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1. Μην αμελείτε τις περιοδικές
εξετάσεις της εγκυμοσύνης σας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

2. Να ενημερώνετε τον γιατρό ή
τη μαία σας για οτιδήποτε.
ναρκωτικές ουσίες.

κατανοήσετε τον τρόπο που αυτό μεγαλώνει,

4. Ακολουθείτε μια ισορροπημένη

θα μπορέσετε να δημιουργήσετε μια σχέση μαζί

και υγιεινή διατροφή.

του πριν ακόμα γεννηθεί.
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
Βασ. Σοφίας 115, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6440200
ΚΙΝΗΤΟ: 6974445260
FAX: 210 6425721
ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

3. Αποφεύγετε αλκοόλ,τσιγάρο και

Τίποτε δεν είναι τόσο συνταρακτικό όσο η
ανάπτυξη του μωρού σας μήνα με το μήνα. Αν

Ο οδηγός εγκυμοσύνης συντάχθηκε με σκοπό

5. Αποφεύγετε τρόφιμα με

Βασικές Εξετάσεις

υπερβολική ποσότητα ζωικού λίπους.

να παρέχει πολύτιμες συμβουλές που χρειάζονται

6. Όχι στην κατανάλωση

οι γυναίκες προκειμένου να σχεδιάσουν την

υπερβολικής ζάχαρης.

εγκυμοσύνη τους και να αποδεχτούν τις αλλαγές

Όταν η εγκυμοσύνη εξελίσσεται φυσιολογικά,

7. Μειώστε την κατανάλωση αλατιού.

που θα βιώσουν κατά την διάρκεια αυτής χωρίς

συνιστώνται τρία βασικά υπερηχογραφήματα.

8. Για αποφυγή ραγάδων στο
δέρμα της κοιλιάς,να κάνετε μασάζ

άγχος.
Το 1ο υπερηχογράφημα (αυχενικής διαφάνειας)

με λιπαρή ενυδατική κρέμα ή

ίδια στιγμή γεννιέται και η μητέρα. Η γυναίκα

γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας

αμυγδαλέλαιο.

υπήρχε, αλλά όχι η μητέρα.”

Το 2ο υπερηχογράφημα (β’ επιπέδου) γίνεται

9. Διατηρείτε το δέρμα σας καθαρο.

μεταξύ 20ης και 23ης εβδομάδας

10. Χρησιμοποιείτε άνετα ρούχα.

Το 3ο υπερηχογράφημα (Doppler) γίνεται μεταξύ

11. Αποφεύγετε τα ψηλά τακούνια

31ης και 34ης εβδομάδας

ή τα παπούτσια με εντελώς επίπεδη

“Τη στιγμή που γεννιέται ένα

μωρό, την

σόλα.
Η

Βεργέτης Βασίλης

εξέταση

επιτρέποντας

είναι
την

ανώδυνη

και

ακίνδυνη

παρακολούθηση

της

12. Εάν η εγκυμοσύνη εξελίσσεται
φυσιολογικά μπορούν να

εγκυμοσύνης και την ανίχνευση ενδεχόμενων

συνεχιστούν οι σεξουαλικές επαφές.

ανωμαλιών.

13. Συνιστάται η φυσική ασκηση.

Βασίλης Βεργέτης,
Μαιευτήρας - Χειρούργος - Γυναικολόγος,
www.vergetis.net
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11 Μύθοι
καταρρίπτονται

1. Δεν κάνει να
σηκώνω το παιδί
μου, γιατί κινδυνεύει
το μωρό που
κυοφορώ

βάψω τα μαλλιά μου

Η ζώνη σώζει ζωές και

Παρόλο που δεν υπάρχουν

αυτό δεν θα πρέπει να το

αποδείξεις ότι οι ουσίες που

ξεχνάτε είτε είστε έγκυος

περιέχουν οι βαφές μπορεί

είτε όχι. Επιβάλλεται να

να βλάψουν το έμβρυο,

φοράτε τη ζώνη ασφαλείας

Δεν υπάρχει κίνδυνος να

δεν υπάρχουν εγγυήσεις

του αυτοκινήτου σε

σηκώνετε μέτριο βάρος,

που να αποκλείουν το

κάθε μετακίνηση, ώστε

ακόμη και ένα παιδί

ενδεχόμενο. Αν λοιπόν

να προστατεύετε τόσο

προσχολικής ηλικίας.

συνηθίζετε να βάφετε τα

τον εαυτό σας όσο και

Καθώς η εγκυμοσύνη

μαλλιά σας, προτιμάτε

το έμβρυο, αφού σας

προχωρά ωστόσο, η πλάτη

τις φυτικές βαφές ή αν

προφυλάσσει όχι μόνο σε

σας μπορεί να μην αντέχει

χρησιμοποιήσετε χημικές,

ενδεχόμενο τρακάρισμα

την επιβάρυνση τόσο

η βαφή να μην έρχεται

αλλά και σε ένα απότομο

του εμβρύου όσο και του

σε επαφή με το δέρμα

φρενάρισμα. Μην ξεχνάτε

μεγαλύτερου παιδιού που

του κεφαλιού. Μια καλή

άλλωστε ότι ο αερόσακος

θα σηκώνετε στην αγκαλιά

ιδέα είναι να προτιμήσετε

μπορεί να σας βλάψει

σας. Γι’ αυτό σηκώνετε

τις ανταύγειες, τις οποίες

εφόσον δεν σας έχει

βάρη, είτε πρόκειται για

ωστόσο μπορείτε να κάνετε

συγκρατήσει η ζώνη

το μικρό σας είτε για το

μετά την 22η εβδομάδα

στο κάθισμα. Προσέξτε

Μια έγκυος γυναίκα «ξυπνά» το γιατρό

καλάθι με τα πλυμένα

της κύησης και αφού

ωστόσο, γιατί η κακή

που κρύβεται μέσα σε όλους τους φίλους

ρούχα, με τον ενδεδειγμένο

βγουν τα αποτελέσματα

τοποθέτηση της μπορεί να

και συγγενείς του περιβάλλοντος της.

τρόπο: ανοίγετε τα πόδια

του Β ‘ επιπέδου. Σε κάθε

σας προκαλέσει δυσφορία

Παρόλο που οι προθέσεις τους είναι

στο πλάτος των ώμων,

περίπτωση, αποφύγετε την

τώρα που η κοιλιά σας

καλές και στοχεύουν στην καλύτερη

λυγίζετε τα γόνατα (όχι

βαφή των μαλλιών κατά το

μεγαλώνει. Τοποθετήστε

δυνατή ανάπτυξη του μωρού σας, συχνά

τη μέση) και σηκώνετε το

1ο τρίμηνο και μην ξεχνάτε

την ως εξής: το ένα τμήμα

αισθάνεστε ότι θα αναγκαστείτε να

βάρος με τη δύναμη των

να φοράτε πάντα πλαστικά

της θα περνά διαγώνια

ζήσετε τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης

χεριών και των ποδιών, όχι

γάντια.

ανάμεσα στα στήθη και το

σας σε προστατευτική γυάλα. Ωστόσο,

της μέσης.

άλλο χαμηλά κάτω από την

μην ξεχνάτε ότι ο μόνος αρμόδιος να σας

2. Όσο κι αν με
ενοχλούν οι μαύρες
ρίζες, δεν κάνει να

3. Δεν πειράζει αν
δεν φοράω ζώνη
ασφαλείας στο
Αυτοκίνητο

“Μη σηκώνεις το παιδί, είσαι
έγκυος!”, “Κόψε τον καφέ,
βλάπτει το μωρό!”, “Μη βάζεις
ζώνη στο αυτοκίνητο, πιέζει την
κοιλιά σου!”, “Φάε όσο θέλεις,
τώρα τρως για δύο”.
Από την ημέρα που
ανακοινώσατε την εγκυμοσύνη
σας φίλοι και συγγενείς σάς
βομβαρδίζουν με κλασικές
συμβουλές.
Ωστόσο, αναρωτηθήκατε μήπως
ορισμένες φορές υπερβάλλουν;

συμβουλέψει είναι ο γυναικολόγος και η
μαία που σας παρακολουθεί. Μη διστάζετε

κοιλιά σας.

λοιπόν να τους εκφράζετε κάθε απορία.
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11 Μύθοι
καταρρίπτονται
5. Πρέπει να
σταματήσω να
γυμνάζομαι

τα περιττώματα της, αφού
στα κόπρανα ή τα ούρα

8. Πρέπει να ξεχάσουμε το σεξ μέχρι να
γεννηθεί το μωρό

4. Πρέπει να αφήσω την
καθαριότητα του σπιτιού σε
άλλους

Αν αισθάνεστε ότι το σώμα

της υπάρχει η πιθανότητα

Το σεξ είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία που φέρνει το ζευγάρι

να βρίσκεται ένα παράσιτο

ακόμη πιο κοντά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε

σας το επιτρέπει, η άσκηση

που μπορεί να προκαλέσει

για το μωρό, αφού το αμνιακό υγρό και η μήτρα το

είναι ιδανική για να κρατηθείτε

τοξοπλάσμωση. Αν λοιπόν

προστατεύουν. Η σεξουαλική πράξη και ο οργασμός της

Οι περισσότερες έγκυοι ανησυχούν για

σε φόρμα και να έχετε πάντα

δεν έχετε ανοσία, αναθέστε

εγκύου δεν ενοχλούν το έμβρυο, ακόμη κι αν ορισμένες

τη βλαπτική επίδραση που μπορεί να

καλή διάθεση. Τα σπορ

σε κάποιον άλλο να

φορές αισθάνεστε ότι το μωράκι σας κινείται την ώρα

έχουν οι ουσίες των απορρυπαντικών στο

που ενδείκνυνται κατά την

αλλάζει την άμμο υγιεινής

που έρχεστε σε επαφή. Η χρήση του προφυλακτικού

έμβρυο, και δεν έχουν άδικο. Φανείτε

περίοδο της εγκυμοσύνης είναι

της γάτας ή φροντίστε

δεν είναι απαραίτητη, εκτός αν ο σύντροφος σας έχει

λοιπόν πιο προσεκτική στην επιλογή των

πεζοπορία, κολύμπι, και γιόγκα.

να φοράτε γάντια όταν

ιατρικό ιστορικό με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

απορρυπαντικών που χρησιμοποιείτε και

ασχολείστε με το θέμα

όπως ο έρπις. Ο γυναικολόγος πάντως συστήνει στο

αποφεύγετε όσα προϊόντα έχουν έντονη

6. Πρέπει να διώξω τη
γάτα από το σπίτι

εσείς.

ζευγάρι να αποφεύγουν την εκσπερμάτιση μέσα στον

μυρωδιά ή προκαλούν αναθυμιάσεις.

Το αγαπημένο σας κατοικίδιο

κόλπο κατά τη διάρκεια του 1 ου τριμήνου, γιατί το

Προτιμάτε τα σπρέι με αντλία αντί για τα

μπορεί άφοβα να συνεχίσει να

αεροζόλ και αποφεύγετε όσα καθαριστικά

τρίβεται στα πόδια σας και να

έχουν ένδειξη στην ετικέτα ότι είναι τοξικά.

γουργουρίζει στην αγκαλιά σας.

7. Είναι επικίνδυνο
να εργάζομαι
στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή

Επίσης, μην αναμιγνύετε αμμωνία με

Ο φόβος που υπάρχει σχετικά

Μέχρι σήμερα δεν

εκσπερμάτιση μέσα στον κόλπο ευνοεί την εγκυμοσύνη,

προϊόντα που έχουν ως βάση τη χλωρίνη.

με την τοξοπλάσμωση, μια

υπάρχει σοβαρή έρευνα

αφού το σπέρμα δρα ευεργετικά στην ωρίμανση του

Και, πάνω απ’ όλα, μην ξεχνάτε, κάθε

σπάνια αλλά σοβαρή μόλυνση

που να καταδεικνύει

τραχήλου και τον προετοιμάζει για τον τοκετό.

φορά που αποφασίζετε να καθαρίσετε,

του αίματος, σαφώς δεν είναι

ότι η εργασία στον

να φοράτε πλαστικά γάντια και να έχετε

αδικαιολόγητος. Ωστόσο, μόλις

ηλεκτρονικό υπολογιστή

παρακολουθεί. Εκείνος μπορεί να περιορίσει ή

κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ώστε να

διαπιστωθεί η εγκυμοσύνη,

βλάπτει το έμβρυο.

να απαγορέψει τη σεξουαλική δραστηριότητα σε

αερίζεται καλά ο χώρος.

θα υποβληθείτε σε εξέταση,

Πάντως, φροντίστε να

περιπτώσεις όπως:

ώστε να ελεγχθεί αν έχετε

μην κάθεστε πολλές ώρες

1. ιστορικού πρόωρου τοκετού,

προσβληθεί ή έχετε αναπτύξει

ακίνητη μπροστά στη

2. αποβολής κατά το παρελθόν,

ανοσία. Να σημειωθεί ότι

συσκευή και να κάνετε

3. όπου ο ένας από τους συντρόφους πάσχει από

απειλή για την υγεία της εγκύου

αρκετά διαλείμματα στο

κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα,

δεν αποτελεί η ίδια η γάτα αλλά

διάστημα της μιας ώρας,

4. κολπικής αιμορραγίας, κ.τ.λ.
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σπέρμα περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προδιαθέσουν
τη μήτρα να κάνει συσπάσεις.
Αντίθετα, κατά τους τελευταίους μήνες της κύησης η

Μιλήστε για το θέμα με το γιατρό που σας

9

Διατροφή στην εγκυμοσύνη

Σωστή Διατροφή
1. Πρωτεΐνες Βοηθούν
στην ανάπτυξη και το
σχηματισμό των ιστών και
στην παραγωγή ορμονών
και αντισωμάτων. Πλούσιες
τροφές σε πρωτεΐνες είναι τα
αυγά, το κρέας, το ψάρι, τα
τυριά, τα όσπρια και οι ξηροί
καρποί.

