
Το προσωπικό µου πλάνο τοκετού

ΠΗΤ      __________

Μητέρα   ___________________________________________________

Πατέρας   ___________________________________________________

1. Ποιος θα θέλατε να παρευρίσκεται µαζί σας στον τοκετό:

Σύντροφος σας: _________________________________________________________
Φίλος, φίλη :    _________________________________________________________
Συγγενείς:        _________________________________________________________ 
Μαία:               _________________________________________________________

2. Προσωπικές επιθυµίες / ανέσεις

Θα ήθελα να:

• Φέρω µουσική 
• Χαµηλό φωτισµό 
• Να φοράω τα δικά µου ρούχα κατά τη διάρκεια του τοκετού
• Εφόσον επιτρέπεται, να βγάζουµε φωτογραφίες ή/και βίντεο κατά τη διάρκεια του 
τοκετού

3. Εισαγωγή στο µαιευτήριο 

• Θα προτιµούσα να αποφύγω το ξύρισµα και τον υποκλυσµό
• Θα ήθελα να µην γίνει χρήση ωκυτοκίνης (εκτός αν ύπαρχει σοβαρός ιατρικός λόγος)
• Θα ήθελα η ρήξη των υµένων εαν δεν έχει γίνει κατά την έναρξη του τοκετού, να γίνει 
φυσιολογικά από µόνη της κατά την διάρκεια του τοκετού και όχι µε παρέµβαση
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• Θα ήθελα να γυρίσω σπίτι αν ο γιατρός µου και η µαία κρίνουν πως δεν είµαι έτοιµη 
ακόµα για τοκετό.

• Ο σύντροφος µου να µείνει µαζί µου συνέχεια
• Μόνο ο γιατρός, η µαία και οι συγγενείς να είναι µέσα µαζί µου
• Να φοράω τους φακούς επαφής εκτός εαν χρειαστεί να υποβληθώ σε καισαρική
• Να µε αφήσετε να φάω αν θέλω και επιτρέπεται
• Να µε αφήσετε να περπατάω εάν νοιώθω πως µπορώ

4. Άλλες παρεµβάσεις / υπηρεσίες

Εφόσον το µωρό και εγώ είµαστε καλά: 

• Δεν θα ήθελα συνεχή ηλεκτρονική παρακολούθηση του εµβρύου
• Θα ήθελα να αφήσουν τον τοκετό να πάρει όση ώρα χρειάζεται χωρίς παρεµβάσεις
• Αν είναι διαθέσιµο, θα ήθελα τοκετό µέσα στο νερό
• Θα προτιµούσα να µου δίνετε χρόνο να προετοιµαστώ πριν την κολπική εξέταση και 
να µε ενηµερώνετε για τα ευρήµατα καθώς και για κάθε ιατρική ή φαρµακευτική 
πράξη

5. Ανακούφιση από τον πόνο

Θα ήθελα να δοκιµάσω τις παρακάτω µεθόδους για ανακούφιση από τον πόνο
• λουτρό/ντους
• αναπνευστικές τεχνικές
• ζέστη/κρύα θεραπεία
• µασάζ
• βοήθεια οµοιοπαθητικής
• βελονισµό
• φάρµακα
• άλλες: ____________________________________________________________

• Δεν θα ήθελα να µου προσφέρετε καµία φαρµακευτική αγωγή χωρίς ιατρικό λόγο, 
έκτος αν σας το ζητήσω

• Αν αποφασίσω ότι θέλω φαρµακευτική αγωγή θα προτιµούσα επισκληρίδιο.
• Δεν θα επιθυµούσα την χρήση επισκληριδίου εκτός αν κριθεί αναγκαίο
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6. Όταν έρθει η ώρα για το τοκετό 

• Θα ήθελα να σπρώξω καθοδηγούµενη από το ένστικτο µου
• Θα ήθελα να µε καθοδηγεί κάποιος για το πότε θα πρέπει να σπρώξω
• Θα ήθελα να αποφύγω την περινεοτοµή
• Θα ήθελα ο σύντροφος µου να είναι καθόλη τη διάρκεια του τοκετού δίπλα µου και αν 
είναι εφικτό α) να βοηθήσει κρατώντας το κεφάλι του µωρού ή β) να κόψει τον 
οµφάλιο λώρο

