Ce simptome trebuie sÄƒ le trimitÄƒ pe graviduÅ£e, de
urgenÅ£Äƒ, la medic
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Perioada de sarcinÄƒ aduce cu sine o mulÅ£ime de întrebÄƒri ÅŸi de temeri, pe lângÄƒ entuziasmul ÅŸi bucuria de a fi pÄƒ
minunea care se numeÅŸte ?viaÅ£Äƒ?. Cele nouÄƒ luni implicÄƒ o transformare uriaÅŸÄƒ, ce scoate la ivealÄƒ ÅŸi emoÅ
gravidÄƒ îndrumatÄƒ corect de cÄƒtre medicul sÄƒu curant, care ÅŸtie la ce sÄƒ se aÅŸtepte, poate sÄƒ îmbrÄƒÅ£iÅŸeze
perioadÄƒ. Cu rÄƒspunsuri la întrebÄƒri pe care ÅŸi le ridicÄƒ orice viitoare mÄƒmicÄƒ, vine dr. Carmen CheleÈ™ medic
obstetricÄƒ-ginecologie, cu supraspecializare în medicinÄƒ materno-fetalÄƒ, cu competenÈ›Äƒ de ecografie obstetricalÄƒ È™
ginecologicÄƒ, ce efectueazÄƒ ecografii de morfologie fetalÄƒ la clinica Hera?s Med din Bradu.

Simptome ce trebuie sÄƒ ne ducÄƒ la medic

Sunt câteva lucruri care trebuie sÄƒ te trimitÄƒ imediat la medic, explicÄƒ medicul Carmen CheleÅŸ:
- Durerea, mai ales când este una acutÄƒ, ascuÅ£itÄƒ, mai ales în partea de mijloc sau de sus a uterului. De fapt, orice durere
acutÄƒ trebuie comunicatÄƒ imediat cÄƒtre medic, care trebuie sÄƒ ofere consultaÅ£ie ÅŸi sÄƒ ia mÄƒsuri. Gravida trebuie
ginecologul care monitorizeazÄƒ sarcina ori de câte ori apare o problemÄƒ. Nimic nu trebuie fÄƒcut dupÄƒ ureche. DacÄƒ u
recomandÄƒ un tratament o face conÅŸtient ÅŸi în interesul mamei. Ne lovim de un fenomen, acela cÄƒ multe gravide nu u
tratamentul prescris. În spatele durerilor acute se poate ascunde pierderea sarcinii. La începutul sarcinii sunt multe situaÅ£ii
periculoase, iar o durere poate duce la un avort, aÅŸa cÄƒ orice durere acutÄƒ, ascuÅ£itÄƒ trebuie anunÅ£atÄƒ ÅŸi consult
- Febra iarÄƒÅŸi nu este un simptom de neglijat în sarcinÄƒ. SÄƒ nu se trateze dupÄƒ ureche sau sÄƒ o lase aÅŸa, sÄƒ cont
medicul
- TulburÄƒrile de vedere, ameÅ£elile, dezechilibrul. Sunt extrem de periculoase ÅŸi mergem imediat la medic.
- O durere de cap persistentÄƒ nu este normalÄƒ.
- Sângerarea vaginalÄƒ nu trebuie neglijatÄƒ. De urgenÅ£Äƒ mers la medic, implicÄƒ consult ÅŸi investigaÅ£ii. Poate fi ex
periculoasÄƒ.
- VÄƒrsÄƒturile, ce pot ascunde o patologie extrem de periculoasÄƒ în sarcinÄƒ.
- Pierderea de lichid amniotic, care se manifestÄƒ ca o senzaÅ£ie de pipi fÄƒrÄƒ a putea fi controlatÄƒ, în trimestrul III, este
urgenÅ£Äƒ medicalÄƒ, deoarece potenÅ£ialul de infecÅ£ie este foarte mare ÅŸi trebuie ajuns la spital.
- Orice fel de traumatism abdominal trebuie controlat, chiar ÅŸi sÄƒ te loveÅŸti cu burtica într-un colÅ£ de mobilÄƒ sau sÄ
pe gheaÅ£Äƒ.
- Lipsa perceperii miÅŸcÄƒrilor fetale, în trimestrul III, este de asemenea un semn de alarmare, ce implicÄƒ consult imediat.

MâncÄƒm cât pentru doi în sarcinÄƒ?

Medicul Carmen CheleÅŸ lÄƒmureÅŸte ÅŸi problema alimentaÅ£iei în perioada de sarcinÄƒ. DeÅŸi apare necesitatea unu
nutritiv, asta nu înseamnÄƒ excese sau sÄƒ mâncÄƒm cât pentru doi. ?În sarcinÄƒ, la o greutate normalÄƒ a mÄƒmicii, se ac
ÅŸi 15 kilograme, acumulate pe parcursul celor 9 luni. CreÅŸterea în greutate trebuie sÄƒ fie bine controlatÄƒ în sarcinÄƒ!
important ÅŸi pentru mamÄƒ ÅŸi pentru copil. Un exces de kilogame nu este un lucru bun în nicio situaÅ£ie, cu atât mai mu
sarcinÄƒ. Obezitatea, care este o boalÄƒ, nu o problemÄƒ de esteticÄƒ, afecteazÄƒ inima, respiraÅ£ia, sistemul renal, ce pot
influenÅ£ate de o creÅŸtere în exces în greutate. De asemenea, poate creÅŸte riscul de avort, malformaÅ£ii congenitale, dia
sarcinÄƒ, hipertensiune, chiar ÅŸi moarte fetalÄƒ inutero, precum ÅŸi alte complicaÅ£ii. RÄƒspunsul la întrebarea dacÄƒ m
doi este NU! Nu mâncÄƒm pentru doi. Copilul nostru nu este cât un adult, este foarte mic. Åži nici poftele nu existÄƒ ÅŸi nu
afecteazÄƒ copilul! Cu cât se acumuleazÄƒ kg mai multe, cu atât este mai greu sÄƒ le dai jos dupÄƒ naÅŸtere?.

