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HYRJE

Ky material, i përgatitur nga ana e Fondit për 
popullatë të Kombeve të Bashkuara (UNFPA), 
është përgjigje për nevojat e femrave të cilat 
gjenden në periudhën riprodhuese dhe/ose të 
femrave shtatzënë, që të informohen se si ta 
pengojnë rrezikun për jetën e tyre dhe/ose jetën 
e fëmijës së tyre në rastin kur do të gjenden në 
gjendje të jashtëzakonshme ose katastrofë 
(fatkeqësi).

Broshura ofron informata për procedurat gjatë 
gjendjeve të jashtëzakonshme ose fatkeqësive, 
me qëllim që të identi�kohen problemet 
shëndetësore që mund të paraqiten gjatë 
shtatzënisë, lindjes dhe pas lindjes. 



INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Çfarë do të thotë gjendje 
e jashtëzakonshme?
Fjala është për situata të cilat janë të rrezikshme 
për njeriun, objektet e banimit, ambientin jetësor 
dhe për infrastrukturën. 

Situatat e tilla ndodhin përnjëherë dhe papritur, 
ndërsa mund të tejkalohen ose të zgjidhen me 
përdorimin e resurseve lokale.

Kush është më së shumti i ekspo-
zuar në gjendjet e jashtëza-
konshme dhe katastrofat?

Njerëzit të cilët janë më të rrezikuar në 
gjendjet e jashtëzakonshme janë:

gratë shtatzënë

fëmijët

pleqtë

të sëmurët

personat me nevoja të veçanta



Çfarë janë fatkeqësitë?

Këto janë gjendje të jashtëzakonshme të cilat e tejkalojnë aftësinë e bashkësisë lokale që t’u përgjig-
jet atyre, ndërsa për tejkalimin e tyre duhet të ekzistojnë resurse të jashtme.

Çfarë është kërcënimi?

Kjo është e gjithë ajo që mund të ndikojë ose t’i bëjë dëm njerëzve, objekteve të banimit, ambientit 
jetësor dhe infrastrukturës dhe mund të shkaktohet nga aktivitetet natyrore ose të njeriut. 

Shembuj për kërcënime:

Breshëri, stuhitë, thatësia, tërmetet, vërshimet (me prejardhje natyrore).

Zjarret, derdhja e materieve të rrezikshme, shpërthimet (veprime nga njeriu).



Çfarë është dobësia?

Kjo është gjendje për shkak të cilës komuniteti mund të gjendet në rrezik që të goditet nga 
kërcënimi i gjendjes së jashtëzakonshme ose katastrofës.

Shembuj të dobësisë:

Njerëzit të cilët i ndërtojnë shtëpitë e tyre në tokë jo stabile dhe në afërsi të lumenjve.

Çfarë është rreziku?

Kjo është gjasa që të pësohet ndonjë dëmtim, që mund t’u ndodhë njerëzve, objekteve të 
banimit, ambientit jetësor dhe infrastrukturës.



SHTATZËNIA GJATË GJENDJEVE TË 
JASHTËZAKONSHME DHE FATKEQËSIVE

Në gjendje të jashtëzakonshme 
dhe fatkeqësi gratë shtatzëne dhe 
fëmijët e tyre sillen në rrezik më të 
madh. Për këtë shkak, familjet e 
tyre dhe bashkësitë duhet t infor-
mohen, të organizohen dhe të 
përgatiten që të ballafaqohen me 
situata të tilla.

Gjatë gjendjeve të 
jashtëzakonshme ose gjatë 
fatkeqësive, gratë shtatzëne i kanë 
probleme e tyre shëndetësore, prej 
atyre që kanë të bëjnë me 
higjienën personale deri në 
komplikime gjatë shtatzënisë dhe 
gjatë lindjes, të cilat do të mund ta 
rrezikonin jetën e tyre. 

Veçanërisht e rëndësishme është 
parandalimi i komplikimeve gjatë 
lindjes dhe pengimi i lindjes në 
kushte të pasigurta, pasi që ato i 
rritin gjasat që gratë të sëmuren 
dhe të vdesin në moshën riprod-
huese. 

Çdo grua shtatzënë vetë duhet t’i njohë 
shenjat alarmuese gjatë shtatzënisë, gjatë 

lindjes dhe pas lindjes, me qëllim që me kohë 
ta marre ndihmën e nevojshme.



SHTATZËNIA

Mëmësia e sigurt është proces në të cilin 
përpiqemi që gruas shtatzënë t’i ofrojmë 
shërbim cilësor dhe kujdes nga kuadri i 
trajnuar, por ky koncept nuk do të thotë se nuk 
ekziston rrezik, pasi që e gjithë shtatzënia 
duhet të vëzhgohet me vëmendje të veçantë.

