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  1

 Το μωρό μου είναι εδώ! 
(Και νιώθω χαρά – ΜΟΝΟ χαρά...)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13.40, στο μαιευτήριο.
Η κόρη μου είναι εδώ. Κουρνιασμένη στην κοιλιά μου, γυμνούλα 
πάνω στο δέρμα μου. Την αγκαλιάζω σφιχτά, με όλη τη δύναμη της 
αγάπης μου, και ταυτόχρονα προσπαθώ να την κοιτάξω. Αλληθωρίζω 
για να τη δω, γέρνω το κεφάλι μου για να τη θαυμάσω. Εγώ την 
έβγαλα από μέσα μου, την πήρα με τα ίδια 
μου τα χέρια και την απόθεσα πάνω μου· 
δεν μπορώ να το πιστέψω!

Αυτό το μικρό γλιστερό και ζεστό πλασμα-
τάκι που είναι ακουμπισμένο πάνω μου είναι η 
κορούλα μου. Είμαι η μητέρα της. Φοβόμουν ότι θα 
την έβρισκα ασχημούλα έπειτα από εννέα μήνες που πέρασε 
εκεί μέσα, ότι δεν θα την αναγνώριζα. Εντάξει, υποθέτω ότι δεν έχει 
αποκαλύψει ακόμη όλες της τις δυνατότητες και ότι θα δείχνει ακόμα 
πιο όμορφη όταν είναι πλυμένη και ντυμένη, αλλά εμένα μου φαίνεται 
ήδη μια κούκλα!

Έχει το θράσος να μοιάζει στον πατέρα της, κάτι που θεωρώ μεγάλη 
αναίδεια, δεδομένου ότι έζησε εννέα ολόκληρους μήνες μέσα στο 
σώμα της μητέρας της, αλλά μου έρχεται στο μυαλό ο αστικός μύθος 
που λέει ότι τα μωρά στην αρχή μοιάζουν στον μπαμπά τους, για να 
είναι σίγουρος για την πατρότητά του. Ε, λοιπόν, ετούτη εδώ είναι 
σίγουρα η κόρη του πατέρα της! Όχι ότι είχα καμιά ανησυχία πάνω  
σ’ αυτό το θέμα, φυσικά...

Είμαι η μητέρα της!
Η μητέρα ΤΗΣ!
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Εβδομάδα 1

Πώς μοιάζεις με τον πατέρα 
σου, μωράκι μου!

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  

ΜΙΑΣ ΜΑΜΑΣ 

«Η πρώτη κραυγή του γιου μου 

έμοιαζε περισσότερο με τον ήχο 

νεροχύτη που ξεβουλώνει παρά 

με το χαριτωμένο “ουά” που 

περιμέναμε...»

Αμάντα
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Το ημερολογιο μιας μαμας

13.45. Ο Ζιλιέν είναι  
σε κατάσταση σοκ.
Στέκεται δίπλα μας ακίνη-

τος, σαν να τον έχει παραλύσει 
η συγκίνηση. Έχω την εντύπωση 

ότι διανύει μέσα σε μερικά δευτε-
ρόλεπτα τη διαδρομή που εγώ 

χρειάστηκα εννέα μήνες για να καλύψω, 
τις αγωνίες, τις χαρές, τις αμφιβολίες. Ξαφνικά 

γίναμε γονείς. Στα μάτια του κόσμου και της κοινωνίας τουλάχιστον, 
γιατί για εμάς η διαδικασία αυτής της συνειδητοποίησης ξεκίνησε 
μόλις πριν από λίγο.

«Θα βεβαιωθούν ότι όλα είναι εντάξει, επειδή το αμνιακό υγρό ήταν 
λίγο κεχρωσμένο. Θα την πάρουν να την εξετάσουν και να την ετοι-
μάσουν και σε μερικά λεπτά θα σας την ξαναφέρουν πίσω».

Οχ! Ο πρώτος μας αποχωρισμός. Το πρώτο τσίμπημα στην καρδιά. 
Το κοριτσάκι μου ξεκορμίζει για πρώτη φορά από τη μητέρα του. Και 
ο Ζιλιέν εξακολουθεί να στέκεται σαν άγαλμα.

