
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

:چطًر حرکات را بشماریم   

ٍ  یا ًَضیذًی ضیزیي بخَریذ   بْتز است کوی غذا 

بخَابیذ یا در حالتی راحت، دراس ی چپ بِ پْلَ 

دقیقِ توام  60بکطیذ یا بخَابیذ. سپس طی 

  4الی 3حزکات کَچک ٍ بشرگ جٌیي را ثبت کٌیذ

 حزکت فؼال ًطاى دٌّذُ سالهت جٌیي  هیباضذ 

.ػلت کاّص حزکات جٌیي هیتَاًذ بِ خطز افتادى 

 سالهت جٌیي یا کاّص هایغ آهٌیَتیکی باضذ

 

 

: حرکت کاهش للع  

بارداری بِ  30تا  28کاّص حزکت جٌیي اس ّفتِ 

. ٍ هوکي است بؼلت :بؼذ خطزًاک است  

يیجٌ دٍر غیها حجن کاّص 

 کاّص حزکت بؼلت اختالل رضذ جٌیي  

  ٍسى کن جٌیي 

ی بِ جٌیي خًَزساً اختالل  

 

بزخی جٌیي ّا کال پزتحزک ّستٌذ ٍ بزخی کن 

تحزک، اها اگز طی یک رٍس حزکت جٌیي ًاگْاى 

سیاد یا کن ضَد، هوکي است ًطاًِ خطز هزگ 

.جٌیي باضذ  
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 کاهش 

 حرکت جىیه

 

شاید یکی از مهمتریه ي جالبتریه مراحل 

بارداری، احساس حرکتهای جىیه در بدن مادر 

سالمت باشد، اما از آوجا که ایه حرکات وشاوه 

گاهی باعث وگراوی   ي حیات جىیه هم هستىد،

.می شًود  

 

:شريع حرکت جىیه    

،اها   بارداری 8تا  7با تطخیص سًََگزافی اس ّفتِ 

ضزٍع    بارداری 22تا  16 ّفتِاس  هادر باحس 

  هی ضَد. 

هؼوَال هادراًی کِ اٍلیي تجزبِ بارداری را پطت    

 25تا  20سز هیگذارًذ، تا حَالی ّفتِ ّای 

  . ذضًَ هتَجِ ایي حزکات ًوی ارداریب

هوکي است هادراًی کِ بِ دًبال بارداری ٍسًطاى 

بؼلت افشایص قطز  چزبی ّای خیلی باال رفتِ، 

.ست حس کٌٌذ ًتَاًٌذ ایي حزکات را درضکن   

:حرکات يیژگی های   

ایي حزکات هاًٌذ پزضْایی هالین ٍ ًزم ّستٌذ. 

ابتذا تطخیص آًْا هطکل است، اها با پیطزفت 

بارداری، هطخص تز هیطًَذ ٍ هیتَاى حزکت 

دست ٍ پا ٍ چزخص را تطخیص داد. حزکات دست 

ٍ پا کَتاّتز ٍ حزکات چزخطی جٌیي ضذیذتزًذ. 

را تَاى ایي حزکات  در ّفتِ ّای آخز بارداری هی

.دیذ ًیش  اس خارج بذى هادر  

 

: جنین در طول بارداری حرکات عدادت  

 32تا  28بیي ّفتِ  جٌیي  حذاکثز تؼذاد حزکات

  بارداری است، سیزا حجن هایغ آهٌیَتیک سیاد است

کَتاُ با فَاصل جٌیي حزکات  ابتدای بارداریدر 

 هثال در یک رٍس حزکات هتؼذدی را حس هیطَالًی 

ذ.کٌی کٌیذ سپس چٌذ رٍس ّیچ حزکتی را حس ًوی  

 تٌذ، هذاٍم ، هٌظنجٌیي حزکات میاوه بارداری در 

هی باضذ .  چزخطی  ٍ  

چزخطی ٍ حالت جٌیي حزکات اياخر بارداری در

.هی باضذ ٍ لزسضی  جوغ ضذگی 
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