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Elaborarea unui „plan personal de îngrijire” este esențială 
pentru ca fiecare femeie să primească îngrijiri personalizate 
în funcție de nevoile sale, ale bebelușului, și ale familiei sale. 
Better Births a afirmat că „fiecare femeie este diferită, și își 
va începe călătoria sarcinii dintr-un loc diferit”. NW London 
Local Maternity System și utilizatorii serviciilor au elaborat 
împreună patru planuri personale de îngrijire, pe baza unor 
planuri preexistente provenite din surse de încredere, cum 
ar fi Tommy's, NCT și NHS Choices, care au fost adoptate 
de maternitățile noastre din Nordul Londrei Centrale.

Aceste patru planuri personale de îngrijire acoperă întreaga 
călătorie, de la sarcină până la primele săptămâni după naștere:

• Sănătatea și starea de bine în timpul sarcinii
• Preferințe personalizate de naștere
• După nașterea bebelușului
• Reflecții despre naștere



Utilizarea planului personalizat de îngrijire 
și sprijin
Planurile personale de îngrijire vă ajută să explorați, să înțelegeți, 
și să vă înregistrați preferințele cu privire la sarcină, naștere și 
începutul vieții de părinte.

Moașa și/sau medicul dumneavoastră vă pot ajuta să completați 
sau să vă adaptați planurile personale de îngrijire în orice moment, 
și sunteți încurajată să le împărtășiți planul pe tot parcursul sarcinii.

Este important să nu uitați că un plan este un simplu plan, și că 
este posibil ca lucrurile să fie revizuite și schimbate în funcție 
de nevoile dumneavoastră și ale bebelușului, astfel încât 
îngrijirea să fie întotdeauna de înaltă calitate și sigură.

Puteți să vă păstrați planul(planurile) personal(e) de îngrijire 
împreună cu notele de maternitate, și să le împărtășiți cu 
echipa de maternitate dacă doriți.

Datele dumneavoastră personale
Toate datele dumneavoastră cu caracter personal rămân 
în această broșură și nu vor fi partajate cu nimeni altcineva, 
decât dacă alegeți să faceți acest lucru.





Despre mine
Adăugați numele dumneavoastră, data aproximativă 
de naștere, maternitatea aleasă și numele moașei.

Data aproximativă de naștere

Numele maternității mele

Locul de naștere dorit (acasă, unitate cu nașteri asistate 
de moașe, sau unitate de obstetrică)

Numele echipei

Moașa desemnată

Datele de contact ale moașei/echipei

Obstetrician/moașă principală desemnat(ă)

Afecțiuni medicale/alergii cunoscute 



Planul dumneavoastră personalizat 
de îngrijire și sprijin

Sănătatea și starea de bine în timpul sarcinii
Toate punctele de mai jos au la bază informații de pe site-ul web 
Mum & Baby.

Vă rugăm să citiți aceste informații și să accesați linkurile înainte 
de completare.

Toate secțiunile pot fi completate în același timp sau pe rând, în urma 
discuțiilor cu furnizorul de servicii medicale.

Dacă doriți, puteți arăta chestionarul moașei în orice etapă a sarcinii.

Sănătatea fizică și starea de bine
1.  Am o problemă de sănătate pe termen lung care îmi poate afecta 

sarcina și lactația. Am:

 q Diabet
 q Epilepsie
 q Probleme de sănătate mintală
 q Tensiune arterială crescută
 q Astm
 q Hipo/hipertiroidism
 q Altă problemă 
 q Nu este cazul

  Există multe afecțiuni care pot, sau nu pot, avea un impact asupra 
sarcinii. Întrebați-vă medicul de familie, doctorul sau moașa despre 
orice afecțiune pe care o aveți, sau pe care poate ați avut-o în trecut.
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2.  Problemele vezicii urinare și ale intestinului sunt frecvente și se pot 
agrava în timpul sarcinii. Puteți beneficia de sprijin pentru aceste 
probleme. Vă rugăm să discutați cu medicul de familie, moașa sau 
doctorul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele:

 q Urinat involuntar
 q Probleme de reținere a vântului (flatulență)
 q Imposibilitatea de a controla pierderea de scaun (caca)
 q Sângerări anale
 q Durere sau sângerare în timpul sau după sex (contact sexual)
 q Afectată de mutilarea genitală feminină (MGF)

3.   Se recomandă să discutați cu medicul de familie, moașa sau 
doctorul dumneavoastră înainte de a rămâne însărcinată, sau la 
începutul sarcinii, despre afecțiunile medicale preexistente și/sau 
cerințele speciale. Planificarea medicamentelor trebuie să țină cont 
și de lactație. 

 Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Am discutat cu echipa mea de maternitate despre 
afecțiunea(afecțiunile) mea(mele) medicală(medicale) 
preexistentă(e) 

 q Am nevoie de sprijin suplimentar pentru afecțiunea(afecțiunile) 
mea(mele), sau pentru nevoile mele speciale

 q Știu că, în anumite circumstanțe, moașa sau personalul medical 
poate fi nevoit(ă) să comunice cu medicul meu de familie sau 
cu asistentul medical comunitar

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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4.  Iau următoarele medicamente și/sau suplimente. Bifați enunțul 
aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Sunt la curent cu recomandările și am discutat acest lucru cu 
medicul de familie, doctorul sau moașa

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

  Se recomandă ca toate femeile însărcinate să ia suplimente de acid 
folic înainte de concepție și până la 12 săptămâni de sarcină.

  De asemenea, se recomandă ca femeile gravide să ia suplimente de 
vitamina D pe tot parcursul sarcinii.

  Orice alte medicamente trebuie discutate și revizuite cu echipa de 
maternitate

5. Am cerințe suplimentare. Acestea sunt:

 q Voi avea nevoie de ajutor pentru a mi se traduce în limba mea la 
programări

 q Am alergii și/sau cerințe dietetice speciale
 q Am credințe și obiceiuri religioase care aș dori să fie respectate
 q Eu/partenerul meu avem nevoi suplimentare
 q Am un istoric actual sau anterior de implicare a serviciilor de 

asistență socială
 q Aș dori să vorbesc cu moașa despre altceva într-un cadru privat

Dacă aveți cerințe speciale, vă rugăm să spuneți echipei de maternitate 
cât mai curând posibil.

Utilizarea serviciilor de interpretariat variază în funcție de politica 
locală și de disponibilitate. Vă rugăm să discutați cu moașa.
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Stilul de viață și starea de bine
6.  Este recomandat să evitați anumite alimente în timpul sarcinii, 

deoarece acestea vă pot dăuna atât dumneavoastră, cât 
și bebelușului nenăscut. Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Știu ce alimente trebuie să evit în timpul sarcinii
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Recomandările privind alimentele care trebuie evitate se schimbă tot 
timpul, vă rugăm să vizitați site-ul web Mum & Baby pentru a obține 
cele mai recente informații.

7.  Se recomandă să încercați să mențineți o dietă sănătoasă și 
echilibrată în timpul sarcinii. Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Știu care sunt nevoile mele nutriționale în timpul sarcinii
 q Am circumstanțe specifice care îmi afectează cerințele 

alimentare, și aș dori îndrumare din partea echipei mele 
de maternitate

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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8.  Majorității femeilor li se recomandă exercițiu fizic regulat, ușor 
până la moderat, în timpul sarcinii. Bifați enunțul aplicabil în 
cazul dumneavoastră:

 q Cunosc recomandările privind exercițiul fizic
 q Am o afecțiune care îmi afectează capacitatea de a face 

exercițiu fizic, și aș dori să fiu îndrumată de echipa mea 
de maternitate

 q Nu sunt sigură – aș dori să aflu mai multe

9.  Pentru sănătatea și bunăstarea dumneavoastră și a bebelușului, 
vă sfătuim să nu fumați, să nu consumați alcool, și să nu folosiți 
droguri recreaționale în timpul sarcinii. Bifați enunțul aplicabil în 
cazul dumneavoastră:

 q Sunt la curent cu recomandările privind consumul de alcool, 
tutun/nicotină și droguri recreaționale/ilegale

 q Știu că fumatul crește șansele de a avea un avort spontan, și 
de asemenea riscul de a avea un copil născut prea devreme, 
subponderal sau născut mort

 q Știu că tuturor femeilor însărcinate li se oferă screening pentru 
monoxidul de carbon în momentul programării pentru naștere, 
și din nou la 36 de săptămâni de sarcină, și sprijin pentru a 
renunța la fumat pentru cele care fumează

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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Sănătatea emoțională și starea de bine
Așteptarea unui copil poate fi o perioadă plină de bucurie și de emoție, 
însă este, de asemenea, un lucru obișnuit ca femeile însărcinate să 
prezinte anxietate, depresie sau stres emoțional.