9. Μπορώ να τρώω
όσο θέλω

11. Για 9 μήνες θα
πρέπει να κόψω τον
καφέ

το περιεχόμενο του,

10. Μετά τον 8ο
μήνα δεν κάνει να
κυκλοφορώ έξω,
μήπως σπάσουν τα
νερά

απατάσθε. Οι γυναικολόγοι

Αν νομίζετε ότι θα ανοίγετε

2. Υδατάνθρακες
Χρησιμοποιούνται σαν
άμεση πηγή ενέργειας και
θερμότητας. Οι υδατάνθρακες

Δεν υπάρχει λόγος να

είναι τροφές φυτικής

στερηθείτε την καθημερινή

προέλευσης και βρίσκονται σε

Αν δεν σας έχει συστήσει ο

σας συνήθεια. Για μια

αφθονία στα δημητριακά, στα

συνιστούν στις γυναίκες να

γιατρός σας να παραμένετε

έγκυο θεωρείται ασφαλής

όσπρια, στα λαχανικά στους

αυξάνουν το βάρος τους

στο σπίτι λόγω δύσκολης

η κατανάλωση καφεΐνης

βολβούς (πατάτες, παντζάρια,

4. Βιταμίνες

μόνο κατά 10-12 κιλά. Oι

εγκυμοσύνης, δεν έχετε

ποσότητας έως 300mgr

καρότα), στα φρούτα, στο

περιέχονται στις τροφές. Οι φυσικές πηγές των

θερμιδικές ανάγκες του

κανένα λόγο να κλειστείτε

την ημέρα (περίπου 2

μέλι, στο γάλα.

κυριοτέρων βιταμινών βρίσκονται σε οποιονδήποτε

εμβρύου είναι σημαντικά

στους τέσσερις τοίχους.

φλιτζάνια καφέ). Αν έχετε

χαμηλότερες από τις δικές

Αν ανησυχείτε για το

τη συνήθεια να πίνετε

3. Λίπη Τα ζωικά

σας, περίπου 300 θερμίδες

ενδεχόμενο να σπάσουν τα

αρκετό καφέ στο γραφείο,

λίπη καθώς και τα

την ημέρα. Αν λοιπόν

νερά την ώρα που χαζεύετε

υπάρχει και η λύση του

βιομηχανοποιημένα τρόφιμα,

5. Σίδηρο Αποτελεί το κύριο συστατικό της

ντεκαφεϊνέ, που περιέχει

τα αλλαντικά, τα γλυκά, όπως

αιμοσφαιρίνης του αίματος. Η μεγάλη αύξηση του
όγκου του αίματος αυξάνει και τις ανάγκες του

το ψυγείο και θα αδειάζετε

η αύξηση του βάρους

τις βιτρίνες ή ψωνίζετε στο

Είναι οργανικές ουσίες που

ζωικό ιστό στα λίπη και έλαια στα φρούτα, στα
δημητριακά και στα λαχανικά.

σας γίνεται κανονικά,

σούπερ μάρκετ, φροντίστε,

μόλις 3 - 5mgr καφεΐνης

και τα τηγανιτά είναι πιο

θα αυξάνεστε μισό κιλό

όταν είστε στο μήνα σας,

ανά φλιτζάνι. Μια καλή ιδέα

δύσπεπτα. Είναι καλύτερο να

οργανισμού σε σίδηρο. Το έμβρυο παίρνει σίδηρο από

παραπάνω κάθε εβδομάδα

να φοράτε μια σερβιέτα.

θα ήταν να αραιώνετε τον

χρησιμοποιούμε ωμό βούτυρο

τον οργανισμό της μητέρας του και το αποθηκεύει στο

καφέ σας με αρκετό γάλα.

και παρθένο ελαιόλαδο.

συκώτι του.

κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο.
10
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Αποφύγετε

διατροφή
6. Ασβέστιο Ειίναι

• τα βαριά φαγητά με

απαραίτητο για το σχηματισμό

πολλά καρυκεύματα

των οστών. Τα οστά και

• τα λίπη, την ζάχαρη,τα

τα δόντια του εμβρύου

γλυκά, την καφεϊνη, τα

σχηματίζονται μεταξύ της

αναψυκτικά και το αλκοόλ

4ης και της 6ης εβδομάδας

• τα τηγανιτά,

κύησης, οπότε κρίνεται

• τις κονσέρβες, τα

αναγκαία η επαρκής λήψη

θαλασσινά, τα μείδια

Ο έλεγχος του βάρους στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης είναι πολύ σημαντικός

ασβεστίου από τη μήτρα.
Βρίσκεται στο γάλα και στα
παράγωγα του, στα όσπρια,

• το συκώτι, ιδιαίτερα κατά
το 1ο τρίμηνο που γίνεται
η οργανογένεση

στους ξηρούς καρπούς, στα

διότι μια ανεξέλεγκτη

εγκυμοσύνης. Αυτή η

αυγά, στα λαχανικά, στα

αύξηση βάρους μπορεί να

περίοδος δεν είναι η

φρούτα, δημητριακά.

προκαλέσει προβλήματα

κατάλληλη για να κάνετε

(διαβήτη της κύησης,

δίαιτα. Εάν δείτε ότι

√ τα φαγητά σας να είναι

υπέρταση, τοξιναιμία).

πεινάτε μεταξύ των

βραστά ή ψητά και να

Επίσης, μετά από τον

γευμάτων και δεν μπορείτε

συνοδεύονται από σαλάτα

τοκετό θα είναι πολύ

να έχετε τρία γεύματα κατά

ή βραστά λαχανικά κατά

δύσκολο να χάσετε

τη διάρκεια της ημέρας,

προτίμηση στον ατμό,

ακολουθήσετε μια σωστή

υπερβολικά πολλά κιλά.

μπορείτε σαν εναλλακτική

ισορροπημένη διατροφή για

Φυσιολογικά στη διάρκεια

λύση να έχετε έξι ή και

√ το ψάρι , το κοτόπουλο

να εξασφαλίσετε την άριστη

της εγκυμοσύνης θα πρέπει

περισσότερα μικρά και

και το μοσχαρίσιο κρέας,

να πάρετε 10 -12 κιλά, με

ελαφρά γεύματα. Να

ρυθμό τέτοιο ώστε να μην

προτιμάτε τις υγιεινές

√ τα προϊόντα ολικής

ξεπερνά τα 300 γραμμάρια

τροφές, όπως καστανό

αλέσεως ( ψωμί,

την εβδομάδα, δηλαδή

ρύζι αντί άσπρο, ψωμί

φρυγανιές, κορν

περίπου 1200 γραμμάρια

σικάλεως αντί πολυτελείας,

φλέϊκς), σαλάτες ,

το μήνα. H έγκυος έχει

μέλι αντί άσπρη ζάχαρη,

λαχανικά, ακτινίδια,

ανάγκη περίπου 2500-

τα φρέσκα φρούτα, τα

σύκα, δαμάσκηνα για να

2900 θερμίδες καθημερινά

ωμά ή ελαφρώς βρασμένα

περιορίσετε το πρόβλημα

για να ανταπεξέλθει

λαχανικά.

της δυσκοιλιότητας.

Μπορώ να τρώω όσο
θέλω;
Δεν είναι αναγκαίο να τρώτε
για δύο. Καλύτερα να

ανάπτυξη του μωρού σας,
αφού αυτή επηρεάζεται άμεσα
από τον τρόπο διατροφής σας.
Μια δίαιτα ανεπαρκής μπορεί
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανάπτυξη των οστών και
των δοντιών καθώς, επίσης,

Υιοθετείστε σωστές
διατροφικές συνήθειες

“Ο μεταβολισμός του
σώματός σας είναι
αποτελεσματικός στην
εγκυμοσύνη. ”

και στο βάρος του παιδιού. Η
ποιότητα της τροφής και όχι
η ποσότητα είναι καθοριστική.
12
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ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΜΑΙΑ - ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΡΙΑ

Προτιμήστε

στις απαιτήσεις της
13

Τροφές που χρήζουν προσοχής
Ποιές να αποφύγετε; Ποιές να μειώσετε;
Μην τρώτε μισοψημένα

αύξηση βάρους. Γι’

έχουν δείξει ότι υπάρχει

κρέατα, συκώτι, πάτε,

αυτό καλό θα είναι να

πιθανή σχέση καφεΐνης

ωμό ψάρι και ωμά ή πολύ

περιορίσετε την λήψη

και γενετικών ανωμαλιών.

μελάτα αβγά.

αλατιού και η ημερήσια

Τα νεογνά εκδηλώνουν

κατανάλωση νερού να

ανησυχίες στον ύπνο,

Α, πρέπει να γνωρίζετε ότι

μην υπερβαίνει το 1lt

υπερβολικό κλάμα,

σε αλόγιστη δόση μπορεί

(συμπεριλαμβανομένου

δυσκολίες στη σίτιση,

να προκαλέσει σοβαρές

και αυτού που υπάρχει στο

εμετούς.

Σχετικά με τη βιταμίνη

»

Προσοχή στις

Η ναυτία και ο εμετός
Η δυσπεψία λέγεται και “καούρα”. Είναι ένα αίσθημα καψίματος στο στομάχι που πολλές

ωμές τροφές και τη

φορές φτάνει μέχρι το λαιμό. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο σώμα σας κατά την

βιταμίνη Α. Ορισμένες

εγκυμοσύνη μπορεί να επιδεινώσουν τους μυς που κρατούν τις τροφές και τα οξέα στο

τροφές μπορεί να

στομάχι. Επίσης, η μήτρα σας που μεγαλώνει πιέζει το στομάχι.

σας μεταδώσουν

Η ναυτία και ο εμετός παρατηρούνται συνήθως κατά τις πρώτες 12 - 14 βδομάδες,

τοξοπλάσμωση,

αλλά πολλές φορές συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μπορεί να συμβεί

λιστερίωση ή σαλμονέλα.

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και παρατηρείτε πιο συχνά όταν το στομάχι είναι άδειο.
Για ανακούφιση αυτών των καταστάσεων:

01. Να τρώτε πέντε ή έξι μικρά γεύματα την 5.

βλάβες στο έμβρυο. Γι

γάλα, στις σούπες, στους

αυτό μην παίρνετε ποτέ

χυμούς των φρούτων και

από τη μητέρα στο

ημέρα αντί για τρία μεγάλα.

Μυρίστε λεμόνια. Η μυρωδιά του ίσως
βοηθήσει τη ναυτία.

βιταμίνες χωρίς την

στα άλλα ποτά).

έμβρυο διαμέσου της

2.

6.

μητροπλακουντιακής

προκαλούν αέρια.

πιπερόριζα. Το τζίντζερ ηρεμεί το στομάχι

καφεΐνη περνά τον

κυκλοφορίας. Συνέπεια

3.

και βοηθάει στην αναγούλα.

αλατιού ευνοεί την

πλακούντα και φθάνει

αυτού μπορεί να είναι η

μικρές ποσότητες από ήπιες τροφές κατά τη

7.

κατακράτηση νερού

στο έμβρυο. Έχει δράση

σωματική και η πνευματική

διάρκεια της ημέρας.

να ξαπλώσετε. Μην φάτε πριν πέσετε για

από τον οργανισμό με

διεγερτική, αυξάνει τους

καθυστέρηση του μωρού.

4.

ύπνο.

αποτέλεσμα την εμφάνιση

καρδιακούς παλμούς και

έγκριση του γιατρού σας.
Η υπερβολική λήψη

Είναι γνωστό ότι η

οιδημάτων στα πόδια

επιταχύνει το βασικό

καθώς και την υπερβολική

μεταβολισμό. Έρευνες

14
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Το αλκοόλ περνά

Αποφύγετε τα φαγητά που ξέρετε ότι
Έχετε πάντα μαζί σας σνακ. Τρώτε

Αποφύγετε τα βαριά, πικάντικα, ξινά ή

Μπορείτε να πιείτε χαμομήλι με

Περιμένετε μία ώρα μετά το φαγητό για

τηγανισμένα φαγητά και γενικά περιορίστε

8.

τα λιπαρά.

γυμναστική.

Περιμένετε δύο ώρες για να κάνετε

15

διατροφή

Ασκήσεις

θετικές επιδράσεις της άσκησης για την έγκυο

Χρήσιμες και απλές οδηγίες
1.

Τρώτε λιγότερο

ή η αρτηριακή πίεση έχει

Άσκηση με ασφάλεια

√ Βελτίωση της κυκλοφορίας και απάλυνση των

√ Αερίζετε τους

ευρυαγγειών

εσωτερικούς χώρους όπου

και συχνότερα για

την τάση να ανεβαίνει θα

√ Ανάπτυξη ή και καλλιέργεια της μυϊκής αντοχής και της

ασκείστε.

