Sclerosis multiplex
ja pere loomine

Iga inimene võib elus jõuda etappi,
kus ta otsustab luua pere. Kui sinul on
diagnoositud sclerosis multiplex (SM), võib
sul laste saamise kohta olla palju küsimusi.
Sellesse brošüüri on koondatud SM-iga
elamist ja laste saamist puudutavad
nõuanded. Mõned peatükid võivad sinu
jaoks muutuda tähtsamaks siis, kui oled
ise rase või kui sinu partner on rase.
Hea tervise aluseks on tasakaalustatud
toitumine, aktiivne eluviis ja normaalne
kehakaal. See kehtib meie kõigi kohta.
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Pere loomine
Kas ma peaksin lapsesaamise
soovi arutama ka oma
ravimeeskonnaga?

SM-i diagnoosiga inimestele
võib pere loomine olla teekond,
mis saab alguse juba haiguse
kindlakstegemisel.
Soovitud eesmärgini jõudmiseks
tasub laste saamise soovist ja
raviplaanist rääkida esimesel
võimalusel oma raviarstiga.
Tähtis on arvestada sinu SM-i
tüüpi ja selle ravi. Seda on tähtis
järgida nii SM-iga meestel, kes
soovivad saada isaks, kui ka
SM-iga naistel, kes soovivad
saada emaks, kuid ka neil
SM-i põdevatel inimestel, kes
soovivad lapsendada või olla
hoolduspere vanemaks.
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Kas SM kandub üle mu lapsele?

SM ei ole otse vanemalt lapsele kanduv haigus ja see ei peaks
takistama pere loomist. Kuigi SM ei ole päritav haigus, siis risk selle
väljakujunemiseks on päritav.1
Millised on pere loomisega
seotud raskused?

Olenemata taustast, võib lapse
saamine tekitada inimesel
probleeme. Ka sinus endas võib
lapsesaamise otsus põhjustada
SM-i tõttu muret ja tekitada
süütunnet.
Tuleb meeles pidada, et
nagu kõigil teistel, on ka
SM-iga inimestel õigus luua
pere ja hoolitseda laste eest.
Kui sul tekib kahtlusi, räägi
neist kindlasti oma arsti või
ravimeeskonna liikmetega.

PEA MEELES
SM ei ole päritav haigus
ja see ei kandu emalt
ega isalt lapsele. Kuid lastel,
kelle vanematel on SM, on
võrreldes üldpopulatsiooniga
suurem oht SM-i
väljakujunemiseks.1

Kui ühel vanemal on SM, siis

98%

lastest EI KUJUNE välja SM2
Kui mõlemal vanemal on SM, siis umbes

65–80%

lastest EI KUJUNE välja SM2

Kas ma võin lapsendada või hakata hoolduspere vanemaks?

Lapsendamine või hoolduspere vanemaks saamine on tähtis otsus ja
see võib märgatavalt lapse elu mõjutada. SM-i diagnoos iseenesest
ei takista lapsendamist või hoolduspere vanemaks saamist.
Taotlemisel võidakse sinu terviseseisundit ja haiguse pikaajalisi
mõjusid arvesse võtta.3
Kõige tähtsam on, et sa saaksid füüsiliselt ja vaimselt kõigega
hakkama, mida lapse eest hoolitsemine kaasa toob.3 Sellekohast
täpsemat teavet saate küsida lapsendamist ja hooldamist
korraldavatest asutustest.
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Viljakus
Kas SM mõjutab minu
viljakust?

Ei ole leitud, et SM mõjutaks
naiste või meeste viljakust.4
Kui sa ei soovi rasestuda,
on tähtis kasutada
rasestumisvastaseid vahendeid.
See, millist rasestumisvastast
vahendit kasutada, on sinu ja
sinu partneri valik.
Sa pead teadma, et mõned SM-i
ravimeetodid võivad viljakust
mõjutada.5 Kui sul on selle kohta
küsimusi, võta ühendust oma
arstiga.

