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Εβδομάδες 1 και 2
Οι δύο πρώτες εβδομάδες είναι εξαιρετικά συναρπαστικές και μυστηριακές για τις περισσότερες 

γυναίκες. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της εγκυμοσύνης και στην συνέχειαθα δοκιμά-
σετε τη χαρά της δημιουργίας ζωής.

Αυτός ο οδηγός θα σας προσφέρει ενημερωτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σας και το μωρό σας. Θα σας βοηθήσει 
να καταλάβετε τι πρέπει να περιμένετε ως μεταβολές στο σώμα σας καθώς το 
μωρό σας μεγαλώνει από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων ενδέχεται να μην νιώθετε καν ότι είστε έγκυος ακόμα! 
Πολλές γυναίκες βιώνουν λίγα. Οι εβδομάδες καταναλώνονται ως επί το πλείστον με τη διαδικασία 
της ωορρηξίας και την γονιμοποίηση. Το σώμα σας θα παράγει οιστρογόνα και προγεστερόνη σε 
ποικίλα ποσά για την προετοιμασία του σώματος για την ωορρηξία και την εμφύτευση του γονιμο-
ποιημένου ωαρίου στην μήτρα όπου θα παραμείνει για τις επόμενες 40 περίπου εβδομάδες.

Το ερώτημα που προκύπτει πιο συχνά είναι “Είμαι έγκυος;”
Το πότε έγινε η σύλληψη είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά στοιχεία των πρώτων δύο εβδομά-

δων της κύησης. Μπορείτε να συνεργαστείτε με τον γιατρό σας για να καθορίσει την εκτιμώμενη 
ημερομηνία σύλληψης του μωρού σας.

Έχει επικρατήσει να υπολογίζουμε την εγκυμοσύνη από την έναρξη της τε-
λευταίας περιόδου. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μία γυναίκα θεωρεί-
ται έγκυος και τις δύο εβδομάδες πριν την πραγματική σύλληψη. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τον υπολογισμό των 40 εβδομάδων για το σύνολο της εγκυμοσύ-
νης, αν και γενικά η εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 38 εβδομάδες από τη στιγμή 
της σύλληψης.

Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της σύλληψης, γι αυτό τον λόγο προτι-
μάται γενικά ο υπολογισμός με βάση την τελευταία εμφάνιση περιόδου. Έτσι υπολογίζουμε με έναν 
απλό μαθηματικό τύπο την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού που βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
το παιδί θα έρθει στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Το περίφημο κυκλάκι που έχουμε στα χέρια όλοι οι 
μαιευτήρες αποτυπώνει την εγκυμοσύνη κατά εβδομάδες και μας βοηθά γρήγορα και απλά να υπο-
λογίσουμε το πότε θα γίνονται όλες οι εξετάσεις της εγκυμοσύνης. 

Μια κοινή ανησυχία όλων των εγκύων γυναικών είναι η εμφάνιση των ραγάδων. Πρόσφατες με-
λέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν τρόποι να αποτραπεί η εμφάνιση ή η ελαχιστοποίηση της σοβαρό-
τητας των ραγάδων πριν εμφανιστούν χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες τοπικές κρέμες και 
λοσιόν.

Όλα τα νέα προϊόντα δρουν αυξάνοντας την ελαστικότητα του δέρματος και την πρόληψη του 
σχισίματος του κολλαγόνου του δέρματος ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση ή να ελαχιστοποιηθεί η 
σοβαρότητα των εμφανιζόμενων ραγάδων.

Μπορεί να βιώνετε μια ποικιλία διαφορετικών συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης. Για κάποιους γονείς είναι γεμάτες με προσδοκία σε συνδυασμό με το άγχος. Να θυμάστε ότι εί-
ναι απόλυτα φυσιολογικό να είστε ανήσυχοι σχετικά με τις αλλαγές που ένα νέο μωρό θα φέρει στην 
ζωή σας.

Αν και είναι δύσκολο να μην αισθάνεστε κάποια πίεση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εί-
ναι απαραίτητο να εργάζεστε για να μειωθεί το άγχος σας όσο το δυνατόν περισσότερο τις πρώ-
τες εβδομάδες της κύησης. Αφιερώστε κάποιο χρόνο για να αναλογιστείτε σχετικά με όλες τις πτυ-



- 3 -

χές της νέας ζωή σας κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της εγκυμοσύνης είναι απολύτως 

απαραίτητο να υιοθετήσετε υγιεινές συνήθειες του τρόπου ζωής. Η σωστή δι-
ατροφή και άσκηση, καθώς και η ελαχιστοποίηση του στρες είναι όλα τα βασι-
κά συστατικά που βοηθούν για μια ευτυχισμένη και υγιή εγκυμοσύνη.

Αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να αρχίσετε τη λήψη συμπληρώματος κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου η οποία περιέχει τουλάχιστον 400 μικρογραμμάρια φυλλικού οξέος.Αυτό θα συμ-
βάλει στη στην σωστή ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα του μωρού σας.

Είναι επίσης σημαντικό κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της εγκυ-
μοσύνης να διακόψετε κάθε επιβλαβή συνήθεια που μπορεί να επηρεάσει την 
υγεία του αγέννητου παιδιού σας. Το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ βλά-
πτουν και τα δύο σε μια εγκυμοσύνη.

Κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο το μωρό σας να εί-
ναι μικρό για την ηλικία κύησης.Το κάπνισμα επηρεάζει επίσης την ικανότητα του σώματός σας να 
απορροφήσει το φολικό οξύ, το οποίο είναι απαραίτητο για την πρόληψη βλαβών του νευρικού σω-
λήνα. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής και τη γέννηση μωρών χαμη-
λού βάρους. Η κατάχρηση οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι εξίσου επιζήμια. 
Η κατάχρηση αλκοόλ έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο αποβολής και την πρόκληση ανωμαλιών 
στο έμβρυο. Η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ έχει συνδεθεί με καθυστέρηση της ανάπτυξης, τόσο πριν 
όσο και μετά τη γέννηση και δυσμορφίες στα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Ακόμη και μικρές ποσότητες κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες του εμβρύου, έτσι το καλύτερο είναι ότι αποφεύγουμε την κατα-
νάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ως μέτρο προφύλαξης. 

Εβδομάδα 3
Κατά την παρούσα χρονική στιγμή το μωρό σας είναι πολύ μικρό για να ανιχνευθεί με γυμνό μάτι, 

ακόμη κι αν αυξάνεται γρήγορα.
Το μωρό σας αποτελείται από μια σφαίρα κυττάρων που μπορούν να χωρέσουν στο κεφάλι μιας 

βελόνας. Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας της εγκυμοσύνης αμνιακό υγρό θα αρχίσει να 
αθροίζεται γύρω από τη σφαίρα των κυττάρων που περιλαμβάνει το έμβρυο. Αυτό συμβαίνει σε 
μια κοιλότητα που ονομάζεται αμνιακός σάκος. Το αμνιακό υγρό σαν μαξιλάρι θα προστατεύσει το 
μωρό σας κατά τη διάρκεια όλης της εγκυμοσύνης.

Ο πλακούντας δεν θα αναπτυχθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα αλλά το μωρό σας θα λάβει όλα 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται από εσάς.

Εβδομάδα 4
Το μωρό σας στις 4 εβδομάδες εξακολουθεί να είναι απίστευτα μικρό περίπου 1,5 έως 1 χιλιοστό. 

Το μωρό σας όμως σιγά-σιγά θα αρχίσει να αλλάζει από την τέταρτη εβδομάδα. Η αμνιακή κοιλό-
τητα και ο πλακούντας αρχίζουν να παίρνουν μορφή.

Ο πλακούντας όταν σχηματιστεί αποτελείται από δίκτυο αγγείων που βοηθά τη μεταφορά οξυγό-
νου και θρεπτικών ουσιών στο έμβρυο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στις 4 εβδομάδες, τα όρ-
γανα του μωρού σας θα αρχίσουν να αναπτύσσονται. Οι πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης θεω-
ρούνται μια κρίσιμη στιγμή της ανάπτυξης. Κάθε έκθεση σε βλαβερές ουσίες, κατά την τέταρτη εβδο-
μάδα της εγκυμοσύνης ή αργότερα κατά το πρώτο τρίμηνο είναι πιθανό να προκαλέσει ανατομικές 
βλάβες στο αναπτυσσόμενο έμβρυο σας.
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Είναι σημαντικό να αποφεύγετε την έκθεση σε πιθανούς ρύπους ή τοξικά 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας 
αν είστε εκτεθειμένες σε επικίνδυνες ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την ανάπτυξη του μωρού σας. Οι συνήθειές σας κατά τη διάρκεια αυτής ιδιαί-
τερα σημαντική στιγμή στη ζωή σας.

Μερικές γυναίκες αρχίζουν να αισθάνονται λίγο κουρασμένες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
στις 4 εβδομάδες, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένης της προσπάθειας που κάνει το σώμα 
σας για την υποστήριξη του μωρού σας. Πολλές γυναίκες παρομοιάζουν τα συμπτώματα με αυτά 
της εμμήνου ρύσεως συμπεριλαμβανομένης λίγης ναυτίας και ακόμη και μερικές κράμπες. Αφού δι-
απιστώσετε την εγκυμοσύνη είτε με τεστ από το φαρμακείο είτε με την μέτρηση της β-χοριακής γο-
ναδοτροπίνης αίματος επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Αυτός θα σας κατευθύνει για τις εξετάσεις 
οι οποίες πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου. Στο πρώτο ραντεβού θα ενημε-
ρωθείτε για την ευεργετική δράση του φυλλικού οξέος και θα ξεκινήσετε την λήψη του.

Γνωρίζατε ότι οι περιβαλλοντικοί ρύποι είναι εξίσου επιβλαβείς κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης; Είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις περιβαλλοντι-
κές τοξικές ουσίες και τους ρύπους που μπορεί να βλάψουν το έμβρυο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.