να έχετε καλή πέψη

χρειαστεί να το κόψετε

καρδιοαναπνευστικής δύναμης

√ Η θερμοκρασία του

και να αποφεύγετε

τελείως τρία μεγάλα.

3.

αδράνεια των

πολύ καλά το κρέας και τα

√ Διευκόλυνση της γαστρεντερικής λειτουργίας
√ Μείωση της εμφάνισης της δυσκοιλιότητας
√ Διατήρηση της τόσο ουσιαστικής σωστής θέσης σώματος

περιβάλλοντος όπου

τις καούρες, την
εντέρων και την

ψάρια γιατί διαφορετικά

και αποφυγή εμφάνισης μη κανονικών καμπυλών της

√ Φοράτε άνετα ρούχα που

δυσκοιλιότητα

κινδυνεύετε από λοιμώξεις.

σπονδυλικής στήλης

επιτρέπουν στο σώμα να

4.

αναπνέει.
μπουκάλι εμφιαλωμένο

2.

Περιορίστε

Πλύντε και μαγειρέψτε

Πλύνετε πολύ καλά

γυμνάζεστε δεν πρέπει να
ξεπερνά τους 21 “C.

το αλάτι σε μικρές

τα λαχανικά και τα φρούτα

√ Καλλιέργεια και διατήρηση της ευλυγισίας
√ Πρόληψη και αντιμετώπιση των πόνων στην οσφυϊκή

ποσότητες. Σε

τα οποία θα πρέπει να

χώρα

περίπτωση που

βρίσκονται καθημερινά στο

πρηστούν τα πόδια

τραπέζι σας σε συνδυασμό

οργανισμού

√ Κάνετε μερικά λεπτά

σας

με το βασικό γεύμα.

√ Δημιουργία προϋποθέσεων για ένα λειτουργικό

προθέρμανση, για να

χαλάρωμα

αποφύγετε κράμπες

√ Μείωση της αντίληψης της έντασης του πόνου κατά τον

και προβλήματα στις

τοκετό

αρθρώσεις.

5.
6.
7.

Πλύντε τα χέρια σας πολύ καλά πρίν το μαγείρεμα.
Αφαιρέστε το λίπος από το κοτόπουλο (πέτσα) και το κρέας.

Μην ξεχνάτε ποτέ τα φαγητά έξω από το ψυγείο και μην τα ζεσταίνετε δύο και τρεις
φορές.

√ Αύξηση με την γενική έννοια της αντοχής του

√ Έχετε μαζί σας ένα
νερό.

√ Βελτίωση του ύπνου
√ Παίρνετε βαθιές εισπνοές
√ Παροχή υποστήριξης
πριν από κάθε άσκηση,
√ Αύξηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης
ενώ κατά τη διάρκεια της
√ Ευκολότερη και γρηγορότερη επάνοδος μετά τον τοκετό εισπνέετε από τη μύτη και
√ Ενδυνάμωση των μυών του περινέου που βοηθούν στην εκπνέετε από το στόμα.
εξώθηση του εμβρύου
√ Σταματάτε για
ξεκούραση όποτε
√ Μείωση του καρδιαγγειακού στρες
αισθάνεστε την ανάγκη.

16
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Άσκησεις KEGEL (Προετοιμασία
περινέου για τον τοκετό)

μετά τον τοκετό για να επανέλθουν οι
μύες της πυέλου φυσιολογικά.

Οι μυς της πυέλου:
Είναι οι μυς που υποβαστάζουν την

Εφαρμόστε τις ασκήσεις αυτές

μήτρα, το έντερο και την κύστη και

καθημερινά, κυρίως από τον 7ο μήνα και

προστατεύουν τις εισόδους προς την

μετά, όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπορείτε

ουρήθρα, τον κόλπο και τον πρωκτό.

να τις κάνετε ενώ περπατάτε, ή ενώ

Βασικές Εξετάσεις

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

κάθεστε ή όταν κάνετε κάποια δουλειά!
Αν η διόγκωση της μήτρας κατά της
εγκυμοσύνη προκαλεί εξασθένηση του

Πως γίνεται η ενδυνάμωση των

εδάφους της πυέλου, αυτό μπορεί να

μυών της πυέλου

οδηγήσει σε ακαθόριστους πόνους
και κόπωση ή σε ακράτεια ούρων και

1. Σύσπαση και χαλάρωση: Ξαπλώστε

πρόπτωση μήτρας σε μεγαλύτερη ηλικία.

ανάσκελα με τα πόδια ανοιχτά. Ρουφήξτε
προς τα πάνω τους μυς της πυέλου σαν

Για να καταπολεμηθεί αυτό, οι

θέλετε να ουρήσετε αλλά να περιμένετε.

φυσιοθεραπευτές που ασχολούνται με

Μένετε σε αυτή την στάση για 3

την εγκυμοσύνη, έχουν δημιουργήσει

δευτερόλεπτα και μετά χαλαρώνετε.

τις ασκήσεις KEGEL οι οποίες πήραν

Αυχενική Διαφάνεια

Επίσης γίνεται προληπτικός

το όνομά τους από τον καθηγητή του

2. Στην τουαλέτα: Αρχίζετε να ουρείτε

Εκτός από τον καθορισμό

έλεγχος παθολογιών,

πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, ενός

και σφίγγοντας τους μυς του κόλπου

ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

του αριθμού των

όπως οι ανωμαλίες

από τους πρώτους που διαπίστωσε την

προς τα πάνω και μέσα, σταματάτε την

γίνεται μεταξύ 11ης και

εμβρύων και τον έλεγχο

του εγκεφάλου, της

σπουδαιότητα των μυών της πυέλου!

ροή των ούρων για πέντε δευτερόλεπτα.

13ης εβδομάδας

βιωσιμότητας (θετικοί

σπονδυλικής στήλης, των

καρδιακοί παλμοί), τον

μελών, του κοιλιακού

Οι ασκήσεις KEGEL αφορούν όλες τις

Μετά αφήνετε τα ούρα να τρέξουν λίγο
και επαναλαμβάνετε. Συνεχίζετε την

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

εντοπισμό της θέσης του

τοιχώματος, της

γυναίκες και θα πρέπει να ξεκινούν πριν

άσκηση έως ότου αποβάλλετε όλα τα

γίνεται μεταξύ 20ης και

πλακούντα, επιτρέπει

ουροδόχου κύστης και των

την εγκυμοσύνη και να συνεχίζονται και

ούρα.

23ης εβδομάδας

τον ακριβή καθορισμό

νεφρών.

μετά τον τοκετό.

της ηλικίας κύησης (κατά

Η βοήθεια που παρέχουν ειδικά στις

DOPPLER

προσέγγιση 2-3 ημερών)

Η μέτρηση του πάχους

μεγαλύτερες ηλικίες είναι σημαντική.

γίνεται μεταξύ 31ης και

χάρη στη μέτρηση του

του αυχένα, μαζί με την

Βοηθούν επίσης κατά τον τοκετό ώστε

34ης εβδομάδας

μήκους του εμβρύου καθώς

ηλικία της εγκύου και τη

την ώρα που βγαίνει το κεφάλι να

και της αμφιβρεγματικής

μέτρηση δυο ορμονών στο

υπάρχει ελαστικότητα στο περίνεο και

του διαμέτρου (στο

αίμα της, επιτρέπει την

επίπεδο της κεφαλής).

πρόβλεψη του κινδύνου
χρωμοσωμικής ανωμαλίας
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ημερολόγιο

εγκυμοσύνης

Β΄Επιπέδου

τραχήλου, το πάχος

πάχος του πλακούντα.

1 τρίμηνο.

Ελέγχει την ανάπτυξη

του πλακούντα, ο όγκος

Μελετά κυρίως τη σωστή

τη διάρκεια του πρώτου

που συμβαίνουν στο

του εμβρύου χάρη στις

τουαμνιακού υγρού και

ανάπτυξη του εμβρύου,

τριμήνου από τη διακοπή

σώμα και στο μωρό

μετρήσεις της διαμέτρου

ο ομφάλιος λώρος. Με

μετρώντας τη διάμετρο

της περιόδου το σώμα

σας συνεχίζουν με

και της περιμέτρου του

εξέταση doppler εκτιμάται

της κεφαλής, της κοιλιάς

σας υπόκειται σε πολλές

ραγδαίους ρυθμούς

κρανίου, της κοιλιάς

η αγγείωση του πλακούντα.

και το μήκος των μηρών

αλλαγές, εξαιτίας των

προκαλώντας νέες, πιο

και των μηρών (οστά

Αυτή η υπερηχογραφία

του, την καλή λειτουργία

ορμονικών μεταβολών που

εμφανείς αλλαγές στο σώμα της

των μηρών). Ελέγχει

είναι πολύ σημαντική και η

των βασικών οργάνων του,

επηρεάζουν σχεδόν κάθε

κυοφορούσας γυναίκας.

λεπτομερώς τη μορφολογία

διάρκειά της πάνω από 30

τις κινήσεις του σώματός

σύστημα του οργανισμού της

3 τρίμηνο.

στα διάφορα όργανα για

λεπτά.

του και του αναπνευστικού

κυοφορούσας γυναίκας.

σηματοδοτεί και την τελική ευθεία

συστήματός.

2 τρίμηνο. Οι

της εγκυμοσύνης. Μερικά από

περισσότερες γυναίκες

τα ενοχλήματα που απαντώνται

τον εντοπισμό ενδεχόμενης
ανωμαλίας.

Doppler

Κατά

Το 3ο τρίμηνο

Αυτή η υπερηχογραφία

Εκτιμάται η αγγείωση του

αναφέρουν ότι το

στο δεύτερο τρίμηνο μπορεί να

Παρατηρεί τον καρδιακό

επιτρέπει τον έλεγχο της

πλακούντα της μήτρας

δεύτερο τρίμηνο της

συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την

ρυθμό και τη συμπεριφορά

θέσης του εμβρύου, την

και η κυκλοφορία του

εγκυμοσύνης τους είναι

κυοφορούσα.

του εμβρύου. Μελετάται

ποσότητα αμνιακού υγρού

αίματος στο έμβρυο, είναι

«ευκολότερο» από το

επίσης το μήκος του

καθώς και τη θέση και το

κεφαλαιώδους σημασίας.

πρώτο. Ωστόσο, οι αλλαγές

20
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1ος μήνας εγκυμοσύνης

Πότε πρέπει
να πάω στον
γυναικολόγο;

Το μεγαλύτερο μέρος του 1ου μήνα της
εγκυμοσύνης δεν γίνεται αντιληπτό από την
γυναίκα.

τους κινδύνους αποβολής
αποβολής

Τί να προσέξω;

είναι συνήθως μεγαλύτερη

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι

στις

η εγκυμοσύνη δεν είναι μια

(πιθανότητα

Η γνώμη μας είναι να
γίνει άμεσα επίσκεψη σε

πρώτες

εβδομάδες

της εγκυμοσύνης (περίπου

παθολογική κατάσταση,

Αρκετές φορές υπάρχουν συμπτώματα

ωστόσο απαιτεί προσοχή

όπως πρήξιμο στους μαστούς και εύκολη

και επιμέλεια προκειμένου

κόπωση, όμως η γυναίκα αρχίζει να

να επιτευχθεί το

υποψιάζεται την εγκυμοσύνη, συνήθως όταν

επιθυμητό αποτέλεσμα

καθυστερήσει η περίοδος. Τα περισσότερα

που δεν είναι άλλο από

τεστ εγκυμοσύνης θα καταδείξουν την

την γέννηση ενός υγιούς

εγκυμοσύνη την εβδομάδα μετά την

νεογνού με διασφάλιση

αναμενόμενη περίοδο που καθυστέρησε. Το

της υγείας της μητέρας.

κύημα είναι τόσο μικρό που μόνο προς το

Έτσι, απαγορεύεται η

τέλος του 1ου μήνα θα να γίνει αντιληπτό με

λήψη φαρμάκων χωρίς

το υπερηχογράφημα.

προηγούμενη συμβουλή
του γυναικολόγου.

Πότε πρέπει να κάνω το τεστ εγκυμοσύνης;

Επιπλέον θα πρέπει να
αποφύγεις το κάπνισμα

Η καλύτερη χρονική στιγμή

υγρασία, υπερβολική ζέστη) ,

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο

(έστω και το παθητικό) και

είναι όταν περάσει μία

3. Να χρησιμοποιήσεις πρωινά

ΜΗΝΑΣ;

το αλκοόλ, διότι αμφότερα

εβδομάδα καθυστέρησης,

ούρα

Η συνολική διάρκεια

γυναικολόγο, προκειμένου

20-30%

αν και τα περισσότερα τεστ

4. Να διαβάσεις προσεκτικά

της εγκυμοσύνης

να

καταλήγουν σε αποβολή).

εγκυμοσύνης αναφέρουν

τις οδηγίες χρήσης.

είναι κατά μέσο

διάφορες παράμετροι της

όρο 40 εβδομάδες

εγκυμοσύνης και να ληφθεί

ότι θετικοποιούνται από τις

συζητηθούν

οι

των

κυήσεων

έμβρυο. Ο 1ος και ο 2ος
μήνας χαρακτηρίζονται από

Συμβουλές

έντονο πολλαπλασιασμό

πρώτες ημέρες καθυστέρησης.

