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Πποβλημαηιζμοί γπλαηθώλ κε ρξόληα ξεπκαηηθά λνζήκαηα ζηελ
αλαπαξαγσγηθή ειηθία

•

Κύξην πξόβιεκα: ε έθβαζε ηεο λόζνπ

•

Δεπηεξεύνλ πξόβιεκα: Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο/εγθπκνζύλε, ηελ
πιεηνλόηεηα δελ απαζρνιεί (60%)

•

Οη πεξηζζόηεξνη ηαηξνί δελ ζπδεηνύλ ην ζέκα ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ

•

Πξνγξακκαηηζκόο εγθπκνζύλεο: αλεζπρία γηα δπλαηόηεηα ζύιιεςεο & θόβνη
πηζαλώλ αιιειεπηδξάζεσλ ζεξαπείαο θαη θπήκαηνο (εηδηθά ζε κε
πξνγξακκαηηζκέλεο θπήζεηο)

•

Πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζύλε …. θαιύηεξε πξνεηνηκαζία
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Πποβλημαηιζμοί γπλαηθώλ κε ρξόληα ξεπκαηηθά λνζήκαηα ζηελ
αλαπαξαγσγηθή ειηθία

•

Καηά ηελ εγθπκνζύλε

•

Αλεζπρία γηα ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο

•

Απζαίξεηε δηαθνπή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο – αλεζπρία επίδξαζεο θαξκάθσλ ζην
έκβξπν

•

Αλεζπρία γηα θίλδπλν ζλεζηγελώλ εκβξύσλ θαη επηπινθώλ γελλήζεσλ

•

Δηαθνπή ζεξαπείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έμαξζε λόζνπ (3ν ηξίκελν θαη ηνθεηό)

•

Μεηά ηνλ ηνθεηό

•

Ελεκέξσζε γηα πιενλεθηήκαηα ζειαζκνύ (πγεία λενγλνύ-ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο)

•

Πηζαλή έμαξζε λόζνπ θαηά ηελ ινρεία
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……. Αλαζηνιή ζειαζκνύ

Έιεγρνο ηεο λόζνπ πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εγθπκνζύλε
Η ελεξγόηεηα λόζνπ έρεη επίπησζε ζηε γνληκόηεηα
Ελεξγόηεηα λόζνπ  θαζπζηέξεζε ζύιιεςεο

Ππο εγκςμοζύνηρ

Καηά ηην εγκςμοζύνη

Έλεγσορ ηηρ νόζος ππιν και καηά ηην διάπκεια ηηρ κύηζηρ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε θαιύηεξεο πγείαο κεηέξαο θαη εκβξύνπ (θπξίσο
γηα κείσζε εκβξπηθώλ απνβνιώλ, πξόσξσλ ηνθεηώλ, ειιηπνβαξώλ λενγλώλ)

~50% ηων αζθενών με πεςμαηικά νοζήμαηα θα σπειαζθούν θεπαπεςηική
παπέμβαζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ ηνπο παξά ηελ αληίιεςε όηη ε λόζνο
κπνξεί λα βειηησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο

Επιλόσειερ εξάπζειρ ζςσνέρ (40% - 90%) ηων αζθενών εληόο κελόο
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