„Oma ravimeetodi
valimisel lähtusin
sellest, et soovin
tulevikus pere
luua.”
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Kas viljatusravi on võimalik?

Mõnel paaril on rasestumisega
raskusi. Kui see on nii ka sinu või
sinu partneri puhul, siis kaaluge
mõningaid ravivõimalusi.
Nendeks on IVF (in vitro
viljastamine), emakasisene
viljastamine ja muna- ja/või
seemneraku doonorlus.
Peale selle on olemas ka teisi
viljatusravi meetodeid või
kirurgilisi protseduure, mis
võivad aidata. Võtke ühendust
oma arstiga just teile kõige
sobivama lahenduse leidmiseks.

PEA MEELES
Viljakusprobleeme võib
esineda kõigil – ei ole
leitud, et SM-il oleks otsene
mõju viljakusele5
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Seks ja suhted
Kas SM mõjutab seksuaalelu?

Sa võid märgata, et SM ja/või selle ravi mõjutab sinu seksuaalsust.
Seda võivad tähele panna nii mehed kui ka naised. See ei ole
midagi ebatavalist ja selle vastu leiab abi.
Sul võivad esineda:
vähene või puudulik sugutung
(vähenenud libiido)

raskendatud või
puudulik erektsioon

tuimus, valu või
suurenenud tundlikkus

raskendatud või
puudulik seemnepurse

tupekuivus
Mida nende sümptomite korral teha?
SM-i tõttu võib esineda ka väsimust, lihasekrampe,
põie- või sooletegevuse häireid ja raskusi orgasmi
saamisel. Need kõik võivad mõjutada teie seksuaalelu.

Mõne terviseprobleemiga saad ennast ise aidata. Kui muretsed
pidamatuse pärast, siis proovi enne vahekorda tualetis käia.
Tupe kuivuse korral võite partneriga abi saada libestusgeelidest.
Meestele on olemas mõned ravimeetodid, mis aitavad erektsiooni
saavutada ja sellel püsida. Veel ei ole olemas ravimeid, mis
selgitaksid seemnepurske või orgasmiga seotud probleeme, kuid
viljatusravikliinikust saad nende lahendamiseks vajaduse korral nõu.
Kõiki seksuaaleluga seotud küsimusi võid arutada ka oma arstiga.
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Kas SM võib mõjutada minu suhtumist seksi?

Mõned SM-i põdevad inimesed ei pruugi tunda ennast pärast
haiguse avaldumist enam külgetõmbava ega enesekindlana.
Kui ka sina tunned nii, siis pea meeles, et SM ei defineeri sind –
oled endiselt sina ise ja teiste jaoks atraktiivne.
Seksi puhul on tähtis kuulata oma keha ja sellest mõnu tunda.
Suhtlemine on kõige tähtsam – püüa olla oma partneriga avatud ja
aus ning olge valmis proovima erinevaid asju.
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Eduka suhtlemise sammud
1. samm
Ära tunne
ebamugavust
„sellest“ rääkides.
Oma partnerile
seksuaalsetest
vajadustest ja
eelistustest
rääkimine võib
aidata vähendada
stressi ning
ärevust. See võib
aidata suurendada
ka intiimsust.

2. samm
Räägi oma
ravimeeskonnaga.
Õige ravi võib
lahendada mitu
seksuaalsuse ja
SM-iga seotud
probleemi.

