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Οι χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ), η ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) ή
η αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) μπορεί να αλλάξουν την καθημερινότητά σας.
Μπορεί να σκέφτεστε ή όχι να αποκτήσετε μωρό. Ωστόσο, περίπου οι μισές εγκυμοσύνες δεν είναι
προγραμματισμένες,1 οπότε ακόμα κι εάν δεν σκέφτεστε να αποκτήσετε μωρό, οι πληροφορίες αυτές
μπορεί να εξακολουθούν να είναι σημαντικές για εσάς καθώς πολλές γυναίκες δεν έχουν την ευκαιρία
να λάβουν συμβουλές πριν μείνουν έγκυες. Το φυλλάδιο αυτό προσφέρει ορισμένες πληροφορίες
σχετικά με πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε και να λάβετε υπόψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
την εγκυμοσύνη σας.

Πριν από την εγκυμοσύνη
Το να έχετε ΡΑ, ΑΣ ή ΨΑ δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μείνετε έγκυος, αλλά ενδέχεται
να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ότι συνήθως για να συλλάβετε.2-6 Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η ενεργότητα της νόσου ή τα φάρμακα που μπορεί να
παίρνετε.2,3,5 Μελέτες έχουν δείξει ότι εάν η νόσος ελέγχεται επαρκώς, οι 3 στις 4 γυναίκες
με ΡΑ μένουν έγκυες μέσα σε 1 έτος προσπάθειας.3 Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία σχετικά με την επίδραση της ΑΣ και της ΨΑ στη γονιμότητα ή στο χρόνο έως την
επίτευξη εγκυμοσύνης. Γενικότερα, ωστόσο, ο επαρκής έλεγχος της νόσου μπορεί να σας
βοηθήσει να μείνετε έγκυος πιο σύντομα.4,5,7-10
Συζητήστε εγκαίρως τον προγραμματισμό για την εγκυμοσύνη σας με την ομάδα φροντίδας
της υγείας σας (π.χ. με το γενικό γιατρό, το νοσηλευτή, το ρευματολόγο, το μαιευτήρα και
το γυναικολόγο, τη μαία και το φαρμακοποιό σας). Παρότι είναι σημαντικό, μόνο περίπου
1 στις 5 ασθενείς ζητά καθοδήγηση από το ρευματολόγο της πριν μείνει έγκυος.11 Συζητώντας
τα σχέδιά σας με περισσότερους από έναν ειδικούς, αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν
να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας και να απαντήσουν
στις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.
Ίσως ανησυχείτε μήπως μεταδώσετε τη νόσο στα παιδιά σας. Ωστόσο, για τους περισσότερους
τύπους αρθρίτιδας, οι πιθανότητες να περάσει η νόσος στα παιδιά σας είναι πολύ μικρές.6
Μερικές γυναίκες στη θέση σας ανησυχούν ότι ο κίνδυνος αποβολής ή γενετικών ανωμαλιών
είναι αυξημένος. Εάν αποφεύγονται ορισμένα φάρμακα, ο κίνδυνος σημαντικών γενετικών
ανωμαλιών δεν είναι υψηλότερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού (περίπου 2%
των γεννήσεων). Παρότι οι αποβολές ενδέχεται να είναι λίγο πιο συχνές από
το συνηθισμένο ποσοστό του 10-15%, αυτό μπορεί να οφείλεται στο πόσο καλά
ελέγχονται τα συμπτώματα και σε συγκεκριμένα φάρμακα. Θα πρέπει να
συζητήσετε σχετικά με αυτήν, αλλά και κάθε άλλη ανησυχία σας με
τους θεράποντές σας.5,6,12-14
Ο έλεγχος των συμπτωμάτων σας πριν από την εγκυμοσύνη είναι
απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υγεία,
τόσο η δική σας όσο και του μωρού σας. Αυτό μπορεί επίσης
να συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας πρώιμου τοκετού,
χαμηλού βάρους γέννησης του μωρού ή αποβολής.4,7,15
Η απόφαση σχετικά με το πότε να ξεκινήσετε τις προσπάθειες για να
μείνετε έγκυος μπορεί να είναι δύσκολη. Το να περιμένετε έως ότου
ελεγχθούν τα συμπτώματά σας μπορεί να βοηθήσει. Το να ακολουθείτε
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής εκ των προτέρων θα μπορούσε επίσης
να συμβάλλει στο να γίνει πιο εύκολη η εγκυμοσύνη σας.6 Ωστόσο,
η καθυστέρηση της εγκυμοσύνης μπορεί να κάνει πιο δύσκολη τη σύλληψη,
δεδομένου ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να χρειαστούν
περισσότερο χρόνο για να μείνουν έγκυες.3
Η διαχείριση της θεραπείας σας πρέπει να γίνεται από όλα τα μέλη της ομάδας φροντίδας
της υγείας σας, όπως ο ιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο ρευματολόγος, ο νοσηλευτής,
ο γυναικολόγος και πιθανώς ο μαιευτήρας σας. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέλη να
επικοινωνούν και να κατανοούν τις ανάγκες σας ώστε να διασφαλιστούν τα καλύτερα
αποτελέσματα για εσάς και το μωρό σας. Δεδομένου ότι βρίσκεστε στο κέντρο αυτής
της ομάδας, διαβιβάστε τα στοιχεία των ειδικών που σας φροντίζουν σε κάθε μέλος
της ομάδας.

