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• Μπορείτε να έχετε μια υγιή εγκυμοσύνη
  εάν έχετε άσθμα ή αλλεργίες

• Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του
  άσθματος είναι πολύ σημαντική στην
   εγκυμοσύνη

• Μη σταματάτε να λαμβάνετε την αγωγή σας

• Ο αλλεργιολόγος είναι ο ειδικός στο να
  δημιουργήσει ή να αναθεωρήσει το πλάνο
  της αγωγής σας όσο είστε έγκυες.

Ο κάθε ασθματικός ασθενής είναι 
περισσότερο ευαίσθητος σε 
συγκεκριμένους παράγοντες έξαρσης. 
Ο αλλεργιολόγος γνωρίζει και μπορεί 
να τον βοηθήσει αποτελεσματικά.

Νιώστε καλύτερα.
Ζήστε καλύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

• www.allergikos.gr
• www.allergy.org.gr

Άσθµα,  Αλλεργίες
και Εγκυµοσύνη
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Μικρές Συμβουλές
Εάν είστε έγκυος και έχετε 
άσθμα ή αλλεργίες, μπορεί 
να προβληματίζεστε σχετικά 

με τη λήψη φαρμάκων, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό 
να έχετε τα συμπτώματά σας υπό έλεγχο.

Πώς μένετε υγιής και ποια φάρμακα είναι κατάλληλα 
για εσάς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Ο αλλεργιολόγος θα σας εκτιμήσει και θα σας συστήσει 
τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για εσάς 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.
Επισκεφθείτε τον μόλις διαπιστώσετε ότι είστε έγκυος, 
ώστε να ρυθμίστε τη θεραπεία σας και να σας δώσει 
τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Για τη διευκόλυνσή σας ωστόσο, ακολούθως παρα-
θέτουμε απαντήσεις στα πιο συνήθη ερωτήματα:

Μπορούν οι γυναίκες που πάσχουν από
άσθμα να έχουν μια ασφαλή εγκυμοσύνη;
Ναι. Με την καλή διαχείριση του άσθματός σας, θα 
έχετε τα συμπτώματα υπό έλεγχο και ένα υγιές μωρό.

Πώς μπορεί ένα μη ελεγχόμενο
άσθμα να επηρεάσει το έμβρυο;
Τα μη ελεγχόμενα συμπτώματα του άσθματος προκαλούν 
μείωση στο ποσό του οξυγόνου που φτάνει στο αίμα. 
Το έμβρυο λαμβάνει οξυγόνο από το αίμα της μητέρας 
του. Από τη στιγμή λοιπόν που το έμβρυο χρειάζεται 
διαρκώς οξυγόνο για την ομαλή του ανάπυξη, η 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του άσθματος είναι 
πολύ σημαντική έτσι ώστε και εσείς και το μωρό να 
έχετε επαρκή ποσότητα οξυγόνου.

Είναι ασφαλές να παίρνω τα
φάρμακα για το άσθμα μου;
Ο κίνδυνος από τυχόν παροξυσμό άσθματος είναι 
μεγαλύτερος από τον κίνδυνο λήψης της αναγκαίας 
φαρμακευτικής αγωγής. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα 
περισσότερα φάρμακα του άσθματος είναι ασφαλή 

ώστε να χρησιμοποιούνται στην εγκυμοσύνη.
Ωστόσο η από το στόμα αγωγή (χάπια) θα πρέπει να 
αποφεύγεται, εκτός αν είναι αναγκαία για τον έλεγχο 
των συμπτωμάτων.
Το να γνωρίζετε ποιά φάρμακα πρέπει να παίρνετε 
είναι ένας καλός λόγος ώστε να είστε σε συνεχή 
επικοινωνία με τον αλλεργιολόγο σας έτσι ώστε 
αυτός να παρακολουθεί την κατάστασή σας και να 
κάνει αλλαγές στην αγωγή ή στη δοσολογία αν 
απαιτείται.

Μπορεί η εγκυμοσύνη να επηρεάσει
τα συμπτώματα του άσθματος;
Η εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη σοβαρότητα 
των συμπτωμάτων του άσθματος. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι στο ένα τρίτο των εγκύων τα συμπτώματα 
του άσθματος επιδεινώνονται και στις υπόλοιπες 
παραμένουν σταθερά ή βελτιώνονται. Το άσθμα έχει 
την τάση να επιδεινώνεται στο τέλος του δεύτερου 
και στην αρχή του τρίτου τριμήνου εγκυμοσύνης, 
ενώ πολλές γυναίκες έχουν λιγότερα συμπτώματα 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων 
εγκυμοσύνης. 
Ο μηνιαίος έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό 
να προσαρμόσει την αγωγή σας στις ανάγκες σας, 
μειώνοντάς τη αν είναι δυνατό ή αυξάνοντάς τη αν 
απαιτείται.

Ποια είναι τα συμπτώματα του
άσθματος στην εγκυμοσύνη;
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν:
•  Βήχα 
•  Σφύριγμα στην αναπνοή
•  Σφίξιμο στο στήθος
•  Αίσθημα δύσπνοιας

Μπορώ να συνεχίσω την ανοσοθεραπεία
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Η ανοσοθεραπεία είναι ασφαλής θεραπεία και κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο αλλεργιολόγος είναι ο υπεύθυνος στο να ρυθμίσει 
τη δόση του εμβολίου ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 
αλλεργικής αντίδρασης.
Επίσης έναρξη της ανοσοθεραπείας δεν θα πρέπει 
να γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τι θα πρέπει να αποφεύγω
εάν έχω άσθμα ή αλλεργίες;
Είτε είστε έγκυος είτε όχι, θα πρέπει να αποφεύγετε 
τους παράγοντες που πυροδοτούν τα συμπτώματά 
σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακάρεα της 
σκόνης, το τρίχωμα κατοικίδιων ζώων καθώς και 
ερεθιστικούς παράγοντες όπως ο καπνός του τσιγάρου.

Μπορώ να θηλάσω εάν παίρνω φάρμακα
για το άσθμα ή τις αλλεργίες μου;
Ο θηλασμός βοηθά στην ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος  του μωρού σας και συνιστάται. 
Τα φάρμακα που ενδείκνυνται για χρήση στην 
εγκυμοσύνη μπορούν να συνεχιστούν, καθώς το 
μωρό παίρνει λιγότερο φάρμακο από τη μητέρα 
του μέσω του θηλασμού, απ΄ότι έπαιρνε ως έμβρυο 
στη μήτρα μέσω του πλακούντα. Ο αλλεργιολόγος 
σας μπορεί να συζητήσει μαζί σας την καλύτερη 
αγωγή για εσάς κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Χρήσιμες συμβουλές
Τα παραπάνω αποτελούν συχνές απορίες των εγκύων, 
ωστόσο η θεραπεία για τον κάθε ασθενή ποικίλλει.

Είναι καλύτερα να επισκέπτεσθε τον αλλεργιολόγο 
σας τακτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας 
έτσι ώστε οποιαδήποτε χειροτέτευση του άσθματός 
σας να ακολουθείται από τις κατάλληλες διαφορο-
ποιήσεις στην αγωγή σας.

Επίσης φροντίστε να συζητήσετε οποιεσδήποτε 
ανησυχίες σας με τον ειδικό έτσι ώστε να εξασφαλίσετε 
την καλύτερη εξέλιξη στην εγκυμοσύνη τόσο για 
εσάς όσο και το μωρό.