«Πήγαινε κι εσύ, Ζιλιέν, θέλω να είσαι κοντά της».
«Ε;» Με κοιτάζει πανικόβλητος.
«Αγάπη μου, θα την πάρουν να την ετοιμάσουν, πήγαινε κι εσύ μαζί. 

Δεν θέλω να είναι μοναχούλα της». 
«Α, ναι. Φυσικά».

Ο Ζιλιέν μοιάζει  
να έχει παραλύσει  
από τη συγκίνηση.

Νομίζω ότι έχω χάσει 
προσωρινά την αίσθηση 
αντικειμενικότητάς μου.
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Εβδομάδα 1

Γελώ. Η κόρη μου γεννήθηκε, είναι υγιής, κλαίει, ανασαί-
νει, φωνάζει.

Είναι όμορφη και τη συγχωρώ που δεν έχει το καλό γούστο να 
αποτελεί πιστό μου αντίγραφο. Μέτρησα δαχτυλάκια, χεράκια, ποδα-
ράκια: όλα ήταν σωστά. Το κεφαλάκι, ο αφαλός – όλα όπως πρέπει. Τα 
υπόλοιπα είναι διακοσμητικά. Οι μαίες ξανάρχονται και τις ακολουθεί 
ο άντρας μου, ο πατέρας της κόρης μου, που αυτήν τη στιγμή –δεν 
το πιστεύω!– την κρατάει στα χέρια του.

«4,810 κιλά και 59 εκατοστά! Τη μετρήσαμε τρεις φορές για να σιγου-
ρευτούμε. Είναι τεράστια!» μου λέει μία από τις μαίες.

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ  

ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ

• Ύψος: 45 έως 55 εκατοστά / μέσος όρος = 50 εκατοστά

• Βάρος: 2,600 έως 4 κιλά / μέσος όρος = 3,250 κιλά

• Κρανιακή περίμετρος: 34 έως 36 εκατοστά / μέσος όρος = 35 εκατοστά

ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ; 

Η καμπύλη της κρανιακής 
περιμέτρου χρησιμεύει στην 

παρακολούθηση της ανάπτυξης του 
εγκεφάλου και, σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, επιτρέπει την ανίχνευσή 
του. Προσοχή όμως, όχι πανικός: αυτό που 

έχει σημασία είναι η ανάλυση της καμπύλης, 
κάτι που μόνο ο γιατρός ξέρει να ερμηνεύσει. 

Κάθε παιδί έχει διαφορετικό κεφάλι! 
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Το ημερολογιο μιας μαμας

Αίθουσα τοκετών
Ανέκαθεν υποστήριζα ότι 

δεν είναι το μέγεθος που 
μετράει, παρ’ όλα αυτά... είμαι απί-
στευτα περήφανη για τα εκπλη-
κτικά αποτελέσματα των μετρήσεών 
της. Και τώρα είμαι ακόμα πιο περήφανη που γέννησα με φυσιολογικό 
τοκετό και χαίρομαι όταν σκέφτομαι ότι ξεκινάει με κάποιο πλεονέ-
κτημα –που λέει ο λόγος– την κούρσα της στον σκληρό αυτό κόσμο.

«Έχετε ένα μικρό σκίσιμο. Θα σας ράψουμε μόλις βεβαιωθούμε ότι 
αποβλήθηκε όλος ο πλακούντας».

Εμπρός λοιπόν, κυρίες μου, ας τελειώνουμε. Αυτήν τη στιγμή εγώ δεν 
καταλαβαίνω από πόνο. Είμαι στο δικό μου ροζ συννεφάκι ευτυχίας. 
Ο Ζιλιέν δείχνει εντελώς σαστισμένος. Περιέργως, η κατάσταση σοκ 
στην οποία βρίσκεται με κάνει να συνειδητοποιήσω πόσο διαφορε-
τικά ήταν τα συναισθήματά μας απέναντι στην εγκυμοσύνη και πόσο 
αναπόφευκτο ίσως είναι για εκείνον να νιώθει έτσι. Δεν μπορώ να το 
πιστέψω. Είμαστε πια οικογένεια!

Όλοι πηγαινοέρχονται πολυάσχολοι και φουριόζοι γύρω μας, εννο-
είται και γύρω μου, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, εμείς οι τρεις βρι-
σκόμαστε μέσα σε μια φυσαλίδα. Η κόρη μου βρίσκει το στήθος μου 
και αρχίζει να θηλάζει. Ο Ζιλιέν μού σφίγγει δυνατά το χέρι και τη 
θαυμάζουμε και οι δύο με μάτια ορθάνοιχτα. 

