
ن إىل العالم  ي يرسلها الجن�ي
ن بمثابة إشارات الحياة ال�ت تعت�ب حركات الجن�ي

ة المعلومات كي تستطيعي متابعة حالته
ّ
. قد جمعنا ألجلك كاف ّ ي الخار�ب

ص:
ّ

فلنلخ
ة زمنّية معّينة طريقة جيدة لمتابعة  ن خالل ف�ت يعت�ب عّد حركات الجن�ي

، وذلك لدى النساء المعّرضات لخطر الوالدة ولدى النساء  ن حالة الجن�ي
ي يكون حملهّن عادّي عىل حّد سواء.

وا�ت
ّ
الل

إّن هذه الطريقة سهلة التطبيق، غ�ي ُمكلفة وقابلة لالستخدام عىل نطاق 
ي تحصل عليها. واسع، لكّنها تعتمد عىل رغبة المرأة واإلرشادات ال�ت
ن إىل العالم  ن بمثابة إشارات حياة يرسلها الجن�ي تعت�ب حركات الجن�ي

. عن طريق متابعتها يمكننا الحصول عىل معلومات حول حالته.  ّ ي الخار�ب
صال بطبيب 

ّ
إذا خطرت ببالك أّي أسئلة حول هذا الموضوع فعليك االت

ي محطات رعاية األّم والطفل.
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ي تظهر �ن المعلومات ال�ت
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ن  حركات الجن�ي
ن   عىل وجود حمل وأّن الجن�ي

ً
ن تعت�ب عىل مدار سنوات طويلة عالمة كانت حركات الجن�ي

ي سفر التكوين، الفصل 25، 
ي التوراة �ن

ن ألّول مّرة �ن كرت حركات الجن�ي
ُ
عىل قيد الحياة. ذ

ي بطنها". قد 
كرت رفقة زوجة إسحاق عليه السالم، "وتزاحم الولدان �ن

ُ
اآلية 22، حيث ذ

ا يدّل عىل حالة  ل مقياًسا مهمًّ
ّ
الرحم تشك ي 

ن �ن أّن حركات الجن�ي ة  ي السنوات األخ�ي
د �ن

ّ
ك

ُ
أ

ن الصّحّية وحيويته. الجن�ي

؟ ن م�ت تشعر المرأة ألّول مّرة بحركات الجن�ي
ا 

ً
20 من حملها وأحيان 18 واألسبوع  ن األسبوع  ن ألّول مّرة ب�ي تحّس المرأة بحركات الجن�ي

تصبح  بها.  تشعر  المرأة ال  وتكاد  ا  نسبيًّ نادرًة  الحركات  تكون  البداية،  ي 
�ن  . ذلك ح�تّ قبل 

ن  ن حركات الجن�ي الحركات أقوى ويزيد عددها بالتدريــــج إىل أن تصبح المرأة قادرة عىل تمي�ي
عن حركات أخرى مثل الحركات المعوّية وانقباضات الرحم.

؟ ّ ما هو عدد الحركات اليومي
20 من  األسبوع  ي 

�ن ا  يوميًّ 200 حركة  بالتدريــــج من  ن  للجن�ي  ّ اليومي الحركات  يزداد معّدل 
ّ ح�تّ  ي ي األسبوع 32. بعد ذلك يبدأ االنخفاض التدري�ب

الحمل إىل ما معّدله 570 حركة �ن
ي  ن وال�ت ي ينام خاللها الجن�ي ات ال�ت 280 حركة قبل موعد الوالدة. هذا االنخفاض سببه الف�ت
تصبح أطول قبيل الوالدة. عند الحمل بتوأم، يفوق معّدل الحركات ما يكون عليه خالل 

ن واحد. الحمل بجن�ي

ن يوم وآخر؟ هل يتغ�يّ عدد الحركات ب�ي
ن يوم وآخر. ال مع�ن لهذه االختالفات ولكن قد  هناك اختالفات من حيث عدد الحركات ب�ي
يش�ي انخفاض عدد الحركات وضعفها وتحديًدا عدم وجود أّي حركات إىل ضائقة جنينية.

