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TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THAI 

                                                                  GIAI ĐOẠN 1 ( TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 13 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe  

- Nếu bạn đang uống thuốc để chữa bệnh, cần hỏi ý kiến bác sỹ chuyên khoa xem loại thuốc đang dùng có ảnh hưởng gì đến việc có thai hay 

không. Nếu phải dừng thuốc để có con, bạn hãy suy xét thật kỹ lưỡng về những mặt có lợi và có hại đối với sức khỏe của bạn, rồi đưa ra quyết 

định.  

- Trước khi mang thai, bạn nên đi tiêm phòng một số bệnh như: cúm, Rubella, thủy đậu, vì nếu mắc những bệnh này trong 3 tháng đầu của thai 

kỳ, thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh rất cao.  

 

 

 

tuần thai thứ 1 

Lúc này, bạn chưa thụ thai và có thể vẫn đang thấy kinh nguyệt. Tuy nhiên, tuần này vẫn 

được tính là tuần đầu tiên của 41 tuần thai.  

Nếu bạn đang muốn có con, thì ngay lúc đang thấy kinh này cả hai vợ chồng hãy chuẩn bị cho cơ thể thật 

sẵn sàng để thụ thai. Cụ thể: 

 

Chuẩn bị về mặt tâm lý  

Phần lớn các bà mẹ lần đầu mang thai sẽ không lường trước được hết những bất ổn về tâm lý sẽ diễn ra 

trong suốt thai kỳ. Đặc biệt, có thai sẽ làm cho hooc-môn trong cơ thể người phụ nữ thay đổi, khiến họ 

cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, thèm ăn vô cớ, khó chịu trong người, dễ quên, hay cáu gắt... Sự thay đổi 

sinh lý này đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của thai phụ. Vì thế, bạn nên có sự chuẩn bị thật tốt về tâm lý 

trước khi mang thai. 

 



 

 

 

 

 

 



- Bạn cũng nên đi khám răng, lấy cao răng để hạn chế viêm lợi, sâu răng và những bệnh liên quan khác đến răng miệng, vì khi mang thai, bạn r

dễ mắc phải chứng bệnh này.  

- Ngoài ra, cả gia đình bạn cũng nên tiến hành tẩy giun, tránh lây nhiễm sang cho thai phụ. 

 

Dừng sử dụng các sản phẩm chứa hàm lượng chất kích thích 

Cả vợ và chồng cần loại bỏ các thói quen xấu như: hút thuốc lá, uống rượu, bia, cà phê…, vì những chất này có thể gây ra các dị tật bẩm sinh, các 

bệnh về hô hấp cho đứa con tương lai của bạn, hoặc dẫn đến việc sinh non và các vấn đề khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuần thai thứ 2 

Mặc dù tuần này cũng được tính là tuần thứ 2 của thai kỳ, nhưng thực ra lúc này bạn vẫn 

chưa thụ thai. Đến khoảng cuối tuần thứ 2 này, trứng của bạn sẽ rụng vào vòi Fallop.  

Trong tuần thứ 2 này, trứng được thụ tinh và sẽ phân chia từ 1 tế bào thành 2, thành 4… Khi trứng đi 

đến tử cung thì đã được phân chia thành 32 tế bào, nhóm tế bào này được gọi là phôi dâu. Và thật 

nhanh, chỉ 1 tuần sau khi thụ tinh, trứng đã phân chia thành 250 tế bào. 

Khi trứng phân chia, thành tử cung và cơ thể bạn bắt đầu tiết ra hoóc môn kích thích nang trứng, khiến 

một trứng chín. Nếu bạn có vòng kinh đều đặn 28 ngày thì lúc này bạn đang ở thời kỳ chính giữa vòng 

kinh nguyệt. Đây là thời điểm bạn đang rụng trứng và nếu bạn giao hợp vào khoảng thời gian này mà 

không sử dụng biện pháp tránh thai nào thì rất dễ thụ thai. 

Quá trình thụ thai 

Hàng triệu tinh trùng sẽ di chuyển từ âm đạo vào vòi trứng, nơi trứng của bạn đang chờ. Một 

enzyme/chất xúc tác sẽ được tiết ra để giúp một “chú” (có thể là hai) tinh trùng xâm nhập được vào 

trứng, nơi quá trình thụ tinh sẽ diễn ra. 

Sau khi tinh trùng thâm nhập được vào bên trong trứng, đầu của tinh trùng sẽ gắn chặt vào thành nang.  

 



Các lớp màng của trứng và tinh trùng hoà vào làm một, kết hợp thành một lớp màng hay một túi chung. Noãn phản ứng lại sự tiếp xúc này bằng  

cách thay đổi lớp màng bên ngoài, khiến cho các tinh trùng khác không thể lọt vào bên trong.Một khi tinh trùng đã vào được bên trong, đuôi của 

tinh trùng biến mất. Đầu của tinh trùng to hơn và được gọi là tiền nhân của giống đực và trứng được gọi là tiền nhân của giống cái. 

Trong quá trình thụ tinh, vật chất di truyền trong trứng và tinh trùng được kết hợp với nhau, quyết định giới tính và các đặc điểm di truyền của con 

bạn. Bây giờ thì bạn thực sự đã thụ thai, mặc dù cơ thể chưa cho bạn biết ngay điều đó. Tùy thuộc vào tinh trùng của người bố có nhiễm sắc thể 

là gì, X hay Y, con bạn sẽ là gái hoặc trai tương ứng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số dấu hiệu nhận biết bạn đã mang thai: 

- Tắt kinh. 

- Buồn nôn, có thể kèm theo nôn mửa. 

- Chán ăn hoặc thèm ăn. 

- Mệt mỏi. 

- Đi tiểu thường xuyên. 

- Ngực thay đổi, nhũn ra. 

- Có cảm giác khác lạ ở khu vực khung xương chậu.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ dinh dưỡng  

Thời điểm này, cơ thể bạn cần cung cấp đủ hàm lượng vitamin, đặc biệt là axít folic, các chất đạm, can-xi, sắt là những chất thiết yếu để nuôi 

dưỡng thai nhi. Bổ sung axít folic đúng liều lượng sẽ giúp phòng ngừa các dị tật của ống thần kinh của thai nhi trong giai đoạn sớm.  

Ngay sau khi biết mình có thai, bạn nên bắt đầu dùng các loại vitamin, song cần xin tư vấn của bác sỹ sản phụ khoa để biết liều lượng và cách s

dụng.  

Tuần này, bạn nên bắt đầu chế độ ăn bổ sung chất đạm. Trong thai kỳ, cần ăn ít nhất 60 gram chất đạm mỗi ngày. Thêm vào đó, bạn cần khoả

1.200 miligram can-xi cần thiết cho sự phát triển của xương và răng của bé. Do vậy, hãy bắt đầu ăn đủ các sản phẩm từ: sữa (bơ, sữa, phó mát), 

rau xanh và các loại đậu.  

Chất sắt cũng rất cần thiết cho thai nhi, vì sắt là đầu vào của quá trình hình thành các tế bào máu trong suốt thai kỳ. Các thức ăn giàu sắt gồm có: 

thịt, các loại đậu, trứng, rau xanh. Nên ăn ít nhất là 30 miligram sắt mỗi ngày. 

 

tuần thai thứ 3 

Bắt đầu tuần thứ 3 này, trứng được thụ tinh đã phân chia thành hàng trăm tế bào, gọi là túi phôi, 

là một chỗ hõm có chứa dịch lỏng.  

Lúc này, phôi bám vào thành tử cung, còn gọi là niêm mạc tử cung. Nếu phôi dâu bám thành công thì thai nhi 

sẽ bắt đầu phát triển và tiếp nhận chất dinh dưỡng từ chỗ bám này. Tại vị trí mà phôi dâu bám vào niêm mạc 

tử cung sẽ phát triển thành nhau thai (còn gọi là rau hoặc rau thai). Trong suốt thai kỳ, nhau thai cung cấp 

dinh dưỡng và bảo vệ đứa con của bạn.  

 

Các dấu hiệu đầu tiên cho bạn biết mình có thai  

Phôi dâu sẽ bắt đầu tiết ra hoóc môn để cơ thể bạn không giải phóng tế bào niêm mạc và các mô trong tử 

cung của bạn, khiến cho bạn không thấy kinh nguyệt nữa.  

Trong tuần thứ 3 của thai kỳ, bạn sẽ không thấy cơ thể mình có sự thay đổi nhiều, thậm chí nhiều phụ nữ còn 

chưa biết mình đã mang thai. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi khi, điều này xảy ra nhưng bạn không hề biết là mình đã có thai. Ngược lại, nếu phôi đã bám được vào thành tử cung, nhưng sau đó vì lý do 

nào đó phôi lại không bám được nữa, bạn có thể sẽ thấy như bị băng kinh (ra máu rất nhiều), có thể kéo dài đến 10 ngày. Hiện tượng này gọi là b

sẩy thai. 

Thể vàng 

Khi bạn rụng trứng, trứng rời khỏi buồng trứng. Khu vực trên buồng trứng, nơi chứa trứng được gọi là thể vàng. Nếu bạn có thai thì nó được gọi l

thể vàng của thai kỳ. Thể vàng được hình thành ngay sau khi trứng rụng tại vị trí nang bị vỡ và nhả trứng ra. Nhìn bề ngoài, nó giống như túi ch

lỏng, trên buồng trứng. Nó trải qua một sự phát triển nhanh về các mạch máu trong quá trình chuẩn bị sản sinh ra các hoocmon, chẳng hạn nh

progesteron nhằm hỗ trợ quá trình mang thai trước khi nhau thai tiếp quản. 

 

tuần thai thứ 4 

Tính từ khi bạn chính thức thụ thai thì đây chính là tuần thứ 2 của thai nhi. Lúc này, em bé của 

bạn đang là một phôi thai và di chuyển từ vòi trứng vào tử cung. Tại đây, phôi sẽ tìm một vị trí 

phù hợp để bám vào thành tử cung. Khi đã ổn định, phôi bắt đầu tách thành 2 nhóm tế bào: một 

nhóm phát triển thành nhau thai và nhóm kia phát triển thành thai nhi.  

Tại thời điểm này, kích thước của phôi chỉ to bằng cái đầu kim. Những thai nhi khác nhau thì có kích thứơc 

khác nhau từ 0,36 mm đến 1mm. Phôi có 3 lớp, lớp trong cùng gọi là lá phôi trong, phần này sẽ phát triển 

thành phổi, gan và hệ thống tiêu hóa… của bé. Phần giữa gọi là lá phôi giữa, phần này sẽ phát triển thành 

xương, cơ, thận, bộ phận sinh dục và tim… Phần ngoài cùng là lá phôi ngoài, sẽ tạo nên các mô và các cơ 

quan như: da, tóc, mắt và hệ thần kinh. 

Nếu phôi không tìm được chỗ nào an toàn để bám vào thành tử cung, trứng đã thụ tinh sẽ thoát ra ngoài khi 

bạn có kinh nguyệt (vào khoảng cuối tuần thứ 4 này).  



Thể vàng được cho rằng rất cần thiết trong những tuần đầu tiên của thai kỳ, vì nó có chức năng sản xuất ra progesteron. Vào khoảng tuần thứ 8 

cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ, nhau thai mới tiếp quản chức năng này. Thể vàng chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian là 6 tháng của thai 

kỳ, tuy nhiên khi chúng teo lại thì vẫn có thể tìm thấy được trong suốt thai kỳ. Các ca mang thai vẫn có thể thành công khi thể vàng được tiêu đi 

do có những túi nang đã vỡ trong thời gian của ngày thứ 20 sau một chu kỳ kinh hoặc trong thời gian của quá trình cấy ghép. 

Đây là lúc bạn thử thai 

Lúc này, nếu bạn tiến hành thử máu, hoặc thử nước tiểu sẽ cho kết quả dương tính, vì phôi thai sẽ tiết ra chất hCG (human Chorionic 

Gonadotropin) là hoóc môn sinh sản. Thử nước tiểu chính là thử sự có mặt của hoóc môn này, tuy nhiên phương pháp thử nước tiểu thường không 

chính xác bằng thử máu.  

Có phải bạn đang thực sự có thai không? 

Nếu bạn cảm thấy xuất hiện các triệu chứng như: Ngực căng, đau xương, mệt mỏi, buồn nôn và nhiều dấu hiệu khác giống như lúc bạn có kinh 

nguyệt, hoặc bạn cảm thấy rất thèm ăn một loại thực phẩm nào đó thì cũng là dấu hiệu báo cho bạn biết là mình đã có thai. Vào thời điểm này, 

việc mang thai của bạn vẫn chưa thể hiện ra bề ngoài cơ thể. Bạn chưa tăng cân và các vòng đo cũng chưa có gì thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

Bạn nên kiêng kị như thế nào vào thời gian này? 

Bạn đặc biệt cần tránh ăn phomát mềm, thịt hun khói và các loại thức ăn chưa được 

nấu chín, vì các thức ăn này thường chứa nhiều vi khuẩn, gây tổn hại đến phôi thai và 

thậm chí có thể dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, bạn cũng không nên uống rượu, bia, các 

loại nước có ga và không sử dụng ma túy, hút thuốc lá, hạn chế sử dụng cà phê, chè, 

tránh làm việc quá sức... 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phôi thai đã phát triển như thế nào? 

Lúc này, chiều dài của phôi thai chỉ khoảng 1,25mm. Phôi đã hình thành rất nhiều tế bào. Cuối tuần thứ 5 này, phôi bắt đầu có hình hài, ống thần 

kinh chạy dọc suốt chiều dài của phôi. Phần này về sau sẽ thành cột sống và não của bé. Phần trên của ống thần kinh đã bắt đầu phẳng ra và sau 

này sẽ tạo nên phần mặt trước của não. Một hạt nhỏ ở giữa phôi sẽ sớm phát triển thành trái tim của con bạn.  

Vào thời điểm này, cơ thể bạn chưa có nhiều thay đổi. 

 

 

 

tuần thai thứ 5 

 

 

Tuần này và các tuần thai trước có vai trò rất quan trọng, vì bé đang dần được hình thành hình 

hài. Do đó, bạn cần phải biết cách bảo vệ sức khoẻ của mình để thai nhi được an toàn và phát 

triển tốt.  

Ở tuần thứ 5 này, thai nhi của bạn đã được 3 tuần tuổi và hiện tượng kinh nguyệt sẽ không xuất hiện nữa. 

Nếu chưa biết mình có thai, bạn nên sử dụng que thử thai để kiểm tra xem mình có thai hay không. Nếu 

quá sốt ruột và muốn biết kết quả thật chính xác thì bạn có thể đến bệnh viện để thực hiện thử máu. Tuy 

nhiên, điều này không cần thiết lắm, vì chỉ cần đợi thêm vài tuần nữa là bạn có thể siêu âm và cho kết quả 

chính xác. Khi nghi ngờ mình có thai, bạn cũng nên bắt đầu uống vitamin (không sử dụng vitamin dùng 

chất nhuộm màu nhân tạo) và axít folic dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. 



Các dấu hiệu nhận biết mình có thai 

Ngực bạn căng và nhức hơn do tuyến sữa bắt đầu phát triển. Phôi thai đang dần lớn lên sẽ gây áp lực lên bàng quang, khiến bạn nhanh buồn đi 

tiểu hơn bình thường. Buổi sáng ngủ dậy, bạn có thể thấy buồn nôn và dần dần triệu chứng nôn này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. 

Làm thế nào để giảm bớt cảm giác khó chịu vào buổi sáng? 

- Ra khỏi giường từ từ. 

- Ăn làm nhiều bữa nhỏ/ngày để tránh lượng đường trong máu tăng quá nhanh và giữ cho bạn luôn no. 

- Ăn vặt những thức ăn dễ tiêu hóa như: bánh mỳ, bánh khoai tây, mì ống, hoa quả. 

- Có thể dùng gừng, hoặc các phương pháp dân gian vô hại khác để tránh buồn nôn. 

- Không ăn thức ăn quá nhiều mỡ như: quẩy rán, gà rán... không đảm bảo vệ sinh. 

- Uống nhiều nước để tránh mất nước.  

- Tập thể dục nhẹ nhàng: giúp bạn dễ ngủ và giảm stress. 

Ngay cả trong trường hợp bạn không bị nôn mửa, cũng nên tránh một số loại thức ăn nói trên, vì trong đó có chứa nhiều loại nhiễm khuẩn đường 

ruột có thể gây hại nghiêm trọng cho thai nhi như: dị tật hoặc sẩy thai. 

Ví dụ, nếu nuôi mèo thì bạn có thể bị lây bệnh do Toxoplasma từ phân mèo, do đó bạn cần phải thận trọng và tốt nhất là kiểm dịch mèo nuôi, hoặc 

nhờ ai đó dọn dẹp phân mèo trong khi bạn có thai. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ thể bạn thay đổi như thế nào? 

 

Cho đến thời điểm này, có thể bạn sẽ tăng cân thêm một chút. Nhưng, nếu bạn bị nôn nhiều, cũng có thể sẽ dẫn tới việc sút cân. Lúc này, bạn đ

mang thai được một tháng và chắc chắn bạn sẽ nhận thấy một cách rõ rệt sự thay đổi của cơ thể mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mang thai thì 

vùng bụng của bạn vẫn chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy quần áo ở vùng eo hơi chật một chút. Nếu tiến hành xét nghiệm 

vùng xương chậu, bác sĩ sẽ cho bạn biết một số thay đổi về kích thước ở tử cung của bạn. 

 

Đỉnh điểm của nghén 

 

tuần thai thứ 6 

Lúc này, bạn đã chính thức có thai được 4 tuần. Chiều dài của bé tính từ đầu đến mông ước 

khoảng từ 2 - 4 mm (bé ngồi). Cách đo này được sử dụng nhiều hơn là cách đo từ đầu đến 

gót chân, vì thời điểm này tư thế của bé vẫn còn cong, khiến cho cách xác định chiều dài 

chính xác là rất khó khăn.  

Sự phát triển của thai nhi 

Từ thời gian này trở đi, con bạn sẽ bắt đầu phát triển rất nhanh. Đầu tiên, dây rốn được hình thành và 

ống thần kinh dọc theo lưng của bé đã hoàn chỉnh. Bộ não bắt đầu phát triển, lấp đầy cái đầu đang 

hình thành và to dần. Mắt và cả những khe rãnh sau này sẽ trở thành tai trong của bé cũng đang bắt 

đầu hình thành. Tay chân bắt đầu nhú lên. 

Nếu sử dụng các phương tiện siêu âm hiện đại, đôi khi chúng ta cũng có thể nghe thấy nhịp tim của bé 

ở tuần thứ 6 này.  



Nếu bạn bị nghén thì tuần thai này sẽ có các biểu hiện rõ rệt nhất. Cụ thể, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi (ngay cả trước khi biết mình đã có thai), vì 

cơ thể bạn đang dần thích nghi với những đòi hỏi của thai nhi. Ngoài ra, bạn có thể thấy ngực căng, nhức, buồn nôn và nôn, khiến bạn rất khó 

chịu, chán ăn. 

Dinh dưỡng 

Bạn nên ăn nhiều thực phẩm tươi, ngon, giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là sắt, canxi, magie oxit, axit folic, kẽm để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

dinh dưỡng cho cả bạn và thai nhi. 

Ngoài ra, bạn cần ăn thêm rau xanh, hoa quả để bổ sung chất xơ và nước giúp giảm thiểu bệnh táo bón, tránh bị mất nước khi nôn nhiều; nên 

chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày; tránh ăn các thức ăn chứa nhiều mỡ, ngấy, cay... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ sẩy thai 

Ở giai đoạn này, bạn cần phải hết sức thận trọng, vì nguy cơ sẩy thai rất cao. Cụ thể, 

không nên làm việc quá sức; tránh có các cảm xúc tiêu cực; hạn chế uống chè, càfê (chỉ 

được uống nhiều nhất là 1 ly/ngày); tránh uống bất cứ loại rượu nào. 

Một số dấu hiệu của sẩy thai: Xuất huyết (chảy máu) âm đạo; đau bụng; thấy ra máu 

cục hồng hoặc đen. Nếu thấy có các dấu hiệu trên, bạn cần nhập viện ngay để được hỗ 

trợ kịp thời. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tròng mắt, lỗ mũi, ruột, tuyến tụy đang bắt đầu phát triển. Sự tạo hình của khuôn mặt, lỗ miệng, tai, lỗ mũi và đặc biệt là các sắc tố trong mống 

mắt con bạn đang diễn ra.  

Dây rốn để cung cấp dưỡng chất và truyền đi các chất thải ra khỏi cơ thể bé phát triển từ chỗ mà phôi bám vào thành tử cung. Lúc này, ống tiêu 

hóa và phổi của em bé cũng đang tiếp tục hình thành. 

Sự thay đổi trong cơ thể bạn 

Nhìn bề ngoài, cơ thể bạn chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đến thời điểm này bạn sẽ tăng cân một chút. Nhưng, nếu bạn không tăng cân ho

có thể giảm cân thì cũng đừng quá lo lắng, vì đó là hiện tượng bình thường. 

 

tuần thai thứ 7 

Tính đến thời điểm này, thai nhi đã có sự phát triển đáng kể. Thời gian đầu của tuần thứ 7, 

chiều dài từ đầu đến mông của bé ước khoảng 4 – 5mm và đến cuối tuần thứ 7, bé tăng lên 

gấp đôi về kích thước, đạt từ 1,1 cm – 1,3 cm, cân nặng khoảng 0,8 gram.  

Những thay đổi của thai nhi 

Chồi của chân bắt đầu xuất hiện, nó giống như một vây cá nhỏ, ngắn. Chồi của tay dài hơn một chút và 

đã phân chia thành phần bàn tay và cánh tay. Chân và tay đã hình thành nên các hình bẹt mà sau này 

các ngón chân, ngón tay sẽ thay thế. 

Tim lớn dần lên trong cơ thể bé và bắt đầu phân chia thành hai buồng tim: trái và phải. Cuống phổi đã 

xuất hiện bên trong phổi, đây chính là bộ phận dẫn khí vào bên trong phổi. Các bán cầu mà sau này sẽ 

hình thành nên não cũng đang lớn lên. 



Một màng nhầy sẽ hình thành ở cổ tử cung của bạn giống như một cái nắp để bảo vệ bé. Đến lúc bạn trở dạ sinh bé, nắp nhầy này sẽ mất đi. 

Mách bạn: Hãy dùng vitamin bổ sung đặc biệt, thêm thành phần vitamin B12 và axít folic để hỗ trợ cho sự phát triển hệ thần kinh của con bạn, 

phòng chống các dị tật ở ống thần kinh. Các vitamin bổ sung đặc biệt B6 cũng giúp bạn đỡ nghén hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách xác định mình mang thai đôi? 

Dù mới sang tuần thứ 7, nhưng bạn vẫn có thể biết mình mang thai đôi hay 

không, nhờ dựa vào một số dấu hiệu sau: 

- Bạn tăng cân rất nhanh, có thể tăng 4-5 cân trong 3 tháng đầu. 

- Cơ thể bạn thường giữ nước, hơi phù nề. 

- Mệt mỏi nhiều. 

- Nghén rất nặng, nặng hơn thường gặp. 

Sau 10 tuần, bác sỹ đã có thể nghe được 2 nhịp tim của 2 bé, nếu bạn thực sự 

có thai đôi. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống tiêu hóa tiếp tục phát triển. Hậu môn được hình thành và ruột ngày càng dài hơn. 

Tuần này, bộ xương của bé bắt đầu hình thành. Các khớp khuỷu tay và các rãnh ngón chân đang bắt đầu lộ rõ. Ngón chân, ngón tay đang bắt đầu 

tạo hình. Cổ tay và khuỷu tay bắt đầu tạo thành chỗ gấp khúc hai cánh tay. Cánh tay kéo dài hơn, chúng chúc xuống phần khuỷu tay và hơi u

cong xung quanh phần tim. 

Khuôn mặt, mũi, môi trên của bé cũng đang được hình thành. Da đã bắt đầu phát triển trên mắt, tạo thành mí mắt. Đặc biệt, máu bắt đầu chảy 

trong một hệ thống tuần hoàn sơ khai. Lúc này, bé bắt đầu có một số cử động. 

Những thay đổi của bạn 

 

tuần thai thứ 8 

Ngay sau khi phát hiện ra mình có thai (do thử nước tiểu hay thử máu), bạn nên đến bác sĩ để 

khám lần đầu tiên. Tính đến thời điểm này, bạn đã chậm tới 2 lần kinh nguyệt nên khả năng 

chưa có thai được loại trừ.  

Sự phát triển của thai 

Tuổi thai nhi của bạn lúc này được tính là tuần thứ 6 và chiều dài từ đầu đến mông của bé vào khoảng từ 

1,4 cm - 2cm. Kích thước này của thai nhi gần bằng một hạt đậu nhỏ. 

Lúc này, não đã thành hình rõ, tuyến sinh dục đang phát triển để hình thành bộ phận sinh dục nam hoặc 

nữ. 

Ở phần trung tâm, động mạch chủ và cuống phổi đã hình thành, có biểu hiện đặc trưng riêng. Các ống nối 

từ cổ họng đến phần chức năng của phổi được phân nhánh, giống như cành cây. 



Tử cung của bạn ngày một to lên. Đến tuần thai này, nó đã to bằng quả bưởi. Tử cung to lên có thể khiến bạn có cảm giác bị thiết chặt, hoặc co 

cơ trong suốt thời gian thai kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn bị co cơ, lại kèm theo xuất huyết thì nên đến bác sĩ để được tư vấn. 

Trong tuần thai này, một số phụ nữ lại có những cơn đau nhức, ngắt quãng ở phần hông, phía dưới lưng và bên cạnh đùi khi thai phát triển. Bệnh 

này được gọi là đau dây thần kinh hông. Dây thần kinh hông chạy dọc phía sau dạ con trong phần khung chậu đến chân. Các bác sĩ cho rằng, cơn 

đau này là do áp lực của dây thần kinh từ phía tử cung đang lớn dần. Bạn nên có chế độ thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý để giảm thiểu các cơn đau 

này. Tốt nhất là nên có sự tư vấn của bác sĩ. 