Gjatë nëntë muajve, sa zgjat shtatzënia, foshnja rritet edhe zhvil-
lohet në mitrën e gruas, e me këtë edhe shëndeti dhe mirëqenia 
e nënës në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi zhvillimin e 
frytit. 

Shtatzënia jo vetëm që në mënyrë të dukshme e ndryshon trupin 
e gruas, por, gjithashtu mund të ndikojë në rritjen e rrezikut nga 
sëmundje të ndryshme, si rezultat i dobësimit të sistemit mbro-
jtës të organizmit, ndërsa kjo gjendje mund të keqësohet gjatë 
gjendjeve të jashtëzakonshme dhe fatkeqësive. 



me kohë t’i organizojë kontrollet e rregullta gjatë shtatzënisë.

të konsumojë ushqim dhe lëngje të cilat gjenden në strehimore ose në bashkësi, dhe e cila është përgatitur në 
mënyrë adekuate.

të ushqehet në mënyrë të shëndetshme dhe me masë, sa është e mundur kjo dhe të marre ushqim të përgatitur me 
pemë dhe perime të freskëta stinore, ndërsa produktet duhet të lahen mirë para konsumimit.

të pihen lëngje të mjaftueshme – ujë dhe lëngje natyrore.

të shmangen situata stresi.

të konsumoje acid folik si shtojcë në ushqim – 400 mg në ditë në re muajt e parë të shtatzënisë.

sipas rekomandimit të konsumoje vitamina për shtatzënat, veçanërisht 
për kompensimin e hekurit në gjysmën e dytë të shtatzënisë (në pajtim 
me instruksionet e personelit mjekësor).

të veshe rroba komode dhe ta përshtate që mos t’ia ku�zojë lëvizjet dhe 
mos ta zvogëloje qarkullimin, të mbaje këpucë të rrafshëta dhe komode 
dhe t‘i shmanget taket e larta.

ta zvogëloje konsumimin e kafeinës – maksimum dy �lxhan kafe në ditë.

ta ndërpresë pirjen e duhanit – duhani është dëshmuar si i dëmshëm për 
frytin.

të pushojë të konsumojë pije alkoolike.

rregullisht të bëjë ushtrime të lehta.

t’i shmanget ngritjes ose bartjes së peshave të rënda, të pushojë sa është 
e mundur më shumë, të mos ecë në distanca të largëta, e as të ulet ose të 
qëndrojë kohë të gjatë në një vend.

të shmanget shkuarjes në vend të fatkeqësisë pa leje, pa shoqërim ose 
pa i ndërmarrë masat e sigurisë.

KUJDESI GJATË SHTATZËNISË

Gruaja duhet:

Grave shtatzënë u duhet mbështetje nga partneri, 
familja ose nga komuniteti që ato të ushqehen si 
duhet, të pushojnë dhe të mos keqtrajtohen ose të 
përjetojnë dhunë.



T’i respektojnë instruksionet e personave të 
autorizuar për shëndet dhe siguri.

Ta identi�kojnë vendin për ofrimin e 
mbështetjes ose institucionin shëndetësor, i cili 
gjendet më afër strehimores ose bashkësisë, 
dhe ku mund të merret kjo ndihmë në rast të 
komplikimeve gjatë lindjes.

T’i identi�kojnë gratë shtatzënë dhe gratë që 
gjenden në periudhën e puerpeirumit (periud-
ha pas lindjes) që të mund nevojat e tyre të 
vihen si prioritet dhe në rast kur ato duhet të 
evakuohen të parat.

REKOMANDIME PËR PARTNERIN, 
FAMILJEN DHE PËR BASHKËSINË

Partneri, familja dhe komuniteti e kanë për obligim t’i japin mbështetje dhe kujdes grave shtatzënë në gjend-
je të jashtëzakonshme ose gjatë fatkeqësive. Me qëllim që të plotësohet ky obligim, duhet t’i ndjekin këto 
rekomandime:

Të kujdesen për integritetin e grave shtatzënë dhe për familjen e saj, duke i strehuar në vend të sigurt siç janë 
strehimoret e përkohshme.

Grave shtatzënë dhe grave që gjenden në periudhën e dhënies gji duhet t’u jepet prioritet në furnizimin me 
ushqim dhe shtesat në ushqim.

Ta pengojnë gruan shtatzënë të shkojë në vendin e fatkeqësisë.

Ta promovojnë mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës mbi gratë, e veçanërisht mbi gratë shtatzënë.

