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Këndvështrimi i gjinisë kuptohet dhe nga mënyra e të folurit. Edhe fjalët, 
kanë një gjini, mashkullore për meshkujt e femërore për femrat. Per të 
shkruajtur duke rrespektuar ndryshimin e gjinive sa herë që kemi folur 
për persona në përgjithësi dhe në vecanti për fëmijë, duhet të shkrua-
nim, “ i vogli o e vogla, biri o bija” etj.

Për ti dhënë një lexim më të rrjedhshëm tekstit jo gjithmonë është rre-
spektuar kjo,  në gjuhën tonë përdoret për të dy gjinitë, si fjala fëmija 
ashtu edhe foshnja. 

Lindur në Brazil, kaloi një pjesë të mirë 
të jetës në Itali, ku me pasjon zhvilloi një 
aktivitet për gratë emigrante.
Si anëtare e këshilltare e Shoqatës “Can-
delaria gratë në mergim”, kemi ndarë me 
të, të gjitha ëndrrat dhe shpresat, duke u 
munduar t’i realizojmë.
Ky dorëshkrim është një nga pikësynimet 
e arritura.

Dedikuar Jociarës
Për sjelljen e saj thellësisht njerë-
zore
Dhe sepse ky udhëzues është dhe 
meritë e saj
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Të dashur prindër

        Shëndeti është një e drejtë e ç’do të porsalinduri/e  çfarëdo qoftë 
origina dhe nënshtetësia e tij/saj. Prindët  kanë për detyrë mbrojtjen e 
shëndetit të fëmijës së tyre që nga  çasti i lindjes. Pra është e rëndë-
sishme njohja e shërbimeve shëndetsore që ofron territori. Për më 
shumë mbrojtja e shëndetit të më të miturve, do të thotë jo vetëm ti 
sigurosh atyre kurat më të mira të mundëshme, por edhe  parandalimin 
e sëmundjeve dhe të aksidenteve të rënda.
         Urimi im është që çdo nënë, të mund të gjejë në këtë udhërrëfyes 
një instrument informativ, në gjëndje që të transmetojë tek ajo disa  in-
formazione për kurimin e fëmijës së vet dhe që këto njohje  t’i lejojnë të 
vlerësojë  kur është e nevojshme të kërkojë praninë e mjekut pediatër 
ose të personelit shëndetsor.
           Në dispozicion të të miturve janë mjaft shërbime në veçanti: 
mjekët pediatër, consultoret familiare, poliambulancat  si dhe repartet 
e pediatrisë e të lindjes në spitale. Këto struktura janë mjaft të përha-
pura në territorin italian dhe në gjëndje të luajnë një rol themelor në 
veprimtarinë e parandalimit të sëmundjeve dhe  për  kurimin e fëmijëve. 
Ky udhësues do të shoqërojë edhe prindët që kanë nënshtetësi të 
ndryshme, të pranishëm në Itali, me këshilla të vlefshme për kurimin e 
të porsal it e të fëmijës deri në moshën një vjeç. Për këtë qëllim është 
përkthyer në 10 gjuhë të ndryshme, të atyre komuniteteve që janë më  
të pranishëm në Itali.
Gjatë kohës si para e pas lindjes, gjëndja shpirtërore e gruas mërgim-
tare, jeton një çast mjaft të prekshëm e delikat. Ajo ndjen  më shumë 
mungesën e mbështetjes familiare dhe kupton ndryshimet ndërmjet 
edukimit të saj kultural e të atij ku jeton.
Të bëhesh nënë në një vënd të huaj, është pra një sfidë që mund të të 
paraqesë edhe një mundësi njohjeje, pjekurie, integrimi. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio OLEARI

Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria
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1. Më në fund kthimi në shtëpi

Kur të arrini me fëmijën tuaj në shtëpi, mund t’ju vijnë dyshime për-
sa i përket sjelljes ndaj tij, ose nëse shtëpia juaj është apo jo e 
përshtatshme për të rritur të voglin. Mos u preokuponi, çdo gjë do 
të shkojë më mirë se sa e mendoni.
Është e rëndësishme të jeni e sigurtë për pastërtinë e dysheme-
së, të mureve dhe në përgjithësi të të gjitha sipërfaqeve ku do të 
mbështesni gjërat që do t’ju nevojiten.
N.q.se. është e mundur temperatura e shtëpisë duhet të jetë ndër-
mjet 18°C dhe 22°C.
Në ditët e para, për të kuptuar nëse i vogli ka vapë ose ftohtë, duhet 
ta prekni e të vini re ndryshimin e ngjyrës së zakonshme të fytyrës, 
të duarve e të këmbëve e të majës së hundës. N.q.se ai ose ajo ka 
vapë, duart dhe këmbët do të jenë të ngrohta dhe faqet mjaft të 
kuqe. N.q.se. ka të ftohtë, ngjyra e fytyrës dhe e buzëve do të jetë 
grixho-lejla. Mbas javëve të para visheni siç visheni dhe vetë. 
Në shtëpi është e mjaftueshme:
•	 të garantoni një temperaturë jo shumë të lartë;
•	 të ajrosni shpesh ambjentin, thjesht duke hapur dritaret për pak 

minuta, por duke pasur parasysh të mbroni më parë fëmijën 
nga mundësia e ndryshimit të temperaturës dhe nga korrenti 
i ajrit;

•	 mos pini duhan dhe largoni fëmijën nga guzhina gjatë kohës që 
gatuani. Edhe tymi i vajit kur fërgoni, është irritues për fytin e 
për bronket dhe bën të hyjnë mikroorganizmat dhe viruset që 
janë shkaktarët e sëmundjeve;

•	 kur fle viheni në pozicionin me barkun lart dhe mos e mbuloni 
më tepër se ç’duhet;

•	 mos i dërgoni fëmijet në lokale të ndotura nga  tymra ose pluhu-
ra mjaft te imët e ngacmues (si smogu i prodhuar nga makinat).
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Mbajtja e fëmijës në ambjent me tym cigareje mund t’i shkaktojë 
sëmundje të hundës e të fytit, të komplikuara  nga otiti apo bronkiti 
azmatik. Për këtë këshillohet që nëna të mos pijë duhan gjatë 
kohës që ka fëmijën në gji e njëkohësisht të ndalojë edhe këdo 
tjetër të pijë duhan në ambjentin e shtëpisë.

>> NË SHTËPI JU PRESIN…

….vëllezërit e motrat….
Vëllezërit dhe motrat, pas momentit fillestar,  mahnitës e kurioz prej 
takimit të parë me të porsalindurin, kur të kuptojnë në ditët e ar-
dhshme që situata ka ndryshuar jo në favor të tyre e do t’iu duhet të 
heqin dorë nga disa gjëra, mund të provojnë një ndjenjë zhgënjimi.

Sidomos në javët e para, për të  lehtësuar pranimin  e të porsaar-
dhurit pa i krijuar probleme më të rriturit, mund të jetë e dobishme:
•	 të mos i vini kufij të ekzagjeruar, pa i shpjeguar arsyen përse 

( “tani nuk mund të sillesh më kështu”;”kujdes, sepse mund të 
zgjohet”; “prit sa ta ndrroj se ka urinuar” etj)

•	 bëjeni të marrë pjesë në shërbimet që i bëhen të porsalindurit 
sepse mund të jetë një kënaqësi për të. 

Të paktën në javët e para të jetës edhe pse mardhënjet duken të 
mira, është sidoqoftë e nevojëshme të jeni mjaft e vëmëndshme 
ndaj sjelljeve dhe shfaqjeve të ndjenjave të të madhit kundrejt të 
voglit. Kjo vëmendje duhet të jetë akoma më e madhe kur më i 
vogli fillon të frekuentojë ambientin jashtë krevatit. Është e mira të 
kontrolloni se çfarë bën më 
i madhi dhe ti shpjegoni 
mjaft qartë rreziqet e mun-
dshme të shtëpisë per më 
të voglin si edhe rreziqet e 
shkaktuara nga veprimet 
pa dashje të fëmijëve më 
të rritur.

…..por edhe ndoshta 
një kafshë shtëpija-
ke…
Prania e një kafshe në 
shtëpi, sigurisht që është mjaft e këndshme dhe e dobishme për 
rritjen e të vegjëlve, por në të njëjtën kohë kërkon disa kujdesje te 
veçanta për sigurinë e tyre. Mbi të gjitha duhet:
•	 të jeni te kujdesshëm ndaj rrezikut e ngjitjes së mikroorganiz-

mave e parazitëve nga kafsha tek fëmija, të lani me kujdes duart 
përpara se të prekni fëmijën ose ushqimet e tij;

•	 të siguroheni që i vogli të mos ketë asnjë mundësi të arrijë tek  
ushqimi dhe produktet për pastrimin e kafshëve;

•	 të mësoni kafshën të ruajë fëmijën nga rreziku i sulmeve të 
mundshme;

•	 të mos e leni kurrë fëmijën vetëm me kafshën.
Arrdhja e një fëmije të ri ne shtëpi, mund të interpretohet nga kafsha 

BANGLADESH
Emri i të porsalindurit, zgjidhet 
në bazë të kuptimit që ka  fjala ne 
zonën përreth dhe në basë të kua-
litetit të vetë fjalës me shpresën 
që, meqë është një nga përbërë-
sit e identitetit të personit që e ka, 
emri të influencoje gjatë jetës në 
mënyrë positive.



12 13

2. Njohja

>> PËRSE QAN?

E qara është një formë komunikimi për të porsalindurin: për këtë 
arsye është e rëndësishme të mësojmë ta dëgjojmë. Në javët e para 
të jetës së fëmijës suaj duke e dëgjuar të qajë, mund të ndjeheni 
në vështirësi. Kjo është normale. Mund t’ju ndodhë të mos arrini ta 
ngushëlloni megjithëse keni provuar t’i ndërroni panolinën, t’i jepni 
të pijë apo ta tundni. Ndoshta ka vetëm deshirë të rrijë në krahët 
tuaja e të perkëdhelet sa më gjatë. Ai ka kaluar 9 muaj i shtrënguar 
në mitrën tuaj dhe tani, fakti që ndjehet i lirë, mund t’i shkaktojë një 
përshtypje të pakënaqshme e çorientuese që e bën te qajë.

Mos u nevrikosni e 
mos u dëshpëroni. 
Keni parasysh që 
sapo fëmija të fillojë 
të interesohet për 
mjedisin rrethues, do 
të qajë gjithnjë e më 
pak.
Nganjëherë e qara 
mund t’ju duket nd-
ryshe nga e zakon-
shmja. Ndryshimet 

në mënyrën e të qarës 
mund të jenë shenja të lodhjes ose sepse nuk ndjehet mirë. N.q.se 
mendoni që mund të jetë i sëmurë, mos ngurroni t’i drejtoheni 
pediatrit.

PERÙ

Në shumë vënde të amerikës latine fë-

mijët mbajnë mbiemrin e të dy prindër-

ve: i pari është mbiemri i parë i babës 

dhe tjetri mbiemri i parë i mamës. Në 

qoftë se babai nuk don ta njohi fëmijën, 

shpesh mban të dy mbiemrat e mamës.

shtëpijake si ardhja  e një të huaji ose e dikujt qe ka hyrë pa leje, 
sepse sjell ndryshime edhe në zakonet e saj. Kështu që, sidomos  
në javët e para, edhe pse kafsha jeton me ju prej shumë kohësh, 
duhet ti kushtoni mjaft kujdes reagimit e sjelljes së saj, për të 
shmangur ekspozimin e fëmijës tuaj ndaj një rreziku të mundshëm.
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>> THITHËSI ( KAPËZ OSE CUCËLL) PO APO JO?

Thithësi mund të jetë i nevojshëm për ta qetësuar fëmijën, por 
duhet të dini që dhënia e tij, sidomos në javët e para, mund të 
vështirësoje kapjen e gjirit. Për këtë arsye, nëse vendosni ta përdo-
ni, prisni që i vogli të jetë të paktën 1 muajsh dhe kapja e gjoksit të 
jetë stabilizuar plotësisht.
Thithësi mund t’i jepet fëmijës kur ta vini të flejë e i duhet hequr me 
kujdes kur ta ketë zënë gjumi. Nëse nuk e pranon që në fillim, mos 
e detyroni.
Mos lyeni thithësin me substanca të ëmbla : në veçanti evitoni, 
mjaltin gjatë gjithë vitit të parë të jetës sepse mund të favorizojë 
xhvillimin e infeksioneve të rrezikshme. Thithësi jo vetëm që duhet 
të pastrohet shpesh por edhe duhet zëvendësuar rregullisht.
Thithja e kapëzit ( apo e gishtit ) është një burim qetësimi e këna-
qësie për femijën: përdorimi i shpeshtë i tij në momente krize nuk 
është i dëmshëm, por mbajtja e tij në gojë për një kohë të gjatë si 
lojë mund të dëmtojë apo të pengojë zhvillimin normal të qiellëzës. 
Për sa kohë që i vogli thith vetëm qumështin nga gjiri apo merr 
ushqime të tjera nëpërmjet biberonit është e mira të keni parasysh 
edhe sterilizimin e tij, disa herë në ditë. Ky lloj kujdesi nuk do të jetë 
më i nevojshëm kur duke u rritur, do te fillojë të fusë gjithçka në gojë 
për ta njohur.

>> PËRSE E ZË LEMZA?

Lemza në 2-3 muajt e parë është mjaft e shpeshtë, sidomos mbas 
ushqimit. Mos u bëni merak. Është një shqetësim mjaft i durue-
shëm nga i vogli e që kalon vetë. Zgjat pak minuta dhe shpesh 
pushon me daljen e një gromësire të lehtë. Ndërmjet shkaqeve që 
shkaktojnë lemzën hipotizohet shtrirja e tepërt e stomakut që mund 
të shmanget duke e vënë mirë në gji fëmijën në mënyrë që me gojën 
të kapi komplet aerolën e gjirit dhe jepini mundësinë të bëje të gji-
tha pushimet që do të kërkojë.

>> ËSHTË NORMALE KUR VJELL? 

Vjellja e një sasie të vogël qumështi është nxjerrja jashtë e 
një sasie të tepërt dhe nuk është preokupuese. Në përgjithësi 
është një shqetësim i vogël që nuk kompromenton gjëndjen e 
mirë shëndetësore.
N.q.se do të përsëritet mjaft shpesh gjatë ditës, drejtohuni pediatrit 
për të vlerësuar nëse influencon në proçesin e rritjes.(shiko kap 7)

>> KUR DUHET TË FLERË?

Kombinimi i kohës kur fle me kohën kur rri zgjuar përbën një 
nevojë elementare të të  porsalindurit e mund të influencohet shu-
më nga sjelljet  tuaja.
Edhe pse marrja e gjirit nuk përbën një lodhje të madhe për të por-
salindurin sidomos në javët e para të jetës, është natyrale që mbas 
të pirit i vogli të flejë. Në ditët e para kërkesat për të pirë qumësht 
si dhe oraret e të pirit mund të jenë të ndryshme. Sapo kualiteti i 
qumështit të thithur i përshtatet nevojave të fëmijës, instalohet nje 
ritëm i mirë gjumi dhe zgjimi.
Kualiteti dhe koha e gjumit varen mbi të gjitha nga sasia e të pirit 
dhe jo vetëm nga kjo. Janë të rëndësishme dhe kushtet e ambjentit. 
Fëmija në fakt fle më shpejt n.q.se janë plotësuar nevojat bazë të 
tij, në se ka marrë sasinë e duhur të qumështit, në se temperatura 
është e përshtatshme, në se ambjenti është i qetë e pa zhurma, 
nëse është i perkëdhelur.
Tashmë kur thith mirë gjoksin oraret e ushqimit mjaft të shpeshta 
influencojnë pauzat e gjumit dhe të zgjimit. 
Marrja e gjirit e kontakti me nënën edhe pse është mjaft i pëlqye-
shëm për fëmijën është gjithmonë një lodhje që kërkon më pas një 
shplodhje.
N.q.se. nëna i jep shumë shpesh gji fëmijës sepse interpreton të 
qarën si shenjë urije, fëmija jo vetëm që do të lodhet më shumë por 
do të pakësojë edhe orarin e tij të gjumit si edhe atë të nënës.
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3. Si të kujdesemi për të
    porsalindurin

Fёmijёt e lindur tё shёndetshёm e nё kohёn e duhur, nё momentin 
e parё tё lindjes, kanё nё dispozicion antikorpe dhe lëkurën të cilët 
i mbrojnë nga ndeshja me mikrobet,e mjedisit qё vendosen paprit-
mas mbi sipërfaqen e saj, nё rrugёt e  frymëmarrjes nё zorrё e qё 
nё pjesёn mё tё madhe tё rasteve, nuk krijojnё infeksione serioze.
Megjithё aftёsitё mbrojtёse tё natyrshme, gjatё muajve tё parё 
tё jetёs foshnja ka nevojё pёr mё shumё pёrkujdesje, pёr tё evi-
tuar infektimin nёpёrmjet mikrobeve e viruseve qё mund tё 
kompromentojnё ekuilibrin e sistemit imunitar nё formim e tё 
provokojnё sёmundje infektive.
Fёmija do tё jetё mё i ekspozuar ndaj rrezikut tё infeksioneve, si-
domos tё rrugёve tё frymëmarrjes, n.q.se jeton nё tё njёjtin mjedis 
me fёmijё tё tjerё tё moshёs 0-6 vjeç. Kёto infeksione mund tё pa-
randalohen pjesёrisht duke shmangur kontaktin direkt me fёmijёt 
e sёmurё. 

>> HIGJENA E FËMIJËS KËRKON NJË KUJDES TË 
VEçANTË

Higjena e duarve, ёshtё veçanёrisht e rёndёsishme nё paran-
dalimin e transmetimit tё sёmundjeve. Duart mund tё bёhen 
edhe mjeti i transmetimit  tё mikrobeve që merren nёpёrmjet frymë-
marrjes.
Pёr kёtё arsye, kujtohuni tё lani mirё duart pёrpara se tё prekni 
ose të merrni nё krah foshnjёn, kur t’i jepni të pijё, kur ta pastroni, 
kur t´i kontrolloni kёrthizen etj…. dhe sidomos mbasi t’i keni ndër-
ruar panolinёn. Do tё jetё e mjaftueshme larja me ujё e sapun, por 
ama e bёrё me mjaft kujdes e pa nxitim. Mbas shplarjes sё duarve, 
ёshtё e kёshillueshme t’i thani me peshqirё qё  do tё pёrdoren 
vetёm per pёrkujdesjen e foshnjёs.

>> KURIMI I PLAGËS SË KËRTHIZËS 

Sa mё parё tё dilni nga spitali bashkё me foshnjёn tuaj, aq mё e 
madhe do tё jetё nevoja e kontrollit nё shtёpi tё pjesёs sё kordo-
nit tё kёrthizёs tё mbetur jashtё barkut pas prerjes e lidhjes sё tij, 

>> PO DALJA E GAZRAVE?