3. samm
Räägi
spetsialistidega.
Arst võib sind
suunata teiste
spetsialistide,
näiteks psühholoogi,
uroloogi,
seksuaalterapeudi
ja/või günekoloogi
vastuvõtule.
Nendega on
võimalik intiimelu
probleeme arutada
ja muredele
lahendust otsida.
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Rasestumine
Kas enne rasedaks jäämist
on oluline SM kontrolli alla
saada?
Naiste jaoks on väga tähtis,
et enne rasestumist oleks
haigus kontrolli all. Mõnikord
soovitatakse, et ägenemistest
oleks möödas vähemalt üks
aasta. Uuringud on näidanud,
et naistel, kelle SM on enne
rasedust olnud stabiilne, on
väiksem tõenäosus haiguse
ägenemiseks pärast sünnitust.6
Teatud ravimeetodeid on
samuti seostatud väiksemate
ägenemiste arvuga pärast
sünnitust.7

Kas selleks ajaks, kui proovin
rasestuda, pean SM-i ravi
lõpetama?
Mõned SM-i ravimeetodid
võivad loodet mõjutada ja
seda ka eostumise hetkel. See
puudutab nii mehi kui ka naisi.4
Seetõttu aitab arst sul enne
rasestumist ja raseduse ajal
haigust kontrolli all hoida.
Naistel võib rasedusaegne
SM-i ravi mõjutada arenevat
loodet. Sinu raviarst hindab
võimalikke riske ja kasu, mida
ravi katkestamine või muutmine
sinu tervisele kaasa toob.

Meestel on soovitatav rääkida
oma arstiga võimalikest
ettevalmistustest või
muudatustest, mis võivad
olla vajalikud.

„Tundsin, et ravi, mida soovitasid mulle
minu arstid, ei sobinud minu elustiili ja
tulevikuplaanidega. Olin selle osas nendega
aus ja leidsime ravi, mis mulle sobis.”
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Kas SM-i tõttu võib
rasestumine kauem aega
võtta?

Rasestumine võib olla igaühe
jaoks keeruline. SM ise ei mõjuta
otseselt rasestumisvõimalust.5
Kuid haigussümptomid või ravi
võivad rasestumist mõjutada.
See võib hõlmata ka ravimi
organismist väljauhtmisperioodi,
mis tähendab ravi lõpetamist
kindlaks ajavahemikuks, enne kui
hakata rasestumist katsetama.
Organismist väljauhtmisperiood
on ravimeetoditel erinev. Pikem
ravimi väljauhtmisperiood võib
tähendada suuremat tõenäosust
sümptomite ägenemiseks.8
Aruta oma arstiga esimesel
võimalusel seda, kuidas
soodustada rasestumist.

Mis juhtub siis, kui ravimi
väljauhtmisperioodil haigus
ägeneb?
Nagu kõikide ägenemiste puhul,
võtke esimesel võimalusel
ühendust oma raviarsti
või -õega.
Mis saab planeerimata
rasedusest?
Umbes pool kõikidest
rasedustest on planeerimata.9
Kui avastad ennast samuti
sellisest olukorrast, siis arutage
edasisi valikuid ausalt ja avatult
oma partneriga. Räägi esimesel
võimalusel ka oma raviarstiga, et
leida sulle kõige paremini sobiv
lahendus.
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Raseduse ajal

Kuidas mõjutab rasedus mu
keha?

Kui oled rase
Millist tuge võin raseduse ajal
vajada?

Hea ettevalmistus ja olemasolev
tugivõrgustik aitavad kõikidel
värsketel vanematel toime tulla
lapsekasvatamise raskustega.
See on eriti tähtis siis, kui ühel
vanemal on SM. SM ei suurenda
tuntavalt rasedusaegseid
probleeme.10
Kas rasedus mõjutab SM-i?
Rasedus ei kiirenda SM-i
progresseerumist. Rasedus võib
haigusele hoopiski positiivselt
mõjuda – raseduse ajal, eriti
kolmandal trimestril (raseduse
viimased kolm kuud) võib SM-i
ägenemiste arv väheneda.11 See
võib olla seotud rasedusaegsete
hormonaalsete muutustega.6
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Kuid pärast rasedust
võivad osal naistest SM-i
ägenemisepisoodid sageneda.12
Sellest on täpsemalt kirjutatud
brošüüri peatükis „Pärast
sünnitust“.
Mis juhtub siis, kui mu haigus
ägeneb raseduse ajal?