Ta paraqesin çdo akt të dhunës në strehimore se në bashkësi.

Ta kuptojnë dhe ta mbështesin gruan shtatzënë gjatë ndryshimit në disponimin e saj.



Të shprehin dashuri ndaj gruas dhe foshnjës në stomak (t’i �itet, 
t’i këndohet, t’i �isni se e doni dhe se e prisni, ta përkëdhelni 
stomakun e nënës, etj.), që do të sjellë për rritjen e afërsisë në 
familje.

Përgatitjet

T’i ofrohet mbështetje gruas në obligimet e saja të përditshme dhe 
në kujdesin për fëmijët në shtëpi, strehimore ose bashkësi.

Të përgatitet çantë me sendet më të nevojshme dhe rroba për nënën e 
ardhshme dhe foshnjën.

Dokumentet e rëndësishme (letërnjoftimi, libreza e nënës, recetat 
mjekësore etj.) të ruhen në këllëf të mbrojtur ose në qese plastike që të 
pengohet dëmtimi i tyre; ndërsa kopjet nga këto dokumente të ruhen në 
vend të sigurt ose te ndonjë anëtar i familjes.

Rrobat e gruas shtatzënë dhe të foshnjës, qebet dhe jorganët të ruhen në 
vend të sigurt (në rast të vërshimeve të vendosen në vend të lartë në banesë 
dhe të mbrohen me material që nuk laget).

Partneri, familja dhe komuniteti 
duhet të kujdesen për sigurinë e 

gruas shtatzënë.



Temperatura të larta ose ethe. Temperatura trupore mbi 37.5 
gradë pa simptoma të ftohjes ose grupit mund të jenë shenjë 
për infektim.

Dhimbje e fuqishme në stomak që nuk qetësohet.

Gërditje e vazhdueshme dhe e fuqishme, vjellje e pandërprerë.

Gjakderdhje e dobët ose e fuqishme vagjinale.

Dhimbje koke e fuqishme që zgjat më shumë se 2-3 orë, 
marramendje, shikimi i mjegullt, dhe paraqiten xixa para syve, 
ka sulme ose ushtimë në veshë.

Derdhje e ujit të frytit para terminit të pritur për lindje.

Lëvizje të zvogëluara të frytit në periudhën më të gjatë se 24 orë 
pas javës 21 të shtatzënisë.

Fryrje e papritur ose ënjtje e duarve dhe fytyrës.

Urinë e turbullt ose urinë me aromë të pakëndshme.

Dhimbje ose pickim gjatë urinimit me temperaturë të lartë, ethe 
dhe dhimbje në shpinë.

Dhimbje të fuqishme në pjesën e poshtme të shpinës.

Kruajtje nëpër të gjithë trupin në shtatzënisë e mëvonshme, me 
zverdhje të lëkurës ose pa atë, urinë e errët, jashtëqitje e zbehtë

PROBLEMET E MUNDSHME 
GJATË SHTATZËNISË

Për shkak të stresit, në gjendje të jashtëzakonshme ose fatkeqësi, gratë shtatzënë mund të shqetësohen, të mos 
jenë të qeta, nervoze, pa ndihmë dhe kjo mund të shkaktojë probleme në faza të ndryshme të shtatzënisë. Me 
qëllim që të zvogëlohet ky rrezik te gratë shtatzënë, partneri dhe familja duhet të kërkojnë ndihmë në vendet ku 
ofrohet mbështetje ose në institucion shëndetësor, i cili gjendet më afër strehimores ose komunitetit. 

Shenjat e mundshme për rrezik:

Në të gjitha këto raste gruaja 
menjëherë duhet të 

dërgohet në vendin, ku do t’i 
ofrohet mbështetja ose në 
institucion shëndetësor që 

është më afër strehimore ose 
komunitetit. 

Te gratë të cilat tashmë kanë pasur ndonjë sëmundje gjatë 
shtatzënisë (sëmundje të zemrës, diabet, presion të lartë të gjakut, 
etj.) gjendja gjatë shtatzënisë mund të keqësohet. Që të pengohen 
komplikimet, rekomandohen kontrolle më të shpeshta mjekësore.



MBËSHTETJA PRENATALE

Gruaja shtatzënë duhet të �llojë ose të vazhdojë me 
kontrollet prenatale në vendet, ku do ta marre mbështetjen 
ose në institucion shëndetësor që është më afër strehimores 
ose komunitetit, ku mbështetja është pa pagesë. 

