


Wyprawka do szpitala dla mamy: dokumenty do porodu 

Twoja torebka-masz ją ze sobą na Izbie Przyjęć 

□ dowód osobisty  

□ NIP pracodawcy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie 

□ karta przebiegu ciąży 

□ pisemna informacja o grupie twojej krwi-koniecznie z podwójnym stemplem-na pewno miałaś ją wykonaną 

podczas badań przebiegu ciąży 

□ wyniki ostatnich badań: 

o szczególnie posiew na paciorkowce GBS,  

o morfologia krwi, 

o  mocz,  

o WR,  

o najbardziej aktualne USG,  

o antygen HBs,  

o HCV 

□ plan porodu 

I torba wyprawka do szpitala na salę porodową: 

Dla Mamy 

Przed porodem: 

□ Bawełniana koszula do porodu (najlepiej rozpinana z przodu, co ułatwia kontakt skóra do skóry i karmienie 

piersią) 

□ Stanik do karmienia, albo najlepiej uwolnij swe piersi na czas porodu 

□ kapcie z antypoślizgową podeszwą 

□ ciepłe skarpetki 

□ Bidon z dziobkiem, żeby nie trzeba się było zginać przy porodzie 

□ butelka wody mineralnej, a najlepiej dwie  

□ cukierki, lizaki, miętówki, bo podczas porodu nie można jeść, a energia jest potrzebna 

□ pomadka do ust 

□ gumka do włosów 

□ muzyka, coś do masażu, aparat TENS, wszystko co pomaga w relaksacji w porodzie 

Po porodzie: 

□ koszula nocna, bawełniana do karmienia 

□ kosmetyczka, a w niej: 

o żel pod prysznic 

o szampon do włosów 

o pasta i szczoteczka do zębów 

o dwa ręczniki jeden do pielęgnacji krocza-w ciemnym kolorze, albo najlepiej ręczniki jednorazowe-

zużyjesz i wyrzucisz, duży ręcznik do wytarcia 

o akcesoria do włosów-szczotka, grzebień spinki, gumka 

□ szlafrok 

□ biustonosz do karmienia 

□ wkładki laktacyjne, ja polecam wielorazowe bawełniane 

□ siatkowe majtki jednorazowe 

□ wkładki bez kleju na czas połogu 

□ kanapka, pożywna przekąska-orzechy, owoce suszone, wafle ryżowe(bardzo polecam, bo kanapkę można 

zapomnieć wymieniać, jeśli torbę spakujecie wcześniej) 

http://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/karta-ciazy-dlaczego-jest-potrzebna-i-powinnas-zawsze-ja-miec-przy-sobie-poradnik,538_5574.html
http://www.mjakmama24.pl/ciaza-i-porod/porod/przed-porodem/plan-porodu-czy-warto-go-miec,241_7209.html


Dla dziecka: 

□ 5 pieluch tetrowych do kangurowania (Tata trzyma je pod T-shirtem) 

□ Ręczniczek 

□ 5 pieluch jednorazowych, polecam dwójki, od 3-6kg, większość dzieci rodzi się powyżej 3kg 

□ Czapeczka, albo dwie 

□ Body  

□ Pajacyk 

□ Niedrapki (kwestia indywidualna)albo skarpetki, które można założyć na rączki 

□ Kocyk/otulacz- osobiście nie przepadam za rożkami, uważam, że są niepraktyczne dziecko się w nich poci na 

plecach, a pod szyją marznie, wolę kocyki, pieluszki do spowijania 

Dla Taty/osoby towarzyszącej: 

□ Kanapka-Tata może jeść 

□ Wygodne ubranie 

□ Coś do odstresowania-książka, muzyka (na porodówce widziałam Tatusiów z laptopem śledzących ulubione seriale, ale 

osobiście wolałabym, żeby mąż był obecny duchem) 

□ Klapki 

□ Aparat fotograficzny 

□ Baterie 

□ Telefon 

□ Ładowarka 

□ Notes, żeby zapisać, co ma donieść z domu 

□ Długopis 

  

II torba na salę na położnictwie: 