Μπορούν να επηρεάσουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη τα παρακάτω: μόλυβδος, υδράργυρος, τα φυτο-
φάρμακα και τα PCB. Τα PCB είναι μίγματα χημικών ενώσεων. Ορισμένες γυναίκες εκτίθενται σε ορι-
σμένα PCBs στην εργασία. Αν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται μια ποικιλία χημι-
κών ουσιών, θα πρέπει να απομακρυνθείτε από αυτό σε συνεννόηση με τον εργοδότη σας.

Εβδομάδα 5
Κατά τη διάρκεια της πέμπτης εβδομάδας εγκυμοσύνης το μωρό σας εξακολουθεί να είναι λίγο 

μεγαλύτερο από ένα χιλιοστό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μωρό σας είναι περίπου το μέγεθος 
ενός μικρού κόκκου ρυζιού! Ωστόσο,μεγαλώνει με πολλούς άλλους τρόπους. Τα ζωτικά όργανα θα 
συνεχίσουν να αναπτύσσονται μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της εγκυμοσύνης αρχίζουν να αναπτύσσονται το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, οι μυς, τα οστά και η καρδιά.Ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές που συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια της πέμπτη εβδομάδας είναι εκείνες της καρδιάς.

Εβδομάδα 6
Το μωρό σας μεγαλώνει! Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της εγκυμοσύνης o γιατρός σας θα με-

τρήσει το μωρό σας με ενδοκολπικό υπέρηχο.Το μωρό σας την 6η εβδομάδα μπορεί να είναι από 
2 έως 5 χιλιοστά. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη εβδομάδα! 
Θα ακούσετε για πρώτη φορά και την καρδιά του να χτυπά.Το μωρό σας σιγά- σιγά θα αρχίσει να 
ανταποκρίνεται σε αισθητήρια όργανα και θα αρχίσει να κινείται μόνο του τις επόμενες εβδομά-
δες.Η καρδιά του θα πρέπει τώρα να χτυπά με περίπου 110 με 180 παλμούς ανά λεπτό και το αίμα 
θα αρχίσει να κυκλοφορεί σε όλο το σώμα.

Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια αύξηση του σωματικού βάρους από την εβδομάδα αυτή. Βέβαια 
επειδή είναι πολύ συχνή και η ναυτία οι περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν σταθερότητα ή και 
μείωση, με σωστή διατροφή, του βάρους τους. Οι περισσότερες γυναίκες θα αποκτήσουν γενικά πε-
ρίπου 5 κιλά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Η μήτρα σας θα αλλάζει σε μέγεθος τώρα και 
καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.

Κηλίδες αίματος μπορεί να εμφανιστούν τις πρώτες εβδομάδες της κύησης. Συνήθως δεν χρειάζε-
ται να ανησυχείτε, ωστόσο θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό σας για να σας συμβουλεύσει.
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Μερικές γυναίκες μπορεί να παρουσιάσουν μια ασθένεια που ονομάζεται 
υπερέμεση. Αυτή είναι μια επιπλοκή της κύησης που χαρακτηρίζεται από ναυ-
τία και έμετο που σε κάποιες γυναίκες τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. 
Πιθανόν να χρειαστεί εισαγωγή σε νοσοκομείο, επειδή οι γυναίκες που πλήτ-
τονται από αυτό μπορεί να εμφανίσουν αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές ελλείψεις 
και μεγαλύτερη απώλεια βάρους από το κανονικό.

Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν ταχεία απώλεια βάρους,ταχυκαρδία, αδυναμία και συχνούς 
εμέτους. Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη, αν και ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η νεότερη ηλικία 
της μητέρας, η παχυσαρκία, οι παθήσεις του θυρεοειδή και η πρώτη εγκυμοσύνη είναι παράγοντες 
κινδύνου. Τυπικά η νοσηλεία συμβάλει στην αποκατάσταση υγρών που χάνετε μέσω εμετού και βο-
ηθούν στην αποκατάσταση των ηλεκτρολυτών. Ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει και άλλα θρεπτι-
κά συμπληρώματα βιταμινών. Εάν αντιμετωπιστεί δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για το μωρό σας.

Σε κάποιο στάδιο κατά την εγκυμοσύνη, η περιοχή γύρω από τις θηλές θα αρχίσει να σκουραίνει. 
Πιθανόν θα είστε σε θέση να ανιχνεύσετε ανεπαίσθητες αλλαγές στο σώμα σας.Τα παντελόνια σας 
μπορεί να αρχίσουν να ταιριάζουν λιγότερο άνετα γύρω από την μέση σας. Μπορείτε τώρα να αρ-
χίσετε να προμηθεύεστε ρούχα μητρότητας ή αν έχετε μεγαλύτερα νούμερα χρησιμοποιείστε τα.

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι θα πρέπει να τρώνε για δύο κατά την εγκυμο-
σύνη. Ρεαλιστικά μιλώντας, το σώμα σας δεν απαιτεί επιπλέον θερμίδες μέχρι 
περίπου το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, όταν θα πρέπει να καταναλώνει περί-
που 300 επιπλέον θερμίδες ανά ημέρα.

Θα παρατηρήσετε ότι αυξάνει την όρεξη σας πράγματι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το 
καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε το μωρό σας και να περιορίσετε 
την όρεξή σας είναι μίνι γεύματα την ημέρα, περίπου 5 στον αριθμό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
πραγματικά στην πρωινή αδιαθεσία, καθώς, είναι συχνά πολύ χειρότερη με άδειο στομάχι. Ξηροί 
καρποί, φρούτα, γιαούρτι και άλλα υγιεινά τρόφιμα δεν θα βοηθήσουν μόνο στην καταπολέμηση 
της όρεξης, αλλά θα δώσουν στο μωρό σας αναγκαία θρεπτικά συστατικά. θα βοηθήσουν επίσης 
την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, μια κοινή παρενέργεια της εγκυμοσύνης. Οι ίνες βοηθούν 
επίσης να αισθάνεστε πλήρης και βοηθούν τη λειτουργία του πεπτικού σωλήνα σας πιο ομαλά κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακριβώς κάτω φαίνεται έμβρυο 6 εβδομάδων και 3 ημερών.

Η καρδιακή λειτουργία έχει ήδη ξεκινήσει.
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Εβδομάδα 7
Κατά τη διάρκεια της 7 εβδομάδας της εγκυμοσύνης το μωρό σας θα αυξηθεί παρά πολύ, μέχρι 13 

mm σε μήκος! Τα χαρακτηριστικά του προσώπου γίνονται πιο εμφανή στο μωρό σας. Μπορεί να εί-
μαστε σε θέση υπερηχογραφικά να διακρίνουμε το στόμα του και ακόμη και τη γλώσσα. Κατά τη δι-
άρκεια της εβδομάδας τα μάτια του μωρού σας θα αρχίσουν να σχηματίζονται πλήρως, και τώρα 
έχουν αμφιβληστροειδή και φακό. Τα κυριότερα συστήματα μυών του σώματος συνεχίζουν να ανα-
πτύσσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, και το μωρό σας αρχίζει να παράγει το δικό του 
αίμα.Οι κινήσεις του μωρού σας θα είναι ασυντόνιστες αλλά να ξέρετε ότι αισθάνεται πολύ άνετα.

Αρχίζουν να σχηματίζονται τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών και τα 
δόντια αρχίζουν επίσης να διαμορφώνονται και λεπτές φλέβες να διαγράφο-
νται κάτω από το δέρμα. Το ήπαρ του μωρού σας εργάζεται επιμελώς για να 
ξεκινήσει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε σχετικά με τα ρούχα της μητρότητας. Ακόμα, σε γενικές γραμ-
μές οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να καταλάβουν της εγκυμοσύνης σας.Πριν το 
καταλάβετε η κοιλιά σας θα είναι τόσο μεγάλη έτσι ώστε τις τελευταίες εβδομάδες να μπορείτε να 
αισθάνεστε ακόμα και τα δάχτυλά του! 

Εβδομάδα 8
Από την 8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι 14 έως 20 χιλιοστά.Τα εγκεφαλικά κύτ-

ταρα αρχίζουν να ωριμάζουν οπότε σε λίγο θα εμφανιστούν οι πρώτες κινήσεις του. Τα σπλαχνι-
κά συστήματα βρίσκονται σε ταχύτατη ανάπτυξη παρότι το μωρό εξακολουθεί να είναι υπερβολι-
κά μικρό.

Αν και ακόμη δεν φαίνεται ξεκάθαρα στους άλλους ότι είστε έγκυος, πιθα-
νόν να έχετε μία ενόχληση γύρω από την μέση. Ενοχλήσεις χαμηλά στην πύε-
λο (λεκάνη) οφείλονται στην αύξηση μεγέθους της μήτρας. Οι ενοχλήσεις ψη-
λότερα στην κοιλιά δεν χρειάζεται να σας ανησυχούν ιδίως αν έχετε προβλή-
ματα με το έντερο.

Θα παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές του μαστού. Εκτός από κάποια ευαισθησία θα παρατηρήσε-
τε ότι τα στήθη σας είναι κάπως φουσκωμένα. Αν η ενόχληση είναι μεγάλη προμηθευτείτε μεγαλύ-
τερο στηθόδεσμο ή και ειδικά για την εγκυμοσύνη που διευκολύνουν και στον θηλασμό. Είναι νω-
ρίς βέβαια αλλά θα σας χρειαστούν έτσι κι αλλιώς. Η εύκολη κόπωση θα σας είναι κάπως ενοχλητική 
αλλά θα πρέπει να την αποδεχτείτε ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα της ημέρας. Η ναυτία θα 
υποχωρήσει περίπου την 14η εβδομάδα, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να την περιορίσετε.

