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Várandósságom kilencedik hónapja
Indul a visszaszámlálás! Már összeállítottam a kórházi csomagom, hiszen tényleg bármelyik pillanatban
megszülethet a gyermekem. Szó se róla, nagyon gyorsan elszaladt ez a kilenc hónap. Felfoghatatlan,
hogy már 37-41 hete volt az utolsó ciklusom, ami azt jelenti, hogy 35-39 hetes terhes lehetek.
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Nyomtatás [1]
Megosztás

A terhesség 9. hónapja - indul a visszaszámlálás!

Igen, végre elérkezett az id?, a kisbabád már felkészült a születésére! És te? Ismersz már minden
szülési alternatívát [6]?
A kilencedik hónap végére a magzatod testét borító els?dleges sz?rzet, a lanugó nagy része lekopik,
ahogyan id?vel a b?rét véd? magzatmáz is. A babád mostanra olyan zsírtartalékot halmozott fel, hogy
születése után az elegend? lesz számára két étkezés között, mi több, még akkor is, ha azonnal nem tudod
megetetni.
A szív-tüd? keringés m?ködésbe lép, amint a baba felsír, vagyis kinti életében el?ször vesz leveg?t. A
magzatvíz a várandósságod utolsó hetében távozik majd a tüd? üregeib?l, amelyek kitágulnak, és a
hörg?k megnyílnak.
A baba, annak ellenére, hogy már nincs sok helye, továbbra is mozgolódik, így biztosan tudni fogod, hogy
odabenn minden a legnagyobb rendben.

Helyes táplálkozási szokásaim
Ahogyan a szülés ideje közeledik, nem ritkán egyre stresszesebbnek, ugyanakkor lomhábbnak és
fáradtabbnak érezheted magad. Ugye, milyen könny? azt mondani, hogy pihenj és élvezd az életet? De
ebben az id?szakban valóban csak erre van szükséged. És persze olyan ételekre, amelyek gazdagok
az idegrendszer és az izmok zavartalan m?ködésében résztvev? magnéziumban. Ez megtalálható
többek között a szárított gyümölcsökben, az ásványvizekben vagy éppen az étcsokoládéban.
az idegrendszer m?ködéséhez szükséges B6 vitaminban. Iktass hát be az étrendedbe például teljes
ki?rlés? gabonákat, söréleszt?t, dióféléket és banánt!
Omega-3 esszenciális zsírsavakban. Ezek megtalálhatók például a repceolajban, a lenmagban, a
zsíros halakban (például a lazacban, a tonhalban, a szardíniában vagy a makrélában).

+1 tipp
Ne feledd el élvezni az ízeket, így az étkezéseket, de a fölösleges kilók elkerülése miatt persze csak
ésszer? keretek között! Tudtad-e azt, hogy az élvezet növeli az endorfin kibocsátást, amely hormon felel?s
a jó közérzetért, valamint egyfajta eufóriát eredményez?

A hónap kérdése: az baj, hogy az elmúlt hónapban 1 kilót híztam?
A terhesség vége felé a súlygyarapodás felgyorsul, ami persze elengedhetetlen. A harmadik trimeszter
alatt a kismamák általában havonta egy kicsit több mint egy kilót híznak. Ha azonban azt veszed észre,
hogy az egyik pillanatról a másikra, hetente több mint egy kilóval gyarapodik a súlyod, akkor
haladéktalanul konzultálj az orvosoddal! Nem kizárt ugyanis, hogy a felpörgött terhességi hízásod
hátterében esetleg magas vérnyomás áll.
Hasznos tudnod azt is, hogy a szülés ideje a várandósság elején megállapított dátumtól eltérhet, vagyis
lehet, hogy a kiírtnál akár egy-két héttel korábban, de az is lehet, hogy éppen ennyivel kés?bb hozod
világra a gyermeked. A szülés elméleti, kiírt idejének elmúltával azonban mindenképpen fontos
konzultálnod az orvosoddal, aki esetleg úgy is dönthet, hogy beindítja a szülést. Jó, ha tudod, hogy az
utolsó hetekben egyébként is s?r?södnek majd a vizsgálatok, így gyakrabban lát majd az orvosod is.

Tudod-e már, hogy mit kell tenned, ha jelez a kisbabád, hogy ? bizony jönni szeretne? Az orvosod
felkészített már arra, hogy mire számíthatsz? Tudj meg többet a szülés különböz? szakaszairól [7]!

Sonia, 28 éves, 9 hónapos terhes
„Most már tényleg bármelyik pillanatban szülhetek, annyira izgatott vagyok! Minden készen áll arra, hogy
megkezdjük az új életünket. Ugyanakkor félelmetes belegondolni abba, hogy a baba majd maga dönti el,
hogy mikor fog a világra jönni. Türelmetlenül várom, hogy megszülessen és végre a karomban
tarthassam.”
Tovább [8]

Fehérje az anyatejben
Egészséges fehérjebevitel a baba növekedéséhez
Egészséges fehérjebevitel a babám súlyához
Fehérje min?sége és mennyisége
Fehérje szerepe a baba növekedésében és fejl?désében
Fehérje szerepe az allergia ellen
Gy?ztes formula
Drupal alapú webhely
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