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Si gruaja  gruas. Udhëzuesi mbi shëndetin e Mum Hea lth. 

 

KONSULTORJA 

 

Çfarë është konsultorja?  

Është një shërbim i pranishëm në territorin ku jeton, i krijuar për të ruajtur dhe promovuar shëndetin 

psiko-fizik e social, pra në lidhje me trupin, me mënyrën e perceptimit  dhe të krijimit të mardhënieve me 

ambientin rrethues - për gratë, për çiftet, për adoleshentët, për femijët, qofshin italianë e/ose të huaj. 

 

Për ç’arsye mund t ë drejtohem n ë konsultore?  

• Gravidanza 

• Shtatzania 

• Assistenza dopo il parto e sostegno all’allattamento 

• Asistencë pas lindjes dhe mbështetje gjatë fazës të ushqimit me gji 

• Contraccezione 

• Kontraceptivë 

• Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 

• Ndërprerje e vullnetshme e shtatzanisë 

• Prevenzione tumori (pap-test)  

• Parandalim të tumoreve( pap-test) 

• Educazione affettiva e sessuale 

• Edukimi afektiv dhe seksual  

• Fertilità, infertilità 

• Pjellshmëri/ jopjellshmëri 

• Malattie sessualmente trasmissibili  

• Sëmundje seksuale të transmetueshme 

• Menopausa  

• Menopauza 

• Consulenza parto in anonimato (Mamma Segreta) 

• Këshillimi mbi lindjen në anonimat( mama sekrete) 

 

Kush punon në konsultore?  

Në konsultore mund të gjesh një grup punonjësish me kompetenca të ndryshme, shëndetësore 

psikologjike dhe sociale. 

Në disa konsultore janë të pranishëm ndërmjetësit kuturorë që ndihmojnë të huajt të orientohen midis 

shërbimeve shëndetësore dhe praktikave terapeutike, të ndryshme nga ato të vendit nga vijnë dhe 

lehtësojnë kuptimin e ndërsjelltë me operatorët shëndetësorë. 

 

 

Ç’duhet bërë për të hyrë në konsultore? 
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Çdo njeri mund të shkojë në konsultore, pa kërkesën e mjekut,(me përjashtim të disa rasteve, si per 

tamponin vaginal dhe pap-testin). 

Aty mund të bësh një bashkëbisedim me personelin e konsultores dhe të gjesh përgjigjen e duhur për 

nevojat e tua. Nëse është e nevojshme, mund të kryesh vizita të mëtejshme. 

Është i garantuar anonimati, rezervimi dhe sekreti profesional. Gjithashtu ligji ndalon personelin të 

denoncojë rastet klandestine. 

Mund t’i drejtohesh konsultores edhe pse nuk di si funksionon, personeli i pranishëm të ndihmon të 

kuptosh të drejtat dhe detyrat e tua. 

Për të ditur ku është konsultorja më e afërt me ty shiko listën në fund të udhëzuesit. 

 

Me cilat shërbime të tjera është e lidhur konsultor ja? 

Konsultorja bashkëpunon me të gjitha shërbimet territoriale dhe spitalore 

 

 

 

ECURIA E LINDJES, SHTATZANIA DHE LINDJA 

 

Çfarë duhet të bëj nëse mendoj se jam shtatzanë ? 

Nëse mestruacionet nuk vijnë në kohën që i pret, nëse janë pakësuar ose janë ndryshe nga herët e 

tjera, mund të mendosh që pret një fëmijë. Ndonjëherë mund të ketë të tjera sinjale, si për shembull të 

vjellat në mëngjes dhe urinimi i shpeshtë. Për të patur siguri, duhet të bësh testin e shtatzanisë në 

laborator. Të gjitha gratë kanë të drejtën e tutelimit të shtatzanisë. 

 

Kujt mund ti drejtohem nëse pres një fëmijë?  

Mund të shkosh në konsultore e të paraqitësh një dokument që vërteton shtatzaninë: testin e laboratorit 

(analizën e gjakut) ose një ekografi personale ( d.m.th. me emrin dhe mbiemrin tënd). Në konsultore në 

këtë mënyrë të japin librezën e shtatzanisë. 

