
 
Πλάνο Τοκετού

 
Το πρώτο βήμα για

έναν τοκετό με
σεβασμό



ΠΛΑΝΟ ΤΟΚΕΤΟΥ
Η συμπλήρωση ενός πλάνου τοκετού μπορεί να βοηθήσει τη μητέρα ή τους γονείς να βιώσουν την
εμπειρία της στιγμής του τοκετού, έτσι όπως την επιθυμούν και την ονειρεύονται. Συμπληρώστε
το και συζητήστε το με το γιατρό, τη μαία, τη βοηθό μητρότητας και τον υπεύθυνο του
μαιευτηρίου. Ευχαρίστως να συζητήσουμε μαζί οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σας.

Όνομα εγκύου: ____________________________________________________
Όνομα συντρόφου: _______________________________________________
Τηλέφωνο: _________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Μαία: _____________________________________________________________
Γιατρός: __________________________________________________________
ΤΕΡ: _______________________________________________________________
ΠΗΤ: _______________________________________________________________

Οτιδήποτε από αυτά που επιθυμώ, συμφωνώ να αναιρεθούν ΜΟΝΟ σε περίπτωση
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ιατρικής ένδειξης και εφόσον έχω ενημερωθεί εγώ ή το άτομο που έχω
επιλέξει ως αρμόδιο για την αναγκαιότητα, τις παρενέργειες και τις πιθανές
ανεπιθύμητες αντιδράσεις κάθε πράξης στο μωρό μου, σε μένα, στην εξέλιξη του
τοκετού και στο θηλασμό.

Στον τοκετό μου επιθυμώ να παρευρίσκονται:
□ O/H σύντροφος/σύζυγος
□ Μαία 
□ Γιατρός 
□ Βοηθός μητρότητας 
□ Άλλος/η συνοδός

Ο τοκετός θα επιθυμούσα να γίνει:
□ Εφημερεύον νοσοκομείο
□ Δημόσιο νοσοκομείο
□ Ιδιωτικό Νοσοκομείο / Κλινική
□ Ιδιωτική Κατοικία / Τοκετός στο σπίτι
□ Κέντρο Φυσικού Τοκετού (δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα)

Σκοπεύω να γεννήσω με:
□ Φυσικό τοκετό χωρίς ιατρικές παρεμβάσεις
□ Φυσιολογικό κολπικό τοκετό
□ Φυσικό τοκετό στο νερό 
□ Προγραμματισμένη καισαρική τομή
□ Κολπικό τοκετό μετά από καισαρική - VBAC
□ Κολπικό τοκετό διδύμων – τριδύμων 



Προετοιμασία για τον τοκετό:
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ ξύρισμα στη γεννητική περιοχή
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ κλύσμα
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ να μου εφαρμοστεί ενδοφλέβιος όρος (για να έχω
ελευθερία κινήσεων)
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ να μου τοποθετηθεί προληπτικά φλεβοκαθετήρας
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ να μου τοποθετηθεί προληπτικά ουροκαθετήρας

Παρακολούθηση εμβρύου:
□ Προτιμώ διακοπτόμενη / ασύρματη καρδιοτοκογραφία
□ Προτιμώ συνεχόμενη καρδιοτοκογραφία

Περιβάλλον Τοκετού:
□ Ατομική τουαλέτα και ντους με ζεστό νερό
□ Να γεννήσω στο ίδιο δωμάτιο, χωρίς να μετακινηθώ την ώρα της γέννας
□ Να αποφασίζω για την ένταση του φωτός και της θέρμανσης στο δωμάτιο
□ Ηρεμία, ησυχία, διακριτικότητα και σεβασμό
□ Να ακούω τη μουσική που έχω επιλέξει
□ Να φορώ δικά μου ρούχα καθ' όλη τη διάρκεια του τοκετού
□ Να έχω βοηθήματα όπως μπάλα τοκετού, καρέκλα τοκετού, επιπλέον
μαξιλάρια (αν δεν υπάρχουν θα φέρω εγώ)
□ Να μπορώ να τραβήξω τις δικές μου φωτογραφίες και βίντεο
□  Να μην εισέρχεται κανένα άλλο άτομο στο χώρο εκτός από τα άτομα που
έχω επιλέξει, παρά μόνο αν χρειατεί, και αφού συμφωνήσω να εισέλθει. Σε αυτήν
την περίπτωση θα πρέπει να είναι σιωπηλό, διακριτικό, υποστηρικτικό και να
εξέλθει το συντομότερο δυνατό.
□ Να χρησιμοποιήσω ομοιοπαθητικά σκευάσματα με τις οδηγίες του
ομοιοπαθητικού ιατρού μου και όποτε κριθεί απαραίτητο
□ Άλλο ___________________________________________________________________________

