Mang theo gì
đến bệnh
viện:
(danh sách cho người mẹ)

Ba tuầ n trước ngày dự kiến sinh hãy chuẩn bị mộ t túi với các
thứ sau:

ĐỂ CHO MÌNH:
Áo sơ mi hay T-shirt (dài hơn) rộ ng rãi thoải mái lúc đẻ và hai áo sơ mi có thể dùng cho
con bú
Áo ngủ, dép
Nịt vú loạ i cho con bú, ít nhấ t 2 chiếc
Giấ y tờ tùy thân, các xét nghiệ m đã làm trong thời gian có thai
Hai gói băng vệ sinh loạ i dùng sau khi đẻ
Các quầ n lót dùng mộ t lầ n sau khi đẻ (mua loạ i siateczkowe, đừng dùng loạ i flizelinowe)
Giấ y lót vệ sinh (podklady higieniczne)
Đồ vệ sinh cá nhân (loạ i ít mùi nhấ t)
Hai khăn mặt (khăn tắ m và khăn thường)
Khăn giấ y
Nước khoáng không có gaz, hay chúng tôi rấ t khuyên nên dùng chai nước có bộ lọ c
Các thứ bạ n rấ t cầ n có lúc đi bệ nh việ n

CŨ NG NÊN NHỚ:
Để các đồ trang sức quý ở nhà
Rửa sạ ch các chỗ đã sơn móng tay và móng chân (vì màu của chúng là thông tin quý giá
về sức khỏe của Bạ n)
Cắ t ngắ n móng tay – Bạ n sẽ dễ chăm sóc con hơn

Mang theo gì đến
bệnh viện:
(danh sách cho đứa trẻ người bố)

Ba tuầ n trước ngày dự kiến sinh hãy chuẩn bị mộ t túi với các
thứ sau:

ĐỒ CHO ĐỨA TRẺ:
5 áo (kaftanik) cho trẻ sơ sinh loạ i body (cỡ 56 hay 62)
3 bộ áo liề n quầ n (babygrow, śpioszki hay romper,pajacyki)
10 tã hay mộ t gói loạ i dùng mộ t lầ n
2 mũ vải
2 đôi tấ t
2 chăn nhỏ hay chăn chéo để quấ n con
Khăn mặt
Mộ t chiếc gố i nhỏ để dùng khi cho bú
Tấ t cả các thứ này (dù mua mới) vẫ n phải giặt trước khi mang đi

ĐỒ CHO NGƯỜI BỐ :
Quầ n áo loạ i thuậ n tiệ n để thay
Giầ y dép để thay (dép đi trong nhà)
Cái gì đó để ăn
Chỗ này để Bạ n tự ghi chép:

Hãy nhớ mang theo khẩu trang loạ i
có kiểm định để bảo vệ mình và
người thân!