10.  Am o afecțiune de sănătate mintală de lungă durată, care îmi 
poate afecta sarcina. Am:

 q Anxietate
 q Depresie
 q Tulburare de alimentație
 q Tulburare de stres post-traumatic
 q Tulburare de personalitate
 q Tulburare afectivă bipolară (cunoscută și sub numele de 

depresie maniacală sau manie)
 q Tulburare schizoafectivă
 q Schizofrenie sau orice altă boală psihotică
 q Psihoză post-partum
 q Orice altă afecțiune de sănătate mintală pentru care ați 

consultat un psihiatru sau un alt specialist în sănătate mintală

Dacă aveți oricare dintre aceste afecțiuni, vă rugăm să vorbiți cu 
moașa sau cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil, 
deoarece este posibil să aveți nevoie de sprijinul unei echipe 
specializate în sănătate mintală perinatală.
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11. Așa mă simt în acest moment...

  Notați orice temeri sau griji pe care le aveți, și vorbiți cu prietenii, 
familia, moașa, medicul de familie sau doctorul.

12.  Familiarizarea cu bebelușul în timpul sarcinii ajută la dezvoltarea 
unor relații parentale robuste, și va contribui și la bunăstarea 
dumneavoastră emoțională. Puteți încerca următoarele:

 q Vorbiți cu bebelușul dumneavoastră nenăscut, cântați-i sau 
puneți-i să asculte muzică

 q Masați-vă burta ușor
 q Țineți un jurnal
 q Yoga pentru sarcină și/sau hipnonaștere
 q Folosiți o aplicație pentru a urmări creșterea și dezvoltarea 

bebelușului
 q Citiți ghidului UNICEF „Cum creștem un bebeluș fericit”
 q Faceți-vă timp pentru a vă gândi la bebeluș
 q Observați când bebelușul se mișcă

Se știe că efectuarea cu regularitate a acestor lucruri simple duce 
la eliberarea un hormon numit oxitocină, care poate ajuta creierul 
bebelușului să se dezvolte, și vă dă o stare de bine. Timpul acordat 
relației cu bebelușul nenăscut, va avea un impact pozitiv asupra 
bunăstării emoționale a amândurora. În plus, veți putea recunoaște 
mai ușor nevoile bebelușului după naștere.



Planul dumneavoastră personalizat 
de îngrijire și sprijin

13.  Știu care sunt lucrurile pe care le pot face pentru a-mi îmbunătăți 
bunăstarea emoțională. Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Să fac cu regularitate exercițiu fizic ușor, cum ar fi yoga pentru 
sarcină, mersul pe jos sau înotul 

 q Să am o alimentație sănătoasă
 q Să încerc tehnici de relaxare, să ascult muzică, să meditez sau 

să fac exerciții de respirație
 q Să-mi fac timp pentru mine, undeva unde mă pot relaxa
 q Să vorbesc cu cineva în care am încredere – prieten, rudă, 

moașă, medic de familie sau doctor
 q Să cer ajutor practic pentru treburile casnice sau alți copii

14.  Femeile însărcinate cu anxietate și depresie, sau orice altă 
afecțiune mintală, pot beneficia de sprijin specializat. Bifați enunțul 
aplicabil în cazul dumneavoastră: 

 q Știu cum să accesez ajutor pentru sănătatea mintală dacă am 
nevoie de el în timpul sarcinii

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Dacă considerați că aveți nevoie de sprijin emoțional, vă puteți adresa 
serviciilor locale de terapie prin vorbire. Sunt gratuite, și femeile 
însărcinate au prioritate.

Consultați secțiunea terapii prin vorbire de pe site-ul web Mum & Baby 
sau site-ul pentru servicii de maternitate din Nordul Londrei Centrale, 
www.nclmaternity.nhs.uk

http://www.nclmaternity.nhs.uk
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15. Emoțiile la care trebuie să fim atenți, eu însămi, partenerul meu 
și familia, includ:

 q Îmi vine să plâng
 q Mă simt copleșită
 q Sunt iritabilă sau mă cert mai des
 q Am dificultăți de concentrare
 q Mi se modifică apetitul
 q Am probleme cu somnul sau energie extremă
 q Mă simt foarte neliniștită 
 q Am gânduri rapide 
 q Îmi pierd interesul în lucrurile care de obicei îmi plac
 q Mi-e atât de teamă de naștere că nu vreau să nasc
 q Am gânduri neplăcute pe care nu le pot controla sau care revin
 q Am gânduri de sinucidere sau de automutilare
 q Repet acțiuni sau dezvolt ritualuri stricte
 q Nu simt nimic față de bebelușul meu nenăscut

Dacă vă îngrijorează oricare dintre aceste sentimente, discutați cu 
moașa sau cu medicul dumneavoastră.
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16.  Gândiți-vă la opțiunile contraceptive. Bifați enunțul aplicabil în 
cazul dumneavoastră:

 q Nu sunt sigură ce să aleg/Aș dori să aflu mai multe
 q Aș vrea să aștept până când se va naște bebelușul pentru a 

mă gândi la asta
 q Știu că pot beneficia de contracepție postnatală imediat după 

nașterea bebelușului. Opțiunea mea este menționată în căsuța 
de mai jos.
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Preferințe personalizate de naștere
Un plan de naștere vă ajută (pe dumneavoastră, și pe partenerul/
partenerii dumneavoastră de naștere) să luați decizii, în cunoștință 
de cauză, cu privire la îngrijirea dumneavoastră în timpul travaliului. 

Împărtășirea preferințelor dumneavoastră furnizorilor de servicii 
de îngrijire le permite acestora să personalizeze îngrijirea de care 
beneficiați.

Punctele 1-17 au la bază informații găsite pe site-ul web Mum & Baby, 
la secțiunea Naștere.

Vă rugăm să citiți aceste informații și să accesați linkurile înainte de 
completare. Răspundeți la întrebări în ritmul dumneavoastră propriu. 
Arătați planul moașei dumneavoastră începând cu săptămâna 34.

Acest plan personal de îngrijire trebuie redactat în colaborare cu un 
cadru medical, în special dacă aveți o afecțiune de bază (cum ar fi 
diabetul), sau dacă ați dezvoltat o afecțiune legată de sarcină (cum 
ar fi pre-eclampsia).

1.  Cunosc cele trei opțiuni de naștere (la domiciliu, la casa de nașteri 
sau în sala de travaliu), și am discutat cu moașa/medicul despre 
opțiunea recomandată pentru mine. Aș prefera să nasc:

 q Acasă
 q Într-o casă de nașteri
 q Într-o sală de travaliu
 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Vi s-ar putea recomanda anumite opțiuni, în funcție de starea 
dumneavoastră personală de sănătate și de sarcină.
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2. Partenerul(partenerii) meu(mei) de naștere va(vor) fi:

Gândiți-vă la două persoane pe care ați dori să le aveți alături în 
timpul travaliului.

3.  Este posibil ca atunci când voi naște echipa să includă studenți, 
viitori medici/viitoare moașe.

 q Sunt de acord ca un student să fie prezent în timpul travaliului/
nașterii

 q Prefer ca niciun student să nu fie prezent în timpul travaliului/
nașterii

 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Studenții lucrează alături, și sunt supravegheați, de o moașă, și vă vor 
oferi îngrijire și sprijin sub supraveghere, cu acordul dumneavoastră. 
Vă rugăm să informați moașa cu privire la decizia dumneavoastră în 
momentul internării în spital.
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4.  Am cerințe suplimentare. Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Voi avea nevoie de ajutor pentru a mi se traduce în limba mea
 q Am alergii și/sau cerințe dietetice speciale
 q Am credințe și obiceiuri religioase care aș dori să fie respectate
 q Eu/partenerul meu avem nevoi suplimentare

Dacă aveți cerințe speciale, vă rugăm să spuneți echipei de 
maternitate cât mai curând posibil.

Utilizarea serviciilor de interpretariat va varia în funcție de politica 
locală și de disponibilitate; vă rugăm să discutați cu moașa.

5.  Am avut o discuție cu moașa/medicul meu despre cum aș dori să nasc.

Majoritatea femeilor vor avea o naștere vaginală, însă unora dintre ele 
li se poate recomanda nașterea prin cezariană.

Dacă veți naște planificat, prin cezariană, vă rugăm să treceți la 
punctul 15.
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6.  În anumite circumstanțe, moașa sau medicul vă poate recomanda 
să începeți travaliul în mod artificial, în loc să așteptați ca acesta 
să înceapă în mod natural (așa-numita inducere a travaliului). 
Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Știu de ce mi s-ar putea recomanda inducerea
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Dacă ați depășit cu 10 sau mai multe zile data estimată a 
nașterii, dacă aveți anumite afecțiuni medicale, sau dacă medicul 
dumneavoastră este îngrijorat în legătură cu sănătatea bebelușului, 
vi se poate propune să vi se inducă travaliul. Acest lucru va fi 
planificat atent cu moașa/medicul dumneavoastră.

