ABC WYPRAWKI

<p><strong>Drogie przysz�e Mamy!</strong> </p> <p>W ko�u po d�ugich
oczekiwaniach,wielkimi krokami zbli�a si�ten najpi�niejszy dzie�w Waszym �yciu, kiedy to
na �wiecie powitacie swoje kochane male�two:)</p> <p>Im bli�ej ko�a, tym wi�sze
zdenerwowanie, czasem roztargnienie i pewnie nie zawsze jeste�cie w stanie skupi�si�i
dobrze zastanowi�czy to ju� czas aby pomy�le�o spakowaniu szpitalnej torby i co tak
naprawd�powinno si�w niej znale��aby niczego nie zabrak�o w tak wa�nej dla Was chwili
porodu jak i po rozwi�zaniu.</p> <p>Jako mama dw�ki wspania�ych �obuziak�,
pragn�podzieli�si�z Wami -drogie Mamy moj� niezawodn� "�ci�g�" co nale�y zabra�do
szpitala dla siebie i maluszka na tych kilka pierwszych dni:)</p> <p>Je�li wszystko idzie
zgodnie z planem i maluszek grzecznie czeka na "sw� czas", przygotowanie wyprawki do
szpitala powinna� zaplanowa�w okolicach trzydziestego sz�tego tygodnia ci��y. Warto
zapakowa�si�do sportowej torby, kt�� bez problemu zmie�ci�mo�na pod szpitalnym
��iem.Najwygodniej b�zie osobno zapakowa�torb�dla maluszka i osobno dla siebie, gdy� w
pierwszych chwilach czasem ci�o zebra�my�li gdzie s� pieluszki, nawil�ane chusteczki czy
zapasowe �pioszki...�atwiej wi� b�zie wszystko znale�� maj�c wyprawk�dla maluszka w
osobnej torbie a w drugiej swoje rzeczy.</p> <h2><strong>TORBA MAMY:</strong> </h2>
<p><strong>Niezb�ne dokumenty do spisania protoko�u przed porodem:</strong> </p> <ul>
<li>dow� to�samo�ci</li> <li>ubezpieczenie (karta chipowa ? np. na �l�sku)</li> <li>NIP
pracodawcy lub NIP w�asny (w przypadku prowadzenia w�asnej dzia�alno�ci
gospodarczej)</li> <li>karta przebiegu ci��y</li> <li>orygina�y wynik� bada�z okresu
ci��y (grupa krwi i Rh, morfologia i badanie moczu, HBS, WR, wyniki bada�USG, inne istotne
wyniki bada�czy konsultacji)</li> <li>spisane na karteczce choroby i leki jakie bra�o si�w
okresie ci��y oraz data ostatniej miesi�czki</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Rzeczy dla
MAMY na czas przygotowania si�do porodu przez po�o�n�:</strong> </p> <ul>
<li>jednorazowa lewatywa, jednorazowa maszynka do golenia (je�li chcesz, aby wykonano
lewatyw�i golenie krocza. Lecz zapytaj, bo cz�to zapewnia to szpital)</li> <li>ma�y r�znik
do wytarcia si�po oczyszczeniu</li> </ul> <p><strong> </strong> </p> <p><strong>Rzeczy
dla MAMY na sal�porodow�:</strong> </p> <ul> <li>koszula nocna, kt�ej nie b�zie ci �al
ubrudzi�/li> <li>wygodne pantofle</li> <li>r�znik k�pielowy (przydatny po pobycie w
wodzie)</li> <li>gumka do spi�ia w�os�</li> <li>pomadka ochronna do ust (wysuszaj�
si�podczas oddychania)</li> <li>woda mineralna niegazowana</li> <li>zegarek do
okre�lania czasu skurcz�</li> <li>chusteczki higieniczne</li> </ul> <p><strong> </strong>
</p> <p><strong>Rzeczy dla MAMY na czas pobytu w szpitalu:</strong> </p> <ul>
<li>jednorazowe du�e pieluchy w kszta�cie podpasek (min 2 paczki)</li> <li>podpaski
(przydatne od oko�o czwartego dnia po porodzie, je�li odchody nie s� obfite)</li>
<li>jednorazowe podk�ady na ��o 3-4 du�e i kilka ma�ych</li> <li>majtki jednorazowe (ok.
sze��sztuk) lub siateczkowe (ok2 -3 sztuki)</li> <li>trzy koszule nocne do karmienia</li>
<li>szlafrok</li> <li>pantofle</li> <li>klapki pod prysznic</li> <li>dwa biustonosze do
karmienia</li> <li>wk�adki laktacyjne (zwykle w 2-3 dobie mo�e doj�c do nawa�u
mlecznego)</li> <li>laktator -najlepiej r�zny gdy� skuteczniej pobudza laktacj� cicho chodzi i
nie trzeba wstawa�z ��a i szuka�pr�du)</li> <li>herbatka u�atwiaj�ca rozw� laktacji, np.
