Hyperemeesi
Tässä tekstissä kerrotaan, mikä on hyperemeesi, miten sitä voidaan hoitaa ja mistä voit
hakea apua.

Mitä tarkoittaa hyperemeesi?
Hyperemeesi tarkoittaa raskaudenaikaista oksentelua.
Se vaatii yleensä sairaalahoitoa.
Hyperemeesi ei tarkoita tavallista raskausajan pahoinvointia.
Hyperemeesi on sairaus.
Jos sinulla on hyperemeesi,
sinun on vaikea elää tavallista elämää.
Sinulla on koko ajan huono olo ja voit oksentaa paljon.
Painosi voi laskea.
Et pysty syömään etkä juomaan.
Makaat sängyssä, koska et jaksa liikkua,
laittaa ruokaa tai tehdä muita tavallisia asioita.
Olet surullinen, pelokas ja ahdistunut.
Usein hyperemeesi loppuu,
kun raskaus on kestänyt puoleenväliin asti
eli 20 viikkoa.
Joskus hyperemeesi jatkuu koko raskauden ajan.

Saat apua hyperemeesiin
Saat apua neuvolasta, sairaalasta tai yksityiseltä lääkäriltä.
Kerro neuvolassa tai lääkärissä kaikki oireesi.
Sinulla voi olla esimerkiksi

oksentelua, pahoinvointia, päänsärkyä,
vatsakipua, ummetusta, huimausta tai pyörtyilyä,
kylmät kädet ja jalat tai voit olla masentunut ja ahdistunut.
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Voit päästä nesteytykseen sairaalaan, terveyskeskukseen tai kotiisi.
Nesteytys tarkoittaa, että sinulle laitetaan suolaliuosta verisuoneen.
Lääkäri voi laittaa suoneen myös ravintoliuosta ja sokeria.
Silloin kehosi ei kuivu.
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Voit myös saada lääkäriltä turvallisia lääkkeitä,
jotka vähentävät oksentelua ja pahoinvointia.
Kaikki lääkkeet eivät toimi kaikilla ihmisillä.
Kerro lääkärille, jos lääke ei toimi.
Sinun voi olla vaikea saada hoitoa,
koska kaikki lääkärit tai hoitajat eivät erota hyperemeesiä
ja tavallista raskauspahoinvointia.
Jos et saa apua,
vaihda neuvolaa tai lääkäriä.
Pyydä apua esimerkiksi siivoukseen ja ruoanlaittoon.
Voit saada apua neuvolasta tai sosiaalitoimesta.
Pyydä apua myös puolisoltasi, ystäviltäsi ja sukulaisiltasi.
Yritä syödä vitamiineja ja ravintojuomia.
Voit ostaa niitä apteekista.
Yritä juoda paljon.
Jos et pysty juomaan,
yritä esimerkiksi imeskellä pakastemarjoja tai jääpaloja.
Jos olet surullinen, pelokas tai ahdistunut,
voit pyytää apua neuvolasta.
Sinä saat levätä.
Muut hoitavat sinua ja kotiasi.

Pyydä apua myös raskauden jälkeen
Tarvitset apua myös raskauden jälkeen,
kun vauva on jo syntynyt.
Vointisi voi olla heikko.
Hampaasi voivat tarvita hoitoa.
Voit oksentaa vielä synnytyksen jälkeenkin.
Voit olla surullinen, pelokas tai ahdistunut.
Pyydä apua neuvolasta, lääkäristä tai sairaalasta.

Saat lisätietoa hyperemeesistä Hyperemeesi-yhdistyksen nettisivuilta
www.hyperemeesi.fi
Voit myös lähettää sähköpostia Hyperemeesi-yhdistykselle:
info@hyperemeesi.fi
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