
ر بارداری   سکسکه جنین د
ر طول بارداری به راحتی احساس می  سکسکه جنین ز معروف فرایندی است که د ترین  شود و یکی ا

ر  حرکات جنین است. سکسکه می  تواند به سالمت کامل جنین اشاره واضحی داشته باشد که البته د
ز مشکل نیز وجود دارد. حرکات وزن دار و کاماًل منظم که مادر به راحتی آن را  شرایطی احتمال برو

ز شرایط ممکن است زنگ   سکسکه جنین  توان بهکند را می احساس می  نسبت داد که در برخی ا
ر آیند  .هشداری به شما
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 سکسکه جنین چگونه احساس می شود و علت چیست؟ 
ر می آن  جنین سکسکه  ر می کنید به راحتی شناسایی نمی چنان که فک ر  شود اما بانوان باردا توانند د

ر حرکاتی که جنین انجام می  ر منظم و کاماًل  مقایسه با دیگ دهد، سکسکه او را در یک حالت بسیا
 .موزون احساس کنند

ر دوران بارداری اکثرًا احساس بانوان است که می  ر حالت کلی د به جنین وصل کند.   تواند مادر راد
ر هنگامی که فرد باردار به صورت ثابت نشسته است، احتمااًل با احساس  چنینی  های این معمواًل د

ر این شرایط فرد  کند، روبرو میای که جنین آن را تجربه می یعنی سکسکه  ر دلیلی د شود، اما اگر به ه
ر استرس و اضطراب می  ر دچا ز خدماتباردا ر است ا ر   سونوگرافی غربالگری شود، بهت مجموعه معتب

 .مند شوددلیری بهره 
ر   شاید تا به حال نشنیده باشید، اما با توجه به سرعت حرکت ” سکسکه جنین  ” درون شکم فرد باردا

ز می رخ می  ر این بین، وزن فردی که حامله است نی تواند نقش اساسی خود را به رخ  دهد که البته د
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ر شونده و کامل سریع شناسایی می بکشد؛ چرا که سکسکه  کنند که  های جنین را عمدتًا حرکاتی تکرا
ای که جنین تجربه  وان گفت سکسکه تهای یک فرد بالغ است. بدین ترتیب، می تقریبًا شبیه سکسکه 

ز سالمت اوستکند، نشانه می  .ای ا

ز درباره سکسکه جنین   همه چی

 تکامل مراحل رشد و سالمت جنین 
ر تهران زمانی که با ر ارتباط باشید، به شما دلگرمی خواهند داد که   متخصص سونوگرافی غربالگری د د

ای بابت تکامل جنین دلبند شما باشد. به این دلیل که جنین این  ند نشانه توا های جنین می سکسه 
های عصبی پاسخ دهد. بدین ترتیب، با بیرون فرستادن و  توانایی را پیدا کرده است که به فعالیت 

رشد خود را به بهترین شکل ممکن   فرودادن مایعی به نام آمنیوتیک جنین این قدرت را دارد که مرحله
 .و این یعنی مغز و نخاع سالمی داردنشان دهد 

دهند که جنین به آن چنان قدرتی  های جنین این خبر را می اند که سکسه پزشکان به این نتیجه رسیده
ر نیز به زندگی خود ادامه دهد و دوام   ر فضایی به جزء رحم ماد رسیده است که بتواند به راحتی د

ر  ها بارداری بیاورد. البته تنها در پایان ماه ر غی ر آید و د شاید سکسکه جنین کمی زنگ هشدار به شما
ر نگرانی خاصی را تجربه کنند  .این صورت الزم نیست بابت این موضوع بانوان عزیز باردا
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ر چه شرایطی سکسکه   های جنین خطرناک است؟ د
ر تهران  زمانی که شما به مجموعه دلیری مراجعه کنید، متخصصین به شما این   سونوگرافی غربالگری د

ر گرفتن تعداد سکسکه وجود ندارد؛ چرا که  ر نظ   نکته را یادآوری خواهند کرد که قانون خاصی برای د
ز چندین مرتبه، سکسکه را تجربه کند؛   ر طی یک رو جنین این اختیار را دارد تا به صورت ناگهانی و حتی د

ز سه ماهه دوم، معمواًل سکسکه  ر احساس می چرا که بعد ا ر  هایی که توسط جنین فرد باردا کند، بیشت
 .است