7.  În timpul travaliului și nașterii aș lua în considerare următoarele 
strategii de gestionare/calmare a durerii. Bifați enunțul aplicabil 
în cazul dumneavoastră:

 q Prefer să evit toate calmantele
 q Autohipnoză/hipnonaștere
 q Aromaterapie/homeopatie/reflexologie
 q Apă (cadă sau bazin de naștere)
 q Aparat TENS (stimulare electrică transcutanată a nervilor)
 q Gaz și aer (Entonox)
 q Petidină/Diamorfină/Meptazinol (injecție cu opioide)
 q Rahianestezie
 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Opțiunile de calmare a durerii vor depinde de locul în care intenționați 
să nașteți. Discutați cu moașa și întrebați ce opțiuni sunt disponibile la 
maternitatea locală.
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8.  În timpul travaliului și nașterii aș lua în considerare utilizarea 
următoarelor opțiuni pentru a mă ajuta:

 q Masaj
 q Mersul pe jos/statul în picioare
 q Diferite poziții verticale, cum ar fi în patru picioare/pe vine/în 

genunchi
 q O minge de naștere
 q Fotoliu tip bean bag, scaune de naștere și canapele de naștere, 

dacă sunt disponibile
 q Un bazin de naștere
 q Un pat, pentru odihnă – susținută cu pernă sau întinsă  

pe o parte
 q Muzică (pe care o voi furniza)
 q Lumini cu intensitate slabă
 q Partenerul meu de naștere va face fotografii/filmări
 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Circumstanțele travaliului pot influența opțiunile disponibile.  
Vă rugăm să discutați acest lucru cu moașa dumneavoastră  
în săptămânile 34-40.
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9.  În timpul travaliului și al nașterii, se recomandă monitorizarea 
bătăilor inimii bebelușului. Bifați enunțurile aplicabile în cazul 
dumneavoastră:

 q Prefer o monitorizare intermitentă a ritmului cardiac fetal cu 
un dispozitiv portabil

 q Prefer o monitorizare continuă a ritmului cardiac fetal cu 
ajutorul unui aparat CTG

 q Dacă am nevoie de monitorizare continuă, aș dori să fiu mobilă 
și să beneficiez de monitorizare wireless, dacă este disponibilă

 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Puteți afla mai multe despre monitorizarea fetală pe site-ul web 
Mum & Baby.

10.  În timpul travaliului, moașa și/sau medicul vă pot recomanda 
examinări vaginale pentru a vă evalua progresul travaliului. 
Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Știu de ce examinările vaginale fac parte din îngrijirea de rutină
 q Prefer să evit examinările vaginale dacă este posibil
 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Examinările vaginale sunt o parte obișnuită a evaluării progresului 
travaliului, și nu vor fi efectuate fără consimțământul dumneavoastră.
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11.  În anumite circumstanțe, moașa sau medicul vă poate recomanda 
intervenții pentru a vă ajuta cu travaliul. Bifați enunțul aplicabil în 
cazul dumneavoastră:

 q Știu de ce s-ar putea recomanda asistență/o intervenție
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Intervențiile pot fi recomandate dacă travaliul încetinește, sau în caz 
de temeri legate de sănătatea dumneavoastră sau a bebelușului.

12.  În anumite circumstanțe, echipa de maternitate poate interveni 
recomandând o naștere asistată sau prin cezariană. Bifați enunțul 
aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Înțeleg de ce s-ar putea recomanda o naștere asistată
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

O cezariană asistată poate fi recomandată în cazul în care se 
consideră că aceasta este cea mai sigură metodă de a naște; medicul 
va discuta cu dumneavoastră, și vă va cere consimțământul înainte 
de efectuarea oricărei proceduri.

13.  În anumite circumstanțe, moașa sau medicul vă poate recomanda 
o tăietură la nivelul perineului pentru a facilita nașterea 
(epiziotomie). Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Înțeleg de ce s-ar putea recomanda epiziotomia
 q Prefer să evit epiziotomia
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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Epiziotomia poate fi recomandată în cazul unei nașteri asistate, 
sau dacă moașa/medicul consideră că bebelușul trebuie născut 
repede. Moașa/medicul dumneavoastră vă va cere întotdeauna 
consimțământul.

