Wyprawka do szpitala

Poradnik dla mam w ciaogonek
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Termin porodu coraz bli ej?
Zacznij kompletowa
wyprawk dla dziecka
i dla siebie. Sprawd list rzeczy, które
bd
Ci potrzebne podczas pobytu w szpitalu. Podpowiadamy, co powinno znale si w
torbie
przysz ej mamy i osoby, która b dzie Ci towarzyszy a podczas porodu. Doradzamy,
Zapraszamy
do lektury!
w jaki
sposób spakowa wszystkie rzeczy i kiedy zacz to robi !
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Pomocne
wskazówki
na pocz tek

Zasady kompletowania szpitalnej wyprawki
Zanim zaczniesz kompletowa potrzebne rzeczy i kupowa ubranka dla maluszka, powinna
pozna
kilka podstawowych zasad, które b d pomocne w przygotowaniu wszystkich akcesoriów.
Dzi ki
temu zaoszcz dzisz czas, a mo e nawet pieni dze. Oto 6 pomocnych wskazówek dla przysz ej
mamy!

3

Do szpitalnej torby zapakuj tylko
najbardziej potrzebne
rzeczy
dla siebie i dla dziecka
. Taki minimalizm sprawi, e
ograniczysz
ilo szpitalnych zarazków, które potem wróc z Wami do
domu.
Zapakuj tylko to, co niezb dne na kilka dni
. Je li urodzisz
naturalnie,
nie b dzie adnych komplikacji i maluszek nie dostanie np.
ó taczki ,
po 48 godzinach od porodu wyjdziecie ze szpitala.
Po cesarskim
ci ciu
dostaniecie wypis po 3-5 dniach. Pami taj, e zawsze mo esz
liczy
na bliskich, którzy w ka dej chwili mog dowie Wam brakuj ce
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rzeczy z domu.

Zabierz ze sob dowód to samo ci
przy rejestracji w szpitalu,
kart ci y
ci
owe
,
m.in:
• oznaczenie grupy krwi

, który b dzie potrzebny
i aktualne badania

• USG (ultrasonografia)
• HIV (badanie w kierunku HIV)
• WR (odczyn Wassermana w kierunku ki y)
• HCV (wirusowe zapalenie w troby typu C)
• ostatni morfologi
• badanie moczu
• wynik HBs po 32. tygodniu ci y (wirusowe zapalenie w troby typu B)
• wynik GBs (posiew na paciorkowce)
• w przypadku zdiagnozowanej
cukrzycy
ci owej
– przypadku
ostatnie badanie
z poziomem
glukozy we
•w
cesarskiego
ci cia
krwi
– skierowanie od lekarza prowadz cego
ci
Je eli na sta e przyjmujesz jakiekolwiek leki, zapakuj je
do swojej torby i dodatkowo poinformuj o tym personel w
szpitalu .
Je eli przygotowa a
plan porodu , wr cz go po o nej od razu
przy przyj ciu na oddzia .
Je eli by a zatrudniona,
nie zapomnij o numerze NIP
pracodawcy .
Jest to potrzebne do wystawienia zwolnienia lub za wiadczenia
lekarskiego, które trzeba przedstawi pracodawcy, aby otrzyma
urlop macierzy ski . Cho od jakiego czasu funkcjonuj
elektroniczne
zwolnienia, zawsze na wszelki wypadek warto mie pod r k
takie dane. Co wa ne,
szpital musi Ci przyj na oddzia
nawet
je li jeste nieubezpieczona
, pod warunkiem, e masz polskie
Pakuj c torb do szpitala,
na sam dó w ó ubranka dla
obywatelstwo i mieszkasz na terenie Polski.
dziecka,
potem rzeczy dla Ciebie, a na sam gór po ó
dokumenty
i badania . Je eli chcesz unikn chaosu, mo esz spakowa 2
ma e
torby. Jedn dla siebie i dla osoby towarzysz cej przy porodzie,
Nie
o przebra
telefoniesii na
adowarce
narodzinach
aby zapomnij
szybko móc
porodówce, a, aby
drugpodla
dziecka
maluszka.
poinformowa bliskich, e maluszek jest ju na wiecie.
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Zamierzasz rodzi z osob towarzysz c : m em, mam , przyjació k lub doul ?
Popro j o pomoc w skompletowaniu potrzebnych rzeczy! Warto, aby Twój kompan
wiedzia , gdzie jest spakowane wszystko, co niezb dne po przyje dzie do szpitala,
np. wa ne dokumenty czy koszula do porodu. Tym sposobem unikniecie niepotrzebnego
stresu i z wi kszym spokojem udacie si na sal porodow .