Μην επαναπαυθείς αν

μετρώντας από

ένα πλήρες ιστορικό των

Προκειμένου να έχεις σίγουρα

το αποτέλεσμα του τεστ

την 1η ημέρα της

γονέων.

αποτελέσματα πρέπει να

είναι αρνητικό. Πιθανόν να

τελευταίας περιόδου.

μπορεί συνήθως μετά την

πρώτα

προσέξεις:

πρόκειται για λάθος, οπότε

Η αλλαγή του μήνα

5η εβδομάδα να διαπιστώσει

της

όπως

Η διαδικασία αυτή είναι

1. Να μην έχει παρέλθει η

είναι καλό να επαναληφθεί.

συμβαίνει 10 ημέρες

με το υπερηχογράφημα αν

κούραση, πρήξιμο μαστών.

ιδιαίτερα ευαίσθητη σε

ημερομηνία λήξης του τεστ,

Τα περισσότερα τεστ εξάλλου

μετά την ημερομηνία

πρόκειται περί ενδομητρίου

φάρμακα και εξωγενείς

2. Να μην έχει αλλοιωθεί

έχουν διπλή συσκευασία για

αυτή.

κυήσεως

βλαπτικούς παράγοντες.

(πχ αποθήκευση σε χώρο με

επανάληψη.
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Ο

γυναικολόγος

και

να

Μην

προκαλούν βλάβες στο

εάν

πανικοβληθείτε
αισθανθείτε

τα

συμπτώματα
εγκυμοσύνης

των κυττάρων του
εμβρύου και από τη
δημιουργία οργάνων.

συμβουλέψει το ζευγάρι για
23

2ος μήνας εγκυμοσύνης
Σε όλη τη διάρκεια του 2ου μήνα της
εγκυμοσύνης (περίπου μέχρι το τέλος της
10ης εβδομάδας) επιτελείται η δημιουργία
όλων των οργάνων του εμβρύου.

3ος μήνας εγκυμοσύνης
Πρώτη
Επίσκεψη στον
Γυναικολόγο
Πριν επισκεφθείς το
γυναικολόγο σου είναι
χρήσιμο να γράψεις σε

Συνεχίζετε να είστε προσεκτικές και ως προς την διατροφή σας και
ως προς τον τρόπο ζωής σας.

Τι μορφή έχει
το έμβρυο;

μητέρας.

μήνα ο γυναικολόγος σου

Σε αυτόν τον μήνα

μπορεί να εντοπίσει τους

και συγκεκριμένα 11-13η

καρδιακούς παλμούς του

εβδομάδα της εγκυμοσύνης

Η διαδικασία αυτή είναι

και απλές καθημερινές

μορφή σημειώσεων όλες

πολύ ευαίσθητη και για το

δραστηριότητες φαίνεται

τις απορίες σου, για τις

όργανα του εμβρύου

εμβρύου με μια ειδική

πραγματοποιείται το

λόγο αυτό θα πρέπει να

να χρειάζονται πολύ

οποίες θέλεις να πάρεις

ολοκληρώνουν τη μορφή

συσκευή. Η μήτρα ήδη

υπερηχογράφημα

αποφεύγεται η έκθεση σε

περισσότερη ενέργεια και

σωστές και τεκμηριωμένες

τους στον 3ο μήνα.

έχει αρχίσει να μεγαλώνει

αυχενικής διαφάνειας,

βλαπτικές ουσίες (τσιγάρο,

κόπο από ότι πριν την

απαντήσεις. Θα πρέπει να

Το έμβρυο είναι μια

αρκετά ώστε να γίνεται

στο οποίο μετράται το

αλκοόλ) και σε φάρμακα

εγκυμοσύνη οδηγώντας

αναφέρεις οποιαδήποτε

χωρίς προηγούμενη

την έγκυο σε εξάντληση

ασθένεια είχες κατά το

συμβουλή του

στο τέλος της ημέρας. Είναι

παρελθόν και θα πρέπει

»

γυναικολόγου. Το έμβρυο

απαραίτητο η έγκυος να

να φέρεις μαζί σου τα

σε απαραίτητες

είναι καθαρά ορατό

κοιμάται αρκετές ώρες κατά

φάρμακα που πιθανόν

αγορές ρούχων και

στο υπερηχογράφημα,

τη διάρκεια της νύχτας

να πήρες από την αρχή

στηθόδεσμων ώστε να

ενώ είναι διακριτή και η

και να εκμεταλλεύεται

της εγκυμοσύνης. Ο

αισθάνεστε άνετα.

λειτουργία της καρδιάς

κάποια χρονικά διαστήματα

γυναικολόγος θα σου

του.Η μητέρα αισθάνεται

κατά τη διάρκεια της

εξηγήσει σε ποιες εξετάσεις

ολοένα κα περισσότερο

ημέρας προκειμένου να

θα πρέπει να υποβληθείς

ναυτία και κάνει εμετό,

ξεκουράζεται. Σε αυτή

και θα σε προγραμματίσει

μικρογραφία ανθρώπου,

ιδίως τις πρωινές ώρες.

τη χρονική φάση είναι

για τις επόμενες επισκέψεις

τα βλέφαρά του είναι

Λίγες φρυγανιές (ξηρά

χρήσιμο να γίνει η πρώτη

και τα υπερηχογραφήματα

κλειστά και το δέρμα του

τροφή) το πρωί μπορεί

επίσκεψη στο γυναικολόγο

ή τυχόν επιπλέον εξετάσεις.

διάφανο. Από εδώ και πέρα

να βοηθήσουν να

που θα παρακολουθεί

το έμβρυο αυξάνεται σε

ξεπεράσει η έγκυος το

την εγκυμοσύνη μέχρι το

μέγεθος και συνεχίζεται η

τη φάση να έχουν

Down. Η πιθανότητα είναι

πρόβλημα της ναυτίας.

τέλος.

ωρίμανση των λειτουργιών

ολοκληρωθεί οι εξετάσεις

μεγαλύτερη σε γυναίκες

των οργάνων του.

του προγεννητικού

προχωρημένης ηλικίας.

Υπάρχει γενικότερα
εύκολη κόπωση, λόγω της
ανόδου της στάθμης των
ορμονών στο αίμα. Ακόμα
24
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Τα περισσότερα

Στα μέσα αυτού του

Πως αλλάζει
το σώμα μου;

ψηλαφητή από την κοιλιά.

Τι εξετάσεις
γίνονται στον
3ο μήνα;
Καλό είναι σε αυτή

Προβείτε

πάχος του υγρού στον
αυχένα του εμβρύου. Αν
αυτό βρεθεί αυξημένο,
τότε υπάρχει αυξημένη
πιθανότητα για σύνδρομο

ελέγχου προκειμένου
να υπάρχει μια πλήρης
εικόνα της κατάστασης της
25

4ος μήνας εγκυμοσύνης

5ος μήνας εγκυμοσύνης

Βιώστε την αληθινή χαρά της εγκυμοσύνης

Η κοιλίτσα σας έχει αρχίσει να μεγαλώνει
και να αλλάζει το κέντρο βάρους σας.

και να είστε σίγουρες

Τι μορφή έχει
το έμβρυο;

Εξετάσεις
Στον 5ο μήνα όπως και σε

και όλα τα όργανα κατά τη

ότι θα έτσι θα επιδράσετε

της

διάρκεια της εγκυμοσύνης.

θετικά και στην εξωτερική

βλέφαρα του εμβρύου είναι

Η

μητέρα

σας εμφάνιση που έχει ήδη

κλειστά, ωστόσο μπορεί να

βιώνει

τις

αλλάξει.

αντιλαμβάνεται το φως. Με

εμβρύου περίπου μετά την

αυτές

νεογέννητου.

Οι ανάγκες σε σίδηρο

την ανάπτυξη του κεφαλιού

18η εβδομάδα κάτι που

Κοιμάται αρκετές ώρες κάθε

αυξάνουν, ενώ αυξάνεται

γενική εξέταση ούρων

ημέρα (ακόμα και 18-20

και ο όγκος του αίματος της

για τον έλεγχο πιθανής

ώρες) και όταν είναι ξύπνιο

μητέρας με αποτέλεσμα να

προεκλαμψίας ή κάποιας

ιδιαίτερα συγκινητική

αντιλαμβάνεται

επέρχεται μια αραίωση του

ουρολοίμωξης.

στιγμή. Οι γυναίκες

εύκολα τους ήχους του

αιματοκρίτη.

Πέραν όμως των

εγκυμοσύνης.

Τα

Τι μορφή
Αρχίστε να μιλάτε και να
έχει
το
επικοινωνείτε με το μωρό σας
έμβρυο;
Στον

4ο

μήνα

το έμβρυο έχει πλέον τα

τα

γνώριμα

χαρακτηριστικά

ενός

ανθρώπου

μικρογραφία.
του

είναι

400

Το

βάρος

περίπου

300-

γραμμάρια.

Τα

γεννητικά
έχουν

σε

του

όργανα

διαμορφωθεί

και

μάτια

αποκτούν

μια

πιο

μισό κιλό την εβδομάδα.

πραγματοποιείται μια

καθιερωμένων μηνιαίων

καταλαβαίνουν τις κινήσεις

το έμβρυο πραγματοποιεί

επώδυνες

του εμβρύου λίγο νωρίτερα

πολύ πιο έντονες κινήσεις,

κάτω άκρα, που οφείλονται

συνήθως και το αναλυτικό

από τις πρωτοτόκες.

οι οποίες γίνονται αισθητές

σε

αύξηση

υπερηχογράφημα β

από την μητέρα. Στο δέρμα

του

κράμπα

επιπέδου.

του αρχίζει να εμφανίζεται

αντιμετωπίζεται με διάταση

το

της

Πως αλλάζει
το σώμα μου;
Τα

συμπτώματα

ναυτίας

και του

της
εμετού

Τι εξετάσεις
γίνονται στον
4ο μήνα;

σμήγμα,

ένα

λιπαρό

Από τον 5ο μήνα πολλές

σάκχαρο αίματος και

στο πρόσωπο.

παρουσιάζουν
κράμπες

σταδιακή
βάρους.
μυϊκής

Η

ομάδας

στα

παρουσιάζει επώδυνη μυϊκή

γίνονται

έμβρυο από την πολύμηνη

σύσπαση.

την φάση της εγκυμοσύνης

οι καθιερωμένες εξετάσεις,

παραμονή του στο αμνιακό

διατροφής

με σχετική

υγρό.

θεωρείται

βιώνει

αυτήν

ηρεμία

Στον 4ο μήνα

αφού

δηλαδή ο αιματοκρίτης για

ο κίνδυνος αποβολής έχει

τον έλεγχο της αναιμίας,

μειωθεί σε σχέση με

το

το σάκχαρο νηστείας και

Πως αλλάζει
το σώμα μου;

εμβρύου

αναπτύσσονται

ακόμα

1ο τρίμηνο. Το δέρμα της

η γενική εξέταση ούρων

περισσότερο και οι κινήσεις

εγκύου αποκτά μια ωραία

για την ανίχνευση κάποιας

Η μήτρα φθάνει σε ύψος

που κάνει είναι περισσότερο

υφή και εμφάνιση χάρη

διαταραχής των νεφρών ή

μέχρι τον ομφαλό και μέχρι

έντονες, τις οποίες η μητέρα

στην

ουρολοίμωξης.

τώρα η έγκυος έχει πάρει

αρχίζει

να

ροή που έχει, όπως εξάλλου
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αυξημένη

αιματική

εξετάσεων, στον 5ο
μήνα πραγματοποιείται

που

έκκριμα που προστατεύει το

του

καταλαβαίνει

κατά

γυναίκες

υπερηχογράφημα.
σύστημα

πολύ

ο αιματοκρίτης, το

περίπου

αρχίζουν να ανοίγουν και

να γίνουν ορατά με το
Το

ως

του

τον τοκετό προσδιορίζονται

αυξάνεται

στο παρελθόν αρχίζουν να

η γυναίκα

μυϊκό

πλέον πλησιάζουν αρκετά

περισσότερες

περιγράφουν

που έχουν

του

εδώ και μετά το βάρος θα

περισσότερο κεντρική θέση

μήνα δίνεται η δυνατότητα

το

οι

Οιαναλογίεςτουεμβρύου

περιβάλλοντος. Τα βλέφαρα

έχουν μειωθεί αισθητά και

και

κινήσεις

να

Από

κυοφορήσει

προς το τέλος του 4ου

νευρικό

αρχίζει

περίπου 4-5 κιλά.

κάθε επόμενο μήνα μέχρι

περίπου στην 18η εβδομάδα

Συμπληρώματα
με
ότι

μαγνήσιο
μειώνουν

τη συχνότητα εμφάνισης
και την ένταση αυτών των
συσπάσεων.
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6ος μήνας εγκυμοσύνης

7ος μήνας εγκυμοσύνης

Μπορείτε να αισθανθείτε το μωρό σας
έντονα.

Τι μορφή έχει
το έμβρυο;
Το

έμβρυο

έχει

Πραγματοποιούνται οι
γίνεται

αρκετά

Ως

έκδηλη.

αποτέλεσμα

της

καθιερωμένες εξετάσεις
κάθε μήνα: αιματοκρίτης

Επιδιώξτε να επικοινωνήστε με το μωρό σας μέσω τραγουδιών,
μουσικής και με το άγγιγμα της κοιλιάς σας.

