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Konsultimet
për fëmijë nga Z.L.F.-ja 

Ju keni pyetje
që i përkasin fëmiut tuaj : 

Nga 1 janari 2004

A duhet të vaksinohet ai? Një  organizim i ri i 
konsutimeve

A është i adaptuar ushqimi i tijë?

Ju do të kishit dëshiruar të merni pjesë që të përgjigjem më mire
në aktivitete të ndryshme me fëmiun tuaj? nevojave të fëmijës juaj

ose të juaja!
Të takoni të tjer prindër?

Ti shkëmbeni përvojat?

etj...



Një strehim (pranim) kualitativ 

Komineteti i vullnetarëve
ju presin në hyrje
të konsultacionit.

Ata e peshojnë dhe e masin foshnjën tuaj
gjithnjë duke u kujdesur për 
mbarvajtjen e konsultimit.
Ata kujdesen që kjo të jetë
një moment metëvërtetë qlodhës,
shkëmbyes, ...

Në këtë mënyrë ata marin pjesë dhe elaborojnë
për krijimin e një sër aktivitetesh (konferenca,
kënde për lojë, këndi për lexim, ... ) 



Përcjellja mjekësore 
e fëmiut tuaj

Egzaminime medikale kualitative.

Për të mbikqyrur shëndetin dhe rritjen e fëmiut tuaj.

Simbas një kalendari preciz në momente 
të rëndësishme të jetës së fëmiut tuaj : 

15 egzaminime prej 0 deri 3 vite
3 egzaminime prej 4 deri 6 vite

– Me takim, 5 fëmijë në orë
 mesatarisht

– Disponibilitet më i madh i mjekëve
  dhe i punëtorëve mediko-social të ZLF-së (PMS),

vetëm për fëmiun tuaj dhe për juve.

Në një ambient të qetë



Kalendari
i vizitave të propozuara

       Për : 

të egzaminuar dhe vaksinuar fëmiun tuaj, për ta peshuar,  Përveq vështërsive
për ta matur, për ta observuar se si zhvillohet, të veqanta,
të ju dëgjojnë juve, për tu përgjigjur në pyetjet tuaja, fëmiu juaj do të kontrollohet
për të ju dhënë këshilla ...

në moshën ...
15 ditë
1 muaj

1 muaj e gjysmë
2 muaj
3 muaj
4 muaj
5 muaj

6-8 muaj
9-10 muaj
12-13 muaj
14-15 muaj

18 muaj
2 vite

2 vite e gjysmë
3 vite
4 vite
5 vite
6 vite



Nëse fëmiu juaj është 
i sëmurë ?

Egzaminimet (kontrollimet) e realizuara pranë Z.L.F.-së janë vetëm 
PREVENTIVE . 

Ato nuk mund të zëvendësojnë mjekun e fëmiut tuaj (pediatrin ose gjeneralistin).

Nëse fëmiu juaj është i sëmurë, kontaktoni me mjekun e fëmiut tuaj. Është me rëndësi që ai të njoh 
mirë shëndetin e fëmiut tuaj dhe të gjitha tretmanet të cilat i ka marë. 

Në këtë mënyrë fëmiu juaj do të beneficojë një përcjellje optimale të shëndetit : 

Pranë Z.L.F.-së për prevencion.

Pranë mjekut të tijë (pediatrit ose gjeneralistit) kur ai është i sëmurë.

Libreza e fonshnjes
mund të bëjë ndërlidhjen
mes dyve. 



Dëgjim
dhe shoqërim

Punëtori mediko-social i Z.L.F.-së (PMS)
i konsultacionit është në dispozicion

– Për të ju shoqëruar në zbulimin e rolit tuaj 
si prindër dhe të bisedoj me juve për të gjitha 
preokupimet tuaja:                    

tajisja (dhënja e gjirit), gjumi, siguria, 
hidhërimi, etapat e zhvillimit, ...       

– Ju mund ta takoni atë në shtëpin tuaj
ose gjat kujdestarisë.

– Ai mundet poashtu të ju informojë për 
aktivitetet e organizuara nga ana e konsultacionit:

– Konferenca
– Këndi i lojës
– Këndi i leximit
– Psikomotriciteti ...



Edhe nëse nuk keni takim 
të caktuar me mjekun,
konsultacioni është i hapur 

Për : - të peshuar dhe matur fëmiun tuaj
- të bërë një bisedë me PMS-in
- të takuar komitetin e vullnetarëve
- të participuar në aktivitete 
- ...........................................
- ...........................................
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