
План за раждане 
 
Име:  
Презиме:  
Фамилия:  

_______________________________________ 
 

Наблюдаващ лекар:  
Здравно заведение, избрано за 
раждането: 

 

Термин на раждане:  
Име на съпруга/партньора:  

_______________________________________ 
 

Подготовка за раждане 
Щом ме приемат в болницата, бих искала: 

Съпругът/партньорът ми да може да е при мен постоянно 

Да присъстват само лекарят, акушерката, съпругът/партньорът ми (т.е. без студенти или друг персонал)  

Да не ми бъде правена рутинна клизма 

Интимните ми части да не бъдат рутинно избръсвани 

Да стоя с контактни лещи, стига да не се налага секцио   

Да ям, ако имам желание 

Да се хидратирам, като пия бистри течности, вместо интравенозна система.  

Да ходя и да се движа, ако имам желание 
 

Ако бебето и аз сме добре, бих искала: 

Да съм на фетален монитор с прекъсване, вместо постоянно 

Да имам възможност раждането да напредва без ограничение във времето 
 
Когато е време за напъване, искам: 

Да напъвам по инстинкт 

Да ми казват кога да напъвам и колко дълго 

Да мога да избера позата, в която да родя, включително седнала, на ръце и колене или клекнала 

Ако бебето и аз сме добре, бих искала етапът на изгонването (напъването) да напредва без ограничение във 
времето  
 

_______________________________________ 
 

Анестезия/болкоуспокояващи 

 Не желая употреба на болкоуспокояващи и упойки 

 Искам да опитам алтернативни методи, намаляващи болката (напр. масаж, акупресура, движение, 
хомеопатия, техники за релаксация) 

 Ще поискам болкоуспокояващо, ако имам нужда от това  

 Бих искала стандартна епидурална упойка 

 Бих искала ниска доза епидурална упойка, която да ми позволи да ходя 
 

Индуциране/ускоряване на раждането 

 Ако раждането напредва нормално, не желая употреба на Питоцин (система с окситоцин) или други методи 
за ускоряването му 

 Не желая изкуствено пукане на амниотичните мембрани (мехура), освен ако няма признаци за фетален 
дистрес, изискващи вътрешно мониториране 

 Ако раждането не напредва, бих желала пукане на амниотичните мембрани (мехура), преди употреба на 
други методи за ускоряване на раждането 

 Желая да опитам смяна на позицията и други естествени методи (ходене, масаж, стимулация на зърната) 
преди употреба на Питоцин (система с окситоцин) 
 

_______________________________________ 



Вагинално раждане 
Бих искала: 

Да видя раждането с помощта на огледало 

Да докосна главата на бебето, когато прорязва   

Да рискувам да имам разкъсване, вместо епизиотомия 

Съпругът/партньорът ми да помогне и да „хване” бебето 
 
След раждането, бих искала: 

Да гушна бебето си веднага, като всички процедури, които не са спешни, да се отложат   

Да закърмя бебето възможно най-скоро, по възможност до един час след раждането  

Да се изчака пъпната връв да спре да пулсира, преди да се клампира и пререже  

 Съпругът/партньорът ми да пререже пъпната връв   

Да не получавам рутинно окситоцин (Питоцин, Метергин) след раждането на плацентата   
 
Раждане с цезарово сечение (секцио) 
Ако раждам със секцио, бих искала:  

 Съпругът/партньорът ми да присъства през цялото време на операцията   

Параванът да се свали леко, за да мога да видя как излиза бебето   

Бебето да бъде дадено на съпруга/партньора ми веднага, щом бъде подсушено (ако е в добро здраве)  

Да закърмя бебето възможно най-скоро, с помощ от страна на персонала или съпруга/партньора ми 
 

_______________________________________ 
 

След раждането 
След раждането бих искала:  

Всякакви процедури, които се правят на бебето, да са в мое или на съпруга/партньора ми присъствие 

Съпругът/партньорът ми да стои при бебето постоянно, ако аз не мога да съм там 

Да съм настанена в самостоятелна стая 

 Съпругът/партньорът ми да може да стои при мен 
 
Кърмене: 

 Смятам да кърмя бебето 

 Искам да закърмя бебето до един час след раждането, ако се налага, с помощ от страна на персонала 

 Искам бебето ми да е изключително на кърма и освен по мецицински показания, не желая да получава 
шише (включително глюкоза или вода) 

 Не желая на бебето ми да се дава биберон-залъгалка 

 Бих искала да получа информация и помощ за кърмене от страна на персонала 

 Не смятам да кърмя бебето 
 
Престой след раждането: 

Бих искала бебето постоянно да е при мен   

Бих искала бебето да е с мен през деня и в детската стая през нощта, но да ми бъде носено за кърмене 

Да ми носят бебето само за кърмене 

Ще реша по-късно, в зависимост от това как се чувствам 
 

 Бих искала другото ми дете/деца да могат да посещават мен и бебето в болницата. 
 
 

 
 

                                                                                   Царството на Бу 