14.  După nașterea bebelușului, placenta va fi expulzată (așa-numitul 
al treilea stadiu al travaliului). Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Aș dori să am un al treilea stadiu natural (fiziologic), cordonul 
rămâne intact și împing placenta afară eu însămi

 q Aș dori să am un al treilea stadiu activ, în care cordonul este 
tăiat după câteva minute și primesc o injecție de oxitocină, 
iar moașa/medicul îmi eliberează placenta

 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
 q Eu/partenerul meu de naștere am dori să tăiem cordonul 

ombilical
 q Prefer ca moașa/medicul să taie cordonul ombilical

Gestionarea activă a celui de-al treilea stadiu reduce semnificativ riscul 
hemoragiei post-partum majore (HPP) și necesitatea unei transfuzii de 
sânge. Dacă aveți un risc ridicat de pierdere mare de sânge, cum ar fi 
HPP anterioară, fibroame, sarcină multiplă sau inducerea travaliului 
etc., moașa sau medicul dumneavoastră vă poate recomanda un 
management activ al celui de-al treilea stadiu al travaliului. Aceasta 
pentru a preveni pierderea de sânge; se va discuta cu dumneavoastră 
în momentul nașterii. 
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15.  Există anumiți factori care vă pot expune unui risc crescut de 
sângerare abundentă după naștere (numită „hemoragie post-
partum”). Într-un astfel de caz, vi se va recomanda să nașteți 
într-o unitate de obstetrică. Dacă sângerarea continuă, vi se 
va administra mai multă oxitocină și/sau ergometrină, sau alte 
medicamente. În unele cazuri, poate fi necesară examinarea sub 
anestezie și intervenția chirurgicală, și/sau o transfuzie de sânge. 
Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră: 

 q Înțeleg că în anumite situații de urgență poate fi necesară 
administrarea de produse sanguine

 q Doresc să primesc produse sanguine în caz de urgență
 q Nu doresc să primesc produse sanguine în caz de urgență
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

16.  Contactul piele-pe-piele cu bebelușul, imediat după naștere, este 
recomandat pentru toată lumea. Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Înțeleg de ce se recomandă contactul piele-pe-piele
 q Aș dori contact imediat piele-pe-piele
 q Prefer să aștept și să văd
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Atâta timp cât dumneavoastră și bebelușul vă simțiți bine, contactul 
piele-pe-piele poate avea loc după orice tip de naștere. De asemenea, 
partenerul dumneavoastră poate avea contact piele-pe-piele cu 
bebelușul.
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17.  Știu că mi se va oferi sprijin pentru a-mi hrăni bebelușul. Treceți-vă 
gândurile despre alimentație în căsuța de mai jos:

În timpul sarcinii, veți avea șansa de a discuta despre hrănirea 
sugarilor; veți primi informații despre valoarea alăptării. O moașă vă 
va ajuta să începeți cu bine hrănirea de îndată ce bebelușul dă semne 
că este gata să se hrănească.

18.  După naștere, bebelușului i se va oferi vitamina K. Bifați enunțul 
aplicabil în cazul dumneavoastră: 

 q Aș dori ca bebelușul meu să primească vitamina K injecție
 q Aș dori ca bebelușul meu să primească vitamina K picături orale
 q Nu vreau ca bebelușul meu să primească vitamina K
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Vitamina K este un supliment care este recomandat tuturor bebelușilor 
pentru a preveni o afecțiune rară cunoscută sub numele de boala 
hemoragică a nou-născutului (BHN). Suplimentul de vitamina K nu are 
efecte secundare cunoscute.
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După nașterea bebelușului
Toate punctele de mai jos au la bază informații de pe site-ul Mum & Baby, 
din secțiunea După nașterea bebelușului.

Vă rugăm să citiți aceste informații și să accesați linkurile înainte 
de completare.

Arătați planul moașei începând cu săptămâna 34.

Vă recomandăm să revedeți aceste pagini după nașterea bebelușului, 
împărtășindu-le echipei de maternitate care se ocupă de îngrijirea 
postnatală.

Dezvoltarea unei relații cu bebelușul
1.  Ați vizionat videoclipul UNICEF „Prima întâlnire cu bebelușul”?

 q Da
 q Nu
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

2.  Contactul piele-pe-piele cu bebelușul după naștere este recomandat 
pentru toată lumea. Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră: 

 q Sunt conștientă de beneficiile contactului piele-pe-piele
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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3.  Toate femeile primesc informații despre valoarea alăptării la sân 
și despre cum să înceapă cu bine hrănirea sugarului. Bifați enunțul 
aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Sunt conștientă de valoarea alăptării
 q Știu cum să încep cu bine hrănirea
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Țineți bebelușul aproape de dumneavoastră, astfel încât să începeți 
să recunoașteți semnalele prin care vă spune când îi este foame sau 
când vrea să fie luat în brațe. Dacă răspundeți la aceste semnale, 
bebelușul se va simți în siguranță. Ținându-vă bebelușul aproape de 
piele îi permiteți să vă miroasă și să vă audă bătăile inimii, ceea ce îl 
va alina și calma. Răspunzând la nevoile bebelușului, îl veți ajuta să se 
simtă iubit și în siguranță.