Dalja e gazrave: deri në 3 muajsh fëmija mund të qajë për prezen-
cën e gazrave në bark.. Do të jetë e nevojëshme ta veni mbi krahun 
tuaj me barkun  posht (shih kap 7).
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deri nё mbylljen e plotё tё plagёs. Ky kordon, do tё thahet deri nё 
shkёputjen e  plotё tё tij, brenda 15 ditёve tё para tё jetёs.
Pёr kёtё arsye, nё kujdesimin ndaj foshnjёs duhen  ndjekur disa 
rregulla :  
•	 lani gjithmonё mirё duart me ujё e sapun, pёrpara se tё mjekoni 

kordonin e kёrthizёs;
•	 duhet tё shmangni qё zona pёrreth, tё ngelet e njomё nga uri-

na, nevoja apo nga garza tё njoma, etj;
•	 ndërroni mjekimin me garza sterile disa herё nё ditё, duke kon-

trolluar qё tё mos ketё sekretime ose gjak. Prania e tyre, do tё 
jetё tregues i njё infeksioni tё mundshёm. Ky mjekim duhet tё 
ngelet gjithmonё jashtё panolinёs;

•	 pёr tё bllokuar garzёn, duhet tё pёrdorni njё fashё llastiku e 
kurrё ngjitёse;

•	 kordoni i kёrthizёs duhet kontrolluar mё shpesh, nё rast se tek 
lёkura pёrreth do tё vini re skuqje, sekretime tё verdha nё jeshi-
le, gjak tё ngrirё apo do tё ndjeni erё tё keqe. Nёse njё gjendje 
e tillё nuk pёrmirsohet brenda disa orёve, drejtohuni mjekut. 
Kёrthiza, deri nё mbylljen e plotё tё plagёs sё saj, konside-
rohet si njё nga „dyert“ kryesore pёr hyrjen e mikrobeve e si 
rrjedhojё, tё infeksioneve tё të sapolindurve.

Kujdes: nëse kordoni i kërthizës nuk do të jetë shkëputur edhe pas  15-
20 diteve, apo do të vini re praninë e infeksioneve në kerthizë ose për-
reth saj, per të kuruar foshnjën do të jetë e domosdoshme ndërhyrja e 
një mjeku të specializuar.

>> BËRJA SYNET E MESHKUJVE

Prerja e lafshёs sё penisit tek meshkujt e porsalindur: Nё disa 
popuj, pёr arsye fetare, tradite, apo arsye tё tjera, praktikohet syne-
ti. Konkretisht kjo ёshtё prerja e lёkurёs qё  mbulon kokёn e penisit.
Kjo ndёrhyrje kirurgjike, megjithёse nuk ёshtё e parashikuar nga 
SSN (Shёrbimi Shёndetёsor Kombёtar Italian) nё sferёn e sherbimit 
kirurgjik falas, duhet kryer gjithmonё nё njё strukturё  shёndetsore 
nёpёrmjet ndёrhyrjes sё njё kirurgu tё punёsuar nga njё spital pu-
blik ose privat. (regjimi i formës intra-moenia ) Nuk duhet kryer 
nё asnjё mёnyre, nga persona tё paspecializuar, apo nё mjedise 
tё papёrshtatshme nga ana shёndetsore! Nё momentin e daljes 
nga spitali, kirurgu ose personeli shёndetsor i repartit, do t’ju japё 
kёshillat e duhura pёr mjekimin e plagёs sё vogёl.

>> NDËRRIMI I PANOLINËS

Panolina duhet ndërruar shpesh. Foshnja mund ta ndotё panolinёn 
deri nё 10-12 herё nё ditёt e para tё jetёs dhe deri nё 6 herё nё ditё, 
kur tё jetё pak mё i madh. Ndërrimi i panolinёs sapo tё keni vёnё re 
qё ёshtё pis ose e lagur, ndihmon nё parandalimin e skuqjes apo 
irritimit tё lёkurёs  (eritema nga panolina)
Pёrpara se tё filloni tё ndërroni foshnjёn, ёshtё e rёndёsishme tё 
organizoheni nё mёnyrё tё tillё qё tё keni pranё jush ç´do gjё qё do 
t’ju nevojitet. Kёshtu nuk do tё keni nevojё tё largoheni nga foshnja 
as edhe vetёm pёr njё moment. Kini gjithnjё parasysh, qё fёmijёt 
lёvizin mjaft shpejt dhe nё mёnyrё tё paparashikueshme. Prandaj 
mos i lini kurrё vetёm mbi tryezёn ku i mbёshtillni. N.q.se do t´ ju 
duhet tё largoheni, do tё jetё mё e sigurtё ta lini foshnjёn tё shtrirё 
pёr tokё mbi njё kuvertё tё pastёr. 
Pёr pastrimin e organeve gjenitale 
dhe tё zonёs sё mbuluar nga pa-
nolina, ёshtё e mjaftueshme larja 
vetёm me uje. Tek femrat, pёr tё 
parandaluar hyrjen e mikrobeve  tё 
nevojёs nё vaginё, pastrimi duhet 
bërë me njё lёvizje nga pёrpara 
mbrapa ose nga sipёr poshtё. 
N.q.se vini re sekrecione vaginale 
tё kuqёrremta nё ditёt e para tё 
jetёs, mos u preokuponi: ato janё 
si efekt i hormoneve tё nёnёs. E 
rёndёsishme ёshtё tё mos tentoni 
t’i pastroni nё brendёsi tё vaginёs.
Tek meshkujt, pastrimi me kujdes pёrreth penisit e  testikujve do 
tё shmangё skuqjen. Gjithashtu ёshtё e dobishme ,tё shmangni 
tёrheqjen e lekurёs nё pjesёn fundore tё lafshёs qё mund tё jetё 
pak e ngushtё, por qё do tё lirohet  me rritjen.
Pёr pastrimin  e foshnjёs mund tё pёrdoret uji i vakёt dhe sapuni 
delikat pёr fёmijё, vaji  i rrafinuar i ullirit e copёza pambuku, ose 
garza tё pastra. Nuk ёshtё e nevojshme tё pёrdorni solucione larёs 
tё kushtueshёm apo piceta tё veçanta pёr higjenёn e foshnjёs. Do 
tё jetё mirё tё mos pёrdorni prodhime qё pёrmbajnё esenca tё par-
fumuara.
Nё fund tё pastrimit ёshtё e mjaftueshme qё lёkura tё jetё e pastёr 
dhe e thatё. N.q.se do tё jetё e nevojshme, mund ta masazhoni me 
vaj ulliri. Mos e lyeni kurrё me pudёr: pёrdorimi i gabuar i saj, mund 
tё kthehet nё njё burim rreziku pёr foshnjёn ( polmonit nёpёrmjet 
thithjes)

NIGERIA
Besimi myslyman parashikon që 
ditën e tetë mbas lindjes së një fë-
mije festohet një festë për ti dhënë 
mirseardhjen. Në këtë rast për herë 
të parë, në przencën e të afërmëve 
dhe të miqve, i vihet emri të voglit. 
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SUPERMERKATAT E FARMACITË JANЁ PLOT ME 
LARЁS, pёrzjerje tё ndryshme lёngjesh, shkumё banjoje, shampo, sha-
mija larёse, vaj pёr masazh, etj. Tё gjitha kёto, pёrmbajnё substanca ki-
mike dhe parfume, tё cilat jo vetёm qё janё irrituese, por edhe çorodisin 
nuhatjen e fёmijёs. Pёr tё  mbajtur tё shёndetshme lёkuren e foshnjёs, 
duhet tё respektohet fiziologjia e saj e nuk duhen pёrdorur nё asnjё 
mёnyrё substanca pastruese agresive qё mund ta dёmtojnё. Pёr higjenën 
e trupit ёshtё e mjaftueshme banjoja me ujё tё ngrohtё, sapun neutral tё 
Marsiljes dhe niseshte orizi (edhe uji i zjerjes sё orizit pёrmban njё sasi tё 
madhe). Pёr ta mbrojtur lёkurёn, mund tё pёrdoret vaji i rrafinuar i ullirit ( ai 
qё pёrdoret pёr   sallatёn ) i cili ka aftёsi si pastruese ashtu edhe hidratue-
se. Vaji i ullirit është i këshillueshëm edhe pёr zbutjen e kores qumёshtore 
tё formuar nё flokёt e foshnjёs . Duke kaluar mbi kokёn e fёmijёs njё copё 
pambuku tё njomur me vaj dhe duke e lёnё tё reagojё pёr pak kohё, e 

lajmё me ujё e pastaj me njё 
krёhёr tё butё largojmё copёzat 
e vogla qё kanё mbetur. I per-
dorur pёr masazh, vaji i ullirit 
do tё hidratojё lёkuren e gjithё 
trupit.

Skuqja.
Nё rast shfaqjeje tё njё sku-
qjeje tё lёkures (eritema), 
mund tё aplikoni njё krem 
qё mund t’ju kёshillohet nga 
pediatri ose nga farmaci-
sti. N.q.se eritema vazhdon, 
consultohuni me pediatrin 
sepse mund tё jetё njё infek-
sion nga kёrpudha, i cili do tё 
kërkojё njё trajtim mjekёsor 
tё veçantё. 
Mbasi t’i ndrroni panolinёn 
kujtohuni gjithmonё tё lani 
duart me kujdes.

Gjithnjё e mё shpesh do 
tё gjeni nё supermercatё 
panolina ekologjike, tё 
quajtura kёshtu sep-
se mund t’i ripёrdorni 
pa shumё mund, por me shumё 
pёrfitim pёr ambjentin ( panolinat 
jane prej celuloze qё nxirret nga 
pemёt (qё pёr kёtё duhen prerё) 
e pas pёrdorimit, kthehen nё ple-
ra qё duhet tё pёrpunohen pёr 
tё bёrё tё mundur shpёrbёrjen e 
tyre).
Meriton tё kujtojmё kёtu qё 
kёrkesa nga ana e fёmijёve pёr tё 
urinuar nё water po vjen duke u 
spostuar drejt njё moshe gjithnjё 
e mё tё madhe dhe ndoshta shka-
ku i kёtij fenomeni, ёshtё pёr t´u 
kёrkuar nё  pёrdorimin e pano-
linave qё s’iu japin mё fёmijёve 
ndjesinё e lagёshtisё.

PANOLINAT: nё supermerkata do ti gjejmё tё tipeve nga mё tё nd-
ryshmet. Gjёja mё e rёndёsishme nё pёrdorimin e tyre ёshtё ndërrimi i 
shpeshtё, nё mёnyrё qё urina dhe mungesa e oksigjenit tё mos bёhen shkak 
pёr irritimin e lёkurёs. Foshnja juaj,  brenda tre vjetёve do tё  konsumojё 
rreth 4.500 panolina tё llojit me njё pёrdorim tё vetёm, pёr tё cilat nevojiten 
rreth 20 pemё tё  mёdha qё do tё prodhojnё rreth 1 ton mbeturina tё cilave 
do t´iu duhen 500 vjet pёr t’u dekompozuar. Njё dёm ky mjaft i madh ndaj 
ambjentit tashmё nё rrezik. Njё zgjidhje do tё jenё panolinat ekologjike: 
krejt tё ngjashme me ato me vetёm njё perdorim, por qё mund tё lahen nё 
lavatriçe. Jane panolina prej pambuku 100% me prejardhje nga kultivime 
biologjike e tё pa zbardhura, me tё njёjtёn formё tё atyre me njё pёrdorim 
dhe mbёrthehen me ngjitje-shqitje. Mbi panolinёn vishen tё mbathura prej 
mikrofibre  poliestre e poliuretani, pёrbёrja e tё cilave lejon kalimin e ajrit, 
por jo tё ujit. Ndёrmjet tё ndenjurave tё foshnjёs e panolinёs, vihet njё 
shtresё e hollё celuloze e zbardhur me oksigjen, e cila shёrben pёr heqjen 
e nevojёs dhe hidhet bashkё me tё. Kjo ёshtё mjaft komode pёr t’u larё 
nёse ёshtё e ndotur vetёm me urinё e nё kёtё rast mund tё ripёrdoret. 
Panolinat qё mund tё lahen i pёrshtaten pёrmasave tё foshnjёs. Kushtojnё 
mё pak, mjafton t’i blesh njё herё e mund t’i pёrdorёsh qё nё javёt e para 
tё jetёs e deri sa fёmija fillon tё pёrdori bukalin apo oturakun (rreth 4-15kg). 
Pёr atë që nuk don tё heqё dorё nё asnjё mёnyrё nga ato me  njё pёrdorim 
tё vetёm, i kujtojmё qё ekzistojnё nё shitje panolina tё pa zbardhura me 
klor, ose edhe biologjikisht tё tretshme, tё bёra me  material me pёrbёrje 
niseshteje tё nxjerrё nga misri ose nga gruri, si edhe mё pak ndotёs pёr 
arsye tё konfeksionit tё ripёrpunueshem.

>> KUR DUHET TA LAJMË OSE T’I BËJMË BANJË.

Larja banjё ёshtё diçka e zakonshme, por qё nё fillim mund tё du-
ket e vёshtirё. Nuk ka njё orar tё veçantё pёr kryerjen e saj. Nё 
pёrgjithёsi,  ёshtё e mira ta shmangim kur foshnja sapo ka ngrёnё 
ose kur ka uri. Me pak pёrkujdesje, banjoja mund tё shdërro-
het në njё rast argёtimi. Nё javet e para te jetёs, pёrsa kohё qё 
kordoni i kёrthizёs nuk ёshtё shkёputur  pёrfundimisht, ёshtё e  
kёshillueshme tё mos e futni foshnjёn nё ujё, por ta lani me njё 
sfungjer tё veçantё edhe pse nё vetvehte, nuk ёshtё e rrezikshme 
zhytja nё ujё. E njёta gjё vlen edhe kur i vogli ёshtё bёrё synet, deri 
sa ti shёrohet plaga.
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Nё vazhdim, nuk ёshtё e 
nevojshme t´ia bёni çdo 
ditё. Faktikisht, nёse fo-
shnja pastrohet me ku-
jdes çdo herё qё pin apo i 
ndrrohet panolina, ёshtё e 
mjaftueshme  bёrja e  ban-
jos 2-3 herё nё javё. 
Pёr shumё foshnje, ban-
jo ёshtё njё rast shplo-
dhjeje, por pёr disa tё tjerё 
nuk ёshtё kёshtu sepse 
nganjёherё, n.q.se shpa-
tullat nuk mbёrthehen siç 
duhet nga duart tuaja, 
mund tё shfaqet i ashtu-
quajturi refleksi i Moros 
( hapja e papritur e tё dy 
krahёve njёkohёsisht) qё 

mund t’i trembi shumё. 
Foshnjёs do t’i duhet njё periudhё kohe pёr t’u mёsuar dhe reagimi 
i tij/saj duke u rritur do tё ndryshojё. Pёr kёtё arsye, nёse vini re qё 
shqetёsohet, mund tё vazhdoni ta lani me sfungjer dhe tё riprovoni  
ta fusni nё ujё pas njёfarё kohe.
Nё pёrgjithësi, ёshtё e kёshillueshme tё mos e futni fёmijёn nё 
vaskёn e madhe tё banjos gjatё 3 muajve tё parё te jetёs, por tё 
pёrdorni njё vaskё tё vogёl tё mbushur me ujё deri nё lartёsinё 5-8 
cm, e cila duhet tё jetё e  mbёshtetur mbi njё sipёrfaqe mjaft tё 
qёndrueshme nё mёnyrё qё tё mos ketё mundёsi pёrmbysjeje. Uji 
duhet tё jetё i vakёt: temperatura ideale ёshtё ndёrmjet 32° e 35°C. 
Pёr tё kontrolluar  temperaturёn e duhur, mund tё pёrdorni pulsin 
apo brrylin tuaj, ose thjesht njё termometёr tё ndёrtuar pёr kёtё 
qёllim qё mund ta gjeni nё shitje.
N.q.se foshnja gjendet afёr rubinetit tё ujit tё nxehtё, kini kujdes qё 
ky i fundit tё mos ju hapet aksidentalisht; djegja e provokuar nga uji 
i rubinetit, ёshtё njё nga shkaqet mё serioze e tё shpeshta tё shtri-
mit nё spital tё fёmijёve nёn moshёn 4 vjeç. Pёr tё shmangur kёto 
djegje aksidentale, do tё jetё i mjaftueshёm rregullimi i termostatit 
tё ngrohёsit tё ujit nё temp. 60°C. Kjo temperaturё ёshtё ideale pёr 
tё pasur ujё tё nxehtё, por  qё nuk djeg. 

Nё popuj tё ndryshёm 
ekziston zakoni i bёrjes 
banjo çdo dite. Shumё 
nёna qё jetojnё nё Itali 
e nё Evropё ruajnё kёtё 
zakon. Nё kёto raste, sidomos 
gjatё dimrit, ёshtё e rёndёsishme 
tё jeni mjaft tё vёmendshme nё 
ngrohjen e ambjentit, tё mba-
ni mbyllur dritaren gjatё kohёs 
qё bёni banjon, tё kontrolloni 
temperaturёn e ujit dhe tё keni afёr 
ndrresat e pastra. Mbas banjos, 
njё  masaxh do ti  bёjё gjithmonё 
mirё.

Para se ta xhvishni foshnjёn, 
sigurohuni qё dhoma tё 
jetё e ngrohur mirё, sepse 
trupi i tё vegjёlve e humb 
nxehtёsinё shumё shpejt.
Gjatё larjes duhet patur ku-
jdes nё mbajtjen e qafёs, 
kokёs dhe tё  shpatullave 
tё foshnjёs me njёrёn dorё 
dhe tё pёrdorni tjetrёn pёr 
ta larё. N.q.se ёshtё i pra-
nishem i jati, pjesёmarrja 
e tij nё larjen e foshnjёs, 
mund tё shёrbejë si njё rast 
bashkёveprimi tresh. Pёrveç 
kёsaj, meshkujt e rritur kanё 
pёrgjithsisht duar mё tё 
mёdha dhe fёmijёt ndjehen 
tё mbajtur mё mirё.
Kёshillohet tё mos provoni 
t’i pastroni veshёt duke futur shkopinj tё vegjёl me pambuk ose 
objekte tё tjera, por, tё kufizoheni vetёm me pastrimin e pjesёs sё 
jashtme tё tyre duke pёrdorur njё copё pambuku ose cepin e pe-
shqirit. Nё tё njёjtёn mёnyrё, nuk duhet tё fusni trupa tё huaj nё 
brendёsi tё hundёs sё foshnjёs, pёr ta pastruar. Pjesa e brendshme 
e veshёve dhe e hundёs, normalisht nuk kanё nevojё pёr asnjё pa-
strim tё veçantё. 
Menjёhere mbas banjos, duke pёrdorur gёrshёrё tё pёrshtatshme 
pёr foshnje,  mund tё shfrytёzoni njё rast tё mirё pёr tё prerё thonjtё 
e zbutur nga uji.
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4. Koha e ngrënjes

>> DHËNIA E QUMËSHTIT NGA GJIRI

Ushqimi i foshnjёs me qumështin e gjirit është shumë i 
rëndësishёm. Qumështi  i prodhuar nga gjiri i nënës është i 
veçantё, i paimitueshëm, i personalizuar veçanёrisht për fëmijën e 
me një përbërje  ideale përsa i përket nevojave ushqyese dhe xhvil-
luese tё tij. Gjithashtu,  ёshtë mjaft i pasur me substanca biologji-
kisht aktive e me shumë efekte positive: ato ndihmojnë fëmijën në 
tretjen, forcojnë nё mёnyrё tё qёndrueshme sistemin mbrojtës tё 
tij, ndihmojnë xhvillimin e sistemit nervor dhe të organeve të tjera.
Edhe qumështi i ditëve të para (kulloshtra), është veçanërisht i 
çmuar sepse është i pasur me antikorpe dhe i përgjigjet nevojave 
ushquese të të porsalindurit deri sa fillon tё dalё qumështi i vërtetë. 
Ngjyra e tij normale është si në të verdhë.
Përveç këtij fakti që nuk duhet lënë mënjanё, qumështi i nënës 
është gjithmonë gati për tu përdorur, në temperaturën e duhur dhe 
higjenikisht i përshtatshëm.
Të mirat që vijnë nga dhënia e qumështit nga gjiri i nёnёs janë 
të shumta. Foshnja e ushqyer me qumështin e nënës, ne krahasim  
me atë që merr ushqim artificial, rezulton më e mbrojtur nga shumë 
sëmundje dhe si rezultat ka nevojё pёr mё pak kujdesje mjekёsore 
tё specializuara.
Kjo mbrojtje është mjaft e qёndrueshme dhe shёrben jo vetëm 
kundёr sëmundjeve infektive (të frymëmarrjes e kryesisht diarresë), 
por edhe të alergjive, të mbipeshës e të disa tumoreve. Ushqimi 
nga gjiri i nënës ndihmon xhvillimin harmonik të inteligjencës dhe 
ekuilibrin e drejtё të sistemit imunitar.
Dhënia e gjirit i sjell të mira edhe nënës. Nëna që  jep gji do të 
ketë:
•	 kursim ekonomik;
•	 ulje të rrezikut nga kanceri i gjoksit;
•	 forcim tё  kockave e si rrjedhojë, një rrezik më të vogël për të 

ndeshur me ostroporozën në moshë të thyer;
•	 rikthim më të shpejtë në peshën e saj përpara shtatzanisë, si-

domos n.q.se vazhdon të japë gji edhe pas muajve të parë pas 
lindjes. 

ne	ItaLI,	GjYMtIMI	
I	OrGanIt	GjenItaL	

teK	FeMrat
edhe nё format mё tё lehta, ёshtё i ndaluar rreptёsisht nga ligji, i cili 

parashikon dёnimin nga 4 deri nё 12 vjet pёr kёdo qё e praktikon apo 

merr pjesё nё tё, duke pёrfshirё kёtu edhe prindёt. Pёr mjekёt qё 

kryejnё  kёto ndёrhyrje, parashikohet largimi nga Urdhri i mjekve deri 

nё dhjetё vjet.
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>> SI FUNKSIONON PRODHIMI I QUMËSHTIT?