Khám thai 

Tuy chỉ mới tuần thứ 8, nhưng bạn cũng nên bắt đầu chăm sóc cho bản thân và thai nhi. Bạn nên chọn một bác sỹ (hoặc y sỹ nếu ở nông thôn 

không có điều kiện) để quản lý thai nghén cho mình. 

Bạn phải ưu tiên dành thời gian đi khám thai, vì việc theo dõi, quản lý thai nghén rất quan trọng đối với sức khỏe của bé. Lần đầu đi khám thai, 

bạn nên chuẩn bị một số thông tin để cung cấp cho bác sỹ, ví dụ: tiểu sử bệnh lý của bản thân và gia đình. 

Ngoài ra, bạn hãy nghĩ đến các câu hỏi như: Bạn thấy kinh nguyệt lần cuối cùng vào ngày nào? Vòng kinh của bạn có đều không? Bạn có bệnh gì 

mãn tính không? Bạn có bị dị ứng gì không? Trước đây, bạn đã bị phẫu thuật lần nào chưa? Bạn có đang sử dụng một loại thuốc nào không? Gia 

đình bạn có bệnh tật di truyền gì đặc biệt không? Trước đây bạn đã từng có thai chưa? Bạn có hút thuốc, uống rượu không? Bạn đang chơi môn 

thể thao gì?... 

Khám thai lần đầu thường là: 

- Thử nước tiểu. 

- Cân nặng của bạn. 

- Khám/siêu âm tử cung, thăm khám cổ tử cung. 

- Hỏi lịch sử bệnh lý trong gia đình... 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù trong tuần này thai nhi vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã hình thành rất rõ các bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể phân biệ

được giới tính của thai nhi, vì các bộ phận bên ngoài (bộ phận sinh dục bên ngoài) của nam hay nữ đều giống nhau. 

Sự thay đổi của cơ thể bạn 

Mỗi tuần, tử cung của bạn càng lớn dần lên theo sự phát triển của thai nhi. Vòng eo của bạn đã bắt đầu to lên. Tử cung của bạn lúc này to hơn 

một quả bưởi. Ở tuần thứ 9, bạn vẫn tăng cân rất ít. 

 

tuần thai thứ 9 

Chiều dài từ đầu đến mông của thai nhi lúc này khoảng 2,2 - 3cm. Ở tuần thứ 9, thai nhi đã có 

rất nhiều thay đổi.  

Sự phát triển của bé 

Cánh tay và chân của bé đã dài hơn. Hai bàn tay đã uốn cong ở phía cổ tay và gặp nhau ở vị trí của tim. 

Chúng tiếp tục phát triển ở phía trước ngực. Các ngón tay dài ra, đầu các ngón tay rộng hơn; bàn tay 

đang phát triển. Lúc này, chân của bé đã chạm vào phần thân giữa và sẽ dài đến mức có thể chạm được 

vào phần thân trên. 

Phần cổ phát triển nên đầu của bé đã ngẩng được thẳng hơn. Mí mắt đã bao quanh mắt. Cho đến thời 

điểm này, mắt bé đã mở hoàn toàn. Phía tai ngoài trở nên dễ nhận biết và gọn ghẽ hơn. Cơ thể và chân, 

tay đã có những cử động (siêu âm nhìn thấy rất rõ).   



Trong thời gian mang thai, hệ thống mạch máu của bạn thay đổi một cách đáng kể. Thể tích máu tăng lên khoảng hơn 50% so với trước khi bạn 

mang thai. Tuy nhiên, điều này sẽ có sự khác nhau giữa các phụ nữ. 

Thể tích máu tăng để đáp ứng nhu cầu của tử cung đang lớn lên trong bụng của bạn. Lượng tăng này không bao gồm lượng máu trong bào thai, vì 

sự lưu thông của nó hoàn toàn độc lập (lượng máu của thai nhi không trộn lẫn với máu của bạn). 

Càng nhiều máu trong hệ thống lưu thông thì càng bảo vệ bạn và con bạn tránh khỏi những tác động có hại mỗi khi bạn nằm xuống hoặc đứng lên 

tốt hơn. Sự tăng lên của lưu lượng máu cũng sẽ giúp bạn an toàn trong lúc bạn sinh, vì lúc đó bạn sẽ phải mất đi một lượng máu rất lớn. 

Thể tích máu bắt đầu tăng lên trong quý 1 của thai kỳ và tăng lên nhiều ở quý thứ 2 và quý 3 nó vẫn tiếp tục tăng, nhưng tốc độ ít hơn. 

Dinh dưỡng cho bạn 

Ăn nhiều thức ăn từ động vật và hoa quả, rau xanh, vì chúng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất xơ. Ăn nhiều loại thực phẩm 

khác nhau có thể cung cấp cho bạn đủ chất đạm, sắt, axit folic, canxi và vitamin C. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối tuần thứ 10, thai nhi vẫn đang tiếp tục phát triển hệ thống các bộ phận cơ thể. Lúc này, hình hài của thai nhi trông giống như một em bé, v

cơ thể của bé đang biến đổi theo từng ngày cả trong lẫn ngoài. Cụ thể, các bộ phận như: tai, môi và các ngón chân đã được hình thành; não bộ 

phát triển nhanh chóng, đặc biệt cứ mỗi phút lại có khoảng 250 nghìn nơ ron thần kinh mới được sản xuất; chân răng bắt đầu nhú lên trong 

miệng; các cơ quan chính của bé đã phát triển và bắt đầu phối hợp được với nhau, bộ phận sinh dục ngoài bắt đầu có hình khối. Nếu con bạn là 

trai, tinh hoàn của bé sẽ bắt đầu sản xuất ra hoóc môn nam testosterone. 

Sự thay đổi của cơ thể bạn 

Về ngoại hình: Cơ thể bạn chưa có nhiều thay đổi và lúc này bạn chưa cần đến các trang phục dành cho bà bầu. 

 

   tuần thai thứ 10 

Đến tuần thứ 10 của thai kỳ, chiều dài từ đầu đến mông của bé đạt khoảng 3,1 – 4,2 cm. 

Bắt đầu từ tuần này trở đi, chúng ta có thể tính toán đến trọng lượng của bé, vì trước tuần 

thứ 10, cân nặng của thai nhi còn quá nhỏ để có thể đo được sự khác nhau của từng tuần. 

Giờ đây, con của bạn nặng khoảng 5g và bằng kích thước của một quả mận.  

Cuối tuần thứ 10 là thời điểm phôi thai chuyển sang sự phát triển của thai nhi. Nó được đặc trưng bởi 

sự phát triển nhanh chóng của 3 lớp màng phôi đã được thiết lập ở tuần thai trước. Trong suốt giai 

đoạn phát triển của phôi thai, nếu người mẹ bị mắc một trong những bệnh như: Rubela, cúm, thủy 

đậu... thì rất dễ gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Tuy nhiên, ở thời kỳ này, thai nhi sẽ an toàn hơn và 

rất ít bị các dị tật bẩm sinh. Nhưng, bà bầu cũng cần tránh: các dược phẩm có hại; căng thẳng quá 

mức; phóng xạ (tia X – quang)... ví chúng có thể phá huỷ tế bào của thai nhi.  



Về cảm xúc: Bạn sẽ nhận thấy nhiều thay đổi trong cảm xúc của mình. Bạn sẽ có nhiều thắc mắc như: không biết mình ăn đã đủ chất dinh dưỡng 

cho bé chưa? Trông bé như thế nào? Mình có còn hấp dẫn với chồng nữa không?... 

Bạn nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe, tinh thần thoải mái và giảm bớt những cảm xúc tiêu cực, tránh không khí ngột ngạt, 

căng thẳng trong gia đình. 

Dinh dưỡng 

Bổ sung thêm protein với amino axit, một thành phần tương đối quan trọng cho sự tăng trưởng và phục hồi của phôi thai/thai nhi, nhau thai, tử 

cung và ngực. Việc mang thai có thể làm gia tăng thêm nhu cầu của bạn về Protein. 

Mỗi amino acid của chất đạm có nhiệm vụ riêng biệt trong cơ thể cho nên một chất này không thay thế cho chất kia được. Do đó phần ăn cần đa 

dạng, có sự thăng bằng của các thực phẩm 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi của cơ thể mẹ 

 

Bạn đang dần kết thúc giai đoạn đầu tiên của thai kỳ nên tử cung đã dần to ra theo sự phát triển của thai nhi. Nó đã có thể lấp đầy khung chậu

bạn đã có thể cảm thấy tử cung “chồi” ra ở phía trên của xương mu. 

 

Hiện tại, trọng lượng của thai nhi, khối lượng nước ối, thể tích máu, dạ con và ngực của bạn ngày một to lên, khiến bạn lên cân là tất yếu.  

 

tuần thai thứ 11 

Đây là tuần phát triển vượt bậc của thai nhi. Lúc này, thai nhi có trọng lượng khoảng 6 - 8 

gram, chiều cao từ đỉnh đầu đến mông là 3-6cm. Để hỗ trợ cho sự tăng trưởng, các mạch 

máu trong nhau thai cũng phát triển mạnh mẽ về kích thước và số lượng, nhằm cung cấp 

cho thai nhi nhiều chất dinh dưỡng hơn.  

Sự phát triển của thai nhi 

 

Bây giờ, thai nhi đang rất “bận rộn” với việc học nuốt nước ối và đá chân. Tất cả các bộ phận chính của 

cơ thể như: gan, thận, ruột, não và phổi đã phát triển đầy đủ. 

Đầu có kích cỡ bằng một nửa chiều dài của thân mình, còn trán thì phình to, nằm ở phía trên cao và sẽ 

dần dần “hạ xuống” giống như mọi người. Móng tay và lông tơ cũng đang được hoàn thiện.  

Nhìn qua hình ảnh siêu âm, bạn sẽ thấy rõ bộ phận sinh dục của bé, xương sống và các ống thần kinh 

chạy dọc theo xương sống. 



Bạn cần phải ăn uống đủ dưỡng chất để tăng cân một cách hợp lý. Mức độ lên cân thông thường làkhoảng 1 - 3 kg/3 tháng.Tuy nhiên, việc tăng 

cân còn phụ thuộc vào trọng lượng của bạn trước khi có thai. Nếu trước khi có thai, bạn quá gầy hoặc quá béo thì nên đến bác sỹ để được tư vấn 

về chế độ ăn uống hợp lý. 

 

Lời khuyên dành cho bà bầu 

 

- Không nên để vòng bụng bị bó chặt (chưa cần phải mặc quần áo quá rộng rãi). 

- Nếu muốn giảm dần các loại nước uống mà trước đây bạn hay uống như: trà, cà phê, bạn có thể sử dụng các loại trà thảo dược phù hợp với các 

bà bầu. 

- Cố gắng uống 8 cốc nước/ngày, nhưng hạn chế uống trước khi đi ngủ để tránh phải thức giấc nhiều lần trong đêm. 

- Nếu ngủ không ngon giấc, bạn hãy tập các bài thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ.  

- Nếu bị nôn ói nhiều vào buổi tối, khiến bạn bị đói thì ngay khi ngủ dậy hãy ăn thật nhiều để bù đắp lại. 

- Nếu bạn thấy nước bọt tăng và tiết ra nhiều hơn thì cũng đừng quá lo lắng, vì hiện tượng này sẽ hết sau 3 tháng đầu của thai kỳ. Bạn có thể 

đánh răng với kem chứa bạc hà để giảm bớt tình trạng này. 

- Do các hormon thai kỳ tác động tới sức khỏe nướu lợi của bạn nên thời gian này có thể bạn sẽ gặp phải các vấn đề về răng miệng. Các thức ăn 

cũng trở nên dễ bám vào răng và lợi hay bị chảy máu hơn. Điều này là nguyên nhân gây ra viêm nhiễm và sâu răng. Vì vậy, bạn nên luôn chú ý 

đến vấn đề vệ sinh răng miệng. 

- Lúc này, bạn vẫn còn bị nghén và đến tuần thứ 12 hiện tượng này sẽ giảm đi. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dáng bên ngoài của bé cơ bản đã hoàn chỉnh: cằm và mũi đã định hình rõ trên khuôn mặt; các ngón tay, ngón chân đã có sự phân chia rõ r

và đã hình thành móng; xương bắt đầu trở nên cứng cáp. Lúc này, bé đã có phản xạ tự nhiên. 

Chăm sóc thai nhi 

Bạn cần đi siêu âm để kiểm tra thai kỳ. Dựa trên chiều dài của thai nhi, bác sĩ sẽ cho bạn biết chính xác tuổi thai; sức khỏe của bé và quá trình 

mang thai của bạn có bình thường không. 

Thời gian này, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục bổ sung axit folic thì hãy trao đổi với bác sĩ, vì sau thời điểm này hệ thần kinh của bé đã hoàn chỉnh. 

Dinh dưỡng: Bạn vẫn phải đảm bảo đủ dưỡng chất cho cơ thể và thai nhi trong suốt quá trình mang thai. 

 

  tuần thai thứ 12 

Thai nhi lúc này nặng khoảng 10 - 14 gam, chiều dài từ đầu đến mông là 5-7cm. Qua siêu 

âm, chúng ta có thể nghe rõ nhịp tim của bé. Giờ đây, tim đã đập nhanh hơn, lên đến 160 

nhịp/phút. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu bác sĩ không muốn kiểm tra tim thai 

của bé. Đơn giản là họ không muốn bạn phải lo lắng không cần thiết, vì chỉ cần sang tuần 

thai thứ 13 là bác sĩ có thể nghe được tim thai của bé.  

Sự phát triển của thai nhi 

Trong bộ não, tuyến tụy đã bắt đầu sản sinh ra một số hoóc môn (hoóc môn là các loại hoá chất được 

sinh ra từ cơ thể, nhưng lại có ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong cơ thể). 

Bộ máy tiêu hoá (ruột non) đã có khả năng tạo ra áp lực để đẩy thức ăn đi qua ruột và cũng có khả 

năng hấp thụ Glucozơ (đường). Thời điểm này, bé thường đạp và duỗi người. 



Sự thay đổi cơ thể mẹ 

Đến tuần này, tử cung của bạn đã quá lớn để có thể nằm hoàn toàn trong khung xương chậu, vì thế bạn sẽ cảm nhận thấy nó nằm ngay trên 

khung xương dưới bụng. 

Tuần này, bạn đã cảm thấy đỡ mệt mỏi và khó chịu hơn các tuần thai trước. Thậm chí, một số phụ nữ trông còn trẻ và đẹp hơn thường ngày do 

thể tích máu tăng, các hoóc môn sinh sản phối hợp với nhau để tiết nhiều dầu qua da hơn, làm cho làn da mịn màng, óng ả hơn. 

Nguy cơ sảy thai từ tuần này đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, nhau thai đóng vai trò sản xuất các hoóc môn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời khuyên dành cho mẹ 

- Hãy tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc, mọi nơi. Trao đổi với cấp trên về tình trạng sức khỏe của 

mình để nhận được sự giúp đỡ cần thiết. 

- Nếu là lần đầu mang thai, bạn vẫn có thể mặc những trang phục thông thường. Nếu mang 

thai từ lần thứ hai trở đi, bạn có thể mặc quần áo rộng rãi hơn. 

- Lúc này, ở vị trí dạ dày của bạn có thể trở nên to hơn bình thường, ngực cũng tấy hơn, đôi khi 

bạn còn cảm thấy ngứa. Cân nặng bắt đầu tăng. Mông, chân và cạnh sườn to dần lên. Đây là 

những biểu hiện thông thường khi mang thai nên bạn không nên lo lắng. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Các tế bào thần kinh tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân và các "khớp" thần kinh (kết nối các dây thần kinh trong não bộ) đang hình thành. 

Thai nhi bắt đầu có nhiều phản xạ hơn. Đặc biệt, sự phát triển của mí mắt đã giúp bé nhắm, mở mắt một cách dễ dàng. Lúc này, gan bàn tay, gan 

bàn chân đã xuất hiện, phát triển, làm cho các ngón tay trở nên gần nhau và giúp các ngón chân của bé có thể co, duỗi. 

Giờ đây, bé đã có thể đưa ngón tay cái vào miệng, mặc dù các cơ mút chưa phát triển nhiều. Các mô mà sau này sẽ tạo xương đang phát tri

xung quanh đầu, cánh tay và chân của bé. Thông qua siêu âm, chúng ta có thể nhìn thấy được một số xương sườn của bé. 

Nhau thai đã phát triển đến đỉnh điểm và thực hiện nhiệm vụ: cung cấp ô xy, dinh dưỡng và xử lý chất thải của bé. Ngoài ra, nó cũng sản xuất 

hoóc môn progesterone và estriol để giúp duy trì trạng thái có thai của người mẹ. 

 

 

tuần thai thứ 13 

Thời gian này, chiều dài tính từ đầu đến mông của bé ước khoảng 6 - 8 cm, cân nặng đạt từ 

13 - 20g và gương mặt của bé đã có nhiều đổi. Mắt đã bắt đầu dịch chển lại gần nhau, thay v

nằm xa tít ở 2 bên trán; tai cũng đã về đúng vị trí.  

Sự phát triển của thai nhi 

Thời gian này, chiều dài tính từ đầu đến mông của bé ước khoảng 6 - 8 cm và cân nặng đạt từ 13 - 20g 

và gương mặt của bé đã có nhiều đổi. Mắt đã bắt đầu dịch chuyển lại gần nhau, thay vì nằm xa tít ở 2 

bên trán; tai cũng đã về đúng vị trí. 

Tuần này cũng là thời điểm các cơ quan, bộ phận trong cơ thể bé đã hoàn thiện và phát triển. Ruột của 

bé đang chuyển từ dây rốn vào khu vực của dạ dày, các lông nhung trong ruột cũng đang hình thành; 

tuyến tụy đã xuất hiện, vận hành và còn tiết ra insulin. 



Nếu bụng mẹ bị kích thích, thai nhi sẽ có những cử động. Tuy nhiên, lúc này bạn vẫn hoàn toàn chưa cảm nhận được. 

Chăm sóc thai nhi 

Nếu trong lần siêu âm đầu tiên này mà thai của bạn nằm ở vị trí thấp thì cũng không cần phải lo lắng, vì đến tuần thai thứ 28, nó sẽ di chuyển lên 

cao (có tới 90% là như vậy). 

Trong trường hợp, bạn vẫn còn sử dụng các loại vitamin thì nên hỏi bác sỹ về liều dùng, cách sử dụng để đảm bảo an toàn cho bé.Bạn cần chú ý 

ăn đủ dưỡng chất để đảm bảo tăng cân theo từng tuần.Thời gian này, bạn đã có thể lên danh sách những thứ cần mua cho bé khi chào đời. 

Sự thay đổi của người mẹ 

Ở tuần thai thứ 13, cảm giác nghén đã hết và bạn đã bắt đầu cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh và ăn được nhiều hơn. Cảm giá căng thẳng, lo lắng 

về vấn đề sảy thai đã được đẩy lùi, vì lúc này thai nhi đã phát triển ổn định trong tử cung của người mẹ. 

Tử cung của bạn cũng đã to hơn. Từ tuần 12 đến tuần 13, tử cung của bạn sẽ lấp đầy khung xương chậu và bắt đầu lớn dần lên phía trên vùng 

bụng. 

Lời khuyên dành cho mẹ 

Các bệnh về răng miệng có xu hướng phát triển trong suốt quá trình thai nghén, vì vậy bạn cần có kế hoạch kiểm tra răng miệng theo định kỳ. Lưu 

ý, bạn nên nói với bác sĩ nha khoa là bạn đang có thai để tránh chỉ định việc chụp X-quang, gây ảnh hưởng đến thai nhi. 

Lúc này, mặc quần áo rộng rãi là rất cần thiết, vì bụng của bạn đã "lộ" rõ hơn, dù cân nặng có thể chưa thay đổi nhiều. Ngoài ra, bạn có thể thay 

đổi một kiểu tóc mới, nếu thấy cần thiết. Khi ngủ, bạn có thể đặt một chiếc gối ở dưới chân để có giấc ngủ sâu và ngon hơn. 

Đến thời điểm này, bạn đã tăng cân thêm một chút. Tuy nhiên, nếu những tuần thai trước bạn bị nghén nhiều thì có thể sẽ tăng cân rất ít, thậm 

chí là không tăng. Nhưng, khi tình trạng nghén đã hết và bạn sẽ tăng cân rất nhanh. 

 



 

 

 

 



GIAI ĐOẠN 2 ( TUẦN 14 ĐẾN TUẦN 27 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ thể bé đã sản xuất nước tiểu và thực tế là bé vừa “tè” vào nước ối lại vừa “hít” nước ối vào phổi. Khi bạn chạm vào bụng (khu vực gần dạ d

bé đã có những cảm giác ở da. 

Tuần này, các cơ quan sinh sản phát triển mạnh mẽ. Tuyến tiền liệt hình thành. Nếu thai nhi mang giới tính nữ thì buồng trứng hạ xuống v

chậu từ ổ bụng và trong buồng trứng, bé đã có khoảng 2 triệu quả trứng và cho đến khi bé chào đời sẽ chỉ có thêm 1 triệu quả trứng nữa. Những 

trứng này sẽ trưởng thành khi bé lớn lên và chỉ chín khoảng 200.000 quả trong suốt cuộc đời mà thôi. 

Chăm sóc thai nhi 

Giai đoạn mang thai, bạn rất dễ bị nhiễm khuẩn từ thực phẩm. Những siêu vi này có thể gây hại cho sự phát triển của bé, vì thế bạn cần thực hiện 

ăn chín, uống sôi và tránh ăn các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.  

 

  tuần thai thứ 14 

Tuần này, các cơ quan sinh sản phát triển mạnh mẽ. Tuyến tiền liệt hình thành. Nếu thai nhi 

mang giới tính nữ thì buồng trứng hạ xuống vùng chậu từ ổ bụng và trong buồng trứng, bé đã 

có khoảng 2 triệu quả trứng và cho đến khi bé chào đời sẽ chỉ có thêm 1 triệu quả trứng nữa. 

Những trứng này sẽ trưởng thành khi bé lớn lên và chỉ chín khoảng 200.000 quả trong suốt cuộc 

đời mà thôi.  

Sự phát triển của thai nhi 

Ở tuần thai thứ 14, tính từ đỉnh đầu đến mông, thai nhi cao khoảng 7 - 9 cm và có trọng lượng từ 20 - 22g. 

Lúc này, bé đã phát triển hoàn chỉnh, ngay cả các dấu vân tay cũng đã rất rõ nét. Tóc và lông mày bắt đầu 

phát triển. Lông măng mọc nhiều trên cơ thể để bảo vệ da cho bé và lớp lông này sẽ tiếp tục mọc khi bé còn 

ở trong bụng mẹ. 



Thời gian này, bé đã cảm nhận được sự âu yếm, vuốt ve, quan tâm từ mọi người, vì thế cả bố lẫn mẹ hãy dành cho bé thật nhiều sự yêu thương 

và những cử chỉ âu yếm. 

Sự thay đổi của người mẹ 

Bạn đã bước sang giai đoạn 2 của thai kỳ (kéo dài từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 6), vì thế nguy cơ sảy thai đột ngột và các triệu chứng ốm 

nghén đã giảm hẳn. 

Thời gian này, vợ chồng bạn có thể sinh hoạt tình dục trở lại. Tuy nhiên, bạn cũng nên xin tư vấn của bác sĩ về vấn đề này để đảm bảo việc quan 

hệ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. 

Ở tuần thai thứ 14, ngực của bạn đã bắt đầu tiết ra sữa non, loại sữa cực kỳ bổ dưỡng, cần thiết cho trẻ sơ sinh. Đến thời gian trước khi sinh, sữa 

trưởng thành sẽ “kéo về”. Nếu ngực của bạn có kích cỡ nhỏ, thậm chí là rất nhỏ thì bạn cũng không phải lo lắng là: liệu mình có đủ sữa để cho bé 

bú hay không, vì chất lượng và nguồn sữa dồi dào không bị ảnh hưởng từ kích cỡ ngực của người mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời khuyên cho mẹ 

Cảm giác buồn nôn, nôn ói không còn nữa, nhưng ợ nóng thì vẫn có thể diễn ra. Và đu dủ là 

loại thực phẩm giúp bạn giảm cảm giác ợ nóng, khó chịu này rất hiệu quả, vì thế bạn có thể 

coi đây là một giải pháp cho mình mỗi khi gặp phải triệu chứng trên.  

Nếu bạn đã hết ốm nghén, bạn sẽ bắt đầu có cảm giác đói cồn cào nên hãy luôn chuẩn bị các 

loại sa lát, hoa quả, mì ống hay rau tươi để làm các món ăn nhẹ mỗi khi bạn thấy đói.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian này, nếu siêu âm, chúng ta đã xác định giới tính của thai nhi. Nhưng sự chính xác của việc siêu âm còn phụ thuộc rất 

nhiều vào vị trí của thai nhi cũng như độ sắc nét của hình ảnh thu được từ máy siêu âm.  

Bộ phận sinh dục của thai nhi cũng dần hoàn thiện. Thời gian này, nếu siêu âm, chúng ta đã xác định giới tính của thai nhi. Nhưng sự chính xác 

của việc siêu âm còn phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của thai nhi cũng như độ sắc nét của hình ảnh thu được từ máy siêu âm. 

Những thay đổi của bạn 

Thay đổi về cơ thể 

 

  tuần thai thứ 15 

Thời gian này, nếu siêu âm, chúng ta đã xác định giới tính của thai nhi. Nhưng sự chính xác của 

việc siêu âm còn phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của thai nhi cũng như độ sắc nét của hình ảnh thu 

được từ máy siêu âm.  