Gjatë kontrolleve prenatale, varësisht nga shkalla e 
shtatzënisë, gruas shtatzënë do t’i:

Është e rëndësishme që gruaja shtatzënë të vijë në kontrolle 
prenatale të cilat do t’i ndihmojnë të vërejë nëse ka probleme, të cilat 
mund të ndikojnë në shëndetin e saj dhe shëndetin e foshnjës së saj.

Caktohet kohëzgjatja e shtatzënisë.

Matet presioni i gjakut.

Kontrollohet urina.

Matet pesha trupore.

Merren informata për sëmundjet paraprake, si të saja ashtu 
edhe të anëtarëve të familjes, si dhe informata për shtatzënitë 
paraprake dhe rezultatet nga ato.

Kryhen testet themelore laboratori (pasqyra komplete e 
gjakut, caktimi i grupit të gjakut dhe Rh faktori) dhe nëse 
nevojitet do të dërgohet në kontrolle plotësuese.

Merret PAP testi.

Bëhen kontrolle me ultrazë që të caktohet kohëzgjatja e 
shtatzënisë, aktiviteti i zemrës de vitaliteti i frytit, markerë me 
ultrazë për anomalitë kromozome dhe të vëzhgohet vazhdimi 
i shtatzënisë.

Rekomandohet terapia adekuate nëse është e nevojshme dhe 
të caktohet nëse ka nevojë për kontrolle të mëtejshme.

Jepen udhëzime për shenjat shqetësuese gjatë shtatzënisë.



1. Cili vend për sigurimin e mbështetjes është më afër 
strehimores ose komunitetit ose cili është institucioni më i 
afërt shëndetësor? Sa kohë nevojitet që të arrihet deri atje?

2. Si mund të arrihet deri te këto vende (përmes tokës, ajrit 
ose ujit)? Në komunitetin tuaj a ka telefon ose radio? Si 
komunikoni me personin përgjegjës për transport? Si 
transportohet gruaja nëse ajo nuk mund të ecë?

3. Nëse institucioni shëndetësor është larg, a ekziston vend 
më i afërt ku gruaja mund të qëndrojë disa ditë para dhe 
pas lindjes?

4. Kush do ta shoqërojë gjatë lindjes? Partneri, nëna, fqinji 
ose miku?

5. Kush do të kujdeset për fëmijët (nëse ka)? A ka dikush që 
mund të qëndrojë me fëmijët në shtëpi, strehimore, 
komunitet, derisa gruaja gjendet në institucionin 
shëndetësor?

PLANI PËR LINDJE

Gruaja, partneri, familja dhe komuniteti kanë përgjegjësi që të jenë të përgatitur për momentin e lindjes, 
ndërsa në gjendje të jashtëzakonshme ose gjatë fatkeqësive. rëndësi të madhe është të ketë plan për 
lindje, i cili do t’i japë përgjigje pyetjeve që vijojnë:

Të jesh i përgatitur për gjendje të 
jashtëzakonshme ose fatkeqësi është obligim i 

gruas, partnerit, familjes dhe komunitetit.



LINDJA

Është e mundur që gruaja gjatë lindjes të ketë probleme të 
cilat do ta rrezikojnë jetën e saj dhe jetën e fëmijës së saj. 
Për këtë shkak, është mirë që gruaja, parteri, familja e saj 
dhe komuniteti të bëjnë gjithçka që lindja të zhvillohet në 
institucion shëndetësor dhe të marrin pjesë persona 
profesional nga strehimorja.

Gjatë lindjes gruaja ka të drejtë:

Gruaja, partneri, familja duhet të 
vendosin kur do të lindë fëmija dhe të 

kërkojnë ndihmë na personi profesional 
gjatë lindjes. 

Të �asë me gjinekologun dhe me obstetrin për planin e lindjes, 
dhe të merren vesh për pozitën e lindjes, e cila është më e mira 
për momentin e dhënë.
Të vendos se prezencën e kujt e dëshiron gjatë lindjes (partnerit, 
nënës, motrës, mikes...)
Ta refuzojë klizmën (zbrazja e zorrës së trashë) dhe rrojtjen e 
qimeve të turpshme.
Të refuzojë prerjen e perineumit (epizotomia); por, nëse fëmija 
është sjellë në rrezik ose ekziston rrezik nga plasja e perineumit, 
vendimin �nal do ta sjellë gjinekologu.
Fëmija i saj menjëherë të marre ndihmë; të pastrohen sytë, 
hunda, goja e foshnjës, të fshihet dhe të matet pesha dhe 
gjatësia e foshnjës.
Menjëherë të vendoset në gjirin e nënës (kontakti lëkurë me 
lëkurë) dhe nëna të �llojë t’i japë gji në orën e parë pas lindjes 
natyrore, pasi që kjo e zvogëlon vdekshmërinë dhe ndihmon që 
të stabilizohet temperatura e foshnjës.
Gjithmonë fëmija të jetë afër nënës përveç nëse ajo nuk duhet 
të ketë kujdes tjetër.



