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Εγκυμοσύνη
                       και καλοκαίρι

Η εγκυμοσύνη  είναι η πιο όμορφη και τρυφερή  
περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας και έτσι πρέπει 
να βιώνεται από την ίδια. Η περίοδος της εγκυ-
μοσύνης, όταν συμπίπτει με τους καλοκαιρινούς  
μήνες, μπορεί να γίνει  ακόμη πιο ευχάριστη και 
δημιουργική, εάν η μέλλουσα μητέρα λάβει τις 
απαραίτητες  σωστές οδηγίες   και συμβουλές.

Ο καλοκαιρινός καιρός προδιαθέτει βόλτα 
και μπάνιο σε όμορφες παραλίες. Σε όλα τα 
τρίμηνα μιας φυσιολογικής  εγκυμοσύνης 
ενδείκνυται το μπάνιο σε θάλασσα,καθώς 
και το περπάτημα. Παρόλα αυτά, είναι ση-
μαντικό να παίρνετε σωστή αντηλιακή προ-
στασία καθ’ όλη τη διάρκεια της  ημέρας  και 
να αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στον 
ήλιο, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες (11:00 
π.μ - 16:00 μ.μ). 

Κωνσταντίνος Λατζουράκης, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
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Το αντηλιακό θα πρέπει να απλω-
θεί σε στεγνό δέρμα 20 λεπτά πριν 
την έκθεση στον ήλιο και να ανανε-
ώνεται μετά από κάθε έξοδο από 
τη θάλασσα. Καλό θα ήταν, όταν 
βγαίνετε από τη θάλασσα να ξε-
κουράζεστε σε ένα σκιερό μέρος. 
Σημαντικό είναι, επίσης, να κολυ-
μπάτε μαζί με άλλο άτομο, σε πε-
ρίπτωση που χρειαστείτε κάποια 
βοήθεια, λόγω μιας δυνατής κρά-
μπας. 

Μετά το μπάνιο στη θάλασ-
σα, ιδανικότερο θα ήταν να 
αλλάξετε το μαγιό σας άμε-
σα και να κάνετε ένα χλια-
ρό ντους. Η  θάλασσα σε 
σχέση με την πισίνα είναι 
προτιμότερη για κολύμπι 
στην εγκυμοσύνη, καθώς 
στην πισινά αναπτύσσονται 
ανθεκτικά μικρόβια!

Οι μετακινήσεις μακριά από την 
πόλη που μένετε επιτρέπονται στο 
δεύτερο τρίμηνο της κύησης και 
πάντα με τη συμβουλή του ιατρού 
σας. Καλό θα ήταν, όμως, να απο-
φεύγονται τα πολύωρα ταξίδια, 
ειδικά, σε αρχόμενη εγκυμοσύνη 
και στο τελευταίο τρίμηνο,  καθώς 
στην αρχή της κύησης δεν θέλου-
με να επιβαρύνουμε τον οργανι-

σμό με άσκοπες μετακινήσεις και 
ταλαιπωρία για την υγιή εξέλιξη 
της εγκυμοσύνης . Στο τελευταίο 
τρίμηνο τα οιδήματα και η συ-
χνουρία είναι συχνά και ένα ταξίδι 
πολύωρο δεν θα ήταν το ιδανικό. 
Στις δυο αυτές  περιπτώσεις, επι-
λεγούμε κοντινούς προορισμούς 
με το αυτοκίνητο κάνοντας συχνές 
στάσεις για περπάτημα και ξεκού-
ραση. Δεν ξεχνάμε να φοράμε τη 
ζώνη ασφαλείας και τρώμε  συχνές  
μικρές  στέρεες τροφές (π.χ. φρυ-
γανιές,  κράκερ) για να καταπολε-
μήσουμε τυχόν  ναυτία.
 Ένας ακόμη πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας που πρέπει να προσέ-
χουμε για την ομαλή καλοκαιρινή 
καθημερινότητα είναι η διατροφή.   
Όταν η θερμοκρασία του περιβάλ-
λοντος είναι υψηλή, ο ανθρώπινος 
οργανισμός προκειμένου να δια-
τηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία 
του σώματος, αυξάνει την εφίδρω-
ση ,με αποτέλεσμα να έχει αυξημέ-
νες απώλειες υγρών. Η σωστή ενυ-
δάτωση του οργανισμού έχει πολύ 
θετικές επιπτώσεις στην εγκυμο-
σύνη, γιατί αυξάνει την ελαστικό-
τητα του δέρματος (μειώνοντας τις 
πιθανότητες να αποκτήσετε ραγά-
δες) και περιορίζει μερικά από τα 
πιο ενοχλητικά συμπτώματα της 
εγκυμοσύνης, όπως η δυσκοιλιό-
τητα και το πρήξιμο. Υπολογίστε, 
τουλάχιστον, 8-10 ποτήρια νερό 
την ημέρα. Αποφεύγουμε τα ανα-
ψυκτικά και το αλκοόλ σε κάθε πε-
ρίπτωση!  Τα φρούτα και τα λαχανι-
κά  είναι πλούσια σε νερό, γεγονός 
που εξηγεί και την έντονη επιθυμία 
για την κατανάλωσή τους τις μέ-
ρες του καλοκαιριού. Επομένως, η 
αναπλήρωση των υγρών μπορεί 
να γίνει με έναν συνδυασμό κατα-
νάλωσης φρούτων και λαχανικών  
αλλά και νερού. Το καθημερινό δι-
αιτολόγιό σας, σε γενικές γραμμές, 
πρέπει να περιέχει τροφές πλούσι-
ες σε ασβέστιο (π.χ. γάλα, γιαούρτι, 

ψάρι, μπανάνες, κ.λπ.), σε σίδηρο 
(π.χ. Κόκκινο κρέας, σπανάκι, φα-
κές, πορτοκάλια), σε βιταμίνες (π.χ. 
καρότα, φρούτα, ντομάτες, δημη-
τριακά, κ.λπ.) και σε λιπαρά οξέα 
που υπάρχουν στο ελαιόλαδο και 
στο ψάρι. 

Όσον αφορά στην ένδυση κατά  
τη διάρκεια του καλοκαιριού, προ-
τιμήστε άνετα, ελαφριά, ανοιχτό-
χρωμα βαμβακερά ρούχα, που 
δεν απορροφούν ζέστη, αφήνουν 
το δέρμα σας να αναπνέει και δεν 
εμποδίζουν την εφίδρωση.  
 

Η περίοδος του καλο-
καιριού είναι ιδανική να 
έρθετε πιο κοντά με τον 
σύντροφό σας και να πε-
ράσετε πιο ρομαντικά και 
ευχάριστα την εγκυμο-
σύνη σας, το πιο όμορφο 
ταξίδι για τον ερχομό του 
μωρού σας… Χαλαρώ-
στε, λοιπόν, και απολαύ-
στε το…

 