Εβδομάδα 9
Από την 9η εβδομάδα εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι μεταξύ 22 και 30 mm. Αυτή την εβδομάδα 

οι περισσότερες από τις πτυχές της φυσικής δομής του μωρού σας, όπως το κεφάλι, τα χέρια, τα πό-
δια και ο κορμός είναι σχηματισμένα. Τα βλέφαρα του μωρού σας θα κλείσουν και δεν θα ανοίξουν 
ξανά μέχρι το μωρό σας να είναι περίπου 27 εβδομάδες. Το πρόσωπο του μωρού σας γίνεται όλο 
και πιο διακριτό κάθε μέρα, με το στόμα, τη μύτη και ρουθούνια να είναι  σαφώς ορατά. Συνήθως 
το φύλο του μωρού σας μπορεί να προσδιοριστεί με υπερηχογράφημα μεταξύ 18 και 20 εβδομάδων 
κύησης αν και η διακριτικότητα των υπερήχων είναι πλέον σε θέση να το αναδείξει πολύ νωρίτερα. 
Η μήτρα σας εξακολουθεί να αυξάνεται σε μέγεθος. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι αισθάνεστε πε-
ρισσότερο φουσκωμένες και κουρασμένες από ποτέ.

Μπορεί να παρατηρήσετε μια αύξηση του σωματικού βάρους, η οποία μπορεί 
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να σχετίζεται περισσότερο με την κατακράτηση υγρών. Ένα πράγμα που πρέ-
πει να αποφεύγετε να κάνετε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι να ζυγίζεστε 
κάθε μέρα.

Οι παροδικές μεταβολές του βάρους μπορεί να σας αποθαρρύνουν. Αν όμως είστε αποφασισμένες 
να ζυγίζεστε συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καλό είναι να το κάνετε μια φορά την εβδο-
μάδα κατά προτίμηση το πρωῒ. 

Εβδομάδα 10 
Το μωρό σας έχει μεγαλώσει αρκετά. Αρχίζει μία περίοδος γρήγορης ανάπτυξης του εμβρύου. Στις 

δέκα εβδομάδες το μωρό σας κινδυνεύει πλέον πολύ λιγότερο από τις εξωτερικές επιδράσεις το-
ξικών και άλλων παραγόντων άρα ο κίνδυνος για συγγενείς δυσπλασίες μειώνεται κατά πολύ. Οι 
συγγενείς δυσπλασίες συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων εβδομάδων της 
εγκυμοσύνης.

Ελπίζουμε ότι δεν ξεχνάτε να πίνετε κάθε ημέρα το φυλλικό (φολικό) οξύ, 
στοιχείο απαραίτητο για την αιμοποίηση στον άνθρωπο αλλά και για την σω-
στή ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Μετά από 10 εβδομάδες κύησης και κατά τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουμε να βλέπουμε κά-
ποιες αλλαγές στην εμφάνισή σας, η κοιλιά σας είναι λίγο πιο στρογγυλεμένη. Πριν τις 10 εβδομά-
δες οι περισσότεροι δεν θα καταλαβαίνουν ότι είστε έγκυος. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα αρχίσετε να 
ανακουφίζεστε από την πρωϊνή αδιαθεσία. Λίγη υπομονή ακόμη… 

Εβδομάδα 11
Το μικρό σας μεγαλώνει όλο και γρηγορότερα. Από την 11η εβδομάδα εγκυμοσύνης το μωρό σας 

είναι περίπου 4 εκατοστά! Το δέρμα του μωρού σας είναι πια σαν λεπτό διάφανο χαρτί, αλλά αργά 
γίνεται μια πολυεπίπεδη μεμβράνη και χάνει μεγάλο μέρος από τη διαφάνειά της. Την παρούσα χρο-
νική στιγμή το μικρό σας είναι σε θέση να ανοίξει και να κλείσει τις γροθιές του και θα αρχίσει να κι-
νείται πολύ έντονα.

Βρίσκεστε σχεδόν στο τέλος του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης σας, στις 11 εβδομάδες, αλλά 
και πάλι δεν μπορεί να φανεί ότι είστε έγκυος. Η μήτρα σας ακόμα βρίσκετε στο ύψος του ηβικού 
οστού. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενοχλήσεις που πιθανόν να είχατε τις προηγούμενες εβδομάδες 
στην κοιλιά σας δεν είχαν καμία  σχέση με την εγκυμοσύνη σας.

Μην ξεχάσετε την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του μωρού σας. Πρό-
κειται για μία πολύ σημαντική εξέταση η οποία γίνεται με υπερηχογράφημα. Τα 
τελευταία χρόνια συνδυάζεται με μέτρηση μίας πρωτεῒνης, τα αρχικά της οποί-
ας είναι PAPP-A. Μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για το μωρό σας. Εάν δεν 
την έχετε κάνει ακόμα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για να την προγραμ-
ματίσετε. 

Εβδομάδα 12 
Στις 12 εβδομάδες εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι περίπου 5,5 εκατοστά  και ζυγίζει λίγα γραμμά-

ρια! Θα εκπλαγείτε από τις αλλαγές που ξεκινούν την εβδομάδα που διανύετε. Τα γεννητικά όργανα 
του μωρού σας θα γίνουν ευκρινή. Εάν οι κινήσεις του το επιτρέπουν και η θέση του είναι κατάλλη-
λη μπορούμε να τα δούμε στον υπέρηχο. Ορμόνες αρχίζουν να παράγονται στο σώμα του μωρού 
σας και τα νευρικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό. Τα νεφρά του μωρού σας μπορεί 
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ακόμη και να παράγουν ούρα.
Η μήτρα σας θα εμφανιστεί στο ύψος της λεκάνης σας, και θα προβάλει πάνω από το ηβικό οστό 

για πρώτη φορά. Οποιεσδήποτε ενοχλήσεις είχατε ψηλότερα στην κοιλιά τις προηγούμενες εβδο-
μάδες σίγουρα δεν ήταν από την μήτρα. Στην αρχή της εγκυμοσύνης εάν έχετε κάποιο χρόνιο πρό-
βλημα με την λειτουργία του εντέρου θα πρέπι να το αναφέρετε στον γιατρό σας αλλά και στον γα-
στρεντερολόγο που σας παρακολουθεί. Η μήτρα θα εξακολουθήσει να αυξάνεται σε μέγεθος μέσα 
στην κοιλιά σας φτάνοντας στην βάση του στέρνου την 36η εβδομάδα.

Μπορεί να παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές του δέρματος κατά τη διάρκεια της κύησης την 12η 
εβδομάδα. Εάν έχετε πολλές φακίδες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να αρχίσουν να 
σκουραίνουν. Μερικές γυναίκες θα παρατηρήσουν μια σκουρόγχρωμη κάθετη γραμμή που διατρέ-
χει το μέσον της κοιλιάς τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το ίδιο θα συμβεί και στις θηλές 
του στήθους σας, θα αποκτήσουν σκούρο χρώμα. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε εναπόθεση μελα-
νίνης και είναι πιο έντονες σε γυναίκες με σκούρο δέρμα. Στα ανοικτά δέρματα είναι λιγότερο εμφα-
νή. Πρόκειται για μία φυσιολογική κατάσταση της εγκυμοσύνης που δεν αντιμετωπίζεται ούτε προ-
λαμβάνεται. Υποχωρεί από μόνη της σταδιακά μετά τον τοκετό. 

Εβδομάδα 13
Κατά την 13η εβδομάδα κύησης το μωρό σας ζυγίζει περίπου 23 γραμμάρια και είναι σε μήκος πε-

ρίπου 7 εκατοστά. Άν και είναι πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εβδομάδες εντούτοις 
εξακολουθεί να είναι πολύ μικρό. Μην ανησυχείτε, η μήτρα έχει πάρα πολύ χώρο για να 
επεκταθεί στην κοιλιακή σας χώρα. Μετά το τέλος της εβδομάδας αυτής, το μωρό σας 
θυμίζει ένα μικροσκοπικό άνθρωπο. Το κεφάλι του δείχνει μεγάλο αλλά το σώμα ανα-
πτύσσεται για να καλύψει την διαφορά.
Τα μάτια του αρχίζουν να κινούνται πιο έντονα ενώ και το ίδιο κάνει πολλές ασύντακτες 

κινήσεις. Το πάγκρεας του μωρού ξεκινά να παράγει ινσουλίνη η οποία είναι εξαιρετικά ση-
μαντική για την ρύθμιση του σακχάρου του αίματος αργότερα όταν γεννηθεί. Η αύξηση 
του μεγέθους της μήτρας θα σας φέρει κάποιους πόνους ή και δυσφορία και δεξιά αλλά και 
αριστερά κάτω χαμηλά. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Οι σύνδεσμοι που κρατούν την μήτρα στη θέση της αυξάνουν τώρα σε 
μήκος, όσο αυξάνεται η μήτρα, οπότε εσείς αυτό θα το νιώσετε σαν τρα-
βήγματα, ενοχλήσεις ή πόνο. Ο πόνος μπορεί να περιγραφεί είτε σαν 

μαχαιριά είτε σαν ενόχληση χαμηλά στην κοιλιά όταν 
σηκώνεστε όρθια ή όταν αλλάζετε θέση.

Εάν όμως ο πόνος συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως 
κράμπες, αιμορραγία ή έμετο τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
με τον γιατρό σας. Συνήθως ο πόνος των συνδέσμων διαρκεί πολύ 

λίγο έως λίγα λεπτά. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι όταν ση-
κώνεστε ή όταν αλλάζετε θέση οι κινήσεις σας να είναι αργές ώστε 
να αποφύγετε τον πόνο. 

Εβδομάδα 14
Το μωρό σας είναι 9 εκατοστά και ζυγίζει πιθανόν γύρω στα 

45 γραμμάρια. Κάθε μέρα της εβδομάδας της εγκυμο-
σύνης σας το μωρό σας μεγαλώνει όλο και 

περισσότερο αναλογικά. 
Κατά τη διάρκεια της εβδο-
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μάδας της εγκυμοσύνης 14 ο λαιμός του μωρού σας θα είναι μακρύς, και το πηγούνι θα αρχίσει να 
αυξάνεται επάνω από το στήθος. 

