Opublikowane na Zdrowy Start w Przysz?o?? (https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl)
Strona g?ówna > 31. tydzie? ci??y

Article - udost?pnij
X

31. tydzie? ci??y
W 31. tygodniu ci??y czasem trudno mo?e by? Ci kontrolowa? emocje: raz p?aczesz, raz si?
?miejesz, bywasz nieco dra?liwa i cz?sto wybuchasz. Nic dziwnego! Im bli?ej porodu, tym
hu?tawki nastroju b?d? si? zdarza? cz??ciej. Burza hormonów przygotowuje Twój organizm
do tego wielkiego wydarzenia, jakim b?dzie wzi?cie male?stwa w ramiona. Czas oczekiwania
wype?nij zdobywaniem informacji na temat tego, co dzieje si? teraz z Twoim dzieckiem.
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Udost?pnij
W 31. tygodniu ró?nice w wielko?ci dzieci znajduj?cych si? w brzuchach mam s? ju? ca?kiem
du?e. Je?li lekarz nie przekazuje Ci ?adnych uwag dotycz?cych rozwoju Twojego male?stwa,

to nawet je?li jest ono wi?ksze lub mniejsze, ni? wskazuj? tabele i wykresy, nie powinna? si?
tym zbytnio przejmowa?.

Rozwój dziecka – 31. tydzie? ci??y
W 31. tygodniu ci??y Twoje dziecko ma ju? bardzo dobrze rozwini?te narz?dy wewn?trzne i
zewn?trzne, w??cznie z mózgiem i uk?adem nerwowym. Teraz tak?e kszta?tuje si? jego
indywidualny temperament!

Czujesz, ?e dziecko cz?sto si? rusza i jest pe?ne energii? Istnieje du?e prawdopodobie?stwo,
?e po porodzie b?dziesz mie? do czynienia z ?ywio?owym niemowl?ciem. Je?li za? jest
wyciszone – mo?esz mie? w przysz?o?ci spokojnego maluszka.
Na tym etapie dziecko potrafi ju? przetwarza? informacje. Sie? po??cze? mi?dzy neuronami
w jego mózgu umo?liwia mu odczytywanie nastroju z tonu g?osu – Twojego oraz osób z
Waszego otoczenia. Dodatkowo male?stwo reaguje na pojawiaj?ce si? wokó? niego
poruszenie. W brzuchu mamy potrafi zarówno ?mia? si?, jak i zaniepokoi?.
System odporno?ciowy maluszka wci?? si? rozwija. Poprzez p?powin? dziecko otrzymuje od
mamy przeciwcia?a, które po urodzeniu pomog? mu w walce z infekcjami. Rozwijaj? si?
równie? p?cherzyki p?ucne, by dziecko po porodzie mog?o samodzielnie oddycha?.
Dziecko w 31. tygodniu ci??y ma ju? 41,1 cm i wa?y oko?o 1502 g!

Brzuch w 31. tygodniu ci??y – jak zmienia si? Twoje
cia?o?
31. tydzie? ci??y nie przynosi wielu zmian w Twoim wygl?dzie. Brzuch z ka?dym dniem staje
si? coraz wi?kszy, powoduj?c kolejne problemy z chodzeniem czy wygodnym u?o?eniem si?
do snu. W tym czasie z pewno?ci? najch?tniej nie rusza?aby? si? z ?ó?ka. Ale pami?taj, ?e
ruch i spacery pozytywnie wp?yn? na Twoje samopoczucie – im bardziej b?dziesz aktywna,
tym ?atwiej b?dzie Ci wykonywa? codzienne czynno?ci. Staraj si? znale?? tak?e czas na
odpoczynek.

31. tydzie? ci??y – na co zwróci? uwag??
W tym czasie wci?? mog? towarzyszy? Ci duszno?ci, zawroty g?owy, gazy, zaparcia, obrz?ki
i skurcze. Mog? si? tak?e pojawi? kolejne dolegliwo?ci.
Wyciek pokarmu z piersi – jest zupe?nie naturalny; Twój organizm przygotowuje si? do roli
mamy poprzez gromadzenie pokarmu niezb?dnego do nakarmienia dziecka. Jednak czasem
mo?e by? go zbyt du?o. Wyciekaj?cy z piersi pokarm mo?e brudzi? bielizn? i ubrania,
powoduj?c Twój dyskomfort.

Najprostszym rozwi?zaniem tego problemu jest korzystanie z wk?adek laktacyjnych, które
znajdziesz w aptekach. Mo?esz wypróbowa? wk?adki jednorazowe lub wielorazowe. Te
drugie s? bardziej ekologiczne, natomiast wymagaj? prania. Zdarza si? tak?e, ?e przeciekaj?.
To, z jakich wk?adek b?dziesz korzysta?, zale?y od intensywno?ci wycieku i indywidualnych
upodoba?.

