Zanim przyjdzie bocian !

INFORMATOR DLA PRZYSZŁYCH MAM
Wybierając nasz Szpital jako miejsce narodzin swojego dziecka macie Panie
zapewnioną profesjonalną opiekę przez wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską
i zespół położnych .
W naszym Szpitalu kobieta rodzi bez bólu ,możecie Panie na Wasze życzenie
skorzystać z bezpłatnego znieczulenia porodu
Zachęcamy do skorzystanie z przygotowania do porodu i macierzyństwa w ramach
działającej Szkoły Rodzenie która realizuje program zdrowotny w zakresie edukacji
przedporodowej „Szkoła Rodzenia” finansowany przez m.st. Warszawa. Nasza
szkoła jest więc bezpłatna dla Kobiet płacących podatki w Warszawie, albo
zameldowanych tu na stałe lub czasowo. Nie zapłacą za nią także podopieczne
domów matki i dziecka finansowanych przez miasto.

wszystkie niezbędne informacje na temat szkoły znajdziecie Panie pod
adresem : www.klinikap.pl
Lub pod telefonem nr : 605-304-657 dostępnym po godzinie 15.00

Przed Wami okres napięcia, emocji wzruszeń chcąc wyjść na przeciw
Waszym oczekiwaniom przygotowaliśmy parę wskazówek z których
warto skorzystać

Co każda mam powinna wiedzieć :
Na dwa-trzy tygodnie przed terminem porodu należy przygotować
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Szpitala :






Dokument tożsamości
Grupa krwi oryginał lub wpis do dowodu osobistego
Ostatnie wyniki badań :morfologia, HBS,WR ,GBS i inne
Oryginały badań USG +xerokopie
Książeczka przebiegu ciąży +xerokopia

 Jeśli na stałe przyjmujemy leki należy przynieść ze sobą ich spis +sposób

dawkowania ( oryginalne opakowania do wglądu )
 Jeśli posiadacie Panie Plan Porodu to należy go zabrać ze sobą i

przekazać położnej w Izbie Przyjęć ( możecie również skorzystać ze
Szpitalnego Plan Porodu dostępnego na stronie )

Walizka rodzącej
1 Przybory toaletowe ( mydło, szczoteczka do zębów , pasta ,kremy , płyn do
higieny intymnej , grzebień)
2

Ręczniki sztuk 2

3

Koszule nocne rozpinane od góry (2-3szt)

4

Kapcie oraz klapki pod prysznic

5

Szlafrok

6

Skarpetki

7

Figi ( 4-6 par) bawełniane lub higieniczne połogowe (siateczaka)

8.

Biustonosz dla matek karmiących

8

Wkładki laktacyjne do biustonosza

9

Spinka do włosów , frotka

10 Podpaski duże -dla położnic
11. Mokre chusteczki ,ręcznik jednorazowy
11 Kubek, woda niegazowana
12.poduszka -”rogal „ do karmienia
Tak przygotowane zgłaszamy się na Izbę Przyjęć !

Co dalej ?
Po porodzie niezbędna będzie informacja adresowa dotycząca Opieki PołożniczoNeonatologicznej po wypisie ze Szpitala , w tym celu prosimy o przygotowanie
informacji : adres +telefon POZ , który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem lub
wydrukowanie i wypełnienie tzw.zgłoszenia o porodzie ( dostępnego na naszej
stronie internetowej)

Życzymy powodzenia ! Trzymamy za Was kciuki !
Informujemy,że do Pań dyspozycji w Oddziale jest Psycholog Szpitalny
Dr Jolanta Banasiewicz jest do Państwa dyspozycji :
poniedziałki w godzinach 14.00-20.00
środy i piątki w godzinach 8.00-14.00

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
przygotowania wyprawki dla noworodka
opracowanie mgr Anna Chruścikowska

