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ህይወት ክስምዓኪ ከሎ  

– ነፍሰ ጾራት፡ ኣብ ማሕጸነን ናይ ዘሎ ዕሸል ምንቅስቓስ ንኽከታተላ ዝሕግዝ ጽሑፍ 

 

እቲ ኣብ ማሕጸን ዘሎ ዕሸል ክራጋሕን ክንቀሳቐስን ከሎ ይስምዓኪ ኣንተ’ልዩ ጽቡቕ ናይ ምህላዉ ምልክት እዩ።  

ኩላቶም ዕሸላት ዝተፈላለየ ናይ ምንቅስቓስ ቅጥዒ ኣሎዎም። ዕሸላት ብኸመይን ማዕረ ክንደይን ይራግሑን ይንቀሳቐሱን 

ካብ ዕሸል ናብ ዕሸል ኣዝዩ ይፈላለ። እዚ እዩ እቲ ንቡር ክብሃል ዝኽእል መልሲ የሎን። ንነብስኺ ምስ ካልኦት 

ክተነጻጽርያ የብልክን - ናይቲ ኣብ ማሕጸንኪ ዘሎ ዕሸል ምንቅስቓስ ደኣ ፍለጢ። ኣብ ነብስኺ ተኣማመኒ፡ ኣብ 

ማሕጸንኪ ንዘሎ ዕሸል ዝያዳ ትፈልጥዮ ንስኺ ባዕልኺ ኢኺ።  

 

ናይ ዕሸል ምርጋሕ ኣብ ማሕጸን  

ናይ ዕሸል ምንቅስቓስ ኵሉ፡ ማለት ምርጋሕ ወይ ከኣ ፈኵስ ምድፋእ፡ ምዝርጋሕ፡ ምዕጻፍ ወይ ምጥዋይ ክኸውን 

ይኽእል። ሒቕታ ከም ምንቅስቓስ ኣይቍጸርን እዩ።    

ዝበዝሓ ነፍሰ ጾራት፡ ናይ ዕሸል ምንቅስቓስ ክስምዐን ዝጅምር ኣብ መበል 18-20 ናይ ጥንሲ ሰሙን ኣቢሉ ኮይኑ፡ ዓቢ 

ፍልልይ ግን ኣሎዎ። ካብ መበል 24-28 ናይ ጥንሲ ሰሙን ኣቢሉ ምንቅስቓስ ናይቲ ዕሸል ስሩዕ ኮይኑ፡ እቲ ዘይድቅሰሉ 

ግዜ ክንቀሳቐስ ከሎን ክድቅስ ከሎ ድማ ዘይንቀሳቐሰሉ እዋን ማለት እዩ።  

መጠን ምርጋሕን ምንቅስቓስን ካብ መፋርቕ ናይ ጥንሲ እዋን ጀሚሩ ክሳዕ መበል 32 ናይ ጥንሲ ሰሙን ኣብ ዘሎ እዋን 

እናወሰኸ ይኸይድ። ብድሕር’ዚ ግን ናብ ሓደ ፍሉጥ ደረጃ ይበጽሕ’ሞ ክሳዕ ግዜ ሕርሲ ከምኡ ኢሉ ይቕጽል።  

ኣብ ኣጋ ምውዳእ ናይቲ ጥንሲ፡ ማሕጸን ምስ ጸበበ እቲ ምንቅስቓስ ፍልይ ዝበለ ይኸውን። ይኹን’ምበር፡ ዝወሓደ ወይ 

ዝደኸመ ምንቅስቓስ ፈጺሙ ክኸውን ከም ዘይብሉ ከተስተውዕልሉ ኣለኪ።  

 
ኣብ ማሕጸን ዝህሉ ህይወት ብኸመይ መንገዲ ክትከታተልዮ ትኽእሊ?  