BOCIANEK (zw�aszcza dla pierwor�ek; na pocz�tku brakuje pokarmu, dopiero w trzeciej
dobie jest nawa� mleka)</li> <li>ma��na obola�e brodawki, np. Bepanthen kt�y
r�nocze�nie przyda si�do piel�nacji noworodka</li> <li>warto zaopatrzy�si�w sylikonowe
os�onki na sutki do karmienia "dzi�i kt�ym maluszek nie porani brodawek podczas
jedzenia</li> <li>przybory toaletowe (w tym delikatny �el pod prysznic,gdy� maluszek nie lubi
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ostrego zapach mamy, najlepiej ginekologiczny p�yn do higieny intymnej gdyz od razu �agodzi
i leczy, szczoteczka, pasta, i przybory do w�os�)</li> <li>r�zniki (gdy� te z porodu nadaj�
si�tylko do oddania m�wi do domu:) )</li> <li>sztu�e, kubek (oczywi�cie s� szpitalne,ale
tylko w porach posi�k�, wiec warto mie�swoje)</li> <li>telefon i �adowarka</li> <li>lekka
ksi��ka do czytania, gdy dziecko �pi, a ty akurat nie odpoczywasz</li> <li>pieni�dze na
nieprzewidziane wydatki</li> <li>jednorazowe nak�adki na sedes (je�li przestrzegasz
najwy�szych zasad higieny)</li> </ul> <h2><strong> </strong> </h2> <h2><strong>TORBA
DZIECKA:</strong> </h2> <p><strong>Rzeczy NOWORODKA dla po�o�nej:</strong> </p>
<p>je�li chcesz aby ubrano Ci maluszka w swoje ciuszki, warto przygotowa�ma�� siateczk�i
da�po�o�nej przed lub zaraz po porodzie:)</p> <ul> <li>2 jednorazowe pieluszki np.bella
happy newborn 2-5 kg</li> <li>pieluszka tetrowa</li> <li>wyprawka: -a wi� �pioszki, body,
kaftanik, czapeczka, �apki niedrapki</li> <li>becik-ro�ek<br /><br /></li> </ul>
<p><strong>Rzeczy dla DZIECKA na czas pobytu w szpitalu:</strong> </p> <ul> <li>paczka
pieluszek jednorazowych</li> <li>nawil�ane chusteczki jednorazowe do pupy</li> <li>krem
na pup�(bepanthen, sudocrem, linomag A+E od 1-go dnia �ycia)</li> <li>smoczek
uspokajaj�cy</li> <li>butelka ze smoczkiem (najlepiej z szerokim smoczkiem aby
przypomina�a maluszkowi ssanie z piersi)cz�to w pierwszych dobach brakuje pokarmu a
dziecko p�acze z g�odu, warto w�czas go troszk�dokarmi� mleko zapewnia szpital, choc
mozna wzi��swoje:)</li> <li>kilka pieluszek tetrowych (w niekt�ych szpitalach maluszki
k�pane s� w 2-giej dobie, w innych dopiero w 5-tej, wi� warto mie�dodatkowe 2 pieluszki
tetrowe do wytarcia noworodka)</li> <li>1-2 pieluszki flanelowe</li> <li>wed�ug uznania,ale
co najmniej trzy cienkie bawe�niane kaftaniki, trzy body z d�ugim lub kt�kim rekawem w
zale�no�ci od pory roku, trzy pary �pioszk�, bardzo wygodne s� te� pajacyki!</li> <li>dwie
bawe�niane czapeczki (zwr� uwag�na szycia; szwy nie powinny uciska�delikatnej g��ki
dziecka)</li> <li>2-3 pary skarpetek (cz�to do podtrzymywania za du�ych �pioszk�, aby
dziecko ruszaj�c n�ami nie mia�o dw�h w jednej nogawce:) )</li> <li>2-3 pary �apek
niedrapek</li> <li>becik- ro�ek</li> <li>kocyk</li> <li>jednorazowe podk�ady do
przewijania (np.bella panda ok 1 paczka) lub 1-2 szt pieluszko-ceratek, gdy� maluszek cz�to
siusia zaraz po odwini�iu w ten spos� reaguj�c na zmian�temperatury, a szpitalnej po�cieli
salowe raczej nie przebieraj�.</li> <li>r�znik najlepiej z kapturkiem, �agodne myde�ko np.
Bambino</li> <li>ubranka na wyj�cie (w zale�no�ci od pory roku)</li> </ul> <p><strong>
</strong> </p> <p><strong>Przed porodem warto te� z m�m om�i�kilka spraw,
np.:</strong> </p> <ul> <li>powiedzie�mu o swoich oczekiwaniach (je�li towarzyszy Ci przy
porodzie ? czego od niego wtedy oczekujesz? jak widzisz jego rol�)</li>
<li>rozwi�za�kwesti�jedzenia (wi�szo��szpitali serwuje sk�pe menu)</li> <li>wskaza�
kt�e ubrania powinien ci przywie��na wyj�cie ze szpitala (pami�aj, �e po porodzie sylwetka
nie wraca natychmiast do pierwotnego kszta�tu)</li> <li>zapisa�aby nie zapomnia�
przywie��noside�ko samochodowe na pierwsz� podr�maluszka do domu:)</li>
<li>ustali�spraw�odwiedzin (mo�esz nie �yczy�sobie odwiedzin rodziny w szpitalu lub w
pierwszych dobach po powrocie do domu)</li> <li>przygotowa�dla m� (kilka par)
jednorazowe obuwie ochronne, aby przej�y chwil� nie biega� po szpitalu gdzie je kupi�tylko
szybko m�� przychodzi�w odwiedziny:)</li> <li>ustali�spraw�urlopu m� (przys�uguj� mu
dwa dni wolnego)</li> </ul> <p><br />Zach�amy do zakup� i �yczymy powodzenia,<br
/>Margot</p>
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