Kiedy zacz pakowa torb do szpitala?
Aby o niczym nie zapomnie , zacznij my le o wyprawce do
szpitala
na pocz tku III trymestru ci y
. Oczywi cie mo esz to zrobi
nieco
wcze niej, aby przygotowa si na ka d ewentualno . Pami taj,
e planowany termin porodu nie jest sztywn dat narodzin
dziecka ,
a maluszek mo e pojawi si na wiecie w najmniej oczekiwanym
momencie. Je eli wcze niej przygotujesz wszystkie
niezb dne
akcesoria, b dziesz mia a wi cej czasu, aby
zrelaksowa
si przed
samym porodem
i odpocz
, zamiast szuka potrzebnych
rzeczy
w sklepach
stacjonarnych
online. rodzi , mo esz
Gdy ju wybierzesz
szpital,
w którymlub
b dziesz
zapyta po o n
co b dzie Ci potrzebne podczas porodu.
Czasami placówki medyczne zapewniaj mamom np. wk ady poporodowe, podk ady
na ó ko czy nawet pierwsze ubranka dla noworodka. Zapytaj personel o dodatkowe
wytyczne i szczególne wymagania. Dzi ki temu b dziesz spokojna i unikniesz stresu
zwi zanego z tym, e o czym zapomnia a .
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Jaki rozmiar ubranek kupi dla maluszka?
Zazwyczaj do szpitala mamy zabieraj tylko kilka kompletów
body,
kaftaników i pioszków
w najmniejszym rozmiarze 56
.
To standardowa rozmiarówka, która pasuje na noworodka. Je eli
podczas ostatniego badania USG lekarz stwierdzi, e Twoje
dziecko
mo e wa y np. 4 kilogramy i
b dzie mia o wi cej ni 56 cm,
warto
Dlaczego
trzeba
wypraciuszki
wszystkie
ubranka 62
przygotowa
dla niego
w rozmiarze
.
i akcesoria tekstylne dla dziecka?
Jeszcze przed porodem postaraj si wypra ubranka, kocyk,
po ciel, ro ek, tetrowe pieluszki i poduszk do karmienia.
Zrób to
nawet wtedy, gdy te rzeczy s zupe nie nowe
. Nastaw
pranie na
wysok temperatur i u yj bardzo delikatnego proszku lub
p ynu
przeznaczonego do prania rzeczy dla niemowl t i ma ych
dzieci.
Twój maluszek urodzi si z bardzo delikatn i wra liw skór ,
dlatego nie u ywaj silnych detergentów, które mog
podra ni
ko dziecka
i wywo
a w
alergi
.
Po powrocie docia
domu
ponownie
upierz
wysokiej temperaturze
rzeczy swoje i dziecka,
które mieli cie ze sob podczas pobytu w szpitalu. Dzi ki temu pozb dziesz si
szpitalnych zarazków i bakterii.
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Wyprawka
dla przysz ej
Zrób list mamy
potrzebnych rzeczy

2

Zanim zaczniesz pakowa wyprawk do szpitala, przygotuj list potrzebnych rzeczy. To
znacznie
u atwi Ci zakupy. Skorzystaj z naszego e-booka.
Na ko cu znajdziesz materia y do druku
z list
tego, co powinno znale si w Twojej torbie
. List warto mie pod r k podczas
kompletowania
ubranek czy akcesoriów. W pustych okienkach zaznacz to, co ju kupi a .
Na ko cu poradnika znajdziesz tak e miejsce na notatki
. Mo esz zapisywa tam np.
koszty
zakupów, aby na koniec
podsumowa
swoje
wydatki. Notuj te dodatkowe
z
Koszula
porodowa
i poporodowa
– do swojej pozycje
torby zapakuj
rzeczami
koszul
do dokupienia, bez których
nie, najlepiej
wyobra asz
pobytu
w szpitalu.
porodow
tak sobie
na napy
i z atwym
dost pem do piersi.
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Dzi ki temu po narodzinach dziecka b dzie mo na szybko j
rozpi ,
eby przystawi maluszka do piersi i kangurowa bez nadmiernego
ograniczania ruchów. Przygotuj si , e by mo e koszula po
porodzie
nie b dzie nadawa a si ju do chodzenia i trzeba b dzie j
wyrzuci .
Nie zapomnij równie o 2-3 koszulach poporodowych.
Gdy
rozpocznie
si laktacja , a cia o zacznie oddawa nagromadzon wod
i zaczniesz si intensywnie poci , warto mie kilka sztuk na
zmian ,
www.nestlebabyandme.pl
aby czu si komfortowo. Wybierz fasony na rami czka, z