Mekanizmat e prodhimit të qumështit janë të kolauduara aq mirë 
nga evolucioni i species njerëzore, sa nëna është normalisht e plo-
tësisht  në gjëndje të ushqejë foshnjёn me gjirin e saj. Mbas rreth 
2-3 ditësh nga lindja qumështi trashet, prodhohet me shumicë dhe 
në mënyrë graduale zëvëndëson qumështin e çmueshëm te ditëve 
të para, kulloshtrën. Në ditët e para tё jetёs, sa më shpesh e gjatë 
fёmija do tё thithё gjirin e nënës, aq më i madh do të jetë stimulimi 
hormonal për të prodhuar qumështin e pёr tё lehtёsuar daljen e tij  
nga gjoksi, duke e bёrё kёshtu mё tё disponueshёm per fёmijёn.
Është e rëndësishme të dihet që, të gjitha gratë mund të japin qu-
mësht, (me pёrjashtim tё rasteve kur mund tё jenё të sëmura rëndë), 

megjithёse  kushte stresi, dhimbje e preokupime lidhur  me dyshi-
min mbi aftёsinë për ti dhenё gji foshnjes, mund të influencojnë 
negativisht në mekanizmin hormonal të prodhimit të qumёshtit.
Ndёrsa rehatia, dashamirësia e siguria në vetvete, janë kushtet që 
favorizojnë prodhimin e qumështit. Çdo grua duhet ta ketё  plotë-
sisht tё qartё, që ajo ka qumështin më të mirë pёr fëmijën e vet. 
Duke thithur, foshnja aktivizon prodhimin e qumështit nëpërmjet 
veprimit të prolatinës. Prolatina, është një hormon që prodhohet 
nga hipofiza (gjëndra që ndodhet në mes të trurit) e cila, kur fëmija 
stimulon gjirin duke e thithur, i bёn nënës të mundur tё prodhojë 
qumësht proporcionalisht: sa më shumë thith foshnja aq më shumë 
qumësht prodhohet.
Pjesa më e madhe e foshnjeve janё plotësisht në gjëndje, kur janë 
të uritur, të thithin  pak a shumë shpesh apo gjatë pёr ç´do thithje, 
nё vartёsi te nevojës sё tyre reale. (dhënia e gjirit sa herë që e 
kёrkojnё). Disa të tjerё, kanё tendencёn të flenë gjatë,  megjithёse 
janë të shëndetshёm; prandaj duhet ti zgjojmë dhe ti stimulojmë të 
thithin, sidomos në ditët e para pas lindjes në periudhёn e mёsimit 
të kapjes së gjirit. N.q.se në këtë periudhë tё parё, do ti ofroni lën-
gje tё tjera (kamomil, çaj nga bimë te ndryshme, solucion të ëmbël, 
ujë me sheqer) në vend të qumështit të gjirit, foshnja do të thithë më 
pak gjirin e nënës, duke stimuluar kёshtu më pak gjëndrën e saj tё  
qumështit, e cila si rrjedhojё, do të prodhojë  më pak.

Njëra nga pyetjet që bëjnë  nënat është nëse ushqimi vetëm me gji 
është i mjaftueshëm për të ushqyer mirë fëmijën e tyre. Disa  prej 
të dhënave janë : një sasi e mjaftueshme urine ne 24 orë (6 ose më 
shumë panolina prej pambuku, 4 ose më shumë panolina me një 
përdorim) ; 3-8 dalje të nevojës në 24 orë në muajin e parë ( pastaj 
frekuenca zvogëlohet); gjallëria; muskujt e fortë; lëkura e shëndo-
shë; dallimi i zgjatjes nëpërmjet rrobave që, duke u rritur duhen 
zëvëndësuar..

Sa herë në ditë duhet të pijë?
Rreth 8 herë në ditë, me variacione tё ndjeshme (deri në 12 e 
nganjёhere edhe  më shumë). Pjesa më e madhe e fëmijëve që 
ushqehen vetëm me gjirin e nënës, vazhdojnë të kërkojnë të pijnë 
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rreth 8 herë në ditë përgjatë 6 muajve të parë të jetës. Por ky ritёm 
mund të ndryshojë sipas nevojave tё tjera tё fëmijёs apo tё nënёs.
Nёse fëmija do tё paraqesё sjellje tё pa zakonshme, do të jetë mirё 
tё mundoheni tё dalloni motivet edhe me ndihmёn e  këshillat e 
personave më ekspertë se ju.
Fëmija duhet lëne të thithё nga njëra anë e gjirit deri sa tё ketë 
dëshirё, në mënyre që të marrё edhe pjesën e fundshme e më të 
yndyrshme të qumështit që do ti japё ndjesinё e ngopjes. Në fakt,  
nganjёherë mund t’i mjaftojë thithja 
vetëm nga njëri gji, ose mund të dojë të 
thithё edhe nga gjiri tjetër.
Disa nëna mund tё ndjehen të lodhu-
ra gjatë dhënjes gji dhe ka mundësi, 
të kenë më tepër nevojë pёr ndihmё e 
inkurajim nga ana e familjarëve. N.q.se 
foshnja i ngjitet gjirit  në mënyrë jo kor-
rekte e si rrjedhojё  thith në mënyrë pak 
tё efektshme, nënës mund ti shfaqen 
ragadi, që janë çarje të vogla e tё dhim-
bshme në lëkuren e kokës së gjirit .
Për këtë do tё jetё mirё që nëna të 
marrё një pozicion të rehatshëm, të 
kënaqshëm, pa shtrëngime muskulore 
në mbajtjen e fëmijes e mundësisht me 
këmbët pak të ngritura. Për të garantuar 
një kapje të efektshme të gjirit nga ana 
e fëmijёs, duke ulur në minimum mun-
dësine e plagosjes së gjirit, do tё jetё e 
dobishme  që:
•	 trupi i fëmijës e i nënës të jenë në 

kontakt intim (bark më bark);
•	 koka, gjoksi dhe këmbët të jënë në 

një vijë të drejtë;
•	 thithi dhe një pjesë e aureoles sё tij (pjesa më e errët fill mbas 

thithit) të hyjnë mirë në gojën e fëmijes; buza e poshtme duhet 
të jetë e kthyer nga jasht.

Ndёrsa duhen evituar: ngjitja vetëm  nё majёn e thithit, thithja e 

REPUBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO

Në Kasai në errësirën e na-
tës fëmija që sapo ka humbur 
një dhëmb shoqërohet jashtë 
shtëpisë nga një vëlla më i 
madh dhe nga një i rritur. Tra-
dita thotë që fëmija duhet të 
shtrëngojë në dorë dhëmbin 
dhe një copë qymyri; pra, duke 
parë Hënën hedh dhëmbin 
duke i kërkuar që kur të kthe-
het ti rikthejë një tjetër. Pastaj 
duhet të kthehet mbrapsht në 
pozicionin që ishte e të hedhë 
qymyrin (simbol i humbjes e i 
dhimbjes) duke i thënë të lar-
gohet e të mos kthehet më.

buzëz së poshtme, zhurma e buzëve gjatë thithjes; në fakt, janë të 
gjithë elemente që nuk lejojnë thithjen e duhur.
Gjatё shekujve, ёshtё zhvilluar e ka arritur deri nё ditёt tona, njё 
konpleks rregullash qё i takojnё gruas qё jep gji.
Kjo bashkësi rregullash, mund të ishte e justifikuar në kohët e ka-
luara e tё gjente njё domethёnie nё kushtet higjenike dhe tё jetёs  
së gruas, por siç do ta shohim mё poshtё, aktualisht nuk ka asnjë 
kuptim.

KUJDES:
Mjaft mite të vjetër duhet të shpërbëhen. 
•	 Gruaja që jep gji duhet tё ndjehet e lirë të ushqehet si zakoni-

sht. N.q.se nëna konstaton, që konsumimi i disa ushqimeve i 
shkakton shqetësime fëmijes, atёherë mund të provojë e me 
të drejtë, t’i eliminojё nga dieta e saj.Vetëm nё rastin kur grua-
ja ndjek një dietë të rreptё vegjetare,  qumështi mund tё ketё 
mungesë të vitaminës B12, të cilёn  ajo do tё mund ta marrё 
nëpërmjet plotsuesve ushqimorё specialё.

•	 Nuk është e vёrtetuar që pirja e shumë lëngjeve (ujë, birrë, lëng 
pule, bozё, mate etj..) do tё shtojё prodhimin e qumështit. Ky 
besim, ёshtё i justifikuar nëse klima është mjaft e nxehtë dhe 
për këtë arsye, nëna ka një humbje të tepërt të lëngjeve nëper-
mjet djersës. Por në këto raste, etja do ta drejtojё nënёn të pijë 
sasinё e duhur të lëngjeve, pa u menduar shumë. Kur nuk është 
shumë nxehtë, prodhimi i qumështit është i favorizuar mbi të 
gjitha nga thithja e bёrё nё mёnyrёn e duhur dhe nga urija e 
fëmijes.

•	 Pastrimi i përditshëm i trupit dhe i gjoksit, është i mjaftueshëm 
për të mbrojtur fëmijën nga rreziku i mjaft infeksioneve, pa pa-
sur nevojë të praktikoni rite të veçanta higjenike.

•	 Nëna mund të vazhdojë t’i japi gji fëmijës edhe nëse është me 
grip ose infeksione të tjera te zakonshme.

•	 Nëna mund të bëjë një aktivitet sportiv normal e kjo do të shtojë 
prodhimin e qumështit.

•	 Nëna mund t´u nënshtrohet kontrolleve diagnostike (p.sh.radio-
grafi), anestezive (p.sh. tё dhёmbёve) të marrё   pjesën mё të 
madhe të ilaçeve, nëse ka nevojë, mbasi të jetë verifikuar që nuk 
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dëmtojnë dhёnien e qumështit.

KUJDES:
Ka edhe zakone që përkundrazi duhet të evitohen, sepse 
mund të influencojnë negativisht në dhënien e qumështit. 
•	 Tymi i cigares mund të pakësojë prodhimin e qumështit dhe 

sigurisht i bën keq nënës dhe kujt i qëndron pranë. Ai shton rre-
zikun e sëmundjeve të frymëmarrjes dhe të  vdekjes së papritur 
nё djep (shih kap. 1 dhe 8).

•	 Pijet alkolike duhet të evitohen ose të paktën të kufizohen 
shumё e vetëm gjatë ngrënies, sepse alkoli kalon lehtёsisht në 
qumësht dhe kur është i tepёrt, mund të krijojë gjendje gjumi e 
shqetësime tё ushqimit tek foshnja. 

Është mjaft e rëndësishme qё dhёnia e qumёshtit nga gjiri tё 
jetё e vetme; që do të thotë  të mos shtohen lëngje të tjera (qu-
mësht artificial, çajra, kamomil) apo ushqime  gjysёm tё lёngshme 
apo  tё ngurta (fruta,  muhalebi e supëra).
Sa mё tepёr e mё gjatё, foshnja do të ushqehet vetëm me qumësh-
tin e nënës, aq më i madh do të jetë përfitimi shëndetёsor  si nga 
ana e nënës ashtu edhe nga ajo e fёmijёs.  Shmangia e shtesave 
ushqimore të panevojshme do tё bёjё tё mundur, që dhënja e gjirit  
me gjithё pёrfitimet e saj, tё zgjasë nё kohё.
Nёse fëmija rritet rregullisht, ushqimi mund të vazhdojë të jetë 
vetëm me gji përgjatё 6 muajve të parë. Qumështi i nënës ka për-
bërjen e duhur për t’ju përgjigjur në këtë periudhë të gjitha nevojave 
ushqyese të fëmijës. N.q.se keni dyshime që qumështi nuk është i 
mjaftueshëm, ose ju duket që fëmija kërkon  më tepër, numёroni sa 
panolina lag në 24 orë. Po të jenë 4-5 ose më shumë qetësohuni. 
Qumështi është i mjaftueshëm.
Dhёnia pa asnjё arsye tё veçantё, e njё ushqimi tё ndryshёm 
nga qumështi i nënës,  nuk sjell asnjë avantazh. 

Gjatë dhënies së gjirit mund të dalin probleme në gjoks. 
Por pjesa më e madhe e tyre, si ragadi (plasjet e dhimbëshme të 
thithit), mos rrjedhja (bllokimi i rrjedhjes së  qumështit me vështirë-
si në dalje), mastiti (bllokimi e mosdalja e qumёshtit me rrjedhojё 
infeksionin e gjëndrës së gjirit) dhe prodhimi i pakët i qumështit, 

faktikisht mund të parandalohen me ngjitjen korrekte të foshnjёs 
ne gjirin e nënës dhe duke e lёnё tё thithё sipas kërkesës. Bllokimi i 
qumështit, mund të paraprihet e të zgjidhet edhe duke aplikuar ujë 
të ngrohtë në gjoks ( kompresa të ngrohta, dushe, zhytje në vaskё) 
e duke e shtrydhur me dorë.
N.q.se do tё shfaqen ragadet, është e mira të vlerësoni nëse 
shkaktohen nga pozicioni jo i mirë i ngjitjes së fëmijës në gji, mbasi 
në këtë rast është e mjaftueshme tё korrigjoni gabimin. Efikasiteti i 
përdorimit tё pomatave të ndryshme pёr zgjidhjen e kёtij problemi, 
nuk ёshtё i vёrtetuar. Blerja e mbrojtësve për thithat  nuk këshil-
lohet, megjithёse në raste të veçanta, mund tё përdoren vetëm 
përkohёsisht e duhet të hiqen sapo të çarat të përmirësohen.
Në rast se vihet re një paksim i saisë së qumështit të thithur gjatë 
ditës, mund të filloni ta shtrydhni ( me dorë ose me pompë) qu-
mështin nga gjiri, për te parandaluar grumbullimin dhe bllokimin e 
tij.

>> INTEGRIMI I QUMËSHTIT TË GJIRIT ME 
USHQIM TJETËR.

Mbas muajit të 6-të, do tё jete mirё tё filloni tё provoni shtimin e 

Pregatitja e qumështit artificial 

1. Hidhni ujin e nxehtë në një biberon të pastër
2. Kontrolloni volumin për të shmangur gabime  

koncentrimi
3. Mbusheni masën rrafsh për të shmangur që 

qumështi të rezultojë shumë i ngjeshur e pak i tretshëm 
4. Kompletoni shtesën me numrin e saktë të masës  (vetëm 

1 në çdo 30 ml ujë)
5. Mbylleni me thithёsin e bordurёn e tij tё pastruar mirё
6. Tundeni pёrpara se ta përdorni
7. Kontrolloni temperaturën në lëkurën e pulsit tё dorës
8. Lani dhe shplani me kujdes biberonin dhe thithёsin
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ushqimeve të ndryshme nga qumështi e në veçanti, ato të pasura 
me hekur, si mishi, peshku dhe drithërat. Ndёrsa qumështin e gjirit, 
mund të vazhdoni t’ia jepni edhe deri në moshёn 2 vjeç e më tej.
Nëna mund të vendosё vetё tё pёrdorё qumësht artificial, apo ndo-
shta duhet ta bejë kёtё, pёr arsye se prodhon pak qumësht, sepse 
mund tё ketё njё problem e nuk i këshillohet të japë gji, apo sepse 
i duhet të rifilloje punën.
Në të kaluarën, ekzistonte një listë e gjate shkaqesh pёr mosdhёnien 
e girit, por aktualisht kёto nuk njihen si tё vlefshme. Shkaqet e vër-
teta për të mos marrë qumështin e nënës janë të rralla : nënat sie-
ropozitive ndaj virusit AIDS dhe marrja e disa ilaçeve të veçanta pёr 
shintigrafinё, janë tё vetmet raste të padiskutueshme. Në këto ra-
ste, do tё merret sipas këshillave të pediatrit qumështi artificial (një 
lloj qumështi për muajt e parë dhe mbas muajit tё 6, nje lloj tjetёr i 
ashtuquajtur i vazhdimit).
Duhet evituar pёrdorimi i qumështit tё lopës apo tё dhisё, sepse 
përbërja e tyre është e papërshtatëshme ndaj nevojave ushqyese 
të fëmijës në vitin e parë të jetës e gjithashtu,  mund tё shkaktojnё 
tek foshnja  mungesë tё hekurit.

Qumështet speciale (soja, orisi, kundra-vjelljes, kundra –alergjisë) 
mund tё pёrdoren vetёm pas konsultimit me pediatrin.
Qumështi artificial mund të jetë i lëngët (gati per tu përdorur) ose 
pluhur ; në ketë rast pregatitet duke e tretur në ujin e çezmёs tё 
zjerё pёrpara për 20 minuta. Nga momenti i hapjes sё kutisё, duhet 
të keni kujdes tё mos e lini pa kapak e ta ruani gjithmonë në frigo-
rifer.
Pёrpara se të pregatitni qumështin, duhet të lani mirë duart dhe 
duhet ti kontrolloni temperaturën para se t´ia jepni fёmijёs.
Qumështi që do tё teprojё në biberon, nuk duhet të ripërdoret më 
e duhet hedhur.
Biberoni dhe thithёsit e tij, duhen mbajtur mjaft të pastёr e duhet 
të sterilizohen rregullisht, vetëm nёpёrmjet lëngjeve speciale ose 
zjerjes.
Edhe ushqimi me biberon, ashtu si ai nё gji, duhet të parashikojë 
njëfarё ndryshueshmërie përsa i përket sasisë e numrit të ngrënie-
ve. Është e rëndësishme të ndiqni  kërkesёn për të pirë (dhe  orek-
sin) e fëmijes. Sasia e qumështit artificial që duhet ti jepet fëmijёs, e 

shkruar në konfeksionin e blerë, do t´ ju shёrbejё, vetëm si orientim.

