JETA ËSHTË E SHENJTË
KUJDESUNI PËR
SHËNDETIN TUAJ
DHE TË FËMIJËS SUAJ!

Kujdesi para lindjes është
shumë i rëndësishëm
Për të ndihmuar dhe për tu siguruar që ju dhe fëmija juaj do
të jeni të shëndetshëm, ju duhet të ndiqni disa udhëzime të
thjeshta dhe të konsultoheni rregullisht me mjekun tuaj.

Gjithmonë pyesni doktorin tuaj në vizitat e rradhës
në lidhje me shqetësimet tuaja.
Por mbani mend, disa simptoma kanë nevojë për
vëmendje dhe reagim të shpejtë !!!

Dhimbje koke
Marrje mendsh dhe turbullim të shikimit
Ënjtje të fytyrës, duarve dhe të këmbëve
Gjakrrjedhje vaginale
Të vjella dhe dhimbje të barkut
Humbje të lëvizjeve të fetusit
Të dridhura dhe humbje të vetëdijes
Temperaturë e lartë
Rrjedhje të sekrecioneve vaginale

Gra të shëndetshme,
		
mama të shëndetshme!
Periudha pas lindjes është periudha që nga momenti i mbarimit të
aktivitetit të lindjes derisa trakti genital kthehet në gjendjen normale.
Zakonisht kjo periudhë zgjat deri në 42 ditë. Gruaja duhet të shqetësohet
nëse vëren gjatë kësaj periudhe një nga shenjat e mëposhtme:
Temperaturë e lartë / të dridhura
Gjakrrjedhje e madhe vaginale
Rrjedhje e sekrecioneve vaginale

Kujdesi për të porsalindurin!
Shenjat e mëposhtme tek i porsalinduri,
meritojnë vëmendjen tuaj!
Skuqje rreth kërthizës
Kur i porsalinduri është jo aktiv
Pamundësi për ta ushqyer me
qumësht
Frymëmarrje të shpeshtë dhe të
vështirë
Rrjedhje dhe ënjtje / skuqje e
qepallave

Drejtohuni menjëherë tek mjeku sa herë që
fëmija juaj 0-5 vjeç paraqet një nga shenjat
e mëposhtme:
Frymëmarrje e shpeshtë dhe e vështirë
Pamundësi për tu ushqyer me qumësht / për të ngrënë
Lëkurë të verdhë apo jeshile
Të vjella dhe fryrje të barkut
Diarre dhe fryrje të barkut
Të dridhura / temperaturë të lartë
Jashtëqitje me gjak

Kjo broshurë publikohet në kuadër të projektit: “Aksesi në shërbimet shëndetësore
dhe të ushqyerjes për fëmijët dhe gratë e moshës riprodhuese në Tiranë”, mbështetur
dhe zbatuar nga Save the Children.
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