Έναρξη – Εξέλιξη τοκετού:
□Επιθυμώ / δεν επιθυμώ αυτόματη έναρξη του τοκετού μου, όποτε το μωρό
μου και το σώμα μου το αποφασίσουν
□ Επιθυμώ αυθόρμητη έναρξη του τοκετού μου και αναμονή μέχρι τις 42
εβδομάδες κύησης 
□Αν ξεπεράσω τις 42 βδομάδες επιθυμώ να περιμένω την αυθόρμητη έναρξη
του τοκετού εφόσον το μωρό είναι υγιές
□Αν πρέπει να γίνει πρόκληση ή επίσπευση του τοκετού μου (με ωκυτοκίνη,
προσταγλανδίνες και οποιαδήποτε άλλη ουσία), να ενημερωθώ για τους
ακριβείς λόγους και να γίνεται μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ιατρική ένδειξη
□ Προτιμώ φυσικές μεθόδους για την έναρξη ή την επίσπευση του τοκετού μου
όπως ερεθισμός των θηλών, περπάτημα, σεξουαλική επαφή κ.α. 
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ δακτυλική αποκόλληση εμβρυϊκών υμένων πριν τις 41
εβδομάδες
□Επιθυμώ / δεν επιθυμώ τεχνητή ρήξη των υμένων σε καμμία φάση του τοκετού



Λανθάνουσα φάση του τοκετού:
□ Επιθυμώ να περάσω τη λανθάνουσα φάση στο σπίτι μέχρι να μπω σε ενεργό
τοκετό, με τη μαία μου ή χωρίς κανέναν
□ Επιθυμώ να ακολουθηθούν οι φυσικοί ρυθμοί του σώματος μου
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ επίσπευση τοκετού με κανέναν τρόπο
□ Επιθυμώ να μπορώ να περπατώ ελευθέρα και να αλλάζω στάσεις
□ Επιθυμώ να κάνω ντους ελεύθερα
□ Επιθυμώ να πηγαίνω στην τουαλέτα μόνη μου
□ Επιθυμώ να μπορώ να τρώω ελαφριά και να πίνω υγρά όποτε το έχω ανάγκη
□ Επιθυμώ οι κολπικές εξετάσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο και μόνο όταν
είναι απαραίτητο
□  Επιθυμώ αν γίνει αυτόματη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων να περιμένουμε για
φυσική έναρξη τοκετού για τουλάχιστον 24 ώρες και εφόσον τα αμνιακά υγρά
είναι διαυγή
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ δακτυλική αποκόλληση εμβρυϊκών υμένων πριν τις 41
εβδομάδες
□ Επιθυμώ / δεν επιθυμώ τεχνητή ρήξη των υμένων σε καμία φάση του τοκετού

