
Пологовий план 
пологово- гінекологічне відділення 

 
Шановні вагітні,  
 
Пропонуємо вам можливість висловити ваші побажання відносно ваших пологів, щоб вони 
пройшли згідно ваших уявлень. В пологовому плані існують можливості, які радимо обміркувати. 
Там є місто про ваші думки і побажання. Перебіг пологів неможливо передбачити і можуть 
виникнути ситуації, коли не буде здійсненні ваші вимоги. 
Медичні персонал із задоволенням пояснює кожною ситуації і запропонує альтернативні методи 
ведення пологів. Ваш пологовий план буде частиною вашій документації. 

 

 

 

Персональні дані Матір дитини Батько дитини 

Ім’я, Прізвище   

Рідне число   

Телефонний номер   

Громадянство   

Адреса проживання   

Страхування   

Алергія   

Ліки, які приймає   

Лікувальна дієта   

Медичні проблеми   

Операції, травми   
Дата пологів   

Гінекологічні хороби   

Кількість пологів   

Дільничний гінеколог 
(прізвище, адреса) 

  

Дитячий лікар (прізвище, 
адреса) 

  

   

 

Відомості о пологах: 

Впродовж вагітності закінчила курс підготовки до пологів: 

o Так 

o Ні 

 

Моїм супроводом під час пологів буде: 

o Партнер 

o Доула 

o Мати 

o Акушерка 

o Сестра 



o Ніхто 

 

Підготовка до пологів: 

o Очисна клізма  так  ні   

o Гоління промежини так  ні 

 

Віддаю перевагу пологам: 

o З акушеркою 

o Ведений лікарем 

o Залишу на персонал 

 

Способи, які використовувала би впродовж пологів: 

o Гімнастичний м’яч 

o Пологовий стільчик 

o Масажні засоби 

o Програвач музики 

o Тепла вода (душ) 

o Зменшення освітлення 

o Полегшуючі положення 

o Інше……………………………………………………………………………………… 

 

Засоби, які з собою принесла: 

o Власна музика 

o Масажна олія 

o Ароматерапія 

o Гомеопатія 

o Інше…………………………………………………………………………………….. 

Віддаю перевагу такому положенні під час потуг: 

o Стоячи 

o Сидячи на стільці 

o Лежачи на боку 

o Сидячи навпочіпки 

o Інше……………………………………………………………………………….. 

Наявність студентів під час пологів: 

Так   ні  поки не вирішила 

Бажаю положити дитину після пологів на живіт (якщо дозволить стан новонародженого): 

Так   ні  поки не вирішила 



 Бажаю перетинання пуповини до закінчення пульсації (якщо дозволить стан дитини): 

Так  ні  поки не вирішила 

Бажаю, щоб пуповину перерізав партнер або інший з родичів: 

Так  ні  поки не вирішила 

Бажаю перше прикладання до грудей у пологовому залі: 

o відразу після народження дитини 

o після лікарського огляди 

o після відпочинку 

o у післяпологовому відділені 

Ваші пропозиції i примітки: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Проголошую, у випадку можливих ускладнення з боку матері і новонародженого, буду  керуватися 

вказівками медиків. 

 

Дата……………………      Підпис…………………………. 

 

 

 