Sự phát triển của thai nhi 

Ở tuần thứ 15, thai nhi có chiều dài khoảng 10cm, cân nặng khoảng 45 - 50g và bé có thể tự do di chuyển 

trong túi nước ối. Chính những cử động này đã kích thích sự phát triển của các túi khí nguyên thủy trong 

phổi. Trong giai đoạn này, chân tay đã cử động thường xuyên hơn và chân có xu hướng phát triển dài hơn 

tay.  

Vị giác đang trong giai đoạn hình thành. Cơ quan thị giác phát triển nhanh. Mắt tuy vẫn nhắm chặt,nhưng bé 

đã có thể cảm nhận được ánh sáng. Nếu bạn để một chiếc bóng đèn điện ở gần bụng mình, bé sẽ cảm nhận 

được những tia sáng phát ra từ bóng đèn và có xu hướng di chuyển tránh xa vùng có nhiều tia sáng nhất. 

Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự di chuyển này. Đặc biệt,thông qua siêu âm, bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn 

những cử động dạng này. 



Ở tuần thứ 15, cân nặng của thai phụ có thể tăng khoảng 1- 2kg (tốt nhất là ít hơn hoặc bằng2,5kg). Lúc này, thai kì đã đi vào chu trình phát triển 

nhịp nhàng, song một vài triệu chứng bất ngờ vẫn có thể diễn ra. Cụ thể: 

Bạn có thể bị “viêm mũi thai kì”, nếu bạn có các triệu chứng như tắc, ngạt mũi. Đây là kết quả của những thay đổi về nội tiết và sự tăng lên của 

lưu lượng máu trên màng nhầy của mũi. Nhiều thai phụ còn bị chứng chảy máu mũi, do lưu lượng máu ở mũi tăng lên làm cho các mạch máu ở 

mũi mở rộng ra. 

Nếu bạn muốn xét nghiệm chọc ối qua màng bụng, bạn nên thực hiện vào khoảng thời gian giữa tuần thứ 15 và tuần thứ 18. Các kiểm tra dạng 

này có thể xác định rõ ràng hàng trăm chứng rối loạn về di truyền và nhiễm sắc thể. Nếu cảm thấy lo lắng trong khi chờ đợi kết quả của cuộc kiểm 

tra nàythì bạn hãy yên tâm, vì hầu hết các thai phụ đều nhận được những kết quả tốt về con của mình thông qua phương pháp kiểm tra chọc ối 

này. 

Cảm nhận về sự cử động của bé 

Lúc này, bạn đã cảm nhận được những cử động quẫy đạp đầu tiên của thai nhi trong bụng và đâylà một trong những trải nghiệm tuyệt vời của 

thời kỳ mang thai. Những cử động này là cách thai nhi báo hiệu cho bạn biết, nó khỏe mạnh và đang dần lớn lên trong bụng của bạn. 

Khi nào bạn cảm nhận được những cử động đầu tiên của bé yêu? 

Mặc dù, em bé trong bụng đã có những chuyển động đầu tiên vào khoảng tuần thứ 7-8, nhưng bạn phải dùng phương pháp siêu âm thì mới có thể 

nhìn thấy rõ những chuyển động này. Bạn sẽ thực sự cảm thấy những di chuyển của thai nhi ở khoảng thời gian từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 22. 

So với những phụ nữ làm mẹ lần đầu, những người đã từng làm mẹ sẽ tinh tế hơn trong việc phát hiện những cử động đầu tiên của thai nhi như: 

đá, thúc mạnh trong bụng mẹ... (Những người phụ nữ đã từng mang thai sẽ dễ dàng nhận biết những chuyển động của thai nhi từ tiếng sôi réo 

òng ọc trong bụng). Những cảm nhận này có thể giúp bạn nhận biết được cơn đói của bé bằng những cú đạp ở phía bên bụng trái. Những người 

gầy hơn có xu hướng cảm nhận những chuyển động của thai nhi sớm hơn. 

Những cảm giác này như thế nào? 



Nhiều phụ nữ miêu tả cảm giác này giống như: ngô rang đang nổ tung, cá vàng đang bơi xung quanh, cánh bướm đang rung rinh... Bạn có thể 

cảm nhận được những cử động nhẹ nhàng trong bụng khi có sự chuyển động hơi khí, hay những cú đạp khi thai nhi đói. Một khi bạn thường xuyên 

cảm thấy những chuyển động này, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa từng chuyển động. Khi nằm hoặc ngồi im, bạn sẽ dễ dàng nhận ra các chuyển 

động của bé trong bụng. 

Khi nào nên lo lắng về những chuyển động của thai nhi? 

Mặc dù, thai nhi vẫn đang chuyển động liên tục nhưng những cú va chạm, cử động của thai nhi trong bụng mẹ không đủ mạnh để bạn có thể cảm 

nhận được. Sau đó, những cử động của thai nhi sẽ mạnh hơn, giúp bạn có thể cảm nhận những va chạm này rõ hơn và thường xuyên hơn vào ba 

tháng giữa của thời kỳ mang thai. Lúc này, bạn nên chú ý đến những hoạt động của thai nhi trong bụng mình. Nếu những cử động này có xu 

hướng giảm xuống, bạn cần đi khám bác sĩ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra tình trạng của thai nhi. Một số chuyên gia có thể sẽ 

khuyên bạn nên dành thời gian để đếm các cử động của thai nhi trong ngày. 

Thay đổi về tâm lý 

Đừng ngạc nhiên khi bạn và chồng mình cảm thấy hơi căng thẳng trong những ngày này. Nhiều cặp vợ chồng gặp phải tình trạng này do lo lắng 

cho sức khỏe của bé và đối mặt với những thay đổi sẽ gặp phải. Những biểu hiện lo lắng, bực dọc là những trạng thái tâm lí rất tự nhiên, chúng sẽ 

suy yếu và tâm trạng của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Khi tâm lí đã ổn định thì bạn sẽ thấy đây là thời kì tuyệt vời của các thai phụ. 

Những hoạt động của tuần này 

Bạn nên nói chuyện với bé trong bụng. Đây là một cách tuyệt vời để kết nối tình cảm giữa bạn và con. Nếu bạn không quen với việc nói chuyện 

trực tiếp, bạn hãy thử giao tiếp với con bằng các hoạt động bình thường bạn hay làm như: đọc một cuốn sách, tạp chí, báo hoặc chia sẻ với con 

những mong muốn thầm kín của bạn. Nói chuyện với bé ngay từ khi trong bụng mẹ là một trong những cách tốt nhất để phát triển kĩ năng ngôn 

ngữ của con bạn sau này. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt.Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 15 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi của bạn 

Cảm giác 

(Phần đầu tử cung nằm giữa xương mu và rốn đang phát triển dày lên và dài ra nhờ có sự hỗ trợ của các dây chằng bao quanh. Ở tuần thứ 16 của 

thai kì, các bà bầu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều so với thời kì bắt đầu mang thai. Lúc này, bạn sẽ thấy ít buồn nôn hơn, tâm trạng ổn định, da dẻ 

hồng hào. Những biến đổi này sẽ giúp bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần). 

Ở giai đoạn thai kì, việc cảm thấy những chuyển động đầu tiên của thai nhi là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của các bà mẹ. Trong khi nhi

thai phụ có thể cảm thấy những chuyển động tuyệt vời này ngay ở tuần thai 16 thì một số lại phải đợi mãi cho đến sau tuần thứ 18 mới có thể cảm 

nhận được. Những phụ nữ lần đầu tiên mang thai cũng không nên quá lo lắng, vì đôi khi, bạn phải đợi cho đến sau tuần thứ 20 mới có thể cảm 

 

tuần thai thứ 16 

Ở tuần thứ 16, tim của thai nhi đã có thể bơm máu với lượng khoảng 24lít/ngày và số lượng này 

sẽ tiếp tục tăng cùng với sự phát triển của bé.  

Sự phát triển của bé 

Ở tuần thai thứ 16, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Lúc này, 

thai nhi có cân nặng khoảng 75- 80g, dài khoảng 11,5 cm và có xu hướng tăng gấp đôi về chiều cao và cân 

nặng trong một vài tuần tới.  

Chân tiếp tục dài ra, đầu dựng thẳng lên, đôi mắt đã di chuyển đến gần mặt trước của đầu và tai cũng đang 

dịch chuyển đến vị trí quy định của nó. Mặc dù bạn chưa thể nhìn thấy tóc của bé, nhưng da đầu và tóc đang 

bắt đầu hình thành. Các cơ quan, bộ phận bên trong cơ thể bắt đầu hoạt động mạnh mẽ và có những mối 

liên kết mật thiết với nhau. Ví dụ, ở tuần thứ 16, tim của thai nhi đã có thể bơm máu với lượng khoảng 

24lít/ngày và số lượng này sẽ tiếp tục tăng cùng với sự phát triển của bé. 



nhận được những cử động đầu tiên của em bé trong bụng mình. Trong những lần cử động đầu tiên của thai nhi, bạn sẽ chỉ cảm thấy những 

chuyển động nhẹ nhàng dạng rung, bọt khí, thậm chí giống như khi ngô rang nổ tung. Bạn sẽ nhận ra các va chạm trong bụng mình thường xuyên 

hơn trong một vài tuần tới, khi bé có các cử động mạnh mẽ hơn. 

Sự tăng cân 

Ở tuần thai thứ 16, người mẹ nên tăng trung bình khoảng 2,5kg. Sự tư vấn của bác sĩ là cần thiết để giúp bạn xác định số cân nên tăng cho hợp lí, 

nhất là trong trường hợp bạn thiếu cân khi mang thai, mang thai đôi hoặc đa thai. 

Trong thai kì, thai phụ cần nạp thêm khoảng 300 calo/ngày so với thời kì chưa mang thai. Nhưng bạn cũng cần chú ý, số calo cần nạp thêm phụ 

thuộc vào trọng lượng cơ thể và mức độ lao động của từng bà bầu. 

 



Nếu bạn tăng cân quá nhiều? 

Một vài bà bầu thấy rằng họ tăng cân quá nhanh. Nếu bạn chọn một chế độ ăn ít calo hoặc bỏ bữa khi đang mang thai đều không hợp lí. Thay vào 

đó, bạn hãy thử làm theo một vài gợi ý sau đây để làm chậm việc tăng cân của mình: 

- Bắt đầu một ngày bằng bữa điểm tâm bổ dưỡng bao gồm đầy đủ protein, hỗn hợp carbohydrat, chất xơ và một lượng nhỏ chất béo. 

- Ăn nhiều rau, quả, hầu hết các loại ngũ cốc, thịt nạc, các chế phẩm từ sữa ít béo. Không nên ăn các sản phẩm đã qua chế biến, đóng gói và các 

món tráng miệng nhiều đường. 

- Hãy giữ gìn sức khoẻ, ăn các món ăn vặt như: pho mát ít béo, sữa chua, cà rốt bao tử, và các loại trái cây tươi như táo và chuối. Bạn sẽ cảm thấy 

nhẹ nhàng hơn với việc chia nhỏ các bữa ăn vặt. 

- Lựa chọn thức ăn để thay thế các thức ăn quá béo. Ví dụ, sữa chua đông lạnh không béo thay thế cho kem, bánh mì tròn thay cho bánh rán, 

bỏng ngô thay cho các loại khoai tây chiên. 

- Uống nước lọc thay cho các loại nước ép trái cây. 

- Tập thể dục thường xuyên: Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc bắt đầu và duy trì thói quen tập thể dục, bạn hãy tìm một người để cùng tập 

thể dục, đi bộ và bơi hàng ngày. Điều này giúp bạn có động lực hơn hoặc chỉ cần 20 phút đi bộ vào giờ ăn trưa cũng tạo nên sự khác biệt. 

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi tăng cân? 

Một số bà bầu cảm thấy việc tăng cân quá khó khăn. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp các thai phụ có thể lên cân: 

- Uống sữa mỗi ngày, bổ sung trái cây giàu vitamin C. Bạn cũng sẽ được cung cấp một lượng lớn calo và canxi từ kem. 

- Bạn nên ăn các thực phẩm dinh dưõng đặc, giàu chất béo như bơ và các loại hạt. 

- Có thể thử ăn trái cây sấy, vì chúng nhiều calo có lợi cho sức khoẻ và nhìn không nhiều như trái cây tươi và bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn. 



 

- Ngoài các bữa ăn chính, bạn nên bổ sung nhiều bữa ăn phụ. 

- Nhắc nhở bản thân rằng bạn đang phải tăng cân để đảm bảo cho cả bạn và bé được khoẻ mạnh. Vậy hãy ăn đi nào! 

Ảnh hưởng của việc tăng cân trong giai đoạn này với cơ thể bạn 

Trong thời kì mang thai, việc bạn cảm thấy ít nhất vài cơn đau nhức đều có liên quan đến sự thay đổi hình dáng cơ thể và sự tăng cân của vùng 

bụng. Đau lưng là triệu chứng chung thường gặp. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy chân tay vụng về và dễ bị té ngã. Da của bạn căng ra, nhất là ở vùng 

bụng và vùng ngực. 

Có thể bạn sẽ rất lo lắng về việc lấy lại vóc dáng sau khi sinh con. Có thể sẽ mất một thời gian dài, nhưng nếu bạn ăn uống đúng cách và tập thể 

dục điều độ, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ được tình trạng thừa cân sau sinh. Sẽ dễ dàng hơn để lấy lại vóc dáng nếu bạn bắt đầu quá trình luyện 

tập ngay từ bây giờ. 

Việc kiểm soát cân nặng trong thai kì là một việc dễ dàng. Số cân mà các thai phụ bình thường được khuyên nên tăng trong thời kì mang thai giao 

động ở khoảng 12-18 kg. 

Những hoạt động của tuần này 

Bạn hãy đặt ra một kế hoạch nghỉ ngơi thật lãng mạn, ngay cả khi bạn đang ở nhà. Khi con ra đời, sẽ rất khó khăn để vợ chồng bạn có được 

những ngày nghỉ cuối tuần mà chỉ có hai người. Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm lại những cảm giác vợ chồng ngày xưa. Bạn cũng đừng chần chừ, vì đến ba 

tháng cuối thai kỳ, bạn sẽ luôn mệt mỏi và đau nhức, nên không thể đi đâu được. Nếu không thể đi xa nhà, vợ chồng bạn hãy lên kế hoạch cùng 

nhau tận hưởng các hoạt động quen thuộc như ăn tối hoặc xem phim. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 16, 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian này, bạn cũng sẽ thấy mắt trở nên khô hơn và bạn có thể dùng thuốc nhỏ mắt loại có tác dụng bôi trơn. Nếu bạn bị cận và việc đeo kính 

áp tròng khiến bạn thấy khó chịu thì bạn có thể chuyển sang đeo kính thường cho đến lúc sinh xong. 

Về chế độ dinh dưỡng 

 

tuần thai thứ 17 

Thời gian này, bạn cũng sẽ thấy mắt trở nên khô hơn và bạn có thể dùng thuốc nhỏ mắt loại có 

tác dụng bôi trơn. Nếu bạn bị cận và việc đeo kính áp tròng khiến bạn thấy khó chịu thì bạn có 

thể chuyển sang đeo kính thường cho đến lúc sinh xong.  

Sự phát triển của thai nhi 

Lúc này, chiều dài của thai nhi tính từ đầu đến mông đạt khoảng 12 cm, cân nặng khoảng 95 - 100g. B

xương của bé đang chuyển từ dạng sụn mềm sang dạng xương; dây rốn nối với nhau thai đang phát triển 

mạnh và dày hơn; các khớp có thể di chuyển và các tuyến mồ hôi cũng bắt đầu phát triển. 

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi về cơ thể 

Khi bụng to hơn, trọng lực trung tâm cũng bị thay đổi cho nên thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy đi, đứng không 

được vững vàng, hơi bị mất thăng bằng. Vì thế, bạn nên đi giày bệt và không nên đứng ở những vị trí nguy 

hiểm, tránh những chấn thương vùng bụng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của bạn và bé. Nếu đi ô 

tô, bạn nên thắt dây an toàn ở phía dưới vùng bụng bầu, vừa khít ở vùng hông hoặc có thể sử dụng các loại 

dây nịt vai, ôm khít ở giữa vùng ngực. 



Một mẹo nhỏ cho bạn để không bỏ sót các chất dinh dưỡng cần thiết, đó là bạn có thể đặt ra một thực đơn về các nhóm thực phẩm cơ bản và dán 

lên cửa tủ lạnh hoặc chỗ nào bạn hay chú ý nhất. Cuối ngày, hãy kiểm tra lại những thực phẩm mà mình đã ăn và đối chiếu xem mình còn quên 

chưa ăn gì. Sau đó, bạn nên bổ sung bằng một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ bằng những thực phẩm đó. Ví dụ, nếu bạn cần bổ sung thêm sữa thì 

có thể chọn sữa chua hoặc kem… 

 

Những giấc mơ trong thời kì mang thai 

Trong thời kỳ mang thai, nhiều phụ nữ đã có những giấc mơ khác nhau. Tuy nhiên những giấc mơ này thường bị ngắt quãng do bạn phải thức giấc 

để đi vệ sinh, hoặc bị chuột rút, tê chân tay do tư thế nằm không được thoải mái... 

Hoạt động của tuần này 

Bạn hãy lập danh sách đặt tên cho bé yêu: Bạn có thể viết ra khoảng 10 cái tên và thuyết phục chồng cũng làm giống bạn. Hãy trao đổi với chồng 

và gạch đi những cái tên mà bạn hoặc chồng không thích. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi có được một danh sách tên mà cả hai người đều thích. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 17 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi của bạn 

Thay đổi về cơ thể 

Trong giai đoạn này, cảm giác thèm ăn thường tăng lên. Vì thế, bạn hãy chọn các bữa ăn chính và phụ bổ dưỡng thay vì bữa ăn không có calo 

(khoai tây chiên, khoai tây chiên kiểu Pháp, kẹo và các loại đồ ngọt khác). Khi cảm giác thèm ăn cũng như vòng eo tăng lên, bạn cần bắt buộc phải 

chọn những bộ đồ rộng rãi và thoải mái hơn. 

Hệ thống tim mạch của bạn đang có những thay đổi rõ rệt. Trong ba tháng giữa này, áp lực máu trong cơ thể cũng giảm hơn so với giai đoạn 

trước. Khi đang ngồi hoặc nằm, không nên đứng dậy ngay lập tức, vì bạn có thể sẽ bị chóng mặt. 
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Ở tuần này, thai nhi có chiều dài từ đầu đến mông khoảng 13 - 14 cm và nặng khoảng 145 

150g. Tay, chân cử động linh hoạt hơn. Những cử động ở tuần thai này sẽ thu hút sự chú ý của 

bạn nhiều hơn so với các tuần đầu tiên.  

Sự phát triển của thai nhi 

Ở tuần này, thai nhi có chiều dài từ đầu đến mông khoảng 13 - 14 cm và nặng khoảng 145 - 150g. Tay, chân 

cử động linh hoạt hơn. Những cử động ở tuần thai này sẽ thu hút sự chú ý của bạn nhiều hơn so với các tuần 

đầu tiên. Bạn có thể nhìn thấy các mạch máu của bé qua lớp da mỏng. Mặc dù tai vẫn hơi xa đầu, nhưng lúc 

này chúng đã tìm đến vị trí cố định cuối cùng của mình.  

Một lớp màng bảo vệ tuỷ sống đang bắt đầu hình thành và bao quanh các tế bào thần kinh. Quá trình này s

vẫn được tiếp tục trong vòng một năm sau khi bé ra đời. Nếu thai nhi là một bé gái thì tử cung và ống dẫn 

trứng đã được hình thành đúng chỗ. Nếu đó là bé trai thì lúc này bộ phận sinh dục đã hình thành, nhưng khó 

có thể nhìn thấy trong suốt quá trình siêu âm. 



Kể từ bây giờ, khi nằm xuống, tốt nhất bạn nên chọn tư thế nằm một bên, hoặc ít nhất là nằm nghiêng. Vì khi nằm ngửa, các tĩnh mạch ở tử cung 

bị nén lại, khiến cho việc vận chuyển máu về tim bị giảm xuống. Khi nằm, bạn thử đặt một chiếc gối ở dưới hông hoặc chân để tạo cảm giác thoải 

mái. 

Nếu bạn chưa siêu âm ở giai đoạn thai kỳ này thì bạn nên đi siêu âm ngay. Vì siêu âm không gây đau đớn mà còn giúp bạn kiểm tra sự phát triển 

của thai nhi, phát hiện những dị tật bẩm sinh, kiểm tra nhau thai và rốn, xác định chính xác thời gian mang thai và số thai nhi trong bụng. Trong 

suốt quá trình siêu âm, bạn có thể nhìn thấy bé chuyển động vòng quanh và mút ngón tay. Những hình ảnh đầu tiên này sẽ giúp hai vợ chồng bạn 

có bộ ảnh đầu tiên cho đứa con thân yêu. 

Tập thể dục 

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn cảm thấy khoẻ mạnh và thai kì vẫn diễn ra bình thường, bạn vẫn có thể tiếp tục tập luyện thể dục như 

những giai đoạn mang thai đầu tiên. Bạn nên có một vài thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thai nhi trong bụng. Hãy đánh dấu mức tập thể 

dục phù hợp, tránh những hoạt động quá mạnh, thay đổi tư thế đột ngột, nằm ngửa. 

Nếu đã lâu không tập thể dục thì bạn nên bắt đầu như thế nào? 

Đầu tiên, bạn hãy cùng bác sĩ xem xét kế hoạch tập luyện của bạn. Sau đó, bạn nên bắt đầu với các bài tập nhẹ nhàng trong khoảng thời gian 

ngắn (khoảng 15 phút/ lần và vài lần/ tuần) và bạn có thể tăng dần về thời gian và cường độ tập luyện (khoảng 30 phút/ngày). 

Một vài lời khuyên cho bạn: Đi bộ là một cách dễ dàng nhất để bắt đầu một chương trình tập luyện quy củ và hợp lí, nó cũng không đòi hỏi bất kì 

dụng cụ hỗ trợ đặc biệt nào ngoài một đôi giày đi bộ. Rất nhiều thai phụ thích bơi lội trong khi mang thai, vì nước giúp tăng cân một cách hợp lí. 

Những bài tập yoga trước khi sinh sẽ giúp thân thể thai phụ dẻo dai, khoẻ mạnh và giảm các cơn đau nhức trong thai kì. 

Bạn có biết gì về bài tập Kegels? 

Đây là một bài tập tăng cường sự săn chắc của khung chậu, hỗ trợ sự phát triển của niệu đạo, bàng quang, tử cung, âm hộ và niệu đạo. Kegels sẽ 

giúp ngăn cản sự rò rỉ dịch nhầy trong và sau khi sinh, thậm chí cho đến giai đoạn thứ 2 của kì sinh nở. Hơn nữa, kegels thúc đẩy lưu thông ở khu 

vực trực tràng và âm đạo của bạn, hạn chế bệnh trĩ và nhiễm trùng vết khâu sau sinh. 



Dưới đây là cách thực hiện: 

- Bạn hãy thắt chặt cơ quanh âm đạo lại giống như khi bạn ngắt dòng chảy của nước tiểu khi bạn đi vào nhà tắm. Sử dụng kĩ thuật “ép chặt và đẩy 

lên”, chỉ hoạt động phần cơ khung chậu, đồng thời giữ yên và thả lỏng cơ bụng, bắp chân. Hít thở đều theo nhịp. 

- Giữ tư thế này trong khoảng 8-10 phút, sau đó thả lỏng cơ thể. Lặp lại động tác khoảng 10 lần và cố gắng thực hiện khoảng 3-4 lần/ngày. 

Các hoạt động trong tuần này 

Tìm hiểu về các lớp học tiền sản : Đây là cách tốt nhất và thông dụng nhất để bạn trang bị những kiến thức cần thiết. Mỗi lớp học sẽ đưa ra 

một cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Có nhiều sự lựa chọn cho bạn, có những khóa học chỉ kéo dài vài tuần nhưng cũng có lớp chỉ học trong một 

ngày. Hiện nay, một số bệnh viện hay các trung tâm chuyên ngành cũng có tổ chức các lớp học tiền sản như vậy. Bạn nên tìm đến các trung tâm 

đào tạo, chăm sóc sức khỏe với các chuyên gia có uy tín để được tư vấn. 

 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 18, 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi về cơ thể 

Bạn đang nghĩ rằng mình quá bệ vệ? Nhưng bạn sẽ còn bắt đầu phát triến nhanh hơn trong một vài tuần tới. Vì thế, bạn sẽ cảm thấy một vài đau 

nhức ở bụng dưới, thậm chí một cơn đau ngắn, kết quả là bạn sẽ cảm thấy một vài đau nhức ở phía bụng dưới hoặc thỉnh thoảng bị cơn đau nhói 

ngắn ở một hoặc cả hai bên hông - đặc biệt là khi bạn thay đổi vị trí hay sau một ngày làm việc vất vả. Có khả năng, đây là cơn đau dây chằng. 

Các dây chằng này có tác dụng hỗ trợ tử cung co giãn để có thể dễ dàng chứa thai nhi đang tăng lên về trọng lượng. Bạn không cần lo lắng quá về 

các biểu hiện này, nhưng hãy đi khám bác sĩ ngay nếu các cơn đau vẫn tiếp tục hoặc trở nên nghiêm trọng ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi. 

 

tuần thai thứ 19 

Ở tuần 19, các giác quan của thai nhi đang phát triển mạnh mẽ. Não đang phân chia thành từng 

vùng chuyên biệt như khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác.  

Sự phát triển của bé 

Ở tuần 19, các giác quan của thai nhi đang phát triển mạnh mẽ. Não đang phân chia thành từng vùng 

chuyên biệt như khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, lúc này, thai 

nhi đã có khả năng nghe được giọng nói của bạn, vì thế, bạn đừng ngại ngần đọc thật to, nói chuyện hoặc 

hát cho bé nghe những giai điệu hạnh phúc. 