>> FUTJA E USHQIMEVE SHTESË: HEQJA NGA GIRI

Kur fёmija tё ketё mbushur 6 muaj, mund të fillohet heqja nga 
gjiri, duke integruar ushqimin vetёm me qumёsht (tё nёnёs apo 
lloj tjetёr tё pёrshtatshёm pёr semestrin e parё), me ushqime tё 
ngurta apo gjysёm tё ngurta (biskota, fruta, muhalebi, supëra etj…) 
Në këtë moshë, kur fëmija është tashmë i gatshëm nga ç´do lloj 
ane (psikologjike, lёvizёse, tretëse) për një  lloj tjetër ushqimi, të nd-
ryshëm nga qumështi i nënës, mund të pranojë të hajë me lugë e 
të pёrballojё përcjelljen e ushqimeve mё tё trasha.
Dhënia e gjirit, është njё mënyrё për t´i dhënë fёmijёs në të njëjtën 
kohë, si ushqim edhe siguri, pra një referim dashamirёsie të 
rёndёsishme pёr fitimin e autonomisё. Në.q.se nëna e dëshiron, 
dhënia e qumështit të gjirit mund të vazhdojë nga semestri i parё 
i jetёs deri në vitin e dytë tё saj e më tej, siç ёshtё këshilluar nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fëmija i ushqyer  me gji pёrtej 
vitit të dytë të jetës, nuk duhet parё si një fëmijë i përkëdhelur dhe 
e ёma, nuk duhet tё mendojё se ёshtё duke penguar pjekjen dhe 
autonominё e tij. Është e vërtetë e kundërta dhe opinioni aktual i 
ekspertëve dhe studimet shkencore e vёrtetojnё.
Duke lёnё mёnjanё nevojat ushqyese, heqja nga gjiri, përbën një 
moment delikat dhe të rëndësishëm për fitimin e sjelljes e të aftë-
sisë sё të voglit, ndaj eksperiencave tё njohjes sё erёrave dhe tё 
shijeve, si edhe në pranimin e lugës, etj…

Disa  norma të thjeshta e të përgjithshme.
Rradha me te cilёn, ushqimet gjysëm të ngurta e të ngurta do të 
futen nё  periudhёn e heqjes nga gjiri, nuk ka më rëndësinё e dikur-
shme  dhe mund të ndryshojë, në bazë të preferencёs së fëmijës e 
të kulturës gastronomike të familjes e të pediatrit këshillues.
Nuk është e nevojëshme tё vonojmё konsumimin e bukës e tё  ma-
karonave për supë (që përmbajnë glutine) nga ana e fёmijёs. Por 
mbetet mjaft i vlefshёm dhe aktual, sygjerimi  për të mos ekzagje-
ruar, në periudhёn e ndarjes nga gjiri, me dhënien e  ushqimeve tё 
kripura dhe me njё pёrmbajtje tё lartё proteinash. Gabimet më të 
zakonëshme në ushqimet e para, vijnё nga dhënia me shumicë e 
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djathit, e djathit bebe dhe e mishit, tё cilёt e rëndojnë metabolizmin 
e fëmijes dhe mund të orientojnё preferencat e tij të ardhëshme, 
drejt një ushqimi jo të shëndetshёm, sepse përmbajnë shumë pro-
teina dhe kripë.
Në rastin e ushqimit me qumësht artificial, edhe në muajt e parë 
duhet evituar hedhja në biberon e biskotave, kremërave, etj. Duhet 
pritur të paktën muaji i 4° e mundёsisht i 6°, pёr tё filluar rrallimin 
e marrjes e zёvendesimin e tij, siç do tё veprohej me  fëmijën që 
ёshtë ushqyer me qumësht nga gjiri i nënës.

Kush janë ushqimet e para?
Si ushqime tё para të ndryshme nga qumështi, në bazë të zgjedhjes 
nga ana e nënës, tё zakoneve  kulturore të saj e pranimit nga ana e 
fëmijёs, mund t’i provoni t´i ofroni:
•	 zarzavate të zjera e të grira si patate, karrota
•	 banane, mollë ose dardha të grira
•	 muhalebi me miell orizi 
•	 karbohidrate si orizi, misri, tёrshëra, etj...
•	 Proteina  viçi, qingji, gjeli, lope, peshku, keci, derri

>> çFARË DUHET TË SHMANGIM?

Këtyre ushqimeve, mos i shtoni sheqer (mund të favorizojë karjet), 
kripë (ndodhet në sasi të mjaftueshme në ushqime,) mjaltё (kurrë 
para vitit 1° të jetёs, mund të përmbajë një mikrob shumё të rrezi-
kshëm që quhet botulino).Shmangni dhënjen e ushqimeve të var-
fëra me yndyrë, si disa tipe qumështi e kosi, sepse yndyra është e 
rëndësishme për organizmin në rritje, sidomos pёr trurin.
Me konsumimin e ushqimeve pak a shumë të ngurta, fёmija do tё 
pijё gradualisht gjithnjё e mё pak qumësht (të nënës ose artificial). 
Nё ditёt e sotme, mendohet qё vazhdimi i dhёnies sё qumёshtit 
tё gjirit edhe pasi fёmija ka filluar tё hajё ushqime pak a shumё tё 
ngurta, sjell pёrfitime tё sigurta.
Në disa raste mund të jetë e dobishme, dhёnia gjatë vitit tё 
parë të jetës e disa lloj vitaminave, sipas këshillës sё pediatrit.

Ushqimi i fëmijёs në vitin e parë të jetës mund të 
impostohet në mënyrё mjaft të thjeshtë, duke konsi-
deruar qumёshtin e nënës si ushqimin ideal.

KUjtOhUnI	Që:

1. Qumështi i nënës është i përshtatshёm si i vetmi 
ushqim i  fëmijës në 6° muajt e parë të jetës.

2. Në zёvendёsim apo si shtesë të qumështit të nënës, 
do tё përdoren qumështi artificial i muajve tё 
parë e më pas qumështi i vazhdimit.

3. Llojet e qumështit special, si ai i sojës apo 
kundra alergjisë, duhet të merren me recetë, 
vetëm nëse do tё jenë të justifikuar nga kushte 
tё caktuara individuale.

4. Heqja nga gjiri duhet të fillojë mbas muajit të 6° 
të jetës, por duke vazhduar dhёnien e qumёshtit 
(nё gji apo artificial)

5. Dhënia e gjirit si shtesë ndaj ushqimeve pak a 
shumë të ngurta, mund të vazhdojë edhe gjatë vi-
tit të 2° e më tej, sipas dëshirës së nënës.

6. Me fillimin e largimit nga gjiri, do t´i jepen fë-
mijës menjëherë ushqime që pёrmbajnё hekur, por 
pa e tepruar në dhënien e atyre që janë tё pasura 
me proteina.

7. Në fëmijët normal, glutina (e pёrmbajtur nё bu-
ken e makaronat) mund të consumohet lirisht. Në 
vitin e parë të jetës mund t’ju këshillohet, nёse 
pediatri e sheh tё nevojshme pёr ata fёmijё qё 
ushqehen vetёm nё gji,  shtimi i vitaminës D.
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DISa	KëShILLa	të	neVOjëShMe	për	të	
GjIthë	FaMILjen
•	 Nё disa raste, mund tё jetё komode pёrdorimi 

i ushqimit të gatshëm industrial për fëmijë, 
por mos lejoni qё ky të zëvendësojë krejtёsisht 
ushqimet e pregatitura në shtëpi. Në rastet kur 
do ta përdorni, kontrolloni datën e skadencës së 
konfeksionit dhe nëse është i mbyllur mbasi t’i 
kenë hequr ajrin, verifikoni nëse e kanë bëre.

•	
•	 Sigurohuni që pregatitja e ushqimit tё jetё e 

sigurtё nga ana higjenike. Lani mirё duart me ujë 
e sapun, para se tё pregatisni ushqimin e t’ia 
jepni fëmijës.

•	 Mbani pastër sipërfaqen ku gatuani e mos lejoni 
që kafshët shtëpiake të futen në guzhinë.

•	 Mbi të gjitha, ushqimet që janë për foshnjёn, nuk 
duhet të ngrohen më shumë se një herë.

•	 Evitoni dhёnien e vezëve tё gialla, sepse mund të 
jene të infektuara nga salmonela. Pra evitoni dhe 
ëmbëlsirat që nuk piqen dhe janë me bazë veze. 

•	 Ndani ushqimin e gatuar nga i pagatuari. Ushqimi 
i gjallë, sidomos mishi dhe ai i pulës, mund të 
përmbajnë mikrobe të rrezikshme, tё cilёt mund 
të transferohen në ushqimet e tjera gjatë prega-
titjes apo konservimit në frigorifer.

•	 Konservoni ushqimin në një temperaturë të si-
gurtë. Mikroorganizmat mund të shumёzohen shpejt 
nëse ushqimi konservohet në temperaturën e am-
bjentit sidomos në verë. Poshtë 5°C shumëzimi i 
mikrobeve është i ngadaltë, mbi 70° praktikisht 
është i  bllokuar.

•	 Mos e lini ushqimin e gatuar në temperaturën e 
ambjentit pёr më gjatё se 2 orë.

•	 Futni sa mё shpejt nё frigorifer, të gjitha ushqi-
met e gatuara apo që mund tё prishen ( mundësisht 
nën 5° C ).

•	 Zjejini mirë ushqimet, sidomos mishin, mishin e 
pulës, vezët dhe peshkun;  zjejini mirë supërat 
para consumimit.

•	 Kur ngrohen ushqimet e mbetura, duhet të nxehen 
mirë:nuk mjafton të jenë të vakta.

MaSat		KUnDër	ShtatZanISë	Gjatë	
GjIDhënIeS

Gjatë dhënies së gjirit, prolatina, hormoni që mundёson 
prodhimin e qumështit, mund të ndalojё proçesin e ovu-
limit, në vartësi të sasisë së prodhueshmërisë së saj. 
Sasia e prodhimit të prolatinës, varet nga forca dhe nga 
frekuenca e thithjes së gjirit nga ana e fëmijёs. Kjo bёn, 
qё te mos ketё një vlerë kostante gjatë gjithë kohës që 
jepet gji. Prandaj nuk mund të jeni të sigurtë, në ndali-
min komplet e tё vazhdueshёm të ovulimit.
Për këtë arsye, nevojitet të shtoni një tjetër sistem kon-
trolli per të mos mbetur shtatzënë. 

Ekzistojnё dy mënyra tё mundshme gjatё gjidhёnies:

•	 njëra bllokuese: prezervativi 

•	 tjetra hormonale: pilula me bazë Progesteroni, (i 
vetmi kontraceptiv hormonal i mundshëm gjatë 
gjidhёnies) që do të jepet nga mjeku duke u bazuar 
në historinë personale.
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5. Vaksinat

>> A ËSHTË VAKSINIMI GJITHNJË I NEVOJSHËM?

Vaksinat janë një mjet parandalimi i thjeshtë, por i mrekullueshёm: 
pёr tё ndërtuar mbrojtjen imunitare ato imitojnë natyrën, por pa 
provokuar dëmet e sёmundjeve!
Me anё tё vaksinave tё marra njëherë ose disa herë gjatё jetës, si 
rezultat i memorjes imunitare, krijohet njё mbrojtje afatgjatё e pa  
pasojat, nganjëherë shkatërruese të sëmundjeve.
Keni parasysh, që mundёsia e ujit të pijshëm e tё pandotur, bashkë 
me atë tё vaksinave të efektshme e të sigurta, kanё dhënë njё  kon-
tribut maksimal nё drejtim të përmirёsimit të gjendjes së përgji-
thshme shëndetsore të popullit.
Vaksinat luftojnë sëmundjet infektive mjaft të rrezikshme për të ci-
lat nuk ekziston një kurë, ose nëse ekziston, kjo nuk është gjith-
monë e efektshme, si edhe disa sëmundje që mund të bëhen shkak 
ndёrlikimesh të rënda. 

>> LLOJET E VAKSINAVE

Në Itali, ёshtё i detyrueshёm për të gjithë fëmijët e porsalindur, va-
ksinimi kundër tetanozit, difteritit, poliomelitit, hepatitit viral B dhe 
janë të rekomanduara, vaksinat kundër morbilit (fruthi), parotite 
(shytat), rosolia, pertosse(kolla e bardhё ose e mirё) dhe infeksionit 
nga Haemophilus influenzae (Hib).
Janë të disponueshme edhe vaksina të tjera, të nevojshme për pa-
randalimin e disa sëmundjeve të fëmijёve, si edhe vaksina kundër 
gripit, pneumokokut, milingjitit C dhe e variçelës (lija e pyllit), të cilat  
janë të këshilluara për fëmijë në kushte të veçanta.

>> KUR DUHET TË MERREN?

Vaksinat rekomandohen të bëhen mbasi fëmija të ketë mbushur 2 
muajt e parë te jetës. Por mosha e parashikuar për dozën e parë 
dhe për të tjerat që vijnë më pas, ndryshon sipas tipit të vaksinës, 
nёse kjo e fundit do tё jetё e detyrueshme apo e këshillueshme.
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KU DUHET TË BËHEN?

Për të pasur një informacion të saktë mbi “kalendarin e vaksinave” 
drejtohuni pediatrit ose qendrës  së vaksinave (konsultore) pranë zonës 
ku jetoni.
Qendrat ku bёhen vaksinat, janë të përhapura në të gjithë territorin 
kombёtar. Çdo ASL ka organizimin e saj por sidoqoftё, në çdo zonë 
ekziston të paktën një prej tyre.
Qendrat ofrojnë të gjitha vaksinat e parashikuara nga kalendari nacional, 
ndërsa vaksinimet e rekomanduara janë në dispozicion sipas vendime-
ve të marra nga Krahinat. Vaksinat mund të bëhen edhe jashtë qendra-
ve të ASL-it (në spital, nga pediatri juaj, 
nga një pediatër privat), por nё ç´do 
rast, pediatri që bёn vaksinën duhet 
të pёrmbushi njё çertifikatё mjeksore, 
ku tё pёrcaktojё emrin e vaksinës, nu-
mrin serial dhe skadencën. Kёto çer-
tifikata duhet të  rregjistrohen pranё 
qendrës pёrkatёse të vaksinimit.

>> VAKSINIMI I SIGURTË

Sot vaksinat pregatiten në mënyrë 
gjithnjë e më të sofistikuar. Pra, 
janë më të sigurta dhe japin më pak 
efekte anësore. Shpesh janë vaksina 
të kombinuara, d.m.th, që gjenden 
disa vaksina në të njëjtin flakon. Në 
këtë mënyrë janë të nevojshme më 
pak inieksione, me një kursim kohe e si-
domos stresi si pёr fëmijën, ashtu  edhe pёr juve.

Kundraefekte
Megjithёse vaksinat janё tё sigurta pёr shumicёn e fёmijёve, ekzistojnё 
edhe situata në të cilat vaksinimi mund të jetë i pakëshillueshёm për-
kohësisht apo për gjithmonë.
Kemi tё bёjmё me kundraefekte tё pёrkohëshme, kur verifikohen  si-
tuata kalimtare, që nuk e lejojnë vaksinimin vetëm gjatё periudhës   
nё tё cilёn janё tё pranishme.
Vaksinimi duhet shtyrё kur:
•	 fëmija ka sëmundje akute me temperaturë të lartë
•	 nëse fëmija është duke marrë ilaçe që veprojnë në sistemin imu-

nitar si kortizoni, në dozë të lartë.

N.q.se fëmija ka 
lindur e ka jetuar 
në vitet e para të 
jetës në një vend tё 
ndryshёm nga Italia, 
megjithёse jeni të sigurtë që i 
ka marrë vaksinat, drejtojuni 
sidoqoftё një qendre vaksi-
nash për tu siguruar, që ato 
dhe dozat e marra, tё jenё tё 
njёjta me ato që janё tё det-
yrueshme e tё kёshillueshme 
nё Itali, si edhe eventualisht, 
për të programuar plotёsime 
apo ribёrjen e tyre.

Përfundimisht nuk këshillohet,  që fëmija të bëjë vaksinën kur: 
•	 ka pasur reaksion të rëndë nga vaksinimet e mëparshme;
•	 është i prekur nga sëmundje nervore në zhvillim;
•	 ka alergji ndaj disa antibiotikëve si streptomicina e neomicina 

(nëse ndodhen në përmbajtjen e antibiotikut).
Nëse fëmija është i prekur nga sëmundje  si leuçemia, tumorr apo  
AIDS,  gjendja duhet vlerësuar sipas rastit.
Ka edhe situata që në realitet, nuk paraqesin kundraefekte por kër-
kojnë disa pёrkujdesje. Prandaj duhet të vini në dijeni pediatrin: 
•	 nëse fëmija ka pasur temperaturë të lartë gjatё marrjes sё dozёs 

sё mёparshme tё sё njëjtës vaksinë;
•	 nëse ka qarë shumë dhe ishte i pangushёllueshёm;
•	 nëse fëmija ka pasur dridhje nga temperatura e lartë;
•	 nëse para pak kohe i janё dhënë imunoglobulina.

Si të gjitha ilaçet edhe vaksinat mund tё krijojnë efekte të padëshi-
rueshme, por këto në pjesën më të madhe të rasteve, janë të lehta 
e kalimtare. Përgjithësisht konsistojnё nё temperaturë të lartë dhe 
ënjtje nё pikёn e futjes(shpimit). Këto efekte, mund të trajtohen dhe 
të parandalohen mjaft lehtë me ilaçe kundra ёnjtjes e temperaturës.
Raste të rёnda më serioze ndeshen vetёm mjaft rrallë; një rast në 
mijra ose miliona doza të marra.
Në disa vende, sidomos në ato në 
zhvillim, mund të jenë akoma të 
përhapura sëmundje infektive që në 
Itali janë zhdukur me kohë.
Para se të niseni pёr në këto vende, 
është gjithmonë e mira t’i drejtoheni 
në kohën e duhur (të paktën një muaj 
më parë) pediatrit, për të ditur nëse 
është e nevojshme tё bëni vaksina 
të tjera dhe  për t’u informuar pёr 
masat  parandaluese, që mund t´ ju 
ndihmojnë të udhëtoni më të qetë, 
duke ulur rrezikun e sëmundjeve si 
për femijën, ashtu edhe për ju.
Në çdo krahinё ekzistojnë qendra 
për udhëtarët internacionalë, nё tё 
cilat mund të drejtoheni për vaksinime 
e për këshilla.

Të gjitha vaksinat 
e fëmijës duhet të 
rregjistrohen në një 
bllok, në një ske-
dë ose çertifikatë. 
Ruajeni me kujdes. Është 
një dokument i rëndësishëm. 
Merreni me vete kur shkoni 
tek pediatri, tek një specia-
list tjetër, ose në Urgjencë 
apo në  Spital, si edhe nëse 
udhёtoni jashtë shtetit ose 
ktheheni në vendin tuaj



42 43

KaLenDarI	I	VaKSInaVe

VaKSIna 2
MUAJ

4
MUAJ

10
MUAJ

12
MUAJ

5-6
VJEÇ

11
VJEÇ

15
VJEÇ

ÇDO
10

VJEÇ

DIFTERITI

TITANOZI 

PERTOSE

POLIMILITI

EPATITI B

HAEMOFILUS

INFKUENCALE B

MORBILI

PAROTITI

ROSALIA

PAPILOMAVIORUS

(NË VAJZAT)

PNEUMO-COCCU*

MENINCO-COCCU*

VARICELLA

ROTAVIRUS Dy ose tre doza nga goja, mbasi të ketë mbushur 6 javë

Vaksinat kundër Difteritit, Tetanozit,Pertose;Poliomilitit,Epatitit B e Haemofilusit janë të bashkuara në një 
flakon.
Vaksinat në sfondin ngjyre qielli merren gratis nga ASL-li vetëm në disa rajone, në disa të tjerë, jane të 
rezervuara vetëm për rastet e fëmijëve “ në rrezik”, për të tjerët duhet të pagoni nje shumë të vogël.
Vaksinat në sfondin ngjyrë rozë mund të bëhen vetëm me pagesë.
* Për vaksinat kundër meninococcia dhe kundër pneumococcica pyesni pediatrin tuaj ose drejtohuni në 
një qendër vaksinash të autorizuar  për t’i bërë në kohë të ndryeshme e në doza më të vogla. 