Ενεργή φάση του τοκετού και εξώθηση:
□ Επιθυμώ να ακολουθηθεί ο ρυθμός του τοκετού μου
□ Επιθυμώ να μπορώ να αλλάζω στάσεις, να σηκώνομαι, να κάθομαι, να
περπατώ ελεύθερα η να ξεκουράζομαι όποτε το επιθυμώ
□ Επιθυμώ να μπω στη πισίνα – μπανιέρα με ζεστό νερό για ανακούφιση
□ Επιθυμώ τη συνεχή παρουσία και συμμετοχή μόνο όποιου/ων έχω επιλέξει
□  Επιθυμώ να περιοριστεί η είσοδος του προσωπικού στο δωμάτιο μου μόνο
στα απολύτως απαραίτητους (σύζυγος/σύντροφος, μαία, ιατρός, παιδίατρος)
□ Επιθυμώ να μπορώ να τρώω ελαφριά και να πίνω υγρά όποτε το έχω ανάγκη
□ Επιθυμώ να εκφράζομαι όπως αισθάνομαι καλύτερα και οι παρευρισκόμενοι
να υποστηρίζουν εμένα και τον ρυθμό μου και να με εμψυχώνουν (φωνή,
αναπνοές, κίνηση, αγκαλιά, ύπνος, διαλογισμός, τραγούδι)
Επιθυμώ να αντιμετωπίσω τον πόνο με:

□ Κίνηση - αλλαγή στάσεων - μπάλα τοκετού
□ Πισίνα - μπανιέρα - ντους - κομπρέσες
□ Τεχνικές αναπνοής - χαλάρωση
□ Δακτυλοπίεση - Μασάζ - Ρεφλεξολογία
□ Βελονισμό - μόξα
□ Ομοιοπαθητική
□ Ζεστές κομπρέσες στο περίνεο
□ Ύπνωση
□ Βότανα - αρωματοθεραπεία

□ Επιθυμώ να έχω διακοπτόμενη παρακολούθηση των παλμών του μωρού μου
με φορητό ανιχνευτή εμβρυϊκών παλμών
□ Επιθυμώ να έχω συνεχή παρακολούθηση των παλμών του μωρού μου με
εξωτερικό καρδιοτοκογράφο



□ Επιθυμώ να έχω / να μην έχω επισκληρίδιο
□ Επιθυμώ να έχω / να μην έχω επισκληρίδιο αναισθησία σε μικρές δόσεις
(περιπατητική επισκληρίδιος)
□ Επιθυμώ να έχω / να μην έχω ραχιαία αναισθησία
□ Επιθυμώ να αποφασίσω εκείνη τη στιγμή εάν θέλω κάποια από τις παραπάνω
μεθόδους ανακούφισης πόνου και ποια
□ Επιθυμώ να αρχίσω αυθόρμητα τις εξωθήσεις όταν νιώσω την ανάγκη
□ Επιθυμώ να με καθοδηγείτε στο πότε να εξωθώ
□Επιθυμώ να διαλέξω μόνη μου τη στάση που με βολεύει για να εξωθήσω
□ Επιθυμώ να γεννήσω μέσα στην πισίνα – μπανιέρα τοκετού
□ Επιθυμώ να χρησιμοποιήσω το σκαμνί τοκετού, όπου αυτό υπάρχει 
□ Επιθυμώ να βλέπω το κεφαλάκι του μωρού μου σε καθρέφτη και να το αγγίζω
με το χέρι μου, ώστε να παίρνω δύναμη και κουράγιο
□ Επιθυμώ να μη μου γίνει περινεοτομή, εκτός και αν είναι απολύτως
απαραίτητο, και να ενημερωθώ πριν γίνει
□ Επιθυμώ να μου γίνει τοπικό μασάζ με λάδι, ήπια εξώθηση, καλή υποστήριξη
περινέου και αλλαγή στάσης σώματος, για να αποφύγω τον τραυματισμό στο
περίνεο ή την περινεοτομή
□  Επιθυμώ να αποφευχθεί η βεντούζα ή ο εμβρυουλκός εκτός κι αν υπάρχει
απόλυτος ιατρικός λόγος