PROBLEME TË MUNDSHME 
GJATË LINDJES

Më së miri është që lindja të bëhet në institucion shëndetësor  ose ku ka 
persona profesional, ilaçe dhe pajisje, të cilat mund ta shpëtojnë jetën e 
gruas dhe të fëmijës së saj në rast të komplikimeve.

Duhet të identi�kohen institucione shëndetësore të cilat ofrojnë 
shërbime obstetrike në gjendje të jashtëzakonshme që gratë shtatzëna 
të mund të dërgohen atje në rast të komplikimeve.

Nëse vëreni ndonjë prej këtyre shenjave, partneri, familja ose obstetri urg-
jentisht duhet ta dërgojë gruan në institucion shëndetësor, i cili është më 

afër strehimore sose komunitetit. 

Shenja të mundshme të alarmit:

Nëse pasi të plase uji, nga vagjina rrjedhë lëng i gjelbër ose kafe.

Nëse lindja është shoqëruar me dhimbje të cilat zgjatin prej 12 orë, 
ndërsa foshnja nuk lindë.

Nëse gjatë lindjes së pari del këmba ose dora e fëmijës.

Nëse gruaja ka gjakderdhje të vëllimshme vagjinale.

Nëse gruaja e humb vetëdijen.

Nëse mbështjellësi nuk del në afat prej një ore pas lindjes së fëmijës.

Nëse gruaja ka dhimbje të fuqishme të jashtëzakonshme në stomak, 
dhimbje koke, shikim të mjegullt, ose sheh xixa ara syve dhe ka 
shtimë në vesh.



Të ushqehet në mënyrë cilësorë, ndërsa ushqimi t’i përshtatet gjendjes 
së saj.

Të pije shumë lëngje (ujë të pijshëm, i përshtatshëm për nevojat e 
njeriut).

Të pushojë sa është e mundur më shumë, ndërsa aktivitetin �zik t’ia 
përshtate gjendjes së saj.

T’i shmanget aktiviteteve të mundimshme �zike dhe ngritjes së sendeve 
të rënda.

T’i pastroje pjesët intime me ujë t ngrohtë dhe me sapun neutral dhe 
shpesh t’i ndërrojë pecetat higjienike.

Menjëherë të paraqitet në ambulancën 
gjinekologjike në rast të temperaturës së ngritur 
trupore ose gjakderdhjes së vëllimshme.

Ta kryejë kontrollin  e parë gjashtë javë pas 
lindjes.

T’i shmanget marrëdhënieve seksuale 45 
ditë pas lindjes.

PËRKUJDESI PAS LINDJES

Gruaja duhet të pushojë pas lindjes, i nevojitet përkujdesje, mirëkuptim dhe mbështetje dhe mbështetje 
nga partneri dhe nga familja në obligimet e përditshme. 

Përveç kësaj, gruaja duhet:

Partneri dhe familja duhet 
bashkë me gruan dhe 

foshnjën të shkojnë në 
kontrollet e saja të rreg-

ullta pas lindjes. 



DHËNIA GJI NË GJENDJE 
TË JASHTËZAKONSHME

Fëmijët janë popullata më e rrezikuar në gjendje të jashtëzakonshme.

Në gjendje të jashtëzakonshme, shpesh është prezent pasiguria në higjienën e ujit, ekziston mungesë e 
ushqimit, kushte ekstreme klimatike, mungesë e ndihmës profesionale mjekësore, që e rritë rrezikun për 
foshnjën e porsalindur. Në kushte të tilla ushqimi arti�cial mund të paraqesë rrezik, para së gjithash për 
shkak të ndotjes së burimeve të ujit, derisa qumështi i nënës është i sigurt, pasi që është steril, me 
temperaturë ideale, është i kapshëm në çdo kohë dhe nuk varet nga rezervat.

Gjatë gjendjeve të jashtëzakonshme, nënat duhet të kenë nxitje më të madhe që të vazhdojnë me dhënien gji ose përsëri ta vendosin 
dhënien gji, nëse e kanë ndërprerë.

Kontakti lëkurë me lëkurë menjëherë pas lindjes dhe �llimi i dhënies gji në orën e parë pas lindjes 
natyrore e zvogëlon shkallën e vdekshmërisë dhe ndihmon në stabilizimin e temperaturës së 
foshnjës.

Pas prerjes cezariane, dhënia gji e parë duhet të ndodh menjëherë pasi që nëna të ndjehet mirë.