Όλες τις θρεπτικές ουσίες τις παίρνει πλέον από τον πλακούντα. Προσοχή 
λοιπόν στην διατροφή σας, περιορίστε τα συντηρητικά και αποφεύγετε την 
επαφή με χημικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δέρμα σας. Εάν χρησι-
μοποιείτε καλλυντικές κρέμες θα πρέπει να διακόψετε την χρήση τους.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, θα αρχίσετε να χρειάζεστε 300 με 500 θερμίδες περισ-
σότερες από αυτές που κανονικά θα έπρεπε να προσλάβετε, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανά-
πτυξη του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες γυναίκες θα καταναλώνουν 
κατά μέσο όρο μεταξύ 2000 και 2400 θερμίδες ημερησίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανά-
λογα με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητάς τους. Το νούμερο αυτό δεν είναι τόσο τραγικό όσο 
νομίζετε αν σκεφτείτε ότι ο βασικός μεταβολισμός ενήλικα ανθρώπου απαιτεί περίπου 1700 με 2000 
θερμίδες την ημέρα. Δεν είναι φοβερό να φάτε λίγο παγωτό ή ένα γλυκό αλλά μην το κάνετε καθη-
μερινή συνήθεια. 

Προτιμήστε στην διατροφή σας τροφές με πολυακόρεστα λιπαρά. Το ασβέ-
στιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θυμηθείτε 
ότι το πρήξιμο και η κατακράτηση νερού είναι αρκετά συνηθισμένη στην εγκυ-
μοσύνη, και μπορούν να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις του βάρους που δεν θα 
μπορείτε να τις δικαιολογήσετε με την διατροφή σας.

Επειδή το βάρος σας μεταβάλλεται κάθε εβδομάδα, δεν έχει νόημα να ζυγίζεστε καθημερινά. Αρκεί 
αυτό να γίνεται όταν επισκέπτεστε τον γιατρό σας. 

Εβδομάδα 15
Το μωρό σας είναι 11 εκατοστά περίπου και ζυγίζει 70 γραμμάρια. Το μωρό σας αυξάνεται με τα-

χείς ρυθμούς. Τα αιμοφόρα αγγεία διαγράφονται κάτω από το λεπτό σαν διάφανη μεμβράνη δέρμα 
του. Τα οστά του εξακολουθούν να σχηματίζονται.

Τα οστά στο σώμα του μωρού σας αρχίζουν επίσης να γίνονται πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης στις 15 εβδομάδες.

Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναπνοή από την μύτη λόγω οιδήματος του 
βλεννογόνου. Τα φάρμακα για τις ρινίτιδες και τα αντιϊσταμινικά χάπια απαγορεύονται στην εγκυ-
μοσύνη. Προτιμήστε πλύσεις με φυσιολογικό ορό (ο οποίος ουσιαστικά είναι αλατόνερο με πυκνό-
τητα ίδια με του ανθρώπινου αίματος).

Επίσης είστε πιο επιρρεπείς σε κρυολογήματα λόγω των μεταβολών που υφί-
σταται το ανοσοποιητικό τους σύστημα λόγω εγκυμοσύνης. Προφυλαχτείτε 
αποφεύγοντας την επαφή με κρυολογημένους ανθρώπους από το κοντινό πε-
ριβάλλον σας και μην συχνάζετε σε μέρη με πάρα πολύ κόσμο.

Ανοίγετε τα παράθυρα ώστε το σπίτι σας να αερίζετε πολύ τακτικά κάθε ημέρα. Αν φοβάστε μην 
κρυώσετε, ανοίξτε να αεριστεί το δωμάτιο αλλά μην μείνετε σε αυτό όσο το έχετε ανοικτό. Ο καλός 
αερισμός του απιτιού μειώνει τις εξάρσεις αλλεργίας από την οικιακή σκόνη και προστατεύει από 
τα κρυολογήματα. Επίσης θα σας γίνει συνήθειο οπότε θα το κάνετε και πιο εύκολα όταν θα έχετε 
το μωρό σας σπίτι.

Εβδομάδα 16 
Το μωρό σας είναι ακόμα μεγαλύτερο στις 16 εβδομάδες κύησης, είναι περίπου 12 εκατοστά σε 

ύψος και ζυγίζει περίπου 110 γραμμάρια.  Κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ των εβδομάδων 16 και 
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18 θα υποβληθείτε σε μία εξέταση που ονομάζεται Α-τεστ. Δεν συνηθίζεται πια να γίνεται αυτή η 
εξέταση.Αυτό αφορά την μέτρηση των επιπέδων 3 ορμονών στο αίμα σας και συνδυάζεται με υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι μία στατιστική ανάλυση που 
αφορά τον κίνδυνο το μωρό σας να πάσχει από κάποιο σύνδρομο που οφείλεται σε χρωμοσωμια-
κές ανωμαλίες. Το στατιστικό αποτέλεσμα της εξέτασης συγκρίνεται με το προϋπολογισμένο απο-
τέλεσμα που αφορά γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία της 
μέλλουσας μητέρας οπότε εδώ ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να υποβληθείτε σε αμνι-
οπαρακέντηση.

Μετά την ηλικία των 35 ετών υπάρχει η πιθανότητα να υποβληθείτε σε αμνιο-
παρακέντηση. Η αμνιοπαρακέντηση αντίθετα από ότι διαδίδεται είναι μία πολύ 
ασφαλής διαδικασία και τα ποσοστά αποβολής κατά την διαρκειά της ή και 2-3 
ημέρες αργότερα περίπου 0,5- 1 % είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Εβδομάδα 17
Το μωρό σας είναι 10 εκατοστά στις 17 εβδομάδες κύησης και ζυγίζει περίπου 150 γραμμάρια! Τα 

μωρά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 17 είναι τώρα πολύ κινητικά. Σε λίγο καιρό ο χόνδρος που 
αποτελεί τον σκελετό στο σώμα του μωρού σας αρχίζει να μετατρέπεται σε οστό. Μπορεί να αισθά-
νεστε την κίνηση του μωρού σας κατά διαστήματα. Το πρώτο αίσθημα κίνησης πολλές γυναίκες το 
αντιλαμβάνονται σαν ένα φτερούγισμα, σαν κάτι να στριφογυρίζει στην κοιλιά τους. Το αίσθημα 
ικανοποίησης και χαράς εκείνης της στιγμής είναι ανεκτίμητο.

Μερικές γυναίκες θα έχουν τα συμπτώματα του συνδρόμου του καρπιαίου 
σωλήνα, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Το σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από οίδημα, 
φλεγμονή, πόνο και μούδιασμα στα δάκτυλα ή τον καρπό. Πόνος και μούδια-
σμα στα δάχτυλα που σχετίζονται με το σύνδρομο αυτό είναι πραγματικά κοι-
νά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εν μέρει λόγω του οιδήματος από κατα-
κράτηση υγρών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Οι περισσότερες γυναίκες θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τριμήνου, όταν η κατακράτηση υγρών γίνεται συχνά πιο σοβαρή. Τα καλά νέα είναι ότι 
τα συμπτώματα της σύνδρομου καρπιαίου σωλήνα συνήθως υποχωρούν λίγες εβδομάδες μετά τον 
τοκετό. Πολλές γυναίκες νοιώθουν πόνο και δυσφορία τις βραδινές ώρες. Μερικά πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για να ανακουφίσετε τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- Χρησιμοποιήστε ένα εργονομικό πληκτρο-
λόγιο εάν εργάζεστε σε υπολογιστή.

- Χρησιμοποιήστε ένα περικάρπιο για να 
σταθεροποιεί τους καρπούς σας.

- Κάντε συχνά διαλείμματα για να τεντώσε-
τε τα χέρια σας.

- Μην ταλαιπωρείτε τα χέρια σας με έντο-
νες και επίπονες απασχολήσεις στην διάρκεια 
της ημέρας

Εάν ο πόνος και το μούδιασμα που σχετίζονται με το 
σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα γίνει σοβαρό σε σημείο 



- 11 -

που να διαταράξει τον ύπνο σας ή την εργασία σας ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστεί με την βοή-
θεια ειδικού νάρθηκα πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη Ορθοπεδικού. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνε-
ται η διαδικασία μέτρησης της καρδιακής συχνότητας σε έμβρυο 17 εβδομάδων. Διακρίνονται ο αυ-
χένας του και η σπονδυλική στήλη. Φυσικά και το κεφάλι του. Ακριβώς από πάνω του βρίσκεται το 
αμνιακό υγρό (φαίνεται μαύρο) που τον χωρίζει από τον πλακούντα.

Εβδομάδα 18
Στις 18 εβδομάδες εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι τώρα 15 εκατοστά και ζυγίζει 190 γραμμάρια! 

Τα προβλήματα ύπνου μπορεί να αρχίσουν να σας ταλαιπωρούν. Ένα από τα καλύτερα πράγμα-
τα που μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι να κοιμάστε από την αριστερή 
πλευρά σας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Αυτό θα βοηθήσει να αποτραπεί η πί-
εση της μήτρας πάνω στην κάτω κοίλη φλέβα. Η πίεση αυτή εμποδίζει την επιστροφή του φλεβικού 
αίματος από τα κάτω άκρα προς την καρδιά και το αποτέλεσμα είναι να αισθανθείτε έντονη τάση 
λιποθυμίας. Η θεραπεία είναι απλούστατη. Εάν είστε ανάσκελα και το αισθανθείτε γυρίστε αμέσως 
αριστερά. Ή ακόμα καλύτερα αποφύγετε την ύπτια θέση (ανάσκελα). Εάν θέλετε να είστε ανάσκελα 
να είστε τουλάχιστον ανασηκωμένη με μαξιλάρια στην πλάτη σας. Ένα μαξιλάρι κάτω από την κοι-
λιά όταν είστε σε πλάγια θέση θα σας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί συγκρατεί το βάρος της κοιλιάς και 
εσείς δεν νοιώθετε δυσφορία.    

Σε αυτή την ηλικία κύησης πλέον είναι σίγουρο ότι διακρίνεται σωστά το 
φύλο του εμβρύου. Μπορεί βέβαια να διακριθεί και πολύ νωρίτερα αλλά με κά-
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ποιο ποσοστό λάθους. Είναι επιλογή των γονέων εάν θέλουν να το μάθουν ή 
να περιμένουν τον τοκετό.

Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και η ευκρίνεια εικόνας που διαθέτουν “βλέπουν” το φύλο του 
παιδιού πολύ νωρίς. Εάν δεν επιθυμείτε να μάθετε το φύλο πριν τον τοκετό θα πρέπει να ενημερώ-
νετε τον χειριστή του υπερήχου κάθε φορά είτε είναι ο γιατρός σας είτε είναι ο χειριστής σε διαγνω-
στικό Κέντρο. Εάν πραγματικά δεν θέλετε να το μάθετε μην κοιτάτε την οθόνη του υπερήχου επίμο-
να. Και να μην ξέρεις κάτι καταλαβαίνεις...

Εβδομάδα 19
Το μωρό σας σε αυτή την εβδομάδα κύησης ζυγίζει περίπου 240 γραμμάρια και έχει ύψος περίπου 

15 εκατοστά. Το μωρό σας από αυτή την εβδομάδα έως τον τοκετό θα αυξηθεί περίπου 15 φορές 
σε μέγεθος. Το δέρμα του από την εβδομάδα αυτή θα καλυφθεί από μία λευκωπή κολλώδη ουσία 
η οποία το προστατεύει από το υγρό περιβάλλον στο οποίο ζει. Στην εβδομάδα αυτή αναπτύσσο-
νται τα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης, της οσμής 
και της αφής.

Η μήτρα σας πλέον βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ομφαλό σας. Θα παρατηρήσετε ότι το κα-
τώτερο τμήμα της κοιλιά σας είναι ευαίσθητο ή και επώδυνο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του με-
γέθους της μήτρας. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μετατοπίζεται το κέντρο βάρους του σώμα-
τός σας.

Θα πρέπει λοιπόν να είστε από εδώ και πέρα ιδιαίτερα προσεκτική όταν περ-
πατάτε και όταν μετακινείστε με σκάλες για να μην πέσετε. Ακόμα κι αν συμβεί 
αυτό μην τρομάξετε. Το μωρό είναι ασφαλές και το αμνιακό υγρό δρα σαν μα-
ξιλάρι που απορροφά τον κραδασμό. Θα πρέπει όμως να επικοινωνήσετε με 
τον γιατρό σας. Υπάρχει η πιθανότητα να έχετε χτυπήσει και να χρειάζεστε βο-
ήθεια.

Ένα άλλο σύμπτωμα που μπορεί να νοιώσετε είναι ζάλη ή τάση για λιποθυμία. Αυτό το αίσθημα 
γίνεται εντονώτερο όταν σηκώνεστε απότομα ή όταν αλλάζετε στάση. Η ορθοστατική υπόταση εί-
ναι συνηθισμένο φαινόμενο στην εγκυμοσύνη και έχει να κάνει με την απότομη μεταβολή της πίε-
σης του αίματος όταν αλλάζετε στάση.

Είναι δυνατόν η μήτρα σας να πιέσει λόγω του μεγέθους της τα μεγάλα αγγεία του σώματος, όπως 
η κοιλιακή αορτή και η κάτω κοίλη φλέβα. Τότε προκαλείται ύπτια υπόταση λόγω του ότι παρεμπο-
δίζεται η καλή κυκλοφορία του αίματος. Αυτό συμβαίνει όταν ξαπλώνετε σε ύπτια θέση (ανάσκελα). 
Για να το αποφύγετε θα πρέπει να γυρίσετε στο πλάϊ και μάλιστα στην αριστερή πλευρά σας οπό-
τε η μήτρα θα σταματήσει να πιέζει τα αγγεία. Σε ελάχιστο χρόνο θα νοιώσετε πολύ καλύτερα. Άλλα 
αίτια ζάλης είναι προηγούμενο πρόβλημα το οποίο θέλει αντιμετώπιση όπως π.χ. κάποιο πρόβλη-
μα όρασης ή ακοής αλλά και τα πολύ χαμηλά αλλά και τα πολύ υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 
Προσπαθείστε να μην χάνετε κάποιο από τα γεύματα της ημέρας. 

Εβδομάδα 20
Από τις 20 εβδομάδες εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι τώρα σχεδόν 300 γραμμάρια και 25 εκα-

τοστά ψηλό! Από τις 20 εβδομάδες εγκυμοσύνης το μωρό σας εξασκείται στην “αναπνοή” και την 
κατάποση σε τακτική βάση. Όταν λέμε αναπνοή εννοούμε αναπνευστικές κινήσεις. Όπως γνωρίζε-
τε αναπνοή λέγεται η λειτουργία πρόσληψης οξυγόνου και αποβολής διοξειδίου του άνθρακα από 
κάθε ζωντανό οργανισμό. Το μωρό σας αναπνέει, δηλαδή ανταλάσσει οξυγόνο με διοξείδιο μόνο 
μέσω του ομφαλίου λώρου δηλαδή μέσω του αίματος της μητέρας του. Τα μωρά μας δεν είναι αμ-
φίβια στην αρχή της ζωής τους όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Οι αναπνευστικές κινήσεις που 
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κάνουν είναι κινήσεις του διαφράγματος. Έτσι εισέρχεται αμνιακό υγρό στους πνεύμονες και βοη-
θάει στην ωρίμανσή τους. Ανταλλαγή οξυγόνου δεν υφίσταται. Το μωρό σας συνεχίζει να αναπτύσ-
σεται με το κεφάλι να γίνεται λίγο πιο αναλογικό προς το υπόλοιπο σώμα (η αναλογία περιμέτρου 
κοιλίας και περιμέτρου κεφαλής είναι σχεδόν ίδια). 

Το δέρμα του μωρού σας γίνεται όλο και πιο σύνθετο, στο τέλος των 20 εβδομάδων της εγκυμο-
σύνης, αποτελείται από διαφορετικά στρώματα στοιβάδων. Η επιδερμίδα έχει πλέον τέσσερα στρώ-
ματα που περιέχουν κορυφογραμμές για τα δάχτυλα. Τα στρώματα που αποτελούν τις παλάμες και 
τα πόδια του μωρού σας θα του δώσουν το δικό του αποτύπωμα αργότερα στη ζωή. Η μήτρα πλέ-
ον έχει φτάσει στο ύψος του ομφαλού και σίγουρα νοιώθετε τις κινήσεις του μωρού σας πολύ έντο-
να. Στο υπερηχογράφημα διακρίνεται έμβρυο που διανύει την 20η εβδομάδα κύησης. Ένας άνθρω-
πος σε μικρογραφία.

 

Εβδομάδα 21
Το μωρό σας τώρα ζυγίζει περίπου 350 γραμμάρια και είναι κάτι λιγότερο από 27 εκατοστά σε 

ύψος. Τα εσωτερικά του όργανα και το κεντρικό νευρικό σύστημα βρίσκονται σε εξέλιξη και ωρί-
μανση. Το πεπτικό του σύστημα αρχίζει να λειτουργεί και όσο και αν φαίνεται περίεργο το μωρό 
σας καταπίνει αμνιακό υγρό. Αυτή είναι απαραίτητα διαδικασία για την σωστή ωρίμανση του πε-
πτικού συστήματος.

Κάποια στιγμή στην διάρκεια του δεύτερου τριμήνου θα διαπιστώσετε ότι το 
μωρό έχει λόξυγκα. Θα τον νοιώσετε σαν μια ελαφριά επαναλαμβανόμενη και 
ρυθμική κίνηση που εμφανίζεται για λίγα λεπτά στην κοιλιά σας. Αυτές είναι 
στιγμές που θα πρέπει να τις απολαμβάνετε και να τις μοιράζεστε, όλα πηγαί-
νουν καλά με την εγκυμοσύνη σας. 

Εβδομάδα 22 
Το μωρό σας είναι πλέον σε ύψος 28 εκατοστά και ζυγίζει περίπου 400 γραμμάρια. Το πεπτικό σύ-

στημα αλλά και το αναπαραγωγικό σύστημα ωριμάζουν. Τα βλέφαρά του έχουν σχηματιστεί και 
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αναπτύσσονται τα φρύδια του. Τα νύχια του ήδη είναι σχηματισμένα. Όταν θα γεννηθεί το μωρό 
σας θα είναι έτοιμο για το πρώτο κόψιμο των νυχιών του. Τα δόντια του διακρίνονται στον υπέρη-
χα και τα χείλη του έχουν σχηματιστεί.

Η μήτρα σας βρίσκεται περίπου 2 εκατοστά πάνω από τον ομφαλό σας σε αυτή την εβδομάδα 
εγκυμοσύνης. Η κοιλιά σας εξακολουθεί να μην είναι μεγάλο εμπόδιο ακόμα αλλά θα έχετε διαπι-
στώσει την αλλαγή στο κέντρο βάρους σας και θα περπατάτε λορδωτά.

Ήρθε ο καιρός για να κάνετε το υπερηχογράφημα που αποκαλείται β-επιπέδου. 
Πρόκειται για λεπτομερειακή απεικόνιση όλων των οργάνων του μωρού σας 
και θα έχετε την ευκαιρία να το θαυμάσετε στην οθόνη. 

Εβδομάδα 23
Το μωρό σας πλησιάζει τα 450 προς 500 γραμμάρια. Σαν μία παιδική κούκλα! Το δέρμα του είναι 

ακόμα αρκετά κόκκινο και ζαρωμένο και μπορεί να ακούσει συχνά δυνατούς θορύβους στη μήτρα 
από τώρα έτσι μην εκπλαγείτε αν το μωρό σας φαίνεται να κινείται λίγο, όταν είστε με ηλεκτρική 
σκούπα ή σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει δυνατός θόρυβος.