Arvatakse, et rasedusaegne
ägenemine ei mõjuta loodet.
Nagu kõikide ägenemiste
puhul, võta esimesel võimalusel
ühendust oma raviarsti või
-õega. Arst saab sulle määrata
ravimeid, mis aitavad raseduse
ajal haiguse ägenemisega
toime tulla.

Nagu kõik rasedad, võivad ka
SM-iga naised kurta väsimust,
põie- või sooletegevuse
probleeme ja tasakaalu- ning
kõndimishäireid. Väsimuse korral
võivad need veel rohkem häirida.
Kui mõni neist sümptomitest
muutub sinu jaoks probleemiks,
siis räägi sellest oma arstiga.
Tasakaalu ja lihasjõudu on
võimalik säilitada venitusharjutusi
sisaldava treeninguga (näiteks
jooga). Mediteerimine aitab
lõdvestuda ja vähendada ärevust
ning stressi.
Kas SM suurendab raseduse
katkemise ohtu?

PEA MEELES
Ei ole leitud, et
SM-i saaks seostada
rasedusaegsete
probleemidega, nagu
raseduse katkemine,
emakaväline rasedus,
enneaegne sünnitus,
surnultsünd või
sünnidefektid.6

ETTEPANEKUD

 	
Liitu SM-i haigete

tugirühma ja sünnituseks
valmistumise rühmadega,
et suurendada nii enda
tugivõrgustikku.

Raseduse katkemise oht on iga
raseduse korral ja seda esineb
palju sagedamini kui arvatakse.13
SM ei suurenda raseduse
katkemise tõenäosust. Kuid
mõnede ravimeetodite korral
pead olema ettevaatlik, sest
need võivad sinu last mõjutada.
Arst tutvustab sulle kõige
paremini sobivaid ravimeetodeid.
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Kui sinu partner on rase

Kuidas saan oma partnerit raseduse ajal toetada?
SM-i diagnoos ei takista sul oma partnerit toetada ja jagada
temaga rasedusaegseid kogemusi.
		
Käige koos rasedusaegsetel vastuvõttudel ja
uuringutel. Lisaks partneri toetamisele saate nendelt
kohtumistelt ka endale vajalikku teavet.
		 V
 õtke raseduse ja sünnitusega seotud otsuseid vastu
kahekesi koos.
		

 ogege koos tervislikku rasedust. Toituge tervislikult,
K
olge füüsiliselt aktiivsed ja lõpetage suitsetamine, nii
toetad oma partnerit kui ka teie last. Tervislik eluviis
võib leevendada ka SM-i sümptomeid.

		
Suhtu oma partneri tunnetesse ja kogemustesse
kannatlikult ning mõistvalt. See aitab teil toime tulla
ka oma emotsioonidega seoses raseduse ja uue
pereliikme saabumisega. On tavapärane, et tunnete
mõlemad end väga emotsionaalsena.
		 K
 ui võimalik, jagage omavahel majapidamistöid,
näiteks toiduvalmistamist ja koristamist.
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Sünnitus
Kui sa sünnitad
Kas sünnitus kulgeb loomulikult?

Kas keisrilõige on turvaline?

Tavaliselt ei kulge SM-i põdevate sünnitajate sünnitus
kõrvalmõjudeta, kuid see võib sõltuda sellest, millised närvid ja
lihased on kahjustunud.4

Keisrilõige ei mõjuta mingil moel SM-i kulgu.15

Kui sa ei tunne tuhusid, siis võib juhtuda, et vajad sünnitusel lisatuge.
Sünnituse juures viibival arstil võib olla lapse väljutamiseks vaja
kasutada abistavaid võtteid, samas võidakse sulle teha ka keisrilõige.
Arsti selgitused lähtuvad sinu sümptomitest ja ta tutvustab just sulle
sobivaid sünnitusviise.
Kas ma võin kasutada sünnituse valutustamist?