Szlafrok – na oddziale noworodkowym zawsze jest bardzo
ciep o,
dlatego zabierz ze sob cienki szlafrok.
Warto go mie , aby nie
spacerowa po szpitalnym korytarzu tylko w koszuli do
karmienia .
W szlafroku b dziesz si czu a równie bardziej komfortowo, gdy
z wizyt w szpitalu pojawi si najbli sza rodzina.
Wk ady poporodowe
– po porodzie Twoja macica b dzie si
obkurcza i oczyszcza
– bez wzgl du na to, czy rodzi a
naturalnie
czy poprzez cesarskie ci cie . Ca y proces zaczyna si zaraz po
rozwi zaniu, dlatego przygotuj najlepiej dwa opakowania
wk adów . Koniecznie kup te, które nie s wykonane z plastikowej
folii.
Twoje miejsca intymne powinny oddycha i ca y czas
musz by
Majtki
poporodowe
– do
podtrzymania
wk adu poporodowego
wietrzone
, aby nie dosz
o do
zaka e .
najlepsze b d
siateczkowe i przewiewne majtki
. Sprawdz
si
one w ci gu kilku pierwszych dni po rozwi zaniu, poniewa
miejsca
intymne musz by wystarczaj co przewietrzone, a skóra
powinna
oddycha . Wybierz modele z wy szym stanem, aby na
wypadek
cesarki brzeg majtek nie ura a rany po ci ciu
. Oczywi cie
Biustonosze do karmienia – po porodzie rozpoczyna si laktacja.
mo esz
Aby u atwi sobie
przystawianie maluszka do piersi
, kup
zabra równie zwyk e majtki, ale za ó je
mi kkie,
dopiero na wyj cie ze szpitala.
bawe niane i bezfiszbinowe biustonosze do karmienia, które
maj
odpinane rami czka (2-3 sztuki na zmian wystarcz ). No
stanik od
samego pocz tku karmienia. Mo esz dzi ki temu unikn
zastoju
pokarmu w piersiach. Czasami zdarza si , e
nawa mleka
znacznie
wype nia piersi, dlatego pami taj, aby kupi nieco wi kszy
Dla kobiet
planuj cych
poród w wodzie
wygodnym rozwi zaniem
rozmiar
jest
zabranie
góry
od
stroju
k
pielowego.
biustonosza, ni nosisz w danej chwili.
Wiele mam wybiera t opcj , aby nie czu du ego skr powania w porodowym basenie.
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R czniki – nie zapomnij o du ym r czniku k pielowym do
wycierania
cia a i ma ym do osuszania r k. Je eli kupisz nowe r czniki, od
razu je
upierz. Inaczej nie b d dobrze ch on y wody przy
pierwszorazowym
Przybory toaletowe
– w Twojej podr cznej kosmetyczce
u yciu.
powinny
znale si podstawowe przybory toaletowe. Nie zapomnij
o antyperspirancie
(mo e by np. w kulce na bazie
naturalnego
i bezzapachowego a unu, który dzia a antybakteryjnie),
szczoteczce
i pa cie do z bów
, szczotce do w osów
, gumce lub spince
(mo e
przyda si podczas porodu, je eli masz d ugie w osy). Zapakuj
el do k pieli
, szampon do w osów
i myd o (najlepiej
antyalergiczne).
Sprawdzi si te woda termalna do od wie enia twarzy.
Warto rozwa y kosmetyki organiczne. Niemowlaki nie lubi
sztucznych
chemicznych
a Twojezapakowa
dotychczasowe
Mamy,
którei poród
maj juzapachów,
za sob , polecaj
kosmetyki
mog
uczula
maluszka,
dlatego
postaw
do kosmetyczki pomadk ochronn do ust.
na naturalne sk adniki
.
Skóra na wargach szybko pierzchnie z powodu suchego powietrza w szpitalu. Je eli
u ywasz kremu nawil aj cego do twarzy lub do r k, równie zabierz takie kosmetyki
ze sob . Po trudach porodu i przy wypisie ze szpitala chcesz wygl da atrakcyjnie?
Zapakuj tusz do rz s, fluid, puder i ulubion szmink , aby poczu si kobieco
i skorygowa drobne niedoskona o ci po porodzie, np. rozszerzone naczynka
czy podkr one z niewyspania oczy.

