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La prima consultație, ginecologul vă va evalua greutatea, vă va 
măsura tensiunea arterială și pulsul, va efectua o anamneza 
amanuntita cuprizand datele si antecedentele personale, 
trecutul obstetrical,  istoricul sarcinii actuale. Este necesar un 
examen clinic general si un examen genito-mamar. Controlul 
ulterior se va face o dată pe lună, daca nu apar complicații.

Analize in primul trimestru:   

Hemoleucogramă completă, pentru depistarea precoce a 
anemiei. Acest test se poate completa cu determinarea fierului 
în sânge sau cu electroforeza de hemoglobina daca exista 
suspiciunea unei anemii ereditare.

Biochimie: uree, glicemie, creatinina, transaminaze, fier, 
calciu, magneziu

Teste de coagulare

Grupa sanguină și Rh-ul, pentru a permite  monitorizarea 
corecta, in cazul incompatibilitatii de grup si mai ales de Rh.

Testare pentru depistarea unor infecții care pot pune în 
pericol viața copilului: HIV, VDRL (sifilis), teste pentru 
hepatita B și C. Testul TORCH (Toxoplasmă, Rubeolă, 
Citomegalovirus, Herpes), Lysteria

Teste de sânge pentru hormoni tiroidieni

Anticorpi antifosfolipidici   

Examen citologic Papanicolau, examen de secreție vaginală

Testare pentru Chlamydia si Mycoplasme

Sumar de urină și urocultură

Ecografia între 11-14 săptămâni, asociată cu dublu test 
(dozarea unor hormoni) poate evalua riscul de anomalii 
cromozomiale (sindrom Down); daca riscul este crescut, se 
recomanda biopsie de vilozitatii coriale sau amniocenteza.

Al doilea trimestru  

Obiective: evaluarea starii 
gravidei si fatului, depistarea 
preeclampsiei si a diabetului 
gestational, prevenirea anemiei  

16-18 săptămâni de sarcină 
Triplului test sau dry test 
depistează unele anomalii sau 
riscul de anomalii fetale 

20-22 săptămâni de sarcină 
Ecografia pentru evaluarea 
morfologiei fetale, placentei, 
lichidului amniotic. Se depisteaza 
eventualele malformații. 

Se repetă o parte din analizele de 
sânge, sumar de urina, urocultura 
Sarcina predispune la anemie si 
infectii urinare 

Testului de toleranta la glucoza in 
saptamana 24-28 

La consultație, medicul ginecolog 
evalueaza greutatea gravidei,  
măsoara tensiunea arterială, 
asculta bătăile cordului fetal. 

Al treilea trimestru  

Control la 2 săptămâni, iar din 
luna a noua o dată pe săptămână 

Veți repeta analize de sange și de 
urină, precum și examenul de 
secreție vaginală. Se efectuaza 
culturi din col pentru depistarea 
streptococului de grup B. 

Ecografia se repeta si in trim III 

Discutati cu medicul planul de 
nastere 

MONITORIZAREA 
SARCINII  


