Këshilla për prindër dhe
kujdestarët:
• të vihet kontakti lëkurë me
lëkurë, të përqafohet i
porsalinduri dhe të vihet në gji
brenda orës së parë pas
lindjes;
• foshnja duhet të vishet me
rroba dhe nuk duhet kurrsesi
të lidhet me pelena (lulak);
• kur foshnja mbahet drejt,
koka duhet t'i mbahet me
dorë;
• t'i bëhet foshnjës masazh
(fërkim) dhe të mbahet në
prehër sa më shpesh;
• me foshnjën gjithmonë të
silleni me butësi, edhe atëherë
kur jeni të lodhur ose të
mërzitur;
• të ushqehet me qumësht të
gjirit sa më shpesh dhe sa më
gjatë;

• bisedoni dhe këndoni foshnjës
sa më shpesh që është e
mundur;
• vizitoni personelin shëndetësor
së bashku me foshnjën.
Shenjat paralajmëruese të
cilave duhet t'iu kushtohet
kujdes:
• thithja e pakët e gjirit ose
refuzimi i tij;
• temperatura e lartë trupore;
• lëvizjet e ngadalësuara të
duarve dhe këmbëve;
• reagimi i dobët ose mosreagimi
në tinguj dhe dritë të fortë;
• të qarit një kohë të gjatë pa
ndonjë arsye të qartë;
• të vjellat dhe barkqitjet e
shpeshtë.

e
Foshnja duhet të ushqehet
vetëm me qumësht të gjirit
deri në 6 muaj!

Për këshilla të tjera drejtohuni
në Qendrën e Mjekësisë
Familjare.
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I PORSALINDURI NGA
LINDJA DERI NË 1 MUAJ

I porsalinduri menjëherë pas
lindjes duhet të vihet në gjoksin e
nënës. Lidhja trupore e nënës me
të porsalindurin (lëkurë-lëkurë)
dhe dhënia gji brenda orës së
parë pas lindjes e ndihmon të
porsalindurin, që të ketë zhvillim
dhe rritje më të mirë, ndjenjë të
ngrohtësisë dhe kënaqësisë.
Kujdesi dhe dashuria ndaj
foshnjës, gjatë muajve të parë të
jetës, ndikojnë në zhvillimin
normal të jetës, së tij të
mëtutjeshme. Me anë të mbajtjes
së foshnjës, përqafimit, ledhatimit
dhe bisedës me të stimulohet
zhvillimi emocional mes nënës dhe
foshnjës.
Të dy prindërit, sikur edhe
pjesëtarët tjerë të familjes, duhet
të jenë të angazhuar në kujdesin
ndaj të porsalindurit. Ata duhet të
kenë njohuri për përcjelljen e
rritjes dhe zhvillimit normal të
foshnjës.
Gjatë muajit të parë të jetës
foshnja duhet të vizitohet së paku
2 herë nga personeli shëndetësor.
Fëmija duhet të regjistrohet në
ofiqari sa më parë. Ky është
obligim i prindërve, në mënyrë që
të sigurohen përfitimet dhe
respektohen të drejtat e fëmijës.

Foshnja duhet të ushqehet vetëm
me qumësht të gjirit pasi që
është ushqimi më i mirë, më i
pastër dhe më i lirë.
Deri në muajin e gjashtë, qumështi i
nënës i plotëson të gjitha nevojat e
foshnjës për rritje dhe zhvillim dhe
nuk nevojitet asnjë ushqim apo lëng
tjetër plotësues.
Qumështi i gjirit e mbron foshnjën
nga sëmundjet e ndryshme, si
infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes
dhe barkqitjet, si dhe ndikon në
zhvillimin më të mirë psikologjik.

Atë që duhet t'i shtoni është
vetëm Vitamina D në pika, prej
javës së dytë pas lindjes. Kjo
vitaminë e mbron foshnjën nga
sëmundja e zbutjes së kockave
- rahiti.
Ledhatoje dhe foli foshnjës
edhe gjatë të ushqyerit me gji,
duke e shikuar në sy. Kështu
do të rritet dashuria mes jush.
Qeshja e parë shpeshherë
shfaqet në mënyrë spontane.
Tek i porsalinduri qeshjen e
parë mund ta vërejmë nga
java e dytë.

Foshnja qan jo vetëm kur ka uri,
por kur duhet që t'i ndërrohet
pelena, kur ka të ftohtë, kur është
i sëmurë, kur ndihet i braktisur
dhe kur ka nevojë që ta mbajmë
në duar.
Foshnja duhet të pastrohet çdo
ditë me ujë dhe sapun apo
shampon të posaçëm për fëmijë.
Dhoma ku fle dhe qëndron
foshnja duhet të jetë e pastër, e
ajrosur, e ndritshme, të ketë
temperaturë normale dhe kurrsesi
të mos tymoset duhani.

Mos u brengosni nëse foshnja
juaj fle më shumë gjatë ditës, por
duhet ta zgjoni për ta ushqyer me
qumësht të gjirit.
I porsalinduri duhet të vaksinohet
kundër sëmundjes së Tuberkulozit
dhe Hepatitit B në kohën prej 24
orëve pas lindjes.
Në muajin e parë të jetës
foshnja duhet të jetë në
gjendje:
• të kthejë kokën në drejtim të
dorës së nënës kur ajo ia
ledhaton faqen ose gojën;
• të afrojë të dy duart në drejtim
të gojës;
• të reagojë ndaj dritës;
• të reagojë në drejtim të tingujve
dhe zërave familjarë;
• të thithë gjirin dhe ta prekë me
duar.
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I porsalinduri është një krijesë e
ëmbël dhe e ndjeshme, e cila sjell
gëzim në familje.

