
NIEZBĘDNIK DLA CIEBIE

Dokumenty
- dowód osobisty (lub paszport)
- numer NIP własny i pracodawcy
- legitymacja ubezpieczeniowa (aktualna, podbita miesiąc wcześniej)
- karta przebiegu ciąży
- wyniki badań (grupa krwi i Rh, WR, HbsAg, cytologia, posiew z kanału szyjki macicy, GTC, USG + inne badania, a jeśli szykujesz się na cięcie 
cesarskie, to dodatkowe: układ krzepnięcia, morfologia, elektrolity, badanie ogólne moczu plus skierowanie na operację)
- akt małżeństwa (do zgłoszenia urodzenia dziecka) – może być potrzebny, chociaż nie każdy szpital o niego prosi

Ubrania
- trzy bawełniane koszule nocne (jedna krótka do porodu – może być używana, dwie dłuższe, ale z głębokim wycięciem, by móc karmić bobaska)
- szlafrok
- biustonosz do karmienia
- kilka sztuk większych majtek (cienkich, bawełnianych lub jednorazowych)
- ciepłe skarpetki – przydadzą się na sali porodowej
- kapcie
- klapki pod prysznic
- strój, w którym wrócisz do domu (to może przywieźć mąż) – nie licz na to, że zaraz po porodzie wskoczysz w dżinsy sprzed ciąży, niech będą to nadal 
ubrania ciążowe

Kosmetyki i nie tylko
- płyn do higieny intymnej
- delikatny środek przeciwzapalny do przemywania rany po porodzie, np. Tantum Rosa
- twoje kosmetyki (żel pod prysznic,krem, szczoteczka i pasta do zębów, szampon, dezodorant, nawilżający sztyft do ust)
- krem do podrażnionych brodawek
- paczka podpasek – jak największe (nocne lub maksi)
- chusteczki higieniczne
- papier toaletowy – miękki
- papierowe ręczniki – miękkie (np. do osuszania krocza)
- dwa ręczniki – kąpielowy i mniejszy

Przydadzą się też (w zależności od szpitala, spytaj o to wcześniej położne):
- golarka jednorazowa
- lewatywa jednorazowa (Enema)
- dwa podkłady jednorazowe na łóżko

Inne rzeczy
- sztućce, talerz, kubeczek
- telefon komórkowy plus ładowarka
- odciągacz pokarmu
- wkładki laktacyjne
- kilka litrów wody mineralnej niegazowanej (przyda się też butelka ze sportową nakrętką, bo nie trzeba jej zdejmować, by się napić)

Przyda się też
- odtwarzacz mp3
- coś do czytania (lekka książka, czasopismo)
- coś do pisania (notes lub pamiętnik plus długopis)
- gotówka (by kupić napój w automacie lub w szpitalnej kafejce)

WYPRAWKA DLA MALEŃSTWA
Wszystkie ciuszki dla maluszka upierzw temperaturze 90°C w delikatnym proszku (np. Jelp) i wyprasuj

Ubranka (dostosuj do pory roku)
- 2–3 pary śpiochów lub 2–3 pajacyki (wygodne są te rozpinane w kroku)
- 2–3 koszulki (cienkie lub ciepłe)
- kaftanik
- 2 pary skarpetek (na nóżki i rączki)
- cienka czapka bez wiązania, taka do szpitala
- czapka
- śpiworek albo rożek lub kocyk
- kombinezon (dla dziecka, które urodzi się w sezonie zimowym)

Kosmetyki i inne
- chusteczki nawilżające
- pieluszki jednorazowe dla noworodka
- krem do pielęgnacji pupy – uwaga, do stosowania od 1. dnia życia malca
- sól fizjologiczna (do kupienia tylko w aptece)

Inne
- ręcznik rożek z kapturkiem
- pieluszka tetrowa 
- jasiek – przydatny przy karmieniu
- fotelik do samochodu (to na później, nie musisz brać fotelika do szpitala, może go dowieźć mąż)

GADŻETY TATY 
Jeśli planujecie poród rodzinny, warto dorzucić do torby:
- wygodne ubranie na zmianę
- buty na zmianę (klapki)
- coś do jedzenia
- aparat fotograficzny lub kamerę

Jedziemy na porodówkę! 
W szpitalu zostaniesz co najmniej dwie, trzy doby. Bądź do tego dobrze przygotowana. 


