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  .نماينداطفال سالم بصورت متواتر روزانه در شکم مادر حرکت می 
 !اطفال فعال، اطفال نورمال و صحت مند می باشند

 حاملگی لگد زدن طفل را در شکم تان حساب 28هفته در بعد از ماه هفتم يا 
 .دينما

از داکتر يا نرس وقت حساب کردن حرکات طفل در زمان حاملگی سئوال 
 .دننماي
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

  :چطور ميتوانم لگد زدن طفل را حساب نمايم
برای حساب کردن حرکات طفل است زيرا بعد از صرف غذا وقت مناسب . 

 .طفل دراين وقت بسيار فعال می باشد
  بنشينيد، يا به سمت چپ خود دراز بکشيد 
 .)که چند بجه است(ت را به صورت دقيق تعيين نمايد وق 
 )برای يک ساعت.(هردو دستها را باالی شکم خود بگذاريد 
حرکت طفل شامل لگد ( .حساب نمايد که طفل تان چند مرتبه حرکت می کند 

 )زدن، دور خوردن، راست شدن، پيچيدن ، رول خوردن يا کشيده شدن است
 .يد مرتبه حرکات را حساب نما10تا   
ديگر حرکت طفل را .  مرتبه حرکت نمود10اگر طفل تان در ساعت اول  

 .حساب نکنيد
 

 
 .  مرتبه حرکت نکرد تشويش نکنيد10اگر طفل تان در ساعت اول 
 :دراين حالت چه بايد کرد.  شايد طفل تان در خواب باشد

 .يک چيز بخوريد يا يک نوشابه بنوشيد 

 .دقيقه قدم بزنيدپنج در حدود  

 .کبار ديگر لگد زدن طفل را برای يک ساعت حساب کنيدي 
 
 
  مرتبه حرکت نکرد چه کار بايد بکنيد؟10اگر طفل شما در ساعت دوم  

 
 به داکتر يامراقب طبی خود زنگ بزنيد

 .داکترتان برای هدايت تان خواهد گفت که چه بکنيد

 
 

 __________________________________:نمره تلفن داکتر يا نرس
 

  __________________________:  معاينه خانه يا کلينيک بسته بوداگر
  

 ______________________________:با اين نمره تماس حاصل نمايد
  

 مدت ی صبح من لگد زدن طفل خود رابراروزيد"
 نوع چي دوساعت هنيدو ساعت حساب کردم و درا

 با داکتر خود یبصورت فور. حرکت حس نکردم
 . احوال خود را گفتمشيتماس حاصل نموده وبرا

 

 و طفلم مياي کرد که من مفونيرم به اطاق عاجل تلداکت
 مي برادمي من به شفاخانه رسکهيوقت. ندي نمانهيرا معا

 خوب شد که به اريگفتند که طفل مشکالت دارد و بس
 کي آنها طفلم را نجات دادند و من حاال یشفاخانه آمد

 ".پسرسالم و صحت مند دارم
 ____ ساله 25ايسلو    

 کشنبهي
 

  9:30  شروعزمان
 1 لگد 
 2 لگد 
 3 لگد 
 4  لگد 
 5  لگد 
 6  لگد 
  7  لگد 
 8  لگد 
 9  لگد 
  10  لگد 

 

  9:40   زمان ختم

 دوشنبه
 

 ___: شروعزمان
 1 لگد 
 2 لگد 
 3 لگد 
 4  لگد 
 5  لگد 
 6  لگد 
  7  لگد 
 8  لگد 
 9  لگد 
  10  لگد 

 

 ___:  زمان ختم

 حساب حرکات طفل

 

 

 : دفترچه متعلق است بهنيا

 چطور می توانم لگد زدن طفل را حساب کنم
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    شمارش حرکات
  هر موقعی که فکر می کنيد حرکت . برای هرروز ، زمانی را که شروع می کنيد، يادداشت کنيد. تاريخ ها رابرای هر هفته پر کنيد

 اين چارت را به داکتور يا نرس خود در هر ويزيت نشان بدهيد. زمانی که شما ختم می کنيد بنويسيد. می کند عالمت بزنيد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 يکشنبه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 دوشنبه
        
    ____ شروعزمان 

 
 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 سه شنبه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 چهارشنبه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 پنج شنبه
         

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 جمعه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 شنبه
            

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

:هفته

بهاين است متعلق :دفترچه

:هفته

:هفته

 يکشنبه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 دوشنبه
        
    ____ شروعزمان 

 
 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

  شنبهسه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 چهارشنبه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 پنج شنبه
         

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 جمعه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 شنبه
            

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 يکشنبه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 دوشنبه
        
    ____ شروعزمان 

 
 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 سه شنبه
 

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 چهارشنبه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  گدل __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 پنج شنبه
         

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 جمعه
          

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 شنبه
            

    ____ شروعزمان 
 

 1 لگد __
 2  لگد __
 3  لگد __
 4  لگد __
 5  لگد __
 6  لگد __
 7  لگد __
 8  لگد __
 9  لگد __
  10 لگد __

 
 ____زمان ختم

 