Θα ήθελα να δοκιµάσω τις παρακάτω στάσεις κατά την διάρκεια του τοκετού

• πλαϊνη-οριζόντια 
• στα χέρια και τα γόνατα
• βαθύ κάθισµα
• ανάσκελα
• καθιστή

7. Μετά τη γέννηση, θα ήθελα:

• Το µωρό να τοποθετηθεί αµέσως µετά την έξοδο του στη κοιλιά µου και να παραµείνει 
µαζί µου για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα

• Θα προτιµούσα να µην γίνει χρήση σταγόνων για τα µάτια και καθαρισµός των υγρών 
απο την µύτη

• Θα επιθυµούσα να µην δοθεί στο µωρό ζαχαρόνερο
• Να θηλάσω αµέσως εφόσον το µωρό κι εγώ είµαστε καλά 
• Να µην λάβω ωκυτοκίνη αφού έχω παραδώσει τον πλακούντα έκτος αν είναι τελείως 
απαραίτητο 

• Να µην κοπεί ο οµφάλιος λώρος αµέσως, να γίνει αφότου αυτός σταµατήσει να 
πάλλεται και το µωρό έχει πάρει την πρώτη βαθιά αναπνοή.

• Θα προτιµούσα να κόψει ο σύντροφός µου τον οµφάλιο λώρο
• Θα προτιµούσα η έξοδος του πλακούντα να γίνει φυσιολογικά και όχι µε φάρµακα και 
βιασύνη

• Θα προτιµούσα να µην γίνουν οι συνήθεις µετρήσεις για ίκτερο στο µωρό και να µην 
τοποθετηθεί στην λάµπα αν ο ίκτερος δεν είναι παθολογικός.

Women’s Healthcare Practice
Δηµήτρης Α. Μπιλάλης MBBCh MMedSci CCST FRCOG

Βασ. Σοφίας 122, Αθήνα 
Τηλ: 210 7704393
www.dbilalis.gr

Women’s Healthcare Practice
Βας. Σοφίας 122 Αθήνα

www.dbilalis.gr
 

http://www.dbilalis.gr
http://www.dbilalis.gr
http://www.dbilalis.gr
http://www.dbilalis.gr


8. Άµα κάνω καισαρική

• Θα ήθελα να θηλάσω αµέσως
• Να βρεθεί κοντά µου ο σύντροφος µου το συντοµότερο δυνατό

9. Μετά τον τοκετό θα ήθελα

• Όλες οι εξετάσεις για το µωρό µου να γίνουν µπροστά µου, όποτε είναι δυνατό
• Ο σύντροφος µου να είναι συνέχεια µε το µωρό
• Να ενηµερωνόµαστε πριν από τη λήψη κάθε φαρµάκου που πιθανόν χρειαστεί να 
πάρω εγώ ή το µωρό

• Θα ήθελα το µωρό να είναι συνέχεια µαζί µου στο δωµάτιο
• Το µωρό να είναι στο δωµάτιο µόνο όταν είµαι ξύπνια
• Το µωρό να έρχεται στο δωµάτιο µόνο όταν είναι η ώρα για να το ταΐσω
• Να αποφασίσω αργότερα, ανάλογα µε το πως αισθάνοµαι µετά τον τοκετό

10. Θηλασµός

• Θα ήθελα αποκλειστικό θηλασµό
• Θα ήθελα να θηλάζω και αν κριθεί απολύτως απαραίτητο να δώσω και ξένο γάλα
• Θα ήθελα να µη δώσετε στο µωρό µου ξένο γάλα ή πιπίλα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ευελπιστώ στην ενσυνείδητη και απρόσκοπη χρήση 
και τήρηση των άνωθεν σηµείων. Προσδοκώ σε µια άριστη συνεργασία και ένα άρτιο 
αποτέλεσµα για όλους µας.

                                     
                                                                                                               Υπογραφή
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