Τι μορφή έχει
το έμβρυο;

των

ορμονών

γίνεται αργά, προκειμένου

της εγκυμοσύνης προκαλεί

να δίνεται χρόνος για την

έντονη δυσπεψία.

ανακατανομή του φλεβικού

και γενική εξέταση

αναλογίες του νεογέννητου,

παρουσιάζουν

κνησμό

ούρων. Ανεξαρτήτως

αυξάνεται

σε

Στον 7ο μήνα εμφανίζεται

αίματος και την αποφυγή

ωστόσο ακόμα δεν έχει

(φαγούρα)

κοιλιά.

ιστορικού συνήθως οι

μέγεθος και με το που

πιο έντονα το πρόβλημα

της υπότασης που μπορεί

συσσωρεύσει λίπος κάτω

Αυτό επιτείνεται όταν το

περισσότερες έγκυες

μπαίνει στον 8ο μήνα το

της

να προκαλέσει λιποθυμικό

από το

δέρμα είναι ξηρό.

υποβάλλονται σε

βάρος του ξεπερνάει το

δυσκοιλιότητα

δοκιμασία γλυκόζης

1.5 κιλό. Σε αυτήν την

ταλαιπωρεί

με μετρήσεις γλυκόζης

φάση αυξάνεται δραματικά

λόγω

του

και

έτσι έχει ένα μακρόστενο

Λόγω

στην

της

της

Η

γενικώς
την

έγκυο,

αύξησης

Τι εξετάσεις
γίνονται στον
7ο μήνα;

μετατόπισης του κέντρου

αίματος πριν και μετά τη

η ζήτηση του εμβρύου σε

προγεστερόνης

του μυϊκού συστήματος, το

βάρους προς τα εμπρός,

χορήγηση συγκεκριμένης

θρεπτικά συστατικά σίδηρο

έκδηλη από τους πρώτους

έμβρυο έχει την ικανότητα

στις περισσότερες εγκύους

ποσότητας γλυκόζης (σε

και ασβέστιο. Τα μαλλιά

μήνες.

να

εμφανίζεται

οσφυαλγία.

μορφή σιροπιού ) από

του έχουν ήδη αναπτυχθεί

πρόβλημα που πιθανόν να

ανάπτυξης του εμβρύου η

αντιμετωπίζεται

και

Ένα

της

επεισόδιο.

ωρίμανση του νευρικού και

είναι
ακόμα

Λόγω

της

γρήγορης

πολύπλοκες κινήσεις, όπως

Για

το στόμα. Η δοκιμασία

και στα δάχτυλά του έχουν

αντιμετωπίσει η

έγκυος

πιθανότητα να αναπτυχθεί

να θηλάζει το δάχτυλό του.

το σύμπτωμα

συνιστάται

αυτή έχει την έννοια ενός

σχηματιστεί τα νύχια. Το

στο 3ο τρίμηνο είναι η

αναιμία στο 3ο τρίμηνο είναι

Είναι συχνό το φαινόμενο

η έγκυος να αναπαύεται

μαζικού ελέγχου (screen-

λίπος κάτω από το δέρμα

εμφάνιση αιμορροΐδων, ή η

μεγάλη. Για το λόγο αυτό

το έμβρυο να εμφανίζει

συχνά,

ing) για την ανίχνευση

συνεχίζει

επιδείνωσή τους.

θα πρέπει να προσδιοριστεί

λόξυγκα

βοηθητικά

εκείνων των γυναικών που

και το

παρουσιάζουν διαταραχές

μια

στον μεταβολισμό της

μορφή.

σε

αυτό

το

να

της

δυσκοιλιότητας.

της

περισσότερο

και

σημαντικά

σχήμα. Με την περαιτέρω

εκτελεί

κοιλιάς

διάτασης

Στον 7ο μήνα το έμβρυο

επίδραση

διάτασης αρκετές γυναίκες

δέρμα

τις

Εξετάσεις

να

χρησιμοποιεί

στάδιο, κάτι που πολλές

όταν ξαπλώνει

μητέρες

κάνει

αναφέρουν

ως

διασκεδαστικό.

μερικές

Πως αλλάζει
το σώμα μου;
Το ύψος της μήτρας
σταδιακά

ξεπερνάει

τον

ομφαλό και

η

διάταση

της

της

εγκύου

κοιλιάς

θερμά

μαξιλάρια
και

να

ντους. Σε
περιπτώσεις

συνιστάται ήπιο μασάζ από
εκπαιδευμένο ειδικό.

γλυκόζης.
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αυξάνεται

έμβρυο

περισσότερο

αποκτά

Από τον 7ο μήνα και μέχρι

γεμάτη

το τέλος της εγκυμοσύνης η

εξάλλου γίνεται κάθε μήνα.

έγκυος αισθάνεται αίσθημα

Επιπλέον,

θα

λιποθυμίας όταν ξαπλώνει

ελέγχεται

η

σε ύπτια θέση. Η

σημεία και εργαστηριακά

Πως αλλάζει
το σώμα μου;

έγκυος

ο

αιματοκρίτης,

όπως

πρέπει
έγκυος

να
για

θα πρέπει να ξαπλώνει όχι

ευρήματα

του

σε ύπτια αλλά στο αριστερό

σε όλο το 3ο τρίμηνο.

μεγέθους της κοιλιάς είναι

πλάγιο του σώματός της

Επομένως θα πρέπει να

αρκετά έκδηλη. Η πίεση

για να μην βιώνει

αυτό

προσδιορίζεται η αρτηριακή

του

το

Επιπλέον

της πίεση και να γίνεται μια

Η

αύξηση

στομάχου

από

αναπτυσσόμενη
σε

28

να

συνδυασμό

με

την

σύμπτωμα.

μήτρα

όταν σηκώνεται από το

την

κρεβάτι αυτό θα πρέπει να

προεκλαμψίας

γενική εξέταση ούρων.
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8ος μήνας εγκυμοσύνης

8ος μήνας εγκυμοσύνης

Το έμβρυο είναι σε θέση να παίρνει διάφορες εκφράσεις.

Τι μορφή έχει
το έμβρυο;

έμβρυο σταδιακά αποπίπτει.

συμβάλλει η αναιμία που

Το

πολύ συχνά αναπτύσσεται

έμβρυο

καταπίνει

Τι είναι οι
συστολές της
μήτρας;

Πότε
αρχίζει η
δραστηριότητα
αυτή της
μήτρας;

να γίνονται ρυθμικές και
σίγουρα δεν θα πρέπει

Το έμβρυο συνεχίζει να

σε όλη τη διάρκεια της

στην

αυξάνει το βάρος του ώστε

εγκυμοσύνης αμνιακό υγρό

και

να φθάσει τα 2800g προς

με σμήγμα. Όλες αυτές οι

αντιμετωπίζει στον ύπνο.

ιδιότητα να συστέλλεται,

το τέλος του 8ου μήνα.

εκκρίσεις

Πολλές έγκυες περιγράφουν

δηλαδή να κάνει συσπάσεις

Το δέρμα

στο

χαρακτηριστικά

που σκοπό έχουν την

ανεπαίσθητες συστολές

ρυθμικές συστολές (πχ

έξοδο του περιεχομένου

της μήτρας αρχίζουν από

κάθε 15λεπτο) πριν το

του

εμβρύου

συσσωρεύονται
γαστρεντερικό

εγκυμοσύνη
της

αλλά

δυσκολίας

που

ότι

Η μήτρα έχει την

Μικρής έντασης

να είναι τόσο έντονες
ώστε να προκαλέσουν
πρόωρο τοκετό. Αν
η έγκυος αισθάνεται

γίνεται ολοένα και λιγότερο

σύστημα του εμβρύου και

δυσκολεύονται να βρουν μια

ερυθρωπό και ολοένα και

αποβάλλονται με τις πρώτες

θέση που να τις ξεκουράζει

λιγότερο ζαρωμένο, αφού

κενώσεις του νεογνού. Το

στο κρεβάτι, λόγω των

συνεχίζεται η εναπόθεση

υλικό που αποβάλλεται με

μυοσκελετικών ενοχλήσεων

»

λίπους. Μέρα με την ημέρα

τις

και της δυσκολίας στην

σε απαραίτητες

το αναπνευστικό σύστημα

μηκώνιο.

αναπνοή.

αγορές ρούχων και

του

εμβρύου

περισσότερο

γίνεται

ώριμο

με

κενώσεις

ονομάζεται

Πως αλλάζει
το σώμα μου;
να

αποφεύγεται

εντελώς

ύπτια

θέση.

η

στηθόδεσμων ώστε να

Η

αισθάνεστε άνετα.

Η

προκληθεί πρόωρος τοκετός

αυξάνεται με αποτέλεσμα

θέση και η τοποθέτηση

το

ποσοστό

συνεχίζει

χρήσιμο

αποτέλεσμα ακόμα και αν
μεγαλύτερο

μήτρα

να

Είναι

κατάκλιση

σε

πλάγια

να γεμίζει σταδιακά όλη

ενός μαξιλαριού ανάμεσα

των νεογνών να μπορεί να

την

στα

επιβιώσει. Οι κινήσεις που

Η πίεση από την μήτρα

βοηθήσουν.

μπορεί να κάνει τώρα το

προς

έμβρυο είναι περιορισμένες

όργανα

σε εύρος (αλλά όχι σε

δυσπεπτικά

συχνότητα),

καούρες,

εγκύου.

της. Αυτού του είδους

τον 7ο μήνα, αλλά δεν

9ο μήνα θα πρέπει να

η δραστηριότητα

είναι ρυθμικές. Οι συστολές

αναζητήσει ιατρική βοήθεια

δεν θα πρέπει η γυναίκα

κορυφώνεται στον

αυτές γίνονται πιο έκδηλες

για να αντιμετωπιστεί ένας

έντονα

να

φυσιολογικό τοκετό όπου

κατά τη διάρκεια του 8ου

ενδεχόμενος πρόωρος

ενοχλήματα,

σε

με ρυθμικές συστολές

μήνα και σκοπό έχουν να

τοκετός.

γειτονικά

προκαλεί

μπορούν

Επιπλέον

επανέρχεται
όρθια

να

απότομα

θέση,

διότι

προκαλείται αρχικά

προετοιμάσουν σταδιακά

διαθέσιμου

ανάσα και συχνουρία. Η

ορθοστατικής υπότασης και

διαστολή του τραχήλου και

τη θέση του εμβρύου για

χώρου που έχει μέσα στην

έγκυος μπορεί να αισθάνεται

λιποθυμίας.

στη συνέχεια προς τα κάτω

τον επερχόμενο τοκετό

μήτρα. Το σμήγμα, η λευκή

περισσότερο κούραση και

προώθηση του εμβρύου

που θα γίνει στον 9ο

κρεμώδης επάλειψη που έχει

καταβολή, λόγω της όλης

και τελικά ο τοκετός.

μήνα. Οι συστολές του

αναπτυχθεί γύρω από το

ταλαιπωρίας, στην οποία

ΟδηγόςΕγκυμοσύνης

δυσκολία

της

πόδια

είναι συχνά τα επεισόδια

30

του

τα

της

στην

μικρότερου

λόγω

κοιλιά

Προβείτε

8ου μήνα δεν θα πρέπει
31

9ος μήνας εγκυμοσύνης

01

1.

. Το έμβρυο

Σε ορισμένες

αυξάνει το βάρος του

περιπτώσεις

σε όλη τη διάρκεια του

μπορεί να διαρκεί

9ου μήνα. Έχει

και περισσότερο

καταλάβει πλέον όλη

ή λιγότερο. Το

την κοιλότητα

μεγαλύτερο χρονικό

της μήτρας και σε

διάστημα αφορά

περισσότερο από 96%

στην διαστολή του

των περιπτώσεων είναι

τραχήλου. Δηλαδή

γυρισμένο με το κεφάλι

η μήτρα μέσω των

προς τα κάτω. Πλέον,

ρυθμικών συστολών

το αναπνευστικό

της, ανοίγει σταδιακά

σύστημα του εμβρύου

στο κατώτερο μέρος

θεωρείται αρκετά

της (τράχηλος),

ώριμο ώστε ο τοκετός

προκειμένου να

να μπορεί να εξελιχθεί

δημιουργηθεί μια

ανά πάσα στιγμή μέσα

δίοδος δια μέσω της

στον 9ο μήνα.

οποίας θα περάσει το

2.

νεογνό. Ο τοκετός στις

Ο τοκετός διαρκεί

κατά μέσον όρο

πρωτότοκες διαρκεί

περίπου 6-8 ώρες.

πολύ περισσότερο από

02

ότι στις δευτερότοκες.
32
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τοκετός

Πότε θα ξεκινήσετε για το μαιευτήριο
Tα προειδοποιητικά μηνύματα

Σημασία έχει να αποκτήσει ο πόνος σας συνέχεια.

Δεν αποκλείεται να έχετε και αίμα. Όταν είναι λίγο, είναι φυσιολογικό και λέγεται

που θα σας οδηγήσουν στο

Να έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

show. Πρόκειται για τη βλέννα με αίμα, η οποία συνοδεύει τη διαστολή του τραχήλου

μαιευτήριο είναι οι πόνοι ή η

ανεξάρτητα από την έντασή του. Όταν,

και την αποκόλληση των υμένων. Το αίμα, ακόμα και αν είναι λίγο, μπορεί να σας φανεί

ρήξη του αμνιακού σάκου

δηλαδή, οι συσπάσεις της μήτρας γίνουν ρυθμικές,

πολύ μέσα στα νερά. Αν δείτε πολύ αίμα, έχετε έντονο πόνο και η κοιλιά σας

ή ο συνδυασμός και των δύο.

σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η διεργασία του

δεν χαλαρώνει, αλλά είναι συνέχεια σκληρή (το φυσιολογικό στη διάρκεια

Από το σπίτι θα φύγετε,

τοκετού. Οπωσδήποτε, ο χρόνος της αναχώρησης

των συστολών είναι να σκληραίνει και να χαλαρώνει), τότε πάλι πρέπει να

όταν οι πόνοι αποκτήσουν

θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, όπως

βιαστείτε, αλλά όχι να πανικοβληθείτε.

συχνότητα, ένταση και

από την απόσταση έως την κλινική, την ώρα και

διάρκεια. Μπορεί να πονάτε

την κυκλοφορία στους δρόμους ή τη δυνατότητα

Όλα αυτά τα συμπτώματα -πόνοι, σπασμένα νερά, αίμα- πρέπει να σας στείλουν

ανά πεντάλεπτο, ανά τρίλεπτο

να εντοπίσετε εύκολα το σύντροφο σας.

αμέσως στο μαιευτήριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα προλάβετε να κάνετε

και το διάστημα αυτό να σας
φαίνεται αιώνας, αλλά στην

Ωστόσο, είναι πιθανό να μην έχετε πόνους, αλλά

καταργεί τον αυτοέλεγχο και προκαλεί διαρροές στην πολύτιμη ενέργειά σας.

πραγματικότητα η διάρκεια

να “σπάσουν τα νερά”. Αυτό σημαίνει ότι έχει

Αν ξεκινήσετε από μακριά, για παράδειγμα, από μια επαρχιακή πόλη και δεν

του πόνου να είναι μικρή.

σπάσει ο αμνιακός σάκος και φεύγει όση

προλαβαίνετε να φτάσετε εγκαίρως στο μαιευτήριο όπου είναι ο γιατρός σας -γιατί

Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι ο

ποσότητα υγρού υπάρχει ανάμεσα στον τράχηλο

έχετε πόνους ανά ένα ή δύο λεπτά και αισθάνεστε “μπούκωμα” από κάτω- πηγαίνετε

πόνος είναι ατέλειωτος, γιατί

της μήτρας και το κεφάλι του παιδιού.

στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

κρατάτε τον απόηχό του στη

34

και ένα γρήγορο ντους. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην τα χάσετε. Ο πανικός

Αν το κεφάλι είναι πολύ ψηλά, θα τρέξει πολύ,

μέση σας.

αν είναι χαμηλά θα διαφύγει λίγο. Βάζοντας μια

Στο μαιευτήριο θα πάτε

σερβιέτα και βλέποντας ότι έχει μουσκέψει, θα

ανάλογα με τη συχνότητα

καταλάβετε ότι πράγματι έχουν σπάσει τα νερά.

ή την ένταση των πόνων

Αν είναι καθαρά, δεν υπάρχει λόγος να

και μετά από συνεννόηση

πανικοβληθείτε. Αν έχουν χρώμα ροζ, σημαίνει

με τον γυναικολόγο σας

πως έχει σπάσει κάποιο μικρό αγγείο στον

και την μαία σας. Σημασία

τράχηλο, αλλά και πάλι δεν χρειάζεται να

έχει να αποκτήσει ο πόνος σας

ανησυχείτε. Αν είναι γκριζοπράσινα, θα πρέπει

συνέχεια.

ίσως να βιαστείτε περισσότερο.
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Στάδια τοκετού

Ο φυσιολογικός τοκετός παρουσιάζει 3 στάδια

Α

διαστολή του τραχήλου

Πρώτο στάδιο τοκετού
Αρχικά οι ρυθμικές συστολές της μήτρας προκαλούν τη σταδιακή διαστολή του

Β

κάθοδος του εμβρύου

Γ

έξοδος του πλακούντα

Δεύτερο στάδιο τοκετού

όπου εάν είναι εφικτό,θα προταθεί από το

Το έμβρυο σε κάθε συστολή της

γιατρό να το τραβήξει η ίδια η μητέρα και

τραχήλου της μήτρας κάτι που συνήθως διαρκεί αρκετές ώρες. Η ένταση και η συχνότητα

μήτρας κατεβαίνει δια μέσω του τραχήλου

να το κρατήσει στην αγκαλιά της. Ο ιατρός

των συστολών δεν είναι η ίδια συνεχώς.

της μήτρας. Προκαλείται στην έγκυο

ή η μαία θα απολινώσει και θα κόψει τον

Αρχικά η ένταση των συστολών είναι χαμηλή, όπως επίσης και ο πόνος που αισθάνεται η

έντονο αίσθημα εξώθησης. Η γυναίκα

ομφάλιο λώρο

γυναίκα. Η συχνότητα των συστολών είναι επίσης μικρή (περίπου 1 συστολή κάθε 5 με

σε κάθε συστολή της μήτρας, δηλαδή σε

7 λεπτά). Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου 12 με 14 ώρες. Σταδιακά οι συστολές της

κάθε πόνο (που τώρα εμφανίζεται κάθε 1

μήτρας γίνονται ολοένα και συχνότερες και περισσότερο έντονες, ενώ αυτό έχει αποτέλεσμα

με 2 λεπτά) παρουσιάζει έντονη επιθυμία

την ταχύτερη διαστολή του τραχήλου.

να σφιχτεί και να γεννήσει τελικά το

η μήτρα πραγματοποιεί νέες συστολές, με

Τελικά το 1ο στάδιο ολοκληρώνεται με την πλήρη διαστολή του τραχήλου της μήτρας

έμβρυο.

αποτέλεσμα την έξοδο του πλακούντα και

και τη σταδιακή μετάβαση στο 2ο στάδιο που περιλαμβάνει την κάθοδο του εμβρύου.

Το κεφαλάκι του εμβρύου καταλήγει

των διαφόρων υμένων που περιβάλλουν

τελικά στο άνοιγμα των χειλέων του

το έμβρυο όταν αυτό βρίσκεται μέσα στη

αιδοίου. Με 1-2 εξωθήσεις της μητέρας

μήτρα.

κάτω από τις οδηγίες του ιατρού ή της

Όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός, ο ιατρός θα

μαίας γεννιέται το αρχικά το κεφάλι.

ελέγξει την μήτρα και θα αποκαταστήσει με

Στη συνέχεια θα γεννηθούν οι ώμοι του

ράμματα τυχόν βλάβες και ρήξεις.

Τρίτο στάδιο τοκετού
Λίγο μετά τον τοκετό του νεογνού

εμβρύου και τελικά όλο το νεογνό, όπου
36
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Χαλάρωση - αναπνοές
Αναπνοές

Η υψηλή θωρακική αναπνοή

Η κοιλιακή αναπνοή

Ίσως πιστεύετε ότι οι αναπνοές δεν σας χρειάζονται εάν έχετε σκοπό να κάνετε
επισκληρίδιο αναισθησία.

Ακουμπήστε τις παλάμες σας στον
από

την

Ξεκινάμε τις αναπνοές εισπνέοντας

Θα πρέπει να μάθετε τότε ότι οι αναπνοές δεν χρησιμοποιούνται μόνο κατά την ώρα του

θώρακά σας, εισπνεύστε

από την μύτη και

εκπνέοντας

από

τοκετού αλλά και έως ότου να πάτε στο μαιευτήριο. Στο χρονικό διάστημα που θα

μύτη και εκπνεύστε από το στόμα.

το στόμα. Ακουμπήστε τις παλάμες

μεσολαβήσει θα πρέπει να αναπνέετε σωστά
έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την σωστή
οξυγόνωση του εμβρύου, την δική σας
σωστή αυτοσυγκέντρωση στον ρυθμό της
αναπνοής ώσπου να περάσει ο πόνος , και
την συσσώρευση δυνάμεων του οργανισμού
σας για την ώρα του τοκετού.
Την θωρακική και την κοιλιακή αναπνοή
θα την χρησιμοποιήσετε και κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης σας σε καταστάσεις
άγχους, αϋπνίας, φόβου κ.α.

Πριν εφαρμόσετε μια
τεχνική χαλάρωσης βρείτε

Η θωρακική αναπνοή

ένα ήσυχο μέρος που να
είναι καλά αερισμένο.

Ξεκινάμε τις αναπνοές

μοιάζει σαν το τέλος ενός

Ξαπλώστε ή καθίστε

εισπνέοντας από την μύτη και

αναστεναγμού.

σε μια άνετη καρέκλα,

εκπνέοντας από το στόμα.

Οι βαθιές αναπνοές επιδρούν

φροντίστε να ξεσφίξετε

Οι αναπνοές αυτές πρέπει να είναι

σας στην κοιλιά σας -

Με κάθε εισπνοή αισθάνεστε

ηρεμιστικά και είναι ιδανικές

τα ρούχα σας, και να μην

γρήγορες και πλούσιες.

εισπνοή αισθάνεστε την κοιλιά

το κατώτερο μέρος των

για την αρχή και το τέλος των

σας ενοχλήσει τίποτα

Νιώστε να ανασηκώνετε και να

να σπρώχνει τις παλάμες σας προς τα

πνευμόνων να γεμίζει με

συστολών.

Βάλτε λίγες σταγόνες

διευρύνετε το στήθος σας και το άνω

έξω και με κάθε εκπνοή χαλαρώνει και

αέρα ενώ το κάτω μέρος των

από ένα αιθέριο έλαιο σε

μέρος των πνευμόνων σας με κάθε

επανέρχεται στην αρχική της θέση.

πλευρών φουσκώνει προ τα

μία αρωματική λυχνία

εισπνοή.

Η κοιλιακή αναπνοή θα σας βοηθήσει

έξω και πάνω.

για να αρωματίσετε

Ακουμπήστε τις παλάμες σας

ευχάριστα τον χώρο, να

ίσως χρειαστείτε να πάρετε μια βαθιά

σας

στα πλευρά σας και νιώστε

βάλετε απαλή χαλαρωτική

αναπνοή (θωρακική).

κοιλιακά όργανα, οξυγονώνει σωστά

τα κινούνται προς τα έξω την

μουσική. Αφιερώστε

στιγμή που εισπνέετε.

τουλάχιστον 10- 15’ για

όταν

Είναι μια αναπνοή που

να κάνετε την άσκηση.

κορύφωσή της.
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Μετά από 10 τέτοιες αναπνοές

Αυτή η αναπνοή χρησιμοποιείται
η

συστολή

βρίσκεται

στην

με

κάθε
σας

σε όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης
γιατί

γυμνάζει

τα

εσωτερικά

τον οργανισμό σας και το

έμβρυο

και προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση
σε καταστάσεις άγχους και αυπνίας.

39

Τί να έχετε μαζί σας στο μαιευτήριο

ΡΟΥΧΑ
Ρουχαλάκια για το

PURELAN

μωρό και για εσάς κατά

Κρέμα Θηλής

την έξοδο σας από το

για το στήθος

μαιευτήριο

της MEDELA

ΘΗΛΕΣ
Προστατευτικά θηλών
κοχύλια

ΠΑΝΑΚΙΑ
Πανάκια καθαρισμού για
το μωρό σας

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Επιθέματα για το στήθος

BABY OIL
ή αμυγδαλέλαιο
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ΠΕΤΣΕΤΕΣ
Δύο πετσετάκια
προσώπου
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Τί πρέπει να έχετε στο σπίτι για το βρέφος

Προαιρετικός Εξοπλισμός

THE BIG V
ειδικό μαξιλάρι θηλασμού

1.

Φυσιολογικά οράκια

2.

Καθαρό οινόπνευμα 70%

3.

Ενυδατική σώματος

4.

Κρέμα σώματος

5.

Αποστειρωμένες γάζες (μικρές)

6.

Πάνες

7.

Μπιμπερό

8.

Αποστειρωτή ( Προαιρετικά )

9.

Ψαλιδάκι ή νυχοκόπτης νυχιών

Για το Μαιευτήριο αλλά και για το σπίτι, θα σας
βοηθήσει πολύ το ειδικό μαξιλάρι του θηλασμού
the BIG V το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε για να
ακουμπάτε την μέση σας και το μωρό σας έτσι ώστε

BREAST SOOTHER
ειδικά επιθέματα στήθους
Για το Μαιευτήριο θα σας βοηθήσουν πολύ
τα ειδικά επιθέματα στήθους Breast Soother
τα οποία καταπραΰνουν τους ευαίσθητους και
επώδυνους μαστούς και βοηθούν πολύ τον
θηλασμό διευκολύνοντας την ροή του γάλακτος
και ανακουφίζοντας από το οίδημα ( το πέτρωμα

10. Βούρτσα μαλλιών ειδική για βρέφη

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Για την δήλωση γέννησης του μωρού σας χρειάζονται

Για το σπίτι καλό θα ήταν

11. Σαμπουάν αφρόλουτρο για βρέφη

ο ένας γονιός υποχρεωτικά με τις δύο ταυτότητες

να προμηθευτείτε ζώνη

των γονέων πρωτότυπα και 2 φωτοτυπίες και την

για να την φοράτε κάποιες

ληξιαρχική πράξη του γάμου. (ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ) και

ώρες της ημέρας και μία

πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

φυτική συσφικτική και

Η δήλωση γίνεται μετά από 24 ώρες από την γέννηση

αντικυτταριδική κρέμα

και το αργότερο σε 10 ημέρες.