Ce mâncÄƒm în satrcinÄƒ? ?Nici nu ne înfometÄƒm. Trebuie sÄƒ avem o alimentaÅ£ie sÄƒnÄƒtoasÄƒ, echilibratÄƒ, ceea c
regulate, la ore aproape fixe, cu produse care sÄƒp acopere toÅ£i factorii nutritivi. Nu trebuie fÄƒcut exces de niciun fel, nici
mÄƒcar de fructe. Este indicat sÄƒ mÄƒnânci un strugure, în momentul în care mÄƒnâncÄƒ un castron întreg de struguri nu m
sÄƒnÄƒtos. O ameninÅ£are pentru greutate, nu doar în perioada de sarcinÄƒ: ronÅ£Äƒitul! De asemenea, atenÅ£ie la mânca
sau neregulat. Nu trebuie sÄƒ te duci cu cina foarte târziu pentru cÄƒ metabolismul încetineÅŸte foarte mult ÅŸi tot ceea ce
seara se depune. Ideal este ca ultima masÄƒ a zilei sÄƒ fie cu 2 ? 3 ore înainte de culcare.?
Gravidele supraponderale sunt sfÄƒtuite sÄƒ apeleze cu încredere la nutriÅ£ionist, care sÄƒ le prescrie o dietÄƒ personalizatÄ

Diabetul gestaÅ£ional

Obezitatea este un factor de risc care influenÅ£eazÄƒ apariÅ£ia diabetului în sarcinÄƒ. Chiar dacÄƒ în sarcinÄƒ nu au diabet
luat foarte mult în greutate ÅŸi au ÅŸi un copil cu o greutate mare la naÅŸtere au ÅŸanse foarte mari sÄƒ dezvolte un diabe
II, mai târziu, aÅŸa cÄƒ trebuie sÄƒ facÄƒ o serie de investigaÅ£ii.

VÄƒrsÄƒturile sunt periculoase deoarece duc la deshidratare

GreÅ£urile de la începutul sarcinii sunt foarte frecvente în cazului majoritÄƒÅ£ii gravidelor. În aceastÄƒ situaÅ£ie, cea mai b
soluÅ£ie este un regim care sÄƒ constea în mese mici, astfel încât sÄƒ nu îÅŸi umple niciodatÄƒ stomacul, nici mÄƒcar cu a
este permis, la începutul sarcinii, ronÅ£Äƒitul, pentru cÄƒ trebuie sÄƒ mÄƒnânce câte puÅ£in. ?AtenÅ£ie cu vÄƒrsÄƒturile!
multe se ajunge la deshidratare. VÄƒrsÄƒturile sunt periculoase. Trebuie sÄƒ vÄƒ adresaÅ£i ginecologului, pentru cÄƒ poate
spitalizare pentru hidratare. Deshidratarea pune în pericol viaÅ£a fÄƒtului ÅŸi sÄƒnÄƒtatea mamei.? avertizeazÄƒ medicul C
CheleÅŸ.

Alimente permise ÅŸi alimente pe care sÄƒ le ocolim

Ce alimente trebuie evitate în sarcinÄƒ: carne crudÄƒ, semigÄƒtitÄƒ, peÅŸte crud, brânzeturi a cÄƒror provenienÅ£Äƒ nu o
pot fi sursÄƒ de infecÅ£ie. ?Trebuie sÄƒ evitÄƒm peÅŸtii care acumuleazÄƒ o cantitate mare de mercur: rechin, peÅŸtele sp
macroul uriaÅŸ. SÄƒ ne rezumÄƒm la peÅŸtii de apÄƒ dulce, pentru cÄƒ reprezintÄƒ o sursÄƒ bunÄƒ de omega 3, precum
creveÅ£ii.

Alcoolul în sarcinÄƒ poate genera tulburÄƒri de memorie ÅŸi învÄƒÅ£are

?Alcoolul traverseazÄƒ în totalitate placenta ÅŸi ajunge direct la fÄƒt. Consumul acestuia, la începutul sarcinii, poate provoc
naÅŸtere prematurÄƒ, avort, modificÄƒri la sistemul nervos al copilului, care mai târziu se pot traduce prin tulburÄƒri de înv
tulburÄƒri de memorie. AÅŸa cÄƒ mai bine renunÅ£Äƒm.?, avertizeazÄƒ medicul Carmen CheleÅŸ.
Medicul Carmen CheleÅŸ a oferit toate aceste indicaÅ£ii în cadrul unui interviu acordat Ziarului pentru SÄƒnÄƒtate, iar dacÄ
doriÅ£i sÄƒ o consultaÅ£i ca ÅŸi specialist, aceasta poate fi gÄƒsitÄƒ la clinica Hera?s Med, din Bradu.
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