Orvosi vizsgálatok a várandósság ideje alatt
0-12. hétig

12. hét

Kötelező nőgyógyászati vizsgálatok, citológiai és kolposzkópos
szűrés, terhesség megállapítása
tapintással és ultrahangvizsgálattal

A menzesz kimaradása után két héttel, de legkésőbb
a második menzesz kimaradása után érdemes orvoshoz
fordulni.

Vérkép-, vércsoport- és luesszerológiai

A kapott leletekkel a lakhely szerinti védőnőhöz kell fordulni a terheskiskönyvért. A terhesgondozásba vételnek
a 12. terhességi hét előtt meg kell történnie, mert a szülési
segélyre csak ebben az esetben jogosult a kismama.

Hüvelyi szűrő ultrahangvizsgálat
Fontos: az ultrahangvizsgálat során
nem vehető észre minden rendellenesség.

Ilyenkor ellenőrzik a terhesség pontos nagyságát,
a gerinc állapotát, a magzati nyaki redő vastagságát,
a végtagbimbók meglétét.

AFP-vizsgálat

Vérvétel, mely a magzat által termelt alfafötoproteinmennyiséget szűri. Ennek normál értéke meghatározott,
az átlagtól való eltérés kóros elváltozásokra utalhat.

– ha magasabb az átlagnál

Velőcső-záródási rendellenességekre, esetleg addig fel
nem fedezett ikerterhességekre utalhat, genetikai vizsgálat javasolt.

– ha az érték alacsonyabb

Down-szindróma gyanúja merül fel, genetikai vizsgálat
javasolt.

16. hét
Hepatitiszszűrés

Az AFP-vel egyszerre végzik. Amennyiben az anya nem
volt szűrve, vagy pozitív lett az eredmény, a szülés után
az újszülöttet be kell oltani.

Hasi UH-szűrés

Eredményét összevetik az AFP eredményével.

Nőgyógyászati szűrővizsgálatra

Havonta egyszer.

Ellenanyagszűrés

Ha az anya vércsoportja Rh-negatív, akkor havonta kell
végezni a véréből. Ez a vizsgálat Rh "pozitívos" anyáknál
nem szükséges.

Vérkép- és vizeletvizsgálat

Hat hetente minden terhesnél.

Gestatios diabetes szűrés

Azaz a terhességi cukorbetegség szűrés. Ez két vérvételt
jelent: először éhgyomorra, majd 50 gr szénhidrát
elfogyasztása után egy órával ismét megnézik
a vércukorértéket.

Ultrahang- és nőgyógyászati vizsgálat

A magzatok a 28. hétig általában egyformán fejlődnek,
ilyenkor átlagosan 1 kg súlyúak. Amennyiben ennél az
ultrahangvizsgálatnál "megfelelő szögben" fekszik a magzat, már biztonsággal meg lehet mondani a baba nemét.

CTG (cardiothokografia) vizsgálat

Hetente szükséges, mely a magzat szívműködését és
a méh összehúzódásait regisztrálja. Ez a vizsgálat figyelmeztet a méhlepény esetleges elváltozásaira, a magzat
állapota jól követhető vele.

38. hét

Utolsó ultrahangvizsgálat

A magzat nagyságát, fekvését, a placenta állapotát,
a magzatvíz mennyiségét vizsgálják.

40. hét

Az érett szülés

18. hét
19-20. hetétől

23. hét
28. hét
36. héttől

(+/-2 hét)

CTG-vizsgálat

Túlhordáskor, kétnaponta történik.

Magzatvízvizsgálat

Amennyiben a méhszáj már nyitott és a CTG-n eltérés
észlelhető végezhető. Ekkor a magzatvíz színét vizsgálják,
mely a magzat állapotára utal.

Szülésindítás

Átlagosan 10 nappal a kiírt terminus után történik.

