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39. tydzie? ci??y
W 39. tygodniu ci??y z niecierpliwo?ci? oczekujesz na swojego maluszka, który lada moment
przyjdzie na ?wiat. Na tym etapie wi?kszo?? dzieci jest ju? w pozycji z g?ówk? zwrócon? w
dó?. Cho? chwile oczekiwania mog? si? d?u?y?, pami?taj, ?e Wasze spotkanie jest coraz
bli?sze.
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Drukuj [1]
Udost?pnij
W 39. tygodniu ci??y dziecko wci?? ro?nie i zwi?ksza swoj? mas? cia?a. W brzuchu jest
ciasno, dlatego nast?puje coraz wi?ksze ograniczenie jego ruchów. Mniej kopni?? nie musi
by? powodem do zmartwie? – na tym etapie to ca?kiem normalne. Dziecko przygotowuje si?
do przyj?cia na ?wiat i dalej przesuwa w dó? Twojej miednicy.

Rozwój dziecka – 39. tydzie? ci??y
Dziecko doskonale wie, kiedy powinno da? Ci sygna? do porodu.

Wówczas uruchomi? si? w Twoim ciele odpowiednie procesy hormonalne, aby maluszek
móg? wydosta? si? na ?wiat. Czekaj cierpliwie na ten moment. Tymczasem, cho? wszystkie
narz?dy dziecka s? ju? sprawne, ca?y czas trwa ich rozwój. Szczególnie dotyczy to mózgu, w
którym tworz? si? kolejne po??czenia nerwowe.
Dziecko w 39 tygodniu ci??y dalej ro?nie. Ma ju? oko?o 3288 g i mierzy oko?o 50,7 cm.
Pami?taj jednak, ?e rozmiary Twojego male?stwa s? kwesti? bardzo indywidualn?. Na
przyk?ad drobne kobiety najcz??ciej rodz? mniejsze dzieci.

Brzuch w 39. tygodniu ci??y – jak zmienia si? Twoje
cia?o?
W 39. tygodniu ci??y mo?esz odczuwa? k?ucie w brzuchu i kroczu, ból pleców oraz
szczypanie naci?gni?tej skóry na brzuchu. Najwa?niejsze zmiany czekaj? jednak nie Twój
brzuch, ale przede wszystkim szyjk? macicy. Stanie si? ona krótsza i bardziej rozpulchniona.
Zmieni równie? swoje po?o?enie, przesuwaj?c si? bardziej ku przodowi, a jej uj?cie b?dzie
skierowane w kierunku osi kana?u rodnego.
Obserwuj swoje cia?o. Je?li pojawi? si? up?awy o nieprzyjemnym zapachu, którym b?dzie
towarzyszy?o pieczenie i sw?dzenie, skontaktuj si? z lekarzem. Takie symptomy mog?
?wiadczy? o zaka?eniu. Równie? barwa wydzieliny ma znaczenie. Je?li czop ?luzowy [6]
b?dzie zabarwiony krwi? – poród zbli?a si? wielkimi krokami, jednak od tego momentu wci??
mo?e min?? jeszcze nawet 2 tygodnie!

Syndrom wicia gniazda dotyka w 39. tygodniu ci??y wiele przysz?ych matek. Urz?dzanie
domu i przygotowywanie go na pojawienie si? dziecka to naturalny odruch. Cho? powinna?
wszystko robi? z umiarem i cz?sto odpoczywa?, to nieco ruchu Ci nie zaszkodzi, a nawet

mo?e pomóc, poniewa? intensywna aktywno?? bywa skutecznym sposobem na
przyspieszenie porodu.

39. tydzie? ci??y – na co zwróci? uwag??
W 39. tygodniu ci??y g?ówka dziecka przesuwa si? coraz ni?ej i uciska ko?? ?onow?.
Mo?esz w zwi?zku z tym mie? problemy nie tylko z poruszaniem si?, ale równie? ze staniem i
siedzeniem. Na szcz??cie poród ju? blisko, wi?c ewentualne trudno?ci wkrótce dobiegn?
ko?ca! Co jeszcze mo?e dzia? si? przed porodem?
Biegunka – cz?sto mo?e by? objawem zbli?aj?cego si? porodu. Organizm w ten sposób
naturalnie oczyszcza si? przed t? wa?n? chwil?, aby pe?ne jelita nie przeszkadza?y dziecku
w przej?ciu przez kana? rodny. U niektórych kobiet przed porodem mog? wyst?pi? wymioty,
które równie? maj? na celu oczyszczenie organizmu.