Marrë nga “Vaksinimet speciale:Jetë të gjatë  vaksinave” e Maria Edoarda Trillò në UPPA  Për 
Mik  Një Pediatër viti 8 n. 3 Maj-Qershor 2008

6. Rritja e fёmijёs

Kur fёmija shton nё peshё, nё 
madhёsi e nё perimetrin e kafkёs, 
tregon qё gёzon shёndet te plotё. 
Pediatri, pёr tё kontrolluar qё rritja 
e zhvillimi ecin rregullisht, kraha-
son pёrmasat e fёmijёs me tabela 
tё standartizuara.
N.q.se pesha, gjatёsia  e perime-
tri i kafkёs sё fёmijёs do tё jenё 
larg vlerave normale, do tё jetё e 
nevojshme tё kuptohen arsyet, si-
domos nёse kjo ndodh mbas njё 
periudhe rritjeje tё rregullt. Kjo 
ёshtё e rёndёsishme nё muajt e 
parё tё jetёs, kur fёmija rritet mё 
shpejt; mjafton tё mendohet qё nё 
4-5 muajt e parё, dyfishon peshёn 
nё krahasim me atё tё lindjes. Rri-
tja vjen si rezultat i shumfishimit tё 
qelizave tё fёmijёs, duke pёrfshirё 
edhe ato tё trurit. Pёr kёtё arsye, 
ёshtё veçanёrisht i rёndёsishёm 
kontrolli i perimetrit tё kafkёs nё 
vitin e parё tё jetёs; kur zhvillohen 
në tru , qendrat e ndryshme ner-
vore, tё cilat janё baza e mёsimit 
dhe e memorjes nё rrugёn e fëmi-
jës drejt pavarёsisё e pёrcaktimit 
tё identitetit tё tij.
Pёr tё vlerёsuar zhvillimin e 
fёmijёs, ёshtё e rёndёsishme 
tё mos e krahasoni me fёmijё të 
tjerё. Duhet ta krahasoni vetem 
me veten e tij.

BULLGARI 

Kur fëmija fillon të hedhë hapat e 
para realizohet një rit i quajtur Pro-
stapalnik, i rëndësishëm ne vendo-
sjen e fatit të ardhshëm të fëmijës.

Gratë e familjes hapin për tokë një 
çarçaf të bardhë mbi të cilin ven-
dosin gjëra të ndryshme, një kalem, 
një çekiç, një libër, një telefon, pak 
lekë, një kaçavidë, një profum, etj. 
Çdo njëri prej tyre prezanton në 
mënyrë simbolike një zanat. Ndër-
kohë nëna pregatit një kulaç dhe 
sapo të jetë bërë gati e bën të  rro-
tullohet drejt çarçafit në mënyre që 
fëmija ta ndjekë derisa të arrijë në 
gjërat e vendosura aty. Të parën gjë 
që kap fëmija, të hedhur aty nga të 
afërmit, do të tregojë profesionin e 
ardhmëm të tij.
Riti mbaron me ndarjen e kulaçit 
të pranishmëve, të shoqëruar me 
mjaltë ose djathë, por jo para se fë-
mija të ketë ngrënë copën e parë.
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Pesha e gjatёsia janё të përcaktuara pjesërisht nga ana gjenetike, 
d.m.th qё jane tё ndikuara nga trashёgimia dhe nga ana tjetёr varen 
nga ushqimi, nga stimujt e nga stili i jetes.
Pra kur bёhet controlli i peshёs dhe i rritjes sё shtatit, duhet të keni 
parasysh:
•	 karakteristikat e prindёrve e tё vёllezёrve;
•	 kushtet e jetesёs dhe tё ambjentit;
•	 grafikёt e rritjes, qё janё bashkёsia e treguesve tё kontrollit tё 

popullsisё sё cilёs i pёrkisni ju e si rrjedhojё edhe fёmija juaj. 
Mjekёt pediater kёshillojnё t´i kushtoni vёmendje kёtyre treguesve, 
por ёshtё e rёndёsishme qё këta, të mos kthehen për ju në shkaqe 
ankthi. Nuk nevojitet ta peshoni e ta masni çdo ditё tё voglin. 
Ndiqni ecurinё e rritjes sё tij e drejtohuni pediatrit, vetёm nёse 
vini re ngadalsime tё ndjeshme nё tё.
Pediatri i familjes kryen bilançe tё rregullta tё shёndetit: nё kёto 
raste ai kontrollon rritjen, por njёkohёsisht mund tё diskutojё edhe 
pёr problemet qё mund tё kenё dalё me ushqimin, sjelljen apo me 
zhvillimin e fёmijёs. Kalendari i kёtyre bilançeve dhe rrespektimi 
i  takimeve tё programuara pёr vaksinim, ofrojnё gjatё vitit tё parё 
tё jetёs, mundёsi tё shpeshta takimi tё familjes me pediatrin tё 
cilat do tё garantojnё mirёqёnien e fёmijёs. Kalendari i datave tё 
pёrcaktuara pёr kёto kontrolle, mund tё ndryshojё pak nga njё ra-
jon nё tjetrin. Por kёto diferenca, nuk ndryshojnё efektshmërinë e 
programit tё kontrolleve falas.

Nё momentin e daljes nga materniteti, mjeku i tё porsalindurve kr-
yen bilançin e parё shёndetёsor tё foshnjёs dhe i jep prindёrve  
informacione mbi gjendjen shёndetsore tё pёrgjithshme si,  nor-
malitetin e peshёs e tё gjatёsisё, mungesёn e shqetёsimeve tё 
rёndёsishme tё veshёve dhe tё syve, tё funksioneve neurolёvizёse 
dhe mbi mungesёn e keqformimeve.
Nё tabelё janё shёnuar elementёt mё tё zakonshёm pёr tё vlerёsuar 
zhvillimin e fёmijёs gjatё 12-15 muajve tё parё tё jetёs.
Mos u preokuponi nёse fёmija nuk respekton me pёrpikmёri 
fazat e zhvillimit tё shёnuara pranё moshёs. Zhvillimi mund tё 
jetё mё i parakohshёm apo mё i vonuar, por sidoqoftё normal.
Pёrballё çdo dyshimi, preokupimi apo ankthi, do tё jetё pediatri , 
qё e ka ndjekur fёmijёn qё nga lindja,  nё bashkёpunim me prindёt, 
ai qё do tё vendosё pёr fiksimin e takimeve tё tjera kontrolli, do tё 
diktoje modifikime nё kurёn e do tё propozojё trajtime tё ndryshme, 
nёse kёto do tё jenё tё nevojshme. 

“të		LInDUr	për	të	

LeXUar”	e	“të	LInDUr	

për	MUZIKën”
Kërkimet e fundit shkencore tregojnë që stimujt e parako-

hshëm si leximi  me zë të lartë,  të këndosh apo të dëgjosh 

muzikë, të luash me objekte tingëlluese bashkë me fëmijët, 

kanë një influencë pozitive si po ta shohësh nga ana  e 

dashurisë  prind-fëmijë ( rast mardhënjeje ndermjet fëmi-

jes e prindit) si edhe nga ana e xhvillimit mendor ( xhvillimi 

për të kuptuar gjuhën e folur,  aftësitë për të dalluar, si dhe 

dhuntitë shprehëse e muzikale të fëmijës)

Të lindur për të Lexuar është një projekt për  reklamimin e 

leximit tek fëmijët që nga viti i parë i jetës ( ndërmjet librave 

të botuara për këtë projekt, disa prej tyre janë   në botim në 

gjuhë të ndryshme):  www.natiperleggere.it

Të lindur për Muzikën,  propozohet të afroni fëmijën të 

dëgjojë muzikë që në periudhën e paralindjes: www.nati-

perlamusica.it  
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FaZat	KrYeSOre	të		ZhVILLIMIt

MOSha
në		

MUaj
ZhVILLIMI	neUrO_LëVIZëS ZhVILLIMI	I	KUptIMIt

2-3

I shtrirë me barkun lart, ngre kokën dhe 
e kthen nga të dyja anët. Së shpejti zbu-
lon duart dhe i vëzhgon gjate.

Fikson  mirë fytyrën e nënës ( apo të 
personit që kujdeset vazhdimisht për të) 
dhe e ndjek me shikim për disa çaste.
Kap me të gjithë gishtat “në grusht” , 
objektet që ja vendosim  në pëllëmbën 
e dorës.
Qesh dhe reagon ndaj  zhurmave  të for-
ta të mjedisit.

4

Ngre kokën dhe e kthen nga te dyja anët 
edhe kur gjendet me barkun posht.
Tenton të kthehet anësh kur  ndodhet 
me barkun lart për t’u munduar të kapë 
objektet edhe nëse gjendet  i mbeshte-
tur mire, fillon t’i dërgojë në gojë,  si 
mënyrë  për t’i njohur.

Fillon te dalloje nga vijnë zërat dhe rea-
gon ndaj zërit të nënës. I  pëgjigjet me 
tinguj grykorë zërit të personit që ka afër 
e fillon të qeshë e t’u përgjigjet edhe  sti-
mujve e busëqeshjeve të personave.
Rrëmon fytyrën e atij që ka afër si dhe 
objektet që mban në duar.

6

Kur e vendosim  me barkun posht, ar-
rin të mbështetet mirë mbi krahët, duke 
ngritur kokën dhe një pjesë të mirë të 
trungut dhe arrin te kthehet nga posi-
cioni përmbys në atë në shpinë.
Objektet që merr, i mban gjatë dhe pro-
von ti kalojë nga njëra dorë tek tjetra.

Dallon tingujt më të njohur edhe kur 
janë larg e mundohet ti imitojë edhe në 
mënyrë përsëritëse.
Përballë pasqyrës reagon me lëvizje e 
tinguj të vazhdueshëm (përkëdhelet).
Lëshon klithma dhe eksitohet kur sheh 
ushqimin të cilin e pranon kur e ofrojmë 
me lugë.

9

Nëse e vendosni ulur në karrocë apo 
në ndenjëse, rrin, për një kohë të gjatë 
duke lëvizur lirisht krahët e këmbët. Fil-
lon te rrijë ulur pa mbështetje edhe  për 
disa minuta.
Fillon të zvarritet e të “ecë” këmba-
doras (disa zvarriten me bark, disa pro-
vojnë të zvarriten ulur).

Njeh mirë objektet që i jepen më shpesh.
I përgjigjet urdhërave të thjeshta dhe 
fillon të kuptojë kuptimin e fjalës « jo ».
Fillon të thotë fjalët e para  e kthehet kur 
e thërrasin në emer.
E tërheqin ushqimet e buta  që i dërgon 
me duar në gojë dhe pranon ushqimet 
që i japim me lugë. 

10-12

I  mbështetur në njërën anë mund të 
qëndrojë në këmbë e të fillojë të bëjë 
hapat e para duke u spostuar anësh.
Më vonë duke e mbajtur për dore por 
edhe vetëm do të fillojë të ecë.

Ndjek mjaft mirë objektet në lëvizje 
që i interesojnë e kupton kuptimin e 
fjalëve që dëgjon më shpesh, sido-
mos kur i tregojnë objekte që i njeh. 
Thotë mirë mama e baba dhe  jo në 
mënyrë të plotë fjalë të tjera.
Luan me rrobat e tij dhe nëse mun-
det heq çorapet
Fillon të perdori vetë lugën e vogël.

7. Shqetësimet e Para Përkujdesjet 
e Para,  Ilaçet e Para

Tё gjithё fёmijёt mund tё kenё shqetësime, dikush mё tё lehta e 
dikush mё tё rёnda. Cilёt fёmijё nuk kanё tё prera barku, pak kollё 
apo pak temperaturё? Nё kёto raste, nёna nuk duhet tё zёvendёsoje 
mjekun, por duhet tё dijё tё dallojё simptomat e ndryshimet qё 
sheh nё femijёn e saj pёr tё kuptuar nёse ёshtё e nevojshme tё 
thёrrasё mjekun pёr tё hequr ç’do lloj dyshimi  shqetësues.  Ja disa 
informazione e kёshilla qё mund t’ju shёrbejnё pёr tё pёrballuar 
kёto momente paqartësie. N.q.se nё kёto lloj situatash, nuk dini si 
tё silleni,  thёrrisni sidoqoftё  mjekun pediatёr.

>> DHIMBJET E BARKUT NGA GAZRAT.   

çfarë janë e si manifestohen?
Ky ёshtё njё rast mjaft i shpeshtё qё prek nё pёrgjithёsi  fёmijёt nёn 
moshёn tremujore. Dhimbja  akute si resultat i gazrave, karakteri-
zohet nga tё qara tё forta, qё zakonisht fillojnё papritmas  nё orёt e 
mbasdites ose tё mbrёmjes. Nga kёto lloj tё qarash, ёshtё shumё e 
vёshtirё ta ngushёllosh fёmijёn.  Barku ёshtё nё pёrgjithsi i tendo-
sur dhe kёmbet janё tё pёrkulura mbi tё. Fytyra ёshtё e mavijosur, 
kёmbёt mund tё jenё tё ftohta e duart tё mbyllura.

Nga çfarë shkaktohen?
Dhimbja provokohet nga tendosja e menjёhershme e faqeve tё 
zorrёve si pasojë e kalimit tё flluskave tё ajrit.
Kjo ndodh pёr arsye tё ndryshme.  Ato mund tё jenё:  ankthi i 
prindёrve, pёrdorimi i ushqimeve tё pasura me karbohidrate, 
mundёsia e alergjive ose e intolerancёs ndaj qumёshtit ose ndaj 
ushqimeve tё tjera qё han nёna, nga  paaftёsia e fёmijёs kur është 
i uritur, pёr tё koordinuar thithjen me frymёmarrjen.
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çfarë mund të bëhet per t´i parandaluar apo kuruar?
Duke qenё se, shkaqet e mundshme janё tё ndryshme dhe 
nganjёhere tё njёkohshme, edhe trajtimet do tё jenё tё ndryshme. 
Nё pёrgjithsi, nxjerrja e nevojёs  dhe e gazrave, sjell njё qetёsim tё 
pёrkohshёm tё fёmijёs.
Pёr kёtё, tundja e fёmijёs duke e 
mbajtur tё mbёshtetur mbi parakrah 
me barkun poshtё, ёshtё njёlloj si ti 
praktikosh masazh pareteve te bar-
kut, pёr ta qetёsuar menjёhere edhe 
pse pёrkohёsisht.
Kur fëmijës i afrojmë njё ambjent fami-
liar tё qetё, pa shqetsime e probleme 
seriose, mund tё influencojё nё rralli-
min e kёtyre dhimbjeve dhe  kalimin e 
tyre nё njё kohё mё tё shkurtёr. 
Foshnja duhet ndihmuar nё nxjerrjen 
e ajrit gjatё pushimeve midis thithjeve.
Kini parasysh qё edhe ushqimi i 
tepёrt ose i pamjaftueshёm, mund tё 
favorizojё  kёtё fenomen.
Nganjёherё edhe marrja e supostave 
me glicerine, duke lehtёsuar daljen 
e jashtqitjes e tё gazrave, mund ta 
lehtёsojё fёmijёn.
Megjithatё, marrja e ilaçeve apo ndr-
rimi i dietёs, duhen bёrё vetёm me 
kёshillёn e mjekut pediatёr.

Për sa kohë zgjasin?
Normalisht dhimbjet e barkut prej 
gazrave, nuk zgjasin pёrtej 3 muajve 
tё parё tё jetёs. Prindёt duhet ta kenё 
tё qartё, qё sado e dёshpёruar tё jetё 
gjendja, bёhet fjalё pёr simptoma qё 
janё tё destinuara tё zhduken ashtu 
siç janё paraqitur.

RUMANIA

Në Transilvani, 40 ditët e para 
mbas lindjes së fëmijës the-
melojnë një periudhë mjaft  
spikatëse si për të porsalin-
durin ashtu dhe për nënën e 
tij; kjo gjë përkohësisht e rën-
dësishme i detyrohet  mbi të 
gjitha gjëndjes delikate të të 
dyve. Në fakt një grua që sapo 
ka lindur nuk mund të dali nga 
shtëpia pa thënë një lutje të 
veçantë; Kjo e pastron dhe 
e mbron nga çdo e keqe që 
mund ta presi jashtë shtëpisë.
Por mentalitetet e të sjellurit 
nuk i takojnë vetëm nënës që 
sapo ka lindur. Edhe foshn-
ja nuk mund të nxirret jashtë 
shtëpisë mbas perëndimit 
ose ta shohin persona të huaj, 
sepse është delikat dhe ako-
ma nuk ka imunitet kundrejt zi-
lisë, egoizmit, dhe keqdashjes 
së të rriturve, urrejtjes dhe të 
gjitha formave të energjisë e të 
mendimeve negative.

>> DIARREA (heqje barku) E TË VJELLA

çfarë janë?
Bёhet fjalё pёr diarre (dalje bark), kur fёmija bёn nevojё tё lёngshme 
ose gjysёm tё trashё e me myk. Ndёrsa e vjella, ёshtё e karakte-
rizuar nga nxjerrja e forcuar e pёrmbajtjes sё stomakut apo tё 
zorrёve, nga goja. Kёto simptoma, janё tё shoqёruara shpesh edhe 
me dhimbje barku, nervozizёm dhe temperaturё. Diarrea dhe e vjel-
la, varen pothuajse gjithmonё nga infeksione prej mikrobeve (virus, 
baktere, parazitё) qё futen nё organizёm nёpёrmjet gojёs.

Kur duhet të preokupoheni?
Cilido qoftё shkaku i diarresё dhe i tё vjellёs, aspekti mё preo-
kupues ёshtё humbja e lёngjeve, e cila mund tё shkaktoje njё 
mungesё kritike pёr fёmijёn. Nё kёto raste, gjёja mё e rёndёsishme 
ёshtё verifikimi nёse ka humbje peshe. Prandaj foshnja qё ka diarre 
e tё vjella, duhet peshuar pёrditё e duhet konsultuar pediatri nё rast 
humbjeje të peshës. Nёse vini re, qё fёmija ka gojёn e thatё dhe 
urinon pak gjatё ditёs, kёto duhet tё konsiderohen si sinjale alarmi.

ç´duhet bërë?
Ështё themelore qё fёmija, nё 4-6 orёt e para tё ditёs, tё pije sa 
mё shumё: gjatё gjithё kohёs qё i zgjasin simptomat, i duhet dhёnё 
nga goja  njё solucion glukozaline (ka nё shitje tё ndryeshёm) pёr tё 
rimarrё kripёrat minerale tё humbura gjatё tё vjellёs apo diarresё. 
Lёngje tё tjera si çaji (pa teinё), kamomila, uji, tizanat, lёngjet e  fru-
tave etj, janё tё papёrshtatshёm pёr rihidratim nga goja, pёr shkak 
tё ekuilibrit jo korrekt tё substancave qё i pёrbёjnё. Kёto mund tё 
pёrdoren nё zёvendёsim tё solucionit glukoz, vetёm nё rastet mё tё 
lehta, nёse fёmija do tё kundershtojё marrjen e tij.
Nё.q.se. ka tё vjella, lёngjet duhen marrё nё temperaturёn e am-
bjentit ose tё freskёta e me gllёnka tё vogla.
 Dhёnia e gjirit nuk duhet ndёrprerё. N.q.se fёmija nuk merr më gji 
nga nëna, mbas 6 orёve tё para tё trajtimit, do tё duhet tё mundo-
heni ta riktheni nё dietёn e tij normale duke ia rrespektuar shijen. 
Mёnyra tё tjera kurimi, mund tё kёshillohen  nga pediatri.
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E per të shmangur ngjitjen e sëmundjes?
Diarrea ёshtё shumё ngjitёse: transmetimi i saj bёhet zakonisht 
nёpёrmjet duarve, n.q.se janё tё ndotura me fekale dhe vihen nё 
gojё.
Pёr tё parandaluar ngjitjen ёshtё e dobishme:
•	 tё lahen me shumё kujdes duart me ujё e sapun para e mbas 

kujdesjes pёr femijёn dhe ndrrimit tё panolinёs.
•	 tё lihen veç  e tё ndrrohen shpesh, peshqirёt personalё tё 

fёmijёs me diarre.
•	 tё disinfektohen wateri dhe bideja me solucion klori.
•	 tё lani rregullisht duart me ujё e sapun pёrpara gatimit dhe uljes 

nё tavolinё.
•	 ta hidhni menjёherё panolinёn e ndotur me nevojё, mbasi ta 

keni mbyllur mirё.
•	 n.q.se. pёrdorni panolina prej cope, ndrrojini shpesh dhe lajini 

me ujё shumё tё nxehtё.