Bé lúc này nặng hơn 240g và chiều dài từ đầu đến chân là khoảng hơn 15cm. Tay và chân đang phát triển 

theo hướng tỉ lệ thuận với nhau và với các phần còn lại trong cơ thể. Thận tiếp tục tiết ra nước tiểu và da 

đầu đang mọc tóc. Một lớp sáp bảo vệ gọi là các tuyến bã nhờn được hình thành trên da, có nhiệm vụ ngăn 

chặn sự thâm nhập của muối trong nước ối. 

Cuộc sống của bạn 



Bạn cũng cần phải chú ý đến sự thay đổi của da. Nếu lòng bàn tay bị đỏ lên thì bạn cũng không cần phải lo lắng, đó là do sự tăng lên của 

estrogen. Bạn cũng có thể sẽ bị các nốt tàn nhang trên các vùng da tối màu, nguyên nhân là do sự tăng lên tạm thời của các sắc tố da. Sự xuất 

hiện các đốm nám quanh môi, gò má, trán, gọi chung là hiện tượng nám da hoặc mặt nạ thai nhi. Bạn cũng cần chú ý đến một vài biểu hiện tối 

sẫm ở các vùng như: núm vú, tàn nhang, vết sẹo, vùng nách, bẹn, âm hộ. Những đường tối đen này chạy từ rốn đến xương háng gọi là các đường 

xám y học hoặc “đường tối”. 

Những điểm tối sẫm như thế này sẽ nhanh chóng phai nhạt sau khi phát tán trên da. Trong lúc chờ đợi chúng biến mất, bạn hãy bảo vệ da tránh 

khỏi ánh nắng mặt trời, vì ánh mặt trời làm cho sắc tố da bị biến đổi. Bảo vệ da bằng cách đội mũ rộng vành, bôi kem chống nắng khi ra ngoài trời. 

Nếu bạn ngại vì chiếc mặt nạ này, hãy trang điểm một chút để che đi. 

Đặt tên cho bé yêu 

Đối với nhiều cặp vợ chồng, việc đặt tên cho bé là cả một niềm vui lớn, trong khi đó lại là cả một quá trình đàm phán cam go đối với các đôi vợ 

chồng khác. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì đó cũng là một quyết định quan trọng, bởi vì cái tên là sự lựa chọn để mang theo trong cả cuộc 

đời, trừ khi sau này con bạn muốn đổi tên của mình. Hơn nữa bạn cần có một cái tên cho bé yêu để làm thủ tục tại bệnh viện khi sinh. 

Dưới đây là một số gợi ý về cách đặt tên cho con: 

Dùng địa danh để đặt tên 

Lấy địa danh để đặt tên là phương pháp mà chúng ta thường gặp. Phương pháp này vừa đơn giản, lại vừa có ý nghĩa nhất định bởi bất kì ai sinh ra 

trên đời dù như thế nào cũng đều có quê hương. Ví dụ, mẹ quê ở Ninh Bình, bố quê ở Vĩnh Phú thì có thể đặt tên con là Phú Bình; hoặc mẹ quê ở 

Hà Nội, bố quê ở Sài Gòn, thì con có thể được đặt tên là (Nguyễn) Bắc Nam … Đây là cách đặt tên đặc sắc và khá phổ biến hiện nay. 

Đặt tên con theo kỉ niệm 

Có những cặp vợ chồng thường đặt tên con mang dấu ấn kỉ niệm sâu sắc nhất giữa họ, thường là ghi dấu tình yêu của mình. Ví dụ, có cặp vợ 

chồng yêu nhau vào mùa thu, sau khi cưới và có con, họ đã đặt tên cho con gái mình là Hoài Thu, với ý nghĩa là sẽ nhớ mãi mùa thu kỉ niệm tình 



yêu của họ; hoặc cũng có những người đặt tên con theo địa danh mà họ gặp gỡ nhau lần đầu, nơi họ tỏ tình, hoặc cầu hôn… Nói chung, tất cả 

những gì ghi dấu những kỉ niệm đẹp cũng thường trở thành những ứng cử viên sáng giá để đặt tên cho bé yêu của các bạn. 

Đặt cho con một cái tên ngắn hoặc dài 

Đây là cách đặt tên thường gặp hiện nay. Có những người thích đặt cho con mình những cái tên ngắn gọn, chỉ cần họ và tên, không cần đệm, ví 

dụ: Lê Đạt, Nguyễn Sơn, Trần Hà… để tạo sự khác lạ; và đặc biệt, ở miền Nam thường phổ biến cách đặt những cái tên dài và kêu, thường là bốn 

chữ, bao gồm cả họ bố, họ mẹ và tên con, ví dụ như Nguyễn Huỳnh Tóc Tiên, Trần Phan Gia Bảo, Mai Trần Ngọc Diễm… Có thể nói cách đặt tên 

dài và kêu kiểu này là mới xuất hiện và khá được ưa chuộng hiện nay. 

Đặt cho con một cái tên mang ý nghĩa thời đại 

Có những người thích tên mang dấu ấn đặc sắc của thời đại, nên đã đặt tên con mình mang nét đặc sắc của thời đại đó. Tên có ý nghĩa thời đại là 

những tên mà ý nghĩa bên trong và khúc chủ đạo của thời đại có liên quan mật thiết với nhau. Ví dụ, khúc chủ đạo hiện nay là mở cửa, là vấn đề 

khoa học kỹ thuật và môi trường, nếu trong tên họ của con bạn có những hàm ý như vậy thì có thể nói là tên đã có nét thời đại rồi. Ví dụ, nếu bạn 

muốn tên con mình có ý nghĩa là đổi mới mở cửa, bạn có thể đặt là Tân Hưng, Quốc Đạt, Duy Tân…; nếu muốn tên con có ý nghĩa về sự hưng 

thịnh của khoa học kĩ thuật, thì có thể đặt là Hưng Khoa… Phương pháp đặt tên này là một gợi ý rất giá trị, bởi nó cho ra rất nhiều tên có ý nghĩa 

mới. 

Đặt tên con theo thiên nhiên 

Có thể nói, cách đặt tên này rất phổ biến đối với chúng ta. Hằng ngày chúng ta vẫn bắt gặp những cái tên như Hải (biển), Đại Hải (biển lớn), Thủy 

(nước), Thiên (trời), Sơn (núi), Thạch (đá), Lâm (rừng), Giang (sông), Nguyệt (trăng), Nhật Dương (mặt trời)… và từ những cái tên này, các bạn 

có thể tìm những tính từ đệm rất hay để kết hợp vào nhằm tạo ra một cái tên thật sự ý nghĩa như mong muốn 

Các hoạt động trong tuần này 

Bạn nên bắt đầu tìm kiếm các nơi giữ trẻ. Nghe có vẻ hơi sớm, nhưng những trung tâm tốt nhất thường có hàng danh sách dài chờ đợi, nên sẽ dễ 

dàng hơn khi bạn đến tham quan các trung tâm ngay từ bây giờ - khi chưa phải vướng bận trông bé. Bạn có nhiều sự lựa chọn, vì vậy hãy xem xét 



những ưu điểm, nhược điểm của mỗi trung tâm. Hãy đăng ký tên vào vài danh sách ngay cả khi bạn chưa chắc chắn chọn chúng. Đến lúc cần, bạn 

có thể dễ dàng lựa chọn. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp 

cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da của bé đã phát triển thành hai lớp. Các lớp này bao gồm: lớp biểu bì (lớp trên bề mặt) và lớp bì (nằm lớp bên trong). Cho đến thời điểm n

của thai kỳ, lớp biểu bì được sắp xếp thành 4 lớp. Một trong các lớp này có chứa các cung biểu bì, có vai trò cấu tạo nên mẫu bề mặt trên các đ

ngón tay, lòng bàn tay. Tất cả đều mang đặc tính gen. 

Lớp bì nằm dưới lớp biểu bì. Nó hình thành nên các phần nhô ra và tạo áp lực lên lớp biểu bì. Mỗi phần nhô ra có chứa một mạch máu nhỏ (mao 

mạch) hoặc một dây thần kinh. Lớp sâu bên trong này có chứa một lượng mỡ lớn. 

Khi đứa trẻ được sinh ra, da của nó được che phủ một hợp chất màu trắng giống như dạng bột, được gọi là bã nhờn. Nó được tạo ra bởi các tuy

trên da trong vòng 20 tuần của thai kỳ. Các tuyến nhờn này có tác dụng bảo vệ da của bé trong môi trường nước ối. 

 

tuần thai thứ 20 

Da của bé đã phát triển thành hai lớp. Các lớp này bao gồm: lớp biểu bì (lớp trên bề mặt) và lớp 

bì (nằm lớp bên trong). Cho đến thời điểm này của thai kỳ, lớp biểu bì được sắp xếp thành 4 lớp. 

Một trong các lớp này có chứa các cung biểu bì, có vai trò cấu tạo nên mẫu bề mặt trên các đầu 

ngón tay, lòng bàn tay.  

Sự phát triển của bé 

Ở tuần thai này, thai nhi nặng khoảng 240 - 260g, chiều dài từ đầu đến chân khoảng 14 - 16cm. (Trước tuần 

thứ 20, việc đo chiều dài của thai nhi rất khó khăn, vì chân của bé cong lại, chống vào thân nên chỉ tính chiều 

dài từ đầu đến mông. Nhưng từ sau 20 tuần, chiều dài mới được tính từ đầu tới ngón chân). 

Cử động nuốt của thai nhi nhiều hơn, đây là một sự luyện tập tốt cho hệ tiêu hoá. Bé cũng đang thải ra 

meconium (một sản phẩm phụ màu đen, dinh dính của quá trình tiêu hoá). Chất dính nhớp nháp này sẽ tích 

lại trong ruột và bạn có thể nhìn thấy nó trong lần đầu tiên thay tã cho bé (một vài em bé sẽ bài tiết chất 

meconium này ngay trong bụng mẹ hoặc trong quá trình đẻ). 



Cuộc sống của bạn 

Hãy cung cấp đủ các dưỡng chất 

Tính đến thời điểm này, bạn đã vượt qua được một nửa thai kì. Đầu tử cung đang nằm ngang với rốn và lúc này có thể bạn đã tăng khoảng từ 4 - 

5 kg. Kể từ bây giờ, bạn có thể sẽ tăng cân rất nhanh. (Nếu khi bắt đầu mang thai, bạn quá gầy thì bạn nên tăng cân nhiều hơn một chút. Nếu bạn 

quá béo, bạn nên tăng ít hơn.) Hãy đảm bảo việc bổ sung đầy đủ sắt, một khoáng chất chủ yếu được sử dụng để hình thành huyết sắc tố (một 

phần tạo nên những tế bào máu chuyên trở oxy).  

Trong suốt thai kì, cơ thể của bạn cần nhiều sắt hơn để theo kịp sự tăng lên của lưu lượng máu, cũng như để đáp ứng cho sự phát triển của thai 

nhi và nhau thai. Thịt đỏ là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất cho phụ nữ mang thai. Thịt gia cầm (đặc biệt là thịt màu sẫm) và ốc, 

hến cũng giàu sắt. Một vài nguồn cung cấp sắt ngoài thịt bao gồm các loại đậu, sản phẩm từ đậu, cải bó xôi, nước trái cây ép, nho khô, ngũ cốc. 

Hãy nghỉ ngơi thật thoải mái 

Trong suốt thời gian thai kỳ, bạn sẽ khó có được một giấc ngủ trọn vẹn vì một vài thay đổi trong cơ thể. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng: 

- Bạn sẽ bắt đầu ngáy khi ngủ: Một phần là do sự tăng lên của estrogen, góp phần làm sưng màng nhầy, gây bít mũi, thậm chí ngạt mũi. Để tránh 

tình trạng này, bạn nên ngủ nghiêng về một bên và nâng cao đầu. 

- Ợ chua và khó tiêu: Tình trạng này có thể làm bạn khó chịu khi nằm. Bạn cần tránh những thức ăn gây ợ chua, dành 2-3 giờ để tiêu hoá thức ăn 

trước khi đi ngủ và thử kiểu ngủ tựa nghiêng lưng vào thành giường. 

- Những cơn chuột rút đánh thức bạn khỏi giấc ngủ sâu: Bạn có thể tránh những cơn chuột rút bằng cách: duỗi thẳng chân, gót chân trước và sau 

đó nhẹ nhàng gập mũi chân theo hướng cẳng chân, hoặc có thể đi bộ vài phút.  

- Bạn lăn lộn và xoay đủ mọi tư thế để tìm một vị trí thoải mái: Bạn nên nằm nghiêng, kẹp một chiếc gối vào giữa hai chân và co đầu gối lại. Muốn 

thoải mái hơn, bạn hãy chẹn một chiếc gối ở bụng và một chiếc sau lưng. 



- Bạn nóng và ra nhiều mồ hôi hơn vào nửa đêm: Đó là biểu hiện thông thường ở phụ nữ có thai, họ thường cảm thấy ấm hơn bình thường do sự 

thay đổi trong cơ thể, hoóc môn và cân nặng. Bạn nên giữ phòng ngủ thoáng mát và cởi bớt quần áo không cần thiết. Đi dép trong nhà và mặc áo 

choàng tắm khi ra khỏi phòng tắm vào ban đêm. 

- Ra khỏi giường khó khăn hơn trước: Vì thế, bạn hãy nằm nghiêng, co người, đối diện với mép giường. Sau đó hất chân sang bên, lấy tay tì xuống 

giường để nâng người ngồi thẳng dậy. Đặt chân vuông góc với sàn nhà rồi đứng lên. Hãy mặc đồ ngủ được làm từ sợi tự nhiên, đàn hồi như 

cotton. Tránh loại sợi tổng hợp vì chúng khiến da bị ẩm ướt và làm bạn bị lạnh. 

- Đôi lúc bạn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ được. Bạn có thể lăn lộn trên giường và đợi cơn buồn ngủ đến - hoặc thay vì thế hãy làm 

việc gì đó. 

Tìm kiếm một lớp học tiền sản 

Nếu chưa chuẩn bị để tham gia một lớp học tiền sản, bạn nên tìm một lớp học, ngay cả khi bạn đang ở trong giai đoạn đầu tiên của thai kì. Một lớp 

học cơ bản sẽ chuẩn bị cho bạn và chồng mình những kiến thức cơ bản về sinh đẻ và đỡ đẻ. Có rất nhiều bệnh viện và trung tâm bà mẹ, trẻ em tổ 

chức các lớp học khác nhau, cũng như các buổi gặp gỡ hàng tuần để trao đổi chuyên sâu về kiến thức chăm sóc thai nhi và bé sau khi sinh. Bạn 

hãy tham khảo ý kiến của bạn bè, các thành viên trong gia đình, hoặc bác sĩ để có được những lời khuyên đúng đắn. 

Những hoạt động của tuần này 

Bạn hãy tự thưởng cho bản thân mình những điều tốt đẹp, vì đã vượt qua một nửa chặng đường mang thai, hãy ăn mừng bằng một vài niềm đam 

mê nho nhỏ. Bạn cần một vài ý tưởng? 

- Hãy thư giãn, thử thắp những cây nến thơm, diện một bộ đồ ngủ mới hay một vài liệu pháp mát xa trước khi sinh. 

- Để có vật kỷ niệm, hãy lưu giữ những tấm ảnh mang thai của bạn, hoặc làm một chiếc khung ảnh thật đẹp dành cho tấm hình đầu tiên của bé 

khi ra đời (trong thời gian này, bạn có thể sử dụng các bức ảnh siêu âm). 



- Để có cảm giác như một người mẹ năng động, bạn hãy mua cho mình một vài bộ quần áo khiến bạn cảm thấy thực sự thoải mái và gợi cảm tại 

các cửa hàng. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 20 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống của bạn 

Thay đổi về cơ thể 

Bạn sẽ sớm cảm nhận được những di chuyển vòng quanh, những cú đá bằng chân và thúc bằng khuỷu tay của bé trong bụng mình. Bạn sẽ khám 

phá ra mô hình hoạt động của bé khi bạn hiểu bé hơn. 

Bạn có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong tuần này. Bụng của bạn cũng chưa quá to và sự khó chịu liên quan đến giai đoạn đầu của thai kỳ hầu nh

đã qua đi. Nếu bạn cảm thấy sức khỏe tốt, hãy tận hưởng những cảm giác thoải mái này, vì trong 3 tháng cuối thai kì có thể phát sinh một loạt 

phiền toái. 

 

tuần thai thứ 21 

Ở tuần thai 21, trọng lượng của bé khoảng 280 - 300g, chiều dài tính từ đầu đến mông khoảng 

15 - 18 cm (bằng kích thước của một quả chuối to). Lông mày và mi mắt đang hình thành. Nếu 

thai nhi mang giới tính nữ thì âm đạo cũng đã bắt đầu hoàn thiện.  

Sự phát triển của bé 

Ở tuần thai 21, trọng lượng của bé khoảng 280 - 300g, chiều dài tính từ đầu đến mông khoảng 15 - 18 cm 

(bằng kích thước của một quả chuối to). Lông mày và mi mắt đang hình thành. Nếu thai nhi mang giới tính 

nữ thì âm đạo cũng đã bắt đầu hoàn thiện. 

Hệ thống tiêu hóa của thai nhi phát triển mạnh, giúp bào thai có khả năng nuốt nước ối. Sau khi nuốt nước 

ối, bào thai hấp thụ phần lớn nước ối trong đó và tống đẩy các chất không hấp thụ được xuống ruột gi

Theo các chuyên gia, việc nuốt nước ối có thể giúp hệ tiêu hóa của bào thai sinh trưởng và phát triển. Điều 

này cũng có thể là điều kiện để hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh thực hiện được chức năng của nó ngay sau khi 

chào đời. 



Lúc này, bạn sẽ phải đối mặt với một vài trục trặc nhỏ. Ví dụ như lượng dầu tăng, sẽ góp phần vào sự phát triển của mụn, vì thế bạn hãy chăm chỉ 

rửa mặt nhẹ nhàng 2 lần/ngày bằng sữa rửa mặt và phải sử dụng các loại dầu chiết xuất từ thiên nhiên trong việc giữ ẩm cho da hay trang điểm. 

Bạn không nên dùng các loại thuốc dạng uống để trị mụn, vì nó rất có hại khi đang mang thai và cũng không nên sử dụng các sản phẩm trị mụn 

mà chưa có sự kiểm định của bác sĩ. 

Ở tuần thai này, các mạch máu cũng hoạt động nhiều hơn. Khi mang thai, các mạch máu sẽ thường dồn xuống chân, định mức hoóc môn giới tính 

của thai nhi tăng lên. Những biểu hiện này sẽ gây cản trở cho sự hoạt động của các tĩnh mạch thư giãn, có thể tạo ra những vấn đề tệ hại. Bạn có 

thể bị giãn tĩnh mạch, nếu các thành viên trong gia đình bạn mắc chứng này. Ngoài ra, chứng này cũng có xu hướng xấu đi ở các giai đoạn mang 

thai kế tiếp và khi bạn có tuổi. Để ngăn chặn chứng giãn tĩnh mạch, hãy tập thể dục hàng ngày, đứng kiễng chân mỗi khi có thể, nằm ngủ nghiêng 

bên trái, bạn cũng nên đi tất để giữ ấm. 

Bạn cũng có thể nhận thấy các tĩnh mạch dạng mạng nhện (là một nhóm các mạch máu bao phủ trên da), đặc biệt là ở mắt cá chân, chân, hoặc ở 

mặt. Chúng có dạng mạng nhện, hoặc màng trang trí với các nhánh nhỏ đâm ra từ một mắt trung tâm. Nhìn chúng giống như các nhánh của cây 

xanh, hoặc chúng là một tập hợp các đường mỏng lan rộng không có mô hình rõ ràng. Mặc dù, chúng có vẻ không được đẹp mắt nhưng những 

mạng nhện tĩnh mạch như thế này không gây khó chịu và thông thường sẽ biến mất sau khi sinh. 

Tình dục khi mang thai 

Một vài phụ nữ mang thai cảm thấy nhu cầu tình dục tăng cao trong thời gian mang thai, ít nhất là trong một phần của thai kì. Bạn có thể cảm 

nhận được sự tăng lưu lượng máu ở vùng xương chậu và sự nhạy cảm cao ở vùng âm đạo, dẫn đến các kích thích cũng như sự tăng lên của việc 

bôi trơn âm đạo do nội tiết thay đổi. Nhưng đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân của sự ham muốn tình dục. 

Nếu bạn cảm thấy đau nhức nhiều, hoặc thấy mình không hấp dẫn, hay than phiền và mệt mỏi thì ham muốn tình dục của bạn đang bị giảm đi. 

Nếu không có ham muốn quan hệ, hãy nói cho chồng biết cảm giác của bạn như thế nào và trấn an anh ấy rằng, bạn vẫn yêu chồng... Điều này sẽ 

giúp hai người nói chuyện thẳng thắn và hỗ trợ nhau tốt hơn để cùng trải qua những thay đổi này.  

Khi nào không nên quan hệ 



Bạn cần kiêng cữ nếu có bất kì một biểu hiện hay triệu chứng nào sau đây: 

- Nhau tiền đạo. 

- Dấu hiệu đẻ non. 

- Chảy máu âm đạo. 

- Chuột rút cơ bụng dưới. 

- Thoái hoá đốt sống cổ. 

- Giãn cổ tử cung. 

- Chảy nước ối hoặc vỡ nước ối. 

Bạn cũng cần kiêng cữ, nếu bạn hoặc chồng có dấu hiệu bị các bệnh sinh dục. Bạn nên tránh giao hợp hay bất kì một hoạt động tình dục nào khác 

vào ba tháng cuối thai kỳ, nếu chồng bạn có tiền sử mắc bệnh đường sinh dục, ngay cả khi chồng bạn không cảm thấy đau nhức hay lở loét. Cũng 

có thể chấp nhận quan hệ tình dục bằng đường miệng, nếu chồng bạn không bị viêm nhiễm đường miệng. Cuối cùng, bạn không được quan hệ, 

nếu bạn hoặc chồng bạn bị mắc bất kì một chứng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nào khác, trừ khi cả hai người đã được điều trị và xét 

nghiệm âm tính. 

Trong một số trường hợp khác, bác sĩ cũng có thể khuyên bạn không nên quan hệ tình dục. Ví dụ, khi bạn có tiền sử sinh non trong các thời kì 

mang thai trước, bác sĩ sẽ khuyên bạn dừng việc quan hệ trong một số thời điểm mang thai và tiếp tục kiêng cữ cho đến tuần thai thứ 37. 

Các hoạt động trong tuần 

Lên danh sách quà cho em bé: Mặc dù bạn không thích phải yêu cầu những món quà đặc biệt, nhưng gia đình và bạn bè cũng sẽ sớm hỏi xem bạn 

cần và muốn được tặng gì – như đồ tắm cho bé chẳng hạn. Nếu bạn chuẩn bị một danh sách quà tặng thì bạn sẽ biết chính xác đồ dùng nào còn 

thiếu để nói với mọi người. 



Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp 

cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi ở vùng bụng 

Đến tuần thai này, bụng của bạn đã to lên rất nhiều và lộ rõ (mỗi người có kích cỡ khác nhau). Bạn có thể bắt đầu nhận thấy sự căng da ở bụng 

dưới khi bụng bạn mở rộng để tạo không gian cho sự phát triển của thai nhi. Có tới một nửa số bà bầu sẽ phát triển căng da ở phía bụng để chuẩn 

bị cho việc sinh đẻ. Các đường sọc nhỏ của các tế bào da đang chuyển từ màu hồng sang màu nâu đậm (tuỳ thuộc vào màu sắc của da bạn). Các

 

tuần thai thứ 22 

Lúc này, tính từ đầu đến mông, thai nhi dài khoảng 18 - 19 cm và nặng khoảng 320 - 

350g. Bé bắt đầu có hình dạng của trẻ sơ sinh. Môi, mi mắt và lông mày trở nên rõ nét 

hơn, thậm chí những mầm răng nhỏ cũng đang phát triển dưới lợi (nướu).  

Sự phát triển của bé 

Lúc này, tính từ đầu đến mông, thai nhi dài khoảng 18 - 19 cm và nặng khoảng 320 - 350g. Bé bắt 

đầu có hình dạng của trẻ sơ sinh. Môi, mi mắt và lông mày trở nên rõ nét hơn, thậm chí những mầm 

răng nhỏ cũng đang phát triển dưới lợi (nướu). 

Mắt đã hình thành, nhưng những mống mắt (phần màu sắc của mắt) vẫn thiếu các sắc tố. Nếu có 

thể nhìn vào bên trong tử cung thì bạn đã có thể nhìn thấy những lớp lông tơ bao phủ quanh người 

bé và những nếp nhăn sâu trên da. Những nếp nhăn này sẽ hết khi thai nhi có thêm chất béo để lấp 

đầy. Trong bụng bé, tuyến tuỵ (phần thiết yếu để tạo nên một vài hóc môn quan trọng) đang phát 

triển một cách cố định. 

Cuộc sống của bạn 



dấu hiệu căng da chỉ xuất hiện ở bụng dưới, nhưng có khi nó cũng xuất hiện cả ở mông, đùi, hông và vú của bạn. Không có bằng chứng nào chứng 

minh rằng, thuốc chống khô da có thể ngăn chặn dấu hiệu căng da, nhưng việc giữ ẩm cho da có thể hạn chế sự ngứa ngáy do khô da. 

Mặc dù thai đã ở giai đoạn phát triển ổn định, nhưng bạn vẫn phải thường xuyên đi khám để chắc chắn bé đang phát triển ổn định. 

Những thay đổi khác của cơ thể 

- Tóc dày và bóng mượt hơn: Thực ra, tóc không mọc nhiều hơn mà chỉ là rụng ít hơn bình thường. Trong suốt thai kì, cơ thể rụng tóc chậm hơn 

so với lúc trước. Nếu tóc của bạn dày cộm lên và mọc lung tung thì nên cắt mỏng bớt. Nhưng, sau khi sinh con xong, bạn sẽ bị rụng rất nhiều tóc, 

thỉnh thoảng còn rụng theo từng mảng lớn. 