Πριν πάτε στα ραντεβού σας, καλό θα είναι να σημειώνετε τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε
θεράποντες ιατρούς σας. Μπορεί να είναι χρήσιμο να πηγαίνετε μαζί με κάποιο άλλο άτομο,
το οποίο θα σας βοηθήσει να θυμάστε τι ειπώθηκε. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να είναι
ο σύντροφός σας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής σας και μπορεί να σας βοηθήσει
να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας και να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τη μητρότητα.
Πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να συμπεριλάβετε:

Υπάρχουν κίνδυνοι για εμένα
ή για το μωρό μου εάν μείνω έγκυος;
Θα μπορέσω να έχω μία τελειόμηνη εγκυμοσύνη;
Θα χρειαστεί να διακόψω τη λήψη των φαρμάκων μου;
Θα έχω πόνο στην πλάτη μου στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης;
Μπορώ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό;

Μπορεί να υπάρχει ανάγκη να συνεχίσετε να ελέγχετε τη νόσο σας πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά από την εγκυμοσύνη. Ωστόσο, επειδή δεν είναι όλα τα φάρμακα
συμβατά με το ταξίδι της εγκυμοσύνης σας, ο ρευματολόγος σας θα είναι
σε θέση να σας εξηγήσει εάν χρειάζεται να προσαρμοστεί η θεραπεία σας.
Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που είναι συμβατές με
το ταξίδι της εγκυμοσύνης σας, τις οποίες μπορείτε να πάρετε πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Συζητήστε με την ομάδα
φροντίδας της υγείας σας σχετικά με τις πιο κατάλληλες επιλογές
για εσάς.
Όταν αποφασίσετε να μείνετε έγκυος, θα πρέπει να συνεχίσετε ή να
αρχίσετε να παίρνετε τα συμπληρώματα βιταμινών και μεταλλικών
στοιχείων που προτείνει η ομάδα φροντίδας της υγείας σας.*6,16
Η ομάδα φροντίδας της υγείας σας είναι εκεί για να σας
καθοδηγήσει και να σας υποστηρίξει, οπότε μιλήστε τους
για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες έχετε. Είναι σημαντικό
να κατανοήσετε πλήρως όλες τις επιλογές σας προτού πάρετε
οποιεσδήποτε αποφάσεις.
*Συμβουλευθείτε την ομάδα φροντίδας της υγείας σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα εκτός εκείνων που παίρνετε για τη θεραπεία
της χρόνιας ρευματικής νόσου σας. Η ομάδα φροντίδας της υγείας σας θα πρέπει να ελέγξει αν υπάρχουν φαρμακευτικές
αλληλεπιδράσεις και να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη χρήση τους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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Σημειώσεις

Στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης
Όπως ίσως γνωρίζετε, η εγκυμοσύνη έχει τρία στάδια (το πρώτο, το δεύτερο
και το τρίτο τρίμηνο, καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις μήνες, και όλα μαζί
40 εβδομάδες).
Ο τρόπος που η εγκυμοσύνη επηρεάζει τον οργανισμό σας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το τρίμηνο. Κάποιες επιδράσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που
προκαλούνται από τη χρόνια ρευματική νόσο σας και είναι φυσιολογικές.
Σε αυτές περιλαμβάνονται το πρήξιμο των χεριών και των ποδιών,
ο πόνος στην πλάτη ή το αίσθημα κούρασης.6
Θα χρειαστείτε τις ίδιες εξετάσεις με οποιαδήποτε άλλη έγκυο γυναίκα.
Ωστόσο, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον εξετάσεις ανάλογα με τα συμπτώματά σας.
Για αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και να αντιλαμβάνεστε οποιεσδήποτε μεταβολές.
Εάν εσείς, ή οποιοσδήποτε από την ομάδα φροντίδας της υγείας σας θεωρείτε
ότι τα συμπτώματά σας επιδεινώνονται, μη διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού
για να ζητήσετε περαιτέρω συμβουλές.

Αυτοβοήθεια
Μερικές συμπληρωματικές θεραπείες, όπως το μασάζ
και η διαχείριση του στρες, μπορεί να σας βοηθήσουν
να νιώσετε πιο άνετα. Τα μαθήματα γυμναστικής
στο νερό μπορούν επίσης να βοηθήσουν καθώς
έχουν χαμηλή επίδραση στις αρθρώσεις σας.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ασκήσεις κατάλληλες
για όλες τις έγκυες γυναίκες.
Συμβουλευθείτε την ομάδα φροντίδας της υγείας
σας εκ των προτέρων για να δείτε τί είναι
κατάλληλο και πώς μπορεί να προσαρμοστεί
στην περίπτωσή σας.

Η εγκυμοσύνη επιφέρει βραχυπρόθεσμες αλλαγές
στο ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ως εκ τούτου, μερικές
γυναίκες με χρόνιες ρευματικές νόσους παρουσιάζουν
βελτίωση ή ύφεση των συμπτωμάτων τους
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδίως στο δεύτερο
και στο τρίτο τρίμηνο.17,18 Σε κάποιες γυναίκες
τα συμπτώματα δεν αλλάζουν ή μπορεί ακόμα και
να επιδεινωθούν. 1 στις 2 γυναίκες με χρόνια
ρευματική νόσο εξακολουθεί να χρειάζεται θεραπεία κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.19-22
Επιπλέον, σε μερικές γυναίκες τα συμπτώματα μπορεί
να επιδεινωθούν εάν διακοπεί η θεραπεία.17,23
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την πιθανότητα εμφάνισης
εξάρσεων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό
και να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την κατάλληλη φαρμακευτική
αγωγή στον ιατρό σας. Επίσης, μπορεί να χρειασθούν
προσαρμογές στον τρόπο ζωής σας και να συζητήσετε
σχετικά με την υποστήριξη που μπορεί να χρειαστείτε
με τον σύντροφός σας και το κοινωνικό σας δίκτυο.17,23
Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές που είναι
συμβατές με την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.
Δεν μπορούν να χορηγηθούν όλα τα εμβόλια
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή όταν
λαμβάνετε ορισμένες θεραπείες.
Συμβουλευθείτε την ομάδα φροντίδας
της υγείας σας σχετικά με τα εμβόλια
που μπορεί να χρειαστείτε.24