για το σώμα!

Καλό θα ήταν να δηλώσετε το μωρό σας μια μέρα μετά
την γέννηση του.
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θηλασμός

Η παλιά άποψη ότι
αφήνουμε το μωρό
μόνο 3 λεπτά την
πρώτη μέρα για να
μην πληγωθεί το
στήθος πλέον δεν
ισχύει.

θα σας ενημερώσει και ο

τα αλλάζετε συχνά στην

παιδίατρός σας όταν πάτε

διάρκεια της ημέρας.

σπίτι σας.

Το στήθος πληγώνεται

Μετά, πιέστε λίγο γύρω

πλένετε κάντε απαλές κυκλικές

επειδή το μωρό δεν το

από την θηλή έτσι ώστε

κινήσεις στο στήθος (μασάζ)

πιάνει σωστά την θηλή ή

να βγουν 2-3 σταγόνες

για να ρέει το γάλα εύκολα.

επειδή δεν το βγάζουμε

από το πρωτόγαλα που

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι

σωστά από το στήθος όταν

έχετε και απλώστε το

Κάθε θηλασμός θα
πρέπει να ξεκινάει
με εκείνον τον
μαστό που στο
προηγούμενο
γεύμα είχε δοθεί
τελευταίος έτσι
ώστε να αποτραπεί
η υπερφόρτωσή
τους.

όσο πιο συχνά και πιο πολύ

τελειώσει ο θηλασμός ή

πάνω στην θηλή σας.

Τις πρώτες 3-5 ημέρες

θηλάζετε το μωρό σας, τόσο

επειδή το αφήνουμε να

Αυτό θα προστατέψει

δεν έχετε γάλα αλλά πύαρ

περισσότερο γάλα θα έχετε! Γι’

κοιμηθεί πάνω στο στήθος.

το στήθος σας από

(το πρωτόγαλα) το οποίο

αυτό ξεκινήστε τον θηλασμό

Τα μεσοδιαστήματα

πιθανόν τραυματισμούς

είναι πάρα πολύ θρεπτικό

αφήνοντας το μωρό στο

ανάμεσα στα γεύματα

και μολύνσεις. Είναι ένας

για το μωρό σας και καλό

στήθος αρκετή ώρα : έως

κυμαίνονται από 2-4,5

προληπτικός και φυσικός

είναι να το θηλάζετε από

και 10 λεπτά την πρώτη και

ώρες περίπου ανάλογα με

τρόπος αντιμετώπισης της

την πρώτη μέρα και όχι να

Ο θηλασμός της πρώτης μέρας δεν θα

δεύτερη μέρα είναι αρκετά και

το πόσο καλά έχει φάει

κατάστασης αυτής που

περιμένετε μέχρι να κατέβει

πρέπει να σας προκαλέσει άγχος γιατί

μετά αυξάνετε την διάρκεια στα

το μωρό στο τελευταίο

συμβαίνει πολύ συχνά ( ο

το γάλα. Το γάλα θα

δεν θα πρέπει να σας ενδιαφέρει να φάει

15-20 λεπτά στο κάθε στήθος.

του γεύμα. Μερικά μωρά

τραυματισμός της θηλής),

κατέβει μετά το 3ο 24ωρο

το μωρό, αλλά να γίνει η πρώτη επαφή,

Μετά το θηλασμό στηρίξτε το

μπορεί να κοιμούνται και

ιδίως αν το μωρό σας

και εφόσον έχετε αρχίσει

η πρώτη γνωριμία μεταξύ εσάς και του

μωρό στον ώμο σας για 10-15’

για 4-6 ώρες συνεχόμενα

θηλάζει λαίμαργα. Μετά

τον θηλασμό άμεσα.

μωρού σας. Μην δίνεται σημασία στο αν

έτσι ώστε να ρευτεί και μετά

μετά από ένα πολύ

από αυτήν την διαδικασία

το μωρό θα πιάσει την θηλή σας για να

βάλτε το στο κουνάκι του στο

χορταστικό γεύμα!

απλώστε στις θηλές σας

φάει ή όχι (α και το πιο πιθανό είναι ότι θα

πλάι ή ανάσκελα με το κεφάλι

την πιάσει), σημασία έχει να γίνει αυτή η

στο πλάι.

Χρήσιμες οδηγίες
για την τεχνική του
θηλασμού
Ο θηλασμός μπορεί και, καλό
θα ήταν, να αρχίσει από την
πρώτη μέρα της γέννησης του
μωρού σας (συνήθως αρχίζει
μεταξύ της 6ης με 12ης ώρας)
ή αν είναι εφικτό και από
την πρώτη ώρα.. Έρευνες
υποστηρίζουν ότι την πρώτη
μέρα το ένστικτο του θηλασμού
είναι πιο έντονο, οπότε γιατί να
μην εκμεταλλευτείτε αυτό το
γεγονός;

Πριν από κάθε θηλασμό
πρέπει να πλένετε τα
χέρια σας και το στήθος
σας πολύ καλά με ζεστό
νερό και σαπούνι ή
με σκέτο νερό. Ενώ το

Αν το μωρό σας αυξάνει

Μετά το θηλασμό,
χρήσιμο θα ήταν να
ξεπλένετε πάλι λίγο
το στήθος σας

ειδική αλοιφή από λανολίνη

το βάρος του κατά 150

π.χ. purelan. Μην ξεχνάτε

επαφή! Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους

gr και άνω την εβδομάδα,

ποτέ να χρησιμοποιείτε

σιγά-σιγά!

τότε το μητρικό γάλα το

επιθέματα μέσα από το

καλύπτει. Φυσικά, για αυτά

σουτιέν σας τα οποία θα
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Χρήσιμες οδηγίες
για την τεχνική του
θηλασμού

γαλακτοφόροι πόροι και κατά συνέπεια η

Στάσεις
θηλασμού

ίδια περιοχή του αδένα του στήθους.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η περιοχή

Αν το στήθος σας
αρχίσει να βαραίνει
ή να πετρώνει μην
πανικοβληθείτε,

Οι διαφορετικές στάσεις και η
σημασία τους

Το σημαντικότερο από όλα είναι
να μην έχετε άγχος κατά την
διάρκεια του θηλασμού, να είστε
ήρεμη και γεμάτη από θετικά
συναισθήματα.

ένα στήθος που αδειάζει σωστά

θηλασμού, υπάρχουν άλλες δύο βασικές

των διαφόρων στάσεων θηλασμού είναι

δεν δημιουργεί πρόβλημα.

στάσεις θηλασμού, που κάθε γυναίκα πού

ένα επιπλέον μέτρο για την αύξηση της

Αυτό συμβαίνει συνήθως

θηλάζει θα έπρεπε να γνωρίζει:

παραγωγής γάλακτος από το στήθος.

την επόμενη μέρα θα έχετε

όταν είστε ξαπλωμένη στο

Ο θηλασμός, ειδικά κατά τις πρώτες

ήδη ανακουφιστεί εφόσον

κρεβάτι με το μωρό σας.

προσπάθειες χρειάζεται υπομονή - είναι

εφαρμόσετε τις οδηγίες που

μια διαδικασία την οποία πρέπει να την

ακολουθούν : Κατ’αρχήν,

τις παρακάτω στάσεις, θα

μάθετε και εσείς αλλά και το μωρό σας, να

θηλάζετε το μωρό σας πιο

αναφερθούμε σύντομα

είσαστε σίγουρη πάντως ότι θα την μάθετε!

συχνά και για περισσότερη

στη σημασία της συχνής

Να μην σφίγγετε ασφυκτικά το μωρό σας

ώρα! Πριν από κάθε θηλασμό

εναλλαγής τους.

πάνω σας, να είναι ντυμένο έτσι ώστε να

κάντε απαλό κυκλικό μασάζ

μην κρυώνει αλλά και να μην ζεσταίνεται

στο στήθος σας με ζεστό νερό

και να είναι καθαρό διαφορετικά θα νιώθει

από την περιφέρεια προς την

αδειάζει καλύτερα κατά το θηλασμό,

πληγωμένες

δυσφορία και θα κάνει τον θηλασμό πιο

θηλή, έτσι ώστε να ανοίξουν

είναι αυτή πού αντιστοιχεί στο πηγούνι του

διαφορετικών στάσεων θηλασμού, μπορεί

δύσκολο.Αν το μωρό σας λερωθεί, μην

οι γαλακτοφόροι αδένες,

μωρού σας. Αυτό γιατί σε αυτή την περιοχή

να έχει πολύ ανακουφιστικά αποτελέσματα,

το διακόπτετε για να του αλλάξετε πάνα,

να διευκολυνθεί η ροή του

η γλώσσα του μωρού, με τις κυματοειδείς

γιατί η θηλή δεν επιβαρύνεται μόνο στα ίδια

συνεχίστε να το θηλάζετε εκτός και αν

γάλακτος και έτσι, να θηλάσει

κινήσεις

τους

σημεία αλλά ομοιόμορφα γύρω - γύρω.

δείτε ότι είναι ανήσυχο και πιστεύετε ότι

το μωρό σας πιο εύκολα! Αν

γαλακτοφόρους πόρους.

οφείλετε στο ότι είναι λερωμένο. Μην

χρειαστεί, βγάλτε λίγο γάλα

κάθε

παίζει σημαντικό ρόλο να αλλάζετε συχνά

ξεχνάτε ότι ο συχνός θηλασμός,

με τα χέρια σας την ώρα του

γαλακτοφόρος πόρος

υπεύθυνος

τις στάσεις θηλασμού για να αδειάζει

εκτός από όλα τα χρήσιμα οφέλη που

μασάζ, ιδιαίτερα γύρω από

για τη μεταφορά του γάλακτος από μια

έχει για το μωρό, βοηθά να κατέβει

την θηλαία άλω, έτσι ώστε

συγκεκριμένη

το γάλα καθώς και την μήτρα να

να μαλακώσει και να πιάσει

στήθους.

συσπαστεί και να επανέλθει σταδιακά

το μωρό καλύτερα την θηλή

στην αρχική της θέση.
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το τρίτο 24ωρο και από

αυτή να δέχεται περισσότερα ερεθίσματα

Εκτός από την «κλασική» στάση

για να παράγει γάλα από ότι οι υπόλοιπες
και ο αδένας του στήθους να μη λειτουργεί
ομοιόμορφα. Έτσι,

η

συχνή

εναλλαγή

Η «πλευρική» και ο θηλασμός

Εά ν
έ χ ετ ε

Πριν περιγράψουμε

Η περιοχή του στήθους που

Όπως

της,

αδειάζει

ήδη

καλύτερα

και

θηλές,

η

εναλλαγή

των

Στην περίπτωση που έχετε πολύ γάλα,

αναφέραμε,

περιοχή

ή

ευαίσθητες

είναι
του

αδένα

ομοιόμορφα το στήθος σας.

του

Όταν λοιπόν κανείς θηλάζει μόνο σε μια
στάση, αδειάζουν πάντα καλύτερα οι ίδιοι
47

Η “πλευρική” στάση θηλασμού

Η “ξαπλωτή” στάση θηλασμού

Η στάση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στην αρχή και για μωρά που

Αυτή η στάση θηλασμού είναι πολύ χρήσιμη τη νύχτα, όπου δε χρειάζεται

είναι πολύ ζωηρά. Επίσης είναι πολύ καλή στάση για να ερεθίσετε το στήθος να παράγει

να σηκωθείτε για να θηλάσετε, ενώ στην περίπτωση που το μωρό σας κοιμάται

περισσότερο γάλα. Αυτό συμβαίνει γιατί η περιοχή που αδειάζει καλύτερα κατά αυτή τη

κοντά σας, μπορείτε να αποκοιμηθείτε αμέσως μετά τον θηλασμόσ.

στάση, είναι η πλάγια πλευρά του στήθους προς τη μασχάλη, η οποία περιλαμβάνει ένα

Παρακάτω περιγράφεται ο θηλασμός στο αριστερό στήθος.

πολύ μεγάλο μέρος του αδένα του στήθους.

Ξαπλώστε αναπαυτικά στην αριστερή πλευρά, με ένα μαξιλάρι κάτω από το

Για να βάλετε το μωρό σας να θηλάσει χρειάζεστε ένα αναπαυτικό κάθισμα και ένα
τουλάχιστον μαξιλάρι. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος θηλασμού για το αριστερό στήθος.
Κάτω από το αριστερό σας χέρι βάλτε ένα μαξιλάρι ώστε να στηρίζεστε καλά και να μην

κεφάλι.
Το μωρό σας είναι και αυτό ξαπλωμένο στο πλάι αντικριστά σε εσάς, σε στενή
επαφή με το σώμα σας, έτσι ώστε η κοιλίτσα του να αγγίζει την κοιλιά σας.