Gumowe klapki
– do szpitala zabierz 2 pary butów. Kapcie
z materia u zostaw w domu. Najlepiej
sprawdz si gumowe
klapki
lub japonki . Jednej pary u ywaj podczas k pieli pod
prysznicem,
a w drugiej chod po szpitalnym korytarzu i sali poporodowej.
Pami taj o antypo lizgowej podeszwie
!
Skarpetki – to pozycja na li cie potrzebnych rzeczy do porodu
mo e
wydawa si nieco absurdalna, jednak nic bardziej mylnego!
Wiele
wie o upieczonych mam potwierdza, e podczas porodu
bardzo
marzn stopy, dlatego ciep e skarpetki b d w sam raz
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Chusteczki higieniczne i r czniki papierowe
– po porodzie musisz
dba o okolice pochwy, szczególnie je eli rodzi a
naturalnie.
które przydadz
si
W zachowaniu higieny intymnej podczas po, ogu
pomog
Ci delikatnego osuszania miejsc intymnych po
do
chusteczki higieniczne i r czniki papierowe
skorzystaniu
z toalety. Pami taj, e
wilgo to idealne warunki do
rozwoju
bakterii i powstawania zaka e
.
Wygodne ubrania
– po porodzie Twój brzuszek nie od razu
zmniejszy
si do rozmiarów sprzed ci y. Na to potrzeba czasu. Je eli chcesz
zapakowa od razu tak e
ubrania na wyj cie ze szpitala
, we
bardzo
wygodne spodnie dresowe b d legginsy i d u sz tunik
czy
dzianinow sukienk
, w której chodzi a w ostatnich tygodniach
ci y.
Woda i drobne przek ski
– woda w butelce ugasi pragnienie
Zadbaj o to, by odzie nie uciska a brzucha i ewentualnej rany
i sch odzi Ci w trakcie akcji porodowej. Po rozwi zaniu b dziesz
po cesarce lub nie ociera a krocza po porodzie naturalnym.
zm czona, a dodatkowo mo esz zacz nadmiernie si poci .
To normalna reakcja organizmu, który zacznie wydala nadmiar
nagromadzonej wody,
dlatego warto dobrze si w tym czasie
nawadnia . Najlepiej mie pod r k wod niegazowan .
Pami taj,
e podczas samej akcji porodowej nie mo na je , ale po
porodzie
sprawdz si batony zbo owe, suszone owoce lub wafle
ry owe .
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Wyprawka
dla
noworodka
Niemowl ce ubranka

