
Co zabrać ze sobą do
szpitala na poród

W sieci znajdziecie mnóstwo informacji na temat tego co spakować

do torby do szpitala. Specjalnie dla was przejrzałam większość z nich,

przefiltrowałam przez własne doświadczenie i stworzyłam zbiorczą,

kompletną listę. 

Zanim spakujesz torbę, sprawdź co zapewnia i czego wymaga szpital,

w którym będziesz rodzić. Niektóre szpitale zapewniają ubranka dla

dziecka, pieluszki, czy koszulę jednorazową na czas porodu, a inne

zalecają wziąć ze sobą ... papier toaletowy. 

Pakując się pamiętaj o odwrotnej kolejności - na dno torby lub walizki

schowaj rzeczy potrzebne na powrót do domu, a na wierzch, te które

przydadzą się podczas porodu. Czasem sytuacja rozwija się tak

szybko, że nie ma czasu na grzebanie w torbie w poszukiwaniu

koszuli nocnej. 

Postaraj się spakować do jednej torby lub walizki o takich gabarytach,

żebyś sama mogła ją przenieść, a w sali szpitalnej schować np. pod

łóżko. Pamiętaj, że mąż lub ktoś z rodziny zawsze może ci donieść

potrzebne rzeczy, np. zapas pieluch. 

Przygotuj torbę na 3 - 4 tygodnie przed terminem porodu, żebyś nie

musiała jej nerwowo pakować kiedy zaczną się już skurcze. 



Dokumenty 

dowód osobisty

karta przebiegu ciąży

ewentualne skierowanie do szpitala, np. jeżeli będziesz miała poród zabiegowy

NIP pracodawcy lub twój jeżeli prowadzisz działaność gospodarczą

plan porodu

ostatnia morfologia i badanie moczu

wynik badania na obecność wirusa HIV

oryginał badania grupy krwi i czynnika Rh; przy ujemnym Rh (Rh-) wynik badania na

obecność przeciwwciał anty Rh

wynik USG wykonanego po 36 tc

odczyn WR (badanie z początku i końca ciąży) - badanie na nosicielstwo antygenu wirusa

żółtaczki zakaźnej 

HBS (badanie wykonane po 32 tc) - badanie w kierunku kiły

Badania

Na czas porodu 

ubranie - bawełniania koszula nocna lub długi T-shirt, rozpinany szlafrok, ciepłe skarpetki

jednorazowe chusteczki

pielucha tetrowa lub bawełniania chusteczka do przecierania twarzy lub robienia okładów

woda w aerozolu do odświeżania twarzy

pomadka do ust

odtwarzacz z ulubioną muzyką

woda i drobna przekąska (również z myślą o tatcie ;) )

ewentualnie termofor z gorącą wodą 

ewentualnie podkłady poporodowe (chłonna podpaska)

Po porodzie - dla ciebie

2 wygodne koszule nocne rozpinane u góry

2 staniki do karminia i wkładki laktacyjne

maść na brodawki (mnie bardzo przydały się silikonowe nakładki na brodawki, ale niektóre

położne krzywo na nie patrzą)

6 par jednorazowych majtek

jednorazowe podkłady na łóżko



opakowanie podkładów poporodowych (chłonne podpaski)

przybory toaletowe i kosmetyki, pomadka do ust

środek przyspieszający gojenie krocza, np. Tantum Rosa

2 ręczniki

kapcie i japonki, w których będziesz mogła wejść pod prysznic

miękkie ręczniki papierowe (np. do osuszania krocza)

poduszka z dziurką lub dziecięce kółko do pływania (do siadania w przypadku nacięcia

krocza)

niegazowana woda mineralna

telefon i ładowarka

Dla dziecka na trzydniowy pobyt w szpitalu

małe opakowanie pieluch jednorazowych w najmniejszym rozmiarze (nie bierz dużej

paczki - zajmuje sporo miejsca, nie wiesz jaki rozmiar będzie ci potrzebny bo dzieci czasem

rodzą się całkiem duże, a zawsze ktoś może ci donieść)

2 - 3 pieluchy tetrowe (do kąpieli, do wycierania buźki jak się uleje)

podkłady do przewijania (żeby nie kłaść dziecka bezpośrednio na szpitalnym przewijaku) 

3 bawełniane koszulki, a jeszcze lepiej body z krótkim rękawem, najlepiej rozpinane z

boku 

3 pajacyki rozpinane w kroku (lub kaftaniki i śpioszki, ale pajacyki są zdecydowanie

wygodniejsze)

skarpetki i ochraniacze na rączki (żeby dziecko się nie drapało po buzi)

2 cienkie i jedna cieplejsza czapeczka

coś do przykrycia dziecka - kocyk, śpiworek, rożek lub otulacz

kosmetyki i ręcznik, jeżeli nie są zapewniane przez szpital

Na powrót do domu

ubranie dla ciebie (raczej to z trzeciego miesiąca ciąży niż sprzed ciąży)

odpowiednie do pory roku ubranko dla dziecka

krem z filtrem SPF50 lub krem ochronny na mróz dla dziecka