Πολλές γυναίκες αρχίζουν να αναρωτιούνται τι θα συνέβαινε αν το μωρό τους γεννηθεί πρόωρα.  
Γενικά μετά από τις 26 εβδομάδες το ποσοστό επιβίωσης και σωστής ανάπτυξης φτάνει το εντυ-

πωσιακό 80-90%. Πριν τις 26 εβδομάδες τα ποσοστά πέφτουν πολύ γιατί το μωρό δεν έχει το ίδιο 
αναπτύξει τους μηχανισμούς προστασίας και ωρίμανσης. Μην σας φαίνεται λίγο, αναλογιστείτε τι 
θα συνέβαινε πριν από 20 ή 30 χρόνια. Η φροντίδα των πρόωρων νεογνών έχει αλματώδη ανάπτυ-
ξη στις μέρες μας δυστυχώς όμως δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η μήτρα σας συνεχίζει να αυξάνεται και να φτάνει σχεδόν 2 προς 3 εκατοστά πάνω από τον ομ-
φαλό. Μην αγχώνεστε να το μετρήσετε δεν θα το πετύχετε. Οι κινήσεις του μωρού είναι μάλλον αρ-
κετά ισχυρές σε αυτό το σημείο.  Θα αισθάνεστε πιθανώς πολλά χτυπήματα και στριφογυρίσματα, 
και μπορεί να παρατηρήσετε ακόμα και το στομάχι σας να κινείται! Διαθέστε κάποιο χρόνο για να 
απολαύσετε την αίσθηση του μωρού σας να κινείται στην κοιλιά σας. Αυτό είναι συχνά μια στιγμή 
διασκέδασης για τη μαμά επειδή το μωρό έχει τόσο πολύ χώρο για να κινείται.

Θα αρχίσετε να αισθάνεστε συστολές Braxton Hicks κατά τη διάρκεια του δεύ-
τερου τριμήνου.  Μην τρομάζετε. Οι συστολές Braxton Hicks συμβαίνουν όταν 
οι μύες στη μήτρα σας σφίγγουν, συνήθως για 30 έως 60 δευτερόλεπτα.

Το πρωτογενές χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις Braxton Hicks από τις κανονικές συστολές 
είναι ότι οι συσπάσεις Braxton Hicks είναι συνήθως τυχαίες και ανώδυνες  ή ελάχιστα επώδυνες. Και 
κυρίως δεν προκαλούν βράχυνση του μήκους του τραχήλου της μήτρας.

Οι συστολές αυτές αυξάνουν όσο προχωρά η εγκυμοσύνη. Έχουν σκοπό να 
προετοιμάσουν την μήτρα. Συνήθως υποχωρούν αν αλλάξετε θέση ή αν χαλα-
ρώσετε. Πιείτε ένα ποτήρι νερό ή δύο γιατί η αφυδάτωση μερικές φορές μπο-
ρεί να αυξήσει τη συχνότητα των συσπάσεων. 

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας, ωστόσο εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα:
- Συσπάσεις με αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια. 
- Συσπάσεις που διαρκούν 60 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνονται με συχνότητα κάτω των
   5 λεπτών για μία ώρα ή περισσότερο. 
- Συσπάσεις που συνοδεύονται από απώλεια αίματος ή υγρών. 
- Συσπάσεις που συνοδεύονται από πόνο στην μέση. 
- Περισσότερες από τέσσερις συστολές σε μια ώρα ή οποιεσδήποτε συσπάσεις που συμβαίνουν
   σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Εβδομάδα 24
Κατά τη διάρκεια 24 εβδομάδων της εγκυμοσύνης το μωρό σας ζυγίζει περίπου 550 γραμμάρια!  

Το μωρό σας συνεχίζει να αυξάνεται αναλογικά περισσότερο κάθε μέρα. Κατά τη διάρκεια της εβδο-
μάδας 24 τα συστήματα των οργάνων εξακολουθούν να ωριμάζουν, όπως κάνει το κεντρικό νευρι-
κό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, ακόμα και της αναπαραγωγής και το κυκλοφορικό σύστημα. Κατά 
τη διάρκεια της κύησης στις 24 εβδομάδες οι πνεύμονες του μωρού σας αρχίζουν να αναπτύσσονται 
και να διαμορφώνονται. Το αμνιακό υγρό που περιβάλλει το μωρό σας αρχίζει να αυξάνει σε όγκο 
μετά από περίπου 24 εβδομάδες κύησης. Αυτό συνεχίζεται μέχρι τον τοκετό.

Το μωρό σας έχει όλο και λιγότερο χώρο για να κινηθεί στη μήτρα σας, με 
αποτέλεσμα σταδιακά οι κινήσεις του να γίνουν  πιο αργές και πιο ρυθμικές και 
όχι σε όλη την κοιλιά. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Εβδομάδα 25
Από την 25η εβδομάδα εγκυμοσύνης το μωρό σας είναι περίπου 700 γραμμάρια. Αν και αρχικά οι 

κινήσεις του θα φαίνονται τυχαίες, σταδιακά το μωρό σας θα δίνει κλοτσιές τακτικά. 
 Θα πρέπει να παρατηρήσετε τον ρυθμό της αναπνοής και του ύπνου στη διάρκεια της ημέρας.  

Απολαύστε την κάθε στιγμή γυμναστικής του μωρού σας γιατί θα σας λείψει αυτό το αίσθημα όταν 
γεννηθεί. Θα σας εκπλήξει το μέγεθος του αισθήματος απώλειας αυτής της… πολύ προσωπικής σχέ-
σης με το μωρό σας.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η ανάγνωση και η μουσική εί-
ναι ευεργετική. Το γεγονός και μόνο ότι σας βοηθά να αισθάνεστε περισσότερο 
δεμένοι με το παιδί σας αξίζει τον κόπο. Αν αισθάνεστε ότι με τη μουσική ηρε-
μεί το μωρό σας, τότε κάντε το. Να θυμάστε ότι τα μωρά μπορούν να ακού-
σουν στη μήτρα. 
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Εβδομάδα 26 
Την 26η εβδομάδα το μωρό έχει ύψος περίπου 30 εκατοστά και ζυγίζει περίπου 800 γραμμάρια.
Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο να αντιλαμβάνεστε τις κινήσεις του και πολύ εύκολο να ακού-

σουμε την καρδιά του να χτυπάει με ένα απλό στηθοσκόπιο ή και με ειδική συσκευή ενίσχυσης. Δεν 
έχει ταχυκαρδία. Απλά έχει καρδιακούς παλμούς περίπου διπλάσιους από την μητέρα του. Έτσι εί-
ναι και πολύ εύκολο να διακρίνουμε τους δικούς του παλμούς εάν μας αφήσει βέβαια γιατί κινείται 
ταχύτατα.

Τα ενοχλήματα στην μέση, στα πόδια, το αίσθημα δυσφορίας και οι πονοκέ-
φαλοι πιθανόν να αυξηθούν… Το μωρό σας πιέζοντας τα εσωτερικά σας όργα-
να μπορεί να σας προκαλέσει πόνο… Αλλάξτε θέση και παρατηρείστε αν συνε-
χίζετε.

Θα ανακουφιστείτε όμως όταν το ίδιο αλλάξει θέση ή αν αποφασίσει να πάψει να κλωτσά στο συ-
γκεκριμένο σημείο!

Εβδομάδα 27 
Η μήτρα σας φτάνει πλέον στο ύψος του στομαχιού και η δυσφορία ίσως μεγαλώσει. Η μήτρα αυ-

ξάνει σε μέγεθος περίπου 1 εκατοστό την εβδομάδα και το ανώτερο ύψος που φτάνει είναι στην 
βάση του στέρνου σας. Όπως καταλαβαίνετε όταν φτάσει εκεί θα σας δυσκολεύει κάπως την ανα-
πνοή. Το βάρος του πλησιάζει το 1 κιλό και το ύψος του τα 30 εκατοστά. Την εβδομάδα αυτή τα μά-
τια του αναγνωρίζουν την εναλλαγή σκοτεινού-φωτεινού και αντιδρούν στο φως. Όσο προχωρά 
η εγκυμοσύνη τόσο πιο εξαντλημένη θα αισθάνεστε. Την ενέργειά σας την παίρνει το μωρό σας και 
εσείς πρέπει να ξεκουράζεστε όποτε σας δίνετε ευκαιρία ή ακόμα και να κοιμάστε.

Οι συστολές της μήτρας σιγά-σιγά θα γίνονται όλο και πιο εμφανείς. 

Εβδομάδα 28 
Η μήτρα σας φτάνει πλέον στο ύψος του στομάχου και η δυσφορία που νοιώθετε μάλλον θα αυ-

ξηθεί. Η μήτρα αυξάνει σε μέγεθος περίπου ένα εκατοστό ανά εβδομάδα και τοανώτερο ύψος που 
φτάνει είναι στην βάση του στέρνου σας. Όπως καταλαβαίνετε όταν φτάσει εκεί θα δυσκολεύει την 

αναπνοή σας. Το ύψος του μωρού σας τώρα είναι πε-
ρίπου 30 εκατοστά και το βάρος του 1000 γραμμάρια. 
Τα μάτια του στην εβδομάδα αυτή αναγνωρίζουν τις 
εναλλαγές φωτεινού - σκοτεινού και αρχίζουν από εδώ 
και πέρα να αντιδρούν στο φως.

Όσο εξελίσσεται η εγκυμοσύνη σας τόσο 
πιο εξαντλημένη θα νοιώθετε, δυστυχώς. 
Την ενέργειά σας την παίρνει όλη το μωρό 
σας οπότε θα πρέπει να αναπαύεστε και να 
κοιμάστε όποτε έχετε την ευκαιρία.

Οι συστολές της μήτρας θα γίνονται ολοένα και πιο 
εμφανείς. 

Είναι η εβδομάδα της εξέτασης μαρτυρίου ή αλλιώς 
της μέτρησης της καμπύλης γλυκόζης. Ο γιατρός σας 
θα σας προετοιμάσει για την πραγματοποίηση της εξέ-
τασης αλλά είναι δύσκολο να ανεχτεί κανείς να πιεί 
τόση γλυκόζη και μάλιστα σε τόσο σύντομο διάστημα. 
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Κάντε υπομονή, είναι για καλό. Έτσι παίρνουμε μία εικόνα της ικανότητας του οργανισμού σας να 
καίει την γλυκόζη μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Στην εγκυμοσύνη επειδή ο οργανισμός χρειάζεται 
την ενέργεια για την ανάπτυξη του παιδιού, αλλάζει τον ρυθμό φύλαξης και κατανάλωσης της γλυ-
κόζης. Ελέγχοντας τον ρυθμό του σώματος είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε την διατροφή καλύτε-
ρα και να αποφύγουμε να αναπτυχθεί διαβήτης της κύησης με επιπτώσεις και σε εσάς αλλά και στο 
μωρό σας.