4.  Bebelușii prezintă adesea semne timpurii că ar putea fi gata să se 
hrănească. Bifați enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Cunosc semnele care-mi spun că bebelușul ar putea fi gata să 
se hrănească

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Pregătirea pentru primele câteva ore și zile după 
naștere
5.  Programul de vizitare la maternitate poate varia. Bifați enunțul 

aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Am verificat orele de vizită și știu cine mă poate vizita după naștere
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 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Este util să aflați orele de vizită, în special dacă aveți vizitatori care vin 
de la distanțe mari.

6.  În unele maternități, partenerul(partenerii) de naștere poate(pot) 
sta cu dumneavoastră în toate zonele, 24 de ore pe zi. Bifați 
enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Cunosc politica locală a maternității mele în ceea ce privește 
partenerii de naștere care stau cu mine

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

Adresați-vă moașei dumneavoastră pentru informații despre 
maternitatea locală.

7. Pregătirea lucrurilor necesare acasă:

Gândiți-vă la ce ați putea face acum pentru a putea avea grijă de 
dumneavoastră și de bebeluș acasă cu mai multă ușurință.

8.  Gândiți-vă cine vă va putea sprijini acasă după naștere.

Partenerul dumneavoastră, prietenii, familia sau un vecin, merită să vă 
gândiți cine vă poate ajuta acasă.
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Bunăstarea dumneavoastră fizică și emoțională 
după naștere
Citiți secțiunea site-ului web privind sănătatea fizică și emoțională 
și starea de bine după naștere.

9.  Pregătirea pentru recuperarea fizică după naștere vă poate ajuta 
pe dumneavoastră, și noua dumneavoastră familie, să porniți 
cu dreptul. Sunt conștientă de următoarele aspecte:

 q Schimbări fizice/psihologice la care să mă aștept
 q Opțiuni de calmare a durerii postnatale
 q Importanța igienei mâinilor
 q Semne de infecție și ce trebuie făcut
 q Exerciții pentru planșeul pelvian
 q Opțiunile mele pentru contracepția cu acțiune îndelungată
 q Recuperarea fizică după o naștere prin cezariană
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

10.  Se știe că nașterea și începutul vieții de părinte este o perioadă de 
mari schimbări emoționale. Familiarizarea cu modul în care v-ați 
putea simți după naștere vă poate ajuta să vă pregătiți. Bifați 
enunțul aplicabil în cazul dumneavoastră:

 q Cunosc schimbările emoționale la care mă pot aștepta
 q M-am gândit ce pot face familia/prietenii mei pentru a 

mă sprijini
 q Știu cum să accesez sprijin în ceea ce privește sănătatea 

mea emoțională și mintală după naștere
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe
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11. Sentimentele la care eu și familia mea trebuie să fim atenți includ:

 q Tristețe persistentă/stare depresivă
 q Lipsă de energie/senzație de oboseală excesivă
 q Sentimentul că nu pot avea grijă de bebeluș/sentimentul 

de disociere de bebeluș
 q Probleme de concentrare sau de luare a deciziilor
 q Schimbări ale apetitului
 q Sentimente de vinovăție, deznădejde sau autoînvinovățire
 q Dificultăți în apropierea de bebeluș
 q Probleme cu somnul sau energie extremă
 q Îmi pierd interesul în lucrurile care de obicei îmi plac
 q Gânduri neplăcute pe care nu le pot controla sau care revin
 q Am gânduri de sinucidere sau de automutilare
 q Repet acțiuni sau dezvolt ritualuri stricte

Dacă vă îngrijorează oricare dintre aceste sentimente, discutați cu o 
persoană de încredere și/sau cu moașa, asistentul medical comunitar 
sau medicul de familie.

Notați orice temeri mai jos.
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12. Printre lucrurile de luat în considerare înainte de a merge acasă 
se numără:

 q Cum să știți dacă bebelușul se hrănește bine
 q Semnele care arată că bebelușul nu se simte bine, și ce trebuie 

să faceți dacă sunteți îngrijorată
 q Schimbări la care să vă așteptați în scutecul bebelușului

Echipa dumneavoastră de maternitate va fi gata să vă asigure 
sprijinul necesar.