– do torby zapakuj 3-4 zestawy

ubranek dla
noworodka. pioszki, body, rampersy, kaftaniki i pajace
powinny
by wykonane z bawe ny
. Wybieraj ubranka, które maj
napy
i atwo je rozpi podczas przebierania dziecka – stopniowo
b dziecie nabiera w tym wprawy.
Zapakuj tak e 2
czapeczki
Cz sto
noworodki rodz si z ostrymi paznokciami na paluszkach.
i 2 pary skarpetek dla maluszka
.
By dziecko nie podrapa o sobie nimi delikatnej buzi, wiele mam decyduje si zastosowa
tzw. niedrapki, czyli r kawiczki na r czki. Nie jest to jednak zalecane, gdy utrudnia
maluszkowi kontakt z w asnym cia em i poznawanie go.
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Ubranka na wyj cie ze szpitala
– przy kompletowaniu
wyprawki
zaplanuj tak e zestaw ubranek na wyj cie ze szpitala.
Dopasuj
e maluszek potrzebuje jednej warstwy odzie y wi cej ni
niemowl ce ciuszki do pory roku, w której urodzisz
osoba
.
Pami taj,
doros
a . Je eli urodzisz zim , zapakuj kombinezon i czapeczk
zimow dla bobasa! Ubranka mo esz zabra ze sob , ale równie
dobrze mog one poczeka w domu. Wcze niej przygotowany
zestaw
mo e przywie tata niemowlaka lub inna bliska osoba, która
b dzie
Was odbiera ze szpitala po wypisie. Je eli chcecie
przetransportowa
dziecko do domu autem, przygotuj specjalny piworek do fotelika.
Kocyk,
lub otulacz
te akcesoria
przydadz si przede
Nie naleroy ek
zapina
pasów, gdy–dziecko
jest w
wszystkim
na wyj cie ze szpitala, ale nie tylko.
Je eli otulisz
kombinezonie
maluszka
lub otulone kocykiem, bo to niebezpieczne!
lub owiniesz go w ro ek, zagwarantujesz mu ciep o i
warunki
podobne do tych w Twoim brzuchu
. Niemowl spowite
przytuln
tkanin mo e atwiej zasypia , a nawet czasami .przestaje p aka .
Pozycj embrionaln , jak przyjmuje w ciep ym ro ku, kojarzy
ze spokojem oraz bezpiecze stwem.
Wybierz Twoim zdaniem
Pieluszki
i tetrowe
– do szpitala najlepiej zabra
najlepszy jednorazowe
produkt, w który
owiniesz maluszka
oko o 20-30 sztuk jednorazowych pieluszek w rozmiarze
1 , które po zu yciu wyrzuca si do kosza. Oprócz nich zapakuj
kilka
tradycyjnych pieluszek tetrowych (5-6 sztuk),
które s
wykonane
z delikatnego materia u i sprawdz si przy karmieniu
, aby
wytrze
dziecku bu k , oraz do kangurowania. Czasami korzystaj z nich
tak e
Dzieci
cy r cznik
k pielowy
– mo
esz zapakowa
piel gniarki,
które po
porodzie wycieraj
noworodka
w a niedla maluszka
rmicznik
k
pielowy
z
kapturkiem,
który
po
k
pieli
nie
tylko
osuszy
kkimi
dziecko,
ale ztetetryotuli
je i linu.
zapobiegnie uciekaniu ciep a
pieluszkami
czy mu
poprzez
g ówk . R cznik przyda si , je li piel gniarki b d my y Twoje
dziecko.
Aktualnie jednak coraz cz ciej odk ada si pierwsz k piel na
czas
po wyj ciu ze szpitala. W onie mamy dziecko chronione jest przez
ma
p odow (vernix caseoas), która znajduje si na skórze maluszka.
Ma
ma w a ciwo ci immunologiczne
, dlatego pozostawiona na
www.nestlebabyandme.pl
skórze

Mokre chusteczki
– warto mie je ju od pierwszych dni
maluszka na
wiecie - sprawdz si m.in. podczas przewijania. Wybierz takie,
które
s nawil ane wod i nie zaburzaj pH skóry niemowlaka
,
nie s
perfumowane i nie maj w sk adzie adnych dra ni cych
sk adników.
W szybki, higieniczny, a przede wszystkim bardzo delikatny
sposób
oczy cisz nimi pup maluszka, który po narodzinach
zacznie
wydala
Podkkady. To
do pierwsza
przewijania
podk ady
do
smó
kupka, b –d ochronne
ca po czeniem
m.in.
wód i
przewijania
mazi
przydadz
3-4
podk ady,
si podczas
dzi
ki którym
zmiany
przewiniesz
pieluszki
maluszka.
dziecko ,np.
Warto
na a si w
p
odowej
oraz
z uszczonego
naskórka
która
gromadzi
mie
szpitalnym
jelitach
dziecka ju od 4.-5. miesi ca ycia. Alternatyw dla
ó ku bez obaw, e pobrudzi si po ciel
. Podk ady mo esz
chusteczek
roz o by
y zwyk e
mog
gaziki namoczone wod
.
równie na swoim materacu, aby zabezpieczy ó ko, kiedy
rozpocznie
si po óg i obkurczanie macicy,
które wi e si z krwawieniem
poporodowym
- w tym
ich wi cej.
Kosmetyki i akcesoria
do przypadku
piel gnacjispakuj
maluszka
– ju od
pierwszych
dni ycia dziecka mo esz odpowiednio dba o delikatn i wra liw
skór maluszka. Cho dopiero po powrocie ze szpitala pierwszy raz
sami wyk piecie noworodka w zaciszu domowym, do szpitala
warto
zabra ma do pupy zapobiegaj c pieluszkowym
odparzeniom.
Przyda si równie szczoteczka z mi kkim w osiem do
poprawienia
kr enia krwi na g ówce dziecka
(co pomaga uchroni przed
ciemieniuch ).
Mo esz zabra kilka ma ych opakowa soli fizjologicznej
do przemywania oczu i noska dziecka.
Zapakuj równie ja owe gaziki, którymi b dziesz mog a
delikatnie czy ci p puszek maluszka.
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Dodatkowe
akcesoria,
które mog przyda
si
w szpitalu