χρειάζεται να σηκώνετε το σωματάκι του μωρού σας. Πιάστε με το αριστερό σας χέρι τη

Το μωρό σας μπορείτε να το στηρίξετε, για να παραμείνει ξαπλωμένο στο πλάι,

βάση από το κεφαλάκι του μωρού σας, ώστε να το στηρίζετε καλά, ανάμεσα στο δείκτη και

με ένα μαξιλαράκι στην πλάτη ή εάν κάνετε μια πετσέτα ρολό και τη σπρώξετε

τον αντίχειρα, χωρίς να το κρατάτε πολύ σφιχτά. Ο δείκτης θα πρέπει να δείχνει προς το

ανάμεσα στην πλάτη του μωρού σας και το κρεβάτι.

αριστερό αυτί του μωρού. Τα υπόλοιπα δάχτυλα του αριστερού χεριού, στηρίζουν απαλά
την πλατούλα του μωρού σας. Προσέξτε τα δάχτυλά σας να μην αγγίζουν τα μάγουλα ή το
λαιμό του μωρού.
Φροντίστε τώρα, το σώμα του μωρού να στηρίζεται πάνω στον πήχη του αριστερού σας

Με το δεξί σας χέρι κρατάτε το στήθος, όπως περιγράψαμε και παραπάνω και
ερεθίζετε απαλά τα χείλη και τα μάγουλα του μωρού σας.
Όταν εκείνο ανοίξει καλά το στόμα του, το σπρώχνετε απαλά με το αριστερό
σας χέρι, προς το στήθος.

χεριού και τα ποδαράκια του μωρού σας να δείχνουν προς τα πίσω. Φέρτε το κοντά στην
αριστερή σας πλευρά έτσι ώστε το σωματάκι του, να έχει στενή επαφή με το σώμα σας. Με
το δεξί χέρι σας πιάστε το στήθος σας, (λαβή περίπου πέντε εκατοστά πίσω από τη θηλή,
με το χέρι σα μισοφέγγαρο). Ακουμπήστε τη θηλή σας απαλά στα χείλη ή στα μάγουλα του
μωρού και περιμένετε μέχρι να ανοίξει καλά το στόμα του.
σας χεριού και τα ποδαράκια του μωρού σας να δείχνουν προς τα πίσω. Φέρτε το κοντά
στην αριστερή σας πλευρά έτσι ώστε το σωματάκι του, να έχει στενή επαφή με το σώμα
σας. Με το δεξί χέρι σας πιάστε το στήθος σας, (λαβή περίπου πέντε εκατοστά πίσω από
τη θηλή, με το χέρι σα μισοφέγγαρο). Ακουμπήστε τη θηλή σας απαλά στα χείλη ή στα
μάγουλα του μωρού και περιμένετε μέχρι να ανοίξει καλά το στόμα του.
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Οι πρώτες μέρες της
ζωής του μωρού

Κολικοί του νεογνού

πρώτες
μέρες

Μπάνιο και περιποίηση αφαλού

1.

Οι κολικοί αφορούν το 1ο τρίμηνο

της ζωής και εμφανίζονται συνήθως κατά

απευθείας το ρόφημα αυτό, σε μικρές
δοσολογίες, για να το βοηθήσετε!

την 2η - 3η εβδομάδα της ζωής του.
Εκδηλώνονται με έντονη ανησυχία και

Ένα άλλο ρόφημα το οποίο μπορείτε να

κλάμα κυρίως τις απογευματινές ώρες.

πίνετε είναι ο συνδυασμός γλυκάνισου

Μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και κατά

με μαραθόσπορου (μάραθο). Ο μάραθος

και, για 2-3 ημέρες μετά έως ότου ξεραθεί η πληγούλα που αφήνει πέφτοντας, πρέπει να

την ώρα του γεύματος όπου το μωρό

έχει τις ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με

κάνετε το μπάνιο του σε τρεχούμενο νερό έτσι ώστε να μην βραχεί ο αφαλός του. Αν πάλι

σταματάει τον θηλασμό και συσπά τους

τον γλυκάνισο . Επίσης υποβοηθά στην

σας βραχεί, μην τρομάξετε, απλά στεγνώστε το με μία πετσέτα. Ταυτόχρονα μπορείτε να

μηρούς προς την κοιλία του αναζητώντας

απώλεια βάρους και στην μακροζωία!!!

λούσετε και το κεφάλι του.

ανακουφιστική θέση.

Και αυτό το ρόφημα μπορείτε να το

Τις πρώτες ημέρες της γέννησης του μωρού σας, μέχρι να πέσει ο αφαλός του

δίνετε απευθείας στο μωρό, πάντα σε

Ο αφαλός πέφτει μέσα σε ένα δεκαήμερο περίπου από την ημέρα της γέννησής του και
μέχρι να πέσει, δεν πρέπει να βάλετε το βρέφος μέσα σε μπανιέρα με νερό αλλά, όπως

2.

ανάφερα παραπάνω, σε τρεχούμενο νερό.

διατροφή σας όσο καιρό θηλάζετε,

από κολικούς. Ένα μωρό που θηλάζει

Αφού πέσει ο αφαλός, θα παρατηρήσετε ότι έχει μείνει μια πληγούλα η οποία θα επουλωθεί

μπορείτε να πίνετε συχνά ένα ρόφημα

δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο

στις επόμενες 4-5 ημέρες. Συνεχίζετε το μπάνιο του μωρού σε τρεχούμενο νερό έως ότου

από χαμομήλι,τίλιο και γλυκάνισο

από το μητρικό γάλα, τα ροφήματα

κλείσει και αυτή η πληγούλα. Εάν δείτε ότι ο αφαλός του μυρίζει, εκκρίνει πύων ή αίμα, ή

μαζί όπου, παίρνοντάς το από εσάς μέσω

αυτά είναι απλά μια μικρή βοήθεια για το

κοκκινίσει, ενημερώστε τον παιδίατρό σας.

του θηλασμού, λειτουργεί ευεργετικά και

συγκεκριμένο πρόβλημα ( τους κολικούς).

Εκτός από το να προσέχετε την

μικρές δοσολογίες και εφόσον υποφέρει

για το παιδί σας! Το τήλιο είναι γνωστό

01. Αφού σκουπίσετε το μωρό με την πετσέτα θα βάλετε κρέμα στις πτυχές που κάνει το

για τις ηρεμιστικές και χαλαρωτικές του

Όταν το μωρό σας υποφέρει από κολικούς

δέρμα ανάμεσα στα ποδαράκια του και στο ποπό του.

ιδιότητες και ο γλυκάνισος είναι ένα από

μπορείτε να το τοποθετήσετε μπρούμυτα

τα κυριότερα βότανα κατά των αερίων,

πάνω στα πόδια σας και να του χαϊδεύετε

του τυμπανισμού και της διευκόλυνσης

την πλάτη του ή να του βάλετε ζεστά

της διαδικασίας της πέψης. Επίσης,

επιθέματα πάνω στην κοιλίτσα του!

2.

Μετά, θα περιποιηθείτε τον αφαλό του με μία γαζούλα ποτισμένη με άσπρο οινόπνευμα
( 4-5 φορές την ημέρα)

διεγείρει την παραγωγή του γάλακτος

3.

Μπορείτε να περιποιηθείτε τα ματάκια του μωρού σας με γαζούλα αποστειρωμένη και
φυσιολογικό ορό.

4.

Μια φορά την ημέρα μπορείτε να βάζετε 1-2 ml φυσιολογικού ορού στην μυτούλα του
για να την διατηρείτε καθαρή.
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από τους μαστούς κατά τον θηλασμό
και, ενημερωτικά σας αναφέρω, ότι
βοηθά σε περιπτώσεις ανικανότητας και

Το μωρό σας πρέπει να έχει τουλάχιστον
μία κένωση την ημέρα.
Αν μια μέρα δεν ενεργηθεί, μπορείτε

σεξουαλικής ψυχρότητας!!! Όταν το μωρό

να του δώσετε λίγο χαμομήλι για να το

σας έχει κολικούς, μπορείτε να του δίνετε

βοηθήσετε!
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Το φαρμακείο του
μωρού
Για να είστε σίγουρη για παν
ενδεχόμενο, καλό είναι να έχετε
πάντα στο σπίτι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ένα μπουκάλι οινόπνευμα

Σωστές διατροφικές συνήθειες κατά το θηλασμό
Προτιμήστε
1.

Τα φαγητά σας να είναι κυρίως

Αποφύγετε
1.

Τα βαριά φαγητά με πολλά

βραστά ή ψητά και ελαφριά μαγειρευτά

καρυκεύματα, μπαχαρικά, κρεμμύδια,

φαγητά και να συνοδεύονται από βραστά

σκόρδα, τις πικάντικες σάλτσες, τα πολλά

λαχανικά όπως καρότα.

όσπρια, το κουνουπίδι και ό,τι ενοχλεί το

Ένα θερμόμετρο

πεπτικό σύστημα.

Χάρτινες μάσκες για να τις φοράτε σε περίπτωση που νιώθετε ότι έχετε κρυολογήσει

2.

Αμπούλες με ορό για τη μυτούλα του, όταν έχει κλείσει και δυσκολεύεται να αναπνεύσει

μοσχάρι πρέπει να το συμπεριλάβετε στις

Ένα αντιπυρετικό σε υγρή μορφή για βρέφη

τροφές πρώτης επιλογής!

Τα λίπη, τα γλυκά, τα μπισκότα, το
πολύ ψωμί, τα αναψυκτικά.

3.

3.

Δύο έως τρεις σύριγγες (χωρίς τη βελόνα), για να μετρήσετε ακριβώς την ποσότητα
κάποιου φαρμάκου που ίσως χρειαστεί να του δώσετε.

Η διατροφή σας κατά τη διάρκεια
του θηλασμού

Το κοτόπουλο, το ψάρι και το

Τρώτε συχνά σούπες και να πίνετε

2.

Τα τηγανιτά, τις πίτσες, σουβλάκια,

υγρά και χυμούς διότι βοηθούν στην

σάντουιτς που δεν έχουν καμία θρεπτική

παραγωγή του γάλακτος!

αξία.

4.

4

Συμπεριλάβετε στην διατροφή σας τα

ζυμαρικά, το ρύζι και τις βραστές πατάτες

Τις κονσέρβες, τα θαλασσινά, τα μύδια

και τα αλλαντικά.

για να έχετε ενέργεια!
Τώρα που θηλάζετε, θα πρέπει να έχετε υπ‘ οψην πως ότι τρώτε περνάει απευθείας

5

από το γάλα σας στο μωρό γι‘ αυτό, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτική με την διατροφή

06.

σας. Τα φαγητά σας θα πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και θρεπτικά

το πολύ έναν ελαφρύ καφέ την ημέρα

συστατικά!

πάντα μετά τον θηλασμό και αποφύγετε

Αν σας αρέσει ο καφές, πίνετε

οτιδήποτε άλλο περιέχει καφεΐνη.

Περιορίστε το αλάτι σε μικρές

ποσότητες.

6.

Πλύνετε και μαγειρέψτε πολύ καλά το
κρέας, τα ψάρια και τα λαχανικά.

Δεν χρειάζεται να υπερσιτίζεστε ούτε να τρώτε για δύο! Οι ανάγκες σας σε ενέργεια
αυξάνουν ημερησίως περίπου κατά 300 - 500 θερμίδες σε σχέση με πριν από την
εγκυμοσύνη ή 200-300 θερμίδες σε σχέση με όσες λαμβάνατε κατά τη διάρκεια αυτής. Το

7.

Πλύνετε τα χέρια σας πολύ καλά πριν
το μαγείρεμα.

ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί σε μεγάλη αύξηση της ποσότητας του φαγητού.
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Λίγα λόγια

ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Τη στιγμή που γεννιέται ένα μωρό,την ίδια
στιγμή γεννιέται και η μητέρα.
Η γυναίκα υπήρχε,αλλά όχι η μητέρα.

Επενδύσετε συναισθηματικά στο αγέννητο μωρό σας
Εξοικείωθείτε με τη μητρότητα ως ιδέα
Kάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική
Κάθε μωρό είναι και αυτό μοναδικό
Ενημέρωθείτε και αναζήτηστε βοήθεια

Από την στιγμή που φεύγετε από το μαιευτήριο
σταματάτε τα φάρμακα που παίρνατε και συνεχίζεται
μόνο σίδηρο και ασβέστιο εφόσον θηλάζετε και για όσο
καιρό θηλάζετε (εκτός αν έχετε διαφορετικές οδηγίες).
Αν πονάτε πάρτε ένα παυσίπονο. Συνήθως ένα Depon
θα σας βοηθήσει.
Προσπαθήστε να μην κουράζεστε για 40 ημέρες,
ασχοληθείτε μόνο με το μωρό και προτιμήστε τις
ελαφριές δουλειές του σπιτιού. Μην προσπαθήσετε να
τα κάνετε όλα μόνη σας, το μωρό θα απορροφήσει πολύ
από τον χρόνο σας και θα πρέπει να βρίσκεται τον χρόνο
για να ξεκουράζεστε. Ζητήστε βοήθεια από τους οικείους
σας και θα την έχετε!
Σε 40 ημέρες πρέπει να επισκεφθείτε το ιατρείο για να
σας εξετάσει ο γιατρός!
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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ΟδηγόςΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
Μαιευτήρας - Χειρούργος - Γυναικολόγος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
Μαιευτήρας - Χειρούργος - Γυναικολόγος
www.vergetis.net
vvergetis@gmail.com
ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ
Μαία - Ψυχοπροφυλάκτρια
Σύμβουλος θηλασμού
www.eleitho.info
maia@eleitho.info
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