A duhet të përdoren ilaçe?
Përdorni vetëm ilaçet e këshilluara nga pediatri juaj.
Kujtohuni qё:
•	 nё rast diarreje tё rёndё, janё tё kёshillueshme solucionet glu-

ko-saline (lёngje me pёrbёrje kripёrash minerale dhe sheqeri)
•	 n.q.se. tё vjellat nuk ndalojnё, mund tё pёrdoren ilaçe kundra 

tyre, por vetёm nёse janë të dhëna nga mjeku. 
•	 n.q.se tё ndenjurat skuqen, ndërroni mё shpesh panolinёn e 

lyheni pjesёn e skuqur me njё krem qё pёrmban oksid zingu: 
shpesh e skuqura vazhdon pёrgjatё gjithё kohёs qё fёmija vuan 
nga diarrea.

Kur duhet të thërrisni menjëherë pediatrin?
n.q.se:
•	 fёmija ёshtё mё i vogёl se 3 muajsh,
•	 vjell shpesh dhe kjo e pengon tё pijё.
•	 fёmija paraqet simptomat e humbjes sё rёndё tё lёngjeve tё 

trupit (ka humbur peshё, urinon pak ose aspak, e ka gojёn tё 
thatё e ёshtё i ligёshtuar)

•	 vazhdon tё dalё bark hollё, ka dhimbje barku dhe nuk arrin tё 
marrё  si ushqimin dhe ilaçet.

•	 jeni mjaft tё shqetёsuar pёr shёndetin e fёmijёs suaj. 

>> KOLLA

çfarë është?
Kolla ёshtё njё pёrgjigjje natyrale e organizmit, qё shёrben pёr tё 
nxjerrё ajrin nga rrugёt e frymёmarrjes nё mёnyrё tё shpejtё e tё 
forcuar. Ky ёshtё mekanizmi me anё tё tё cilit, largohen substancat 
dёmprurёse qё kёrkojnё tё hyjnё nё organet e frymёmarrjes. Kolla 
mund tё jetё e thatё e me goditje, apo mё e butё e me sekrecione. 
Mund tё jetё akute kur fillon pa pritur e duron pak ose kronike kur 
zgjat pёr mё tepёr se tre javё.

Kur shfaqet?
Ajo ёshtё mjaft e pёrhapur nё moshёn e fёmijёrisё, aq sa konside-
rohet nga shumё statistika, si shkaku mё i shpeshtё i kёshillimit me  
mjekun.
Zakonisht kolla shfaqet kur ndonjёlloj pengese, bezdis frymёmarrjen 
normale: nga myku qё formohet nё aparatin e frymёmarrjes e deri 
nё ç´do lloj trupi tё huaj tё futur nёpёrmjet ajrit qё thithim (pluhu-
ra, copa ushqimi, lёngje), ajo ka gjithmonё funksionin e lirimit tё 
rrugёve tё frymёmarrjes, pёr tё mbrojtur mushkёritё nga infeksione 
apo irritime.
Shumicёn e herёve, kolla shkaktohet nga infeksione virale, qё 
prekin rrugёt e frymёmarrjes duke shkaktuar farinxhite, larinxhi-
te, trakeite ose bronkite. Fёmijёt qё frekuentojnё grupe ( çerdhe e 
kopёsht) preken më shpejt prej tyre.
Faktorё tё tjerё, qё mund tё jenё si shkaqe ashtu edhe faktorë pre-
dispozimi tё kollёs janё:
•	 tymi pasiv
•	 ndotёsit e ambjentit
•	 mikrosubstancat alergjike tё thithura,
•	 moslarja e duarve para e mbas kujdesjes pёr fёmijёn

ç´duhet bërë?
Kolla ёshtё njё mekanizёm mbrojtjeje e si e tillë, nuk duhet luftuar. 
Fakti qё mund tё shkaktohet nga shumё arsye, bёn qё tё mos 
ekzistojё njё mёnyrё e vetme kurimi. Nёse kolla ёshtё aq e fortё sa 
ta zgjojё fёmijёn, t´i provokojё tё vjella apo t´i krijojё vuajtje, duhet 
t´i drejtoheni pediatrit pёr tё gjetur kurimin e duhur. 
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Kur duhet thirrur me urgjencë pediatri?
n.q.se:
•	 fёmija ka mё pak se 1 muaj dhe kollitet intensivisht,
•	 frymёmarrja ёshtё e vёshtirё e me fishkёllima edhe mbas pa-

strimit tё hundёs,
•	 frymёmarrja ёshtё e shpeshtё dhe fёmija ka vёshtirёsi   edhe nё 

momentet kur nuk kollitet,
•	 gjatё frymёmarrjes vini re njё thellim poshtё harkut tё brinjёve,
•	 fёmija humb ndjenjat gjatё krizave tё kollёs,
•	 gjatё kollitjes, buzёt fillojnё tё nxihen (apo tё bёhen lejla), 
•	 nё jargёt e fёmijёs ka gjurmё gjaku,
•	 dyshohet tё ketё thithur njё trup tё huaj (pjesё tё vogla  lodrash 

apo copёza ushqimi); nё kёtё rast, kolla shfaqet zakonisht pa-
pritmas, mbas njё momenti nё tё cilin duket sikur i vogli po 
mbytet,

•	 fёmija ёshtё, apo duket qё po vuan shumё,
•	 ka temperaturё pёr mё tepёr se tre ditё,
•	 kolla zgjat prej mё tepёr se dy javёsh,
•	 fёmija ёshtё 1-3 muajsh, e manifeston kollё ngulmuese prej 2 

-3 ditёsh,
•	 dyshoni njё lloj alergjie (p.sh. prej poleni),
•	 kolla i prish gjumin dhe e bёn tё vjellё,
•	 sidoqoftë jeni të shqetësuar.

Pediatri juaj do tё dijё t’ju kёshillojё pёr masat e dobishme qё duhet 
tё merrni, dhe n.q.se do ta shohё tё nevojshme, do t’ju caktojё njё 
visitё mjeksore.
 
Megjithatë nё pritje tё kёshillave tё tij, keni mundёsinё e veprimit si 
mё poshtё:
•	 hidratoni fёmijёn duke i dhёnё tё pijё,
•	 pastrojini me kujdes hundёn disa herё nё ditё me solucion fizio-

logjik (tё paktёn 1-ml pёr çdo vrimё) e thithjani, me njё thithёs 
hundёsh, mbas çdo larje,

•	 shmangiuni tymit pasiv: ai ka njё efekt ngacmues nё mukozёn 
e frymёmarrjes dhe nxit kollёn. Shmangiuni absolutisht ç´do lloj 
tymi nё prani tё fёmijёs. Mbajeni larg nga guzhina: edhe tymrat 

e prodhuar gjatё gatimit janё  ngacmues.
•	 mos e detyroni fёmijёn tё haje me zor, n. q. se. nuk ka dёshirё; 

nёse vjell nga kollitja, mund t´i riofroni diçka pёr tё ngrёnё, por 
nё sasira tё vogla e mbas njёfarё kohe, 

•	 Pёrdorimi i ilaçeve me pika apo shirupeve qetёsues duhet bёrё 
vetёm sipas kёshillёs sё pediatrit.

>> TEMPERATURA E LARTË (ethe)

çfarë është?
Siç e thote vetё fjala, ajo ёshtё ngritja e temperaturёs sё trupit mbi  
vlerat normale. Pёr fёmijёn, kёto vlera kanё ndryshime tё vogla  
gjatё ditёs e mund tё jenё pak mё tё larta mbasi fёmija ka qarё ose 
mbasi ka pirё. Kemi tё bёjmё me temperatura kur vlera e saj ёshtё 
mё e lartё se 38°C tek anusi apo 37.5°C tek sqetullat. 

Kush e shkakton?
Temperatura nuk ёshtё sёmundje. Rritja e temperaturёs sё tru-
pit, shkaktohet nga disa substanca qё lirohen gjatё prodhimit tё 
mbrojtjes naturale  dhe ёshtё ajo vetё njё nga mekanizmat nёpёrmjet 
tё cilёve, organizmi i fёmijёs mbrohet nga agresionet e  jashtme tё 
viruseve apo tё baktereve, tё cilёt preferojnё njё temperaturё mё tё 
ulёt. Me ngritjen e saj, trupi mbrohet nga invazorёt. 

A është e rrezikshme?
Temperatura mund tё jetё provokuar si nga sёmundje tё lehta (mё 
shpesh), ashtu edhe nga sёmundje mё serioze (mё rrallё).
Nuk ekziston njё lidhje e veçantё ndёrmjet vlerёs sё temperaturёs e 
rrezikshmёrisё sё sёmundjes: njё temperaturё shumё e lartё, per fat 
tё mirё, nuk do tё thotё patjetёr qё sёmundja ёshtё mjaft e rёndё. 
Megjithёse vlera mjaft tё larta tё temperaturёs sё trupit, mund t´i 
krijojnё fёmijёs njё vuajtje intensive, nuk duhet tё mendojmё qё 
shkaku do tё jetё patjetёr i rrezikshёm. 

A është e nevojshme ulja e temperatures?
Temperatura nuk ёshtё njё armik qё duhet luftuar patjetёr. Nuk 
ёshtё e nevojshme tё merren ilaçe sa herё qё temperatura kalon 
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vlerat normale.
Ulja e saj nuk e ndihmon fёmijёn qё tё shёrohet mё shpejt.
Por n.q.se vihen re shenja tё rёnda, fёmija grindet e vuan, ёshtё 
e drejtё ta lehtёsojmё duke i ulur temperaturёn. Disa fёmijё kanё 
prirjen qё nga temperatura shumё e lartё, mund t´i shkaktohen 
dridhje ethesh, tё cilat kalojnё brenda njё kohe tё shkurtёr e pa 
pasur nevojё tё njё terapie antiepileptike pёr tё mos u pёrsёritur. 
Vetёm kёtyre fёmijёve mund t´i nevojitet dhёnia e ilaçeve kundra 
temperaturёs edhe nё vlera mё tё ulta se 38°C. 

Si matet temperatura?
Pёr tё matur temperaturёn duhet termometёr.
Nuk ёshtё korrekte tё bazoheni vetёm nё perceptimin subjektiv 
duke e prekur fёmijёn pёr tё kuptuar nёse ёshtё apo jo i nxehtё.
Termometrat janё tё tipeve tё ndryshёm. Mё tё besueshmit janё:

>> Elektronik (me kristale tё lёngshёm )
Ky ёshtё i shpejtё, i saktё (nёse e vendosim nё pozicionin e duhur), 

i sigurtё e rezistent edhe nё rast se na bie nga dora. Temperatura 

shfaqet nё display mbas lёshimit tё njё sinjali akustik.

>> Xhami (tipi pediatrik)
Termometri prej xhami pediatrik, tashmё nuk ёshtё mё nё 

shitje, por nёse e keni nё shtёpi, mund tё vazhdoni ta perdo-

ni normalisht. Ai ёshtё njё tub i hollё xhami qё pёrmban merkur, 

brenda njё tubi tjetёr xhami tё graduar. Eshtё shumё preçiz e mjaft 

i shpejtё. Por leximi nuk ёshtё i lehtё e mund tё thyhet. Ekzistojnё 

modele me veshje plastike, nё zonën ndёrmjet dy tubave, pёr tё 

shmangur plagosjen e fёmijёs nё rast thyerje aksidentale.

Nё shitje gjenden edhe tipe tё tjera:
•	 Auricolare (tё veshit, me rreze infra tё kuqe)
•	 Cutaneo (tё lёkurёs, me rreze infra tё kuqe)
•	 Copёzё e hollё reaguese (me kristale tё lёngshёm)

Kёto janё mё tё kushtueshёm e jo gjithnjё tё thjeshtё nё pёrdorim.

Kёshillojmё pёrdorimin e termometrit elektronik, ose n.q.se. e 
keni, termometrin prej xhami.

Ku matet temperatura?
Si me termometrin elektronik ashtu edhe me atё me merkur, tem-
peratura e trupit mund tё matet si nё anus ashtu edhe nёn sqetull. 
Tek foshnjet nё muajt e parё tё jetës, ёshtё mё e thjeshtё matja tek 
anusi.
N.q.se. do tё pёrdorni termometrin me merkur, kujtohuni pёrpara 
ta shkundni nё ajёr me goditje tё prera, duke e shtrёnguar midis 
gishtit tё madh e atij tregues nga ana mё e trashё e xhamit, deri sa 
merkuri tё kthehet nё depozitёn e tij.
N.q.se. do tё pёrdoni termometrin elektronik, ky duhet ndezur 
pёrpara pёrdorimit.
Pёr matjen nё anus, ёshtё e kёshillueshme tё lubrifikohet maja e 
termometrit me vaj ose ujё e pasi ta kemi shtrirё foshnjёn anash,  
ose me barkun poshtё, i fusni termometrin pёr afёrsisht 2-cm, 
i bashkoni tё ndёnjurat dhe e mbani tё palёvizur pёrgjatё gjithё 
kohёs sё nevojshme pёr matjen e temperaturёs.
Kur tё ketё kaluar koha e duhur, do tё lexohet tek termometri vlera e 
temperaturёs. Pёr ta barazvlerёsuar me vlerёn e temperaturёs nёn 
sqetull, duhet tё zbresim 5-viza (gjysёm grade). P.sh.: vlera 38°C 
e temp. nё anus i korrespondon reth 37,5°C tё temperaturёs nёn 
sqetull.

çfarë duhet bërë?
•	 N.q.se. fёmija ёshtё nёn 3-muajsh, duhet t´i drejtoheni  

menjёherё pediatrit.
•	 Ndёrsa nёse ёshtё mbi 3-muajsh, ju rikujtojmё qё vetёm vlera e 

temp. (njё temp. pak a shumё e lartё), nuk ёshtё  e mjaftueshme 
pёr tё vlerёsuar rёndёsinё e sёmundjes.

Do tё jetё e rёndёsishme tё dini tё vrojtoni fёmijёn mё tepёr sesa 
termometrin, pёr tё vendosur kur do tё jetё rasti tё preokupoheni 
e tё consultoheni menjёhere me pediatrin, ose kur mund tё rrini tё 
qetё, tё paktёn pёr pak kohё e tё prisni xhvillimin e sёmundjes (e 
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cila nё tё shumtёn e rasteve, shkon 
drejt shёrimit spontan nё 2-4 ditё)
Duke e njohur mirё fёmijёn tuaj, do 
t´ ju mjaftojё vёzhgimi i thjeshtё e 
normal i sjelljes sё tij, pёr tё inter-
pretuar drejt ato  karakteristika qё 
do t´ ju ndihmojnё tё kuptoni gjen-
djen e fёmijёs e nёse ai ndjehet me 
tё vёrtetё keq.
Mbajini shёnim kёto karakteristi-
ka (pamja e jashtme, nervozizmi, 
nёse vuan, arrin tё shplodhet, pra-
nia e vёshtirёsive nё frymёmarrje) 
dhe bёjani tё ditura pediatrit tuaj. 
Kёshtu do ta ndihmoni tё kuptojё 
nёse bёhet fjalё pёr njё problem 
banal apo tё rёndёsishёm e si-
domos, do ta vini nё gjendje tё 
programojё vizitёn në momentin e 
duhur.
Kёshtu qё:
shikoni sё pari se si sillet fёmija:
•	 ёshtё i qetё apo nervoz?
•	 vuan?
•	 vini re nёse ka shqetёsime tё tjera:
•	 ka tё vjella?
•	 ka diarre?
•	 qan njёsoj sikur tё kishte dhimbje?
•	 ka kollё?
•	 ka njolla nё lёkurё?
•	 merr frymё me vёshtirёsi?
•	 arrin tё qёndrojё nё kёmbё?

N.q.se ju bёn tё kuptoni qё ndjehet keq ose ёshtё i acaruar mund t´i 
jepni njё ilaç pёr tё ulur temperaturёn (antipiretico).
Ilaçet mё tё perdorur janё Paracetamoli dhe Ibuprofeni nga tё cilёt, 
ekzistojnё nё shitje disa llojesh.
Pёr tё dy kёto ilaçe, kёshillohet tё mos kalohet doza ditore e 30mg 

ROMANIA  

Në Bukovinë bëhej një rit për 
shërimin e sëmundjeve që 
prekin foshnjet. Mama bën të 
kalojë fëmijën dhe një qiri nga 
dritaria, duke ja besuar që të 
dy një të rrituri; i cili mbasi i 
merr ja kthen mamës bashke 
me qiriun nga porta e hyrjes 
së shtëpisë. Zakoni donte që 
duke u nisur nga ky moment 
fëmijës do ti shtohej një emër i 
ri, pra një identitet i ri, dhe së-
mundja nuk do të ishte më në 
gjëndje për ta njohur.

pёr çdo kg tё peshёs trupore (normalisht doza 10mg pёr çdo kg tё 
peshёs, jo mё tepёr se 3 herё nё ditё).
Kёshillohet dhёnia e ilaçit nga goja, pёr tё qenё tё sigurtё pёr asi-
milimin e tij. Ndёrsa marrja nёpёrmjet anusit (supostё) jo gjithmonё 
garanton asimilimin komplet tё ilaçit e kёshtu, ky mund tё ketё njё 
efekt tё reduktuar apo tё mos jetё efikas. 
Pёr tё qenё mё saktёsisht tё informuar, drejtohuni mjekut tuaj 
pediatёr.

Mbas 60-90 minutave pas dhёnies sё ilacit vini re:
•	 fёmija ka pёrmirsim dhe vuan mё pak?
•	 a ёshtё mё i qetё e nuk qan?
•	 n.q.se qan kjo zgjat pak e si zakonisht, kur nuk ёshtё i sёmurё, 

pushon kur e merrni nё krahё?
•	 ngjyra e fёmijёs ёshtё normale?
•	 n.q.se kёrkoni ta bёni tё luaj, a buzёqesh?

Nёse ёshtё kёshtu dhe fёmija nuk ka asnjё shqetsim tjetёr, 
sёmundja qё i ka provokuar temperaturёn ka mundёsi tё jetё e lehtё 
dhe  nёse gjendja e fёmijёs nuk ndryshon, mund tё prisni edhe njё 
ditё tjetёr para se tё konsultoheni sёrisht me pediatrin (kjo n.q.se 
fёmija ёshtё  mё i madh se 3 muajsh). Gjatё kёsaj pritje, nёse kur 
i ngrihet temperatura fёmija ndjehet keq apo i acaruar, mund 
tё vazhdoni ti jepni ujё ose qumёsht, mos e mbuloni mё tepёr 
se ç´duhet dhe nёse ёshtё e nevojshme, mund t´i jepni njё ilaç 
antipirektik. 

