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ÖÅ2: Ç ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÏÕ ÅÌÂÑÕÏÕ 

Ç áíÜðôõîç ôïõ åìâñýïõ óôï óþìá ôçò ìçôÝñáò äéáñêåß ðåñßðïõ 9

ìÞíåò. Ðïéá åßíáé, üìùò, ôá óôÜäéá áõôÞò ôçò áíÜðôõîçò;

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò êáé áñßèìçóÝ ôéò, ìå ôç âïÞèåéá ôùí êåéìÝíùí ðïõ áêïëïõèïýí.

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

Theo
Γραφομηχανή
1

Theo
Γραφομηχανή
9

Theo
Γραφομηχανή
4

Theo
Γραφομηχανή
3

Theo
Γραφομηχανή
6

Theo
Γραφομηχανή
2

Theo
Γραφομηχανή
8

Theo
Γραφομηχανή
5

Theo
Γραφομηχανή
7



183

1

ÌÞêïò åìâñýïõ: 0,6 cm

Ç êáñäéÜ êáé ç óðïíäõëéêÞ óôÞëç

áñ÷ßæïõí íá ó÷çìáôßæïíôáé.

3

ÌÞêïò åìâñýïõ: 6,5 - 7,5 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 14 - 28 g

Ôá ÷Ýñéá, ôá ðüäéá, ôá äÜ÷ôõëá

Ý÷ïõí ó÷çìáôéóôåß ðëÞñùò üðùò

ó÷åäüí êáé üëá ôá üñãáíá.

2

ÌÞêïò åìâñýïõ: 3 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 3 g

Ôá ìÜôéá, ç ìýôç, ôá ÷åßëç, ç

ãëþóóá êáé ôá äüíôéá áñ÷ßæïõí

íá ó÷çìáôßæïíôáé. Ç êáñäéÜ

ëåéôïõñãåß.

4

ÌÞêïò åìâñýïõ: 16,5 - 18 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 170 - 200 g

Ôï Ýìâñõï ìðïñåß íá êáôáðßíåé Þ

íá ðéðéëÜ ôï äÜ÷ôõëü ôïõ. Ôï

öýëï ôïõ åìâñýïõ åßíáé

áíáãíùñßóéìï.

6

ÌÞêïò åìâñýïõ: 28 - 35 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 800 - 900 g

Ôï Ýìâñõï áñ÷ßæåé íá áíïßãåé ôá

âëÝöáñÜ ôïõ ãéá ìéêñÜ ÷ñïíéêÜ

äéáóôÞìáôá.

5

ÌÞêïò åìâñýïõ: 20 - 25 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 400 - 500 g

Ôá ìáëëéÜ åìöáíßæïíôáé óôï

êåöÜëé ôïõ åìâñýïõ. Ç ìçôÝñá

áñ÷ßæåé íá áéóèÜíåôáé ôéò êéíÞóåéò

ôïõ.

7

ÌÞêïò åìâñýïõ: 35 - 41 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 1100 - 1600 g

Ôá áéóèçôÞñéá ôçò ãåýóçò Ý÷ïõí

ó÷çìáôéóôåß. Áí ôï Ýìâñõï

ãåííçèåß ôþñá, èåùñåßôáé

ðñüùñï êáé áðáéôåß åéäéêÞ

öñïíôßäá.

9

ÌÞêïò åìâñýïõ: 48 - 51 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 3200 - 3400 g

Ïé ðíåýìïíåò åßíáé Ýôïéìïé íá

ëåéôïõñãÞóïõí. Ðáßñíåé èÝóç

÷áìçëÜ óôç ìÞôñá êáé öáßíåôáé

ëéãüôåñï êéíçôéêü.

Åßíáé Ýôïéìï íá ãåííçèåß.

8

ÌÞêïò åìâñýïõ: 41 - 46 cm

ÌÜæá åìâñýïõ: 1800 - 2700 g

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá áõôïý ôïõ ìÞíá

ç áíÜðôõîç ôïõ åìâñýïõ åßíáé

ìåãÜëç. ¼ëá ôá üñãáíÜ ôïõ åßíáé

áíáðôõãìÝíá ìå åîáßñåóç ôïõò

ðíåýìïíåò.

Ãéá ôçí ïìáëÞ áíÜðôõîç ôïõ åìâñýïõ åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ç õéïèÝôçóç óùóôþí óõíçèåéþí áðü ôç

ìçôÝñá. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò êáé óçìåßùóå ôéò óõíÞèåéåò ðïõ åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò êáé áõôÝò

ðïõ åßíáé åðéêßíäõíåò ãéá ôçí õãåßá ôçò åãêýïõ êáé ôïõ åìâñýïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êýçóçò. 
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1ος   Μήνας                         2ος  Μήνας                         3ος  Μήνας

Theo
Γραφομηχανή
4ος  Μήνας                          5ος  Μήνας                          6ος  Μήνας

Theo
Γραφομηχανή
7ος  Μήνας                          8ος  Μήνας                          9ος  Μήνας

Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος δεν επιτρέπεται να καπνίζει και να κατανα-λώνει οινοπνευματώδη ποτά.
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Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος δεν επιτρέπεται να σηκώνει βάρη.

Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος δεν πρέπει να παίρνει φάρμακα χωρίς να συμβου-λευτεί προηγουμένως το γιατρό της.

Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος πρέπει να επισκέπτεται τακτικά το γυναικολόγοτης για εξετάσεις.

Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος δεν επιτρέπεται να κάνει κουραστικές δουλειές.
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ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá áíáöÝñïíôáò ôéò óõíÞèåéåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ õãåßá    

ôçò åãêýïõ êáé ôïõ åìâñýïõ.

ÓõìðÝñáóìá

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìå ðïéïõò ôñüðïõò ìðïñïýìå íá ðñïóöÝñïõìå âïÞèåéá óå ìéá Ýãêõï; Ìðïñåßò íá áíáöÝñåéò êáé

Üëëá ðáñáäåßãìáôá;

2. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôç óçìáóßá ôçò ðéíáêßäáò;

.
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Theo
Γραφομηχανή
Η έγκυος πρέπει να κινείται και να επισκέπτεται τακτικά το γυναικο-λόγο της. Δεν επιτρέπεται να καπνίζει, να πίνει, να κάνει κουραστικές δουλειές και να παίρνει φάρμακα χωρίς να ρωτήσει το γιατρό της.

Theo
Γραφομηχανή
Της παραχωρούμε τη θέση μας όταν είμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.Δεν την αφήνουμε να σηκώσει βαριά αντικείμενα.Τη βοηθάμε στις δουλειές του σπιτιού.

Theo
Γραφομηχανή
Οι θέσεις αυτές πρέπει να παραχωρούνται σεεγκύους, για να μην στέκονται όρθιες.