- Mọc nhiều lông hơn:Các hoóc môn tính dục như dạng hoóc môn nam có thể sẽ khiến các vùng da ở cằm, mép, gò má và quai hàm của bạn bị 

mọc lông (râu). Những đám lông cũng có thể bao phủ ở bụng, cánh tay, chân và ngực. Nếu cần xử lý những thay đổi tạm thời này, bạn có thể 

nhổ, tẩy và cạo lông, chúng đều rất an toàn. 

- Móng tay mọc nhanh hơn:Móng tay của bạn mọc nhanh hơn bình thường và bạn có thể nhận thấy những thay đổi về kết cấu của nó. Ở một số 

bà bầu, móng tay trở nên cứng hơn và một số khác lại mềm hơn và dễ gãy. Nếu muốn, bạn có thể bảo vệ móng tay bằng cách đeo găng tay cao 

su khi bạn giặt giũ, cọ rửa và sử dụng dầu dưỡng móng tay khi móng có dấu hiệu giòn và dễ gãy. 

- Sự thay đổi của da: Sự thay đổi hoóc môn trong thời kỳ mang thai có tác động rất lớn đến làn da của thai phụ. Vì thế, nhiều bà bầu sẽ thấy da dẻ 

trắng mịn, hồng hào; một số khác lại thấy da bị xạm đi và bị mụn trứng cá... Trong trường hợp này, bạn nên rửa mặt ngày 2 lần với sữa rửa mặt 

và đảm bảo loại kem dưỡng ẩm, đồ dùng trang điểm của bạn không chứa dầu. 

Các hắc tố tăng lên sẽ tạo ra những mảng tối, những đốm đen trên da mặt bạn. Những thay đổi về sắc tố này có thể nghiêm trọng hơn nếu bạn 

tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều. Bạn nên bảo vệ da mặt bằng cách sử dụng kem chống nắng có chứa chất bảo vệ UVA và UVB với một lượng 

SPF ≥ 30, đội mũ rộng vành và tránh ánh mặt trời vào các giờ cao điểm trong ngày (10h sáng đến 2h chiều). 

Dấu hiệu căng da: Khi bụng của bạn to ra để tạo khoảng trống, đảm bảo cho thai nhi phát triển, bạn có thể thấy các dòng nước nhỏ trong các mô 

ở dưới da và kết quả là tạo ra sự thay đổi màu sắc ở các nếp nhăn của da. Những dấu hiệu này sẽ bắt đầu phai nhạt và ít xuất hiện hơn khoảng 12 



tháng sau khi sinh. Bạn không cần phải làm gì ngoài việc cố gắng không tăng nhiều hơn số cân cho phép khi mang thai. Vấn đề di truyền cũng có 

liên quan đến sự đàn hồi tự nhiên của da và đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định các dấu hiệu căng da. 

- Núm vú, quầng vú rộng ra và tối màu hơn: Có một vài nốt nhỏ nổi lên quanh các quầng vú và có thể rõ nét hơn. Các nốt mụn này là sản 

phẩm của tuyến dầu bôi trơn, giúp ngăn chặn vi khuẩn và bôi trơn da. Một số bà bầu cũng sẽ thấy tĩnh mạch nổi rõ trên ngực, nhưng bạn cũng 

không cần phải bận tâm đến chúng. 

- Chân bạn to hơn: Bàn chân của bạn có thể to lên khoảng 1 nửa cỡ giầy hoặc nhiều hơn. Vì dây chằng mỏng hơn sẽ khiến bàn chân rộng ra một 

ít. Chân to lên sẽ khiến bạn cảm thấy chật khi xỏ giày, nhưng nó sẽ trở lại bình thường sau khi bạn sinh em bé. Điều bạn cần làm lúc này là mua 

những đôi giày thoải mái, phù hợp với sự phát triển của bàn chân. 

 

Các hoạt động trong tuần này 

Hãy lưu ý đến những chiếc nhẫn bạn đang đeo trên tay. Khi mang thai, thường xảy ra hiện tượng căng phù ở các ngón tay, vì thế nếu nhẫn của 

bạn gây ra cảm giác khó chịu thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để tháo nó ra, đừng để quá muộn. Tốt nhất bạn nên cân nhắc việc tháo tất cả 

nhẫn ra rồi luồn vào một sợi dây đeo vào cổ, ở gần với tim mình. Như thế bạn không bị khó chịu mà vẫn luôn mang nhẫn theo bên mình. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 22 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc này, tụy của thai nhi vẫn đang phát triển. Cơ quan này có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất ra hoóc môn, đặc biệt là insulin – nó rất 

cần thiết cho cơ thể, giúp phân giải và hấp thụ đường. Khi lượng đường trong máu thai nhi vượt mức, tuyến tụy sẽ phản ứng bằng cách tăng m

insulin trong máu. Insulin được tìm thấy trong tụy của bào thai ở tuần thứ 9, đến đầu tuần thứ 12 nó được phát hiện có trong máu của thai nhi. Ở 

trẻ sơ sinh có mẹ mắc bệnh tiểu đường, lượng insulin trong máu thường cao và đó cũng chính là lý do vì sao bác sỹ thường rất chú ý đến bệnh tiểu 

đường ở phụ nữ mang thai. 

Ở tuần thứ 23, những mạch máu trong phổi của bé đang phát triển để chuẩn bị cho việc hô hấp; bây giờ bé đã nghe được nhiều âm thanh hơn, v

thế những âm thanh lớn như: tiếng chó sủa hay tiếng kêu của máy hút bụi đã trở nên quen thuộc với bé và sau này được sinh ra, những âm thanh 

này không làm bé giật mình. 

 

tuần thai thứ 23 

Ở tuần thứ 23, những mạch máu trong phổi của bé đang phát triển để chuẩn bị cho việc hô 

hấp; bây giờ bé đã nghe được nhiều âm thanh hơn, vì thế những âm thanh lớn như: tiếng chó 

sủa hay tiếng kêu của máy hút bụi đã trở nên quen thuộc với bé và sau này được sinh ra, 

những âm thanh này không làm bé giật mình.  

Sự phát triển của bé 

Tính từ đầu đến mông, lúc này thai nhi có chiều dài khoảng 18 - 20 cm và nặng khoảng 400 - 450 g, kích 

thước này tương đương với một con búp bê nhỏ. Cơ thể thai nhi bắt đầu lớn dần, nhưng da của thai nhi 

vẫn có những nếp nhăn. Vào giai đoạn này, các lông tơ trên cơ thể bé thỉnh thoảng đậm màu hơn; mặt và 

cơ thể của thai nhi đã bắt đầu trông giống hình dạng của một trẻ sơ sinh sắp chào đời.  

Lúc này, tụy của thai nhi vẫn đang phát triển. Cơ quan này có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất ra 

hoóc môn, đặc biệt là insulin – nó rất cần thiết cho cơ thể, giúp phân giải và hấp thụ đường 



Khi bạn bật đài và lắc lư theo điệu nhạc, bé có thể cảm nhận được là bạn đang khiêu vũ. Ngược lại, bạn cũng có thể cảm nhận được sự uốn éo, 

vặn mình của bé khi ở trong bụng. 

Cuộc sống của bạn 

Thay đổi về cơ thể 

Sự lưu thông chậm chạp của mạch máu ở chân, kết hợp với những thay đổi về mặt hoá học trong máu là nguyên nhân gây nên sự tích trữ nước, 

khiến bạn bị sưng phù. Sau khi sinh, bạn sẽ mất nước nhiều, đó là lí do vì sao bạn thường xuyên đi giải và tiết mồ hôi rất nhiều trong vài ngày sau 

sinh. 

Trong thời gian này, bạn nên nằm nghiêng về bên trái hoặc gác chân lên cao, căng chân ra khi ngồi và tránh ngồi hoặc đứng ở một vị trí cố định 

trong thời gian dài. Bạn cũng cố gắng tập thể dục thường xuyên để tăng khả năng lưu thông máu. Hãy chọn những đôi giày và tất thoải mái, rộng 

rãi. 

Bạn có thể hạn chế chất lỏng vào cơ thể để tránh tình trạng trữ nước, nhưng bạn cần uống nhiều nước, vì sự bổ sung nước thực tế lại ngăn cản 

việc trữ nước trong cơ thể. Khi mang thai, nếu chứng phù chân của bạn ở giới hạn thấp là tình trạng bình thường, nhưng sự sưng phồng quá độ có 

thể là dấu hiệu nguy hiểm của chứng tiền sản giật. Để an toàn, hãy hỏi bác sĩ khi bạn có dấu hiệu nghiêm trọng và đột ngột của chứng sưng phù ở 

chân, mắt cá chân, tay, mặt và xuất hiện những bọng nước quanh mắt. 

Dinh dưỡng 

Bạn cần thận trọng với hàm lượng natri hấp thụ vào cơ thể trong thời kỳ mang thai. Hấp thụ quá nhiều natri có thể khiến cơ thể bạn trữ nước, dẫn 

đến sưng phù. Vì thế, bạn hãy tránh các loại thức ăn chứa nhiều natri và muối như: lạc rang muối, khoai tây chiên, dưa muối, thức ăn đóng hộp và 

đồ ăn sẵn. 

Thông tin về tế bào gốc 

Những ứng dụng của tế bào gốc dây rốn 



Các TBG dây rốn đã được ứng dụng từ cuối những năm 1980 để điều trị hàng loạt bệnh thiếu máu và ung thư máu. Bệnh nào điều trị được bằng 

ghép TBG tuỷ xương hay TBG máu ngoại vi thì đều có thể dùng tế bào gốc từ máu dây rốn để thay thế, do vậy xu hướng ghép TBG máu dây rốn 

thay cho ghép TBG tuỷ xương hoặc TBG máu ngoại vi đang tăng lên. 

Ngoài các thành công trong điều trị bệnh về máu, các TBG từ dây rốn còn đang được nghiên cứu để có thể ứng dụng trong điều trị các tổn thương 

của da, xương, giác mạc, các bệnh lý về não, thần kinh, tim mạch, tiểu đường, gan... Mặc dù vậy, các nghiên cứu vẫn còn đang ở giai đoạn thực 

nghiệm và chưa được áp dụng chính thức ở người. Với hy vọng vào sự phát triển của y học, danh mục các bệnh được điều trị bằng TBG từ dây rốn 

sẽ tăng lên nhanh chóng và kỹ thuật điều trị cũng ngày càng hoàn thiện, cho kết quả được điều trị ngày càng tốt hơn. 

Lưu ý về việc cất giữ tế bào gốc dây rốn 

Không phải sản phụ nào cũng có thể gửi lại máu cuống rốn bởi yêu cầu tiêu chuẩn của mẫu máu là sản phụ không bị viêm gan siêu vi, HIV, mắc 

các bệnh lây lan qua đường máu. Mẫu máu cuống rốn được lấy trên dây rốn liền với bánh nhau ngay sau khi bé sinh ra với đòi hỏi phải đủ thể tích 

từ 80ml trở lên.  

 

Sau khi xử lý mẫu máu cô đặc lại khoảng 24ml chứa tế bào gốc tạo máu và đông lạnh trong nitơ lỏng âm 196°C. Trong đó, một dây rốn có diện 

tích 330cm2, sau khi được nuôi trong ống nghiệm 3 tuần, sẽ thu được 6 tỷ tế bào dùng để điều trị bệnh. Từ đó có thể biệt hóa thành các loại tế 

bào da, xương, sụn, mô… 

Tuy vậy, những trường hợp sản phụ sinh bé bị bệnh di truyền bẩm sinh về máu hoặc bệnh ác tính huyết học, bệnh viện sẽ tiếp nhận máu cuống 

rốn của bé kế tiếp (nếu sản phụ sinh thêm và có yêu cầu) để lưu giữ và biệt hóa tế bào gốc nhằm chữa trị cho bé trước với chi phí khoảng 16 triệu 

đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng tế bào gốc MekoStem cũng triển khai dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn với chi phí khoảng 800 - 2.500 USD. 

- Các đơn vị tư vấn, sàng lọc và thu thập máu cuống rốn: BV Phụ sản Từ Dũ, BV Phụ sản Hùng Vương, BV An Sinh, BV Truyền máu và huyết học 

TPHCM… 

- Các cơ sở ứng dụng tế bào gốc vào điều trị: Bệnh viện Truyền máu và huyết học TPHCM, BV An Sinh, BV Tai Mũi Họng TPHCM, BV Y học cổ 

truyền Trung ương, Viện Bỏng quốc gia… 



Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 23 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuộc sống của bạn 

 Thay đổi về cơ thể 

Ở khoảng giữa tuần thai thứ 24 và tuần thai thứ 28, hầu hết thai phụ đều có một cuộc kiểm tra lượng đường để biết được dấu hiệu bị mắc bệnh 

tiểu đường thai kỳ, tình trạng cao đường huyếttrong thời kỳ mang thai. 

Nếu bệnh tiểu đường không được chữa trị kịp thời, thai phụ sẽ rất khó khăn khi đẻ thường hoặc sẽ phải mổ đẻ, vì bệnh tiểu đường làm cho thai 

nhi phát triển quá lớn, đặc biệt là ở phần thân trên. Nó cũng làm tăng khả năng trẻ bị hạ đường huyết sau khi sinh. Kết quả chính xác trong xét 

nghiệm này không có nghĩa bạn đã bị mắc chứng tiểu đường, nhưng bạn cần có một cuộc kiểm tra lượng đường để bảo đảm chắc chắn. 

Vai trò của nước ối 

 

tuần thai thứ 24 

Ở khoảng giữa tuần thai thứ 24 và tuần thai thứ 28, hầu hết thai phụ đều có một cuộc kiểm 

tra lượng đường để biết được dấu hiệu bị mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, tình trạng cao 

đường huyết trong thời kỳ mang thai.  

Sự phát triển của thai nhi 

 Vào tuần thứ 24 này, bé có cân nặng khoảng 520 - 540 g và chiều dài tính từ đầu đến mông khoảng 20 

- 21 cm. Kích thước của bé lúc này to bằng một bắp ngô. 

Thời điểm này, cơ thể bé trở nên cân đối và bắt đầu mập mạp hơn; não đang tăng trưởng rất nhanh và 

những mầm giác quan cũng tiếp tục phát triển; phổi đang phát triển các nhánh của cơ quan hô hấp và 

các tế bào sản xuất ra chất hoạt tính bề mặt, một chất giúp làm căng phồng túi khí khi bé chào đời. Da 

của bé vẫn còn mỏng và trong suốt, nhưng nó cũng sẽ sớm có những thay đổi. 



- Tạo môi trường sống cho bào thai, giúp bào thai có thể di chuyển dễ dàng. 

- Bao bọc, bảo vệ tránh cho bào thai khỏi bị tổn thương. 

- Giúp điều hòa thân nhiệt cho bào thai. 

- Giúp bào thai phát triển khỏe mạnh và chào đời đủ ngày, đủ tháng. 

Thông thường, thai nhi nuốt nước ối trong suốt thời gian nằm trong bụng mẹ. Vì thế, nếu thai nhi không thể nuốt nước ối thì sẽ dẫn đến tính trạng 

thừa nước ối trong bạn. Nếu thai nhi nuốt nước ối, nhưng không bài tiết được (ví dụ thai nhi thiếu thận) thì lượng nước ối bao bọc thai nhi sẽ rất ít. 

Tình trạng này được gọi là hiện tượng thiếu nước ối. Nếu thiếu nước ối, bào thai thường có dấu hiệu chậm phát triển. 

 Dinh dưỡng 

Ăn quá nhiều và ăn đêm trước khi đi ngủ là hai nguyên nhân chính dẫn tới chứng ợ nóng, vì thế bạn hãy chia thành 5-6 bữa ăn nhỏ, giàu dinh 

dưỡng/ngày; tránh ăn vặt trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn dễ chịu hơn rất nhiều. 

 



Tìm hiểu thông tin về đẻ non 

Thời gian này, bạn cũng nên tìm hiểu các thông tin về các dấu hiệu đẻ non. Đẻ non là việc thai phụ sinh con trước tuần thai thứ 37. Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến việc đẻ non. Có thể là sinh non do sự can thiệp của y tế như: thai phụ bị chứng tiền sản giật nghiêm trọng, hoặc thai nhi 

không phát triển nữa. Những trường hợp này được chỉ định phải chuyển phát khởi dạ hoặc mổ sớm. Trường hợp thứ hai là: sinh non tự phát, đó là 

trước tuần thai thứ 37, bạn đau đẻ, bị vỡ nước ối hoặc tử cung của bạn mở ra mà không co thắt lại 

 Ngoài ra, có một số nguy cơ đẻ non được biết đến như: thai phụ bị các bệnh về đường sinh dục, có các vấn đề về nhau thai, suy cổ tử cung 

nhưng trong nhiều trường hợp, thai phụ sinh non mà không rõ lý do. Vì thế, tìm hiểu về các dấu hiệu sinh non và cách giải quyết nếu vấn đề đó 

xảy ra với mình là điều quan trọng đối với các thai phụ. 

 Những dấu hiệu đẻ non 

- Âm đạo chảy mủ nhiều. 

- Sự thay đổi trong khí hư, khi nó có quá nhiều nước, có dạng niêm dịch, hoặc dạng máu (thậm chí nó có màu hồng hoặc dính một chút máu). 

- Bị chảy máu hay mọc mụn ở âm đạo. 

- Bị đau ở bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, hoặc bị nhiều hơn 4 cơn co thắt trong một giờ (ngay cả khi bạn không đau). 

- Sự gia tăng áp lực vùng khung chậu (cảm giác như bé đang bị đẩy xuống). 

- Đau thắt lưng, đặc biệt là nếu trước đó bạn chưa từng bị đau lưng. 

Những triệu chứng này có thể không chính xác, bởi vì với một vài người bị các biểu hiện như tăng áp lực vùng chậu hay đau thắt lưng xảy ra trong 

suốt quá trình mang thai cũng là bình thường và những cơn đau thắt sớm có thể là vô hại. Nếu có bất kì biểu hiện bất thường nào, bạn hãy gọi cho 

bác sĩ hoặc ngay lập tức đến bệnh viện để kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. 

 Những điều cần làm khi cảm thấy mình có khả năng sinh non 



Nếu bạn có dấu hiệu của việc sinh non, hoặc nghĩ rằng mình bị chảy nước ối, hãy đến bệnh viện để kiểm tra. Khi đó, các nhân viên y tế sẽ theo dõi 

những cơn co thắt của bạn, xem xét nhịp tim của bé, kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng sinh dục thông qua việc kiểm tra nước tiểu. Bác sĩ sẽ tiến 

hành chích ở cổ tử cung và âm đạo của bạn một số mẫu để làm các xét nghiệm xem liệu bạn có bị viêm nhiễm hoặc vỡ màng ối hay không và đem 

một mẫu khác để kiểm tra tình trạng Ffn (kiểm tra protein trong âm đạo). Kiểm tra này phân tích chất dịch ở cổ tử cung và âm đạo có mặt protein 

(giúp hình thành màng túi ối lót tử cung) hay không. Khoảng giữa tuần thai thứ 24 và 34, mức tăng cao của Ffn nghĩa là chất dịch nước ối chảy ra 

trước dự định (do các cơn co thắt hoặc các vết thương ở túi nước ối). Kết quả âm tính có nghĩa là bạn ít khả năng sinh trong một hoặc hai tuần tới, 

hãy để tâm trí bạn thật thoải mái và không cần phải điều trị bằng các liệu pháp. 

 Tình trạng sức khoẻ của trẻ sinh thiếu tháng 

Những bé sinh ra càng gần ngày sinh dự tính thì khả năng sống càng cao và ít gặp các vấn đề về sức khoẻ hơn. Những em bé sinh thiếu tháng ở 

giữa tuần thai thứ 34 và 37 thường là an toàn, mặc dù nguy cơ mắc các vấn đề về sức khoẻ vẫn cao hơn các bé sinh đủ tháng. Tuy nhiên, ngày 

nay, những em bé bị sinh non từ thuần thai thứ 24 (thậm chí sớm hơn một chút) vẫn có thể duy trì sự sống nhờ vào các tiến bộ trong kĩ thuật 

chăm sóc trẻ sơ sinh. Những trẻ sơ sinh quá non cần những yêu cầu chăm sóc y tế đặc biệt và phải ở trong các trung tâm chăm sóc sức khoẻ cho 

trẻ sinh non rất lâu. Và những trẻ này thường gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ trong thời gian dài. 

 Hoạt động trong tuần này 

Thực hiện những kế hoạch cải thiện ngôi nhà của bạn:Bạn hãy cùng chồng bàn bạc và đưa ra những thứ cần sửa chữa hay làm mới với ngôi nhà 

của mình trước khi em bé ra đời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn có thể giúp chồng một số việc nhẹ nhàng và an toàn chứ tuyệt đối không nên tiếp 

xúc trực tiếp với các hoá chất như: sơn, hoặc đứng trên thang cao... Bạn có thể kiểm tra lại các dụng cụ, đồ dùng, nội thất đã hỏng trong nhà, 

xem chúng có gây nguy hiểm gì cho bé không, có cần thay mới không. Hoặc bạn có thể trang bị một số thiết bị để đảm bảo an toàn cho gia đình 

mình, như đặt một chiếc bình cứu hoả dưới sàn, tạo một lối thoát hiểm khi chẳng may xảy ra sự cố… Và hai vợ chồng cùng nhau trang trí, sắp xếp 

đồ đạc cho phòng của em bé cũng là một ý tưởng tuyệt vời. 

 Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 24 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không chỉ có tóc của bé phát triển mà tóc của bạn cũng có sự thay đổi đáng kể. Dù tóc bạn không mọc nhiều hơn, nhưng do sự thay đổi nội tiết 

nên việc rụng tóc của bạn chậm hơn bình thường, vì thế tóc bạn trông có vẻ dày và bóng mượt hơn. Hãy tận hưởng cảm giác được sở hữu một mái 

tóc dày, khoẻ đẹp lúc này vì sau khi sinh tóc bạn sẽ bị rụng đi rất nhiều. 

Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào của bác sĩ thì bạn cứ hãy duy trì các hoạt động theo các quy tắc an toàn sau: 

Không làm việc ngoài trời khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi và dừng lại ngay lập tức khi bạn cảm thấy đau, chóng mặt, khó thở. 

Không nên nằm ngửa và tránh các môn thể thao hay các bài tập thể dục mất nhiều sức. Bạn hãy uống nhiều nước, đảm bảo giữ ấm và làm mát 

trong từng thời kì cần thiết. 

 

tuần thai thứ 25 

Tuần này, bé đã có những thay đổi điển hình về chiều dài và thai nhi không còn gầy gò nữa, bé 

đã trở nên mập mạp vì thế những nếp nhăn trên da cũng mịn hơn và trông bé đã giống với một 

trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bé đã bắt đầu mọc nhiều tóc.  

Sự phát triển của bé 

Mặc dù là tuần thai thứ 25, nhưng tuổi chính thức của thai nhi mới được 23 tuần. Thời gian này, thai nhi có 

cân nặng khoảng 680g - 700g và chiều dài tính từ đầu đến chân đạt khoảng 34cm (chiều dài từ đầu đến 

mông khoảng 20 - 22 cm). Tuần này, bé đã có những thay đổi điển hình về chiều dài và thai nhi không còn 

gầy gò nữa, bé đã trở nên mập mạp vì thế những nếp nhăn trên da cũng mịn hơn và trông bé đã giống với 

một trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bé đã bắt đầu mọc nhiều tóc.  

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi về cơ thể 



Nếu ở tuần thai 24 đến 28, bạn tiến hành kiểm tra lượng đường trong máu thì cũng có thể làm thêm một xét nghiệm nữa để kiểm tra xem bạn có 

bị thiếu máu hay không và từ đó có chế độ bổ sung sắt với lượng phù hợp. 

Những điều cần chú ý trong việc chăm sóc sức khoẻ ở ba tháng cuối thai kỳ 

- Nên đi khám bác sĩ bao nhiều lần là đủ? 

Ở giữa tuần thai thứ 28 đến tuần thai thứ 36, bạn nên đi khám bác sĩ khoảng 2 tuần/lần. Khoảng thời gian 1 tháng trước khi sinh, bạn nên tăng 

thời lượng kiểm tra lên 1 tuần/lần. 

- Bác sĩ sẽ làm gì ở mỗi lần khám? 

- Bạn hãy theo dõi những cảm giác về thể chất và tinh thần, theo dõi bất kì biểu hiện nào xảy ra ở kì mang thai cuối cùng này. Bác sĩ cũng muốn 

biết xem bạn có bị co thắt, chảy máu âm đạo hay ra máu bất thường không, bạn bị đau đầu và có cảm thấy lo lắng hay chán nản không... Hãy nói 

cho bác sĩ biết, nếu bạn gặp phải các triệu chứng này mà chưa có cách khắc phục. 

- Bác sĩ sẽ hỏi về các chuyển động của bé và sẽ nhắc nhở bạn gọi cho họ nếu nhận thấy bé đang chuyển động ít dần. Ở một vài thời điểm, bác sĩ 

sẽ yêu cầu bạn bắt đầu đếm những chuyển động của thai nhi trong một khoảng thời gian định sẵn mỗi ngày. 

- Theo dõi cân nặng và tử cung để kiểm tra dấu hiệu các bệnh đường sinh dục, chứng viêm nhiễm đường tiết niệu và các vấn đề khác. Hãy kiểm 

tra huyết áp và các bộ phận như: mắt cá chân, tay, và dấu hiệu sưng mặt. 

- Kiểm tra nhịp tim của thai nhi và làm các kiểm tra vùng bụng dưới để đánh giá kích thước và vị trí của thai nhi. Bác sĩ sẽ đo khoảng cách từ 

xương mu đến đầu tử cung để kiểm tra xem nhịp độ tăng trưởng của bé có bình thường hay không. 

- Bác sĩ có thể sẽ kiểm tra cổ tử cung của bạn: Thường thì bác sĩ sẽ không kiểm tra khung xương chậu ở mỗi lần khám, nếu họ không có mối quan 

tâm đặc biệt ví dụ như vấn đề đẻ non. Khi bạn bị quá ngày sinh, bác sĩ sẽ kiểm tra cổ tử cung để quyết định liệu có cần hoặc khi nào thì chuyển 

phát khởi dạ. 