Krótkowzroczno?? – problemy ze wzrokiem mog? si? pojawia? na ró?nych etapach ci??y.
W trzecim trymestrze mo?e si? zdarzy?, ?e pogorszy si? Twoja ostro?? widzenia. Jest to
konsekwencja zwi?kszonej obj?to?ci krwi w krwiobiegu, zmian hormonalnych oraz podatno?ci
na odwodnienie.

Problemy ze wzrokiem powinny znikn?? zaraz po porodzie. Powinna? stale dba? o
odpowiedni poziom nawodnienia. Nie rezygnuj z picia wody, nawet mimo cz?stych wizyt w
toalecie. Nie powinna? jednak bagatelizowa? takich objawów jak podwójne widzenie czy
mroczki przed oczami. Warto wówczas uda? si? do lekarza.
P?powina tak?e zmienia si? w trakcie ci??y, przygotowuj?c si? do porodu. W 31. tygodniu ma
ona ju? ?rednic? centymetra, a przez kolejne tygodnie uro?nie jeszcze dwukrotnie! Jej
d?ugo?? mo?e wynie?? od 30 do nawet 60 centymetrów. Nic w tym dziwnego: to w ko?cu
bardzo wa?ny ??cznik, poprzez który dziecku dostarczane s? krew i substancje od?ywcze.
S?u?y on tak?e odprowadzaniu produktów przemiany materii.

31. tydzie? ci??y – jak dba? o siebie?
Seks? Czemu nie!?
Je?li nie jeste? w ci??y zagro?onej i lekarz nie b?dzie dostrzega? ?adnych przeciwwskaza?,
nie musisz, nawet na tak zaawansowanym etapie ci??y, rezygnowa? z seksu. O jego

korzy?ciach dla matki i dziecka pisali?my j [6]u? w artykule dotycz?cym 23. tygodnia. Nie
martw si? o bezpiecze?stwo male?stwa. Jest ono odpowiednio chronione przez p?cherz
p?odowy, a skurcze pojawiaj?ce si? podczas orgazmu dziecko b?dzie odczuwa? jako
delikatne i mi?e ko?ysanie.
Spróbuj wraz z partnerem znale?? w?a?ciw? dla Ciebie pozycj?. Na tym etapie ci??y
polecana jest pozycja boczna, a tak?e taka, w której kobieta siedzi na biodrach partnera –
wówczas brzuszek z pewno?ci? nie b?dzie Wam przeszkadza?.
Przygotuj si? na bezbolesny poród
Ka?dej przysz?ej mamie towarzyszy wiele obaw zwi?zanych z porodem. W 3 trymestrze
ci??y dobrze jest pozna? metody ?agodzenia bólu porodowego. To nie tylko masa?e czy
akupunktura, ale przede wszystkim znieczulenie zewn?trzoponowe. Taki zastrzyk znieczula
ca?? doln? cz??? cia?a kobiety. W ten sposób skurcze staj? si? mniej bolesne. Warto pozna?
warunki podawania znieczulenia w szpitalu, w którym zamierzasz rodzi?.

Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? w Polsce przyj?cia na cze?? przysz?ej mamy, zwane
z angielska baby shower. Nawet je?li nie jeste? przekonana do tej anglosaskiej tradycji, a
Twoje przyjació?ki zdecyduj? si? zorganizowa? przyj?cie, postaraj si? przyj?? je z
wdzi?czno?ci?, nawet je?li Twoje samopoczucie nie sprzyja zabawie. Podczas baby shower
otrzymasz bowiem nie tylko prezenty dla Twojego male?stwa, ale tak?e bardzo cenne porady
od do?wiadczonych mam. Dodatkowo jest to by? mo?e jedna z ostatnich szans na wyj?cie z
przyjació?kami i dobr? zabaw? przed porodem. Gdy pojawi si? dziecko, b?dziesz mia?a
znacznie wi?cej obowi?zków.

31. tydzie? ci??y – jakie badania?
W siódmym miesi?cu ci??y lekarz mo?e zleci?:
morfologi?
badanie moczu
ocen? czynno?ci serca p?odu
Pomi?dzy 27. [7] a 32. tygodniem [8] powinno zosta? wykonane badanie USG. Je?li wi?c do tej
pory go nie mia?a?, teraz jest na to ostatni moment. Podczas badania lekarz sprawdzi
wymiary Twojego dziecka, oszacuje jego mas? cia?a, zmierzy obwód g?owy, a tak?e oceni
ogóln? budow?. Podczas USG oceni? b?dzie mo?na tak?e po?o?enie dziecka, stopie?
dojrza?o?ci ?o?yska oraz ilo?? p?ynu owodniowego.
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