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АНОТАЦІЯ

Дослідження  особливостей  прояву  емоційних  станів  вагітних  жінок;  в

розробці та впровадженні програми психо-корекційних заходів, спрямованих на

подолання негативних емоційних станів жінки під час вагітності.

Сьогодні  для  проведення  ефективної  політики  в  галузі  стимулювання

репродуктивної поведінки, необхідно враховувати всю сукупність соціальних і

медичних  параметрів  життєвого  світу  жінок  як  до,  так  і  після  народження

дитини.

Саме неправильна поведінка матері, її зайві емоційні реакції на стреси,

якими  насичене  наше  життя,  служать  причиною  величезного  числа  таких

післяродових  захворювань  у  дітей,  як  неврози,  тривожні  стани,  численні

алергічні  недуги,  відставання  в  розумовому  розвитку  і  багато  інших

патологічних станів. А також негатівні емоції, що тривало переживаються під

час вагітності можуть привести до передчасних пологів, вплинути на пологову

діяльність, підвищують больовий поріг в пологах, ризик народження дитини з

малою  масою  плоду,  приводить  до  фетоплацентарної  недостатності,  яка

порушує передачу живильних речовин від матері до дитини та ін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вагітність, психофізіологічні зміни, емоційні стани,

домінуючі емоції, соціально-психологічні тренінги.