- Bác sĩ sẽ nói cho bạn những dấu hiệu của đẻ non và các bệnh đường sinh dục và kiểm tra lại các dấu hiệu cảnh báo khác mà bạn nên thông báo. 

Khi ngày sinh dự kiến đến gần, họ sẽ trao đổi về những dấu hiệu của việc chuyển dạ và nói cho bạn biết khi nào thì nên đến bệnh viện chờ sinh. 

- Hãy thảo luận với bác sĩ về các biện pháp tránh thai sau sinh.  

 

 
 

Những xét nghiệm cần thiết 

Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình hình của bạn mà yêu cầu các xét nghiệm: 

- Tỉ lệ tích huyết cầu, huyết cầu tố: Kiểm tra máu để phát hiện thiếu máu trong suốt 3 tháng cuối của thai kì. (Nếu bạn đã kiểm tra lượng đường 

trong máu và kết quả là bình thường, có thể không nhất thiết phải xét nghiệm lại). 



- Kiểm tra bệnh tiểu đường thai kỳ:Nếu bạn có kết quả bình thường ở giữa tuần thai thứ 24 và 28 thì coi như bạn đã làm kiểm tra. Nhưng nếu kết 

quả kiểm tra không bình thường và bạn vẫn chưa thực hiện các kiểm tra lượng đường thì bạn phải đi kiểm tra ngay lập tức. 

- Kiểm tra kháng thể Rh: Nếu bạn có kháng thể Rh âm tính, việc kiểm tra kháng thể sẽ được lặp lại (thường là vào thời gian bạn thực hiện kiểm tra 

lượng đường) và bạn sẽ được tiêm globulin miễn dịch Rh ở tuần thứ 28. Trong một số trường hợp máu của thai nhi nhiễm sang máu mẹ, thì 

globulin miễn dịch Rh sẽ bảo vệ bạn không phát triển các kháng thể mà có thể gây ra nguy cơ cho những đứa con trong tương lai. (Chú ý: nếu 

chồng bạn kiểm tra cũng có kháng thể Rh âm giống bạn thì bé cũng sẽ có kháng thể Rh âm, vì thế bạn sẽ không cần đến globulin miễn dịch Rh 

nữa). 

- Các xét nghiệm về các bệnh lây qua đường sinh dục: Nếu bạn có nguy cơ bị bệnh cao, bác sĩ sẽ xét nghiệm cổ tử cung của bạn để kiểm tra vi rút 

gây bệnh ở người như: bệnh lậu, giang mai. Đây là một ý tưởng tốt để phát hiện HIV để từ đó bạn có những thay đổi để giảm nguy cơ truyền 

bệnh cho em bé. 

- Xét nghiệm các vi khuẩn gây bệnh nhóm B:Ở khoảng giữa tuần thứ 35 đến 37, bạn sẽ được kiểm tra các vi khuẩn gây bệnh nhóm B ở âm đạo và 

trực tràng. Bạn sẽ không cần phải điều trị ngay nếu các dấu hiệu này tích cực, bởi vì ngay cả khi điều trị sớm cũng không chắc chắn rằng các vi 

khuẩn này sẽ không trở lại. Thay vào đó, bạn sẽ được điều trị bệnh này với các thuốc kháng sinh IV khi bạn đang mang thai. (Nếu đứa con trước 

của bạn nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B (GBS), bạn có thể bỏ qua kiểm tra này, bởi vì dù sao bạn cũng sẽ sinh ra kháng sinh). 

Hoạt động tuần này 

Hãy dành thời gian cho chồng: Hãy đem lại cho chồng bạn những bất ngờ lãng mạn. Bạn hãy nói hoặc viết ra những điều bạn cảm thấy yêu ở 

chồng mình, nói rằng tại sao bạn nghĩ anh ấy sẽ trở thành người cha vĩ đại, hoặc đơn giản chỉ là cầm tay nhau đi dạo. Hãy dành thời gian để kết 

nối cả tinh thần, cảm xúc và kỉ niệm- những gì đã kết nối hai người với nhau. Hãy cố gắng làm một vài thứ có ý nghĩa, khẳng định vai trò quan 

trọng của anh ấy trong cuộc đời bạn, ít nhất là 1lần/tuần. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 25 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống của bạn 

Những vấn đề về sức khoẻ 

Lúc này, bạn đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị như: tham gia các khoá học về sinh đẻ, chuẩn bị phòng, đồ dùng cho con... Tuy nhiên, th

kỳ này bạn vẫn phải tiếp tục ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Khoảng thời gian này, huyết áp của bạn tăng nhẹ, mặc dù nó có thể thấp hơn so 

với lúc trước khi bạn có thai (thông thường áp huyết giảm vào tháng thứ ba và có xu hướng xuống thấp vào khoảng tuần thứ 22-24). 

 

tuần thai thứ 26 

Giai đoạn này, bào thai đã có chu kỳ ngủ và thức một cách rõ rệt. Bạn có thể thấy một kiểu chu 

kỳ như: vào những thời điểm nhất định trong ngày, bạn sẽ thấy bé rất hiếu động trong khi ở 

những khoảng thời gian khác nó lại ngủ. 

Sự phát triển của thai nhi 

Tuần này, chiều dài của thai nhi tính từ đầu đến mông đạt khoảng 21 - 23 cm, cân nặng khoảng 900 - 910g

và bé tiếp tục mập mạp hơn; mạng lưới dây thần kinh trong tai bé đang phát triển tốt và nhạy cảm hơn 

trước rất nhiều, vì thế bé không chỉ nghe thấy giọng nói của bạn mà còn nghe thấy cả giọng của người 

đang nói chuyện với bạn. Bây giờ, bé đã hít vào và thở ra một lượng nhỏ nước ối, đây là hoạt động cần 

thiết cho sự phát triển của phổi. Những cử động thở này là bài thực hành hữu ích để chuẩn bị cho lần hít 

thở đầu tiên sau khi bé ra đời. Nếu thai nhi là bé trai thì tinh hoàn đã bắt đầu hình thành để hạ xuống 

thành bìu dái, quá trình này sẽ kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. 

Giai đoạn này, bào thai đã có chu kỳ ngủ và thức một cách rõ rệt. Bạn có thể thấy một kiểu chu kỳ như: 

vào những thời điểm nhất định trong ngày, bạn sẽ thấy bé rất hiếu động trong khi ở những khoảng thời 

gian khác nó lại ngủ. 



Tử cung của bạn ngày một to lên theo sự phát triển của thai nhi, vì thế những triệu chứng khó chịu như đau lưng, áp lực vùng chậu, chuột rút ở 

chân và đau đầu có thể xuất hiện thường xuyên. 

Bạn có biết về chứng tiền sản giật? 

Tiền sản giật là một rối loạn nghiêm trọng đặc trưng bởi huyết áp cao và việc xuất hiện chất đạm trong nước tiểu, thường xảy ra sau tuần thứ 37, 

nhưng nó có thể xảy ra sớm hơn, vì thế việc tìm hiểu những dấu hiệu cảnh báo về tình trạng này là rất quan trọng. Bạn cần gọi cho bác sĩ nếu có 

các hiện tượng sau: bị sưng phù ở mặt hoặc tích nước xung quanh mắt, sưng phù nhiều ở tay, sưng bất thường ở chân hoặc mắt cá chân, hay 

tăng cân đột ngột (nhiều hơn 2kg/tuần). Với trường hợp nghiêm trọng hơn thì có thể xuất hiện những triệu chứng khác nữa. Nếu có dấu hiện đau 

đầu dai dẳng, thay đổi thị lực (bao gồm mờ mắt, nhìn thấy những đốm đen hay ánh chớp, nhạy cảm với ánh sáng, mất thị giác tạm thời), đau dữ 

dội hoặc đau ở phía bụng trên hay nôn mửa thì bạn cũng phải báo cho bác sĩ ngay lập tức. 

Nếu bạn thấy gần đây các cơn đau nhức có vẻ giảm đi, có thể là do sự lớn lên của tử cung, nó thay đổi trung tâm của trọng lực, căng ra và làm 

suy yếu các cơ bụng của bạn. Và cũng có thể do sự co thắt ở một dây thần kinh, cũng như sự thay đổi nội tiết dẫn đến sự nới lỏng khớp và dây 

chằng. Thêm vào đó, trọng lượng của thai nhi bạn phải mang thêm sẽ gây ra áp lực cho cơ bắp và gia tăng căng thẳng cho các khớp xương. Đây là 

lí do vì sao bạn cảm thấy tình trạng này tồi tệ hơn vào cuối ngày. Đi bộ, đứng, hoặc ngồi trong một thời gian dài, cũng như cúi đầu và ngẩng đầu 

có thể làm gia tăng áp lực cho lưng. Việc tắm bằng nước ấm hay chườm chiếc khăn ấm có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng này (có một số 

trường hợp sẽ thấy thoải mái hơn với khăn mát). Cố gắng duy trì các tư thế tốt trong ngày, tránh các hoạt động yêu cầu uốn xoáy đồng thời, cử 

động thường xuyên khi bạn ngồi hoặc đứng và ngủ trong tư thế nằm nghiêng, cong một hoặc hai đầu gối với một cái gối kẹp ở giữa chân, sử dụng 

một cái gối khác (hoặc đệm) để hỗ trợ cho phần bụng của bạn. 

Kế hoạch sinh nở 

Đây là cơ hội để bạn bàn bạc với chồng và bác sĩ về cách sinh nở lý tưởng mà bạn mong muốn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, sinh đẻ không thể đoán 

trước được và bạn sẽ cần phải linh hoạt với những trường hợp khiến bạn và ê kip đỡ đẻ phải thay đổi kế hoạch. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 26 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi về cơ thể 

Bạn đang tiến gần đến với ba tháng cuối cùng của thai kì, vì thế bạn sẽ thấy xuất hiện một số triệu chứng mới như: đau lưng và thỉnh thoảng có 

thể bị co cứng bắp chân do tử cung ngày một lớn dần lên nên đã tạo áp lực lên các mạch máu - tuần hoàn máu từ chân tới tim; tạo áp lực lên các 

dây thần kinh - điều khiển từ phần thân tới chân. Co rút chân diễn ra phổ biến vào ban đêm, nhưng cũng có thể xảy ra trong suốt cả ngày. Khi 

co rút xảy ra, việc căng cơ bắp chân sẽ giúp bạn bớt đau. Duỗi thẳng chân và sau đó nhẹ nhàng bẻ bàn chân về phía ống quyển. Đi bộ vài phút 

hay xoa bóp bắp chân đôi khi cũng giúp được phần nào. 

Những triệu chứng không nên xem thường 

 

tuần thai thứ 27 

Với những cử động nhịp nhàng của bé, vào thời điểm này bạn đã có thể cảm nhận được những 

tiếng nấc cụt của bé, một hiện tượng rất phổ biến trong suốt quá trình thai nghén.  

Sự phát triển của thai nhi 

Ở tuần thai này, chiều dài tính từ đầu đến mông, bé đạt khoảng 22 - 24 cm (từ đầu đến chân đạt 32 - 34 

cm), cân nặng khoảng 900g - 1000g. Bây giờ, não của bé đã rất năng động do nhiều mô não phát triển 

hơn; phổi đã có thể vận hành đúng chức năng của mình, mặc dù vẫn còn non; bé đã có thể ngủ, thức, mở 

mắt và nhắm mắt rất đều đặn, thậm chí bé còn biết mút tay. 

Với những cử động nhịp nhàng của bé, vào thời điểm này bạn đã có thể cảm nhận được những tiếng nấc 

cụt của bé, một hiện tượng rất phổ biến trong suốt quá trình thai nghén. Mỗi lần như thế thường chỉ kéo dài 

vài phút và chúng không gây khó chịu gì cho bé cả nên bạn hãy thư giãn và tận hưởng cảm giác này. 



Trước tuần thai thứ 37, nếu bạn thấy xuất hiện các triệu chứng sau thì nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của bé cũng như của chính bạn. 

- Áp lực xương chậu (cảm giác là em bé đang bị đẩy xuống), đau thắt lưng (đặc biệt nếu nó mới xuất hiện), kinh nguyệt rối loạn, hay đau bụng 

dưới, hoặc có hơn 4 cơn co trong một giờ (thậm chí bạn không thấy đau đớn). 

- Dịch tiết ra ở âm đạo tăng lên hoặc thay đổi: nếu nó nhầy nhầy, nhiều nước hoặc có máu (thậm chí nó chỉ có màu hồng). 

- Bé di chuyển hoặc cử động kém hơn so với bình thường. 

- Bụng dưới đau nghiêm trọng hoặc mềm. 

- Đau đớn hoặc nóng khi đi tiểu, đi tiểu ít hoặc không đi tiểu. 

- Nôn mửa dữ dội hoặc liên tục, nôn mửa kèm theo đau hoặc sốt. 

- Ớn lạnh hoặc sốt cao hơn 38 độ C. Mờ mắt hoặc có đốm ở mắt. 

- Đau đầu hoặc đau đầu kèm theo chứng mờ mắt, tê lạnh. 

- Bất kì dạng sưng phù hay tích nước nào ở quanh mắt, sưng nhẹ ở ngón tay hoặc bàn tay, đột ngột sưng phù ở chân, bàn chân, mắt cá chân,  

hoặc tăng cân đột ngột (nhiều hơn khoảng 2kg/tuần). 

- Đau chân, sưng chân hoặc bị chuột rút khi bạn cong mắt cá chân hoặc đặt ngón chân về phía mũi chân, hay một chân sưng lên so với chân kia. 

- Bị thương ở bụng dưới. 

- Bị bất tỉnh, chóng mặt, tim đập nhanh, hoặc hồi hộp. Khó thở, ho ra máu, đau ngực. 

- Táo bón nghiêm trọng, đau bụng dưới hoặc táo bón kéo dài hơn 24 giờ. Ngứa dai dẳng, dữ dội. 

Hoạt động tuần này 



Nếu là lần đầu tiên làm mẹ thì bạn nên đăng ký một lớp học về cách cho con bú  

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 27 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 

 

 

 



 

GIAI ĐOẠN 3 ( TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 42 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào giai đoạn này của thai kỳ, nếu bạn bị thiếu yếu tố Rh, có thể bạn phải tiêm RhGAM. Việc tiêm RhGAM sẽ giúp bạn tránh bị cảm ứng trong 

trường hợp máu của bạn bị pha trộn với máu của thai nhi. RhGAM sẽ bảo vệ bạn chống lại tình trạng cảm ứng cho tới lúc bạn sinh con. 

Một số phụ nữ sẽ cảm thấy có cảm giác kiến bò khó chịu ở dưới chân. Nếu cảm giác này diễn ra ít và tạm thời thuyên giảm khi bạn di chuyển th

 

tuần thai thứ 28 

Ở tuần thứ 28, thai nhi nặng khoảng 1- 1,1 kg (trông như một cái bắp cải Trung Quốc)  và 

chiều dài tính từ đầu đến chân đạt khoảng 33 - 35 cm (đầu đến mông khoảng 23 - 25 cm).  

Sự phát triển của thai nhi 

 Lúc lày, thai nhi đã có thể chớp mắt và với thị lực đang phát triển, thai nhi có thể nhìn thấy ánh sáng lọc 

qua tử cung của bạn; trong não của bé hàng tỉ tế bào thần kinh đang phát triển, bề mặt não nhẵn và mặt 

não xuất hiện các rãnh nhăn cùng với các vết lõm điển hình; lông mày, lông mi của bé đã xuất hiện và tóc 

mọc dài ra; chất béo trong cơ thể bé tăng lên nên thân hình tròn trịa hơn để chuẩn bị cho cuộc sống bên 

ngoài.  

Cuộc sống của bạn 

Vào lúc này, bạn có thể sẽ đi khám thai 2 tuần/lần và từ tuần 36 trở đi, bạn sẽ chuyển sang khám hàng 

tuần. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn mà bác sĩ sẽ tiến hành các xét nghiệm: thử máu lặp lại đối 

với HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như: giang mai, bệnh lậu để chắc chắn về tình trạng sức 

khỏe của bạn trước khi sinh. 



 

 thể gọi nó là hội chứng chân bồn chồn. Không ai biết chắc chắn nguyên nhân gây ra hội chứng này, nhưng nó là hiện tượng rất bình thường ở thời 

kỳ mang thai. Lúc này, bạn hãy cố gắng duỗi hoặc matxa chân và bỏ cà phê để giảm bớt khó chịu. Hãy hỏi bác sĩ xem liệu bạn có cần bổ sung sắt 

hay không, bởi sắt đôi khi có thể giúp làm giảm hội chứng này. 

Thông tin bạn nên biết về tiền sản giật 

Tiền sản giật là một sự rối loạn phức tạp có ảnh hưởng đến 3 - 8% phụ nữ mang thai. Một sản phụ được chuẩn đoán là bị tiền sản giật nếu bị 

huyết áp cao và thấy chất đạm trong nước tiểu sau 20 tuần của thai kì. 

Ở hầu hết những phụ nữ bị tiền sản giật thì thai nhi giai đoạn cuối sẽ phát triển thành thai ngược, vì thế người mẹ cần sớm phát hiện để có chế độ 

chăm sóc phù hợp, đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con. Nếu tiền sản giật ở mức nghiêm trọng, tốt nhất là bạn nên có kế hoạch để sinh em bé sớm.  

Các triệu chứng của tiền sản giật  

 

Tiền sản giật có thể diễn ra đột ngột, vì thế bạn cần nắm được các triệu trứng này để có cách xử trí kịp thời. 

- Sưng ở mặt hoặc sưng phù quanh mắt bạn, sưng nhẹ ở tay hoặc sưng quá mức và đột ngột ở chân hoặc mắt cá chân. 

- Tăng cân nhanh chóng - hơn 1.8 kg trong một tuần. 

- Đau đầu như búa bổ. 

- Hoa mắt, mờ mắt hay mất tầm nhìn tạm thời.  

- Đau giữ dội ở phần bụng trên. 

- Buồn nôn. 

Tuy nhiên, tiền sản giật có thể xảy ra mà không hề có bất kì triệu chứng nào, đặc biệt là ở những giai đoạn đầu của thai kỳ và một số triệu chứng  

 



 

có thể sẽ giống như những khó chịu thai nghén thông thường. Vì thế, ở 3 tháng cuối của thai kỳ, bạn nên đi khám thai đều đặn để kịp thời phát 

hiện các dấu hiệu bất thường có thể xảy ra. 

Nguy cơ cao về tiền sản giật 

Tiền sản giật diễn ra phổ biến vào lần đầu tiên mang thai. Nếu lần đầu bạn mang thai mà bị tiền sản giật thì những lần mang thai sau đó cũng sẽ 

mắc phải chứng này. 

Các yếu tố khác: 

- Bị tăng huyết áp mãn tính. 

- Bị rối loạn đông máu, tiểu đường, bệnh thận hoặc một bệnh tự miễn dịch như luput (lao da).  

- Có người thân (mẹ, chị gái, bà, hoặc dì) đã bị tiền sản giật.  

- Bị béo phì (có một chỉ số BMI 30 hoặc hơn). 

- Mang thai đôi hoặc hơn.  

- Mang thai trước tuổi 20 và sau 40 tuổi. 

Cách phòng tránh 

Cách tốt nhất là bạn nên đi khám thai đều đặn và có chế độ dưỡng thai tốt. Ở mỗi lần khám, bác sĩ sẽ kiểm tra huyết áp của bạn và thử chất đạm 

trong nước tiểu để nhận biết những dấu hiệu của tiền sản giật. 

Các hoạt động của tuần này 

Hãy lên kế hoạch sinh. Thông qua bạn bè, đồng nghiệp..., bạn hãy tìm cho mình một bác sĩ sản khoa tin cậy để giúp bạn trong quá sình sinh nở. 

Ngoài ra, thời gian này bạn cũng nên lựa chọn bệnh viện để sinh bé sao cho tiện lợi nhất. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 28 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian này, thai nhi hoạt động rất linh hoạt và bạn nên dành một chút thời gian trong ngày để theo dõi những cú đá của bé. Nếu thấy các hoạt 

động này của bé giảm đi, bạn hãy đi khám để kiểm tra sức khỏe của thai nhi. 

Thời điểm này, một số thai phụ sẽ gặp các triệu chứng như: ợ nóng và táo bón, vì hoóc môn duy trì giới tính của thai kì làm giãn mô cơ trơn khắp 

cơ thể, bao gồm cả đường tiêu hóa của bạn. Sự giãn này tăng lên gấp đôi trong bụng của bạn, làm tiêu hóa chậm và có thể gây ra khí, ợ nóng, 

đặc biệt là sau khi bạn ăn nhiều, gây nên chứng táo bón. Ngoài ra, tử cung ngày một to lên góp phần gây nên bệnh trĩ khi mang bầu.  

Để ngăn ngừa chứng táo bón, bạn hãy ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn; tránh ngồi hoặc đứng duỗi chân lâu. Nếu có sử 

dụng bất kỳ một loại thuốc nào trong suốt thời kì mang thai, hoặc bị chảy máu trực tràng, bạn cần trao đổi với bác sĩ hoặc đến bệnh viện để kiểm 

tra. 

 

tuần thai thứ 29 

Thai nhi của bạn bây giờ nặng khoảng 1,2 - 1,25 kg và chiều dài tính từ đầu đến gót chân đạt 

32 - 35cm (từ đầu đến mông khoảng 24 - 26 cm). Các cơ và phổi của bé đang tiếp tục hoàn 

thiện, đầu to dần lên để tạo chỗ trống cho não đang phát triển.  

Sự phát triển của thai nhi 

Có hai điều thú vị về trọng lượng của thai nhi đã được phát hiện, đó là: thai nhi mang giới tính nam nặng 

hơn nữ và trọng lượng trẻ sơ sinh tỉ lệ thuận với số lần người mẹ mang thai hoặc số con mà người mẹ đã 

sinh. 

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng lên của thai nhi, bạn sẽ cần bổ sung nhiều chất đạm, vitamin C, axit 

folic và sắt vì xương của trẻ đang cần nhiều canxi. 3 tháng này, có khoảng 250g canxi được giữ lại trong bộ 

xương cứng cáp của bé mỗi ngày. 

Cuộc sống của bạn 



 

Có một số phụ nữ bị "hội chứng huyết áp thấp" trong suốt thời kì mang thai. Nếu việc nằm ngửa mà gây nên sự thay đổi trong nhịp tim và huyết 

áp, khiến bạn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hơi choáng khi đứng dậy thì bạn nên chuyển sang nằm nghiêng và di chuyển chậm, từ từ chuyển các 

tư thể từ ngồi, nằm và đứng dậy. 

Các hoạt động của tuần này 

Hãy làm một số việc lặt vặt cần thiết như: 

- Mua tã và bỉm; bấm móng tay; nhiệt kế; bình sữa và núm vú giả. 

- Chất tẩy quần áo thân thiện với trẻ em. 

- Bỉm và băng vệ sinh cho bạn (Bạn sẽ ra máu trong vài tuần sau khi sinh)... 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 29 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hiểu biết về việc rách màng ối 

Lớp màng bao quanh thai nhi có chứa nước ối được gọi là túi nước ối (bọc ối). Túi này thường không vỡ cho tới khi bắt đầu đau đẻ hoặc trong lúc 

đau đẻ và sinh nở. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, mà đôi khi nước ối vỡ sớm hơn bình thường trong thời kỳ mang thai. 

Các màng ối của thai nhi giúp bảo vệ thai nhi khỏi viêm nhiễm. Khi vỡ ối, nước ối sẽ rỉ ra, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm ở người mẹ và điều này có 

thể gây nguy hiểm đến thai nhi. Vì thế, khi bị vỡ nước ối, bạn cần đến bệnh viện ngay để được giúp đỡ kịp thời. 

 

tuần thai thứ 30 

Bây giờ, chiều dài từ đầu đến gót chân của thai nhi khoảng 36 - 38 cm (từ đầu đến mông 25 - 

27 cm) và nặng khoảng 1,33 - 1,35 kg.  

Sự phát triển của bé 

Lúc này có khoảng 0.87 lít nước ối bao quanh thai nhi, nhưng lượng nước ối này sẽ giảm khi thai lớn hơn và 

chiếm nhiều chỗ ở trong tử cung. 

Ở tuần thứ 30, thị lực của bé tiếp tục phát triển.  

Sự thay đổi về cơ thể bạn 

Thời gian này có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau lưng, đặc biệt nếu bạn bị khó ngủ hoặc mất ngủ. Bạn 

cũng có thể cảm thấy mình vụng về hơn bình thường, điều này là hoàn toàn dễ hiểu, vì bụng bầu ngày một 

nặng nề, gây ra sự thay đổi trọng tâm của cơ thể bạn. Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết trong cơ thể và các dây 

chằng giãn hơn, khiến khớp của bạn trở nên chùng hơn, góp phần gây mất cân bằng. Việc giãn dây chằng 

này có thể khiến chân của bạn mở rộng vĩnh viễn, cho nên bạn cần phải đầu tư những đôi giày mới có cỡ to 

hơn. 



Hoạt động của tuần này 

Bạn nên lên kế hoạch cho việc sinh nở như: chuẩn bị tài chính, tìm hiểu cách chăm sóc bé sau sinh, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà sao cho gọn gàng 

để chờ ngày bé chào đời. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu những cơn co dạ con thường xuyên diễn ra, không gây đau có thể là một dấu hiệu của cơn co dạ con trước kì hạn. Hãy gọi cho bác sĩ hoặc 

đến bệnh viện để kiểm tra khi bạn bị hơn 4 lần co dạ con/giờ, hoặc có bất kì những dấu hiệu co dạ con nào khác như: tăng dịch tiết âm đạo, thay 

đổi loại dịch tiết (nước, nhầy, máu hoặc có màu hồng, hay chỉ nhuốm máu); đau bụng; chuột rút như bị kinh nguyệt; tăng áp lực ở vùng chậu hoặc 

đau dưới lưng, nếu trước đây bạn không hề bị. 

