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23. tydzie? ci??y
W 23. tygodniu mo?esz us?ysze? wiele komplementów na temat tego, jak ci??a Ci s?u?y!
Wszystko przez zmiany hormonalne, które sprawiaj?, ?e w?osy s? wzmocnione i od?ywione.
Jednak te same hormony odpowiadaj? tak?e za Twój zmienny nastrój. Warto poprawi? sobie
humor, dowiaduj?c si?, jak w tym czasie czuje si? rosn?ce w brzuchu male?stwo.
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Udost?pnij
Tydzie? 23. ci??y to moment, w którym organy dziecka wci?? intensywnie si? rozwijaj?. Jego
ma?e p?uca ?wicz? ju? ruchy oddechowe. Dzi?ki p?ucom maluszek po urodzeniu wyda
pierwsze tchnienie, po??czone z g?o?nym p?aczem, który z pewno?ci? wyzwoli w rodzicach
fal? rado?ci.

Rozwój dziecka – 23. tydzie? ci??y
Dziecko ma ju? wyra?ny tryb dnia – na tym etapie ci??y nabywa umiej?tno?ci czuwania i snu.
Potrafi spa? nawet przez 20 godzin w ci?gu doby! Je?li nie wyczuwasz przez jaki? czas
ruchów dziecka, nie powinna? traktowa? tego jako negatywny sygna?. Twoje male?stwo po
prostu odpoczywa.

Nie daje jednak odpocz?? Tobie, poniewa? aktywizuje si? najcz??ciej wtedy, kiedy zjesz i si?
po?o?ysz, by chwil? odetchn??.
Ruchy dziecka mog? ?wiadczy? tak?e o jego nastroju. Dzi?ki rozwini?tym zmys?om
maluszek s?yszy i czuje, co dzieje si? w jego otoczeniu. Dlatego, je?li jest czym?
zaniepokojony, jego ruchy mog? by? szybkie, za? kiedy wszystko jest w porz?dku, ruchy
b?d? p?ynne i delikatne.
Poniewa? 23. tydzie? ci??y to czas, kiedy dojrzewa uk?ad przedsionkowy w mózgu, warto
stymulowa? dziecko poprzez mówienie do niego i g?askanie brzucha. Uk?ad przedsionkowy
jest odpowiedzialny za wyczuwanie ruchu i równowagi. To dzi?ki jego w?a?ciwemu rozwojowi
dziecko b?dzie mog?o w przysz?o?ci chodzi?, biega? i skaka?. Uk?ad ten wp?ywa tak?e na
odpowiednie utrzymanie ga?ek ocznych i pomo?e dziecku w przysz?o?ci w nauce czytania.
Ka?dy ruch w Twoim ?onie pomaga stymulowa? rozwój tego uk?adu, dzi?ki czemu mózg
maluszka rozwija si? szybciej i sprawniej.
Dziecko w 23. tygodniu ci??y wci?? jest zwini?te w k??bek i mierzy 28,9 cm. Jego waga
osi?gn??a 501 g.

Brzuch w 23. tygodniu ci??y – jak zmienia si? Twoje
cia?o?
Te kilka kilogramów, które przybra?a? do 23. tygodnia ci??y, to niewiele w porównaniu z tym,
co nast?pi teraz. Dziecko b?dzie ros?o coraz szybciej, a Twoja masa cia?a wyra?nie
podskoczy. Od tego momentu b?dziesz przybiera? oko?o 0,5 kilograma na tydzie?.
W 23. tygodniu bardzo dobrze wyczuwalne s? ju? ruchy dziecka. Na brzuchu b?dziesz mog?a
rozpozna? konkretne kszta?ty ko?czyn i poczu? np. kolanko lub stop? maluszka. Od 23.
tygodnia mo?esz zaobserwowa? tak?e czkawk? u dziecka – to ca?kowicie normalne.