Αμέσως μετά τον τοκετό:
□  Επιθυμώ μόλις γεννηθεί το μωρό μου να τοποθετηθεί ΑΜΕΣΩΣ πάνω μου
ΠΡΙΝ τη γέννηση του πλακούντα
□ Επιθυμώ το μωρό να παραμείνει πάνω μου τουλάχιστον μια ώρα ώστε να του
δοθεί η ευκαιρία να θηλάσει, να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, να με γνωρίσει,
να ησυχάσει - ηρεμήσει από τον τοκετό. Οι τυχόν απαραίτητες εξετάσεις από
την μαία ή τον παιδίατρο να γίνουν ενώ το κρατώ
□ Επιθυμώ να μην κοπεί ο ομφάλιος λώρος μέχρι να γεννηθεί και ο πλακούντας
□ Επιθυμώ ο ομφάλιος λώρος να κοπεί μόνο όταν σταματήσει να πάλλεται όση
ώρα κι αν χρειαστεί. Σε αυτό το διάστημα θα έχω τον πλακούντα δίπλα μου σε
ένα δοχείο-μπολ
□ Επιθυμώ ο ομφάλιος λώρος να κοπεί από εμένα ή από το σύντροφό μου 
□ Επιθυμώ ο ομφάλιος λώρος να καεί με κερί αντί να κοπεί
□ Επιθυμώ να κρατήσω βλαστοκύτταρα. Θα έχω προετοιμαστεί για τη
διαδικασία και θα έχω φροντίσει να έχω το κιτ συλλογής μαζί μου 
□ Επιθυμώ να γεννηθεί ο πλακούντας φυσικά, χωρίς να χορηγηθεί ωκυτοκίνη ή
εργοταμίνη, και να μην τον τραβήξει κανείς
□ Επιθυμώ να δω τον πλακούντα μόλις βγει
□ Επιθυμώ να κρατήσω τον πλακούντα μου και να μη γίνει διαχείριση ιατρικού
αποβλήτου
□ Επιθυμώ να εξακολουθήσω να έχω το μωρό μου συνεχώς στην αγκαλιά μου,
κατά τη γέννηση του πλακούντα και την τυχόν επιδιόρθωση του περινέου μου



□ Επιθυμώ να μη μου γίνουν ράμματα αν το σκίσιμο μου είναι μικρό
□ Επιθυμώ να μην εισαχθεί καθετήρας στην ουρήθρα
□ Επιθυμώ να μη γίνει δακτυλική επισκόπηση της μήτρας, εκτός αν κριθεί
απολύτως απαραίτητο
□ Δεν επιθυμώ να γίνει εξέταση από το ορθό, εκτός αν κριθεί απολύτως
απαραίτητο

Σε περίπτωση που χρειαστεί καισαρική τομή:
□  Επιθυμώ να γίνει μόνο σε περίπτωση ΑΠΟΛΥΤΗΣ ιατρικής ένδειξης και
εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε εναλλακτική
□ Επιθυμώ να γίνει με επισκληρίδιο 
□ Επιθυμώ να γίνει με ολική νάρκωση
□ Επιθυμώ να παρευρίσκονται τα άτομα που έχω αναφέρει παραπάνω
□ Επιθυμώ να τηρηθούν όσα έχω αναφέρει παραπάνω σχετικά με το νεογνό
□ Σε περίπτωση ολικής αναισθησίας επιθυμώ να πάρει ο συνοδός της επιλογής 
 μου αγκαλιά το μωρό μόλις γεννηθεί και να το τοποθετήσει επάνω στο στήθος
μου, σκεπάζοντάς το. Να παραμείνει εκεί μέχρι να ξυπνήσω ή για όσο
περισσότερο γίνεται και με την καθοδήγηση της μαίας μου, να επιτευχθεί ο
πρώτος θηλασμός, ακόμη και αν δεν έχω ξυπνήσει. Εάν το μωρό απομακρυνθεί
από εμένα να βρίσκεται συνεχώς παρών, όπου αυτό είναι εφικτό, ο συνοδός της
επιλογής μου ή η μαία μου