13. Printre lucrurile de luat în considerare atunci când sunteți acasă 
se numără:

 q Practici de somn sigure (prevenirea sindromului morții subite 
a sugarului)

 q Icterul nou-născutului – ce este normal și ce ar putea necesita 
evaluarea unui cadru medical

 q Screening-ul metabolic al nou-născutului
 q Îngrijirea cordonului ombilical și îngrijirea pielii
 q Îmbăierea bebelușului
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Îngrijirea comunitară și următorii pași
14.  Îngrijirea postnatală comunitară este furnizată în diverse medii, 

de către o echipă multidisciplinară de profesioniști din domeniul 
sănătății și asistenței sociale. Sunt la curent cu următoarele servicii:

 q Îngrijire postnatală comunitară
 q Cum să contactez moașele comunitare locale
 q Cum să contactez asistentul medical comunitar
 q Cum să accesez sprijin suplimentar pentru alimentația sugarilor
 q Cum să accesez serviciile din centrele pentru copii locale
 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

15. Responsabilitățile mele după naștere includ:

 q Înregistrarea nașterii bebelușului în termen de șase săptămâni
 q Înscrierea bebelușului la medicul meu de familie
 q Programarea unui control postnatal la medicul meu de familie 

la șase-opt săptămâni după naștere, atât pentru mine, cât și 
pentru bebeluș

 q Teste suplimentare la cabinetul meu de medicină de familie 
(la recomandarea moașei sau medicului)
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16.  Dacă aveți o afecțiune medicală preexistentă sau dacă nu 
v-ați simțit bine în preajma nașterii, este posibil să vi se facă 
recomandări medicale specifice de către medici. Bifați toate 
enunțurile aplicabile în cazul dumneavoastră:

 q Niciuna
 q Am o afecțiune medicală preexistentă și am discutat cerințele 

mele specifice de îngrijire postnatală cu medicul și moașa
 q Am avut complicații/nu m-am simțit bine în preajma nașterii, 

și sunt conștientă de implicațiile pe care acest lucru le poate 
avea asupra îngrijirii mele postnatale

 q Nu sunt sigură/Aș dori să aflu mai multe

17.  În cazul în care aveți un asistent social sau un lucrător de 
sprijin numit, aveți datele de contact ale acestuia? Este acesta 
conștient de sprijinul/planul de îngrijire pe care îl veți primi din 
partea sa odată ce veți fi acasă? Bifați enunțul aplicabil în cazul 
dumneavoastră:

 q Cunosc și am toate datele de contact de care aș putea avea 
nevoie

 q Știu cum/de la cine să obțin sprijin dacă este necesar pentru 
sănătatea mea personală, socială, emoțională, psihologică 
și mintală după ce am născut 

 q Nu sunt sigură/Aș dori ajutor pentru asta
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Reflecții despre naștere
Informații despre sarcină și naștere pe care să le discutați cu moașa 
sau cu medicul dumneavoastră.

Notați în spațiul de mai jos orice temeri semnificative (medicale, 
emoționale sau de altă natură) legate de experiența dumneavoastră 
în timpul sarcinii, travaliului, nașterii și imediat după naștere, în 
special dacă considerați că ar putea avea un efect asupra sănătății 
dumneavoastră fizice sau emoționale pe termen lung, sau asupra 
sănătății bebelușului.

Împărtășiți-vă îngrijorările moașei sau medicului dumneavoastră.

 q Aș dori să discut cu moașa sau medicul meu despre lucrurile 
care s-au întâmplat în timpul sarcinii mele. Este vorba de:

 q Aș dori să discut cu moașa sau medicul meu despre lucrurile 
care s-au întâmplat în timpul travaliului și al nașterii. Este 
vorba de:

 q Aș dori să discut cu moașa sau medicul meu despre lucrurile 
care s-au întâmplat după naștere. Este vorba de:
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Toate serviciile de maternitate ale NHS North Central London oferă 
o clinică pentru reflecții despre naștere, în cadrul căreia puteți discuta 
cu o moașă despre experiențele dumneavoastră legate de naștere, 
în special dacă ați trecut printr-un eveniment traumatizant în timpul 
nașterii sau după aceasta.

Mai jos găsiți câteva lucruri la care să vă gândiți înainte de a vă 
programa la o clinică pentru reflecții despre naștere.

Notați orice temeri semnificative (medicale, emoționale sau 
de altă natură) legate de experiența dumneavoastră în timpul 
sarcinii, travaliului, nașterii și imediat după naștere, în special dacă 

considerați că ar putea avea un efect asupra sănătății 
dumneavoastră fizice sau emoționale pe termen 

lung, sau asupra sănătății bebelușului. 
Împărtășiți-vă îngrijorările moașei sau 
medicului dumneavoastră.

Pentru a afla cum să accesați acest 
serviciu, adresați-vă moașei 

dumneavoastră comunitare.

https://nclmaternity.nhs.uk/

https://nclmaternity.nhs.uk/