Suuremat osa valutustamisviisidest võib sünnitusel kasutada, kuid
arvestama peab SM-i aktiivsust ja sümptomeid. Kasutada võib nii
valuvaigisteid kui ka tundlikkuse vähendamise viise,
nagu anesteesia.4

Keisrilõige on isiklik valik, mida pead arutama oma raviarstiga.
Teatud juhtudel on ema ja lapse tervise huvides vajalik eelistada
keisrilõiget loomulikule sünnitusele.

MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA

 	
Koosta sünnitusplaan koos arstiga.
 Ole jõu ja vastupidavuse suurendamiseks füüsiliselt aktiivne.
 	
Valmistu lapse tulekuks.

Sünnitusel sageli kasutatav epiduraalanasteesia sobib ka SM-i
haigetele.4 See ei suurenda haiguse ägenemise tõenäosust ega
mõjuta tervist pärast sünnitust.14 Epiduraali kasutamine on igaühe
isiklik otsus, kuid teatud olukordades on see soovitatav.4

MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA

Nagu kõik teised rasedad, saad ka sina ise teha sünnitust
puudutavad otsused.
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Kui sinu partner sünnitab
Kuidas saan oma partnerit sünnituse ajal toetada?

SM ei tohiks takistada sünnitusel osalemist ega selle kogemuse
jagamist oma partneriga.
		
Ei ole olemas tüüpilist sünnitust ja see võib toimuda
ootamatult. Abi võib olla sünnitusplaanist, mille
koostamisel osaledes saad oma partnerile tuge
pakkuda.
		Koos partneriga sünnituseelsetes loengutes
osalemine annab võimaluse omandada oskused,
kuidas partnerit toetada. Vajaduse korral saad oma
liikumisvõimest lähtuvalt neid oskusi kohandada.
		Paku sünnitusel oma partnerile emotsionaalset
tuge, kui ta seda vajab. Julgustamine on abistav ja
partnerile vajalik.
Sünnitus annab sulle võimaluse lapse nabanööri
läbilõikamiseks. See aitab kaasa tugevama sideme
tekkimisele.
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Pärast sünnitust

See, kas otsustad oma last
toita rinnapiimaga või selle
asendajaga, on sinu otsus.

Kui oled sünnitanud
Kas mu haigus muutub
pärast sünnitust?

Mõnel naisel võib pärast
sünnitust SM-i ägenemissagedus
muutuda. Kuid võib ka juhtuda,
et midagi ei muutu.
Sünnitanud ja SM-i diagnoosiga
naistega tehtud uuringud on
näidanud järgmist.
• Esimesel kolmel
sünnitusjärgsel kuul võib SM-i
ägenemiste arv suureneda
kaks korda võrreldes
sünnituseelse ajaga.7 Seda
seostatakse hormonaalsete
muutustega.
• Esimese aasta jooksul on
suuremal osal naistest SM-i
ägenemiste arv sama, mis
enne sünnitust.7
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Kas ma võin oma last
rinnaga toita?

Selleks, et pärast sünnitust ei
tekiks suuri muutusi, on tähtis,
et enne rasedust oleks haigus
kontrolli all.

PEA MEELES
Puuduvad kindlad
soovitused selle kohta, millal
taasalustada SM-i raviga. See
sõltub ka sellest, kas sa ise
soovid või sul on vaja raviga
alustada.
Kõik värsked emad,
SM-iga või ilma, peavad
pärast sünnitust enda eest
hoolitsema, et jõuvarusid
taastada. Katsu korralikult
toituda ja puhata ning ära
karda abi küsida.

Selle otsuse peaksid tegema
koos arstiga, lähtudes oma
olukorrast, SM-i sümptomitest
ja sellest, kas sul on vaja
taasalustada raviga varakult
pärast sünnitust. Uuringud
on näidanud, et emadel, kes
toidavad oma last vaid rinnaga,
on väiksem tõenäosus haiguse
ägenemisteks kuue kuu jooksul
pärast sünnitust.16

Kui ma lõpetasin oma
SM-i ravi, siis millal ma
taasalustan?