Η φροντίδα του νεογνού:
□ Επιθυμώ να σκουπίσω εγώ ή/και ο σύντροφός μου το μωρό μόλις γεννηθεί με
μια πετσέτα
□ Επιθυμώ να παραμείνει στην αγκαλιά μου και να γίνουν εκεί οι απαραίτητες
εξετάσεις και οποιαδήποτε φροντίδα (ζύγισμα, πλύσιμο, εξετάσεις)
□ Επιθυμώ να παραμείνει, στην αίθουσα ανάνηψης, επάνω μου δέρμα με δέρμα
και σκεπασμένο
□ Αν πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο χώρο για κάποιο λόγο, να βρίσκεται μαζί ο
συνοδός της επιλογής μου, εγώ ή η μαία μου
□  Επιθυμώ να μην απομακρυνθεί καθόλου το μωρό από κοντά μου, εκτός αν
κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του
□ Επιθυμώ να μη χρησιμοποιηθεί προληπτικά ρινογαστρικός καθετήρας
□ Επιθυμώ να μη χορηγηθεί προληπτικά οξυγόνο στο νεογνό
□ Επιθυμώ να μην πλυθεί, παρά μόνο αν το αποφασίσω εγώ
□ Επιθυμώ να παρευρισκόμαστε στο πρώτο του μπάνιο
□ Επιθυμώ να του κάνουμε οι ίδιοι το πρώτο του μπάνιο
□ Επιθυμώ να έχουμε τον προσωπικό μας παιδίατρο
□ Επιθυμώ να μη χορηγηθεί προληπτικά κολλύριο αντιβίωσης στο μωρό
□ Επιθυμώ η ένεση βιταμίνης Κ να γίνει ενώ το μωρό είναι στην αγκαλιά μου
□ Επιθυμώ να μη γίνει ένεση βιταμίνης Κ (θα αιτηθεί εγγράφως)
□  Επιθυμώ να χορηγηθεί βιταμίνη Κ από του στόματος. Θα έχω φροντίσει να
φέρω το κατάλληλο σκεύασμα



□  Επιθυμώ να μη χορηγηθεί οποιοδήποτε φάρμακο/εμβόλιο/βιταμίνη στο
νεογνό εάν δεν ενημερωθούμε και συναινέσουμε εγγράφως εγώ ή/και ο
σύντροφός μου
□  Επιθυμώ να μη γίνει λήψη αίματος για έλεγχο μεταβολισμού - Guthrie test
(φαινυλκετονουρία, υποθυρεοειδισμό, γαλακτοζαιμία, έλλειψη ενζύμου G6PD)
καθώς θα κάνουμε την εξέταση αυτή αργότερα με τον παιδίατρό μας
□ Δεν επιθυμούμε έλεγχο οφθαλμολογικό ή ΩΡΛ
□ Δεν επιθυμούμε φωτογράφιση του μωρού μας
□ Επιθυμώ να πάρω αντίγραφα των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου και ιατρικής
πράξης

Θηλασμός:
□ Επιθυμώ να θηλάσω αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού, πριν από
οποιαδήποτε φροντίδα ή έλεγχο, για όσο διάστημα επιθυμώ
□ Επιθυμώ να θηλάσω αποκλειστικά. ΑΠΑΙΤΩ να μη χορηγηθεί στο νεογνό
τροποποιημένο αγελαδινό γάλα για βρέφη, γλυκόζη (ζαχαρόνερο), χαμομήλι ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
□ Δεν επιθυμώ να δώσετε πιπίλα ή μπιμπερό στο μωρό 

Παραμονή - διαμονή στο μαιευτήριο:
□  Επιθυμώ να πάρω εξιτήριο μόλις το επιθυμήσω, και συναινέσει ο υπεύθυνος
γιατρός - μαιευτήρας
□ Έχω επιλέξει συνδιαμονή – rooming in (θα έχω το μωρό συνεχώς στο δωμάτιο)
□ Επιθυμώ να έχω συνέχεια το μωρό μου στο δωμάτιο εκτός από τα βράδια
□  Επιθυμώ κάθε φορά που το μωρό μου κλαίει να μου το φέρνετε για να το
θηλάσω
□ Επιθυμώ να διαλέξω ένα συνοδό και να διανυκτερεύει δίπλα μου
□ Επιθυμώ να υπάρχει καλή συνεργασία με τη μαία, τη βοηθό μητρότητας και
τον παιδίατρο που έχω επιλέξει
□ Επιθυμώ να μπορούν να με επισκεφτούν και τα υπόλοιπα παιδιά μου κατά τη
διαμονή στο μαιευτήριο (δεν είναι εφικτό στην Ελλάδα ακόμα)
□ Επιθυμώ να παρέχεται η δυνατότητα μεταγεννητικής παρακολούθησης στο
σπίτι από την μαία μου και τον παιδίατρο που έχω επιλέξει

