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Τι θα χρειαστείτε 
μαζί σας στο
μαιευτήριο

'Ενας χρήσιμος οδηγός από
τις μαίες του κέντρου

maia mou



Νυχτικά (ένα ή δύο) ή/ και πιτζάμες. Άνετα και φαρδιά, που θα
ανοίγουν με κουμπιά στο στήθος για να διευκολύνουν τον
θηλασμό. Γενικά, τα νυχτικά βολεύουν περισσότερο, και ειδικά
για την τουαλέτα, ιδιαίτερα τις δύο πρώτες μέρες και κυρίως 
 μετά από καισαρική, όταν η λεχώνα μπορεί να μην
διευκολύνεται να φορέσει ή να βγάλει το παντελόνι της
πιτζάμας.
Μια ρόμπα ή μια ζακέτα. Αν και στα μαιευτήρια έχει συνήθως
σταθερή, σχετικά  υψηλή θερμοκρασία, πιθανόν κάποια στιγμή
να κρυώνετε, ιδιαίτερα αν είναι χειμώνας, ή αν θέλετε να
κυκλοφορήσετε στον διάδρομο ή να υποδεχτείτε  επισκέπτες.
Ένα ή δύο σουτιέν θηλασμού. Αυτά μπορείτε να τα
προμηθευτείτε είτε από κάποιο  μαγαζί με ρούχα εγκυμοσύνης ή
ακόμα και από το μαιευτήριο. Φροντίστε να αγοράσετε το
κατάλληλο νούμερο, γιατί το μέγεθος του στήθους σας πιθανόν
θα  αλλάξει μετά τη γέννα.
Εσώρουχα. Ιδανικά είναι τα εσώρουχα μιας χρήσης, τα οποία
συνήθως τα παρέχουν δωρεάν όλα τα ιδιωτικά και δημόσια
μαιευτήρια, αλλά μπορείτε να τα προμηθευτείτε  και σε μαγαζιά
με είδη εγκυμοσύνης. Επίσης, μπορείτε να έχετε και επιπλέον δικά  
σας βαμβακερά και φαρδιά, ώστε να είναι άνετα και να μην σας
πειράξει αν λερωθούν από τα λόχια των πρώτων ημερών.
Πάνες ενηλίκων ακράτειας (ένα νούμερο μεγαλύτερο από το
νούμερο που φοράμε  στα ρούχα) ή μεγάλες σερβιέτες.
Παντόφλες, άνετες κάλτσες ή/και σαγιονάρες. Ιδανικές για
περπάτημα στους διαδρόμους ή για μετά το ντους. Στα
περισσότερα ιδιωτικά μαιευτήρια σας  παρέχουν παντόφλες μιας
χρήσης δωρεάν.
Μωρομάντιλα και αντισηπτικό χεριών για κάθε χρήση.
Βιβλία, περιοδικά, και ίσως ένα ραδιόφωνο, αν και τα smart
phones προσφέρουν πολλές δυνατότητες πλέον για να
απασχοληθείτε και να χαλαρώσετε.
Φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, αν και πάλι τα smart
phones μπορούν να  κάνουν αυτή τη δουλειά.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
 



Είδη προσωπικής υγιεινής. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα,
κρέμα προσώπου, καθαριστικά μαντιλάκια προσώπου, κρέμα
για τα χείλη που σκάνε εύκολα ειδικά μετά τον τοκετό,
σαμπουάν και κρέμα μαλλιών, βούρτσα και λαστιχάκια ή στέκα-
κορδέλα,  αν έχετε μακριά μαλλιά, πιστολάκι μαλλιών, σαπούνι
και αφρόλουτρο, σφουγγαράκι, ενυδατική κρέμα σώματος.
Πολλά ιδιωτικά μαιευτήρια παρέχουν δωρεάν πολλά από αυτά.
Eπιθέματα στήθους ή κοχύλια προστασίας για τις θηλές. Ειδική
κρέμα για τις θηλές, σε περίπτωση που ερεθιστούν κατά τις
πρώτες προσπάθειες για θηλασμό. Θα τη βρείτε είτε σε
κατάστημα με είδη εγκυμοσύνης είτε στο φαρμακείο.
Πανάκια αγκαλιάς, σελτεδάκια (πανάκια που έχουν μια πλευρά
βαμβακερή και μια πλευρά πλαστική), πανάκια για μετά το
τάισμα (για πιθανές γουλιές), μαξιλάρι  θηλασμού.
Άνετα ρούχα και παπούτσια για την επιστροφή στο σπίτι από το
μαιευτήριο, οπως π.χ. μια φόρμα με λάστιχο, και ένα άνετο
μπλουζάκι με φουτερ ή ζακέτα.
Τα ιδιωτικά αλλά και τα δημόσια μαιευτήρια, παρέχουν καθ'όλη
τη διάρκεια της  παραμονής σας στο μαιευτήριο, πάνες καθώς
και ρουχάκια και σεντόνια και  κουβέρτα, για το παιδί σας. Κατά
την έξοδο από το μαιευτήριο, θα χρειαστεί να έχετε για το
νεογέννητο ένα βαμβακερό φανελάκι, μια μπλούζα και ένα
παντελόνι, ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα βαμβακερό σκουφάκι,
καθώς και τα ανάλογα με την εποχή, πανωφόρι και κουβέρτα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας και του
πατέρα (αν υπάρχει - από ΚΕΠ)  
Ληξιαρχική πράξη γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης (αν υπάρχει) 
Ταυτότητα / διαβατήριο της μητέρας και του πατέρα 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(αν υπάρχει) 



Κέντρο μαιευτικής φροντίδας,
προετοιμασίας γονεϊκότητας
και τοκετού, και φροντίδας
αναπαραγωγικής και
σεξουαλικής υγείας. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο  
 

+30 210 483 22 44
 

Βρείτε μας στο site 
 

www.maiamou.gr
 

Ή Ακολουθήστε μας στα Social Media 
 

Μαία μου
 

kentromaiamou
 

@kentromaiamou
 

http://www.maiamou.gr/
https://www.facebook.com/kentromaiamou
https://www.instagram.com/kentromaiamou/