23. tydzie? ci??y – na co zwróci? uwag??
Zwi?kszony apetyt, wi?kszy brzuszek i wzmo?one ruchy dziecka mog? da? Ci si? we znaki.
Co czeka Ci? w tym czasie?
Przem?czenie – w 23. tygodniu ci??y mo?e nasili? si? os?abienie. Wszystko przez to, ?e

Twój organizm stale wykorzystuje teraz tyle energii, co podczas intensywnych ?wicze?. W
zwi?zku z tym cz??ciej zaczniesz odczuwa? g?ód. Mo?e nawet zdarzy? Ci si? nag?y spadek
poziomu cukru we krwi, który spowoduje nag?? utrat? si?.

Znajd? czas na odpoczynek. Staraj si? jak najwi?cej le?e?, najlepiej z uniesionymi do góry
nogami. Zawsze miej te? przy sobie zdrowe przek?ski. Dobrze sprawdz? si? np. suszone
owoce, które szybko poprawi? Twoje samopoczucie.

Nietrzymanie moczu – cz??ciej mo?esz zacz?? odwiedza? toalet?. To dlatego, ?e macica
znajduje si? 4 centymetry nad p?pkiem i uciska bezpo?rednio na p?cherz. Mo?esz mie? z
tego powodu problemy z utrzymaniem moczu.

No? wk?adki higieniczne, które pomog? Ci w tej ma?o komfortowej sytuacji.

Od 23. tygodnia ci??y skóra Twojego dziecka, dot?d przezroczysta, staje si? ró?owa. To
zas?uga pigmentu, który zaczyna si? w niej gromadzi?. Dzi?ki temu z ka?dym kolejnym
tygodniem male?stwo b?dzie coraz bardziej przypomina? noworodka.

23. tydzie? ci??y – jak dba? o siebie?
Zajmij si? swoim samopoczuciem
Cz?ste zmiany nastroju w 23. tygodniu ci??y to naturalna rzecz. Hormony mog? bardzo

szybko zmienia? Twoje emocje, co jest du?ym obci??eniem zarówno dla Ciebie, jak i Twoich
bliskich. Zadbaj o siebie. Aby da? upust swoim nerwom, wyjd? na spacer lub obejrzyj
zabawny program w tv. Staraj si? tak?e unika? stresuj?cych sytuacji.
Pozwól sobie na seks
II trymestr to dla przysz?ych rodziców prawdziwe Eldorado w sypialni. W tym czasie kobieta
ma wi?ksz? ochot? na seks. Pozwala on nie tylko roz?adowa? nagromadzone emocje, ale
równie? pe?ni wa?n? rol?, przygotowuj?c do porodu mi??nie miednicy przysz?ej mamy. Bliski
kontakt z partnerem wp?ywa dodatkowo na samopoczucie, wprawiaj?c w dobry nastrój.

Po porodzie, ze wzgl?du na zmiany hormonalne, cz?sto wyst?puje tzw. depresja
poporodowa. Rzadko jednak mówi si? o tym, ?e w 23. tygodniu wahania nastroju równie?
mog? wywo?a? depresj? ci??ow?. Je?li czujesz przez d?ugi czas przygn?bienie i smutek,
skonsultuj si? z lekarzem. Z pewno?ci? szybko przezwyci??ysz te objawy, je?li w
odpowiednim czasie si?gniesz po fachow? pomoc.

23. tydzie? ci??y – jakie badania?
W 23. tygodniu ci??y ko?czy si? kilkutygodniowy okres bada?. Mo?esz teraz odpocz?? od
lekarza, ale nie zapomnij zaplanowa? wizyty u ginekologa na przysz?y tydzie?.
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Konsultacja merytoryczna:
DR. N. MED. M.SC. JAKUB RZEPKA

Specjalista po?o?nictwa i ginekologii
II Klinika Po?o?nictwa i Ginegologii CMKP
Szpital Biela?ski w Warszawie
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