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 : مقدمه

مادران باردار در طول بارداري تحت مراقبتهاي مامااي   

 قرار ميگيرند تا سالمت ماادر   نيايب بررسا   اود      

در مراقبت از خاود در د ران باارداري      تواناي  مادر را

 .پس از زايمان افزايش دهد

 زايماان ز در،   با انجام به موقا  مراقبتهاا از سا      

باه  مرگ داخل رحم   اندگ  ر د داخل رحم   ع ب م

 .پيشگيري  ود م دار زيادي 

 :زمان بندي ويزيت مامايي

 بعد از آخريب پريودي 8-6ا ليب  يزيت در هفته  ●

 88سپس  يزيت ماهيانه تا هفته  ●

 هفتگ  هر د  هفته يكبار  66تا  88از  ●

 سپس هر هفته تا زمان زايمان  ●

املگ  باد ن عارهاه ما     ايب مراقب در صورت يك ح

 .با د

در صورت هر گونه عارهه اي مانيد ديابات  فشاارخون   

زمانها نصف خواهد  بيا كاهش ر د داخل رحم  اي باال

 . د

 

 :حركات جنين

هفتگ  حركات نييب  82 - 88ماه پيجم يا مادر باردار از

در ابتدا ايب حركات ماليم هستيد   . را احسا، م  كيد 

ممكب است مانيد بال بال زدن يا ايجاد حباب باه نرار   

ود   ماادر  كه به تادري  حركاات قاوي ما   ا      برسيد

كم كم  ر ع باه   .حركات را  اهح تر احسا، م  كيد

هل دادن  چرخش  پيچش   حت  لگد زدن م  كيد تا به 

ايب  سيله حركات دست   پاهاي ظريف خود را به  ما 

 .ثابت كيد

بهه حهداك ر    11-10ههاي   حركات در هفتهه **

 ساعت يکبار بايد حركت كند 1تا  1جنين هر . رسد مي

رحم مدام در حال حركت نيست   نييب در داخل 

مواقع  پيش م  آيد كه ترنيح م  دهد بخوابد   

پس اگر در طول سونوگراف  حركات . استراحت كيد

تماال ا  در نييب را نديديد  اصال نگران نبا يد چون اح

 .يا عصرگاه  است حال چرت زدن صبحگاه 

در ا اخر بارداري خود  كودک  ما به زمان طوالن  تري 

ايب زمان ها ممكب . استراحت كردن نياز دارد براي

است چيزي حد د بيست دقي ه طول بكشد   حت  در 

حركات  .دقي ه هم م  رسد 50تا  02ماه هاي آخر به 

پس . يابد هفتگ  كاهش م  02نييي  معموال بعد از 

بايد مادر   پز ك  با دقت بيشتري  ه  نييب را دنبال 

 .كييد
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 هر روز بايد چند لگد از طرف جنين حس كهنم  

ارد   تعداد لگدهاي  كه مادر هيچ رقم دقي    نود ند

ممكب است در طول بارداري از طرف نييب احساا،  

البته  اقعا الزم . كيد  در ر زهاي مختلف متفا ت است

نيست كه براي حركات نييب تان چارت ياا نماودار     

 .ند ل درست كرده   آنها را ثبت كييد

سع  كييد در طول ساعت هاي بيداري بادنتان را باا   

البته اياب كاار در   . نييب مطاب ت دهيد الگوي حركات

ر زهاي ا ل كم  سخت است اما هار چاه باه ساب     

بارداري تان افز ده م   ود  راحت تر م  توانيد خود 

هر نييي  الگوي خاا   . را با ايب ريتم هماهيگ كييد

خود را براي بيدار  دن   حركت كردن دارد  بيابرايب 

ر مادرها  با بهتر است به ناي م ايسه خودتان با ساي

ريتم حركت فرزندي كه داخل  كم تان اسات آ ايا   

 . ويد

 

 در صورت مشاهده كاهش حركات چه بايد كرد 

 .در بعض  از ساعات ر ز حركات نييب را كيترل كيد -

قبل از ايب كار بهتر است غذا يا ماايع   ايريب نياز    

مصرف كيد   بعد از صرف غذا ياك سااعت حركاات    

بهتر است ر ي كاغذي هم ثبات  . نييب را كيترل كيد

حساا،  حركت يا بيشتر ا 0اگر در يك ساعت .  ود

تا با د  بايد يك  0 د طبيع  است؛  ل  اگر كمتر از 

در صورت  كه باز هام  . ساعت ديگر كيترل ادامه يابد

بود  حتما بايد به پز ك مرانعه كيد  0نتيجه كمتر از 

 .تا هربان قلب نييب  ييده  ود

گر نييي  بيشتر از چيد ساعت حركت نكرد حتما به ا 

 . پز ك اطالع دهيد

ر  ا    ابپز ك با دستور انجام صورت  ايبدر كه  -

از ساالمت نيايب     ت  يا نوار قلب نييب ا، به نام ان

كه در آن تعداد حركات كاامال  حاصل م  كيد اطمييان 

 . ود مشخص م 

ساونوگراف  دقي ا  باه ناام     در صورت لاز م  باا   -

ما   تر بررسا     ه  نييب را دقيق  تست بيوفيزيكال

كشد  دقي ه طول م  82ايب سونوگراف  حد د . نمايد

كه عال ه بر حركات نييب  تيفس  باز   بساته كاردن   

 اود     بررس  م اطراف نييب ها   ميزان ماي   اندام

در خصو   ود  پز ك  اي كه داده م  براسا، نمره

 .كيد گيري م  تصميم هعيت مادر   نييب 

 

 چههه زمههاني بايههد بههه دكتههر مراج ههه كههنم   

پز ك  هفورا ب  اگر متونه يك  از عالئم زير  ديد

 .مرانعه كييد

كشيده اما اگر در د  ساعت گذ ته به پهلو دراز . 8

كمتر از ده لگد ياا حركات را از طارف نيايب تاان      

 .احسا، كرديد

اگر نييب تان در پاسخ به سار   صادا   سااير    . 8

 .محرک ها بيدار نشده    ر ع به حركت نكرد

اگر به مر ر متونه كاهش تعداد حركاات نيايب   . 6

 ده يا به يك باره تعداد هربه هاي  كه نيايب باه   

 .م  كيد  كم  دديواره  كم  ما  ارد 

 


