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ЛЮБІ МАЙБУТНІ МАТУСІ!

Вагітність – це не лише найпрекрасніший час у житті жін
ки, а й найвідповідальніший. У голові майбутньої мами щодня 
виникає безліч різноманітних запитань. Своєчасна і, головне, 
грамотна відповідь на них – це основа сприятливого перебігу 
вагітності.

Пологи споконвіку вважаються великим таїнством. Звісно, 
майбутня мама хоче знати про них усе.

У цій книзі ви знайдете відповіді на безліч своїх «як?» і 
«чому?».

Ви дізнаєтеся, який вік лікарі вважають найбільш сприятли
вим для першої вагітності, коли ставати на облік у жіночу кон
сультацію та які обстеження необхідно пройти, як розвивається 
майбутній малюк (по тижнях), які зміни відбуваються з май
бутньою мамою (по тижнях), чи можна вагітній користуватися 
мобільним телефоном, чи існує інтимне життя під час вагітності. 
Ви отримаєте відповіді на питання, як зрозуміти, що пологи по
чалися, які існують способи знеболення під час пологів, як три
вають пологи і що при цьому відчуває малюк.

Окремий розділ присвячено юридичним питанням. Ви озна
йомитеся з правами вагітної жінки, дізнаєтеся, які документи 
необхідно оформити на дитину після її народження і куди для 
цього потрібно звернутися, що таке допомога при народженні 
дитини і як її можна отримати.

Відповіді на свої запитання зможуть знайти не лише май
бутні мами, а й майбутні татусі, які цікавляться тим, що відбува
ється з їхньою коханою жінкою і як розвивається їхній малюк.

Бажаємо вам щасливої вагітності та сприятливих пологів!
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ПІДГОТОВКА ДО ВАГІТНОСТІ

ПІдГОТОВКа 
дО ВаГІТНОСТІ

Необхідні дії майбутніх батьків
для того, щоб дитина народилася 
здоровою

Чи потрібно заздалегідь готуватися  
до вагітності?
Стан здоров’я жінки за декілька місяців до зачаття справ

ляє великий вплив не лише на здоров’я її майбутньої дитини, 
а й на те, як легко перебігатимуть вагітність та пологи і як 
швидко мама відновиться після них.

Якщо майбутні батьки правильно і завчасно почнуть го
туватися до цього відповідального періоду, то розвитку бага
тьох ускладнень можна запобігти. Річ у тім, що під час ва
гітності малюк копіює стан здоров’я матері, загострення її 
недуг. Фізичний стан батька також позначається на здоров’ї 
майбутньої дитини. Нове покоління сперматозоїдів у його 
організмі визріває у середньому за 72 дні. Тому, якщо чо
ловік систематично вживає алкоголь і палить, то навряд чи 
спадкоємець буде здоровим.

Обом батькам необхідно заздалегідь починати готува
тися до щасливих 9 місяців очікування дитини.

Яких лікарів необхідно відвідати  
майбутнім батькам?
Починати консультуватися з фахівцями бажано за де

кілька місяців до передбачуваного зачаття.
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ри  – не лише важка праця, а й, як правило, пов’язана з фар
буванням підлоги, дверей, віконних рам. Вагітній доводиться 
дихати випарами розчинників, що вкрай шкідливо і для неї, і 
для плоду. Тому нехай ремонтом помешкання займеться чо
ловік або родичі.

Подорожі та поїздки

Чи можна вагітній подорожувати?
Якщо вагітність перебігає без ускладнень, то немає сенсу 

позбавляти себе радості, яку можуть принести подорожі.
Більшість лікарів вважають, що майбутня мама може ви

рушати у поїздки аж до 27 тижнів, дотримуючись при цьому 
деяких правил.

Зовсім нерозумно вирушати у велосипедні та лижні по
ходи. На якийсь час забудьте і про ваше захоплення екстре
мальними видами спорту (серфінг, альпінізм, підводне пла
вання з аквалангом, гірські лижі). Інакше може виникнути 
ситуація, коли вам доведеться народжувати у непристосова
ному для цього місці. Отже, краще вирушайте на відпочинок 
у менш екзотичні місця: до моря, на курорт, у пансіонат.

Який період є найбільш вдалим  
для подорожей?
Лікарі вважають, що II триместр вагітності – ідеальний 

час для подорожей. Позаду залишилися ранкові нездужання, 
організм жінки вже звик до нового стану, вона сповнена сил.

Що потрібно врахувати  
при виборі місця відпочинку?
Обираючи місце відпочинку і транспорт, яким ви доби

ратиметеся, врахуйте всі їхні плюси та мінуси, чи підійдуть 
вони вам у вашому стані.

⇒ Перш ніж вирушити у дорогу, заздалегідь поцікавтеся, 
чи відповідають вашому стану житлові та санітарні умови в 
обраному місці відпочинку.