Εβδομάδα 29
Το μωρό σας πλησιάζει σε βάρος τα 1100 γραμμάρια και σε ύψος τα 35 εκατοστά. Μπήκατε πλέον 

στο τρίτο τρίμηνο της κύησης! Το βάρος σας από εδώ και πέρα θα αυξηθεί πολύ αν λάβετε υπόψη 
και την ανάπτυξη που θα έχει το παιδί σας η οποία θα είναι ραγδαία. Οι πνεύμονες του και ο εγκέ-
φαλός του ωριμάζουν με εξαιρετική ταχύτητα.

Μειώστε την ποσότητα φαγητού και αυξήστε την συχνότητα των γευμάτων. 
Αυτό θα βοηθήσει και να παίρνετε τα απαραίτητα στοιχεία με την τροφή αλλά 
και θα περιορίσετε το αίσθημα καούρας από το στομάχι σας.

Τα προβλήματα με το έντερο ίσως να επιδεινωθούν από εδώ και πέρα γιατί μειώνεται ο διαθέσι-
μος χώρος στην κοιλιά σας. Στο τρίτο τρίμηνο το μωρό σας αυξάνει σε ύψος και βάρος δηλαδή το 
σώμα του έχει σχηματιστεί αλλά τώρα κερδίζει σε μέγεθος και χρειάζεται μια καλή διατροφή από 
εσάς. Τα πρηξίματα στα πόδια, οι ενοχλήσεις, η δυσφορία ίσως πολλαπλασιαστούν σε ένταση. Να 
μην διστάσετε να επικοινωνείτε με τον γιατρό σας.

Εβδομάδα 30
Το μωρό σας πλησιάζει τα 40 εκατοστά σε ύψος και περίπου τα 1300 γραμμάρια σε βάρος. Θα αρ-

χίσετε πλέον να διασκεδάζετε με το ποιό μέλος του μωρού σας θα προέχει στην κοιλιά σας. Πολύ συ-
χνά θα διαπιστώνετε ότι χαϊδεύετε το κεφάλι του ή προσπαθείτε να πιάσετε το χέρι ή το πόδι του.

Ο ύπνος σας θα γίνει πιο δύσκολος, εφοδιαστείτε με μαξιλάρια για να ξαπλώ-
νετε άνετα ανασηκώνοντας την πλάτη. Αν θέλετε να γυρίζετε στο πλευρό σας 
προτιμήστε το αριστερό. 
Θα σας ανακουφίσει από 
την πίεση των μεγάλων 
φλεβών της κοιλιάς.

Πιθανόν να διαπιστώσετε ότι 
χρειάζεστε μεγαλύτερο νούμερο 
παπούτσια. Αυτό οφείλεται στην 
χαλάρωση των αρθρώσεων.

Ήδη θα πρέπει να είστε σε επα-
φή με την μαία σας για να συζητή-
σετε για τον ανώδυνο τοκετό, για 
μαθήματα ψυχοπροφύλαξης και 
όποιες άλλες καθημερινές απορίες 
έχετε για την διατροφή, την φρο-
ντίδα του σώματός σας και ασκή-
σεις που επιτρέπεται να κάνετε τις 
υπόλοιπες εβδομάδες της εγκυμο-
σύνης.
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Η ποσότητα του αμνιακού υγρού είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος εξαιρετικά χρήσιμο για την σωστή 
ανάπτυξη του εμβρύου. Η μέτρησή του μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της κύησης.

 
Εκεί που βλέπετε το κίτρινο νούμερο 1 στην εικόνα φαίνεται πολύ καλά το χείλος του πλακούντα.

Εβδομάδα 31
Το μωρό σας πλησιάζει τα 41 εκατοστά σε ύψος και περίπου τα 1500 γραμμάρια σε βάρος.
Οι κινήσεις του είναι ξαφνικές, μεγάλης έντασης και εύκολα καταλαβαίνετε πλέον τις αλλαγές στά-

σης του σώματός του. Όσο άνετα αισθάνεται το μωρό σας τόσο πιο άβολα θα αισθάνεστε εσείς 
λόγω της συνεχούς αύξησης του μεγέθους του. Οι κινήσεις του μωρού είναι σημάδι υγείας και καλής 
ανάπτυξης. Συνηθίστε να παρατηρείτε τις κινήσεις του παιδιού σας στην διάρκεια της ημέρας και μέ-
χρι το τέλος της εγκυμοσύνης.

Παρατηρήστε τον κύκλο κινήσεων και ηρεμίας τις οποίες έχει αναπτύξει και 
επικοινωνήστε με τον γιατρό ή την μαία αν κάτι σας προβληματίζει.

Οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε εάν κάποια ημέρα δείτε ότι περνούν πολλές ώρες 
χωρίς να αντιληφθείτε κινήσεις του μωρού σας. Τα χτυπήματα που θα αισθάνεστε θα 
γίνονται όλο και πιο έντονα και αυτό θα είναι μια ευχάριστη στιγμή για την οικογέ-

νεια.

Εβδομάδα 32
Το μωρό σας πλησιάζει τα 42 εκατοστά σε ύψος και περίπου τα 1700 γραμμά-

ρια σε βάρος. Ο συνολικός όγκος αίματος που κυκλοφορεί στο σώμα σας έχει 
αυξηθεί κατά 40% περίπου οπότε μην ανησυχείτε τόσο για την ζυγαριά πλέον. 
Προσέξτε την διατροφή σας. Η αναπνοή σας θα δυσκολέψει ακόμα περισσότε-
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ρο αφού η μήτρα σας ακόμη ανεβαίνει και πιέζει το διάφραγμα. 
Να πηγαίνετε συχνά στην τουαλέτα από εδώ και πέρα γιατί μπορεί να μην 

ελέγξετε την απώλεια ούρων όταν χρειαστεί. Να περπατάτε και αν δεν έχετε 
ενδοιασμούς να κάνετε τις ασκήσεις που σας συνέστησε η μαία σας. Θα σας βο-
ηθήσουν πολύ στον τοκετό.

Η μέση και οι γλουτοί θα πονούν, αυτό οφείλεται στην αλλαγή του κέντρου βάρους. Οι συστο-
λές Braxton hicks, τα πετρώματα της κοιλιάς, είναιακόμα ασυντόνιστα και ανώδυνα, είναι ένα είδος 
προετοιμασίας της μήτρας για τον τοκετό.

Καούρες, δυσπεψία, προβλήματα δυσκοιλιότητας θα είναι καθημερινά.

Εβδομάδα 33
Το μωρό σας τώρα πλησιάζει τα 1900 γραμμάρια και σε ύψος τα 43 εκα-

τοστά. Το αμνιακό υγρό φτάνει στο μέγιστο της εγκυμοσύνης, ο εγκέφαλος 
του μωρού σας αυξάνει, το χρώμα του δέρματος του μωρού αλλάζει από κόκ-
κινο σε ροζ.

Το μωρό σε αυτές τις εβδομάδες κερδίζει περίπου από 150 έως 200 γραμμά-
ρια την εβδομάδα και αναπτύσσεται. Θα παρατηρήσετε ότι το βάρος σας αυ-
ξάνει αλλά αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη του μωρού.

Τα πρηξίματα στα πόδια θα είναι έντονα αλλά υποχωρούν κατά την διάρ-
κεια της νύχτας. Να θυμάστε να ξαπλώνετε από την αριστερή πλευρά του 
σώματός σας, αυτό θα μειώσει τα οιδήματα. Η αναπνευστική δυσχέρεια θα 
γίνεται πιο έντονη και πλέον πολλές γυναίκες θα κοιμούνται σχεδόν καθιστές.

Μπορεί να εμφανιστούν πόνοι και φαγούρα στα δάκτυλα και στους καρπούς των 
χεριών. Είναι αποτέλεσμα του οιδήματος, θυμίζει κάπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Μην ξεχνάτε ότι κάπου εδώ χρονικά θα πρέπει να κάνετε έναν σημαντικό 
υπερηχογραφικό έλεγχο που ονομάζεται υπέρηχος τρίτου τριμήνου και μας δί-
νει σημαντικές πληροφορίες για την ροή του αίματος από και προς το μωρό 
σας (Doppler).

Εβδομάδα 34
Το μωρό σας πλησιάζει τα 2200 γραμμάρια και σε ύψος τα 45 εκατοστά. Πλέον επισκέπτεστε τον 

γιατρό σας κάθε εβδομάδα ο οποίος παρακολουθεί και σας ενημερώνει για την θέση του μωρού σας 
σε σχέση με το δικό σας σώμα. Πρόσθια θέση είναι η ιδανική θέση του μωρού αν και πολλοί τοκετοί 
τελειώνουν ομαλά ακόμα και αν η θέση του μωρού είναι οπίσθια.

Στην πρόσθια θέση του μωρό είναι ξαπλωμένο με την κοιλιά του πάνω στην σπονδυλική σας στή-
λη ενώ οπίσθια όταν κοιτάζει προς τον αφαλό σας.

Ο τοκετός στον άνθρωπο είναι δύσκολος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για να προ-
χωρήσει. Πρώτος παράγοντας είναι το σχήμα της λεκάνης (πυέλου) της μητέρας. Εάν η λεκάνη εί-
ναι στενή το μωρό δεν μπορεί να κατέβει και τίποτα δεν μπορεί να το κάνει να κατέβει. Οι χειρισμοί 
που γίνονταν παλιότερα πλέον αποφεύγονται γιατί πολλά παιδιά τραυματίζονταν και πολλές μητέ-
ρες κινδύνευσαν.

