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حركة الجنين



االسم

رقم الهاتف المتحرك                  موعد الوالدة

يرجى إحضار هذا الجدول معِك في كل زيارة مراجعة مع الطبيب

كيف أقوم بحساب حركة الجنين؟
يجب عليك الجلوس بوضع مريح - أو يمكنِك االستلقاء على جنبِك، ضعي يديك على بطنك 	 

وتحّسسي حركة الجنين
قومي بعد عدد المرات التي شعرِت فيها بحركة الجنين، إذا شعرت بالعديد من الحركات دفعة واحدة 	 

فقومي بحسابها وعدي كل حركة تشعرين بها
اكتبي تاريخ ووقت بدء حركة الجديد ودوني ذلك  على جدول حركة الجنين	 
ضعي عالمة في الجدول في كل مرة يتحرك فيها الجنين	 

احسبي عدد حركات الجنين مرة واحدة في اليوم. حيث يمكن أن تشعري ب 10 حركات أو أكثر خالل 
ساعتين.

توقفي عن العد عند حساب 10 حركات للجنين 	 
اكتبي الوقت الذي توقفِت فيه عن العد	 
ال تحسبي حركة الجنين ألكثر من ساعتين	 
ال تقومي بحساب الحازوقة 	 

ماذا لو لم أشعر ب10 حركات خالل ساعتين؟
إذا قمِت بعد أقل من 10 حركات خالل ساعتين، فيرجى منِك التوجه إلى المستشفى أو قسم الوالدة، 

حيث سيتم فحص معدل ضربات قلب طفلك وحركاته باستخدام جهاز مراقبة الجنين. وهو فحص عدم 
اإلجهاد أو NST. في حال كنِت تسكنين بعيًدا عن المستشفى، فيجب عليِك االتصال فورًا بمقدم 

الرعاية الصحية للحصول على استشارة بهذا الشأن.

عن حركة الجنين
الطفل النشط في العادة هو طفل سليم. ستشعرين بتمدد طفلِك وركله وتحركاته ودورانه كل يوم. 
وبعض األطفال أكثر نشاًطا من غيرهم. كما أن جميع األطفال لديهم فترات نوم ال ينشطون خاللها. 

ومع الوقت ستتعرفين على نمط نشاط طفلِك وما هي األوقات التي ينشط فيها بكثرة.

متى يجب علي البدء بحساب عدد الحركات في فترة الحمل؟
يجب عليك البدء بحساب حركة الجديد بدءًا من األسبوع 28 من الحمل وبشكل يومي في أي وقت 
حتى والدة الطفل. وإذا أحسستي أن هناك انخفاًضا في حركات الجنين، فقد يشير ذلك على أن 

طلفك ليس على ما يرام. قومي بعد حركات الجنين للتأكد من شعورك ب10 حركات على األقل خالل 
ساعتين.

قومي بعد حركات الجنين مرة واحدة في اليوم. حيث يجب أن تشعري ب 10 حركات أو أكثر في 
ساعتين. كما يجب عليك احتساب الحركات إذا كنِت تعتقدين أن هناك انخفاض في حركة الجنين. 
وفي حال كانت الحركات أقل من 10 حركات خالل ساعتين،فيجب عليِك التوجه إلى المستشفى 
أو قسم الوالدة فورًا. وإذا كنِت تسكنين بعيًدا عن المستشفى، فاتصلي بمقدم الرعاية الصحية 

للحصول على استشارة بهذا الشأن.
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حركة الطفل الوقت التاريخ
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ميديكلينيك مستشفى المدينة
  ت 9999 435 4 971+ 

ميديكلينيك  دبي مول
  ت 5111 449 4 971+ 

ميديكلينيك الصفوح
  ت 8111 247 4 971+ 

ميديكلينيك مردف
  ت 6888 701 4 971+ 

ميديكلينيك القصيص
  ت 8999 602 4 971+ 

ميديكلينيك ديرة
  ت 5999 605 4 971+ 

دبي

ميديكلينيك مستشفى ويلكير
  ت 7788 282 4 971+ 

ميديكلينيك مستشفى بارك فيو
  ت 1999 800

ميديكلينيك المرابع العربية
  ت 1999 800 

ميديكلينيك حي السهول
  ت 4040 453 4 971+ 

ميديكلينيك ابن بطوطة
  ت 1999 800

ميديكلينيك معيصم
  ت 1999 800

أبوظبي ومنطقة الظفرة
800 2000

ميديكلينيك مستشفى النور

ميديكلينيك مستشفى شارع المطار

ميديكلينيك مدينة خليفة

ميديكلينيك المعمورة

ميديكلينيك بني ياس

ميديكلينيك المصفح

ميديكلينيك غياثي

ميديكلينيك مدينة زايد

العين
800 2000

ميديكلينيك مستشفى الجوهرة

ميديكلينيك مستشفى العين

ميديكلينيك المدار

ميديكلينيك زاخر

ميديكلينيك بوادي

ميديكلينيك اليحر