Raviga taasalustamiseks pole
olemas kindlat ajakava. Kuid
tähtis on meeles pidada, et ravi
aitab haiguse progresseerumist
edasi lükata.
Mõnel naisel on vaja alustada
raviga kohe pärast sünnitust,
teised saavad hoiduda ravist
seni, kuni nad imetavad.
Aruta oma valikuid raviarstiga.

Kellega ma peaksin
rääkima oma raviskeemi
muudatustest?
Teatud juhtudel ei pruugi
kõik ravimeeskonna liikmed
olla teadlikud muudatustest
sinu haiguse raviskeemis.
Seetõttu on kasulik, kui räägid
sellest teemast kõikidel oma
arstivisiitidel. Ka näiteks
epiduraalanesteesiast, kui seda
sünnitusel kasutasid.

MILLEGA PEAKSID
ARVESTAMA

• Otsusta, kas soovid
last toita rinnaga,
rinnapiimaasendajaga
või kombineeritult, ja pea
meeles, et see on sinu
enda otsus.
• R
 äägi sellest oma
ravimeeskonnaga,
nii soodustad nende
osalemist enda toetamises.
• Õpi oma vastsündinut
tundma ja kuidas tema eest
hoolitseda.
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Kui sinu partner on sünnitanud
Mida peaksin teadma pärast sünnitust?

Mõned partnerid muretsevad, kas nad suudavad lapse koju
saabudes piisavalt tuge pakkuda. Muret võib tekitada ka SM-i
ägenemine lapse esimestel elupäevadel. Abiks võib olla, kui
pead meeles järgmist.
		Ära muretse ega tekita endale liigseid pingeid.
On normaalne, et oled vahel väsinud ega suuda lapse
eest hoolitsemisel niipalju aidata, kui soovid.
		Palu abi, kui see on võimalik. Sa ei pea kõigega ise
hakkama saama. Hinda oma võimeid realistlikult ja
küsi abi, kui seda vajad.
		Pea meeles, et tähtis pole mitte see, kuidas sa oma
perega aega veedad, vaid see, et sa hoolid neist ja
armastad neid.
		Suhtle oma partneriga, et saaksite teineteist toetada,
ja räägi ka teistega, kui tunned, et see on vajalik.
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Elu vastsündinuga
Kuidas pean valmistuma
sünnitusjärgseks ajaks?

Esimesteks sünnitusejärgseteks
nädalateks ja kuudeks tasub
valmistuda võimalikult varakult,
sest vastsündinu kõrvalt võib
asjade korraldamine olla
keeruline.
Väsimuse korral võib aidata
kodu ümberkorraldamine nii, et
sul oleks lihtsam liikuda. Tehke
muudatusi koos partneriga, et
need sobiksid teile mõlemale.
Erinevad
lapsekasvatamisteemalised
raamatud ja muud allikad
võivad teile partneriga olla
ettevalmistuste tegemisel abiks.

Kuidas ma ennast pärast
lapse sündi tunnen?
Aega pärast sünnitust
nimetatakse sünnitusjärgseks
perioodiks. Sel ajal võid tunda
füüsilisi ja/või emotsionaalseid
muutusi nagu kõik värsked
vanemad.
Mõned võivad pärast sünnitust
tunda meeleolu halvenemist,
nad võivad palju nutta ja olla
ärevuses. See kõik on esimesel
kahel sünnitusjärgsel nädalal
väga tavaline.17
Kui see kestab kauem, võib
see olla märk depressioonist.
Kui arvad, et sul võib olla
depressioon, on tähtis kiiresti
abi otsida, et saaksid endale
vajalikku tuge.

