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ی
، به عبارت ن نظارت بر حرکات جنی 

ن   دیگر شمارش حرکات جنی 

 - Niitty   گرویه ویژه 
ی

تدوین مدل آموزش خانوادگ
 مهاجرین

persia 
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ن در رحم حرکت  خوابد  یم  کند و  یم  جنی 

ن در رحم ریتم و شیوه حرکت فردی خود را دارد.   جنی 

ن انجام  که جنی 
 یم یم  تعداد حرکاتر

 ثابت باقر
ً
ماند، اگرچه  دهد تا زمان زایمان نسبتا
 کنید تغیت  کند.  ممکن است در طول بارداری حرکاتر که از کودک حس یم

ن در غروب و اوایل شب رسزندهتر است و بیشتر حرکت یم ن  اغلب جنی   5کند. بی 
 حرکت در ساعت وجود دارد.  55تا 

احت وجود دارد که  های حرکت، دوره پس از دوره های استر
ن  یم  دقیقه به طول 05-05حدود    انجامند که در یط آن جنی 

 توانید حرکتر را احساس کنید.  خوابد. از آن پس نیم یم

ن را حساب کنید؟  چه زماتن باید تعداد حرکات جنی 

ن الزم نیست.   اگر بارداری به طور طبییع پیش رفته باشد، شمارش حرکات جنی 

وری است و پرستار شما  با این وجود شمارش در بارداری های پرخطر ضن
 هاتی را در مورد نحوه انجام آن در اختیار شما قرار خواهد داد.  دستورالعمل

ن آغاز  04پس از اتمام موعد زایمان، در هفته   شود.  یم  بارداری، شمارش حرکت جنی 

 

 

ن   نحوه انجام شمارش حرکات جنی 

 

ن همیشه  احت شمارش حرکت جنی   شود.  انجام یمدر حالت استی

 تواند در هر ساعت از روز انجام شود.  یم  شمارش

ین فعالیت را دارد.  ن در اواخر شب بیشتر  جنی 

ین بنوشید.  ی رسد و شت  ن ، چت  ن وع شمارش، برای افزایش حرکات جنی   قبل از رسر

 

 سخت دراز بکشید، روی پهلوی چپ خود دراز بکشید. 
ً
ی نسبتا ن شما باید روی چت 

کند حرکات را بهتر احساس کنید. تمام حرکاتر را که به  یم  زیرا این کار به شما کمک
شود.  کنید، بشمارید. سکسکه حرکت محسوب نیم یم  مدت یک ساعت احساس

توانید شمارش را متوقف کنید. این بدان  ، یم حرکت را شمردید  01هنگایم که 
ن به طور طبییع در حال حرکت است.   معنن است که جنی 

 

حرکت احساس کردید، یک ساعت دیگر روی  01اگر در آن ساعت کمتی از 
ن دورهحرکات نظارت داشته باشید.  احتر کوتاه کنید، قدم  بی  ، استر های نظارتر

ین بنوشید.  ی رسد و شت  ن  بزنید و چت 

 

ن در طول ساعت دوم حداقل  ن به  01اگر جنی  بار حرکت کند، یعنن همه چت 
 شکیل است که باید باشد. 

حرکت را شمردید، با  01لطفا چنانچه در طول ساعت دوم کمتی از 
ید.  بخش فوریت  های پزشیک زایمان تماس بگت 