⇒ Збираючись їхати до Азії, Африки чи Південної Аме
рики, дізнайтеся, де і які вакцинації обов’язково знадоблять
ся при в’їзді до країни. Оскільки у вашому стані краще уни
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кати вживання будьяких ліків, проконсультуйтеся у лікаря, 
які медикаменти вам протипоказані.

⇒ Майбутній мамі небажано відвідувати країни із жар
ким вологим кліматом, там є велика небезпека підхопити 
грибкову інфекцію.

⇒ Заздалегідь дізнайтеся, наскільки оперативну та ква
ліфіковану медичну допомогу ви можете отримати у місці, 
куди прямуєте.

Найбільшу спеку (другу половину липня – першу по
ловину серпня) краще провести у звичному кліматі, 
щоб не страждати від перегрівання, нехай навіть на 
хорошому курорті.

⇒ Обов’язково візьміть у поїздку усі аналізи та резуль
тати досліджень, які вам зробили під час вагітності, останні 
виписки, якщо ви страждаєте серйозними захворюваннями, 
прізвище та координати свого гінеколога. Не забудьте не
обхідний запас ліків, які ви приймаєте. Не сподівайтеся на 
асортимент місцевих аптек. До того ж за кордоном багато 
ліків випускаються під іншими назвами і продають їх лише 
за рецептом лікаря.

У чому небезпека подорожей  
у далекі країни під час вагітності?

⇒ Зміна часових поясів, різка зміна клімату та харчу
вання вимагають від організму великих зусиль для адаптації і 
призводять до втоми. Тому подорожі у далекі країни станов
лять для вас небезпеку.

⇒ Особливо уникайте тропічних країн: вакцина про
ти жовтої лихоманки, обов’язкова при поїздці у багато 
країн, протипоказана під час вагітності. Адже це – смер
тельно небезпечна хвороба! А ще існує малярія та інші 
інфекції.

⇒ Діареї, від якої часто страждають туристи, практично 
нічим не можна запобігти. Її небезпека полягає у сильному 
зневодненні організму.

ВАГІТНІСТЬ
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Який розмір щомісячної допомоги  
для догляду за дитиною до трьох років?
Мінімальний розмір допомоги становить 130 гривень на 

місяць і виплачується усім, незалежно від того, який дохід 
вашої родини.

Але якщо різниця між прожитковим мінімумом для пра
цездатних осіб* і середньомісячним сукупним доходом сім’ї у 
розрахунку на одну людину за попередні шість місяців у вас 
буде більш ніж 130 гривень, то вам виплачуватимуть саме цю 
різницю.

Що потрібно для оформлення допомоги 
малозабезпеченим сім’ям?
Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається роди

нам, які постійно проживають на території України і мають 
середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового 
мінімуму для сім’ї.

Для отримання допомоги у відділ соціального захисту 
потрібно подати такі документи:

 заява, де дається згода сім’ї на збір інформації про 
неї, про її власність, доходи та майно;

 паспорт;

 довідка з ЖЕКу про склад сім’ї;

 довідка про наявність та розмір земельної частки 
(паю).

 декларація про доходи та майно членів родини (за
повнюється на підставі довідок про доходи кожного члена 
сім’ї).

У декларацію не включаються державна соціальна до
помога, призначена відповідно до Закону України «Про дер
жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; на
рахована субсидія за спожиті житловокомунальні послуги; 
сплачені членами сім’ї аліменти.

* На січень 2012 року прожитковий мінімум для працездат
них осіб становить 1004 гривні.

допомога для вагітних і мам
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Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на 
півроку і через шість місяців родина знову повинна підтвер
дити своє право на виплати.

Що потрібно для оформлення допомоги 
одиноким матерям?
Якщо ви виховуєте малюка самі, то маєте право на 

оформлення допомоги одиноким матерям. Вам потрібно 
звернутися у відділ праці та соціального захисту і надати такі 
документи:

 заяву (зразок вам дадуть);

 витяг із Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням 
відомостей про батька дитини для призначення допомоги із 
загсу або довідку про народження із зазначенням підстав вне
сення відомостей про батька дитини, видану виконавчим ор
ганом сільської, селищної, міської (крім міст обласного зна
чення) рад для виплати допомоги;

 копію свідоцтва про народження дитини;

 довідку з ЖЕКу про те, що дитина живе з вами, якщо 
ви не можете отримати цю довідку, то орган праці та соціаль
ного захисту населення здійснить обстеження сім’ї за місцем 
проживання і складе акт, де зазначить факт проживання ди
тини з матір’ю.

Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного 
з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей 
пенсію у разі втрати годувальника чи соціальну пенсію.

Допомога одиноким матерям призначається незалеж
но від отримання на дітей інших видів допомоги.

! 

ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК
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