فإذا لم يتبدد قلقك اتصلي بالقابلة أو الطبيب
فورا .ال تؤجلي األمر إلى اليوم التالي.
من المستحسن عدم تأجيل االتصال بمقدم الرعاية
الطبية الذي تعاودينه .في معظم الحاالت ،ستقوم
القابلة أو الطبيب بفحص ضربات قلب الجنين
ويخبروك بأن نتيجة الفحوصات طبيعية .إال أن
في بعض الحاالت النادرة يكون عدم الشعور
بحركة الجنين العالمة الوحيدة التي يتم االنتباه
إليها قبل أن يولد ميتا.
عليك االتصال بمستشفى الوالدة أو طبيبك أو
القابلة مباشرة:
•	إذا لم يتحرك الجنين مطلقا في يوم ما .في
حالة حدوث ذلك اتصلي بمقدم الرعاية
الطبية الذي تعاودينه في نفس ذلك اليوم أو
الليلة .ال تؤجلي األمر إلى اليوم التالي.
•	إذا قلت ركالت الجنين تدريجيا خالل اليوم
وشعرت بأن نشاطه أقل عن المعتاد.

شكر وتقدير
ُج ِم َعت المعلومات التي في هذا المنشور في
 2010وكان أخر تحديث لها في  2012من ِق َبل
الباحثين في مجال الصحة من التحالف األسترالي
والنيوزيالندي لبحوث وفيات األجنة ()ANZSA
باستشارة المنظمات العضوة في التحالف ومركز
كويينزالند لرعاية األمهات واألطفال.

فترة الحمل

حركة جنينك وماذا تعني؟

يود تحالف  ANZSAالتقدم بالشكر لمعهد
ماتر للبحوث الطبية الستضافته مركز تنسيق
تالحالف ،وأيضا مؤسسة ماتر لدعم نشاطاته.
العنوان البريدي للتحالف األسترالي والنيوزيالندي لبحوث
وفيات األجنةinfo@stillbirthalliance.org.au :
موقع التحالف على اإلنترنتwww.stillbirthalliance.org.au :
 ANZSAهي المكتب اإلقليمي للتحالف الدولي لبحوث وفيات األجنة

)International Stillbirth Alliance (www.stillbirthalliance.org

مركز تنسيق تحالف  ،ANZSAمعهد ماتر للبحوث الطبية ،بريزبن،
كوينزالند ،أستراليا ()research.mater.org.au
research.mater.org.au

نأمل أن تكون هذه المعلومات قد ساعدتك في
معرفة وفهم معنى حركة الجنين داخل رحمك.
للمزيد من المعلومات بشأن حركة جنينك قومي
بسؤال أخصائي الوالدة الذي تعاودينه أو القابلة،
أو للمزيد من المعلومات (باللغة االنجليزية)
اطلعي على الموقع:
www.stillbirthalliance.org.au/guideline4.htm
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فترة الحمل  -حركة جنينك وماذا تعني؟
يقدم لك هذا المنشور معلومات عما تعني حركة
جنينك ،وستزودك ببعض النصائح حول مراقبة
صحة الجنين من خالل االنتباه لحركته.
ماذا يفعل جنينك داخل الرحم؟
من الطبيعي أن تسعدي وأنت حامل بحركة الجنين
بداخلك .فالجنين نشط طوال فترة حملك ،وستبدئين
بالشعور بحركته ألول مرة في الفترة ما بين
األسبوع السادس عشر والثاني والعشرين من
الحمل ،ولكنها ستكون خفيفة في البداية ثم تزداد
وضوحا وتنتظم تدريجيا مع نمو الجنين .على
األرجح بأنك لن تشعري بحركاته الطفيفة كمصه
إلبهامه أو مطه أصابع يديه أو قدميه .سوف
تشعرين بركالت مفاجئة ويجوز أن تشعري بفواقه
(ارتعاشات خفيفة منتظمة) خاصة في الثلث األخير
من الحمل .تصبح كل هذه الحركات واضحة خاصة
في األشهر األخيرة من الحمل ويفترض أن تشعري
بها إلى أن يحين وقت الوالدة.
ماذا تقول حركة الجنين عن صحته؟
عادة ما يكون الجنين الذي تكثر حركته بصحة
جيدة .إال أن بعض االمهات قد ال يشعرن بحركة
جنينهم بنفس قوة غيرهن مع أن جنينهن متعافي.
فالحوامل ذوات الحجم الكبير او الالتي تكون
مشيمتهن واقعة في مقدمة الرحم قد ال يشعرن
بحركات الجنين بنفس القوة.

ما المدى الصحيح لحركة الجنين :هل عليك حساب
رقم الركالت؟

لفترات قصيرة .وتشابه دورات النوم والصحيان
عند الجنين مثيلها عند الطفل حديث الوالدة.

االنتباه لحركة جنينك يوميا من العادات الحسنة
خالل فترة الحمل .ال حاجة هناك إلى تدوين حركاته
إال أن بعض األمهات سيرغبن في القيام بذلك.

وحتى تحصلين على فهم أفضل لدورات النوم
والصحيان عند جنينك ،تصوري صغيرا صحته
جيدة يقضي الوقت في الركض هنا وهناك ثم ينام
بعض الشيء عند القيلولة – وهو السلوك الطبيعي
عند صغار األطفال .ولكن إذا بقي الصغير
مستلقيا على األريكة لفترة طويلة خارج أوقات
نومه المعتادة ،لبدأت في القلق بشأن صحته.
وعلى نفس المنوال ،إذا كان جنينك هادئا في
الفترة التي اعتدت فيها على حركته داخل رحمك،
فقد يكون ذلك داعيا للقلق.

تقترح أن تقضي بعض الوقت يوميا بد ًء من
األسبوع الثامن والعشرين (الثلث األخير من
الحمل) في التركيز على حركة الجنين .تزداد حركة
معظم األجنة في الصباح الباكر وعند المساء.
عندما يكون الجنين مستيقظا يمكنك التدرب على
اإلحساس بحركته وأفضل طريقة للشعور بها هي
أن تسترخي مستلقية أو جالسة .يقل شعورك بحركة
جنينك عند وقوفك أو اثناء السير أو انشغالك بأمور
أخرى.
هل صحيح أن الجنين تقل حركته قبيل الطلق؟
ليس هناك ما يدع لالعتقاد بأن الجنين تقل حركته
في األسابيع األخيرة قبل والدته ،ومن المهم أن
تتذكري بأنه يفترض أن يستمر في نشاطه طوال
فترة الحمل.
هل تتحرك األجنة الصحيحة طوال الوقت؟
ال تتحرك األجنة طوال الوقت داخل رحم األم حتى
لو كانت بأتم الصحة .فكافة األجنة تهدأ أو تنام

ماذا عليك القيام به إذا شعرت بالقلق أزاء حركة
جنينك؟
تذكري بأن الحركات الطبيعية هي عالمة على
صحة الجنين وأن الجنين المستيقظ يتحرك ما ال
يقل عن  10مرات خالل ساعتين .إذا شعرت بأن
نشاط جنينك اليومي المعتاد قد قل ،فقد يكون ذلك
داعيا للقلق.
إذا ساورك القلق بشأن أي أمر يتعلق بحركة
جنينك أثناء فترة الحمل ،عليك أوال الجلوس في
مكان هادئ والتركيز على اإلحساس بحركته.

