
Przygotowanie torby do szpitala
Przy całym podekscytowaniu zbliżającymi się narodzinami dziecka nie zapomnij zapakować odpowiednio wcześniej wszystkiego, 
co będzie Ci potrzebne. Spakuj się na co najmniej dwa tygodnie przed terminem porodu, na wypadek wcześniejszego przyjścia 
maluszka na świat i miej torbę stale pod ręką. Łatwiej będzie, jeżeli zapakujesz rzeczy do oddzielnych torebek, które włożysz 
do głównej torby, na przykład torebka na poród, jedna dla Ciebie, jedna dla dziecka itp. Nie zapomnij, że będziesz potrzebować 
specjalnego fotelika na podróż samochodem.

Zanim spakujesz torbę, dowiedz się, co zapewnia Twój szpital (np. pieluszki) i co możesz przynieść. Możliwe, że w szpitalu nie 
będziesz miała dużo miejsca do dyspozycji, poza tym powinnaś spędzić tam tylko kilka dni, spróbuj więc nie pakować zbyt dużo.

Na poród

☐ Dowód osobisty

☐ Skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane

☐ Plan porodu

☐ Karta przebiegu ciąży

☐  Wyniki ostatnio robionych badań i dokumenty dotyczące 
ubezpieczenia (jeżeli są wymagane)

☐ Luźne, wygodne ubranie, w tym skarpety (2-3 zmiany)

☐  Przekąski i napoje (przydatne są batoniki zbożowe i napoje 
sportowe. Zaginane słomki ułatwiają picie)

☐  Książki, czasopisma i muzyka (dla relaksu 
i zagospodarowania czasu)

☐ Telefon i ładowarka

☐ Kubek/szklanka i sztućce

☐ Balsam do ust

☐  Ubranka dla dziecka (w tym 2-3 pary śpiochów, czapeczka, 
skarpetki, buciki i rękawiczki)

☐ Pieluszki jednorazowe

☐ Pieluszki tetrowe przydatne podczas karmienia

☐  Delikatny krem lub maść do pupy odpowiedni dla niemowląt 
od urodzenia

☐  Kosmetyki i przybory do pielęgnacji tj. szampon, chusteczki 
nawilżające, oliwka, itp. odpowiednie dla niemowląt od 
urodzenia

☐ Kocyk

☐ Miękka szczoteczka do włosów

☐ Ręcznik kąpielowy z kapturkiem

Dla dziecka

☐  Szlafrok i koszule nocne lub bluzki z rozpięciem z przodu lub 
o luźnym kroju (pomocne przy karmieniu piersią)

☐  Luźny, wygodny strój (do noszenia po porodzie i na wyjście 
do domu)

☐  Bielizna (6 par, idealna będzie jednorazowa)

☐  Superchłonne podkłady poporodowe (około 20)

☐  Wygodne, podtrzymujące biustonosze i wkładki laktacyjne 
(pamiętaj, że Twoje piersi będą znacznie większe niż zwykle; 
wybierz specjalne staniki do karmienia)

☐  Kapcie, klapki i skarpetki

☐  Kosmetyczka z codziennymi przyborami toaletowymi 
(szczoteczka do zębów, delikatne mydło do higieny intymnej, 
myjka itp.)

☐  Szczotka i gumki do włosów 

☐  Ręczniki (duży kąpielowy, mały do rąk)

☐  Poduszka (dla wygody)

☐  Torba na brudne ubrania

Dla Ciebie (po porodzie)

☐ Pieniądze na parking ☐ Aparat ☐ Przekąski ☐ Ubranie na zmianę

Dla osoby towarzyszącej

Enfamil Premium 2, mleko następne. Karmienie piersią jest najlepszym sposoem żywienia niemowląt.  
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. PO/ENF/18/0039


