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حرکات جنین 
مادر باردار از ماه پنجم يا18 - 20 هفتگی حرکات 
جنین را احســاس می کنــد . در ابتدا اين حرکات 
ماليم هســتند و ممکن اســت مانند بال بال زدن 
يا ايجاد حباب به نظر برســند که به تدريج حرکات 
قوی می شود و مادر حرکات را واضح تر احساس می 
کند. کم کم شــروع به هل دادن، چرخش، پیچش 
و حتی لگد زدن می کند تا به اين وســیله حرکات 

دست و پاهای ظريف خود را به شما ثابت کند.

حرکات در هفته های 31-32 به حداکثر می رسد. 
جنین هر 2 تا 3 ساعت یکبار باید حرکت کند 

جنین در داخل رحم مدام در حال حرکت نیست و 
مواقعی پیش می آيــد که ترجیح می دهد بخوابد و 
استراحت کند. پس اگر در طول سونوگرافی حرکات 

جنین را نديديد، اصال نگران نباشید چون احتماال 
او در حال چرت زدن صبحگاهی يا عصرگاهی است 
در اواخر بارداری خود، کودک شما به زمان طوالنی 
تری برای اســتراحت کردن نیاز دارد. اين زمان ها 
ممکن است چیزی حدود بیست دقیقه طول بکشد 
و حتــی در ماه هــای آخر به 50 تــا 75 دقیقه هم 
می رسد. حرکات جنینی معموال بعد از 40 هفتگی 
کاهش مــی يابد. پس بايد مادر و پزشــک، با دقت 

بیشتری وضع جنین را دنبال کنند.

هر روز باید چند لگد از طرف جنین حس کنم؟ 
هیچ رقم دقیقی وجــود ندارد و تعداد لگدهايی که 
مادر ممکن اســت در طول بارداری از طرف چنین 
احســاس کند، در روزهای مختلف متفاوت است. 
البته واقعا الزم نیســت که برای حرکات جنین تان 
چارت يا نمودار و جدول درست کرده و آنها را ثبت 
کنید. ســعی کنید در طول ســاعت های بیداری 
بدنتان را با الگوی حــرکات جنین مطابقت دهید. 
البته اين کار در روزهای اول کمی ســخت است اما 
هر چه به ســن بارداری تان افزوده می شود، راحت 
تر مــی توانید خود را با اين ريتــم هماهنگ کنید. 
هر جنینی الگوی خاص خود را برای بیدار شــدن 
و حرکت کردن دارد، بنابراين بهتر اســت به جای 



مقايســه خودتان با ســاير مادرها، با ريتم حرکت 
فرزندی که داخل شکم تان است آشنا شويد.

در صورت مشاهده کاهش حرکات چه باید کرد؟
در بعضی از ســاعات روز حرکات جنیــن را کنترل 
کند. قبل از اين کار بهتر اســت غذا يا مايعی شیرين 
نیز مصرف کند و بعد از صرف غذا يک ساعت حرکات 
جنین را کنترل کند. بهتر است روی کاغذی هم ثبت 
شود. اگر در يک ســاعت و حرکت يا بیشتر احساس 
شد طبیعی است؛ ولی اگر کمتر از 4 تا باشد، بايد يک 
ســاعت ديگر کنترل ادامه يابد. در صورتی که باز هم 
نتیجه کمتر از 4 بود، حتما بايد به پزشک مراجعه کند 

تا ضربان قلب جنین شنیده شود.
اگر جنینی بیشــتر از چند ساعت حرکت 

نکرد حتما به پزشک اطالع دهند.
در اين صورت پزشک با دســتور انجام با روشی به 

نام NST يا نــوار قلب جنین، از ســالمت جنین 
اطمینان حاصــل می کند که در آن تعداد حرکات 

کامال مشخص می شود
در صورت لــزوم، با ســونوگرافی دقیقــی به نام 
بیوفیزيکال تست، وضع جنین را دقیق تر بررسی 
می نمايد. اين ســونوگرافی حدود 20 دقیقه طول 
می کشــد که عالوه بر حرکات جنین، تنفس، باز و 
بســته کردن اندام ها و میزان مايع اطراف جنین 
بررسی می شود و براســاس نمره ای که داده می 
شود، پزشــک در خصوص وضعیت مادر و جنین 

تصمیم گیری می کند.

چه زمانی باید به دکتر مراجعه کنم؟ 
اگر متوجه يکی از عالئم زير شديد، فورا به پزشک 

مراجعه کنید.
1-  اگر در دو ساعت گذشــته به پهلو دراز کشیده 
اما کمتر از ده لگد يــا حرکت را از طرف جنین تان 

احساس کرديد.
2-  اگر جنین تان در پاســخ به ســر و صدا و ساير 

محرک ها بیدار نشده و شروع به حرکت نکرد. 
3 - اگــر به مــرور متوجه کاهش تعــداد حرکات 
جنین شــده يا به يک باره تعــداد ضربه هايی که 

چنین به ديواره شکم شما وارد می کند، کم شد.
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