
Pôrodný plán 
 
 

Jedná sa o zoznam, v ktorom tehotná žena uvádza konkrétne body, ktoré by si               
želala, aby boli počas jej pôrodu splnené. Môžeme povedať, že sa jedná o tzv. súpis               
priani, želaní ako by mal pôrod asi vyzerať. Myslím, že je vhodné, aby si ho budúca                
rodička spísala okolo 30 -36 týždňa tehotenstva. Budúca rodička si ho môže spísať             
len pre svoju potrebu, napr. na ujasnenie si, či si chce /nechce napr. zazmluvniť              
pôrodníka, alebo ho bude prezentovať personálu pôrodnice po prijatí.  
 
Doporučujem s pôrodným plánom oboznámiť aj partnera/ doprovod k pôrodu. 
 
Ako by mal vyzerať dokonalý pôrodný plán? Ideálny pôrodný plán neexistuje.           
Napriek spísaniu želaní treba rešpektovať svoje telo a dieťa. Pôrod sa aj pri             
najväčšej snahe oboch strán (personál a vy) môže skomplikovať a nemusí sa vyvýjať             
podľa vašich predstáv.  
 
Komu ho odovzdávam, a kedy? Ak máte zazmluvneného pôrodnika tak jemu, ak             
si nezazmluvňujete pôrodníka, tak službokonajúcemu pôrodníkovi/ pôrodnej       
asistentke. 
 
Je nutné ho mať spísaný? Nestači ho len povedať? Ak sa rozhodnete pre              
pôrodný plán, je lepšie ho spísať a odovzdať personálu. Založí sa do vašeho             
pôrodopisu a ak sa budú meniť služby, každý ho uvidí.  
 
Akceptuje sa? Vo väčšine nemocníc s jeho akceptáciu nemajú problém. Napriek           
tomu odporúčam jeho stručnosť a jasnosť a nie dlhosiahle súvetia cez celú stranu.  
 
 
pôrodný plán:  

● je dobré ho písať jasne, stručne a výstižne 
● náš vzorový pôrodný plán treba chápať ako vzorový a jednotlivé body buď            

vynechať alebo dopísať si svoje 
● napísať si ho aj pre svoju potrebu, aj keď ho nebudete odozvdávať 
● spísaný ho mať v tehotenskej knižke a v prípade prijatia na pôrodnicu ho             

odovzdať personálu 
● je v poriadku, ak napíšete iba jednu vec, alebo naopak aj päť 
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Lenka TEHOTNÁ, ulica tehotných žien 18, Bratislava, d.n.: 1.1.2100 
 
 
 
Počas môjho pobytu na pôrodnici by som vás rada poprosila o akceptáciu týchto             
bodov:  
 

●  želám si:  
○ bonding po pôrode 
○ dotepanie pupočníka 
○ mať možnosť meniť úľavové polohy a využívať sprchu 
○ mať pri sebe mnou zvolenú sprevádzajúcu osobu 
○ tlmiť bolesti PEDA, alebo inými analgetikami 
○ byť dôkladne informovaná o fázach pôrodu a napr. možnostiach ako          

prirodedzene pomôcť ho rozbehnúť 
○ rovnocennú komunikáciu - z predchádzajúceho pôrodu mám veľmi        

negatívny zážitok 
 

● neželám si: 
○ rutinné výkony ako nástrih hrádze - vykonávala som masáž hrádze,          

cvičila s ANIBALL, EPINO….ak to bude vyžadovať situácia - ohrozenie          
môjho stavu alebo stavu dieťaťa, nie som proti 

○ klystír  - čreva som si vyčistila sama, prípravkami na domáce použitie 
○ podávanie analgetík, …. 
○ umelo vyvolávať pôrod ….. ak to bude nutné kvôli vážnemu ohrozeniu           

dieťaťa nie som proti 
○ aby ma vyšetrovali a/ alebo ošetrovali študenti 

 
● odmietam: 

○ študentov na pôrodnej sále 
 
 
 
Ďakujem vám za jeho akceptáciu, a ústretovosť. 
 
 
 
 
dátum ………………… meno a priezvisko, podpis: …………………. 
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