Poduszka lub rogal do karmienia
– te akcesoria mog by
pomocne
podczas pierwszych prób przystawiania maluszka do piersi.
Pami taj,
aby wybra modele z rozpinan poszewk , któr b dzie
mo na
upra w wysokiej temperaturze po wyj ciu ze szpitala
. Je eli
Twoja
Muzyka
je eli opcji,
jeste lepiej
melomank
, zabierz
na sal
poduszkarelaksacyjna
lub rogal nie maj –takiej
zostawi
je w domu
porodow
swoj
ulubion
muzyk
. W po czeniu z masa em
– z dala od
szpitalnych
zarazków.
przeciwbólowym to jedna z popularnych metod na porodow
relaksacj . Polecamy Ci np.
muzyk solfe ow o ró nych
cz stotliwo ciach
. To specjalne kompozycje terapeutyczne,
których
wibracje mog oddzia ywa m.in. na tkanki, a nawet DNA i
wprawia
cia o oraz umys w stan g bokiego relaksu
. Cz stotliwo ci
solfe owe
znane s z chora ów gregoria skich. Na ich bazie tworzy równie
np. Mozart i Beethoven.

14
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P yn odka aj cy i rodek przyspieszaj cy gojenie si
krocza
– dzia a znieczulaj co i wietnie oczyszcza rany poporodowe.
Przyda si po porodzie naturalnym, aby
odka a krocze po
ka dym
skorzystaniu z toalety w celu unikni cia zainfekowania
p kni tej
lub naci tej rany
. P yn mo esz przela do wygodnej buteleczki
z atomizerem,
po
zdj ciu opatrunku,
któr kupisz
b dziesz
w ka dej
mog
drogerii.
a j delikatnie
Po cesarskim
ci ciu
przemywa
rana
p
ynem
na odka
pocz tku
aj cym
powinna .by ca y czas os oni ta opatrunkiem.
W jej piel gnacji pomog Ci piel gniarki.
Dopiero w domu,
Jeszcze do niedawna p yn odka aj cy s u y mamom do piel gnacji kikuta
p powinowego maluszka.
Teraz te zalecenia si zmieni y i najlepiej u ywa do tego jedynie gazika z wod .

Krem i nak adki na sutki oraz wk adki laktacyjne
–
agodz cy
kosmetyk na p kaj ce sutki ukoi delikatn skór , która po
rozpocz ciu
laktacji mo e by nieco podra niona.
wietnie sprawdz si
kosmetyki z czyst lanolin
, która jest nietoksyczna i
hipoalergiczna,
te kilka
wielorazowych
nianych
wk adek
laktacyjnych
, .
dlatego
nie
musisz zmywabawe
jej przed
karmieniem
dziecka
piersi
Je
abyeliunikn
maluszek
przemoczenia
b dzie miabiustonosza
problem ze podczas
ssaniem piersi,
pomocne
b
niekontrolowanego
d tak e specjalne silikonowe nak adki na sutki
. Zapakuj
wyp ywu mleka z piersi.
Poporodowa poduszka do siedzenia
– mo esz kupi
specjaln
poduszk w sklepie ze sprz tem rehabilitacyjnym lub
wykorzysta
zwyk e dzieci ce kó eczko do p ywania
– co b dzie o wiele
ta szym
rozwi zaniem. Poduszka nadmuchana powietrzem u atwi Ci
wygodne siadanie i ochron krocza szczególnie po
Kubek
i sztu ce
– aby zachowa higien i cho
odrobin
porodzie
poczu
naturalnym .
si jak w domu
, zabierz swoje akcesoria do jedzenia i picia.
Kubek,
sztu ce i ma y talerzyk to absolutne minimum
. B dziesz
mog a
w ka dej chwili zje ma przek sk mi dzy szpitalnymi
posi kami.
15
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Laktator – je eli pojawi si problemy z laktacj ,
b dziesz
mog a
wypo
na
wszelki
yczywypadek
laktator
jeszcze
w przed
szpitalu
porodem
. Niektóre
kupi w
mamy
asny.wol
jednak
Laktator
mo e przyda si w pierwszych dniach po porodzie,
by
.
stymulowa
laktacj
Z
tym zakupem
. Gdy rozpocznie
mo esz jednak
si ju ona
oczywi
na dobre,
cie poczeka
laktator s u
i y
jako
sprawdzi
,
ratunek
czy
b dzie
dla
konieczny.
przepe nionych piersi w czasie mlecznego
nawa u
Cho karmienie naturalne
na pocz tku mo e by trudne,
nie rezygnuj z przystawiania maluszka do piersi.
Mleko mamy jest najlepszym pokarmem dla Twojego dziecka! Je eli masz problem
z laktacj , popro w szpitalu o konsultacj z doradc laktacyjnym lub porad si po o nej,
jak nale y prawid owo karmi noworodka.