ዕሸልኪ ተበራቢሩ ከሎ ምንቅስቓሱ ከመይ ከም ዘሎ መታን ክትፈልጢ መዓልታዊ ቍሩብ ግዜ ፍለዪ።  ነዚ ከም ሓደ 

ልምዲ ውሰድዮ! ብኸምዚ ኸኣ ነቲ ምቅይያራት ንምፍላጥ ድልውቲ ትኾኒ። ብተወሳኺ ምስቲ ዕሸል ዘሎኪ ምትእስሳር 

ኣብ ርእሲ ምሕያሉ፡ ንናይ ኣደነት ተራ ድልውቲ ክትኮኒ ኣበርክቶ ኣሎዎ።  

ካብ መበል 28 ሰሙን ናይ ጥንሲ ግዜ ጀሚሩ፡ ስርዓት ምንቅስቓስ ዕሸል ስሩዕ እናዀነ ይኸይድ፣ እቲ ዝበራበረሉን 

ዝድቅሰሉን ግዜ’ውን ከምኡ ስሩዕ ወይ ፍሉጥ ይኸውን። ብጸጋማይ ጐድንኺ እሞ ብጎቦ ኩኒ ወይ ደቅሲ። ሽዑ ዋሕዚ 

ደም ኣብ ማሕጸንን ኣብ መዳሕንትን ጽቡቕ ይኸውን። ምንቅስቓስ ናይቲ ዕሸል ዝያዳ ዝፍለጠኪ ጎቦ ክትኮኒ ከለኺ ወይ 

ከኣ ገለ ንጥፈታት ኣብ ትገብርሉ እዋን እዩ።  

ክትከታተልሉ ትኽእሊ መንገድታት ብዙሕ ኣሎ። ንገለ ነፍሰ ጾራት፡ ምንቅስቓስ ዕሸል ኣብ ኣእምሮአን ምሓዝ እኹል 

ክኸውን ከሎ፡ ካልኦት ድማ ብስሩዕ ኣገባብ ይምዝግቦኦ። ስለዚ፡ ካብ ክልቲኡ ኣገባባት ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ።  

 



 
 

kjennliv.no 
 

1. ምቝጻር ርግሒት 

ኣብ ማሕጸንኪ ዘሎ ዕሸል ዓሰርተ ምንቅስቓሳት ክገብር ከሎ ምስ ተሰምዓኪ ክንደይ ግዜ ከም ዝወሰደ 
መዝግቢ። ብተወሳኺ፡ እቲ ርግሒት ይደክም እንተ’ልዩ ንምፍላጥን ኣብ ግዜ ምንቅስቓስ ሓይሊ ናይቲ 

ርግሒታት ከመይ ከም ዝኾነን መዝግብዮ። ነዚ ንምምዝጋብ (Mitt barns bevegelser (PDF) / 
(excel-skjema) (“ምንቅስቓስ ዕሸለይ”) ዝብል ቅጺ ክትጥቀሚ ትኽእሊ ኢኺ። 

ከምኡ’ውን / ወይ ከኣ፡ 

2. ምንቅስቓስ ናይቲ ዕሸል ከመይ ይስምዓኪ ከም ዘሎ ንምግላጽ 
 

መዓልታዊ ን15 ደቓይቕ ዝኸውን ግዜ ፈሊኺ እቲ ዕሸል ከመይ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ፍለጢ።  

ነቲ ትዕዝብቲ ኸኣ መዓልታዊ መዝግብዮ።  

እዚ ዝስዕብ ሕቶታት ኣብቲ ምምዝጋብ ክሕግዘኪ ይኽእል እዩ፡- 

 እቲ ምንቅስቓሳት ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ነይሩዎ?  
 እቲ ዕሸል ከመይ ይንቀሳቐስ?  
 ብዝሒ ምንቅስቓስ ናይቲ ዕሸል ክንደይ እዩ?  

እቲ ምዝገባ ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ፡-  

 ርግሒትን ምንቅስቓስን ናይቲ ዕሸል ብንጹር ይፍለጠኪዶ?  

 እቲ ምንቅስቓሳት ካብቲ ዝነበሮ ሓዪሉዶ? 

 ምንቅስቓስ ናይቲ ዕሸል ከምቲ ዝነበሮ ድዩ ዘሎ?  

 
ኣየናይ ዓይነት ኣመዘጋግባ ተጠቒምኪ ብዘየገድስ፡ ነዚ መዓልታዊ ክትገብርዮ ኣገዳሲ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኣብ ምትግባሩ 

ጽቡቕ ኣቓልቦ ክህልወኪ ኣለዎ። ነዚ ድማ ቀሲንኪ ኣብ ዘለኽሉ ግዜ ግበርዮ። 

ትሑት ምንቅስቓስ ኣብ ማሕጸን  

ኣብ ማሕጸን ትሑት ምንቅስቓስ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ እቲ ዕሸል ጽቡቕ ከም ዘየሎ ዝሕብር ምልክት ክኸውን ይኽእል 