Πάθαμε λοιπόν κι εμείς ό,τι και όλοι οι άλλοι: είμαστε απόλυτα 
ερωτευμένοι με το μωρό μας. 

Σκίσιμο  

ή περινεοτο
μή;

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ένα μικρό 

σκίσιμο επουλώνεται πιο εύκολα  

απ’ ό,τι μια περινεοτομή. Η πρακτική 

αυτή, ευτυχώς, δεν εφαρμόζεται  

πλέον συστηματικά. 

Εμπρός λοιπόν, κυρίες μου,  
ας τελειώνουμε.  

Αυτήν τη στιγμή εγώ  
δεν καταλαβαίνω από πόνο.
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Γη εκεί;
Εδώ οικογένεια  

σε φάση προσγείωσης!
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Κάνουμε μασάζ  
στο εξωτερικό μέρος  
του ποδιού και –χοπ!– 

ισιώνει.

Μερικές ώρες αργότερα,  
στο δωμάτιο.
Σημαντική λεπτομέρεια: Σε σχέση με 
τους άλλους γονείς, έχω ένα μεγάλο πλεονέ-

κτημα, που συχνά όμως μετατρέ-
πεται σε σοβαρό μειονέκτημα. 
Υπήρξα παιδιατρική νοση-

λεύτρια για κάμποσα χρόνια και 
είχα αναλάβει μάλιστα τη διεύθυνση 

ενός μεγάλου βρεφονηπιακού σταθμού. 
Δεν αποκάλυψα στις μαίες τη δουλειά μου, για 
να μπορώ να τους κάνω όσες χαζές ερωτήσεις 
ήθελα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού – και 

καλά έκανα, γιατί είχα αρκετές... Ή μάλλον είχα 
ανάγκη να κάνω ερωτήσεις που ήξερα ήδη την 
απάντησή τους.

Το ένα της ποδα
ράκι μοιάζει να έ

χει 

μια ελαφριά κάμψ
η. Να ο ένοχος 

για τις κλοτσιές 
που έτρωγα  

στα πλευρά για 
εβδομάδες 

ολόκληρες. Λίγη 
οστεοπαθητική  

ή κινησιοθεραπεί
α και  

θα εξαφανιστεί, 
είμαι σίγουρη  

γι` αυτό. 
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Εβδομάδα 1

Να με λοιπόν επιτέλους 
στον όροφό μου, κρα-
τώντας Εκείνη στην 
αγκαλιά μου. Στην 
άκρη του διαδρόμου 
διακρίνω την οικογέ-
νειά μου και βιάζομαι 
να βρεθώ κοντά τους. 
Περνάμε μπροστά από 
τον θάλαμο νεογνών και... μια 
νοσοκόμα παίρνει την κορούλα μου 
από τα χέρια μου! Ξαφ-
νικά έχω την αίσθηση 
ότι μου την άρπαξαν και 
μου έκλεψαν τη χαρά να 
τη συστήσω στους παπ-
πούδες της. Ο Ζιλιέν μένει 
μαζί της, νομίζω ότι του ούρλιαξα να το κάνει. 
Μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκα σε σωστή λύκαινα που θέλει να 
προστατεύει με νύχια και με δόντια το μικρό της.

Ο τραυματιοφορέας με συνοδεύει ως το δωμάτιό μου. Διασταυρώ-
νομαι με τους γονείς και τα πεθερικά μου, που με χαιρετούν βιαστικά, 
για να σπεύσουν να γνωρίσουν την εγγονή τους. Αυτό εννοούν λοιπόν 
όταν λένε ότι, όταν γεννάει η γυναίκα, γίνεται αόρατη, σαν να 
περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το είχα διαβάσει άπειρες φορές στα 
μπλογκ και τώρα ήρθε η στιγμή να το ζήσω κι εγώ από πρώτο χέρι, 
αλλά τι να κάνω, το καταπίνω. 

Είμαι πια μητέρα, κι έτσι έπαψα οριστικά να είμαι το «κοριτσάκι» της 
οικογένειας. Οι ρόλοι μετατέθηκαν στην επόμενη γενιά, και αυτό είναι 
απόλυτα φυσικό. Πρέπει απλώς να το συνηθίσω.