16
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Rzeczy dla osoby,
która b dzie Ci
towarzyszy
podczas porodu
Co b dzie potrzebne Twojej osobie towarzysz cej?

5

Zdecydowa a si na

poród rodzinny

z tat maluszka? A mo e wybra a wsparcie mamy,

przyjació ki,
douli lub prywatnej po o nej? Bez wzgl du na to, kto pojawi si na sali porodowej obok Ciebie,
powinien mie ze sob kilka rzeczy. Niektóre b d pomocne, gdy poród b dzie si przed u a ,
inne s wr cz wymagane, aby wej na szpitalny oddzia ginekologiczny.
Wygodne ubranie na zmian
– w wielu szpitalach nale y
przed wej ciem na sal porodow zmieni ubrania, by nie
wnosi
zarazków z zewn trz. Je li planujesz poród np. z m em,
warto, aby partner zmieni d insy na wygodne spodnie
dresowe.
Szpitalne ochraniacze
– aby zminimalizowa ilo bakterii
z otoczenia , niektóre szpitale zalecaj dodatkowo zak adanie
ochraniaczy na odzie .
Warto wcze niej kupi je w szpitalu
by potem unikn stresu zwi zanego z szukaniem automatu
z ochraniaczami czy wymian pieni dzy na drobne, by móc
zakupi
fartuch dla osoby, która b dzie przy Tobie na porodówce.

17
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,

Klapki – Twoja osoba towarzysz ca musi mie tak e obuwie
na zmian . Najlepsze b d zwyk e klapki lub japonki
o wiele
lepsze rozwi zanie ni ochraniacze, które zsuwaj si
z podeszwy buta.

. To

Aparat fotograficzny, telefon i adowarka
– warto mie w
zanadrzu
te akcesoria, aby uwieczni moment narodzin
, a potem
poinformowa bliskich, e
na wiecie w a nie pojawi si
wyczekiwany przez wszystkich nowy cz onek rodziny!
Muzyka, ksi ka lub czasopismo dla zabicia czasu
– zdarza
si ,
e poród trwa kilka lub nawet kilkana cie godzin. Czasami skurcze
po przyje dzie do szpitala cichn , a akcja porodowa rozwija si
bardzo
powoli. Gdy Twojej osobie towarzysz cej czas oczekiwania na
ostatni
faz porodu b dzie si d u y ,
pomóc mo e przygotowana
wcze
Notesniej
i d ugopis
– w emocjach i szcz ciu po narodzinach
muzyka,
.
potomka ksi ka lub czasopismo
trudno zapami ta wszystkie wskazówki i zalecenia, które mog
by
przydatne dla m odych rodziców. W takich sytuacjach warto mie
ma y
notatnik i d ugopis,
aby zanotowa wa ne informacje lub
rzeczy,
Woda i jedzenie
– osoba, która b dzie razem z Tob w szpitalu,
które
trzebastwie
dowie
dla maluszka
.
w
przeciwie
do Ciebie,
mo e je i mamy
w trakcie oczekiwania
na rozwi zanie. W a nie dlatego warto mie w torbie ma e
przek ski,
wod w butelce czy drobne pieni dze na kaw lub obiad
ze szpitalnego bufetu, gdy Twój poród b dzie si przed u a .