Η ομάδα φροντίδας της υγείας σας
είναι εκεί για να σας υποστηρίξει σε
ολόκληρο το ταξίδι της εγκυμοσύνης σας.
Συνεχίστε να συζητάτε μαζί τους
το πρόγραμμα της θεραπείας σας, το πλάνο
του τοκετού σας και τα συμπτώματά σας.
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Συνήθως δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο
οι γυναίκες με χρόνιες ρευματικές νόσους δεν πρέπει
να έχουν φυσιολογικό τοκετό. Μερικές φορές εάν έχετε
αρθρίτιδα στη μέση ή στα ισχία σας ο τοκετός μπορεί να
είναι πιο δύσκολος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις τοκετού και
να εξεταστεί το ενδεχόμενο επισκληρίδιας αναισθησίας.
Μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο καισαρικής
τομής. Συνιστάται να συζητήσετε όλες αυτές τις επιλογές
με την ομάδα φροντίδας της υγείας σας κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης ώστε να έχετε το είδος του τοκετού
που είναι καλύτερο για εσάς.6,8-10
Η φροντίδα ενός νεογέννητου μωρού μπορεί να είναι
πολύ απαιτητική, ιδίως εάν πάσχετε από μία χρόνια ρευματική
νόσο. Μπορεί να νιώσετε κούραση αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα
τα συμπτώματά σας και τις απαιτήσεις του νεογέννητού σας,
και υπάρχει επίσης πιθανότητα να παρουσιάσετε εξάρσεις
στα συμπτώματά σας.6,22 Στις γυναίκες με χρόνιες ρευματικές
νόσους το είδος των συμπτωμάτων δεν είναι σταθερό.
Ακόμα και αν τα συμπτώματά σας βελτιωθούν στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, ενδέχεται να επανεμφανιστούν μετά
τον τοκετό.17,19 Ο έλεγχος της νόσου σας μπορεί
να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτή τη γεμάτη
προκλήσεις αλλά όμορφη φάση.
Επιπλέον, ζητήστε βοήθεια από το σύντροφό σας,
την οικογένειά σας, τους φίλους σας και τα δίκτυα
υποστήριξής ενώ προσαρμόζεστε στη ζωή μαζί με
το νεογέννητό σας. Αυτό θα σας εξασφαλίσει περισσότερο
χρόνο για ξεκούραση εάν τη χρειάζεστε.
Ζητήστε καθοδήγηση από την ομάδα φροντίδας της υγείας σας
και επιπλέον υποστήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες,
φυσιοθεραπευτές ή εργοθεραπευτές που μπορούν να σας
δώσουν συμβουλές που θα κάνουν πιο εύκολο το κράτημα,
το ντύσιμο, το πλύσιμο και το τάισμα του μωρού σας.

Μιλήστε με την ομάδα φροντίδας
της υγείας σας πριν από τον τοκετό
σχετικά με το πρόγραμμα του τοκετού

Θηλασμός
Πολλές γυναίκες με ΡΑ, ΨΑ και ΑΣ θηλάζουν με επιτυχία.
Η απόφαση να θηλάσετε ή όχι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,
όπως η προσωπική σας επιλογή, η θεραπεία σας και
ο βαθμός ελέγχου της νόσου σας.

Ο θηλασμός είναι επωφελής τόσο για
εσάς όσο και για το μωρό σας, ωστόσο
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όλα τα φάρμακα όταν θηλάζετε
καθώς κάποια μπορεί να περάσουν
στο μητρικό γάλα. Η διακοπή
της θεραπείας προκειμένου να
θηλάσετε μπορεί να επιδεινώσει
τα συμπτώματα και να επηρεάσει
την ικανότητά σας να φροντίσετε
το μωρό σας.
Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσετε
με την ομάδα φροντίδας της
υγείας σας (π.χ. το γενικό γιατρό,
το νοσηλευτή, το ρευματολόγο,
το μαιευτήρα και το γυναικολόγο,
τη μαία και τον παιδίατρό σας) πριν
πάρετε οποιεσδήποτε αποφάσεις
σχετικά με τη θεραπεία σας. Αυτοί θα
διασφαλίσουν ότι η θεραπεία σας είναι
συμβατή με το θηλασμό.6

Συζητώντας εγκαίρως σχετικά με τις θεραπευτικές
επιλογές μπορείτε να προσαρμόσετε τη θεραπεία σας
και δεν θα χρειαστεί να επιλέξετε ανάμεσα
στο θηλασμό και στη θεραπεία.
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Σημειώσεις