Δεύτερος παράγοντας είναι το μέγεθος του μωρού. Θα έχετε ακούσει για κάτι «παίδαρους» που 
γεννήθηκαν 5 ή παραπάνω κιλά, το οποίο δεν είναι συνήθως φυσιολογικό.

Τρίτος παράγοντας είναι η προβολή του μωρού εάν δηλαδή κατεβαίνει με το κεφάλι ή με τα πόδια 
ή έχει τελείως λάθος θέση στην κοιλιά της μητέρας του.
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Τις τελευταίες εβδομάδες περιμένουμε για να δούμε εάν ουσιαστικά το μωρό 
και η μήτρα μπορούν να του δώσουν μία κατάλληλη θέση για να γεννηθεί με 
φυσιολογικό τοκετό.

Εβδομάδα 35
Το μωρό σας τώρα είναι περίπου 2400 γραμμάρια σε βάρος και 46 εκατοστά σε ύψος. Είναι η πε-

ρίοδος που αυξάνει η ανησυχία της μέλλουσας μητέρας για το αν είναι προετοιμασμένη σωστά, αν 
έχει ξεχάσει κάτι και κυρίως αν θα τα καταφέρει με τον τοκετό. Για όλα αυτά οι λύσεις είναι έτοιμες. 
Συζητήστε με τον γιατρό και την μαία σας. Θα ενημερωθείτε πλήρως για το τι θα χρειαστείτε στο 
μαιευτήριο, τι να περιμένετε, τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε.

Όσο για τον τοκετό δεν χρειάζεστε εσείς να κάνετε κάτι. Όλη την ώρα θα είναι 
κάποιος δίπλα σας θα σας ενημερώνει για την πορεία του τοκετού θα σας πει τι 
να κάνετε. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος άγχους.

Δεν περιμένει κανείς από εσάς να φέρετε σε πέρας μόνη σας τον τοκετό. Απλά ακολουθείτε τις 
οδηγίες που σας δίνονται και αν δεν τα καταφέρνετε θα σας εξηγηθούν και πάλι. Αν και πάλι έχετε 
άγχος, απλά ακολουθείτε τις οδηγίες μας και όλα θα πάνε καλά.

Μην ξεχνάτε ότι αν πρόκειται για το πρώτο σας παιδί ο τοκετός θα διαρκέσει 8 ώρες ίσως και πε-
ρισσότερο. Έχετε όλο τον χρόνο να λύσετε απορίες.

Τα οιδήματα, η δυσφορία, οι ενοχλήσεις αυξάνουν. Το μωρό σας έχει φτάσει στο μέγιστο ύψος 
στην κοιλιά σας, στην βάση του στέρνου, διαδικασία που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα.

Εβδομάδα 36
Το μωρό σας πλέον ζυγίζει περίπου 2700 γραμμάρια και έχει ύψος 47 εκατοστά. Το αμνιακό υγρό μέ-

νει σταθερό σε ποσότητα. Το μωρό σας το καταπίνει και…το αποβάλλει καταλαβαίνετε πώς. Οι κινή-
σεις του περιορίζονται γιατί δεν έχει πλέον ζωτικό χώρο για να κινείται ελεύθερα. 

Η μήτρα σας δεν μεγαλώνει άλλο. Αντίθετα από την ερχόμενη εβδομάδα θα 
νοιώθετε καλύτερα όσον αφορά την δυσφορία αφού το μωρό σας θα αρχίσει 
να κατεβαίνει.

Ο πλακούντας θα αρχίσει να «γερνάει» σημάδι ότι ολοκληρώνει την αποστολή του.
Η ώρα του τοκετού πλησιάζει. Όταν το κεφάλι του μωρού σας μπει στην είσοδο της λεκάνης (δια-

δικασία που καλείται εμπέδωση) θα υποβληθείτε σε μία εξέταση που λέγεται καρδιοτοκογραφία (σε 
συντομία NST).

Κατά την διάρκειά της που κρατάει πάνω κάτω 20 λεπτά καταγράφονται ο καρδιακός παλμός του 
εμβρύου, οι κινήσεις του και οι συσπάσεις της μήτρας. Έτσι παίρνουμε μία εικόνα για το αν το παιδί 
σας «ζορίζεται» ή αισθάνεται δυσφορία όταν η μήτρα σας συσπάται, πληροφορίες σημαντικές για 
έναν φυσιολογικό τοκετό. Αν η εξέταση δείξει κάποια δυσφορία του παιδιού, σημαίνει ότι κατά την 
διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού αυτή η δυσφορία μπορεί να είναι επικίνδυνη οπότε ο γιατρός 
σας μπορεί να σας συστήσει καισαρική τομή ή όχι, ανάλογα με τα ευρήματα.

Εβδομάδα 37
Το μωρό σας τώρα είναι περίπου 48 εκατοστά σε ύψος και 2800 γραμμάρια σε βάρος! Το μέσο βά-

ρος που παίρνει μία γυναίκα στην διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 15 κιλά. Μην ανησυχείτε, θα το 
χάσετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Άλλωστε θα είστε τόσο πολύ απασχολημένες με το παιδί σας στο 
σπίτι που μπορεί να ξεχνάτε να τρέφεστε η ίδια! Υπερβολή; ίσως όχι.

Η μαία, ο γυναικολόγος και ο παιδίατρός σας θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε την ημέρα σας 
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σωστά. Σε αυτή την εβδομάδα είναι πιθανόν κάποιες από εσάς να γεννήσετε!
Έχετε επισκεφθεί το Μαιευτήριο να δείτε τους χώρους; καλό είναι να το κάνετε, σας βοη-

θάει στην εξοικείωση.
Η μαία σας θα σας συμβουλεύσει για το βαλιτσάκι που θα πάρετε μαζί σας στο Μαιευτήριο 

με τα πράγματα που θα χρειαστείτε. Αν ξεχάσετε κάτι… θα το φέρει ο σύζυγος, οπότε μην 
αγχώνεστε και για κάτι τέτοιο.

Στα Μαιευτήρια λειτουργεί γραφείο του Δήμου οπότε ταυτόχρονα με 
την παραμονή σας μπορείτε να τακτοποιήσετε και τα χαρτιά του μω-
ρού σας.

Δίπλα φαίνεται η μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής στις 37 εβδομάδες κύησης.

Εβδομάδα 38
Το μωρό σας ζυγίζει περίπου 2800 γραμμάρια και το ύψος φτάνει τα 49 εκατοστά. Η μή-

τρα σας σκληραίνει όλο και πιο συχνά αλλά ακόμα ακανόνιστα.
Πιθανόν να αισθάνεστε κάτι να σας πιέζει χαμηλά μέσα στον κόλπο. Το κεφάλι του μωρού 

σας, εάν βέβαια κατεβαίνει με το κεφάλι, θα πρέπει να έχει πλέον εμπεδωθεί. Αν όχι, τότε πε-
ριμένουμε να το κάνει.

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι το πρώτο σημάδι του τοκετού είναι να 
σπάσουν τα νερά». Δεν είναι πάντοτε έτσι. Μπορεί απλά να πυκνώσουν 
οι συσπάσεις της μήτρας, οι ωδίνες, και να γίνουν πιο ρυθμικές.

Χαρακτηριστικό τους είναι ότι επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία 
ολοένα και μικραίνουν. Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που πρώτα πόνεσαν και τα «νερά έσπα-
σαν» στην αίθουσα τοκετού. Να κρατάτε επαφή με τον γιατρό και την μαία σας αν παρα-
τηρήσετε κάτι διαφορετικό.

Εβδομάδα 39
Το μωρό σας ξεπέρασε τα 3000 γραμμάρια (κατά μέσο όρο). Μπορεί να είναι βαρύτερο ή 

και ελαφρύτερο. Το βάρος γέννησης εάν είναι πάνω από 2700 γραμμάρια είναι φυσιολογικό.
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Το ύψος του είναι πλέον στα 50 εκατοστά.
Άγχος, συγκίνηση, κούραση, εξάντληση; όλα αυτά τα νοιώθει μία μέλλουσα μητέρα φτά-

νοντας εδώ.
Και το μωρό και η μητέρα ανυπομονούν να γνωριστούν και να φύγουν 

παρέα για το σπίτι. Κουράστηκαν ο ένας να είναι μέσα στον άλλο.

Εβδομάδα 40
Στην εικόνα φαίνεται η περίμετρος της κοιλιάς ενός εμβρύου που διανύει την 40η εβδομά-

δα κύησης. Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη είναι αδύνατον να έχουμε μία συνολική εικόνα του 
εμβρύου όπως είχαμε μέχρι την 24η περίπου εβδομάδα.

Ο πλακούντας έχει πλέον “γεράσει” και το αμνιακό υγρό έχει μειωθεί αισθητά.
Οι προϋποθέσεις για την αυτόματη έναρξη του τοκετού πλησιάζουν στο να ολοκληρω-

θούν πλήρως.
Είναι μία εβδομάδα αγωνίας για την μητέρα για την ώρα που θα γεννήσει. Προσπαθείστε 

να το ελέγξετε αυτό το stress.

Δεν θα είστε ούτε στιγμή μόνη από την ώρα που
θα βρεθείτε στο Μαιευτήριο.
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Εβδομάδα 41
Είναι παράταση ή δεν είναι; Μεγάλο το δίλημμα από την στιγμή που από την αρχή λαμ-

βάνουμε σαν σταθερό σημείο υπολογισμού των εβδομάδων κύησης την πρώτη ημέρα της 
τελευταίας περιόδου οπότε υποθετικά υπολογίζουμε και την σύλληψη. Σύμφωνα με τους 
αγγλοσάξονες δεν είναι. Εμείς όμως δεν είμαστε Αγγλοσάξονες. Άλλος σωματότυπος, άλλο 
σχήμα σκελετού. 

Πάντως σε αυτό το σημείο ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τις επιλογές που έχετε.

Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πάντως,
εσείς θα πάτε με το μωρό σας στο σπίτι.

Χαρείτε την πιο όμορφη στιγμή της ζωής
... την δημιουργία της!