 



Σε περίπτωση πρόωρου νεογνού:
□ Επιθυμώ να θηλάσω το πρόωρο/άρρωστο μωρό μου το συντομότερο
δυνατόν
□ Σε περίπτωση που το μωρό μου είναι σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών (ΜΕΝΝ) να ταΐζεται με το γάλα που θα αντλώ με θήλαστρο
(νοσοκομειακό διπλής άντλησης)
□  Επιθυμώ να το ταΐζω η ίδια, κι αν δεν γίνεται, να δίνω το γάλα μου και να
τρέφεται μόνο με αυτό
□  Εφόσον χρειάζεται συμπλήρωμα, να χορηγείται γάλα δότριας (ανθρώπινο
μητρικό γάλα) 
Για το τάισμα του μωρού μου θα χρησιμοποιήσουμε:
□ρινογαστρικό καθετήρα, μόνο σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και
εφόσον έχω ενημερωθεί και συναινέσει
□ μπιμπερό
□ κύπελλο σίτισης (cup feeding)
□ κουταλάκι
□ σύριγγα
□ sns (supplemental nursing system), με το σωληνάκι στο μικρό μας δάκτυλο
□ Επιθυμούμε να επισκεπτόμαστε το μωρό μας όποτε και για όσο θέλουμε
□  Επιθυμούμε να φροντίζουμε το μωρό μας στη ΜΕΝΝ οι ίδιοι όποτε αυτό
είναι δυνατόν
□  Επιθυμούμε να κρατάμε το μωρό μας σε επαφή δέρμα με δέρμα όσο το
δυνατόν περισσότερο, είτε εγώ, είτε ο σύντροφός μου 
□ Επιθυμώ να ακολουθήσω τη μέθοδο καγκουρό για την προαγωγή υγείας του
νεογνού
□  Σε περίπτωση ίκτερου, να συνεχίσω να θηλάζω το μωρό μου και να πάρω
αποφάσεις, ανάλογα με ότι προκύψει, έπειτα από συζήτηση με τον παιδίατρο 
 και τη μαία που έχω επιλέξει
□ Αν χρειαστεί φωτοθεραπεία, αυτή να γίνει στο δωμάτιο μου ή στο σπίτι μου
□  Σε περίπτωση ίκτερου αν το μωρό μου δεν θηλάζει, να δωθεί το δικό μου
αντλημένο γάλα και να συνεχίσω να το έχω στο δωμάτιο μαζί μου
□  Επιθυμώ να μη νοσηλευτεί το μωρό μου προληπτικά στη ΜΕΝΝ σε καμία
περίπτωση
□ Αν χρειαστεί μετάγγιση αίματος να ενημερωθούμε προτού γίνει, λεπτομερώς
και γραπτώς με την υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου παιδίατρου και
εφόσον συναινέσουμε να γίνει
□ Επιθυμούμε για οποιοδήποτε θέμα υγείας να αποφασίσουμε οι ίδιοι κατόπιν
συνεννόησης με τον παιδίατρο που έχουμε επιλέξει



Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο  
 

+30 210 483 22 44
 

Βρείτε μας στο site 
 

www.maiamou.gr
 

Ή Ακολουθήστε μας στα Social Media 
 

Μαία μου
 

kentromaiamou
 

@kentromaiamou
 

Κέντρο μαιευτικής φροντίδας,
προετοιμασίας γονεϊκότητας
και τοκετού, και φροντίδας
αναπαραγωγικής και
σεξουαλικής υγείας. 

http://www.maiamou.gr/
https://www.facebook.com/kentromaiamou
https://www.instagram.com/kentromaiamou/

