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ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ 

 



     Εγκυμοσύνη είναι ευρύτατος όρος και 

χρησιμοποιείται για όλα τα θηλαστικά του 

ζωικού βασιλείου. Το συγκεκριμένο λήμμα 

όμως αναφέρεται για την εγκυμοσύνη μόνο 

στους ανθρώπους. 

 

Ο ΟΡΟΣ 



   Εγκυμοσύνη είναι η διαδικασία κατά την οποία 
μία γυναίκα φέρει ένα γονιμοποιημένο ωάριο, 
το οποίο αναπτύσσεται κι εξελίσσεται μέσα της 
και διαρκεί μέχρι και τη γέννηση του βρέφους. 
Ο ιατρικός όρος για την κυοφορούσα γυναίκα 
είναι "έγκυος" και για το μωρό πριν τη γέννησή 
του "έμβρυο". 



  Μία φυσιολογική εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 

40 εβδομάδες από τον τελευταίο γυναικείο 

κύκλο. Το πρώτο τρίμηνο εγκυμονεί για τη 

μέλλουσα μητέρα και τους μεγαλύτερους 

κίνδυνους για μία ενδεχόμενη αποβολή - 

ονομάζεται έτσι ο θάνατος από φυσιολογική 

αιτία ενός εμβρύου. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε προβλήματα υγείας του 

εμβρύου, της μητέρας ή σε κάποια βλάβη 

που προκλήθηκε μετά τη σύλληψη. 



    Η εγκυμοσύνη είναι για μία γυναίκα ίσως η 
σημαντικότερη και ομορφότερη περίοδος 
της ζωής της και μία εκπληκτική εμπειρία 
πρωταρχικά για την ίδια και σε μικρότερο 
βαθμό για τους οικείους της.                                                                                                         

Οι αλλαγές δε  

που συντελούνται 

τόσο σε σωματικό 

επίπεδο όσο και στο 

ψυχικό και 

συναισθηματικό 

κόσμο της μέλλουσας 

μητέρας είναι 

τεράστιες. 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΤΗΣ  

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΤΗΣ  

  ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 



   Το σώμα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την 

εγκυμοσύνη παρά μόνο όταν το 

γονιμοποιημένο ωάριο (στο στάδιο της 

βλαστοκύστης) εμφυτεύεται στα τοιχώματα 

της μήτρας, περίπου 7 ημέρες μετά τη 

γονιμοποίηση. Από τη στιγμή εκείνη και μετά 

το ωάριο στέλνει την εντολή στο σώμα να 

συνεχίζει να παράγει προγεστερόνη 



   Τότε αρχίζει να παράγεται και η hCG ( Χοριακή 

γοναδοτροπίνη), δηλαδή η ορμόνη της 

εγκυμοσύνης. Σε μία φυσιολογική κύηση τα 

επίπεδα της ορμόνης hCG διπλασιάζονται κάθε 

δεύτερη ημέρα, μέχρι περίπου την 9η εβδομάδα 

κύησης . 



Η ΕΦΗΒΙΚΉ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ 

    Η εφηβική 

εγκυμοσύνη, αποτελεί 

παγκοσμίως ένα 

ιατρικό και κοινωνικό 

ζήτημα, που 

συνδέεται με 

    πολλές σωματικές, 

ψυχολογικές, και 

κοινωνικές 

επιπτώσεις 

 



   Στις ΗΠΑ, το ποσοστό γεννήσεων ανάμεσα 

στις έφηβες αγγίζει το 52,1% και είναι 

τέσσερις φορές υψηλότερο, από το 

αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφεται 

στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Μ. 

Βρετανία έχει το υψηλότερο ποσοστό 

εφηβικής εγκυμοσύνης ειδικά στις 

εφήβους ηλικίας από 16 ετών και κάτω.  



    Στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία, το 2007, είχαμε 
3.129 γεννήσεις από 
έφηβες κάτω των 18 ετών, 
με 75 γεννήσεις εξ αυτών 
από έφηβες κάτω των 15 
ετών. Οι κυριότεροι 
παράγοντες, που συντελούν 
στην επίπτωση της εφηβικής 
εγκυμοσύνης, είναι 
κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η οικογένεια, η 
εκπαίδευση και η 
σεξουαλική συμπεριφορά 
των εφήβων 



ΠΟΙΈς ΌΜΩς ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈς ΤΗς 

ΈΦΗΒΗς ΓΥΝΑΊΚΑς ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΗΝ 

ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ; 
 

Οι επιλογές είναι τρεις: 

* Να διατηρήσουν την εγκυμοσύνη, να 

γεννήσουν και να κρατήσουν το παιδί. 

* Να διατηρήσουν την εγκυμοσύνη και 

να δώσουν το παιδί για υιοθεσία. 

* Να διακόψουν την εγκυμοσύνη. 

 



    στις δύο πρώτες περιπτώσεις η έγκυος 

έφηβος πρέπει να χαίρει προγεννητικής 

φροντίδας όσο το δυνατό πιο νωρίς. Στην 

τρίτη περίπτωση πρέπει όσο το δυνατό 

γρηγορότερα να πάρει την απόφασή της, 

ώστε να είναι εφικτή η διακοπή της 

εγκυμοσύνης.  Η νεαρή γυναίκα που 

αποφασίζει να διατηρήσει την 

εγκυμοσύνη της, χρειάζεται στήριξη 

ηθική, κοινωνική και οικονομική.  



Εγκυμωσυνη ανα εβδομαδα... 

 



Αρχικα .. 



ΥΣΤΕΡΑ.. 



ΚΑΙ ΤΕΛΟς... 



Απο τις μαθητριες  

 

Σμαραγδα Βουρτη  

Δαφνη Ελενη  

Μαρια Αλεξιου  

Ελεανα Δαβιτιδου  

Μαριεττα Γκιονη 