PEA MEELES
Kõik vanemad vajavad aeg-ajalt tuge. Räägi nendega, kes
saavad sind aidata. Selgita, millist abi sa vajad.
Poes käimine

Õdede-vendade
eest hoolitsemine

Toiduvalmistamine

Külmikusse toidu
varumine

Koristamine

Lapse eest
hoolitsemine, kui su
partner vajab puhkust

MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA

 	
Räägi teiste SM-i põdevate vanematega. Nende jagatavad
kogemused võivad aidata sul mõista ja pakkuda tuge.

26 SM ja pere loomine

27 SM ja pere loomine

Laste kasvatamine
Millised on laste kasvatamisega seotud nõuanded SM-iga
inimestele?

Elu koos vastsündinuga võib olla probleemne iga pere jaoks. Järgnevalt
on toodud mõned nõuanded SM-iga vanematele vastusündinu
perioodiks ja sealt edasi:18

Keskendu oma tervisele ja lapsega sideme
loomisele. See aitab sul tugevdada omavahelist suhet.
Ära karda ega tunne piinlikkust, kui pead abi
küsima. Kui sind ümbritsevad inimesed pakuvad
igapäevategevustes abi, siis lase ennast aidata.

Kohanda oma perega veedetud aega nii, et lähtud
oma sümptomitest. Võid vahel tunda, et perega
veedetud aeg on väsitav. On palju erinevaid võimalusi,
kuidas perega lõbusalt aega veeta. See ei tähenda, et
peaksite alati aktiivselt ringi liikuma või reisima. Ka kõige
lihtsam koos tegutsemine, nagu puslede kokkupanek,
võib olla väga rahuldustpakkuv.
Kui sul juba on lapsed, võiksid püüda nendega oma
haigusest rääkida. On loomulik, et tahad neid kaitsta,
ega soovi, et nad sinu pärast muretseksid. Kuid lapsed
on sageli tugevamad, kui me arvame, ja nad võivad sind
oma toetava suhtumisega üllatada.

Ära võrdle ennast teiste vanematega. Maailmas, kus
on palju ideaalseid kujutluspilte, tekib kergesti tunne, et
sa ei tee piisavalt. Aga see ei ole nii – ürita keskenduda
oma perekonnale, elule ja vajadustele.
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Tugivõrgustik
Kes on need spetsialistid, kes saavad mind aidata?

Kui oled otsustanud saada lapse, on sinu partneri, sõprade ja
pere toetus väga tähtis. Kui vajad rohkem abi, siis pea meeles, et
tervishoiuspetsialistid on samuti sinu jaoks olemas. Sa ei ole nende
kõigiga veel võib-olla kokku puutunud, kuid see peatükk annab
ülevaate, kes ja kuidas saab sind aidata.
Võid nende kontaktandmed kirjutada selleks ettenähtud reale, et
leiaksid need vajaduse korral mugavalt ühest kohast:

Uroloog

Aitab urineerimisega seotud murede ja meestel esinevate seksuaalelu
probleemide korral

Proviisor

Müüb ravimeid ja nõustab ravimite ning raseduse ja rinnaga toitmise osas

Füsioterapeut

Koostab SM-i haigele sobiva harjutuste kava raseduse ajaks, et
tugevdada lihasjõudu, liikuvust, tasakaalu ja koordinatsiooni

Tegevusterapeut
Perearst, SM-i õde ja neuroloog

Nõustavad rasestumisvastaste vahendite ja SM-iga toimetuleku osas

Ämmaemand ja sünnitusabi arst

Nõustab, kuidas kohandada SM-i ja raseduse tõttu igapäevategevusi,
kodu- ning töökohta

Psühholoog

Toetavad raseduse ja sünnituse ajal

Toetab lapsevanema eluks ettevalmistumisel, raseduse ajal ja pärast
sünnitust

Günekoloog

Seksuaalterapeut

Toetab raseduse planeerimisel ja aitab viljakuse ning seksuaalelu
probleemide korral
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Nõustab SM-iga seotud ja muudes seksuaalelu puudutavates
küsimustes
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