W czasie biegunki Twoja dieta musi by? lekkostrawna, nale?y zrezygnowa? z t?ustego
jedzenia i s?odkich potraw. Dodatkowo nie zapominaj o prawid?owym nawodnieniu
organizmu.

Obrz?ki – cho? mog?y Ci towarzyszy? ju? wcze?niej, w 39 tygodniu ci??y mo?e doj?? do
nasilenia objawów. Przyczyn? jest nadmiar wody w organizmie oraz utrudniony odp?yw krwi z
dolnych okolic cia?a, zwi?zany z uciskiem macicy na naczynia krwiono?ne. Obrz?ki [7] mog?
by? wi?c ju? naprawd? du?e, a w dodatku nie ustawa? po nocnym wypoczynku.

Le? jak najcz??ciej z nogami uniesionymi do góry, regularnie popijaj wod?, staraj si?
ograniczy? sól w diecie, a zasypiaj?c, k?ad? si? na lewym boku. Je?li obrz?ki si? nie

zmniejszaj?, poinformuj o tym lekarza. Niezb?dna jest te? kontrola ci?nienia t?tniczego.

39. tydzie? ci??y – jak dba? o siebie?
Twoje prawa w czasie porodu
Poród zbli?a si? wielkimi krokami. Personel medyczny powinien dok?adnie wyja?ni? Ci, na
czym polegaj? i z czego wynikaj? przeprowadzane badania oraz zabiegi, które b?d?
wykonywane podczas akcji porodowej. Dodatkowo powinna? otrzyma? informacje na temat
metod ?agodzenia bólu. W czasie porodu mo?esz przyjmowa? dowolne pozycje. Aktywno??
fizyczna, nawet ta najmniejsza, jak np. ?wiczenia na pi?ce, wspomaga proces rozwierania
szyjki macicy oraz pomaga przetrwa? skurcze.
Badania, które pozwol? okre?li? post?p porodu, powinny by? wykonywane nie rzadziej ni? co
dwie godziny, za? sprawdzanie czynno?ci serca powinno si? odbywa? co pó? godziny. W
niektórych sytuacjach istniej? wskazania do ci?g?ego nadzoru KTG. Cz?stotliwo??
os?uchiwania czynno?ci serca p?odu zale?y te? od fazy porodu.
Twoje prawa po porodzie
Po porodzie Twoje male?stwo powinno zosta? po?o?one od razu na Twoim brzuchu –
przylegaj?c skór? do skóry. Je?li nie ma do tego ?adnych przeciwwskaza? medycznych,
osuszone i przykryte dziecko powinno sp?dzi? tak co najmniej dwie godziny. W tej pozycji
mo?e zosta? dokonana tak?e ocena stanu noworodka. Mierzenie oraz wa?enie mo?e si?
odby? dopiero po odpowiednim czasie sp?dzonym z mam?.

Dziecko, b?d?c jeszcze w brzuchu, przyzwyczaja si? do ko?ysania, które jest zgodne z
rytmem kroków mamy i dopasowane do jej oddechu. Poprzez ko?ysanie b?dziesz mog?a
uspokoi? swoje dziecko tak?e wtedy, gdy ju? przyjdzie na ?wiat. Pami?taj jednak, ?e ruchy
powinny by? p?ynne. W dodatku nie mo?na ko?ysa? dziecka zbyt mocno – mo?e mu to
zaszkodzi?, zamiast pomóc.

39. tydzie? ci??y – jakie badania?
39. tydzie? to ostatni moment na przeprowadzenie bada? rekomendowanych przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne, które s? zaplanowane na ten etap ci??y. W?ród nich musi si?
znale??:
pomiar ci?nienia t?tniczego
pomiar masy cia?a przysz?ej mamy
badanie moczu
badanie po?o?nicze
Je?li jeszcze nie przeprowadzi?a? tych bada?, jak najszybciej udaj si? do lekarza.
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