Συχνές ερωτήσεις
Πριν
Μπορεί να μεταδώσω τη ρευματική νόσο μου στο μωρό μου;
Για τους περισσότερους τύπους αρθρίτιδας, η πιθανότητα μετάδοσης στα παιδιά είναι πολύ μικρή
και δεν θα πρέπει να επηρεάσει την απόφασή σας να αποκτήσετε παιδιά.6
Διατρέχω υψηλό κίνδυνο αποβολής;
Ο κίνδυνος αποβολής στις γυναίκες με χρόνιες ρευματικές νόσους είναι ελαφρώς υψηλότερος.
Αυτό μπορεί να συνδέεται με μη ελεγχόμενη νόσο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και με ορισμένα
φάρμακα.3,6,14 Μπορεί να θέλετε να συζητήσετε σχετικά με αυτόν τον κίνδυνο με την ομάδα φροντίδας της
υγείας σας που θα πρέπει να σας παρακολουθεί στενά πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.
Είναι πιθανό να έχει το μωρό μου γενετικές ανωμαλίες;
Ο κίνδυνος γενετικών ανωμαλιών δεν είναι μεγαλύτερος για εσάς από ότι για άλλες γυναίκες.
Μερικά φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών εάν ληφθούν στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης (π.χ. μεθοτρεξάτη) και θα πρέπει να διακόπτονται εκ των προτέρων.5,6 Συνιστάται η λήψη
συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδίως εάν έχετε λάβει
θεραπεία με φάρμακα όπως η μεθοτρεξάτη.16
Έχει σημασία εάν ο πατέρας παίρνει φάρμακα για ρευματική νόσο;
Μερικά φάρμακα μπορεί να μειώσουν τη γονιμότητα στους άντρες. Γενικά συνιστάται η διακοπή αυτών
των φαρμάκων πριν την προσπάθεια απόκτησης μωρού. Η ομάδα φροντίδας της υγείας σας μπορεί
να παρέχει συμβουλές για το ποια φάρμακα μπορεί να χρειαστεί να διακοπούν και εάν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κάποια εναλλακτική θεραπεία.6
Τι άλλο μπορώ να κάνω πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη;
Η τήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής (π.χ. ισορροπημένη διατροφή, καθόλου οινόπνευμα, κατάλληλη
άσκηση) είναι πολύ σημαντική και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των πιθανών προβλημάτων κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.16,25

Στη διάρκεια
Θα επηρεάσει η νόσος μου την ανάπτυξη του μωρού μου;
Υπάρχει ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος απόκτησης μωρού με χαμηλότερο βάρος γέννησης, ιδίως εάν
τα συμπτώματα δεν ελέγχονται καλά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, εσείς και το μωρό σας
θα είστε υπό στενή παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.5
Θα επηρεάσει η λήψη φαρμακευτικής αγωγής το μωρό μου;
Κάποια φάρμακα θα πρέπει να διακοπούν προτού μείνετε έγκυος ή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και όταν θηλάζετε. Ωστόσο, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, η θεραπεία σας μπορεί να προσαρμοστεί έτσι
ώστε να σας επιτραπεί να συνεχίσετε με φαρμακευτική αγωγή που είναι συμβατή με την εγκυμοσύνη.6
Είναι πιθανό να γεννηθεί το μωρό μου πρόωρα;
Υπάρχει ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος απόκτησης πρόωρου μωρού, ιδίως εάν η νόσος σας δεν
ελέγχεται καλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θα είστε υπό στενή παρακολούθηση σε όλη
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.4,9,10,15,25
Μπορώ να έχω φυσιολογικό τοκετό;
Συνήθως δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να έχετε φυσιολογικό τοκετό. Μερικές
φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις τοκετού εάν υπάρχει αρθρίτιδα στα ισχία ή
στη μέση. Μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο επισκληρίδιας αναισθησίας ή καισαρικής τομής.6

