
 



 

 Karta czynności do dokumentacji porodu w Indeksie Kształcenia Praktycznego nr …… 

 Data porodu  .................................... 20  ......... r. Inicjały pacjentki  .......................... wiek  ............ .  

 Rodzaj porodu  ...............................................  ............................... (jeśli poród zabiegowy podać wskazania)  

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

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

L.p.   Rodzaj wykonanej czynności  
Sposób 

wykonania*  

 
l.  Kontrola akcji serca płodu w I okresie porodu      

2.  Wykonanie i interpretacja zapisu KTG      

3.  Pomiar oraz ocena podstawowych parametrów życiowych     

4.  Badanie zewnętrzne rodzącej      

5.  Pomiar zewnętrznych wymiarów miednicy kostnej      

6.  Ocena czworoboku Michaelisa      

7.  Badanie wewnętrzne      

8.  Udzielanie wsparcia emocjonalnego     

9.  Stosowanie naturalnych metod łagodzenia bólu 
porodowego  

    

10.   Dobór pozycji/udogodnień i/lub pomoc w doborze pozycji/udogodnień    

1l.  Ocena postępu porodu     

12.  Rozpoznanie II okresu porodu    

13.  Przygotowanie rodzącej i zestawu do II okresu porodu     

14.  Kontrola akcji serca płodu w II okresie porodu      

15.  Ocena warunków do parcia/próba parcia     

16.  Udział w porodzie główki      

17.  Ochrona krocza     

18.  Pomoc w rotacji zewnętrznej główki      

19.  Udział w porodzie barków      

20.  Udział w porodzie tułowia      

2l.  Udział w porodzie pośladków, tułowia i/lub barków 
i/lub główki  

w przypadku ułożenia miednicowego     

22.  Zastosowanie pomocy ręcznej typu ...     

23.  Odpępnienie      

24.  Zapewnienie kontaktu noworodka i matki "skóra do skóry"     

25.  Zaopatrzenie kikuta pępowinowego      

26.  Ocena objawów odklejenia łożyska      

27.  Rodzenie popłodu      

28.  Ocena kompletności popłodu      

29.  Poporodowa ocena krocza, pochwy i szyjki macicy      

30.  Nacięcie krocza      

31.   Szycie naciętego / pękniętego krocza / asystowanie do szycia krocza    

32.   Przygotowanie rodzącej do porodu zabiegowego/cięcia cesarskiego w II okresie porodu ze wskazań nagłych    

34. Ocena stanu położniczego w IV okresie porodu      

35. Ocena stanu ogólnego w przebiegu IV okresu porodu      

36. Prowadzenie dokumentacji przebiegu porodu      

37. Opieka nad noworodkiem      

38. Przekazanie położnicy i/lub noworodka na oddział położniczo-noworodkowy / patologii noworodka / inny    

  Ocena w zakresie samodzielności w przyjęciu porodu**    A I  S  

   
 
 

 ........................
.........  

*N - nie wykonano, A - z pomocą położnej, S - samodzielnie pod nadzorem  

** Poród przyjęty samodzielnie - wymagane samodzielne wykonanie minimum 2 czynności w przebiegu II okresu 

porodu (punkty 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

 
.......................... 
Data, pieczątka               

i podpis położnej 
  


