
Перелік речей, які необхідні для особистого користування під час перебування 

в перинатальному центрі 

 

1. Для новонародженого (не менше 4 наборів одягу): 

1.1 Шапочка байкова – 2 шт. 

1.2 Льоля (сорочка дитяча) ситцева – 4 шт. 

1.3 Льоля (сорочка дитяча) байкова – 4 шт. 

1.4 Рукавички – 1 пара. 

1.5 Повзуни – 4 шт. 

1.6. Шкарпетки дитячі – 2 пари 

1.7 Пелюшки байкові – 2 шт. 

1.8 Ковдра та підковдра дитячі – по 1 шт. 

2. Речі по нагляду за новонародженим(особисте користування): 

2.1 Вологі серветки – 1 шт. 

2.2 Дитяче мило рідке з дозатором – 1 шт. 

2.3. Підгузки (любого виробника)– 1 уп. 

2.4. Одноразова гумова груша  №1 (для новонародженого) не стерильна – 1 шт. 

2.5. Нова сантиметрова стрічка – 1 шт. 

2.6. Електронний термометр для новонародженого; 

2.7.Ланцети – для забору аналізів крові у дитини – 2шт. 

2.8.Зажими для пуповини – 2 шт. 

3. Речі на пологи (для жінки:) 

3.1 Одноразові пакети для сміття -2 уп. 

3.2.Рідке мило з дозатором – 1 шт. 

3.3. Одноразовий паперовий рушник – 2 уп. 

3.4. Одноразовий акушерський набір №26 -1шт. або стерильні одноразові халати – 3 шт. 

3.5.  2 комплекти постільної білизни(особисте користування). 

3.6. Волого-поглинаючі пелюшки (розмір 60х90) – 15 шт. 

3.7. Два халата жіночі(особисте користування). 

3.8. Дві сорочки х/б(особисте користування). 

3.9. Негазована вода 1,5 л 

4. Речі для партнера 

4.1 Змінне взуття 

4.2 Чистий домашній одяг 

4.3 Флюорографічне обстеження за останні 6 місяців 

4.4 Паспорт 

5. Медичні препарати, що використовуються під час пологів (крім членів «Лікарняної каси»). 

1. Вата – 100г. 

2. Марля-3 метри 

3. Бинт нестерильний 7х 14 см – 1 шт. 

4. Окситоцин – 3 амп.(зберігати в холодильнику). 

5. Кетгут №4 – 5 - 2шт  

6. Шприц для проведення вакцинації  БЦЖ та ВГВ 1,0 – 1 шт. 

7. Шприц 2,0 – 2 шт. 

8. Флоксал 0,3% (очні краплі) – 1фл. 

9. Стерильні рукавички – 10 пар +стерильні рукавички неопудрені №7-7,5-2пари. 

10. Нестерильні рукавички – 15 пар. 

11. Лінкомістин 115мл (водний розчин) – 1шт. 

12. Гинодек – контейнер – 3 шт.- профілактика та лікування запальних процесів в піхві (за 

бажанням) 
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