
મોટાભાગની સ્તીઓ સામાન્ય રીતે સગભાભાવસ્ાના 16 અને 24 અઠવાડિ્યાની વચ્ે પોતાના શ િશનુે 
હલન-્લન કરતું અનભુવે છે. શ િશનુા હલન-્લનનું લાત, ્્રાટ કે આળોટવા સહહતની કોઈપણ 
પ્રવશૃતિ તરીકે વણભાવી િકા્ય છે. જેમ-જેમ તમારી સગભાભાવસ્ા આગળ વધે તમે તમે હલન-્લનનો 
પ્રકાર બદલાઈ િકે છે.

મારા શ િશએુ કેટલી વાર  
હલન-્લન કરવું જોઈએ?

મારા શ િશનુું હલન-્લન મહત્વનું કેમ છે?

તમારા શ િશનુે હલન-્લન કરતું અનભુવવું 
એ વાતનું શ ્હ્ન છે કે તઓે સાજા-સારા છે

જો તમે તમારા 
શિશુના હલન-્લન 

બાબતે ચ્ંહતત હો, તો 
સલાહ મેળવવા માટે 
બીજા ડદવસ સુધી 

રાહ ન જુઓ

એ વાત સા્ી ન્ી કે શ િશઓુ 
ગરાભાવસ્ાનો અતં નજીક આવે 
ત્ારે કે પછી પ્રસવ દરમ િ્ાન 
ઓછંુ હલન-ચલન કરે છે. 

તિે પ્રસવિાં જાવ અને પ્રસવ કરી 
રહ્ા હો ત્ારે પણ તિને તિારા 
શ િશનુું હલન-ચલન અનરુવાવાનું 
્ાલુ રહેવુ ંજોઈએ. 

• મ િડવાઈફ અ્વા તિારા િટેરનનટી યનૂનટનો સપંક્ક  કરવો મલુતવી 
ન રાખો. 

• ફોન કરવા હવિે ચ ્તંા ન કરો, એ િહત્વનું છે કે તિે 
અનનશ્ ચિત હો તો પણ તિે કોઈ મ િડવાઈફ અ્વા તિારા 
િટેરનનટી યનૂનટ સા્ ે સલાહ લવેા િાટ ેવાત કરો. એવી ખબૂ 
િક્યતા છે કે તઓે તિને તરતજ જોવા િાગં.ે

જો તિને લાગે કે તિારા શ િશનુું હલન-ચલન ધીમું ્ઈ ગયું છે 
અતવા બધં ્ઈ ગયું છે, તો તિારા મ િડવાઈફ અ્વા િટેરનનટી 
યનૂનટ સા્ ે તરત જ વાત કરો (મ િડવાઇફ દદવસના 24 કલાક  
અઠવાદડ્ાના 7 દદવસ ઉપલબધ હો્  છે). મ િડવાઈફ હંિિેા 
ઉપલબધ હો્  છે, રાતના પણ.

બાળકના હલન-ચલનિાં ઘટાડો બાળકની તશબ્ત સારી  
ન હોવાની એક િહત્વની ચતેવણીનો સકેંત હોઈ િકે છે. 

જેિને મતૃ બાળક જન ય્ું છે એવી સ્તીઓિાં્ ી લગરગ 
અડધીએ નોંધ લીધી હતી કે તિેના શ િશનુું હલન-ચલન ધીમું  

્ઈ ગયું હતું અ્વા બધં ્ઈ ગયું હતુ.ં 

સાિાન્ હલન-ચલનની કોઈ નન્ત 
 સખં્ા ન્ી.  

16-24 અઠવાદડ્ા ્ા્  પછી તિને તિારા 
શ િશનુું હલન-ચલન વધુ અનરુવાવું જોઈએ 
અને જે 32 અઠવાદડ્ા સધુી વધતુ રહેવું 
જોઈએ અને ત્ાર પછી તિે જનિ આપો  
ત્ાં સધુી લગરગ એટલુજં રહેવું જોઈએ.

તિારા શ િશનુા ધબકારાની તપાસ કરવા િાટ ે 
હા્ િાં પકડી િકા્  તવેા િૉનનટર, ડૉપલર કે 

ફોન એપનો ઉપ્ોગ ન કરો. 

તિને હૃદ્ના ધબકારાની જાણ ્ા્  તો પણ 
એનો અ્ભા એવો ન્ી કે તિારં શ િશુ સાજંુ છે.

તમારા શ િશનુા હલન-
્લનને ઓળખો

Gujarati

મારા શ િશનંુુ હલન-્લન ફરી્ી ઘટી જા્ય તો શુ?ં

જો, તિારા ચકે-અપ પછી પણ તિે તિારા બાળકના હલન-ચલન્ી સતંષુ્ટ 

ન હો, તો તિારે તરત જ તિારા મ િડવાઈફ અ્વા િટેરનનટી યનૂનટનો સપંક્ક  

સાધવો જોઈએ, પાછલી વખતે બધું જ નૉિભાલ રહું હો્  તો પણ.

ભલે તે ગમે તટેલી વાર કરવું પિે, તમારા હ મિવાઈફ અ્વા મટેરહનટી 

યહૂનટનો સલાહ લવેા માટે સપંક્ક  કરવામાં સકંો્ ક્ારે્ય ન અનભુવો. 

હ મિવાઈફ મટેરહનટી યહૂનટમાં ડદવસના 24 કલાક ડ્ટૂી પર હો્  છે.

આ પહરિકા બીજી ભાષાઓમાં ઉપલબધ છે:  
tommys.org/pregnancyresources

અહીં વધુ માહહતી મેળવો

tommys.org/pregnancy–hub
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સ્તોતો અને ઋણ-સવીકાર
આ પમરિકાિાંની િાનહતી RCOG ગ્ીન-ટૉપ િાગભાદરિશિકા નંબર. 57  
ગરભાસ્ બાળકનું ઘટલેું હલન-ચલન (2011) અને RCOG દદદી િાટનેી િાનહતી પમરિકા  
સગરાભાવસ્ા દરમિ્ાન તિારા શિશુનું હલન-ચલન: તિારા િાટ ેિાનહતી (2012) પર આધાદરત છે.

આ પમરિકાના મવકાસિાં સહા્ક ્વા બદલ નન્નમલશખત સંગઠનોનો આરાર:

સંપક્ક  માહહતી:

tommys.org