እዩ። እቲ ኣገዳሲ ምልክት ናይ ውሑድ ምንቅስቓስ ኣብ ማሕጸን፡ ንዓኺ ዝወሓደ ርግሒትን ምንቅስቓስን ወይ ከኣ 

ሓይሊ ናይ’ቲ ምንቅስቓስ ከም ዝደኸመ ብንጹር ምስ ዝፍለጠኪ እዩ።  

ኣብ ኵነታት ናይቲ ዕሸል ዝኾነ ምቅይያር ምስ ትዕዘቢ ወይ ብዛዕባ ኵነታት ናይቲ ዕሸል እንተ ተሻቒልኪ፡ ብቕጽበት ምስ 

ክፍሊ መወልዳን / fødeavdelingen ክትራኸቢ ኣለኪ። ጽባሕ ክገብሮ እየ ኢልኪ ኣይትጸበዪ! ኣብ ከምዚ ኵነታት 

እቲ ጕዳይ ብዕቱብ እዩ ዝርአ።  

እቲ ምንቅስቓስ ዕሸል ካብቲ ቅድም ዝገብሮ ዝነበረ ምውሓዱ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንኪ? 
 
ምንቅስቓስ ዕሸል ምውሓዱ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንኪ፣ በሊዕክን ሰቲኽን ብጸገማይ ጐድንኺ ጎቦ ብምዃን ናይቲ ዕሸል 
ርግሒት ወይ ምንቅስቓስ ክትከታተሊ ፈትኒ። መታን ምሉእ ኣተኵሮ ክህልወኪ ድማ ከባቢኺ ህዱእ ምህላዉ 
ኣረጋግጺ። ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ሰዓት ዝኸውን ኣብቲ ናይ ዕሸልኪ ምንቅስቓስ ኣተኵሪ።  
 

ነዚ ዝስዕብ ምልክታት እንተ ኣስተውዒልኪ ብቕጽበት ናብ ክፍሊ መወልዳን / fødeavdelingen ደውሊ።  

http://kjennliv.no/wp-content/uploads/2016/09/Kjennliv.no-Skjema-Mitt-barns-bevegelser-uten-logo.pdf
http://kjennliv.no/wp-content/uploads/2016/09/Kjennliv.no-Skjema-Mitt-barns-bevegelser-uten-logo.xlsx
https://144144-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/09/Kjennliv.no-Skjema-Mitt-barns-bevegelser-uten-logo.xlsx
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 ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ሰዓት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ማሕጸንኪ ናይ ዘሎ ዕሸል ዝኾነ ምንቅስቓስ እንተ 

ዘይተፈሊጡኪ።  
 ኣብ ውሽጢ ሓደ ክሳዕ ክልተ ሰዓት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ማሕጸንኪ ናይ ዘሎ ዕሸል ዝወሓደ ምንቅስቓስ ወይ 

ድማ እቲ ምንቅስቓስ ዝደኸመ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑኪ። (እምበኣር ብዛዕባ ዕሸልኪ እቲ ክኸውን ይግብኦ 

ዝብሃል ከመይ ምዃኑ ዘይትፈልጢ እንተዄንኪ፡ ሓደ ኣብ ማሕጸን ዘሎ ጥዑይ ዕሸል፡ ኣብቲ ተበራቢሩሉ ዘሎ 

(ዘይደቀሰሉ) እዋን ከም ግቡእ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክሳዕ ክልተ ሰዓታት ኣብ ዘሎ ግዜ ሳሕቲ እዩ ካብ ዓሰርተ 

ዝውሕድ ርግሒትን ምንቅስቓስን ዘርኢ።)  
 ብዛዕባ ኣብ ማሕጸንኪ ናይ ዘሎ ዕሸል ኵነታት ንጥፈት ሻቕሎት ኣሎኪ እንተኾይኑ፡ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኺ 

ግንዛበ ተኣማመኒ፡ ምኽንያቱ ንስኺ ኢኺ ዝያዳ ኣብ ማሕጸንኪ ንዘሎ ንዕሸል ትፈልጥዮ።   

ኣብ ማሕጸንኪ ናይ ዘሎ ዕሸል ምንቅስቓስ ጽቡቕ ገይሩ እንተ ተፈሊጡኪ ክትቀስኒ ኢኺ። ንክፍሊ ሕርሲ / 

fødeavdelingen ምርካቦም’ውን ኣየድልየክን እዩ።  

መብዛሕትአን እተን ውሑድ ምንቅስቓስ ተሰሚዑወን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ጥንስን ሕርስን ጸገም ከየጋጠመን 

ጥዑያት ሕጻናት ዝወለዳ ኣለዋ።  