ر صورتی  ر شود. بعد د ز هفته که با نزدیک شدن به زایمان سکسکه جنین باید کمت بارداری معمواًل    32ا
ر سکسکه  دقیقه طول    ۱۵شد، مجددًا احساس شود و حداقل ای که قباًل توسط جنین احساس می اگ

ر است و باید هرچه سریع  ر تماس باشیدبکشد، این یک هشدا  .تر با متخصصین ما د

ار با این موضوع آشنا  به این دلیل که احتمال بروز یک مشکل وجود دارد ومتأسفانه برخی از بانوان بارد
ر سکسکه  ر هم نشانه این است که جنین با مشکل  نیستند که در پایان دوره بارداری، تکرا ها پشت س

ر فشاری که بند ناف به جنین وارد می آورد با کمبود  بند ناف روبرو شده است و ممکن است به خاط
ر است هرچه سریع  تر به فردی متخصص مراجعه  اکسیژن یا حتی منبع خون مواجه شده باشد و بهت

 .کنند

 روش های کاهش سکسکه های جنین 
ر  های جنین را متوقف کند، می فرد باردار برای اینکه بتواند سکسکه  ر تغیی توانند از راهکارهایی نظی

ر محرکی  وضعیت خود، پیاده  روی و همچنین نوشیدن آب استفاده کند؛ چرا که معمواًل جنین با وجود ه
ر می ز پزشکان معتقدند که مصرف غذاهای پروتئین تواند تغیی ز می حالت دهد. بسیاری ا ر نی تواند  دا

به کاهش سکسکه در رحم کمک کند. ناگفته نماند که رفلکس طبیعی جنین به سکسکه ختم  
ر خوبی باشدشود و این خود می می  .تواند عالمت و نشانه بسیا

ر گزینه   سکسکه شاید به دلیل کم بودن مایعات در بدن باشد که ر این شرایط نوشیدن آب بسیا د
ز هرگونه استرس و اضطراب باعث   ر آید. خواب کافی، منظم و همچنین دوری ا قابل قبولی به شما

ر کمتر با احساس سکسکه می های جنین روبرو شوند که البته ضمن مراجعه  شود تا بانوان باردا
ز می  بهترین سونوگرافی جنین به های توانند اطالعات بیشتری برای کاهش سکسکه ، بانوان عزی

 .جنین خود کسب کنند
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 اهمیت انجام سونوگرافی 
ز جمله خدمات مجموعه دلیری است که امروزه با کیفیت باال و توسط   متخصص سونوگرافی غربالگری ا

ر مورد سکسکه متخصصین عالی رتبه ارائه می ر این بین چنانچه سؤالی د های جنین  شود و شما حتی د
ر مورد مشکو  ر  ک دیگری مواجه شوید می خود داشته باشید یا با ه توانید با متخصصین این مجموعه د

ز حساس  توان گفت که  ترین دوران زندگی افراد است و میارتباط باشید؛ چرا که دوران بارداری یکی ا
ر کدام می ر سعی  فرد باردار و جنین ه توانند به شکلی این دوران را تجربه کنند اما اگر بانوان باردا

ر کمک  ن برنامه کنند، توسط متخصصی ای منظم را دنبال کنند، قطعًا به سالمت به خود و جنین بیشت
ر دوران بارداری قانون و روش متفاوتی وجود دارد و به همین دلیل اهمیت  می ر فردی د کنند. برای ه

ر این دوران را نمی   .توان نادیده گرفتسونوگرافی د

 سخن پایانی 
ر نکنید؛ زیرا باید به زمان آن توجه کنید. معمواًل  سکسکه جنین را موضوعی نگران  کننده برای خود تعبی

ر  دقیقه سکسکه طول بکشد، جنین زنگ هشداری را به صدا درآورده    15در روزهای پایانی بارداری اگ
ر این صورت الزم نیست چندان بابت این موضوع استرس و نگرانی خاصی ر  ر غی ا تجربه کنید.  است. د

ر مجموعه   ز خدماتی که د ر کنید و ا ر فک توصیه ما این است که به سالمت دوران بارداری خود بیشت
شوند به نحو احسنت استقبال کنید. کلیه این خدمات توسط متخصصین مجرب وکاربلد  دلیری ارائه می 

 .شوندای معقوالنه و منصفانه برآورد می با هزینه 
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