Ndёrsa n.q.se. temperatura ёshtё shumё e lartё (39°C-40°C) 
dhe megjithё dhёnien e ilaçit, nuk zbret aspak e fёmija duket 
qё vuan, ose nёse ka shqetsime tё tjera qё ju preokupojnё, 
KЁSHILLOHUNI MENJЁHERЁ ME PEDIATRIN.
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BЁjInI	te	DItUr

>> Cilat janё shqetsimet e tjera qё manifeston

•	 diarre, tё vjella, vёshtirёsi nё frymёmarrje, njolla nё lёkurё, etj.
•	 nёse qan dhe nё ç´mёnyrё,
•	 qan me forcë por, njёlloj sikurse të mos jetë i sёmurё,
•	 qan nё formё ankimi dhe e zё lemza : aLarM
•	 qan nё formё tё dobёt apo çjerrёse : aLarM
•	 qan pёr pak kohё dhe pastaj pushon,
•	 qan me ndёrprerje, por vazhdimisht,
•	 qan nё mёnyrё tё vazhdueshme: aLarM

>> Si sillet dhe si reagon nёse e ngacmoni

•	 ёshtё i zgjuar apo si i fjetur,
•	 nёse fle, a zgjohet menjёhere kur e ngacmoni?
•	 nёse provoni ta bёni tё luaj, a qesh e duket i interesuar? 
•	 nёse provoni ta bёni tё luaj e qesh vetёm pёr njё çast: 	aLarM
•	 arrin tё jetё i vёmendshёm vetёm pёr pak çaste: aLarM
•	 nuk qesh fare dhe nuk ju kushton vёmendje as edhe pёr njё 

çast: aLarM
•	 e ka fytyrёn pa shprehje apo me njё shprehje tё ankthshme  

dhe nuk qan: aLarM
•	 mbyll vazhdimisht sytё dhe arrin tё zgjohet vetёm pёr pak çaste 

e vetёm nёse vazhdoni ta ngacmoni gjatё: aLarM
•	 ka njё gjumё tё thellё: aLarM
•	 nuk arrin tё flejё pёr shumё orё: aLarM

>> Çfarё pamje ka lёkura?

•	 ngjyrёn e zakonshme,
•	 duket normale dhe e hidratuar,
•	 duart dhe kёmbёt janё tё zbehta e tё mavijosura: aLarM
•	 trupi ёshtё nё pёrgjithsi i zbehtё, i mavijosur ose grixho: aLarM
•	 lёkura dhe mukozat janё tё eshkura, sytё janё me rreth e tё 

futur thellё: aLarM.

Mund të jenë të nevojshme disa analiza?

Nganjёherё, pёr tё kuptuar rёndёsinё e sёmundjes dhe shkakun e 
saj, pediatri mund tё ketё nevojё tё bёjё edhe disa analiza pёrveç 
vizitёs normale.
Veçanёrisht tek foshnjet, nё rast temperature apo ethe, mund tё 
jetё e dobishme analiza e urinёs. Pёr kёtё arsye, pёrpara se tё 
shkoni tek pediatri pёr ta vizituar, nёse ёshtё e mundur, merrni me 
vehte njё masё tё vogёl urine tё foshnjes pёr t’ia treguar.

Nёse  nevoiten analiza tё tjera, mund tё bёhen direkt nё studion e 
pediatrit, ose ndryshe, nёse ai e sheh tё arsyeshme, nё njё labora-
tor tjetёr.

Masa të tjera të dobishme

•	 Jepini fёmijёs tё pijё mё shpesh se zakonisht e gjithashtu jepini 
edhe mё tepёr gji. 

•	 Mos e detyroni tё hajё nёse nuk dёshiron.
•	 Evitoni ta mbuloni mё tepёr se ç’duhet.
•	 Mos e detyroni të rrijë nё shtrat nёse nuk don. 
•	 Mos i jepni antibiotikё pa u konsultuar me pediatrin.
•	 Nёse ёshtё e nevojshme, mund tё dilni me fёmijёn: p.sh. pёr 

ta çuar tek tё afёrmit tuaj (per tё pasur mundёsinё tё shkoni nё 
punё apo tё kryeni diçka tjetёr) ose per ta çuar tek pediatri apo 
nё laboratorin e analizave. 

Nxjerrja e fёmijёs nuk pёrbёn asnje rrezik pёr shёndetin e tij; ku-
shtet atmosferike nuk influencojnё nё sjelljen e semundjeve.

KUJTOHUNI  QË  NUK  DUHET TË  PINI  KURRË  DUHAN  NË  
PREZENCË  TË  FËMIJËS, NË  SHTËPI OSE NË MAKINË E TË 
LANI DUART  PËRPARA  SE  TË  KUJDESENI PËR  TË  E PASI 
TA  KENI NDËRRUAR.

>> DHËMBËT E QUMËSHTIT

Kur dalin dhëmbët e qumështit?
Dhёmbёt fillojnё tё krijohen qёkur fёmija ёshtё akoma nё barkun e 
nёnёs, rreth muajit tё dytё apo tё tretё tё shtatzanisё. Si rrjedhojё,  
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tek çdo i porsalindur, qё nё momentin e parё tё jetёs, ekzistojnё 
nё mishrat e dhёmbёve ato qё do tё jenё dhёmbёt e ardhshёm. 
Megjithatё, pёr t´i  parё tё dalin, duhet tё presim zakonisht shumё  
muaj. Në pjesёn mё tё madhe tё rasteve, dhёmbёt e para dalin 
ndёrmjet muajit tё gjashtё e tё tetё. Por nuk ka njё rregull tё caktuar. 
Ndodh shpesh qё dhёmbi i parё tё dalё edhe mё vonё. Do tё jetё 
normale tё shihni fёmijё 4 muajsh me ndonjё dhёmb, ndёrkohё qё 
pёr tё tjerё, do tё jetё e nevojshme tё presim deri nё muajin e 17°, 
pёr tё parё “tё dёshiruarёn” dalje tё dhёmbit tё parё.

Cilat janё “shqetsimet” lidhur me daljen e dhёmbёve?
Dalja e dhёmbёve, ёshtё njё ngjarje normale e rritjes dhe nё 
pёrgjithsi nuk pёrbёn njё problem pёr foshnjen.
Por disa shenja, mund tё kenё lidhje direkte me daljen e dhёmbёve. 
P.sh. pёshtyma (jargёt) me shumicё, dёshira pёr tё kafshuar ç´do 
gjё qё mund t´i kapi dora, fryrja e mishit tё dhёmbёve, njё lloj 
shqetёsimi gjatё natёs.
Nё pёrgjithёsi nuk ka simptoma tё dhimbshme, por mund tё ketё 
njё ndjesi „bezdije“ tё ndryshueshme, e cila mund ta irritojё tё vo-
glin. Mjeku pediater do tё dije t’ju kёshillojё, nёse do tё jetё e  ne-
vojshme, ilaçin apo rrugёzgjidhjen e duhur sipas rasteve.
Eshtё mjaft i pёrhapur mendimi qё dalja e dhёmbёve shoqёrohet  
me probleme shёndetsore mё tё rёndёsishme si: temperatura e 
lartё, diarrea e bronkiti.

Deri tani, s´ёshtё vёrtetuar asnjё lidhje direkte ndёrmjet kёtyre ra-
steve dhe daljes sё dhёmbёve. Megjitatё, hipotizohet qё dalja e 
dhёmbёve mund ta bёjё fёmijёn mё “tё ndjeshёm” ndaj infeksio-
neve virale tё rrugёve tё frymёmarrjes apo tё stomakut e  zorrёve. 
Kёto infeksione, mund tё bёhen shkaku i vёrtetё i simptomave tё 
pёrshkruara mё sipёr (edhe sepse nё kёtё fazё fut nё gojё ç´do gjё 
qё i bie nё dorё). Edhe nё kёtё rast, duhet t´i drejtoheni pediatrit pёr 
terapinё e duhur.

A duhet të kujdesemi për dhëmbët e qumështit?
Dhёmbёt e qumёshtit janё tё destinuara tё bijen. Zёvendёsimi i 
dhёmbёve tё qumёshtit me dhёmbёt e pёrhershёm, fillon normali-
sht rreth moshёs 6 vjeç e vazhdon deri nё 12 vjeç. Prandaj ёshtё e 
rёndёsishme qё edhe dhёmbёt e qumёshtit tё kurohen, pasi do ta 
shoqёrojnё fёmijёn pёr njё periudhё mjaft tё gjate kohe.
Mbi tё gjitha, ёshtё e nevojshme tё evitojmё patjetёr ёmbёlsimin e 
thithёsit tё biberonit me sheqer ose me mjaltё. Ky zakon, gabimi-
sht i pёrdorur pёr tё qetёsuar fёmijёn, sjell si rezultat prezencёn e 
karjeve tё dhimbshme nё dhёmbёt e qumёshtit, tё cilёt do tё dalin 
mё tё dobёt e ndoshta edhe me karje.
Nё rradhё tё dytё, dhёmbёt duhet tё pastrohen me njё furçё 
dhёmbёsh tё lagur. Nuk ёshtё i kёshillueshёm pёrdorimi i pastёs 
sё dhёmbёve, derisa fёmija tё jetё ne gjendje tё lajё dhёmbёt pa e 
gёlltitur atё.
Nё fund, nё marrёveshje me pediatrin tuaj, qё mё parё do tё 
vlerёsojё sasinë e fluorit nё pёrbёrjen e ujit nё zonёn ku banoni, 
mund tё jetё e dobishme t´i jepni njё sasi fluori fёmijёs.
Marrja e fluorit nё mёnyrё korrekte, ka treguar efikasitet nё uljen 
e numrit tё rasteve qё preken nga kariet edhe nё dhёmbёt e 
pёrhershёm, duke forcuar zmaltin e tyre dhe duke reduktuar kriji-
min e “pllakave bakterike”.
Mbrojtja korrekte e dhёmbёve tё qumёshtit, ёshtё e dobishme gji-
thashtu edhe pёr tё lejuar njё zhvillim korrekt tё harkut tё  dhёmbёve 
e per t´i lejuar atyre tё pёrhershem, tё gjejnё hapёsirёn e duhur nё 
momentin e daljes. Pёr kёto arsye edhe dhёmbёt e qumёshtit janё 
tё rёndёsishёm e duhen mirёmbajtur.
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MjeKU	peDIater
Mbas lindjes së një fëmije, zgjedhja dhe mbështetja tek një mjek 
specialist (pediatër) është mjaft e rëndësishme si për të ndjekur 
hap pas hapi shëndetin dhe rritjen e foshnjes, si edhe sepse për-
ballë dyshimeve që do të prezantohen, prindët mund të këshillohen 
nga një ekspert.

Cilat	janë	mundësitë	për	të	pasur	një	
mjek	pediatër?
Qytetarët italianë me vendbanim në territor dhe personat  e huaj që 
kanë (ose që janë në pritje për të marrë) leje qëndrimi për arsye të 
ndryeshme, duhet të regjistrojnë foshnjen e tyre pranë Shërbimit 
Sanitar Nazional (SSN) duke zgjedhur për të, pediatrin që do ta 
ndjekë gjatë viteve të para.
Zgjedhja e pediatrit të familjes realizohet pranë sportelit “zgjedhja 
dhe ndërrimi i mjekut” në ASL. Pediatri bën pjesë në SSN dhe shër-
bimi është falas. Detyra e tij është të mbrojë shëndetin e fëmijës 
tuaj.
Edhe pjesa më e madhe e konsultoreve familiare ofrojnë konsulen-
cë dhe vizita pediatrike gratis. Ato parashikojnë të kenë një ekip 
pune të kompletuar, pediatër, ginekolog/e, mami, puericultrice, asi-
stente soçiale e sanitare, psikolog/e  etj. Në pjesën më të madhe të 
tyre është prezent mediatori/e culturale.
Për tu informuar saktësisht për mundësinë e kurimit për personat 
që ndodhen në territorin Italian e që nuk kanë akoma leje qëndrimi, 
konsultohuni ose kontaktoni ASL-in ku banoni si dhe organet që 
kujdesen për shëndetin e popullsisë që emigron.

SUDDen	InFant	Death
SYnDrOMe	–	SIDS
nUK	DUhet	ShUMë	për	t’a
paranDaLUar

Pёr SIDS nёnkuptojmё vdekjen e papritur 
dhe tё pashpjegueshme tё  njё fёmije nёn 
moshёn njё vjeç.
SIDS, pas periudhёs sё porsalindjes, ёshtё nё 
Itali, shkaku kryesor i vdekjes sё fёmijёve nё 
vitin e parё tё jetёs. 
Shkaqet, jo gjithmonё tё njohura, janё tё 
shumёllojshme dhe asnjёra nuk vepron vetёm. 
Parandalimi bazohet nё përkujdesjen e në ga-
rantimin e disa kushteve tё mjedisit, që së 
bashku kanё treguar nё kohё vlefshmёrinё e 
tyre nё zvogëlimin e rrezikut.
Nё veçanti, janё parë të efektëshme pesë 
mёnyra tё thjeshta :



64 65

Kur flen me barkun lart, fёmija nuk rrezikon tё mbytet nё 
rast gromёsirje, pasi ai do tё kthejё instiktivisht kokёn 
anash.

•	 Sidomos nё javёt e para tё jetёs, kёshillohet qё 
fёmija tё mos flejё nё krevat me ju. Kjo pёr rrezikun 
e shtypjes apo tё mbytjes gjatё gjumit. Do tё jetё 
ideale ta vini tё flejё qё nё fillim nё djep apo nё shtra-
tin e tij, i cili do tё jetё mire tё ndodhet nё dhomёn 
tuaj. Nёse vendosni ta vini tё flejё me ju, impenjohuni 
tё rrespektoni tё gjitha porositё e tjera pёr sigurinё 
e fёmijёs.

•	 Duhet tё mundoheni tё evitoni qё gjatё gjumit, fёmija 
tё rrёshqasë drejt fundit tё krevatit e nёn mbulesat.

•	 Djepi apo shtrati s´duhet tё jetë shumё i madh e 
dysheku duhet tё jetё nё masёn ekzakte dhe jo tepёr 
i butё ; gjithashtu, duhet ta sistemoni tё voglin nё 
mёnyre qё kёmbёt t í takojnё fundin e krevatit pёr 
tё evituar rrёshqitjen.

•	 Shmangni vёnien e fёmijёs pёr tё fjetur mbi divan 
(edhe sepse rrezikon tё bjerё), mbi jastiqe tё mbu-
shur, mbulesa ose sidoqoftё nё afёrsi objektesh tё 
buta, si lodra pellushi ose mbrojtёse, pёr tё evituar 
rrezikun e gёlltitjes sё trupave tё huaj. Nё çdo rast, 
jastiku duhet tё jetё me njё trashёsi minimale.

•	 Ёshtё mjaft e rёndёsishme tё mos e vendosni fёmijёn 
tё flejё nё njё ambjent tepёr tё ngrohtё. Temperatura 
e ambjentit duhet tё mbahet rreth 20 gradёve. Ku-
shtojini kujdes edhe veshjes e kuvertave: mos lejoni 
qё veshja e shumtё ose mbulimi i tepёrt të  bëjnё që 
i vogli të ketë shumё të nxehtё (vapë).

•	 Ambjenti duhet tё jetё gjithashtu i pastёr nga tymrat, 

Mos pini duhan nё shtёpi.

JO

Ajroseni shpesh dhomёn, e cila 
nuk duhet tё jetё tepёr e ngrohtё;

PO

Vijeni fёmijёn tё flejё me barkun 
lart (nё kurriz).

PO

Edhe përdorimi  i thithësit gjatë 
kohës së gjumit mund të zvogëloje 
rrezikun e SIDS.

PO Mos e mbuloni tepёr kur fle.

JO
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8. Janë të vegjël dhe të brishtë:
    si duhen mbrojtur

Sigurimi i fёmijёs qё nё muajt e parё tё jetёs, varet nga mёnyra e 
jetesёs dhe e sjelljes suaj.
Kur fёmija ёshtё shumё i vogёl, sigurimi i tij dhe parandalimi i aksi-
denteve, varen nga pёrkujdesja dhe vёmendja e tё rriturve e duhet 
tё jenё ata, qё do ta largojnё nga rreziqet e do tё evitojnё tё gjitha 
mundësitë qё mund tё pёrbёjnё njё rrezik pёr tё.
Kёto sjellje korrekte, shёrbejnё jo vetёm pёr ta mbrojtur fёmijёn, 
por edhe kontribuojnё nё mёnyrё positive nё rritjen dhe nё rrugёn e 
tij në mënyrë progressive drejt pavarësisë.
Nё muajt e parё, ështё themelore kushtimi i vёmendjes direkte mbi 
tё voglin dhe marrja e masave mbrojtёse.
Nё muajt qё do të vijojnё, kur fёmija tё ketё fituar pak nga pak 
aftёsi tё reja (ka filluar tё rrotullohet, tё zvarritet, tё kapi objektet 
etj), shembulli i dhënë nga më të rriturit, nёpёrmjet sjelljeve dhe 
mënyrës së të folurit të tyre, do të jetë mjaft i rëndësishëm, pёr 
tё bёrё tё mundur edukimin e fëmijës dhe pakësimin e sjelljeve të 
rrezikëshme për të.
Mesazhe tё kuptueshme dhe nё kohën e duhur, tё drejtuara fёmijёs 
që sapo ka filluar të fitojë autonominë në hapёsirёn qё ka nё di-
spozicion, do ta ndihmojnё edhe nё formimin e njё sjelljeje “tё 
pёrgjegjёshme”.
Sapo kёto liri tё para, t´i jepen tё voglit jashtё shtёpisё, nuk ёshtё  
gjithnjё e mundur tё parashikohet apo tё evitohet  takimi me rre-
ziqet, dëmtimet fizike, infeksionet, qё mund tё jenё mё tё shumta 
sesa ato brenda saj; prandaj vёmendja e tё rriturit duhet tё jetё e 
proporcionuar e nё varёsi tё mjedisit rrethues.
Tё rriturit duhet tё vigjilojnё por njёkohёsisht, nuk duhet tё nd-
rydhin dёshirёn e tё voglit pёr tё njohur ç´do gjё tё re. Kjo sjellje e 
më të rriturve bën, qё fёmija tё pёrballojё vetё traumat e lehta tё 
pёrditёshme, tё cilat do t´i shёrbejnё si eksperiencё gjatё rritjes.

pra nuk duhet tё pini duhan dhe tё mos lejoni edhe tё 
tjerёt tё pijnё brenda shtёpisё tuaj.

•	 Megjithatë për përdorimon e thithësit gjate gjumit 
është e rëndësishme t’ja jepni mbas muajit të parë të 
jetës ( për të mos u ngatërruar me fillimin e kapjes së 
gjoksit pët tu ushqyer) dhe t’ja ndërprisni përdorimin 
e tij brenda vitit të parë të jetës (për të shmangur 
zhvillimin jo të mirë të dhëmbëve ).
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>> NË SHTËPI

Nga pjesa mё e madhe e tё rriturve, shtёpia konsiderohet si am-
bjenti mё i mbrojtur e i sigurtё pёr foshnjen, por nuk ёshtё gjithmonё 
kёshtu.  

Djegiet ndodhin pothuajse tё gjitha 
nё shtёpi e zakonisht, provokohen 
nga :
•	temperatura e gabuar e ujit pёr 
larjen e tё voglit, sidomos kur i bёjmё 
banjon; temperatura ideale ёshtё 
35.5°C dhe 37°C, mjaft thjeshtё e 
kontrollueshme edhe vetёm me pa-
rakrahun tuaj (shiko paragrafin e 
banjos). Rreziqet mё tё mёdha vijnё 
kur hapet papritmas rubineti i ujit tё 
nxehtё me tё voglin brenda vaskёs 
apo tё mbёshtetur nё lavaman, ose 
edhe kur fёmija, duke bёrё hapat e 
para, arrin tek bideja e pёr tё lua-
jtur hap rubinetin e ujit tё nxehtё. 
Ndёrsa, rreziku nga ftohja e papritur 
qё mund t´i shkaktojё hapja e rubi-
netit tё ujit tё ftohte, do të jetë më i 
vogël;
•	vendosja e krevatit apo e karrocёs 
shumë afёr burimeve tё nxehtёsisё 
(stufa rreflektuese), ose pёrdorimi 
i pakujdesshёm: i tenxhereve, 
kafetierёs, tepsive, ushqimeve tё 
nxehta dhe tё lёngta, kur kemi 
fёmijёn nё krahё;
•	 pakujdesia nё lёnien e djepit apo 

karrocёs nё ballkon, nё oborr  ose nё plazh nёn rrezikun e rre-
zatimit direkt tё diellit pёr njё kohё tё gjatё.