Dla Mamy 

□ Koszula bawełniana do karmienia na zmianę  

□ kilka par majtek –specjalne, jednorazowe siateczkowe albo zwykłe bawełniane (większe, żeby nie uciskały) 

□ wkładki poporodowe 10 szt 

□ podkłady poporodowe-w szpiatlu mają swoje, ale ja wolałam nie czekać na wymianę i mieć komfort  

□ 1–2 biustonosze na zmianę do karmienia 

□ wkładki laktacyjne 

□ płyn do higieny intymnej 

□ środek przyspieszający gojenie się krocza (np. Tantum Rosa) najlepiej nalać go do małej butelki z dzióbkiem i 

polewać krocze przy okazji każdej wizyty w łazience 

□ ręcznik 

□ dezodorant, najlepiej organiczny, bezzapachowy. Noworodki nie lubią sztucznych zapachów 

□ kremy: do twarzy, rąk  

□ maść do pielęgnacji podrażnionych brodawek 

□ przybory do włosów: szczotka, spinki, gumki itp. 

□ Ja tym razem wezmę laktator, ale mam pierwszorazowych nie zachęcam, najlepiej laktację rozbujać 

naturalnie 

□ Na problemy z wypróżnieniem-czopki glicerynowe 

□ Poduszka do karmienia 

□ Ewentualnie rogal ciążowy do spania-ja korzystałam 

□ Zatyczki do uszu 

□ Opaska na oczy do spania (ciężko mi spało się w szpitalu) 

□ Telefon 

□ Ładowarka 

□ Zgrzewka wody do picia-ja potrafiłam wypić 1,5 litra wody przy jednym karmieniu 

http://www.mjakmama24.pl/porod/polog/dolegliwosci-w-pologu-kurczenie-sie-macicy-gojenie-sie-rany-po-lozysku-i-krocza-hemoroidy,546_2620.html


□ Ubranie wyjście: leginsy, luźna bluzka, nie bierzcie nic obcisłego. Na ogół po porodzie jest jeszcze brzuszek, 

jak w VI miesiącu 

Dla dziecka 

□ 4-5 bawełnianych body  

□ 4-5 pajacyków (jednoczęściowy ciuszek z rękawkami i nogawkami)  

□ Osobiście nie polecam kaftaników i śpioszków-za dużo roboty  

□ 5-10 pieluch tetrowych (do podłożenia podczas przewijania czy wizyt w przychodni szczepienia) 10 sztuk 

przyda się przy dziecku, które ulewa. Czasem skutecznie mogą zastąpić ręcznik 

□ 2 bawełniane czapeczki 

□ rękawiczki niedrapki lub skarpetki (do założenia na rączki) 

□ mała paczka (ok. 20 sztuk) jednorazowych pieluch  

□ niemowlęcy ręcznik kąpielowy (z kapturkiem) 

□ delikatne mydło np. Biały Jeleń 

□ nawilżane chusteczki do przecierania / albo waciki do przemywania pupy, ja osobiście nie korzystam z 

nawilżanych chusteczek na co dzień. Myjemy pupę prysznicem, a chustki są na sytuacje alarmowe/wyjazdy 

(chusteczki nie czyszczą, one wycierają) 

□ ampułki z solą fizjologiczną do zapuszczania do noska, bo dzieci nie są odśluzowywane po porodzie  

□ coś do nawilżania skóry dziecka, najlepiej z jednej serii kosmetyków-jeśli się nie sprawdzą, wiadomo, że 

mają tą samą substancję nawilżającą, na którą dziecko źle reaguje 

□ Na wyjście śpiworek, kombinezon (ale spokojnie można to zlecić mężowi, przy okazji montażu fotelika 

samochodowego) 

 

Wyprawka apteczna dla noworodka kosmetyki i artykuły higieniczne 

□ płyn do kąpieli 

□ oliwka lub inny nawilżacza do ciała 

□ sól fizjologiczna w ampułkach – 20 sztuk 

□ maść nawilżająca do smarowania pupy z allantoiną/pantenolem 

□ krem na odparzenia 

□ krem chroniący buzię przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (UV, mróz, chłód, wiatr) 

