
(((

!

(

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?

De ce sunt mişcările 
copilului importante?

Ce urmează? Vezi verso.

Atunci când simţi copilul că se 
mişcă înseamnă că este bine

NU TREBUIE să aştepţi a doua zi pentru a cere 
sfaturi dacă eşti îngrijorată de mişcările copilului

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

Vei CONTINUA să simţi mişcările copilului până 
când intri în travaliu şi în timpul acesteia.

Cunoaşte modul în care copilul  
se mişcă normal

• 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.

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

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 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 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.
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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

What if my baby’s movements are reduced again?
If, aft er your check up, you are sti ll not happy with your baby’s movement, you must 
contact either your midwife or maternity unit straight away, even if everything was 
normal last ti me.

NEVER HESITATE to contact your midwife or the maternity unit for advice, no 
matt er how many ti mes this happens. 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la 
mişcările copilului adresează-te moaşei

Contact details:


