
Plan porodu Agnieszki i Nathana 
 
 
 
 
Rozumiemy i mamy pełną świadomość tego, że poród nie zawsze idzie tak, jak jest 
zaplanowany i zdarzają się nagłe wypadki, więc jesteśmy otwarci w razie, gdyby coś się stało. 
Chcemy, by ten poród był tak naturalny, jak to tylko możliwe, z tak niewielką ilością 
jakichkolwiek interwencji, jak to tylko możliwe i z tak niewielką ilością personelu, jak możliwe. 
Chcemy być informowani o wszystkich procedurach i testach dokonywanych na matce i 
dziecku. 
 
 
 

Poród 
 
Chcę… 

o By moje wody odeszły naturalnie 
o By moja fotografka Meghan robiła zdjęcia w ciągu całego porodu i po nim 
o Ruszać się dowolnie w czasie całego porodu 
o Przyciemnione światła w pokoju 

 
 
Nie chcę… 

o By ktokolwiek oferował mi jakiekolwiek środki przeciwbólowe lub pytał mnie o mój 
poziom bólu  

o Podawania żadnych leków (łącznie z Pitocin), chyba że jest to konieczne do uratowania 
mojego życia 

o Stałego elektronicznego monitorowania dziecka, chyba że konieczne do uratowania jego 
życia  

o By w pokoju obecni byli żadni studenci ani żaden personel, który nie jest absolutnie 
konieczny  

 
 
 
 

II faza porodu 
 
Chcę… 

o Ciepłe okłady w trakcie parcia 
o Wybrać pozycję, w której urodzę, która jest wygodna dla mnie  
o Dotknąć główkę dziecka, jak będzie ją widać 



o Być przypomnianą, by zwolnić, gdy widać główkę dziecka  
o Złapać dziecko lub by mój mąż złapał moje dziecko, gdy się ono urodzi  

 
 
Nie chcę… 
 

o By ktokolwiek mówił mi, kiedy przeć  
o By ktokolwiek głośno rozmawiał, by ludzie non stop wchodzili i wychodzili z mojego 

pokoju, by włączone były jasne światła 
o Użycia kleszczy ani ekstrakcji próżniowej, chyba że jest to absolutnie konieczne do 

uratowania dziecka (jeśli konieczne to zdecydowanie wolę ekstrację próżniową) 
o Żadnego ciągnięcia za pępowinę lub łożysko 
o Nacięcia (zdecydowanie preferuję zaryzykować rozerwanie) 
o Mieć podanego środka (Pitocin) do urodzenia łożyska (zdecydowanie żądam możliwości 

zrobienia tego naturalnie, chyba że wystąpi krwotok lub wysokie ryzyko krwotoku) 
 
 
 
 

W przypadku cesarskiego cięcia  
 
Chcę… 
 

o By mój mąż był ze mną cały czas 
o Dostać dziecko od razu, gdy zostanę przeniesiona do pokoju  
o By mój mąż dostał dziecko tak szybko, jak to tylko możliwe i by był wraz z dzieckiem non 

stop, bez żadnych wyjątków 
o By mój mąż był informowany o wszystkim, co personel musi zrobić dziecku przed 

dokonaniem danej procedury lub testu 
o By mój mąż podejmował wszystkie decyzje w przypadku, gdy ja nie jestem w stanie 

 
 
 

Po porodzie 
 
Chcę… 
 

o Skin to skin od razu po porodzie 
o Opóźnić zaciskanie pępowiny aż sama przestanie pulsować  
o Karmić dziecko mlekiem, które ja dostarczę  
o Opóźnić wszelkie procedury (łącznie z mierzeniem) na minimum pierwszą godzinę po 

porodzie 



o Być informowaną ze szczegółami o wszystkim, co musi być dokonane na moim dziecku w 
przypadku nagłego wypadku  

o By wszystkie procedury wykonane były z moją obecnoącią (lub z obecnością mojego 
męża, jeśli ja nie jestem w stanie) 

o Zachować moje łożysko  
o By została pobrana krew z pępowiny w celu dokonania testów genetycznych  

 
 
Nie chcę… 
 

o Żadnego mycia ani czyszczenia dziecka po porodzie (bardzo ważne jest dla mnie 
zatrzymanie naturalnej ochrony skóry dziecka, z którą się rodzi, zupełnie mi to nie 
przeszkadza)  

o Obrzezania 
o Mleka modyfikowanego 
o Smoczków 
o Zastrzyku z witaminą K 
o Szczepionki przeciwko WZW typu B 
o Maści na oczy 
o Żadnych antybiotyków lub innych leków bez zgody ode mnie lub mojego męża  
o By pielęgniarki sprawdzały mnie lub mojego dziecka więcej, niż to absolutnie konieczne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Thank you all very much for your cooperation and your 
help with bringing our baby to this world! 

 