□ mydło antybakteryjne dla gości i odwiedzających 

□ patyczki do uszu 

□ płatki do przemywania twarzy 

□ chusteczki nawilżone – 3 paczki 

□ pieluchy jednorazowe dwójki, co najmniej 2 paczki 

□ pieluchy tetrowe – 5 sztuk 

□ pieluchy flanelowe – 2 sztuki-dobre do zabrania do przychodni 

□ szczotka do włosków 

□ podkłady do przewijania – 5 sztuk 

□ aspirator do noska 

□ ręczniki kąpielowe (najlepiej z kapturem) – 2 sztuki 

□ nożyczki do paznokci – z zaokrąglonymi końcówkami 

□ do prania ubranek polecam Białego Jelenia 

Wyprawka apteczna: 

Na problemy z niedojrzałym układem pokarmowym: 
□ Delicol-laktaza, enzym rozkładający laktozę 

□ Espumisan dla niemowląt (np. Bobotic) pomaga pozbywać się gazów z ukłądu pokarmowego 

□ Probiotyki (np. Bio-gaja, lacidokrople) pomagają zasiedlić układ pokarmowy dobrymi bakteriami 



Suplementacja 
□ Witamina D-na prawidłowy wzrost kości i wzmacnianie odporności, 400u 

□ Witamina K-tutaj stawiam znak zapytania, ponieważ w najnowszym rozporządzeniu obowiązuje jednorazowe podanie 

domięśniowe po porodzie i nie trzeba będzie jej suplementować 

Infekcje: 
□ Paracetamol w czopkach 50mg 

□ Ibuprfen w syropie (można go stosować od 3 miesiąca życia) 

□ Sól fizjologiczna do inhalacji ampułki 20 sztuk 

Pielęgnacja pępka 
□ Płatki ze spirytusem 70%, ja nie polecam Octenispetu, u nas skończyło się to ziarniakiem pępka 

Ząbkowanie 
□ Bobodent 

□ Gryzak do włożenia do lodówki 

Wyprawka dla niemowlaka: ubrania  

□ Rozmiar ubranek najlepiej zapytać mamy i teściowej jak duża byłaś Ty i Twój mężczyzna po urodzeniu, wtedy 

łatwiej zdecydować czy zacząć od 57, czy 62-ja np. miałam 57 cm, zaczęłam wyprawkę od 62 i się nie 

pomyliłam 

□ pajacyki – 7 sztuk 

□ body z krótkim rękawem – 7 sztuk, gdy dziecko urodzone latem, 4-zimą 

□ body z długim rękawem- 4 sztuki,gdy dziecko z okresu letniego, 7-zimą 

□ cienkie pajacyki – 4 sztuki latem 

□ grube pajacyki-4 szt zimą 

□ spodenki z luźną gumką 2/3 sztuki 

□ skarpetki, mogą służyć jako niedrapki – 5 par 

□ cienkie czapeczki – 2 sztuki, gdy dziecko urodzone latem, 1 zimą 

□ grube czapeczki-2 szt zimą 

□ cienki kombinezonik np. z polaru lub pluszu na lato, gruby-zimą 

Niezbędne rzeczy dla niemowlaka 

□ butelki do karmienia – 2 szt (jedna mała i jedna większa) + smoczki do butelek (z najmniejszą dziurką) 

□ smoczki 2 sztuki 

□ pojemniczki do zamrażania pokarmu 

□ laktator, mi się bardzo przydał, ale nie jest niezbędny 

□ łóżeczko + materac, nie polecam pościeli, my nigdy jej nie użyliśmy a Franio ma już prawie 1,5 roku. 

Korzystaliśmy z otulacza, kocyka, a teraz śpiworka do spania 

□ przewijak 

□ otulacz 

□ kocyki – 2 sztuki jeden cienki, drugi gruby 

□ wanienka + ew. stojak 

□ termometr do mierzenia temperatury ciała 

□ wózek + śpiworek (jeśli sezon zimowy) + folia przeciwdeszczowa + moskitiera 

□ fotelik samochodowy 

□ komoda – najlepiej z dużą ilością szuflad i szafek 

□ lampka nocna 

□ poduszka rogal do karmienia piersią 

 