Tuần này, ở phần nhũ hoa của bạn sẽ tiết ra một ít sữa non. Nếu vậy, hãy lót vài miếng thấm vào áo nịt ngực để quần áo không bị ướt. Nếu không 

có hiện tượng này xảy ra thì bạn cũng không phải lo lắng. Lúc này, bạn nên mặc áo nịt ngực rộng hơn để cho cơ thể được thoải mái.  

Hoạt động của tuần này 

 

tuần thai thứ 31 

Tuần này, chiều dài đo được từ đầu đến gót chân của bé đạt khoảng 39 - 40cm (từ đầu đến 

mông khoảng 27 - 28cm), trọng lượng khoảng 1,5kg - 1,6 kg.  

Sự phát triển của thai nhi 

Lúc này, thai nhi có thể xoay đầu từ bên này sang bên kia và tay, chân, cơ thể đã tròn trĩnh hơn, vì lớp mỡ 

dưới da ngày một dày lên. Bé hoạt động nhiều hơn, đặc biệt là các động tác nhào lộn có thể sẽ khiến bạn 

thức giác khi đang ngủ.  

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi cơ thể 

Thời gian này, thỉnh thoảng bạn có thể nhận thấy các cơ trong tử cung đang khít lại và những cơn co bóp 

dạ con ngẫu nhiên (các cơn co tử cung giả) xuất hiện. Thông thường sẽ kéo dài khoảng 30 giây và ít xảy ra, 

không gây đau cho bạn. 



 

Trước hết, bạn và chồng cần lựa chọn biện pháp sinh đẻ là tự nhiên hay sinh mổ để chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý khi đến ngày sinh. 

Bây giờ, bạn cần lên các danh sách vật dụng cần thiết cho việc sinh đẻ khi vào bệnh viện như: 

- Đồ ăn vặt để giữ năng lượng, hoặc kẹo cao su để giữ cho hơi thở luôn dễ chịu. 

- Tất ấm và dép. 

- Gối. 

- Một ít sách báo. 

- Quần áo ngủ và áo lót. 

- Quần áo, giày, mũ cho em bé. 

- Bình sữa và hộp sữa. 

- Bỉm. 

- Tã. 

- Băng rốn. 

- Khăn xô rửa mặt cho bé. 

- Bàn chải đánh răng, cốc uống nước... 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ở thai phụ. Để giảm bớt hiện tượng khó chịu, bạn hãy giữ cho tinh thần được thoải mái để có thể ngủ ngon giấc và nên ăn làm nhiều bữa nhỏ, ăn 

các loại thức ăn dễ tiêu hóa. 

Nếu thấy xuất hiện đau ở phía dưới lưng thì có thể đó là dấu hiệu của việc chuyển dạ (nếu trước đây không hề bị). Hãy cho bác sĩ hoặc đến ngay 

bệnh viện để khám thai, vì đây có thể là một dấu hiệu của sự co thắt sinh sớm. 

Giả sử, đó không phải là sự co thắt sinh sớm thì có thể do tử cung đang phát triển và sự thay đổi nội tiết khiến cho lưng của bạn bị đau; dạ con 

mở rộng sang trọng tâm và kéo dài ra, làm yếu các cơ bụng, thay đổi tư thế của bạn, khiến cho bạn bị căng thẳng. Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết 

trong thai kì có thê sẽ làm lỏng các khớp và dây chằng mà gắn xương chậu với cột sống của bạn, gây đau khi bạn đi bộ, đứng, ngồi trong thời gian 

dài, hoặc cuộn tròn trên giường, ra khỏi cái ghế thấp, bồn tắm, gập người hoặc nâng mọi thứ. 

 

tuần thai thứ 32 

Tuần này, thai nhi nặng khoảng 1,7 - 1,8 kg và chiều dài từ đầu đến gót chân khoảng 41 - 42 cm. 

Do thai nhi ngày một to lên nên đã chiếm rất nhiều chỗ trong tử cung.  

Sự phát triển của thai nhi 

Bây giờ, bé đã có móng chân, móng tay và các lông tơ mọc khắp cơ thể; da của bé đang trở nên mềm mại và 

nhẵn lớp mỡ dưới da dày lên để chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài. Thời điểm này, bạn sẽ tăng khoảng 0.5 

kg/tuần và khoảng 1 nửa cho thai nhi. 

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi về cơ thể 

Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của cơ thể bạn và thai nhi, lượng máu của bạn đã tăng 40 - 50% từ 

khi bạn có thai. 

Lúc này, tử cung đẩy lên gần tới cơ hoành và tích tụ ở dạ dày nên đã gây nên hiện tượng khó thở và ợ nóng 



Hoạt động của tuần này 

Hãy bắt đầu nhờ người giúp đỡ. Bạn cần lên kế hoạch nhờ những người giúp đỡ mình trong quá trình sinh nở cũng như là chăm sóc cho bé sau 

này. Bạn cần lưu ý ghi lại số điện thoại của họ để tiện cho việc liên hệ khi cần. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho 

bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi thai nhi ngày càng lớn lên thì cơ thể người mẹ sẽ có nhiều thay đổi để thích ứng với điều này. Cụ thể, trọng lượng của thai phụ tăng lên rất 

nhanh trong những tháng cuối của thai kỳ, vì thế dáng đi của bạn trở nên khệnh khạng và các động tác cũng chậm chạp hơn. Thời gian này, mọ

sinh hoạt của bạn sẽ khó khăn hơn và bạn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân về những việc mà bạn cảm thấy khó.  

 

Lúc này, bạn có thể sẽ cảm thấy đau nhức một chút, thậm chí là tê cóng ở các ngón tay, cổ tay và bàn tay. Giống như các mô khác ở cơ thể, 

những mô ở cổ tay của bạn có thể giữ được chất lỏng để tăng áp lực ở ống cổ tay. Các nơron thần kinh chạy qua ống có thể kết thúc bị bó hẹp, 

tạo ra sự tê cóng, ngứa ran, đau buốt hay nhức nhối.  

Để làm dịu những khó chịu này, bạn hãy thử đeo một cái nẹp để ổn định cổ tay, hay chống tay lên một cái gối khi bạn ngủ. Nếu công việc của b

yêu cầu các cử động tay liên tục (như đánh máy tính, làm việc trên một dây chuyền máy móc) thì hãy nhớ duỗi tay khi bạn nghỉ ngơi.  

 

tuần thai thứ 33 

Ở tuần thứ 33, thai nhi có trọng lượng khoảng 1,8 kg - 2 kg và chiều dài đo được từ đầu đến gót 

chân đạt khoảng 42 - 43 cm (từ đầu đến mông khoảng 29 - 30cm).  

Sự phát triển của thai nhi  

 

Ở tuần thứ 33, thai nhi có trọng lượng khoảng 1,8 kg - 2 kg và chiều dài đo được từ đầu đến gót chân đạt 

khoảng 42 - 43 cm (từ đầu đến mông khoảng 29 - 30cm). Bây giờ, da của bé không còn nhăn nheo như thời 

gian trước nữa; bộ xương của bé đang cứng dần lên, tuy nhiên xương sọ vẫn chưa liền và hơi mềm để thai 

nhi có thể chui ra khỏi bụng mẹ dễ dàng hơn. Xương này không liền hoàn toàn cho đến khi bé trưởng thành, 

vì thế các xương có thể phát triển trong khi não và mô khác mở rộng trong suốt thời thơ ấu của trẻ. Ngoài ra, 

áp lực khi sinh có thể sẽ khiến đầu của bé bị méo và dẹt.  

Cuộc sống của bạn  

 

Sự thay đổi về cơ thể 



Có một điều đặc biệt là, giai đoạn này nhiều thai phụ vẫn cảm thấy ham muốn tình dục, nhưng bạn cũng cần có một vài điều chỉnh cụ thể để đảm 

bảo an toàn cho thai nhi. Tuy nhiên, nếu không có các dấu hiệu nào bất thường thì bạn vẫn có thể duy trì sinh hoạt vợ chồng ở mức độ nào đó.  

 

Hoạt động của tuần này 

 

Hãy giặt quần áo và chăn gối của bé để loại bỏ các chất bẩn trong vải mà có thể gây khó chịu cho bé, rồi sắp xếp gọn gàng riêng từng loại. Lưu ý, 

bạn nên chọn loại chất tẩy dành cho trẻ sơ sinh và loại bỏ các nhãn mác, gây kích ứng cho da nhạy cảm của bé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi về cơ thể 

 

Vào tuần này, bạn sẽ lại cảm thấy mệt mỏi, dù không bằng giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Sự mệt mỏi, khó chịu này của bạn là hoàn toàn d

hiểu, vì sự mất ngủ do đi tiểu nhiều lần trong đêm và mệt mỏi gây nên. Bây giờ là thời điểm bạn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và tiết kiệm năng lư

cho ngày co thắt dạ con diễn ra. Nếu bạn đang ngồi hoặc nằm trong một khoảng thời gian lâu thì không nên đứng dậy một cách nhanh chóng, vì 

máu có thể dồn xuống chân và gây ra giảm huyết áp tạm thời, làm cho bạn cảm thấy choáng váng. 

 

Nếu bạn thấy da nổi mẩn, đỏ ngứa ở bụng và có thể là ở đùi và mông, bạn có thể gọi đây là nổi mẩn mề đay và phát ban thai kì. Điều này hoàn 

 

tuần thai thứ 34 

Bây giờ, thai nhi đã có trọng lượng khoảng 2,1 - 2,28 kg và chiều dài đo được từ đầu đến gót 

chân đạt khoảng 44 - 45cm (từ đầu đến mông khoảng 31 - 32cm). Các lớp mỡ của thai nhi đang 

ngày một dày lên nên cơ thể bé tròn trịa hơn, giúp bé có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể khi chào 

đời.  

Sự phát triển của thai nhi 

 

Điều mà chúng ta dễ nhận thấy ở tuần này là làn da của bé đã nhẵn, mịn hơn bao giờ hết. Và lúc này, hệ 

thống thần kinh trung ương, phổi của bé vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.  

Nếu trẻ được ra đời vào tuần này mà không có vấn đề gì bất thường về sức khỏe thì trẻ vẫn có thể sinh 

trưởng và phát triển bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh, trẻ cần được chăm sóc đặc biệt trong phòng dành 

cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.  

Cuộc sống của bạn 



 

toàn vô hại, nhưng sẽ gây cho thai phụ nhiều khó chịu. Nếu chứng nổi mần mề đay này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của 

bạn thì nên đến bệnh viện da liễu để được thăm khám và điều trị.  

Một vài tuần trước khi bắt đầu đau đẻ, hoặc lúc bắt đầu đau đẻ, bạn có thể nhận thấy sự thay đổi ở bụng. Khoảng cách từ rốn hoặc khớp dính đến 

đỉnh tử cung rút ngắn dần cho với lần khám trước. Hiện tượng này xảy ra khi đầu thai nhi đã tiến vào đường sinh. Sự thay đổi này thường được gọi 

là chuyển dạ. 

Tuy nhiên, bạn cũng đừng lo lắng nếu không thấy mình có hiện tượng chuyển dạ vì hiện tượng này không xảy ra với mọi phụ nữ, mọi trường hợp 

mang thai. Vì ngay trước khi bắt đầu đau đẻ hoặc trong quá trình đau đẻ mới chuyển dạ cũng là tình trạng rất phổ biến. 

Chuyển dạ là vừa có lợi lại vừa bất lợi cho bạn. Lợi là ở chỗ, khi chuyển dạ, bụng trên sẽ có nhiều khoảng trống hơn. Do đó phổi sẽ có nhiều không 

gian để phồng to, giúp cho việc thở được dễ dàng hơn. Bất lợi ở chỗ, thai nhi xuống thấp dần sẽ gây sức ép lớn hơn lên xương chậu, bàng quang 

và trực tràng, khiến bạn có cảm giác khó chịu hơn. 

 

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kiểm tra và cho biết vị trí của thai nhi: nằm trong khoang chậu hay cao hơn - nghĩa là thai nhi vẫn chưa 

tiến vào đường sinh. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ chuyển biến nhanh chóng. 

Nếu bác sĩ cho biết là thai nhi đang ở trạng thái “trôi bồng bềnh” thì có nghĩa là một phần của thai nhi vẫn còn nằm cách xa đường sinh (ống sinh 

sản). Tuy nhiên, vào thời điểm này thai nhi thường không nằm cố định ở đường sinh. Nó vẫn có thể di chuyển khỏi các ngón tay khi bác sĩ tiến 

hành khám thăm dò. 

 

Hoạt động của tuần này 

 

Hãy lên một kế hoạch khi việc co thắt dạ con có thể xảy ra, vì có thể xảy ra sự co thắt sớm hoặc có những biến chứng mà cần ở trong bệnh viện 

lâu hơn bạn mong đợi. Hãy sắp xếp ổn thỏa các công việc cần thiết như: công việc tại cơ quan, việc chăm sóc con lớn, nội trợ...  

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho 

bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ, tử cung của bạn đã hoàn toàn bị giấu bên trong xương chậu. Tử cung phình to lên đã ngăn cản các cơ quan bên trong khác, đó là nguyên 

nhân tại sao bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn và có thể bị ợ nóng và bị bệnh tiêu hóa. Nếu bạn không bị những khó chịu này thì bạn là một trong 

số ít bà bầu may mắn khi mang thai ở giai đoạn này. 

 

Vào thời điểm này, bạn thường cảm thấy một chút hồi hộp khi nghĩ tời lúc sinh bé. Bạn cũng có thể thấy sợ hãi là không biết khi nào thì bạn nên 

đến bệnh viện để chờ sinh... Do vậy, bạn đừng do dự khi trao đổi với bác sĩ về vấn đề này trong các lần khám thai trước khi sinh. Bác sĩ sẽ cho b

biết các dấu hiệu cần được theo dõi. Trong các lớp học tiền sinh sản, bạn cũng nên học cách nhận biết các dấu hiệu đau đẻ và khi nào thì nên đ

bệnh viện. 

Bạn có thể bị vỡ ối trước khi đau đẻ. Trong hầu hết các trường hợp vỡ ối, bạn sẽ thấy có một luống nước tứa ra từ âm đạo, sau đó rỉ ra đều đặn.

 

tuần thai thứ 35 

Tuần này, thai nhi nặng khoảng 2,4 - 2,5kg và chiều dài đo được từ đầu đến gót chân ước 

khoảng 44 - 45cm (từ đầu đến mông khoảng 32 - 33cm).  

Sự phát triển của thai nhi 

 

Do chiều dài và trọng lượng của bé tăng lên rất nhanh nên trong tử cung không còn nhiều chỗ trống để bé 

cuộn mình, nhào lộn nữa, tuy nhiên bé vẫn duy trì những cú đá. Lúc này, thận của bé đã phát triển hoàn 

toàn và gan có thể lọc chất thải; cơ thể thai nhi cơ bản đã hoàn thiện. Từ tuần 35 trở đi, cơ thể bé chủ yếu là 

tăng trọng lượng. 

Cuộc sống của bạn  

 

Sự thay đổi cơ thể 



Lên kế hoạch sinh 

 

Trong những tuần cuối cùng của thai kỳ, bạn nên chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho việc sinh đẻ. Trao đổi với chồng bạn để tìm ra cách tốt nhất liên 

lạc được với anh ấy trong trường hợp bạn đau đẻ. Bạn cũng có thể bảo chồng bạn cùng đi trong những lần khám thai định kỳ. 

 

Từ tuần này trở đi, bạn nên đi khám thai hàng tuần. Giữa tuần này và tuần 37, thi thoảng bác sĩ sẽ khám âm đạo và trực tràng để kiểm tra vi 

khuẩn (Khuẩn cầu nhóm B). Khuẩn cầu nhóm B thường không có hại ở người lớn, nhưng nếu bạn mắc phải sẽ có thể gây ra những biến chứng, 

ảnh hưởng đến thai nhi trong quá trình sinh nở như: viêm phổi, viêm màng não hay nhiễm trùng máu. Vì thế, thai phụ cần tiến hành các xét 

nghiệm để có biện pháp chữa trị kịp thời. Nếu bạn bị khuẩn cầu nhóm B, bạn sẽ được bác sĩ sản khoa cho uống thuốc kháng sinh trong khi co thắt 

dạ con để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho bé.  

 

 

Dinh dưỡng: Cơ thể bạn tiếp tục đòi hỏi được bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất để đáp ứng với sự phát triển của thai nhi, vì thế bạn cần duy 



trì việc ăn uống đủ dưỡng chất để cả bạn và con đều khỏe. 

 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho 

bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống của bạn 

Sự thay đổi về cơ thể 

Lúc này, thai nhi đang chiếm rất nhiều chỗ trong tử cung của bạn nên sẽ gây cho bạn một số khó chịu như ợ nóng, đi tiểu nhiều... Vì thế, bạn n

ăn làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy ít ợ nóng và dễ chịu hơn.  

 

Ngoài ra, bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn khi thai nhi bắt đầu rời xuống xương chậu. Quá trình này được gọi là sa bụng và thường xảy ra vài tuần 

trước khi co thắt dạ con diễn ra (nếu là đứa con đầu lòng của bạn). Nếu bạn đã sinh một bé rồi thì hiện tượng này sẽ không thể xảy ra trước khi 

 

tuần thai thứ 36 

Ở tuần thứ 36, thai nhi vẫn đang tiếp tục tăng trọng lượng cơ thể với tỉ lệ khoảng 28g/ngày. 

Thời điểm này, bé có cân nặng khoảng 2,7 - 2,75 kg (như một quả dưa vàng) và chiều toàn thân 

đạt khoảng 47cm (chiều dài từ đầu đến mông khoảng 33 -34 cm).  

Sự phát triển của thai nhi 

Lúc này, lông tơ xuất hiện trên da của bé bắt đầu rụng dần cùng với bã nhờn. Bã nhờn là một chất kem khá 

dày để bảo vệ da thai nhi trong khi ngâm trong nước ối chín tháng. Bã nhờn và dịch ối kết hợp với nhau tạo 

thành phân của thai nhi. 

Sự hoàn thiện của phổi và hệ hô hấp 

Một trong những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của thai nhi là sự hoàn thiện của phổi và hệ hô 

hấp. Nếu bị đẻ non, trẻ rất dễ mắc phải hội chứng suy hô hấp ngay từ khi mới sinh. Trong trường này là do 

phổi phát triển không hoàn thiện, thai nhi không có khả năng tự thở mà cần có sự hỗ trợ của máy trợ thở, 

bình ôxy. 



 

cơn co thắt dạ con bắt đầu. Khi thai nhi rời xuống xương chậu, hạ thấp xuống phía dưới có thể sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực tăng lên ở bụng dưới 

và bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn, tăng áp lực ở âm đạo. Một số thai phụ nói rằng, cảm giác này giống như họ đang mang một quả bóng gỗ giữa hai 

chân. 

Bây giờ, bạn có thể sẽ gặp phải những cơn co bóp dạ con giả xuất hiện thường xuyên hơn. Bạn hãy theo dõi các cơn co bóp dạ con này để trao đổi 

với bác sĩ khi có các dấu hiệu chuyển dạ xảy ra.  

Như một qui tắc chung, nếu thai kì đã đủ tháng, không có phức tạp gì và nước ối chưa vỡ, thai sẽ có thể phải đợi cho đến khi bạn có các biến 

chứng kéo dài khoảng một phút/lần, xảy ra năm phút/lần/giờ. Tuy nhiên, khi bạn thấy các dấu hiệu như: giảm hoạt động của thai, âm đạo đang rỉ 

nước ối, hoặc nếu bạn có bất kì sự chảy máu âm đạo, sốt, đau đầu như búa bổ, đau bụng liên tục hay thay đổi thị lực thì bạn hãy nên đến bệnh 

viện để được bác sĩ sản khoa thăm khám. 

Các giai đoạn co thắt dạ con 

 

Đối với các bà mẹ sinh con lần đầu tiên, cơn co thắt dạ con có thể kéo dài trung bình 15 giờ hoặc hơn. (Đối với phụ nữ sinh con lần thứ hai, trung 

bình sẽ mất khoảng 8 giờ). Quá trình co thắt dạ con và sinh được chia làm 3 giai đoạn chính.  

 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 1 bắt đầu khi bạn có biến chứng mà làm giãn, mở cổ tử cung và kết thúc khi cổ tử cung hoàn toàn giãn ra. Giai đoạn này được chia 

thành hai thời kì, co bóp dạ con sớm và tích cực. 

Tuy nhiên, không dễ để xác định chính xác khi nào cơn co thắt dạ con sớm bắt đầu, vì các biến chứng co thắt dạ con sớm đôi khi khó phân biệt với 

những biến chứng giả không hiệu quả mà bạn có thể đã cảm nhận được. 

Khi cổ tử cung mở từ 8 - 10 cm được gọi là giai đoạn chuyển dạ, vì nó đánh dấu sự chuyển tiếp sang giai đoạn 2 của cơn co thắt dạ con. Đây là lúc 

mạnh mẽ nhất của thời kì đầu tiên với các cơn co thường xuyên mạnh, xảy ra cách nhau 2 đến 3 phút và kéo dài một phút hoặc hơn. 



 

Giai đoạn 2 

Khi cổ tử cung hoàn toàn mở. Đây là giai đoạn cơn co thắt thúc mạnh và có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. (Có thể nhanh hơn, nếu bạn là 

người đã từng sinh). 

Với mỗi lần thúc, đầu của bé sẽ tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi ra ngoài. Sau khi đầu ra ngoài, bác sĩ sẽ hút mũi, miệng của bé và cảm thấy 

quanh cổ bé đầy dây rốn. Đầu bé khi đó xoay sang một bên, bên trong khi vai xoay vào trong xương chậu để tìm vị trí thoát ra. Với cơn co tiếp 

theo, bạn sẽ được huấn luyện để đẩy vai và phần còn lại của cơ thể bé ra. 

Lúc này, bạn có thể cảm thấy một loạt cảm xúc như: sợ hãi, tự hào, hoài nghi, kích động và trên hết là cảm giác khuây khỏa, thoải mái. Có thể bạn 

sẽ bị kiệt sức, bạn cũng có thể cảm thấy tổn hao sức lực.  

 

Giai đoạn 3 

Giai đoạn cuối cùng của cơn co thắt dạ con. Nó bắt đầu ngay sau khi sinh con và kết thúc với việc ra nhau thai. Nhìn chung, ở giai đoạn 3 tương 

đối nhẹ nhàng với bà mẹ. 

 

Hoạt động của tuần này 

 

Trong suốt tháng cuối cùng của thai kì, bạn không nên đi máy bay hoặc tham gia bất kì chuyến du lịch xa nào, vì bạn có thể sẽ bị co thắt dạ con 

bất kì thời gian nào.  

Hãy tạo ra một hệ thống thông tin như: lên danh sách tên và số điện thoại, email của người thân, bạn bè để báo tin khi bé được sinh ra. Khi biết 

tin vui này, mọi người có thể sẽ lan tin cho nhau biết về cuộc đẻ của bạn. 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống của bạn  

 

Sự thay đổi cơ thể 

 

Bây giờ, các cơn co thắt có thể đến thường xuyên và có thể kéo dài hơn, gây khó chịu cho bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy sự gia tăng dịch tiết âm 

đạo. Tuy nhiên, nếu bạn thấy một số biểu hiện như ra máu, hoặc chất nhầy nhuốm một lượng nhỏ của máu thì có thể cơn đau đẻ của bạn sẽ diễn 

ra trong vài ngày tới hoặc ngắn hơn. Nếu bạn bị chảy máu nhiều hơn thì hãy gọi người thân đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Nếu có thể, lúc này 

bạn hãy thư giãn, tạo cho tinh thần được thoải mái, vì sau khi sinh bạn sẽ phải vất vả để chăm bé nên ít có thời gian để nghỉ ngơi. 

 

tuần thai thứ 37 

Tuần này, bé có trọng lượng khoảng 2,9 - 2,95 kg, chiều dài toàn thân khoảng 47 cm (từ đầu đến 

mông khoảng 35 cm).  

Sự phát triển của thai nhi 

 

Mặc dù ngày dự sinh của bạn vẫn còn ba tuần nữa, nhưng ở tuần này thai nhi đã phát triển hoàn chỉnh. Điều 

này đồng nghĩa với việc bé đã sẵn sàng chào đời. Bây giờ, phổi của bé đã hoàn chỉnh và sẵn sàng thích ứng 

với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Thời điểm này, thai nhi vẫn tiếp tục tăng cân và phát triển trong ba tuần 

cuối của quá trình mang thai. 

 

Khoảng thời gian này, đầu thai nhi thường hướng xuống hõm xương chậu trước. Tuy nhiên, có tới 3% các 

trường hợp mang thai mà phần chân hoặc phần mông của thai nhi xuống hõm xương chậu trước. Hiện tượng 

này gọi là thai ngược. 



Tuần này, bạn vẫn phải tiếp tục theo dõi các chuyển động của bé. Nếu thấy các hoạt động của bé giảm đi thì ngay lập tức bạn phải vào viện để 

khám và có các biện pháp xử lý kịp thời khi có vấn đề bất thường xảy ra với bé.  Thời điểm này, trong giấc ngủ, bạn có thể sẽ gặp phải những giấc 

mơ về cơn đau đẻ sắp xảy ra với mình.  

 

Các dấu hiệu của cơn co thắt đau đẻ 

 

Không có cách nào để đoán trước khi nào cơn đau đẻ của bạn sẽ bắt đầu. Nhưng, cơ thể bạn đã thực sự bắt đầu "chuẩn bị" cho cơn đau đẻ trước 

một tháng khi sinh. 

Trước khi cơn đau đẻ bắt đầu 

- Nếu đây là lần mang thai đầu tiên, bạn có thể cảm nhận được sự sa bụng trước vài tuần khi cơn đau đẻ bắt đầu. Cảm giác này giống như em bé 

của bạn rơi tọt vào xương chậu và bạn sẽ thấy nặng nề trong xương chậu. Tuy nhiên, thời gian này dưới lồng ngực của bạn áp lực sẽ giảm đi, vì 

thế bạn có thể sẽ dễ thở hơn. 