Μετά
Θα αλλάξουν τα συμπτώματά μου μετά τη γέννηση;
Τα συμπτώματά σας μπορεί να επιδεινωθούν μετά τον τοκετό ακόμα και αν βελτιώθηκαν στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Θα πρέπει να συνεχίσετε ή να αρχίσετε ξανά τη θεραπεία σας σύμφωνα με τη συμβουλή
του ρευματολόγου σας για να βοηθήσετε στον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου σας και να συζητάτε
τακτικά για τα συμπτώματά σας με την ομάδα φροντίδας της υγείας σας. Εάν επιθυμείτε να θηλάσετε,
υπάρχουν μερικές θεραπείες που είναι συμβατές με το θηλασμό. Ζητήστε από το σύντροφό σας, την
οικογένεια και τους φίλους σας να σας υποστηρίξουν σε περιόδους στις οποίες η αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων σας και η φροντίδα του νεογέννητού σας μπορεί να είναι δύσκολες.6
Τι είδους εξοπλισμό θα πρέπει να σκεφθώ να προετοιμάσω για τη φροντίδα του μωρού μου;
Ρυθμιζόμενο κρεβάτι, τραπέζια ρυθμιζόμενου ύψους, καρέκλες και καθίσματα μεταφοράς, μαξιλάρια
τοποθέτησης-θηλασμού, και ρυθμιζόμενα συστήματα μεταφοράς μωρού μπορούν να σας βοηθήσουν
να φροντίσετε το μωρό σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφθείτε έναν εργοθεραπευτή ή έναν
φυσιοθεραπευτή, ο οποίος μπορεί να παρέχει περισσότερες συμβουλές.

Η σημασία του ελέγχου της νόσου σας πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη
Η ομάδα φροντίδας της υγείας σας (π.χ. ο γενικός γιατρός, ο νοσηλευτής, ο ρευματολόγος,
ο μαιευτήρας και ο γυναικολόγος, η μαία, ο φαρμακοποιός και ο παιδίατρός σας) θα σας
υποστηρίξουν ώστε το ταξίδι της εγκυμοσύνης σας να είναι όσο το δυνατό πιο όμοιο με εκείνο
οποιασδήποτε άλλης γυναίκας. Η διασφάλιση του καλού ελέγχου της νόσου σας είναι
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο έλεγχος της ενεργότητας
της νόσου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη είναι πολύ σημαντικός για εσάς
και το μωρό σας. Μιλήστε με την ομάδα φροντίδας της υγείας σας εγκαίρως σχετικά με
την επιθυμία σας για εγκυμοσύνη ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλάνο θεραπείας
προσαρμοσμένο σε εσάς για ολόκληρο το ταξίδι της εγκυμοσύνης σας.

Πριν
Ο έλεγχος των συμπτωμάτων σας μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητές σας να συλλάβετε.3,4
Παρότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, οι πιο πολλές γυναίκες με χρόνια ρευματική
νόσο μένουν έγκυες μέσα σε ένα έτος.2 Ο καλύτερος έλεγχος των συμπτωμάτων πριν από την
εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να βελτιώσει τον έλεγχο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μειώνει
τον κίνδυνο δυσμενέστερων εκβάσεων για εσάς και το μωρό σας.3

Κατά τη διάρκεια
Ο αποτελεσματικός έλεγχος της νόσου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συμβάλλει
στη μείωση του κινδύνου ανεπιθύμητων εκβάσεων για εσάς και το μωρό σας, όπως πρόωρος
τοκετός ή χαμηλότερο βάρος γέννησης.8,15 Ο σωστός σχεδιασμός και η αποτελεσματική
θεραπεία μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αύξηση της πιθανότητας για φυσιολογικό τοκετό.25

Μετά
Η περίοδος μετά τη γέννηση μπορεί να είναι δύσκολη καθώς αρχίζετε να αντιμετωπίζετε τις
απαιτήσεις της φροντίδας του μωρού, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολη εάν η νόσος σας
δεν ελέγχεται καλά. Επιπλέον, πολλές ασθενείς παρουσιάζουν παρόξυνση των συμπτωμάτων
μετά τον τοκετό, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά του να θηλάσουν, σε
περίπτωση που το επιθυμούν.19-22 Η αποτελεσματική θεραπεία και ο έλεγχος των συμπτωμάτων
μετά τον τοκετό θα σας βοηθήσουν να φροντίσετε τον εαυτό σας και το μωρό σας όσο το δυνατό
καλύτερα.
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