Nëse keni fëmijë tjetër, është
mirë të bisedoni me të, që ta
përgatitni për fëmijën e
ardhshëm.
Kur duhet dërguar shtatzënën
te mjeku?
Shtatzënën duhet dërguar
menjëherë te mjeku nëse ka
ndonjë nga shenjat e
mëposhtme:
• gjakderdhja si njolla nga
organet gjenitale gjatë
shtatzanisë dhe gjakderdhje
më të mëdha pas lindjes;
• dhembje të forta të kokës dhe
të barkut;
• të vjella të rënda dhe të
vazhdueshme;
• temperatura e lartë;
• shpërthimi i ujorit para
lindjes;
• ngërçet (konvulzionet);
• dhembjet e forta dhe të
zgjatura.

Si fillon lindja dhe si të
përgatitemi për të?

Lindja fillon me paraqitjen e
shtërzimeve apo kontrakcioneve të
mitrës, të cilat shkaktojnë
emocione të përjetshme. Në këtë
rast bashkë me bashkëshortin
duhet të shkoni sa më parë në
institucionin shëndetësor ku bëhet
lindja. Preferohet që gjatë lindjes
të marrë pjesë edhe bashkëshorti.
Punëtorët shëndetësorë në këtë
institucion do të përkujdesen për
ju. Merrni me vete veshmbathjen
të cilën e keni përgatitur për ju
dhe për foshnjën.

e
Vizitat me kohë dhe të rregullta
mundësojnë shtatzënësi dhe
foshnje të shëndoshë!

Mbani mend
Vizitat me kohë dhe të rregullta
gjatë shtatzënësisë do t'ju
mundësojnë shtatzënësi dhe
fëmijë të shëndoshë.
Për këshilla të tjera drejtohuni në
Qendrën e Mjekësisë Familjare.
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Përgatitur nga: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë, Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike të Kosovës, Qendra për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare, Qendra për Edukim të
Vazhdueshëm Infermierik, Zyra e UNICEF-it për Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë - Zyra në Prishtinë,
Kryqi i Kuq i Kosovës, Miqtë e Shëndetit, Everychild dhe KEC - Qendra për Arsim e Kosovës.

Shtypja e fletëpalosjeve është realizuar nga UNICEF-i dhe financuar nga Qeveria e
Luksemburgut, në kuadër të projektit të përbashkët UNFPA-UNICEF-OBSh “Partneriteti
për përmirësimin e shëndetit të grave dhe fëmijëve në Kosovë” në partneritet me
Ministrinë e Shëndetësisë.

SHTATZËNËSIA

Shtatzënësia është një periudhë e
veçantë e përcjellë me emocione,
e cila sjell shumë ndryshime në
jetën e çiftit bashkëshortor.
Shtatzënësia normale zgjat 9 muaj
dhe brenda kësaj kohe zhvillohet
dhe rritet fryti.
Shumica e femrave kanë
shtatzënësi normale. Mirëpo
ndodh që disa shtatzëna të kenë
probleme, prandaj është shumë
me rëndësi kujdesi me kohë dhe
adekuat gjatë shtatzënësisë.

Cilat janë shenjat e shtatzënisë?

• mungesa e menstruacioneve;
• përgjumja dhe lodhja;
• vjelljet e mëngjesit;
• rritja e gjinjve;
• errësimi i pigmenteve të lëkurës
sidomos përreth majës së
gjinjve;
• urinimi i shpeshtë.

Për të vërtetuar shtatzënësinë
drejtohuni tek institucioni
shëndetësor.

Pse janë të rëndësishme
vizitat gjatë shtatzënisë?
• Secili çift duhet të bëjë një
kontroll gjashtë muaj para
shtatzënësisë së planifikuar.
• Kjo do të thotë të ndihmojë
shtatzënën që të ketë shëndet të
mirë dhe të lindë foshnjë të
shëndoshë.

• Gjatë shtatzënisë duhet të bëhen
së paku 4 - 5 vizita mjekësore.

A mund të bëjë ushtrime
shtatzëna?

Cilat shërbime duhet të
ofrohen gjatë vizitave
mjekësore?

Nëse nuk ka ndonjë problem
gjatë shtatzënësisë, mund të
bëhen ushtrime të lehta që do
të ndihmojnë gjatë
shtatzënësisë dhe lindjes.

• matja e peshës trupore dhe
shtypja e gjakut;
• të kontrollohet rritja dhe mirëqenia
e frytit;
• të bëhen analizat e gjakut, urinës,
të përcaktohet grupi i gjakut dhe
RH faktori;
• të jepen këshilla për ushqim dhe
aktivitete fizike të shtatzënës;
• të jepen tabletat e hekurit dhe
acidit folik për të parandaluar
aneminë dhe anomalitë e frytit;
• të këshillohet se si të mbrohet nga
sëmundjet seksuale të
transmetueshme;
• të këshillohet për lindje, të
vendoset se ku të bëhet lindja, si
dhe për të ushqyerit me gji;
•njohja me shenjat e rrezikut gjatë
shtatzënisë.

Për çfarë ushqimi ka nevojë
shtatzëna?
Shtatzëna do të jetë me e fortë dhe
më e shëndetshme nëse konsumon
ushqim cilësor, të pasur me hekur,
vitaminë A, acid folik dhe kripë të
jodizuar, si: qumësht, pemë, perime,
mish, peshk, vezë, drithëra, bizele,
fasule.

A mund të punojë
shtatzëna?

Shtatzëna mund të bëjë punët
e rëndomta, por ato kanë
nevojë për më shumë pushim.
Është me rëndësi që shtatzëna
të përkrahet nga e tërë familja.

Si të kujdesemi për
higjienën personale?
Higjiena personale është
veçanërisht e rëndësishme
gjatë shtatzënisë.
Higjiena e gojës (dhëmbëve)
kërkon kujdes të veçantë!

Çka e dëmton shtatzënën
dhe frytin e saj?
Tymosja e duhanit, pirja e
alkoolit, marrja e drogave dhe
e materieve të ndryshme
helmuese janë të dëmshme si
për shëndetin e nënës, ashtu
edhe të frytit. Nuk duhet
përdorur barna pa konsultimin
e mjekut.

Keqtrajtimi gjatë shtatzënësisë
është shumë i rrezikshëm si për
nënën ashtu edhe për frytin.
Çka ndikon në zhvillimin
më të mirë të frytit?
Në zhvillim të mirë të frytit ndikon
mirëqenia emocionale dhe fizike
e nënës, prandaj shtatzëna duhet
të jetë sa më e qetë. Është mirë
që shtatzëna dhe bashkëshorti ta
ledhatojnë barkun, t'i flasin apo
këndojnë frytit, sepse kur të lindë
foshnja, më lehtë do ta dallojë
dhe do të qetësohet nga zëri i
tyre.

SHTATZËNËSIA

Çka është shtatzënësia?

