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Що потрiбно взяти з собою в пологовий будинок

Якщо вам потрiбен перекладач, зателефонуйте до Служби письмового й усного перекладу (TIS) за номером 131 450
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Наведений нижче список — рекомендацiї щодо речей, якi необхiдно взяти iз собою в 
пологовий будинок

Для автомобiля
• 2 чистi старi рушники
• Пластиковий контейнер на випадок блювання

Завчасно подбайте про наявнiсть автокрiсла, схваленого для перевезення немовлят.

Перелiк речей для матерi
• Обмiнна карта
• Медична карта
• Картка медичного страхування (за наявностi)
• Одяг для пологiв — велика футболка або стара нiчна сорочка
• Нiчнi сорочки та халат
• Вiльний i зручний повсякденний одяг
• Зручне взуття
• Нижня бiлизна, включаючи 2 бюстгальтери для годування. Деякi жiнки користуються 

одноразовими трусиками
• Гiгiєнiчнi прокладки для вагiтних
• Лактацiйнi прокладки для грудей
• Туалетно-косметичнi засоби — мило, зубна щiтка, зубна паста, дезодорант, шампунь, 

щiтка, гребiнець та рушник для обличчя
• Бальзам для губ
• Фен для волосся
• Цукерки/льодяники для смоктання
• Зарядний пристрiй для телефону

Для партнерiв або близьких людей
• Їжа, перекуска та напої
• Зручний одяг вiльного крою та джемпер, адже в лiкарнi працює кондицiонер
• Рекомендуємо взяти ручку та записник
• Купальний костюм
• Телефон iз камерою (фото-/вiдео-), камера чи вiдеореєстратор i заряднi пристрої

Для новонародженого
• Пiдгузки (8-10 шт./день)
• Вологi серветки для дiтей
• Якщо ви плануєте годувати дитину сумiшшю, вам потрiбно взяти з собою власну сумiш i 

пляшечки
• Одяг для виписки з пологового будинку
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Contact number (Телефон:):

Ukrainian

Що робити, якщо менi знадобиться допомога пiд час спiлкування англiйською 
мовою?
Ви можете скористатися послугами професiйних перекладачiв, якщо вам знадобиться допомога 
в розумiннi чи спiлкуваннi англiйською мовою. Послуги перекладача є безкоштовними та 
конфiденцiйними. Якщо вам потрiбний перекладач, звернiться до персоналу або зателефонуйте 
до Служби письмового й усного перекладу (Translating and Interpreting Service - TIS) за номером 
131 450.
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