Η άμαξα της δεσποινίδας  
είναι έτοιμη.

ΕΙΣ
ΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
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ΛΟΓΙΑ  
ΜΙΑΣ ΜΑΜΑΣ

«Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, 
πανικοβλήθηκα τόσο πολύ, που παρα-

λίγο να ζητήσω να τον δώσω! Νόμιζα ότι δεν 
θα τα κατάφερνα ποτέ. Αυτό που χρειαζόμουν ήταν να με 

καθησυχάσουν, να έχω δικούς μου ανθρώπους γύρω μου, γιατί δεν 
καταλάβαινα καθόλου αυτό που μου συνέβαινε. Αντί γι’ αυτό, το προ-

σωπικό με ζάλιζε μιλώντας μου καθημερινά για το σύνδρομο ανατάραξης 
του μωρού, θεωρώντας ότι αποτελούσα απειλή για το παιδί μου. Όμως, 

δεν θα του έκανα ποτέ κακό. Έπαθα απλώς μια σοβαρή επιλόχεια μελαγχολία. 
Μου φαίνεται τρελό το ότι δεν βρέθηκε κανένας να με συμβουλεύσει, κανένας 

ειδικός να με παρηγορήσει και να μου συμπαρασταθεί. Ευτυχώς που υπήρχε 
το ίντερνετ...»  Φανή

Η επιλόχεια μελα
γχολία ή μελαγχο

λία της λοχείας 

είναι μια κρίση 
κατάθλιψης, παρο

δική αλλά έντονη
, που 

εμφανίζεται τις 
ημέρες μετά τον 

τοκετό. Συνδέετα
ι με 

την απότομη πτώσ
η των ορμονών τη

ς εγκυμοσύνης κ
αι 

τη συνειδητοποίη
ση της μητρότητα

ς. Αναπόφευκτη α
λλά 

απαραίτητη λοιπό
ν! Έχει πρωταρχι

κή σημασία η γυν
αίκα 

να περιβάλλεται 
από τα οικεία τη

ς πρόσωπα αυτή 

την περίοδο, κάτ
ι που δυστυχώς 

σπάνια γίνεται σ
τις 

σύγχρονες κοινων
ίες. Δεν πρέπει 

να συγχέεται με 
την 

επιλόχεια κατάθλ
ιψη, που αναπτύσ

σεται μακροπρόθε
σμα.

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Έχ
ω

 μ
ελ

αγ
χολ

ία της λοχε
ίας, δεν ξέρω τι 

να
 κά

νω
, είμ

αι κακιά μητέρα... Όταν την παίρνω στην αγκαλιά μου και της μιλώ 
χαμηλόφωνα, τα βλέπω όλα ρόδινα...
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Εβδομάδα 1

Η πρώτη νύχτα  
με Εκείνη.
Μετά τους γονείς μας, ο Φρεντ 
και η Λιζ, ο νονός και η νονά 
της κόρης μας, έρχονται για μια 

σύντομη επίσκεψη. Έχω ζητήσει να 
μην έρθει κανένας άλλος να μας δει 

αυτές τις λίγες ημέρες, για να έχουμε τον 
καιρό να γνωριστούμε καλύτερα οι τρεις 
μας ως οικογένεια.

Έπειτα από αρκετές ώρες ευφορίας, η νύχτα που έρχεται μου αφήνει 
μια γεύση κάπως πικρή. Οι συνδυασμένες επιδράσεις της επισκληρι-
δίου και των ορμονών υποχωρούν σιγά σιγά και νιώθω έναν συνε-
χόμενο πόνο που δυναμώνει στην περιοχή του σκισίματος. Και το 
κυριότερο, δεν επιτρέπουν στον Ζιλιέν να κοιμηθεί μαζί μου απόψε! 
Με ποιο δικαίωμα χωρίζουν μια οικογένεια που μόλις δημιουργήθηκε;

«Είμαι κουρασμένη, πονάω και δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσω να 
φροντίσω σωστά την κόρη μου. Μπορεί να μείνει μαζί μου ο άντρας 
μου; Θα ήθελα να είναι εδώ απόψε, ακόμα κι αν κοιμηθεί στην πολυ-
θρόνα και χρειαστεί να φύγει μέσα στη νύχτα αν τυχόν αποκτήσω 
γειτόνισσα στο δωμάτιο».