Pas dhënies gji të parë, fëmija ushqehet sipas kërkesës. Nëse fëmija ditët e para nuk zgjohet vetë, 
ajo duhet të zgjohet duke i dhënë gji në intervale prej 1,5 deri 2 orë, edhe gjatë ditës edhe gjatë 
natës.

Pozita e shtrirë gjatë dhënies gji në ditët e para pas lindjes është pozita më  e përshtatshme dhe më e lehtë për shumicën e grave.

Më vonë, më e shpeshta e ashtuquajtur pozitë e djepit: nëna qëndron ulur drejt, ndërsa foshnjën e mban në krahë si në djep. Foshnja 
duhet të jetë e kthyer nga nëna me gjithë trupin (nuk guxon ta ktheje okën), veshi, krahu dhe këmba e saj duhet të jenë në një nivel. 
Gjunjët e foshnjës duhet të jenë të mbështetura te nëna.

Kolostrumi, qumështi nga ditët e para është qumësht i veçantë për foshnjat. Kolostrumi përmban shumë faktorë mbrojtës, të cilët gjatë 
çdo dhënie gji e mbështjell mukozën e zorrëve dhe kështu në afat të shkurtër dhe të gjatë e mbrojnë fëmijën nga shumë sëmundje. 
Përbërësit speci�k në kolostrum kujdesen për �orën e shëndetshme të zorrëve. Ky qumësht tretet lehtë dhe përmban enzima shtesë të 
cilat i ndihmojnë foshnjës në tretjen e ushqimit. Prandaj, lukthi pas një ore e gjysmë është i zbrazët, e kështu foshnja shpesh herë dëshiron 
të thithë. 

Foshnja e shëndoshë, duke pirë qumësht me kërkesë të saj nga qumështi i nënës i merr të gjitha që i nevojiten dhe nuk nevojitet të 
shtohet ujë plotësues. 

Çdo foshnjë e porsalindur në dy tre ditët e para mund të humbë edhe deri 10% nga pesha e saj nga lindja. Kjo është dukuri �ziologjike dhe 
nuk është shkak për ushqim plotësues. Sasi më e madhe e qumështit, gjegjësisht, krijimi i qumështit ndodh në ditën e tretë dhe të katërt 
pas lindjes; që t’ia lehtësojë vetes, gruaja në këto ditë duhet më shpesh t’i japë gji fëmijës.

Nga dita e tretë deri në ditën e pestë nga jeta rritet niveli i bilirubinave në gjakun e fëmijës, që është po ashtu dukuri �ziologjike. Fëmijët 
mund të jenë të përgjumur dhe mund të thithin më ngadalë. Që të mos vijë deri te ngritja e dukshme e nivelit të bilirubinave, është e 
rëndësishme që fëmija të zgjohet në çdo 1,5 deri 2 orë nëse ka nevojë, dhe t’i jepet gji nga të dy gjinjtë. 



Bilirubina tajitet përmes jashtëqitjeve: sa më shumë jashtëqitje ka fëmija, aq më shpejt do të zvogëlohet niveli i bilirubinës në 
gjak. Bilirubina, po ashtu ri absorbohet me ndihmën e UV rrezeve, kështu që nëna këto ditë mund ta leje foshnjën në afërsi të 
dritares që drita e diellit t arrijë deri te ai. 

Para dhënies gji nuk ka nevojë të lahen gjinjtë, por është shumë e rëndësishme që të lahen 
duart m sapun.

Gjatë dy tre javëve të para, kur dhënia gji sapo vendoset, çdo herë foshnjës duhet t’i ofrohen 
të dy gjinjtë, ndërsa më vonë për çdo dhënie gji mjafton vetëm njëri gji.

Nëse njëri ose të dy gjinjtë bëhen të fortë dhe të dhimbshëm, gruaja mund të përpiqet t’i 
ndihmojë vetes duke vendosur lecka të ngrohta dhe masazh të gjinjve drejt thithit para lindjes 
dhe mes dhënies gji duke vënë lecka të ftohta te gjiri.

Nëse këto masa nuk ndihmojnë ose nëse paraqitet temperaturë e ngritur trupore (më e lartë se 38 gradë), duhet të kërkohet 
ndihmë profesionale, nëse është e mundur. Në këto situata është e rëndësishme që dhënia gji të mos ndërpritet pasi që zbrazja 
e gjirit është mjaft e rëndësishme, pasi që nëse nuk zbrazet gjiri, situata mund të keqësohet.