ة الحركات عىل مدار اليوم؟ كيف تتغ�يّ وت�ي
ن يمّر بدورة ما من  ة الحركات ليست ثابتة عىل مدار اليوم ومن المعروف أّن الجن�ي إّن وت�ي
30 دقيقة تقريًبا ثّم أن يستيقظ لينام مّرة  10 إىل  ن أن ينام  اليقظة والنوم. يمكن للجن�ي
ة النوم أطول ولكن يمكن التقدير أّن طول  ما تقّدم الحمل، أصبحت ف�ت

ّ
أخرى وهلّم جر. كل

ة النوم ال تفوق ال 30 دقيقة. ف�ت

ّ الذي تبلغ  ر عىل عدد الحركات اليومي
ّ
ي تؤث  ما هي العوامل ال�ت

عنه المرأة؟
ة خاّصتان به. ن رسعة ووت�ي ، لكّل جن�ي ّ ي

ن الذا�ت 1. نشاط الجن�ي
. ن ي ينام خاللها الجن�ي ات ال�ت 2. الف�ت

ة الحمل. 3. عمر الحمل. يتغ�يّ عدد الحركات وطبيعتها خالل ف�ت
من  أك�ب  بعدد  تشعر  قد  العّد  عىل  ز 

ّ
ترك ي  ال�ت المرأة  الحركات.  عّد  عىل  المرأة  حرص   .4

ي تقوم بالعّد أثناء نشاط آخر.  بالمرأة ال�ت
ً
الحركات مقارنة

. ن ر عىل حركات الجن�ي
ّ
ي تتلّقاها المرأة. تنتقل بعض األدوية ع�ب المشيمة وتؤث 5. األدوية ال�ت

6. إشارات محّفزة خارجّية مثل الضجيج القوّي )الموسي�ت الصاخبة(، الضوء الساطع أو 
ن يتحّرك. لمس بطن المرأة الحامل من الخارج، مّما قد يجعل الجن�ي

رّي 
ّ
ن الصّحّية. حاالت صّحّية مثل ارتفاع ضغط الدم خالل الحمل، السك 7. حالة الجن�ي

، حركات  ن ة حركات الجن�ي
ّ
ي قد تتمّثل بقل وأمراض أخرى، قد ُتسبب ضائقة جنينية وال�ت

ضعيفة أو ح�تّ انعدام الحركات. لذلك، يعت�ب عّد الحركات اليومّية إحدى طرق متابعة 
ي حاالت الحمل العادّية وأيًضا خالل الحمل العاىلي الخطورة. بفضل هذه 

ن �ن حالة الجن�ي
ن الصّحّية. ي متابعة حالة الجن�ي

ن المشاركة �ن الطريقة تستطيع�ي

؟ ن كيف يجب عليك عّد حركات الجن�ي
ا: صباًحا، ظهًرا،  يوميًّ مّرات   3 ن  الجن�ي للحمل، عّدي حركات   25 األسبوع  اعتباًرا من   .1

مساًء.
ف عن العّد والعّد مجّدًدا 

ّ
 بـ 4 حركات أو أك�ث فبإمكانك التوق

ً
2.  إذا شعرت خالل 30 دقيقة

ي الموعد القادم.
�ن

ن   أقّل من 4 حركات فاستمّري بالعّد عىل مدار ساعة، ساعت�ي
ً
3. إذا عددِت خالل 30 دقيقة

وح�تّ 4 ساعات.
والعّد  العّد  ف عن 

ّ
التوق فبإمكانك  10 حركات  بأك�ث من  4 ساعات  إذا شعرت خالل   .4

ي موعد العّد القادم.
مجّدًدا �ن

ا، 
ً
5. إذا شعرت خالل 4 ساعات بأقّل من 4 حركات أو بحال لم تشعري بحركات إطالق

فعليك التوّجه للمستش�ن إلجراء مزيد من الفحوصات، عىل سبيل المثال: قياس نبض 
ي حال انخفض عدد الحركات بشكل ملحوظ 

ن والتصوير باألشعة الفوق الصوتّية. �ن الجن�ي
 بعد أن كنت تشعرين بحركات قوّية، فيجب عىل 

ً
وخاّصة إذا أصبحت الحركات ضعيفة

ذلك لفت انتباهك واثارة الشكوك لديك.


