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SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI NHI GIAI ĐOẠN CUỐI KỲ

Tuần 28: 
Bé đã đạt trọng lượng 1,1kg và dài hơn 38cm. 
Cơ và phổi của bé đang tiếp tục hoàn thiện, 
đầu ngày một lớn hơn cho bộ não phát triển. 
Bé có thể mở mắt, chớp mắt.

Tuần 30: 
Bé dài hơn 40cm, nặng khoảng 1,5kg. 
Bé có thể quay đầu từ bên này sang bên kia. 
Tay, chân và thân mình bắt đầu trở nên đầy đặn hơn do 
chất béo cần thiết đang bắt đầu tích tụ dưới da. 
Bé vận động chân tay nhiều hơn. 

Tuần 32: 
Bé nặng hơn 1,8kg  và dài hơn 43cm. 
Bé đã có móng chân, móng tay, tóc và lông tơ. 
Bé không còn nhăn nheo và khung xương cũng cứng cáp hơn. 
Xương trên hộp sọ bé chưa chụm vào, có thể dịch chuyển và hơi 
chồng lên nhau để bé dễ chui lọt qua đường sinh khi chào đời. 

Tuần 34: 
Bé đã dài hơn 46cm và nặng khoảng 2,4kg. 
Lớp mỡ của bé đang đầy lên giúp bé tròn trĩnh hơn. 
Hệ thần kinh trung ương và phổi của bé đang trưởng thành.
Tử cung giờ đã không có nhiều chỗ để bé cử động, nhưng số lần bé đạp thì vẫn như cũ.
Thận của bé đã phát triển đầy đủ, gan của bé cũng có thể sản xuất chất thải. 
Hầu hết các phát triển về thể chất của bé đều đã hoàn tất.

Tuần 36: 
Bé đang tăng cân đều đặn khoảng gần 30g mỗi ngày. 
Bé cân nặng khoảng 2,8kg và dài hơn 48cm một chút. 
Bé đã được coi là “đủ ngày đủ tháng”.

Tuần 37: 
Bé nặng khoảng 3kg và dài khoảng 50cm. 
Các cơ quan của bé đã trưởng thành và 
sẵn sàng cho cuộc sống bên ngoài bụng mẹ.

Tuần 40: 
Bé dài hơn 50cm, tiếp tục lớn và có thể nặng đến 3,6kg. 
Đầu của bé chúi xuống sẵn sàng cùng mẹ trải qua cơn vượt cạn

Tuần 38: 
Bé tiếp tục tích thêm mỡ dưới da để
giúp kiểm soát thân nhiệt sau khi ra đời. 
Bé đã dài hơn 50cm và nặng khoảng 3,2kg. 
Những lớp biểu bì bên ngoài đang được trút bỏ và 
thay thế bằng những lớp da mới bên dưới.