Në rast të paraqitjes së plasaritjeve të dhimbshme në thithe, pas dhënies gji duhet të lyhen me qumështin e nënës dhe të lihen 
të thahen në ajër sa është e mundur më gjatë. Plasaritjet shkaktohen nga vendosja jo adekuate e fëmijës në gji.

Foshnja nuk e thithë vetëm thithin or edhe një pjesë nga aureola rreth saj. Pozita e foshnjës është e drejt nëse ajo me gjithë 
trupin është drejtuar nga nëna, ndërsa me hundën dhe mjekrën i prekë gjinjtë. Dhënia gji  nuk duhet të dhemb; nëse nëna 
ndjen dhimbje gjatë dhënies gji, pozita e foshnjës me siguri është e gabuar dhe duhet të ndryshojë. 

Rekomandohet që dhënia gji të ketë karakter ekskluziv (vetëm qumështin e nënës) deri në muajin e gjashtë, ndërsa pas muajit 
të gjashtë duhet të ushqehet me ushqim shtesë, duke i dhënë gji në mënyrë të vazhdueshme.

Nëse foshnja në muajin e parë nga jeta, në afat prej 24 orëve., ka 5-6 pelena të lagëta dhe të paktën 1-2 jashtëqitje, kjo do të 
thotë se konsumon mjaftueshëm qumësht nëne, që të përparojë dhe të rritet. Nëse nëna vëren se foshnja ka më pak pelena të 
lagëta, duhet ta kontrollojë teknikën e dhënies gji, foshnjën ta ushqejë më shpesh ose të  vazhdohet kohëzgjatja e dhënies gji.

Nënat që japin gji nuk kanë shkak që të përmbahen nga cilido ushqim, pemë dhe perime, dhe është e rëndësishme që të pinë 
mjaft lëngje.

Qumështi i nënës nuk mund të jetë me kualitet të dobët, bile edhe nëse nënat janë privuar nga ushqimi.

Foshnjës së porsalindur i nevojitet 
shumë përkujdesje për rritje të shën-

detshme.



Partneri dhe familja duhet ta dërgojnë gruan në vend për 
mbështetje ose në institucion shëndetësor, që është më afër strehi-
mores ose komunitetit pasi që secila nga këto shenja �et se gruaja 

mund të jetë në rrezik.

МОЖНИ ПРОБЛЕМИ 
ПО ПОРОДУВАЊЕТО

Me një grua, e cila para do kohe ka lindur 
duhet të veprohet me kujdes, nëse paraqiten 
disa nga shenjat që vijojnë:

Të �kët ose sulmet.

Temperatura.

Dhimbje koke.

Dhimbje në pjesën e poshtme të stomakut.

Sekret vagjinal me aromë të pakëndshme.

Vjellje ose diarreja.

Aromë e pakëndshme nga gjenitalet ose 
pjesët intime.

Gjakderdhje.

Grigor
Sticky Note
Problemet e mundshme pas lindjes



SHENJAT TË CILAT TREGOJNË PËR 
RREZIK TË MUNDSHËM TË FOSHNJËS

Nëna dhe anëtarët tjerë të familjes duhet t’i kushtojnë vëmendje cilësdo nga këto shenja të rrezikut te 
foshnja dhe menjëherë ta transferojnë deri te qendra për mbështetje ose deri te institucioni shëndetësor, 
që është më afër strehimores ose komunitetit:

Secila nga këto shenja na 
informon se fëmija mund të 

ketë vështirësi.

Foshnja merr frymë shpejt dhe vështirë

Foshnja bërtet ose dëgjohen zëra të çuditshëm 
derisa merr frymë

Foshnja nuk mund të thithë ose thithë shumë 
dobët.

Foshnja është e ftohtë ose shumë e ngrohtë.

Lëkura e foshnjës është a mavijosur 
ose me ngjyrë të verdhë.

Kërthiza e foshnjës është e kuqe ose 
me qelb.

Foshnja ka lindur para kohe ose ka 
peshë të vogël trupore.



PLANIFIKIMI I FAMILJES

Në gjendje të jashtëzakonshme dhe fatkeqësi duhet të jemi më të kujdesshëm për shkak të kushteve të këqija, 
në të cilat zhvillohet shtatzënia, por nëse çifti mendon për fëmijë, do të ishte më mirë të presë që gjendja e 
jashtëzakonshme ose fatkeqësia të përfundojë.

Ekzistojnë disa metoda kontraceptive të cilat çifti mund t’i përdorë që të pengohet shtatzënia e padëshiruar.

Metodat kontraceptive moderne janë:

Çdo çift ka të drejtë të vendos se sa fëmijë do të ketë dhe kur dëshiron 
t’i ketë. Për informata plotësuese për çdo metodë, konsultohuni me 

qendrën për mbështetje ose në institucionin shëndetësor që është më 
afër strehimores ose komunitetit tuaj.

