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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
 

ن أي حساب  مراقبة حركات الجني 
 الحركات

و 
ّ

نموذج التدريب العائلي الموجه من  (Niitty) - نييت
 خالل دعم األقران للمهاجرين

arabia 

Sikiön liikkeiden tarkkailu eli liikelaskenta 



ي الرحم
ن
ن يتحرك وينام ف  الجني 

ي الرحم يكون لديه نظامه الفردي الخاص به وطريقة الحركة لديه. 
ن منذ أن يكون فن  الجنير

 حتر الوالدة، عل الرغم من أن الشعور بالحركات 
ً

 تقريبا
ً

ن يبقر مستقرا قدر حركات الجنير
 يتغير أثناء الحمل. 

ل منتصف الليل.  ي العادة مساًء وقب
كير كثافة فن ن بشكل أ يتحرك الجنير

 
ً

ي الساعة.  51 - 5تكون الحركات حينئذ تقريبا
 مرة فن

ات تستغرق لمدة  ات الحركات فير دقيقة من الراحة،  01 - 11تتبع فير
 أثنائها. ال يتم حينئذ الشعور بالحركات. 

ً
ن يكون نائما  حيث أن الجنير

 متى يتم إجراء حساب الحركات؟

 .  ال توجد حاجة إىل حساب الحركات بالنسبة للحمل الذي يسير بشكل طبيعي

ن عل  يتوجب القيام بحساب الحركات بخصوص الحمل الُمعرض للخطر، وستحصلير
 إرشادات بخصوص ذلك من الممرضة الخاصة بِك. 

ي أسبوع الحمل 
ي حساب الحركات فن

 .02عند تخطي التاري    خ الُمحدد للوالدة، يتم البدء فن

 القيام بحساب الحركات 

 

 
ً

احةيتم حساب الحركات دائما ي وضعية االستى
ن
 .ف

ي أي وقت من أوقات اليوم. 
 من الممكن القيام بالمراقبة فن

ي وقت متأخر مساًء. 
كير نشاط فن ن بأ  يتحرك الجنير

 . ن وب بارد وعذب، فهذا يزيد من حركة الجنير ي المراقبة مشر
ء فن ي قبل البد نر  اشر

 

، كي تمددي عىل الجانب األيرس. 
ً

ون الفرشة )القاعدة( صلبة تقريبا يجب أن تك
 تشعري بالحركات عل أفضل وجه. 

 

ي تشعري بها خالل مدة ساعة واحدة. 
ي جميع الحركات التر  احستر

واق أو الحازوقة ال ُيحسب كحركة. 
ُ

حركات، فمن  01إذا تم حساب حدوث الف
 . ن يتحرك بشكل طبيعي  الممكن إنهاء عملية العد. أي أن الجني 

 

ي بأقل من 
ة ساعة واحدة، فتابعي المراقبة لساعة  01إذا شعرتى حركات خالل فتى
وب بارد أخرى.  ي مشر نر ي واشر

ات المراقبة وامشر ن فير ة فيما بير احة قصير ي عل اسير
أبقر

 وعذب. 

ة الساعة الثانية  ن أثناء فتى ،  01إذا تحرك الجني  حركات كحد أدتن
 .
ً
 فيكون الوضع طبيعيا

حركات،  01إذا بقيت الحركات أثناء الساعة الثانية أقل من 
 فتواصىلي مع مناوبة الطوارئ للوالدة. 