- Một số dấu hiệu của cơn đau đẻ: Các cơn đau đẻ thường xuyên và dữ dội hơn có thể là dấu hiệu tiền đau đẻ. Đây là giai đoạn được thiết lập cho 

cơn đau đẻ thật sự diễn ra. Tuy nhiên, một số phụ nữ lại trải qua cảm giác chuột rút và như khi có kinh nguyệt. 

- Chất nhờn ở âm đạo được tiết ra nhiều hơn. Sự tiết chất nhờn là số lượng nhỏ của chất nhờn dày đặc, chặn các kênh của cổ tử cung dẫn đến tử 

cung của bạn. Các chất nhờn này có thể ra hết trong một lần, hoặc tiết ra từ từ trong vài ngày. Các chất nhờn có thể bị nhuốm màu máu (có thể là 

màu nâu, hồng hoặc đỏ). Trường hợp này được gọi là "biểu hiện đẫm máu". 

- Vỡ nước ối. Hầu hết phụ nữ bắt đầu có cơn co thắt đều đặn trước khi vỡ nước ối xảy ra, nhưng trong một số trường hợp thì nước ối lại bị vỡ 

trước các cơn co thắt. Nếu hiện tượng vỡ ối xảy ra thì cơn đau đẻ sẽ thường diễn ra ngay sau đó. (Nếu cơn co thắt không bắt đầu ngay, bạn sẽ bị 

giục đẻ) Cho dù nước ối ra ồ ạt hay chảy nhỏ giọt, bạn cũng nên nhập viện ngay để được bác sĩ trợ giúp kịp thời. 

Đau đẻ giả và đau đẻ thật 



Đôi khi, chúng ta khó có thể phân biệt rạch ròi các cơn đau đẻ giả, đau đẻ thật. Tuy nhiên, đau đẻ giả là không thể đoán trước được. Chúng đến 

theo đợt, không đều đặn, về sau chúng diễn ra đều đặn và ngắn hơn, mạnh mẽ hơn và kéo dài hơn. 

Với cơn co thắt giả, cơn đau từ co bóp dạ con có thể tập trung ở bụng dưới. Những co thắt giả có thể giảm dần khi bạn bắt đầu hoặc ngừng một 

hoạt động nào đó, thậm chí là bạn thay đổi vị trí. Với con đau đẻ thật, bạn có thể cảm thấy cơn đau bắt đầu ở lưng dưới và cuộn quanh bụng dưới. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 37 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của tuần này 

 

Hãy bắt đầu đọc sách về chăm sóc trẻ. Nếu bạn chưa đọc thì bây giờ là thời gian thích hợp để chuyển sang đọc sách về nuôi dưỡng và chăm sóc 

bé.  

Ngoài ra, bạn hãy sử dụng thời gian này để chuẩn bị đồ sơ sinh và các vật dụng cần thiết khác, bởi bạn không thể đi ra ngoài sau khi sinh. Hãy 

 

tuần thai thứ 38 

Vào thời điểm này, thai nhi đã thực sự có da có thịt, vì trọng lượng của bé đã đạt khoảng từ 3 - 

3,1 kg và tổng chiều dài của bé khoảng 46 - 47 cm (tính từ đầu đến mông khoảng 34 - 35 cm).  

Sự phát triển của thai nhi 

 

Lúc này, bé có thể nắm tay chặt, bạn sẽ có thể thử bằng cách nắm tay bé trong lần đầu tiên khi bé chào đời. 

Ở tuần này, các cơ quan trong cơ thể bé đã hoàn thiện và sẵn sàng cho cuộc sống bên ngoài tử cung. 

Cuộc sống của bạn   

 

Sự thay đổi cơ thể 

 

Những tuần cuối này, bạn bị phù nề ở chân và mắt cá chân là bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn thấy phù 

nhiều và đột ngột ở chân, mắt cá chân, phù nhẹ hơn ở tay; có bất kì sự sưng phù nào ở mặt hoặc sưng húp 

quanh vùng mắt; tăng cân đột ngột; bị đau đầu khủng khiếp và dai dẳng; có những thay đổi về thị giác (như 

hoa mắt, chóng mặt hay mất thị lực tạm thời); đau bụng dưới khủng khiếp hoặc dễ xúc động, buồn nôn thì 

nên đến bệnh viện để được trợ giúp kịp thời, vì đây là những triệu chứng của tình trạng tiền sản giật.  



chợp mắt, đọc sách và dành thời gian rảnh rỗi với chồng bạn khi có thể, vì sau khi sinh bé, bạn sẽ rất bận rộn nên ít có thời gian để quan tâm, 

chăm sóca đến chồng. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ, nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho 

bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé trong bụng mẹ giai đoạn này 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở mỗi lần khám thai hàng tuần, bác sĩ sẽ làm một xét nghiệm bụng dưới của bạn để kiểm tra vị trí và sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ cũng có thể 

làm một cuộc kiểm tra nội khoa để xem cổ tử cung của bạn đã bắt đầu mềm, mỏng và mở ra chưa. Nhưng, ngay cả khi biết rõ những thông tin 

này, bác sĩ cũng chẳng có cách nào để dự đoán chính xác thời điểm bé ra đời. Nếu bạn đã quá ngày sinh dự kiến, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn kiểm tra 

bào thai sau tuần thứ 40 để chắc chắn việc tiếp tục mang thai là an toàn. Nếu bạn không tự sinh được, phần lớn các bác sĩ sẽ cho chuyển phát 

khởi dạ khi bạn ở khoảng giữa tuần thứ nhất và thứ hai sau ngày sinh dự kiến - hoặc sớm hơn. 

 

Trong khi chờ đợi, điều quan trọng là bạn phải tiếp tục chú ý đến những cử động của thai nhi và nói cho bác sĩ biết ngay lập tức nếu chúng có vẻ 

suy yếu đi. Bé cũng nên duy trì hoạt động cho đến khi sinh ra và sự hoạt động chậm lại đáng kể có thể là dấu hiệu của các vấn đề. Bạn cũng nên 

gọi cho bác sĩ nếu thấy mình bị vỡ nước ối. Màng nước ối vỡ trước khi bắt đầu sinh đẻ vào khoảng 8% của giai đoạn mang thai. Thỉnh thoảng có 

 

tuần thai thứ 39 

Ở tuần này, chiều dài toàn cơ thể của bé đạt khoảng 47 - 48 cm (chiều dài từ đầu đến mông 

khoảng 35 - 36 cm) và bé nặng khoảng 3,25 kg (bằng trọng lượng một quả dưa hấu nhỏ).  

Sự phát triển của bé 

Lúc này, thai nhi tiếp tục bồi đắp thêm các lớp mỡ để giúp kiểm soát nhiệt độ cơ thể sau khi sinh. Thông 

thường, bé trai sẽ nặng hơn bé gái. Bây giờ, các lớp da bên ngoài đang bong ra và bên dưới là lớp da non 

được hình thành.  

Cuộc sống của bạn 

 

Những điều cần lưu ý 



một lượng nước thải lớn phun ra, nhưng đôi khi lại chỉ là lượng nhỏ hoặc rò rỉ chậm. (Đừng cố gắng chuẩn đoán cho chính mình. Hãy gọi bác sĩ 

ngay cả khi bạn chỉ nghi ngờ là mình bị rò rỉ nước ối). Nếu bạn vỡ nước ối và không xuất hiện các cơn co thì bạn sẽ được chuyển phát khởi dạ. 

Những thay đổi về cơ thể sau sinh 

Dù cho việc sinh đẻ có nhanh chóng và dễ dàng, nhưng bạn cũng sẽ mất thời gian để lấy lại vóc dáng như cũ. Việc này có lẽ là rất khó, nhưng hãy 

cố nhớ rằng đã mất 9 tháng bạn mới trở thành như bây giờ, vì thế bạn sẽ không thể hồi phục như trước được - về mặt tinh thần hoặc thể chất một 

cách chốc lát. 

Bạn mong đợi gì từ cơ thể bạn? 

- Bạn sẽ bắt đầu giảm cân ngay. Trong khi bạn có thể sẽ không tìm lại được số cân như lúc trước khi mang thai, hầu hết mọi người đều giảm 

khoảng 6 kg sau khi sinh một em bé khoảng 3 - 4kg và mất khoảng vài kg cho nước ối và nhau thai. Mặc dù sẽ mất thời gian để bạn có thể lấy lại 

được vóc dáng trước khi mang thai, bụng của thai phụ có thể tích nước lâu, mãi cho đến cuối tuần đầu tiên sau sinh, bạn có lẽ sẽ giảm khoảng 2kg 

nước. 

- Bạn sẽ đào thải máu chảy từ tử cung. Sau khi bạn sinh em bé, các tế bào lót tử cung của bạn sẽ bắt đầu bong ra. Kết quả của sự đào thải này là 

sự chảy máu tử cung sau khi mang thai trong vài tuần. Đầu tiên, sự đào thải này sẽ có lẫn máu, nên nó có màu đỏ tươi và gần giống với kinh 

nguyệt. Sau đó, màu sắc của nó phai dần và cuối cùng  nó phai thành màu trắng hoặc vàng trước khi dừng lại. 

- Cảm xúc của bạn dần ổn định. Trong 1 - 2 tuần đầu sau sinh, rất nhiều người mẹ trải qua tình trạng trầm cảm nhẹ. Bạn có thể thấy mình buồn 

rầu và hay khóc, mệt mỏi, mất ngủ, hoặc cảm thấy lo lắng. Hứng thú ăn uống của bạn có thể thay đổi, bạn có thể muốn ăn nhiều hơn hoặc ít hơn 

trước. Tin vui là những biến động thuộc về tâm lí này thường sẽ nhanh chóng trôi qua trong 2 - 3 tuần. 

Hãy gọi cho bác sĩ nếu: 

- Bạn có dấu hiệu chảy máu bất thường ở âm đạo, như ướt đẫm nhiều hơn 1 băng vệ sinh trong một giờ, thải ra một cục máu đông lớn hơn quả 

bóng golf, hoặc chảy máu đỏ tươi nhiều hơn 4 ngày sau khi sinh. Bạn có thể bị băng huyết sau sinh. (Chú ý: hãy gọi cấp cứu 115 nếu bạn bị mất 

máu nhiều hoặc nếu có bất kỳ dấu hiệu bị sốc nào như choáng đầu, nhịp tim nhanh hoặc dồn dập, thở gấp hoặc hổn hển, da vã mồ hôi, bồn chồn 

hoặc mê man). 



- Bạn có những dấu hiệu nhiễm trùng, bao gồm sốt, đau bụng dưới hoặc chảy mồ hôi (dấu hiệu nội mạc tử cung), đi tiểu khó khăn, đau đớn, nước 

tiểu đục hoặc lẫn máu (dấu hiệu của tử cung bị nhiễm trùng), tấy đỏ, đau, thải, sưng phù quanh mép của vết thương (vết rạch, rách), đau đớn, 

sốt, ớn lạnh, đau nhức hay mệt mỏi, và có thể bị đau đầu (dấu hiệu viêm vú, nhiễm trùng vú). 

- Bạn có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, ví dụ như bạn không thể ngủ ngay cả khi bé đã ngủ, có những suy nghĩ tiêu cực về đứa con của mình, khóc 

cả ngày liên tiếp, hoặc bị lên cơn hoảng loạn. 

Làm thế nào để hồi phục nhanh hơn? 

- Dành nhiều thời gian nghỉ ngơi khi có thể và cố gắng ngủ khi bé ngủ. Việc này có thể khó để làm theo, đặc biệt là duy trì trong suốt cả ngày 

nhưng nó thực sự có thể giúp bạn. 

- Hạn chế khách và thời gian để tiếp đãi họ. Bạn có thể tắt điện thoại và đặt một thông báo trên cửa “Chúng tôi đang ngủ”. 

- Thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng. 

- Uống nước trái cây. Tránh uống cà phê, rượu và nước ngọt. 

- Chấp nhận tất cả những đề nghị giúp đỡ trong việc nấu nướng, giặt giũ, trông con và các việc vặt tương tự như thế. Nếu bạn không nhận được 

đề nghị hãy yêu cầu sự giúp đỡ. Điều này không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi tin những người bạn và người thân trong gia đình sẽ luôn sẵn sàng 

giúp đỡ khi bạn yêu cầu. Nếu bạn không thể có một sự giúp đỡ miễn phí, hãy xem xét việc thuê một người giúp việc. 

- Đừng cô lập bản thân. Nói chuyện với bạn bè, người thân và những bà mẹ trẻ khác về kinh nghiệm sinh đẻ và cách vượt qua những khó khăn 

trong cuộc sống với một đứa bé mới sinh. 

Hoạt động tuần này 

Bạn đã chuẩn bị những chiếc áo ngực dành cho bà mẹ cho con bú chưa? Hãy chuẩn bị sẵn sàng để mang theo vào viện, vì chúng sẽ giúp việc cho 

con bú của bạn thoải mái và dễ dàng hơn. Và nhớ rằng vú của bạn sẽ to hơn so với thời kì trước khi mang thai khoảng 1 - 2 cỡ khi bạn cho con bú. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 39 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau nhiều tháng mong đợi, ngày sinh đã đến, nhưng bạn vẫn đang trong thời kỳ mang thai. Đó là điều khó chịu, nhưng lại khá phổ biến, ở trường 

hợp đó bạn phải biết chấp nhận. Có lẽ sẽ không muộn như bạn nghĩ đâu, đặc biệt nếu bạn chỉ tin cậy duy nhất vào cách tính ngày sinh từ ngày 

cuối của chu kỳ kinh nguyệt, bởi vì thỉnh thoảng phụ nữ rụng trứng muộn hơn dự đoán. Ngay cả khi ngày đó đáng tin cậy thì một số phụ nữ vẫn 

kéo dài thời gian mang thai mà không có lý do rõ ràng. 

 

Bạn vẫn có 2 tuần trước khi được gọi là sinh thai già tháng. Nhưng để chắc chắn rằng con bạn vẫn đang khoẻ mạnh, bác sĩ sẽ sắp xếp khám để 

kiểm tra tình hình của bé nếu bạn vẫn chưa sinh.  

 

tuần thai thứ 40 

Thật khó để nói chắc chắn con của bạn sẽ to như thế nào, nhưng cân nặng trung bình của trẻ sơ 

sinh vào khoảng 3,4 kg (tương đương một quả bí ngô nhỏ) và tổng chiều dài đạt khoảng 48 cm.  

Sự phát triển của bé 

 

Lúc này, xương sọ của bé vẫn chưa hoàn toàn khép kín, điều đó cho phép chúng có thể gối lên nhau một 

chút nếu sọ cần phải khít lại trong quá trình sinh. Cái gọi là “cho vào khuôn” là nguyên nhân mà đầu của bé 

bị nhọn sau khi sinh. Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm vì điều này hoàn toàn bình thường và chỉ là tạm thời thôi. 

Cuộc sống của bạn 

 

Nếu bạn đã quá ngày sinh dự kiến 



 

Bạn có thể có một hồ sơ lý sinh, bao gồm một siêu âm để xem xét những cử động tổng thể, nhịp thở của bé, (cử động của cơ ngực và cơ hoành) 

và sức khoẻ của các cơ (bé xoè và nắm tay hay duỗi chân ra rồi co lại), cũng như lượng nước ối bao quanh bé (bởi vì đó là sự phản ánh về việc 

nhau thai đang hỗ trợ bé như thế nào).  

 

Việc theo dõi nhịp tim của thai nhi (được gọi là bài kiểm tra đo sức khoẻ thai nhi (NST) cũng sẽ được tiến hành - như là một phần của hồ sơ lý 

sinh. Hoặc, bạn có thể phải tiến hành cả việc đo sức khoẻ thai nhi và siêu âm để đánh giá lượng nước ối.  

 

Nếu việc kiểm tra sức khoẻ của bé không làm bạn yên tâm, như mực nước ối quá thấp, chẳng hạn bạn sẽ được khởi phát chuyển dạ. Nếu có vấn 

đề nghiêm trọng, khẩn cấp, bạn có thể phải mổ ngay lập tức.  

 

Bác sĩ có thể kiểm tra cổ tử cung của bạn. Vị trí của nó, mềm ra sao, mỏng đi và mở rộng như thế nào có thể ảnh hưởng đến việc kết luận sẽ sinh 

khi nào và như thế nào. Nếu bạn không tự sinh được, bạn sẽ được khởi phát chuyển dạ, thông thường vào khoảng giữa tuần thứ 41 và 42. 

 

Tìm hiểu về “khởi phát chuyển dạ” 

 

Khởi phát chuyển dạ là gì? 

 

Nếu bạn không thể tự sinh được, bác sĩ có thể sử dụng can thiệp y học và kỹ thuật nhất định để giúp tạo ra các cơn co. Họ sẽ làm điều này khi 



nguy cơ tiếp tục duy trì thai kì cao hơn nguy cơ bị cảm ứng. Hầu hết các bác sĩ sẽ cho phép khởi phát chuyển dạ, nếu bạn vẫn còn mang thai giữa 

khoảng một, hai tuần sau ngày sinh dự kiến. Bởi vì, nhau thai có thể trở nên ít hiệu quả trong việc cung cấp dinh dưỡng vào tuần thứ 42 và những 

rắc rối nghiêm trọng khác rất có khả năng xảy ra khi bạn đã quá ngày sinh dự kiến. 

Khởi phát chuyển dạ như thế nào? 

Có nhiều phương pháp khác nhau và phương pháp mà bác sĩ dùng sẽ phụ thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn - phần nào đó sẽ căn cứ vào điều 

kiện của cổ tử cung (liệu nó đã chín muồi chưa) và sự khẩn cấp của việc khởi phát chuyển dạ. 

 

 

Nếu bạn cần phải được khởi phát chuyển dạ, nhưng cổ tử cung của bạn vẫn chưa mở rộng hoặc mỏng đi, bạn sẽ phải nhập viện và bác sĩ có khả 

năng sẽ bắt đầu khởi phát chuyển dạ bằng cách tiêm hoóc môn prostaglandins vào âm đạo của bạn. Loại hoóc môn này giúp co bóp cổ tử cung và 

cũng có thể kích thích những cơn co để bạn có thể bắt đầu đẻ. 



 

Nếu hoóc môn không giúp bạn sinh được, bác sĩ sẽ kê một loại thuốc có tên là Pitocin (hay oxytocin). Loại này sẽ được tiêm liều IV và thường bắt 

đầu quá trình sinh hoặc tăng cường cơn co mà bạn đang có (Nếu cổ tử cung của bạn đã chín muồi để bắt đầu, họ sẽ tiến hành tiêm Pitocin ngay). 

 

Có phương pháp kích thích sinh nào mà bạn có thể tự làm được không? 

 

Chưa có kiểm nghiệm nào chứng minh có phương pháp phù hợp cho bạn tự làm mà vừa an toàn và hiệu quả cả, thế nên đừng thử bất kỳ phương 

pháp nào mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ nhé. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể tham khảo. 

• Quan hệ tình dục: Tinh dịch có chứa prostaglandins và tình trạng “cực khoái”  khi quan hệ có thể kích thích một số cơn co. Một số nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, việc quan hệ tình dục vào thời kỳ này có thể làm giảm nhu cầu cho việc khởi phát chuyển dạ, nhưng một số khác đã cho thấy nó 

không có hiệu quả vào việc kích thích sinh. 

•  Kích thích ở đầu vú: Việc kích thích núm vú giải phóng oxytocin, và có thể giúp chuyển dạ, nhưng cần nghiên cứu nhiều hơn nữa để xác định 

tính an toàn và hiệu quả của phương pháp này. Bởi vì nó có thể kích thích quá mạnh đến tử cung của bạn, những cơn co của bạn và phản ứng của 

bé đối với chúng cần được theo dõi, vì thế đừng thử phương pháp này ở nhà. 

• Thầu dầu là một loại thuốc nhuận tràng và kích thích ruột mạnh có thể gây ra một số cơn co. Không có bằng chứng rõ ràng rằng nó sẽ giúp khởi 

phát chuyển dạ mặc dù rất nhiều phụ nữ có thể chứng thực cho các tác dụng khó chịu của nó! 

• Phương thuốc thảo dược: Một loạt các loại thảo dược được quảng cáo là có hữu ích cho việc khởi phát chuyển dạ. Nhưng một số lại rất nguy 

hiểm, vì chúng có thể gây co thắt kéo dài hay quá mạnh và không an toàn cho bé vì các lý do khác. Đối với những loại khác, sự an toàn và hiệu 

quả vẫn chưa được xác định. 

 

Hoạt động tuần này 

 

Các hoạt động nên chậm lại và thư giãn. Hãy thuê vài bộ phim về xem hay đọc một cuốn tiểu thuyết, bận rộn với một chồng tạp chí hoặc một 



chiếc CD mới, hãy tranh thủ chợp mắt bất cứ khi nào bạn có thể. Bạn đang ở trong khoảng thời gian thoải mái cuối cùng và bạn đáng được hưởng 

khoảng thời gian nghỉ ngơi này, vì sau khi sinh bé bạn sẽ rất bận rộn và mệt mỏi. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 40 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đa số các bác sĩ sẽ không để bạn chờ quá 2 tuần sau ngày sinh dự kiến, bởi vì điều đó làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả bạn và bé. Tuy nhiên, 

có khoảng 5 - 6% phụ nữ bị kéo dài thai kỳ khoảng 3 tuần hoặc nhiều hơn so với ngày sinh dự kiến. Các em bé được sinh vào tuần thứ 42 và 

muộn hơn, da sẽ bị khô, nứt nẻ, tróc và nhăn nheo; móng tay móng chân dài, lông và tóc mọc rậm. Nó có ít bã nhờn bao quanh cơ thể. Đứa trẻ

trông thiếu dinh dưỡng, lớp mỡ dưới da mỏng. Việc kéo dài này cũng có thế tăng khả năng phát triển các viêm nhiễm trong tử cung của bạn mà có 

thể gây nguy hiểm cho bé, hoặc dẫn đến thai chết khi sinh.  

 

Cuộc sống của bạn  

 

Thật khó để không lo lắng khi ngày sinh dự kiến đã đến và qua đi nhưng bạn vẫn còn đang bụng mang dạ chửa. Bạn cũng đừng có buồn phiền và 

lo lắng một cách thái quá. Nếu thuận lợi thì bạn sẽ sinh bé vào tuần này và nếu bạn vẫn chưa sinh, bạn sẽ được khởi phát chuyển dạ trước tuần 

 

tuần thai thứ 41 

Lúc này, tổng chiều dài của bé đạt khoảng 51 cm và trọng lượng khoảng 3,5 - 3,7 kg. Dù có 

thoải mái nhưng bé không thể ở mãi trong bụng mẹ được.  

Sự phát triển của bé 

 

Vì sự an toàn của bé, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn phải khởi phát chuyển dạ nếu bé vẫn không được sinh trong 

tuần tới và có thể là sớm hơn nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.  

Quá trình sinh trưởng và phát triển của thai nhi trong tử cung dựa vào hai chức năng quan trọng của nhau 

thai là cung cấp ôxi và chất dinh dưỡng. Thai nhi sẽ tiếp tục dựa vào hai chức năng này của nhau thai để 

sinh trưởng và phát triển trong tử cung khi quá ngày sinh. 

 

Khi thai quá ngày, nhau thai có thể không cung cấp đủ ôxi và các dưỡng chất thiết yếu mà đứa trẻ cần để 

tiếp tục sinh trưởng và phát triển, thai nhi có thể bị mất chất dinh dưỡng. Khi đó, nó được gọi là thai già 

tháng. 



thứ 42, hoặc sớm hơn nếu bạn hoặc bé có bất cứ vấn đề gì.Những phương pháp bác sĩ dùng để khởi phát chuyển dạ sẽ phụ thuộc vào tình trạng 

cổ tử cung của bạn. Nếu cổ tử cung vẫn chưa bắt đầu mềm ra, mỏng đi hoặc mở ra, điều đó được xem là chưa chín muồi, hoặc vẫn chưa sẵn sàng 

để sinh. Trong trường hợp đó, bác sĩ sẽ dùng hoóc môn hoặc là phương pháp y tế để làm cho cổ tử cung của bạn chín muồi trước khi khởi phát. 

Thỉnh thoảng những việc này cũng kết thúc việc khởi phát chuyển dạ của bạn. Tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn, các thủ tục có thể bao 

gồm việc bóc và làm rách các lớp màng, hoặc dùng thuốc như oxytocin (Pitocin) để tạo các cơn co. Nếu những phương pháp này và những phương 

pháp khác nữa không có hiệu quả, bạn sẽ phải tiến hành mổ đẻ.Trong lúc đó, nếu những cử động của bé giảm đi hoặc có chất dịch bị chảy ra ở 

âm đạo thì bạn nên nói rõ với bác sĩ để được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. 

Lưu ý: Tuy còn trong bụng mẹ nhưng sự phát triển của mỗi thai nhi đều có những khác biệt. Thông tin về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 40 

chúng tôi đưa trên đây nhằm cung cấp cho bạn những hiểu biết chung nhất về sự phát triển của các bé giai đoạn này.  
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THỜI TRANG – ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THỰC PHẨM & DINH DƯỠNG  

HÀ NỘI 

 

Siêu thị HelloBaby số 132 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy 

Điện thoại : 04 62 813 884 / 04 63 267 879 

 

HelloBaby số 67 Thợ Nhuộm ( Nằm ngay ngã tư Thợ Nhuộm và Hai Bà Trưng ) 

Điện thoại : 04 22 080 080 / 09 62 080 080 

 

HelloBaby tầng 2 TTTM Savico Megamall số 7 -9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 

Điện thoại: 04 6 252 22 66 

TP HỒ CHÍ MINH 
 

Hello Baby số 293 đường 3/2, P10, Q10, TP HCM 

Điện thoại: 08 22 080 080/ 09 15 02 55 20 

 