«Όχι, απαγορεύεται» μου απαντούν. «Αν είστε κουρασμένη, θα μας 
αφήσετε το μωρό στον θάλαμο νεογνών και θα το αναλάβουμε εμείς». 
Και συνεχίζουν στον ίδιο οργισμένο τόνο: «Κάθεστε στο διπλανό κρε-
βάτι; Αυτό απαγορεύεται!» σπρώχνοντας άγαρμπα την κούνια όπου 
κοιμάται η κόρη μου.

Μπορεί να μείνει  
μαζί μου

Ο ΑντΡΑς ΜΟυ;

Μπορεί να μείνει  
μαζί μου

Ο ΑντΡΑς ΜΟυ;
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Ανασηκώνομαι απότομα στο κρεβάτι 
μου. Δεν αισθάνομαι πια τίποτα, δεν 
πονάω πουθενά, δεν είμαι πια 
κουρασμένη. Έχει ξυπνήσει μέσα 
μου η λύκαινα. Προσοχή, κυρίες και 
κύριοι, τώρα αρχίζει η παράσταση.

Η στάση τους με κάνει να εκραγώ: 
«Είμαι παιδιατρική νοσηλεύτρια και δεν 
έχω μιλήσει ΠΟΤΕ έτσι σε ασθενή σε όλη μου τη ζωή. Ακούτε; ΠΟΤΕ! 
Και δεν πρόκειται να ανεχτώ αυτόν τον τρόπο ούτε δευτερόλεπτο 
ακόμη! Βγείτε αμέσως έξω. Έγινα κατανοητή; Εξαφανιστείτε, δεν θέλω 
να σας δω μπροστά μου όλη τη νύχτα!».

Αργότερα ακούω να μου χτυπούν την πόρτα. Μια όμορφη μελα-
χρινή με καθάριο βλέμμα, αγγελικό πρόσωπο και λευκή μπλούζα 
μπαίνει δειλά στο δωμάτιό μου. Έστειλαν το βαρύ πυροβολικό της 
βραδινής βάρδιας να με καλοπιάσει. Σίγουρα θα της είπαν ότι είμαι 
παλαβή, το βλέπω στα μάτια της, αλλά ο τρόπος που μπήκε στο 
άβατό μου με ικανοποιεί. Με ρωτάει αν είναι όλα εντάξει και της 
απαντώ καταφατικά, αν και αυτό δεν είναι εντελώς αλήθεια. Θα πάρει 

την κόρη μου για να της κάνουν μια 
εξέταση που ανιχνεύει τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα. Την εξέταση αυτή 
την κάνουν τις πρώτες ώρες μετά τη 
γέννηση ενός «χοντρού» μωρού.

Δεν έχει συμπληρώσει ακόμη 
παρά μόλις οκτώ ώρες ζωής και της 
φέρονται ήδη σαν να είναι χοντρή! 
Αυτό είναι απαράδεκτο!

Η κόρη μου  
δεν ήταν χοντρή,  

ήταν ψηλή!

Εξαφανιστείτε, δεν θέλω  
να σας δω μπροστά μου  

όλη τη νύχτα!
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Οι σύγχρονες εξετάσεις ρουτίνας των νεογνών
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Στην αίθουσα τοκετών, οι μαίες και λίγες ώρες αργότερα ο παιδία-τρος διενεργούν πλήρη κλινική εξέταση, που επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν ανωμαλιών.

• ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η εξέταση αυτή γίνεται με τρύπημα στο δάχτυλο ή στη φτέρνα του μωρού, για να ληφθεί μία σταγόνα αίματος και να εξακριβωθεί το επίπεδο σακχάρου του στο τριχοειδικό αίμα. Συχνά γίνεται τις πρώτες ώρες ζωής των λιποβαρών ή υπέρβαρων βρεφών.

• ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑ
Η μέτρηση του επιπέδου της χολερυθρίνης γίνεται είτε με αιμολη-ψία είτε με τη βοήθεια ειδικής συσκευής, ανώδυνα. Έτσι, μπορεί να ανιχνευτεί η έναρξη του ίκτερου, που αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση του νεογνού κάτω από λάμπες με υπεριώδες φως. 