Prezervativ për meshkuj: send prej lateksi (gomë e hollë) që vendoset në penisin në 
ereksion (derisa është i fortë) para marrëdhënies seksuale. Prezervativi e zvogëlon 
rrezikun nga sëmundjet infektive të cilat transmetohen përmes marrëdhënies seksuale, 
duke përfshirë edhe HIV, ndërsa e pengon edhe shtatzëninë.

Prezervativi për femra: mbështjellës që i përshtatet vagjinës, e bërë nga plastika e hollë 
e tejdukshme, ndërsa e zvogëlon rrezikun nga infektimi që transmetohet përmes 
marrëdhënies seksuale, duke përfshirë edhe HIV, dhe e pengon shtatzëninë.

Spiralja kontraceptive: send plastik në formë të shkronjës T, i mbështjellë me bakër, të 
cilin personeli mjekësor e vendos në mitrën e gruas, që ta pengojë shtatzëninë. Mund të 
përdoret deri në 10 vjet, me kontrolle të rregullta së paku një herë në vjet.

Kontracepsionet orale: tableta të cilat e pengojnë ovulimin, e me këtë edhe shtatzëninë, 
ndërsa gruaja duet t’i mare çdo ditë në të njëjtën kohë dhe pa ndërprerje. Nëse këtë nuk 
e bën rregullisht, metoda nuk është e�kase dhe gruaja mund të mbetet shtatzënë, dhe 
prandaj është e rëndësishme të përdoret metodë plotësuese (prezervativi).

Mjetet kontraceptive për gjendjet e jashtëzakonshme (kontracepsioni urgjent): 
tableta hormonale, të cilat merren për pengimin e shtatzënisë në raste siç është dhunimi, 
ose kur marrëdhëniet kanë ndodhur pa mbrojtje ose pa përdorimin e metodave 
kontraceptive.

Metodat tjera: vazektomia dhe lidhja e vezë përçuesve (ato janë metoda të përhershme).
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mashtrim:  „Nënat e ushqyera nuk mund të japin gji“.
Nënat e ushqyera mund të japin gji. Të ushqyerit e matur ka pak ose aspak ndikim mbi krijimin e 
qumështit. 

mashtrim:  „Stresi e pengon nënën të prodhojë qumësht“.
Stresi nuk e pengon prodhimin e qumështit te nëna, por mund të ndikojë përkohësisht mbi rrjedhën e 
tij nga gjiri gjatë dhënies gji. Nënat të cilat japin gji në rrethana të jashtëzakonshme, duhet sa është e 
mundur më shumë, të mbrohen nga stresi – të vendosen në rajon të mbrojtur, në ambient të veçantë 
për nënën dhe për foshnjën, të ndahen nga gratë tjera, nëna dhe foshnja të jenë bashkë, të njihen 
nevojat e veçanta të nënës dhe të përkujtohen vazhdimisht që t’i ushqejnë foshnjat e tyre me rrjedhën 
e plotë të qumështit.

mashtrim:  „Nëse një herë nëna ndërpret me dhënien gji, ajo nuk do të mund të përsëri të vendos 
dhënie gji dhe të vazhdojë me të ushqyerit. Dhënia gji mund të vendoset përsëri. Gjatë kësaj rëndësi të 
madhe ka ndihma profesionale, por edhe mbështetja nga e gjithë familja.

MBIKËQYRJA MBI NËNËN 
DHE FOSHNJËN PAS LINDJES

MASHTRIMET TË CILAT MUND TË NDIKOJNË TE 
DHËNIA GJI NË GJENDJET E JASHTËZAKONSHME 

Kontrollet pas lindjes të cilat i bën personi profesional mjekësor janë shumë të 
rëndësishme që të jenë të sigurta se nëna dhe foshnja janë mirë.

Nënës dhe foshnjës u nevojitet që:

Rekomandohet pushim prej së 
paku dy vjet pas lindjes para 

shtatzënisë së re.

Të jenë nën mbikëqyrje të punëtorëve shëndetësor, veçanërisht në tre ditët e para pas lindjes, 
e pastaj edhe gjatë muajit të parë, por edhe më vonë.

Nënat të marrin informata lidhur me përkujdesjen themelore 
për foshnjën, ndërsa lidhur me shenjat e alarmit, vaksinat dhe 
dhënien gji.

Të marrin informata lidhur me të ushqyerit, pushimin dhe 
higjienën.

Të marrin informata për plani�kimin e familjes dhe qasjen deri 
te metodat kontraceptive.