Coraz bardziej popularne staje si
nocowanie taty w szpitalu
z partnerk i dzieckiem w pokoju rodzinnym.
Ta opcja mo e by dodatkowo p atna. Je eli zdecydowali cie si na takie rozwi zanie,
tata maluszka musi przygotowa si na pobyt i do torby zapakowa dowód osobisty,
niezb dne przybory kosmetyczne, r cznik oraz odzie na zmian .
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razem

Zako czenie
Teraz na pewno o niczym nie zapomnisz i wszystkie akcesoria,
kosmetyki oraz ubrania b dziesz mie pod r k na porodówce
i sali poporodowej. Aby jeszcze bardziej u atwi Ci pakowanie
torby do szpitala, przygotowali my poni ej list do wydrukowania, na której mo esz zaznacza , co ju kupi a
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Materia y do druku
WYPRAWKA DLA PRZYSZ EJ MAMY
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
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Dokumenty:
dowód
NIP pracodawcy
osobisty
karta przebiegu ci y
plan porodu
przy cesarskim ci ciu – skierowanie
Badania:
grupa krwi
morfologia
posiew GBs
mocz
WR
USG
HBs
HCV
przy cukrzycy – poziom glukozy we
krwi
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re
re
re
re
re

koszula do porodu i koszule poporodowe
szlafrok – 1 sztuka
wk ady poporodowe – 20 sztuk
majtki poporodowe – 5-6 sztuk
biustonosze do karmienia – 2-3 sztuki

re
re

R czniki:
k pielowy
du y
ma
y
Przybory
toaletowe:

re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re

antyperspirant
szczoteczka i pasta do z bów
szczotka do w osów
gumka i spinka (przy d ugich w osach)
el do k pieli
szampon
myd o
woda termalna
gumowe klapki – 2 pary
skarpetki – 2 pary
chusteczki higieniczne – 1-2 opakowania
r czniki papierowe – 1 opakowanie
wygodne ubrania na wyj cie ze szpitala
woda – 1 zgrzewka
drobne przek ski do zjedzenia po
porodzie

WYPRAWKA DLA NOWORODKA
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
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Niemowl ce ubranka (3-4 zestawy):
pioszki
body
rampersy
kaftaniki
pajace
czapeczka – 2 sztuki
skarpetki – 2 pary
ubranka na wyj cie ze szpitala dopasowane do pory roku
kocyk, ro ek lub otulacz – 1 sztuka
pieluszki jednorazowe – 20-30 sztuk w rozmiarze 1
pieluszki tetrowe – 5-6 sztuk
mokre chusteczki – 1-2 opakowania
podk ady do przewijania – 3-4 sztuki
opcjonalnie: dzieci cy r cznik k pielowy – 1 sztuka
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re
re
re
re
re

Kosmetyki i akcesoria do piel gnacji
maluszka:
szczoteczka
ma
do pupydo w osów
sól fizjologiczna – kilka fiolek
gaziki – 1 opakowanie
opcjonalnie: bezzapachowy krem
nawil aj cy

RZECZY DLA OSOBY, KTÓRA B DZIE CI TOWARZYSZY PODCZAS PORODU
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re

wygodne ubranie na zmian
szpitalne ochraniacze – 1 sztuka
klapki – 1 sztuka
aparat fotograficzny
telefon
adowarka
muzyka
ksi ka
czasopismo dla zabicia czasu
notes
d ugopis
woda i drobne przek ski (ewentualnie drobne pieni dze do
automatu/bufetu)

JE ELI TATA NOCUJE W SZPITALU
re
re
re
re

przybory kosmetyczne
r cznik
ubranie na zmian
dowód osobisty

DODATKOWE AKCESORIA, KTÓRE MOG CI SI PRZYDA W SZPITALU
re
re
re
re
re
re
re
re
re
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poduszka lub rogal do karmienia
muzyka relaksacyjna
p yn odka aj cy i rodek przyspieszaj cy gojenie si krocza
krem na sutki
nak adki na sutki
wk adki laktacyjne – 3-4 sztuki
poporodowa poduszka do siedzenia
kubek i sztu ce
laktator
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Miejsce na notatki
przysz ej Mamy
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