 

• ΤΕΣΤ GUTHRIE (ΓΚΑΘΡΙ)
Το τεστ αυτό, που γίνεται την τρίτη ημέρα ζωής, επιτρέπει την ανίχνευση πέντε γενετικών ασθενειών (της φαινυλ-κετονουρίας, του υπερθυρεοειδισμού, της υπερπλασίας των επινεφριδίων, της δρεπανοκυττάρωσης και της βλεννογλοιείδωσης). Αν όλα πάνε καλά, δεν θα ακούσετε ποτέ τίποτα για τα αποτελέσματα!
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Η παραμονή  
στο μαιευτήριο.
Από το επόμενο πρωί, κάθε 
φορά που κάποια νοσηλεύ-
τρια μπαίνει στο δωμάτιό 
μου, μοιάζει να περπατάει 

στις μύτες των ποδιών της. 
Να λοιπόν που έγινα κιόλας γνωστή ως «η λευκή λύκαινα».

Χαμογελώ από μέσα μου. Δεν είμαι ακριβώς στριμμένη, αλλά 
έχω μερικά κουμπιά που καλό είναι να μην μου τα πατούν... Τα μέλη 
του προσωπικού της πρωινής βάρδιας είναι πιο συμπαθητικά, αν και 
μοιάζουν να κάνουν τη δουλειά τους κάπως μηχανικά. Παρά τον θυμό 
μου και την επιθυμία μου να φύγω ό,τι κι αν λένε οι γιατροί, θα μείνω 
όσο χρειάζεται, για να μην ρισκάρω ούτε τη δική μου υγεία ούτε του 
μωρού μου. Άλλωστε, πραγματικά πονάω όλο και περισσότερο.

Την επομένη του τοκετού μου, έχω την τύχη να γνωρίσω μια μαία, 
την Ανί, μια όμορφη και πολύ γλυκιά μιγάδα, που περιποιείται τις 
ευαίσθητες περιοχές μου με Μπεταντίν. Μου εξηγεί γιατί πονάω 
τόσο: έχω ένα σκίσιμο, που δεν είναι σοβαρό, αλλά και ένα 
οίδημα και από τις δύο πλευρές, με πολύ μεγάλα αιματώματα. Πολύ 
ωραία. Τώρα καταλαβαίνω γιατί είχα την εντύπωση ότι φορούσα τρεις 
σερβιέτες μαζί... Μου εξηγεί ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να 
απορροφηθεί και ότι πρέπει να κάνω υπομονή.

Το Μπεταντίν είναι  

το νέο μου καλλυντικό 

για τις ευαίσθητες 

περιοχές μου!
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Προσπαθώ να παραμείνω
ζεν παρά τον πόνο...
και τα καταφέρνω!
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Ύψος Βάρος
Κρανιακή 

περίμετρος

1 
μηνός

52,4 εκ. 

(48-57)
3,8 κιλά 

(2,9-4,9)
37 εκ. 

(34-39,5)

5 
μηνών

65 εκ.  
(60-70)

7,1 κιλά 
(5,6-8,6)

43 εκ. 
(40-46)

8 
μηνών

68 εκ.  

(62,5-73,5)
8 κιλά  

(6,3-9,9)
44 εκ.  
(41-47)

12 
μηνών

72,5 εκ.  
(66-79)

9,3 κιλά 

(7,4-11,95)
46 εκ.  
(43-49)

Ύψος Βάρος
Κρανιακή 

περίμετρος

14 
μηνών

80,5 εκ. 

(74-87)
11,2 κιλά 

(8,8-13,8)
47,5 εκ. 

(44,5-50,5)

2,5 
ετών

89 εκ. 
(82-95)

12,6 κιλά 

(10,2-15,3)
49 εκ. 

(45,5-52)

3 ετών
92,7 εκ. 
(85-99)

13,6 κιλά 

(10,9-16,5)
49,5 εκ. 

