
Konsultimet prenatale
të Z.L.F.-së 
(Traduction en Albanais)

Ju keni pyetje lidhur
me shtatzaninë ? 

Kush mund ta përcjellë shtatzaninë?

A ka foshnja jonë zhvillim normal?

A duhet të kemi ndonjë kujdes të veqantë
për të evituar problemet e shtatzanisë?

Si të pregaditem për lindje dhe për tajisje (dhënjen e gjirit)?

Ku të shkohet për lindje?

Cilat formalitete administrative ne duhet ti bëjmë?

Si të pregaditet ardhja e foshnjes sonë?

Z.L.F.-ja është këtu për të ju shoqëruar në këtë aventurë të mbrekullueshme ! 



Një përcjellje nga ana e profesionistëve

Konsultimet prenatale të Z.L.F.-së janë vende 
të hapura për të gjithë prindërit e ardhëshëm.

Ato gjinden në lagjen tuaj ose në spital.

Ju do të pranoheni nga ane a një ekipi të profesionelëve
të pregaditur për përcjellje tê shtatzanive : mami, mjek 
gjeneralist, gjienekologë dhe punëtorë mediko-social.
Ata do të ju shoqërojnë në planin medikal dhe social
përgjatë gjithë kohës së shtatzanisë.

Shërbimet e ofruara pranë konsultacionit janë të 
hapura për të gjithë !



Kalendari i vizitave të propozuara 

− mbikqyrja e presionit tuaj arterial, peshës tuaj
ose realizimit të testit të urinës;

− mbikqyrja e vitalitetit dhe zhvillimi i foshnjes;
− realizimi i egzaminimit gjinekologjik;
− përshkrimi i egzaminimeve të mbikqyrjes

dhe të depistimit të propozuar gjatë 
përcjelljes së shtatzanisë;

− të ju dëgjojmë, të përgjigjemi në pyetjet tuaja, 
të ju japim këshilla, ...
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Një përcjellje medikale kualitative

Ekipi i konsultacionit mbikqyr shtjellimin 
e shtatzanisë, kujdeset për shëndetin tuaj dhe
atë të foshnjes tuaj.

Ju do të informoheni mbi masat e 
higjienës dhe të prevencionit që duhet përcjellur
me qëllim që shtatzania të zhvillohet sa më mirë.

Tri ekografi të shtatzanisë në përgjithësi do të 
përshkruhen dhe realizohen jasht konsultaconit.

Me rastin e vizitës tuaj të parë, ju do të pranoni
« Librezën e nënës », ditari i shtatzanisë.
Ruajeni me kujdes ! Ajo do të shërbejë si ndërlidhje 
mes të gjithë profesionelëve të shëndetësisë të cilët
ju shoqërojnë gjatë këtyre 9 muajve, dhe do të jetë 
një burim i informatave.



Dëgjim
dhe përkrahje e personalizuar

Punëtorët mediko-social (PMS) të Z.L.F.-së ju 
propozojnë një ose disa takime, ose me rastin e 
vizitës në shtëpi, ose gjatë konsultimit.

Gjatë takimit të parë, ju do të merni librezën
« Të bëheni prindër ». Kjo librezë sjell sidomos 
informata mbi nevojat e fëmiut, mbi shërbimet 
që ofrohen për tu përgjigjur nevojave të fëmiut
dhe të prindërve...

PMS-i është në dispozicion për të ju shoqëruar si 
prind i ardhëshëm në zbulimin e shtatzanisë dhe 
të bisedojë me juve për të gjitha preokupimet tuaja :

ushqimi, lodhja, puna, pregaditjet për 
lindje dhe të tajisjes (dhënja e gjirit), 
formalitetet administrative, të drejtat sociale, ...

Ai do të ju informojë poashtu mbi aktivitetet e organizuara 
nga ana e konsultacionit tuaj prenatal : 

pregaditja për lindje dhe tajisja (dhënja e gjirit), 
mbrëmjet informative, përkrahje në ndërprerjen 
e pirjes së duhanit, etj.



Për të ditur adresën dhe orarin e konsultimit
prenatal të Z.L.F.-së pran juve, telefononi pranë
Komitetit nënregjional të Z.L.F.-së të provincës tuaj. 

Bruksel: 02/511 47 51
Brabant Valon : 02/656 08 90
Hainaut: 065/39 96 60
Liège: 04/344 94 94
Luksemburg: 061/23 99 60
Namur: 081/72 36 00

Profesionelët prezent pranë juve ju shoqërojnë
poashtu nëse ju ndjeni probleme të 
shtatzanisë të cilat kërkojnë mendim të 
specialistit pranë institucioneve spitalore. 
Konsultacioni prenatal i Z.L.F.-së do të ju adresojë
në këtë rast pranë spitalit të tijë të referencës i cili 
gjindet në regjionin tuaj ose drejt spitalit të 
zgjedhjes tuaj.
Në rast të sëmundjes, ju mundeni poashtu të kërkoni
ndihmën e mjekut tuaj.

Surfoni në www.one.be 
Ose

Telefononi në 02/542.12.11

Me përkrahjen e Komunitetit franqez Valoni-Bruksel
dhe të Lotarisë nacionale.
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