
Негайно зверніться до акушера  

якщо у вас такі симптоми: 

  

 

 
 

 
 

 
 

Ви хвилюєтесь? Обговоріть свої 

проблеми з акушером  

При вагінальних 
кровотечах 

 
 

При головному болі, зірочках в 

очах, блювоті, болі у верхній 

частині живота або у верхній 

частині спини  

 
 

Коли ваша дитина рухається 

менше, ніж зазвичай 

 
 

На терміні вагітності менше 37 

тижнів і болі у животі або спині, 

що виникає і проходить 

При навколоплідних 
водах 
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Ви хвилюєтесь? Обговоріть свої 

проблеми з акушером 

 
Обговоріть з акушером свої занепокоєння 

щодо свого здоров’я чи дитини. 

Занепокоєння – це завжди привід дзвонити. 

Якщо ви не зрозуміли пояснення або 

інформацію, повідомте акушера. Якщо 

необхідно, попросіть призначити 

додатковий час, коли призначаєте зустріч. 

 

  

  
При вагінальних кровотечах 

 
Якщо у вас є вагінальна кровотеча, 

збережіть трусики або прокладки та 

зверніться до акушера. 

 

  

  
При головному болі, зірочках в 

очах, блювоті, болі у верхній 

частині живота або у верхній 

частині спини 

 
Ви вагітні більше 20 тижнів і відчуваєте один 

або більше з таких симптомів: головний біль, 

зірочки в очах, блювота і відчуття стягнутої 

смуги навколо голови або верхньої частини 

живота, біль у верхній частині живота або 

між лопатками, раптова затримка рідини в 

обличчі, руках чи ногах? Якщо так, 

зверніться до акушера. 

 

  

  
Коли ваша дитина рухається 

менше, ніж зазвичай 

 
Ви вагітні 26 тижнів або більше і 

відчуваєте, що ваша дитина рухається 

менше, ніж ви звикли? Якщо так, 

зверніться до акушера. 

 

  

  
На терміні вагітності менше 37 

тижнів і болі у животі або спині,  
що з’являється і проходить 

 
Ви вагітні менше 37 тижнів і відчуваєте болі 

у животі або спині, які виникають і зникають 

з певною регулярністю? Якщо так, 

зверніться до акушера. 

 

  

  
При втраті навколоплідних вод 

 
Коли вода хлине, ви помічаєте, що раптово 

втрачаєте вагінальну рідину. Це може бути 

сплеск рідини, але ви також можете 

втратити трішки рідини. Часто 

навколоплідна вода прозора і безбарвна. 

Іноді вона має жовтий, зелений або 

коричневий колір. Спробуйте набрати трохи 

навколоплідної рідини і зберегти її для 

акушера. Зверніться до акушера. 
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