KINA  

Festa e të  porsalindurit bëhet 
një muaj mbas lindjes nga të 
afërmit dhe miqtë, me dhura-
ta të ndryshme: lekë, veshje 
dhe lodra. Eshtë tradicion lo-
kal që gjyshja nga ana e nënës 
ti dhurojë të voglit një ose më 
shumë byrzylykë me një zile të 
vogël të varur në të, që shpesh 
i vihet në kaviljen e këmbës 
të të porsalindurit. Zilja e vo-
gël mund të jetë nje objekt me 
qualitete të dukëshme:

- tringëllima e tij largon të ke-
qen;
- i jep forcë e kurajo fëmijës;
- ndihmon në mbikqyrjen e të 
voglit, sepse  lejon të ndjehet 
ç’do lëvizje;
- qetëson fëmijën kur mama 
është larg tij.

Trauma nga rrёzimet nё shtёpi, ёshtё njё tjetёr rrezik pёr fёmijёn: 
nga vendi ku e ndёrroni, nga lavamani apo gjatё trasferimit të fë-
mijës nga vasca e vogel në fashator, nga krevati, nga karroca ose 
mbajtёsja pёr fёmijё kur ndodhet nё njё farё lartёsie, nga rёshqitja 
nё rrugё tё pjerrët...

Kini kujdes: çdo mjet qё ka frena bllokuese ose dispositiv tjetёr 
pozicionimi, duhet pёrdorur me kujdes e kontrolluar pёrdorimi 
i tij korrekt. 

Nё rast se ndenjësen e përdorni jo në të njëjtin vend (nё ambjentin 
e shtёpisë ose jashtё) duke e mbështetur nё mjedise tё ndryeshme, 
ёshtё e rёndёsishme tё siguroheni, qё nё ç´do ndryshim pёrdorimi, 
dispozitivёt e sigurimit tё pёrshtaten nё mёnyrёn e duhur.

Edhe gёrvishtjet ose plagosjet pёrbёjnё disa prej rreziqeve të 
ndeshura nё shtёpi nga i vogli. Kёto mund tё provokohen nga 
objekte tё keqvendosura nё mbajtёset që ndodhen  afër mbi djep, 
si edhe nga objekte tё forta ose nga goditjet e lodrave të hedhura  
nga vёllezёrit, qё janё tepёr tё vegjёl pёr tё kuptuar rrezikun  e qё i 
kanё shpёtuar syrit tё tё rriturve.

Vini re: djepi, krevati apo karroca, duhet tё jenё gjithmonё nёn 
kontroll sa herё qё njё vёlla ose motёr nёn moshёn 3-4 vjeç i 
afrohet foshnjёs.

Nё djep/krevatin e fёmijёs nuk duhet tё vendosen ose ndodhen 

lodra me pjesё që mund të goditet apo tё pritet, si edhe shirita apo 

copa najloni, polistiroli etj, qё mund tё pёrbёjnё rrezik mbytjeje pёr 

tё voglin; njёlloj mund tё perbёjnё rrezik serioz, dhёnja e karamele-

ve, e bomboneve dhe e ç’do lloj ushqimi tё ngurtë.

Gёlltitja aksidentale e kopsave, pjesёzave tё lodrave, tapave tё 

vogla, pёrbёjnё gjithashtu ngjarje mjaft tё zakonshme.

Fёmija ёshtё i ekspozuar ndaj rrezikut tё thithjes sё ujit, kur i 
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bёjmё  banjon ose kur i pastrojmё tё ndenjurat.

Thithja nё rrugёt e frymёmarrjes e ujit, e pluhurave, e pudrёs, e va-

jrave pastrues ose mbrojtës, etj.., mund tё bёhen shkaqe polmoniti.

>> NË UDHËTIM

Makina
Aksidentet janё shkaku kryesor i vdekjeve nё brezin e moshёs 
0-14 vjeç nёse pёrjashtojmё kёtu, periudhёn e menjёhershme pas 
lindjes. Pёr reth 37% tё rasteve bёhet fjalё pёr aksidente rrugo-
re dhe gjysma e kёtyre vdekjeve, vjen si rezultat i mospёrdorimit 
tё ndenjёseve pёr fёmijё e mosvёnia e rrypit tё sigurimit, ose e 
pёrdorimit jo korrekt tё tyre.

Fёmija mund tё vendoset nё se-
diljen e pёrparshme i kthyer nё 
drejtim tё kundёrt tё lёvizjes, ose 
nё sediljen mbrapa. Nё ç´do rast 
ndenjёsja duhet tё fiksohet mirё 
nё sediljen e makinёs me rrypin 
e sigurimit.
Sistemime tё tjera (foshnja nё 
krah, i ulur ne sediljen mbrapa, 
etj... ) janё tё ndaluara nga ligji 
italian dhe nuk ofrojnё garanzitё e 
duhura nё rast frenimi ose nё rast 
pёrplasje tё makinёs.
Rreziqe tё njёjta, shpesh edhe 
mё tё rёnda, do tё ketё foshnja e 
shtrirё nё djepin e mbёshtetur nё 

sediljen mbrapa edhe pse mund ta 
keni bllokuar me rrypin e sigurimit.

Prandaj ёshtё e rёndёsishme tё mos pёrdorni djepin normal tё 
fёmijёs, por ndenjёsen speciale edhe nё rastet kur nuk shkoni 
shumё larg me makinё.

VINI RE:

pёrdorimi i 
dispozitivёve 
mbrojtёs 
(ndenjёset dhe pёrshtatёset 
pёr fёmijё), qё nё ditёt e 
para tё jetёs edhe pёr rrugё 
tё shkurtra, ёshtё themelore 
pёr tё parandaluar traumat 
dhe pёr tё kufizuar rrezikun 
e vdekjes nё rast aksidenti. 
Nёse do ta vendosni fёmijёn 
nё sediljen pёrpara djathtas, 
kujtohuni tё ç´aktivizoni air-
bag nga ana e tij.

Mbro	fëmijen	tënd	nga	aksidentet
rrugore
Në makinë ndenjësja e lidhur për fëmijë 
është mbërthyesja më e sigurtë: fëmija 
i transportuar në mënyre korrekte për-
bën një rrezik 5 herë më të vogël se sa 
një femijë i pa siguruar.(lidhur)
Edhe kur rruga ështe mjaft e shkurtër, 
përdor gjithmonë ndenjësen sa herë që 
udhëton me fëmijën tënd në makinë.
Përdor ndenjëse të miratuara e të për-
shtatëshme për peshën e fëmijës tënd.
Në bazë të rritjes së fëmijës tënd, 
ndërro dhe ndenjësen.

Grupi	0
Fëmijë me peshë nën 10 Kg.
Montohen në drejtimin e kundërt të 
lëvisjes si dhe përpara nëse fëmija pe-
shon të paktën 6 Kg.
Brenda këtij grupi përmblidhen dhe “ko-
shi ose mbajtësja” që fiksohen me rrypin 
e sigurimit të makinës.

Grupi	0+
Fëmijë me peshë nën 13 Kg. 
Kanë të njëjtat karakteristika që i për-
kasin  grupit të mëparshëm por mbrojnë 
më shumë në pjesën e kokës e të këm-
bëve.

Grupi	1
Fëmijë që perfshihen ndërmjet peshës 9 
Kg dhe 18 Kg
Janë të montuar në drejtim të lëvisjes 
dhe të fiksuar me rrypin e sigurimit të 
mjetit.
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Grupi	2
Fëmijët që përfshihen ndërmjet peshës 
15 Kg dhe 25 Kg.
Jastëkë me krahë, të miratuar (përdoren 
rrypat e mjetit me shtesën e një di-
spositivi kapës që fiksohet në pikën ku 
rrypi kryqëzohet me shpatullën).

Grupi	3
Fëmijët që përfshihen ndërmjet peshës 
22 Kg dhe 36 Kg.
Jastëkë pa krahë që përdoren mbi sedilje 
të mjetit, për të ngritur në qëndrimin 
ulur, shtatin e fëmijës derisa mund të 
përdori rrypat normalë të sigurecës.

•	 Kujdes ndaj ndenjëseve të përdorura, verifiko gji-
thmonë përshtatshmërinë.

•	 Sigurohu që ndenjësja e makinës për trasportin e 
fëmijës tuaj të jetë instaluar korrektësisht.

•	 Poziciono ndenjësen mbi se-
diljen prapa, e mira është ta 
vesh në qendër.

•	 Poziciono ndenjësen në një 
sedilje që nuk ka air-bag të 
aktivizuar.

•	 Poziciono ndenjësen në drejtim 
të kundërt me lëvizjen kur fë-
mija yt është mjaft i vogël 
(peshon nën 10 Kg).

Jep shembullin e mirë: kur je në 
makinë veje rrypin e sigurimit 
dhe drejto me vëmëndje. N.q.se 
fëmija juaj nuk don të përdori 
ndenjësen mos u influenco nga kun-
dërshtimet e tij: shpejt do të 
kuptojë  që ndenjësja është e vetmja mënyrë për të 
udhëtuar në makinë dhe që nuk ekzistojnë mënyra të 
tjera sigurimi!

Nxjerrë nga brossura:
“fëmija juaj lindi: mëso ta mbrosh”

Lazioshërbimi shëndetsor – ASP Agjensia e Shërbimit Publik

>> MJETE TE TJERA TRANSPORTI

Rreziku i traumave ёshtё mё i madh nёse foshnja transportohet me 
autobus, metro ose me tren. Nё kёto raste ёshtё e mira ta mbani 
fёmijёn nё njё marsup tё mbyllur mirё dhe      
tё lёvisni me shumё kujdes pёr ta ruajtur nga 
shtypjet e nga rreziqet e mundshme.
E njёjta pёrkujdesje duhet kryer edhe nё udhёtimet me avjon ose 
me anije. Marsupi e mbron fёmijёn jo vetёm nga rreziku i lёkundjeve, 



74 75

9. N.Q.Se nëna është pak
    “poshtë moralisht”

Lindja e fёmijёs, jo gjithnjё ёshtё menjёherё njё arsye gёzimi dhe 
eksitimi. Mund tё ndodhi qё nёna, perballё foshnjёs tё ketё luhatje 
tё humorit, trishtim, ankth, tё qajё pa arsye tё dukshme, nervozizёm, 
lodhje, dhimbje koke apo njё ndjesi paaftёsie. N.q.se ky fenomen 
do tё ndodhё edhe ty, mos u habit dhe mbi tё gjitha, mos tё tё vijё 
turp apo tё ndjehesh nё faj, sepse janё tё shumta nёnat qё nde-
shen me kёtё fenomen, i cili ёshtё thjesht njё depresion i lehtё, (i 
njohur me emrin “baby blues”,) qё kalon nё pak ditё ose javё.
Kёrko tё flasёsh me njё profesionist tё besuar, qё mund tё jetё 
edhe gjinekologia jote, ose me personelin e Konsultores Familjare. 
Shkёmbimi i eksperiencёs me nёna tё tjera, mund tё tё ndihmojё 
shumё. Nё kёto raste mendojmё qё problemi ёshtё vetёm i yni 
ndёrkohe qё nuk ёshte kёshtu. Ballafaqimi i gjendjes shpirtёrore 
me dikё tjetёr qё pёrjeton tё njёjtёn gjё, ndihmon nё rekuperimin e 
vlerёsimit tё vetvehtes. Provo tё mos mbyllesh nё vetvehte. Nёse 
s´mbetesh e kёnaqur dhe e kurajuar nga ndihma e parё qё do tё 
marrёsh, kёrko sa mё shpejt njё rrugё apo njё bashkёbisedues/e 
tjetёr. Ёshtё e drejta jote tё jesh e lumtur me fёmijёn si edhe me 
shokun apo burrin tёnd. Prandaj, mund tё ndёrrosh gjinekolo-
gen, tё kёrkosh njё mjek tjetёr, njё mikeshё, tё tentosh t´i shpje-
gosh gjendjen tёnde shpirtёrore bashkёjetuesit tёnd, njё kёshilltari 
shpirtёror, njё telefonatё tё gjatё me nёnёn tёnde dhe shumё ini-
siativa tё tjera qё mund tё pёrputhen me dёshirat e tua, nevojat, 
vlerat dhe besimin tёnd. Kij parasysh, qё foshnja e dalё nga barku 
yt, ёshtё nё simbiozё perfekte me ty, prandaj ёshtё jashtёzakonisht 
e ndjeshme ndaj emocioneve tё tua. Ёshtё e kotё tё provosh t´i 
fshehёsh. Ky raport intensiv ndёrmjet nёnёs e fёmijёs, do tё zgjasё 
afёrsisht pёr 3 vitet e para tё jetёs dhe do tё mbetet  brenda vetve-
htes tёnde, ashtu edhe tё fёmijёs.
Nё njё numёr tё vogёl grash, (por sidoqoftё mё tepёr se 10% dhe 
nuk ёshtё pak) mund tё shfaqet njё formё depresioni mё serioz, 
depresioni i „mbas Lindjes“, i  njё forme pak a shumё te rёndё. 
Simptomat dhe shenjat mund tё jenё pjesёrisht tё njёjta me „baby 

por edhe nga rreziqet e mjedisit  ku duhet tё ndaloni (mbi tё gjitha 
nё stacione), nga ndryshimet e temperaturёs, nga infeksionet e 
transmetueshme nёpёrmjet frymёmarrjes, etj.
Ndёrsa nё avion, gjatё ngritjes e uljes sё tij, kёshillohet t´i jepni fe-
mijes thithёsin ose tё pijё gji, pёr tё lehtёsuar shqetёsimet qё mund 
tё  krijohen tek veshёt nga ndryshimi i presionit.
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blues“, por mё intensive e afatgjata. Gjithashtu mund tё shtohen 
edhe simptoma tё tjera, qё mund tё ndёrhyjnё nё mёnyrё tё rёndё 
nё jeten tёnde normale. Mund tё ndjesh: lodhje, plogёshti apo 
njё ndjesi dёshtimi, indiferencё ndaj vehtes e ndaj fёmijёs, ose e 
kundёrta: preokupim tё ekzagjeruar. Por edhe  mungesё interesi 
pёr jetёn seksuale, ndryshime mjaft tё forta tё humorit, vёshtirёsi 
nё mendim e nё koncentrim, pagjumёsi apo zmadhim të nevojёs 
pёr gjumё e dёshirё pёr t´u tёrhequr nga familja e nga miqtё.
Edhe nё keto raste s´duhet tё ndjehesh nё faj apo e paaftё, por mbi 
tё gjitha nuk duhet tё tё vijё zor tё flasёsh, sidomos me mjekun, 
pёr tё gjetur sё bashku me tё, njё 
mёnyre sa mё tё pёrshtatёshme pёr 
tё kaluar sa mё shpejt kёtё periudhё 
tё vёshtirё. Ekzistojnё mёnyra tё 
ndryshme pёr tё dalё nga kjo gjen-
dje; duke filluar nga ilaçet deri tek 
counselling (pyet mjekun.) qё mund 
tё tё ndihmojnё tё dalёsh nga kjo 
situatё qё perndryshe mund tё zgja-
si me muaj.
Ёshtё e rёndёsishme tё mos presёsh 
shumё. Ndёrhyrja e shpejtё mund 
tё tё kursejё njё periudhё mjaft tё 
dhimbshme, e cila mund tё rrezikojё 
zhvillimin e marrёdhёnieve korrekte 
me fёmijёn.
Por kёrkesa pёr ndihmё, duhet tё 
jetё e „menjёherёshme“ nё rastet e 
rralla kur ekziston rreziku i tё ashtuquajturёs „Psikozё depresive“. 
Fatmirёsisht, kjo ёshtё mjaft e rrallё por mund tё vejё nё rrezik jetёn 
e nёnёs e tё fёmijёs. Nё kёto kushte, simptomave tё depresionit i 
shtohet edhe frika pёr t´i bёre keq vehtes ose fёmijёs, mosqartёsia 
e mendimit, ç’orjentim, sheh ëndra me sy hapur etj.
Pёrse ndodhin tё gjitha kёto? Shkaqet mund tё jenё tё ndryshme: 
faktorёt hormonalё, temperamenti, ato shoqёrorё apo tё lidhur me 
mёnyrёn e jetesёs, mund tё veprojnё njёkohёsisht. Sidoqoftё shka-
ku, ёshtё e rёndёsishme tё dihet qё kёtu nuk bёhet fjalё pёr njё 
karakter tё dobёt, apo pёr paaftёsinё pёr tё qenё njё nёnё e mire. 
Ёshtё thjesht diçka qё mund tё ndodhi kur lind njё fёmijё e nёna 
mund tё ndjejё njё vetmi tё madhe. Me ndihmёn e duhur, mund ta 
marrёsh vehten shpejt e të gёzosh fёmijёn tёnd.

NIGERIA 

Në ditën e dyzetë mbas lin-
djes së fëmijës prindët pre-
gatisin disa ëmbëlsira dhe ja 
shpërndajnë komshinjve për 
të festuar fundin e periudhës 
delikate të nënës dhe të por-
salindurit periudhë që simboli-
kisht vendos dhe rilindjen e të 
voglit, atë sociale. 

DISa	InFOrMaCIOne	të	DOBIShMe	për	nënat	e						
arDhShMe

Gratë shtatzëna kanë të drejtë
shërbimi gratis në spitalet publike e në strukturat e akredituara, 
për disa lloje analizash  klinike dhe laboratorike, për disa  vizita të 
specializuara, për kurse  përgjatë kohës së shtatzanisë të organi-
zuara nga konsultorja familiare, për shtrimin për të lindur dhe për 
kurimin si pasojë, e sëmundjeve të mundëshme.

Rregjistrimi i fëmijës duhet të bëhet:
•	 në zyrat e gjëndjes çivile të Komunës ku banon nëna ose në     

Komunën  ku ka lindur fëmijën, brenda 10 ditëve nga lindja.
ose
•	 në zyrat e aministratës së të njëjtit spital ku ka lindur 

fëmija,brenda 3  ditësh nga lindja.

Dokumentat e nevojëshme janë: çertifikata e lindjes e lëshuar nga 
spitali dhe dokumentat e prindëve: (Për të qënë më të sigurt lexo-
ni ligjin në fuqi)

Gratë që ndodhen në vështirësi të madhe, munden t’i drejto-
hen Enteve Lokale ( Komunës, Bashkisë, shërbimeve të vëndit 
ku ndodhet) ose  Asoçiacioneve të specializuara që parashikojnë 
ndërhyrje konkrete për  ndihmë e për mbështetje sociale, psiko-
logjike dhe në disa raste ekonomike dhe kanë të drejtë të lindin 
në spital dhe të zgjedhin në se duan ta njohin ose jo foshnjen e 
tyre të porsa lindur. Kjo gjë nuk konsiderohet si krim, nuk i bëhet 
asnjë lloj sinjalizimi autoriteteve, dhe sekteti është i sigurtë në 
mënyrë apsolute.
Para lindjes gruaja duhet të cilësojë që nuk ka ndërmënd të njohi 
foshnjen. Foshnjja do të rrijë në spital dhe brenda një kohe të 
shkurtër do t’i jepet një familjeje që do të kujdeset për të. Kur 
gruaja vendos të mos njohë foshnjen mbas lindjes, mund ta lerë 
atë në spital, para se të dali.

Gruaja e huaj shtatzënë që nuk ka
leje qëndrimi mund ta kërkojë  atë për periudhën e shtatzanisë 
dhe për 6 muajt e parë pas lindjes së fëmijës,duke paraqitur në 
kuesturë një çertifikatë mjeku që vërteton muajin e shtatëzanisë 
së gruas dhe kohën kur duhet të lindë.
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