(46,5-52,5)

Πίνακας ανάπτυξης κοριτσιών
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Ύψος Βάρος
Κρανιακή 

περίμετρος

1 
μηνός

53,2 εκ.  
(49-57)

4 κιλά  
(3-5)

37 εκ.  
(34-39,5)

5 
μηνών

66,5 εκ.  
(61-72)

7,6 κιλά  
(6-9,2)

43 εκ. 
(40-46)

8 
μηνών

69,5 εκ.  
(64-75,5)

8,5 κιλά  
(6,7-10,3)

44 εκ.  
(41-47)

12 
μηνών

74,5 εκ.  
(68-81)

9,8 κιλά 
(7,9-11,9)

46 εκ.  
(43-49)

Ύψος Βάρος
Κρανιακή 

περίμετρος

14 
μηνών

80,5 εκ. 
(74-87)

11,2 κιλά 
(8,8-13,8)

47,5 εκ. 
(44,5-50,5)

2,5 
ετών

90,2 εκ. 
(84-97)

13,2 κιλά 
(10,8-16)

49 εκ. 
(45,5-52)

3 
ετών

94,2 εκ. 
(87-101)

14,2 κιλά 
(11,5-17,1)

49,5 εκ. 
(46,5-52,5)

Πίνακας ανάπτυξης αγοριών
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Ουφ! 
Ο Σούπερ-Ζιλιέν είναι εδώ!

ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ, μεσάνυχτα.
Οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη, η καθεμία διαφορετική από την 

προηγούμενη. Έχω πάντα κοντά μου τον Ζιλιέν 
και τους δικούς μου, υποφέρω, αλλά η κόρη 

μου είναι υπέροχη, αρχίζω να έχω ραγάδες, 
είμαι τόσο ευτυχισμένη... αλλά ζω μια 
κόλαση! Μετά τα συναισθηματικά σκαμπα-

νεβάσματα της εγκυμοσύνης, τώρα ξεκινούν οι 
αμφιταλαντεύσεις της μητρότητας.

Το τέταρτο βράδυ δεν αντέχω άλλο. Όταν φεύγει ο Ζιλιέν, μου έρχε-
ται σχεδόν να κόψω τις φλέβες μου. Η μικρή θηλάζει ασταμάτητα και 
οι έντονοι πόνοι στους μαστούς και ανάμεσα στα πόδια μου δεν με 
αφήνουν να πάρω μια ανάσα. Γύρω στα μεσάνυχτα, του τηλεφωνώ 
πνιγμένη στα δάκρυα.

«Έλα, δεν αντέχω άλλο!»
«Εγώ θέλω να έρθω, αλλά ξέρεις καλά ότι δεν επιτρέπεται».
«Δεν δίνω δεκάρα, ΕΛΑ!»
Τριάντα λεπτά αργότερα είναι δίπλα μου. Δεν συνάντησε κανέναν 

μπαίνοντας. Που πάει να πει ότι θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό και 
τα προηγούμενα βράδια. Ευτυχώς αύριο 
γυρίζουμε σπίτι μας, επιτέλους!

Το τέταρτο βράδυ 
δεν αντέχω άλλο.



Τι απαγορεύεται  
στο μαιευτήριο

Οι κανόνες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των μαιευτηρίων, το καθένα από τα οποία μπορεί να απαγορεύει τα πάντα έως τίποτα! > ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ.> ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ (συχνά, ευτυχώς, δεν απαγορεύονται οι επισκέψεις στα αδερφάκια, αλλά είναι αλήθεια ότι ορισμένες παιδικές ασθένειες είναι πολύ μεταδοτικές και εξαιρετικά επικίνδυνες για τα νεογέννητα, όπως η ανεμοβλογιά).
> ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ και τα φυτά.
> ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (για λόγους υγιεινής, αν και πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία του πατέρα δεν θα επηρέαζε τα επίπεδα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων: μπορούμε λοιπόν να ελπί-ζουμε ότι αυτή η βάρβαρη απαγόρευση θα λάβει τέλος τα επόμενα χρόνια).

> ΤΕΛΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ,  που επιβάλλονται προσωρινά και/ή σε τοπικό επίπεδο.Καλό είναι να πληροφορηθείτε τι επιτρέπεται και τι όχι στο μαιευτήριο όπου θα γεννήσετε, απλώς και μόνο για να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα από ό,τι επιτρέπεται και να είστε προετοιμασμένη για ό,τι απαγο-ρεύεται, ώστε να μην απογοητευτείτε.

Εβδομάδα 1

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΦΥΛΑΚΗ

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.




