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 انخفاض حركات الجنین -معلومات للمرضي 

 
وحركات  مثل الركل -للجنین ‘ الكبرى’، فإننا نعني كل من الحركات ‘حركات الجنین’عندما نتحدث عن  

 والحركات األقل، مثل الرفرفة والحفیف. -الجذع 
 

 ن الحمل.مشرین تبدأ األمھات في الغالب بالشعور بحركات الجنین من األسبوع الثامن عشر إلى األسبوع الع 
وبالمثل قد  لشعور بحركات الجنین مبكراً من األسبوع الخامس عشر أو السادس عشر،ولكن یمكن البدء في ا

 ال تالحظ ھذه الحركات إال في وقت الحق من الحمل.
 

 ن أثناءساعة، یناوب الجنین بین فترتین من النشاط والسكون. وال یشعر بحركات للجنی 24وعلى مدى  
 ة الواحدة.دقیقة في المر 40–20فترات النوم التي تحدث بانتظام على مدار الیوم وتستغرق ما یقرب من 

 
 ء اللیل.أثنا ، وبصورة أكبرویمكن مالحظة حركات الجنین أكثر عند االستلقاء عنھ عند الجلوس أو الوقوف 

، أم أن لقي األما تستولیس واضحاً ما إذا كان ذلك راجعاً إلى تحرك الجنین فعلیاً أكثر أثناء المساء، أو عندم
 خاء.استر ذلك یرجع ببساطة إلى أنھ من السھل التركیز واإلحساس بھذه األشیاء عندما تكونین في حالة

 
 نین؟ما الذي یعنیھ انخفاض حركات الج 
ا ام ھذإدراك حدوث انخفاض ملحوظ في حركات الجنین مقارنة بما كان علیھ الحال قبل ذلك، وإذا د’ 

 ‘اإلدراك ألكثر من ساعتین.
ات أقل لحركاتكون  وعلى سبیل الدلیل اإلرشادي، یعني ذلك أنھ بعد األسبوع الثامن والعشرین من الحمل: 

 من عشر حركات في غضون ساعتین.
 

 ینبغي لي فعلھ إذا كان ھناك انخفاض في حركة الجنین؟ما الذي  
 

ة إلى ى ساعابدئي بالنوم على جانبك وحاولي الشعور بالحركات. دوني الوقت. كم حركة شعرت بھا على مد 
 ساعتین؟

 
د عدم وجو ك، أوإذا شعرت أن ھناك انخفاضاً حقیقیاً في حركات الجنین مقارنة بما كان علیھ الحال قبل ذل 

یة الصح ت على اإلطالق، ودام ھذا الوضع ألكثر من ساعتین، فینبغي لك االتصال بخدمات الرعایةحركا
 ة األقربلوالداإلجراء فحص. في أیام العمل، وخالل ساعات العمل، ینبغي لك بدایة االتصال بعیادة ما قبل 

في  .11 32 58 -0470ف: ) المركزي. رقم الھاتVäxjöلك، أو عیادة ما قبل الوالدة في مستشفى فیكسیو (
ادك إلى إلرش 82 83 58-0470ساعات المساء وعطلة نھایة األسبوع، ینبغي االتصال بمنسق التولید على 

 المكان الذي یمكنك التوجھ إلیھ. ال تنتظري إلى الیوم التالي!
 

ت ضاعفاأو مإذا كانت لدیك أي عوامل خطر (مثل، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، داء السكري، التدخین،  
ركات سابقة في الحمل)، فیجب علیك السعي بصورة عاجلة للحصول على رعایة طبیة في حالة انخفاض ح

 الجنین على النحو الموصوف أعاله.
 

 

 


