oraz dotknięcie 

główki dziecka. 

AD9. W Polsce czas zaciskania pępowiny jest regulowany rozporządzeniem ministra zdrowia z września 2010 r. 

na temat standardów opieki okołoporodowej. W przypadku porodu prawidłowego zaleca się w nich „zaciśnięcie 

pępowiny po ustaniu tętnienia”. Badania naukowe dowodzą, że jest to najkorzystniejszy dla dziecka moment. 

AD10.Pierwszy, wczesny, prawidłowo przeprowadzony kontakt „skóra do skóry” polega na położeniu nagiego 

noworodka na nagim brzuchu lub piersiach mamy od razu po urodzeniu, jeszcze przez przecięciem pępowiny. 

Dziecko w czasie tego kontaktu powinno być przykryte ogrzanymi wcześniej pieluszkami, położonymi na plecach 

i główce, aby ochronić je przed utratą ciepła. Należy je równocześnie delikatnie osuszać. Ocena w skali Apgar, 

wstępne badanie i odpępnienie odbywać się powinno bez zabierania noworodka z brzucha/piersi mamy. 

Wszystkie rutynowe procedury powinny być odłożone do momentu zakończenia pierwszego kontaktu. 

Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest ratowanie życia dziecka lub matki. 

Podczas badania kobiety po porodzie: oględzin szyjki macicy oraz pochwy oraz w czasie ewentualnego szycia 

krocza, personel medyczny powinien pomagać matce w podtrzymywaniu dziecka w kontakcie „skóra do skóry”. 

Osoba pomagająca kobiecie powinna dbać o to, by dziecko było dokładnie okryte. Równocześnie należy 

obserwować zachowanie noworodka, zabarwienie jego skóry oraz oddychanie. 

Po pewnym czasie noworodek manifestuje gotowość do karmienia: zaczyna sam powoli pełzać w kierunku 

brodawki. Porusza się przy kierując się wzdłuż przebarwionej linii na brzuchu mamy. Kiedy dostrzeże równie 

ciemno przebarwioną brodawkę, odwróci głowę kierunku piersi, a w ciągu kolejnych minut będzie próbował ssać 

– najpierw dotknie wargami lub poliże brodawkę, a następnie otworzy szeroko usta. W niezakłóconym kontakcie 

„skóra do skóry” dziecko właściwie samo przystawi a się do piersi (stwierdzono, że przeciętnie w czasie 49-55 

minut po porodzie). Z tego m.in. powodu pierwszy kontakt „skóra do skóry” powinien trwać, co najmniej 

godzinę. 

Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwy był wczesny poporodowy kontakt „skóra do skóry”, należy go rozpocząć                                     

w momencie, kiedy będą ku temu warunki – najlepiej w ciągu pierwszych 24 godzin po narodzinach i dalej 

prowadzić według powyższych wskazówek. 

 

 

 

* Plan porodu najlepiej napisać po konsultacji z położną dostępną w ramach 

ubezpieczenia w NFZ. 

** Zwróć uwagę, że są to standardy postępowania oraz procedury medyczne przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem. 

 
   


