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و  

ّ
وع نييت ن (Niitty)- / الصور: مشر ا موورينير

ّ
 (Johanna Muurinen)يوهان

TAMK 

وع  و  -مشر
ّ
  (Niitty) 2020 - 2018نييت

/https://projects.tuni.fi/niitty/ 

/www.facebook.com/niittyhanke/ 

ن  وع إرميلي نيمينير  .(Irmeli Nieminen)رئيسة المشر
 : ي

ونن يد اإللكير  irmeli.nieminen@tuni.fiالير
ا أيكاسالو 

ّ
ة أن  .(Anna Aikasalo)الخبير

 : ي
ونن يد اإللكير  anna.aikasalo@tuni.fiالير

ن كاليادين  ة ياسمير  .(JasminKaljadin)الخبير
 : ي

ونن يد اإللكير  jasmin.kaljadin@tampere.fiالير
 

 متى الذهاب للوالدة؟

و 
ّ
نموذج التدريب العائلي الموجه من  (Niitty) - نييت

 خالل دعم األقران للمهاجرين

arabia 

Milloin lähteä synnyttämään? 



، يتم الذهاب للوالدة، عندما يحدث أحد هذين  عندما يسير الحمل بشكل طبيعي
 : ن  الشيئير

 التقلصات تحدث بشكل ُمنتظم أو •

 نزول ماء الطفل •

 : ي
 التقلصات المنتظمة تعتن

 
ن استمرت التقلصات  ن اثنتير  بشكل ُمنتظم.  لمدة ساعتير

 لمدةدقائق  5كل تحدث 
ً
ي المرة الواحدة تقريبا

 والتقلص يستغرق فن
 دقيقة واحدة. 

 
صبح 

ُ
ي البيت إىل أن ت

ن
بإمكانك االنتظار بهدوء ف

 التقلصات أشد. 

ي التقلصات 
ي إىل المستشفن عندما تستوفن اذهبر

المعايير المذكورة أعاله أو عندما تشعرين بعدم 
 االرتياح. 

 كيف يتم الشعور بالتقلص؟

صبح البطن صلبة للحظة. 
ُ
 ت

ي البطن. 
 الشعور بإحساس بالشد أو بالضغط فن

ر بآالم الدورة الشهرية. 
ّ
 األلم ُيذك

شير 
ُ
ي ت

التقلصات المؤلمة فقط هي التى
 إىل الوالدة! 

ً
من الممكن أن تحدث ُمسبقا

تقلصات غير مؤلمة للتدريب قبل التقلصات 
 األساسية. 

ي الحال إىل 
ن

عتير الحاالت التالية استثناءات يتوجب أثنائها الذهاب ف
ُ
ت

 :  المستشفن

يف الدموي.  ن  الين

ء.   الطفل ال يتحرك أو أنه يتحرك بشكل سي

 ماء الطفل أخضن أو دموي. 

 األم لديها ألم شديد ُمستمر. 

ئ لألم، كألم الرأس الشديد أو الحكة.   حدوث عرض شديد ُمفاجر

، فتواصلي مع استشارات النساء  شغل التفكير
ُ
ثير القلق أو ي

ُ
إذا كان هناك أمر ي

ي منطقتك! 
ن

ي تتبعي لها أو مع مناوبة الطوارئ الخاصة بالوالدة ف
 الحوامل التى

 نزول ماء الطفل

ل القليل منه فقط  ن ماء الطفل الطبيعي ناصع أو لونه وردي فاتح، ومن الممكن أن يين
ي المرة الواحدة. 

 منه فن
ً
ا  أو كثير

ي العادة بعد بضع ساعات من نزول ماء الطفل. 
 تبدأ التقلصات فن

ن له  عند نزول ماء الطفل، تواصلي مع مناوبة الطوارئ لمستشفن الوالدة الذي تتبعير
 للحصول عل التوجيهات. 

ي العادة بعد 
 ساعة من نزول ماء الطفل.  21يتم الذهاب للوالدة فن

 
 


