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Atunci când simţi copilul că se
mişcă înseamnă că este bine
Cea mai mare parte a femeilor încep să simtă mişcările copilului între
săptămâna 16 şi săptămâna 24 de sarcină. Mişcările copilului pot fi
descrise ca fiind o lovitură, o vibraţie, un foşnet sau o rotire. Tipul de
mişcare se poate schimba pe măsură ce sarcina înaintează.

Cât de des ar trebui
să se mişte
bebeluşul meu?
Nu există un număr prestabilit de
mişcări normale.
Copilul tău va avea felul său de a
se mişca pe care vei ajunge să îl
cunoşti.
De la săptămâna 16-24 vei simţi
copilul tău că se mişcă tot mai
mult până la săptămâna 32, apoi
numărul de mişcări va rămâne
destul de stabil până la naştere.

NU ESTE adevărat că
mişcările copilului se
reduc către sfârşitul
sarcinii.

Jeśli obawiasz się,
że coś jest nie tak ze
sposobem, w jaki Twoje
dziecko się porusza,
skontaktuj się z położną
lub lekarzem jeszcze
tego samego dnia.

Ruchy dziecka
powinnaś odczuwać
do czasu rozpoczęcia
się porodu, a także w
jego trakcie.

Cunoaşte modul în care
copilul se mişcă normal.

Dacă simţi că mişcările copilului sunt mai lente
ori s-au oprit, contactează imediat moaşa sau
maternitatea (este deschisă non stop).

De ce sunt mişcările copilului
importante?
A reducere a numărului mişcărilor copilului poate
reprezenta uneori un avertisment că acesta nu
este bine. Aproximativ jumătate dintre femeile
care au avut un făt mort au observat
că mişcările copilului au încetinit ori s-au oprit.

•

NU AŞTEPTA să suni a doua zi pentru a
vedea ce se întâmplă.

•

Nu-ţi face probleme dacă suni, este
important ca doctorul şi moaşele să ştie
că mişcările copilului au încetinit sau au
încetat.

Ce se întâmplă dacă mişcările
copilului se reduciar?
Dacă în urma controlului medical încă nu eşti convinsă
de mişcările copilului, contactează moaşa sau spitalul
maternitate imediat, chiar dacă data trecută
parametrii erau normali.
NU EZITA NICIODATĂ să contactezi moaşa sau maternitatea
pentru sfaturi, indiferent de câte ori faci acest lucru.

This leaflet is available in other languages:
tommys.org/pregnancyresources

Nu folosi monitoare portabile,
dopplere sau aplicaţii pe telefon
pentru a verifica bătăile inimii
copilului. Chiar dacă detectezi o
bătaie a inimii, nu înseamnă că
bebeluşul este bine.

Find out more at

tommys.org/pregnancy–hub
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