 

Për çfarë duhet libreza e shtatzanisë? 

Në momentin kur në konsultore tërheq librezën e shtatzanisë nis në këtë mënyrë e ashtuquajtura  ecuri 

e  lindjes. Libreza e shtatzanisë është e nevojshme për të bërë analizat periodike gjatë shtatzanisë, 

midis të cilave ekografitë. Të gjitha analizat e përfshira në librezë janë falas dhe sigurojnë tutelimin e 

shtatzanisë. Gjatë kontrolleve mbaje gjithmonë me vete librezën dhe dosjen me të gjitha analizat e 

kryera. Nëse nuk ke librezën e shtatzanisë sepse nuk ke rezidencën, mos harro që shtatzania jote është 

njësoj e tuteluar dhe ke të drejtë të bësh të gjitha analizat. 

 

Si duhet të sillem gjatë shtatzanisë? 

Gjatë shtatzanisë duhet të evitosh stresin e tepruar, të mos bësh punë të rënda, sidomos natën, të bësh 

sa më shumë pushime e të flesh më shumë. 

Kërko të kesh një mënyre të ushqyeri të shëndetshme e të shumëllojshme, me sa më shumë fruta e 

perime, të lara mirë e të freskëta, mish e peshk, të pjekura mirë dhe evito ngrënien e ushqimeve të 
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paketuara, të të skuqurave dhe ëmbëlsirave. 

Është thelbësore të pish sa më shume ujë, të mos pish duhan e pije alkolike. Mund të marrësh ilaçe 

vetëm me këshillimin e mjekut. 

Nëse jam në punë, si mund të tuteloj shtatzaninë? 

Ligji italian ( n.1204/1971) tutelon gratë që punojnë gjatë shtatzanisë. Nëse ke një kontratë të rregullt, 

ligji parashikon që: 

- Ti nuk mund të pushohesh nga puna gjatë shtatzanisë 

- Ke të drejtë të rrish në shtëpi pa humbur të drejtën e pagesës për dy muajt e fundit të 

shtatzanisë dhe për tre muajt që vijojnë pas lindjes së fëmijës (ose muaji i fundit i shtatzanisë 

dhe katër muajt e parë pas lindjes) 

-  Ti mund të marrësh para kohe lejen e lindjes, nëse kushtet e punës janë të rrezikshme për 

shëndetin tënd dhe atë të fëmijës ose në qoftë se gjatë shtatzanisë paraqiten probleme shëndeti 

për ju. 

Nëse je një punonjëse e pavarur ( private), ose ke një kotratë projekti, ke gjthashtu të drejtën e tutelimit. 

Nëse je pa punë ke të drejtën e një mbështetjeje ekonomike (shumë lekësh e derdhur për lindjen). Për 

të patur informacione ose për të respektuar të drejtat e tua, mund ti drejtohesh asistencës sociale të 

konsultores, INPS-it, sindakatave. 

Çfarë duhet të bëj nëse kam dyshime gjatë shtatzani së? 

Trupi yt që nga fillimi i shtatzanisë do të pësojë ndryshime: nëse ke dyshime ose shqetësime mos prit, 

drejtohu  mamisë së konsultores. 

 

Çfarë është diagnostikimi para-lindjes? 

 Është një seri e tërë analizash që në gjuhën mjekësore përmbledh analizën e villi-coriali, duo-test, 

amniocentesi. Flitet për analiza që kryhen në muajt e parë të shtatzanisë për anomalitë e mundshme të 

fëmijës. Nuk janë të detyrueshme, e janë gratis vetëm në disa raste. Ti nënshtrohesh këtyre analizave 

mund të shkaktojë humbjen e fëmijes në mënyrë të pavullnetshme, edhe pse rreziku është shumë i 

vogël. 

Mund të marr pjesë në kurse për përgatitjen e lindj es? 

Konsultorja organizon kurse falas për përgatitjen e lindjes dhe disa herë edhe  pas lindjes dhe mund ti 

frekuentosh edhe nëse je një emigrante pa leje të rregullt qëndrimi. Këto kurse të japin informacione që i 

përkasin lindjes nga pikëpamja e dhimbjeve të lindjes, ushqimit, dhënies gji dhe  gjithçka  i përket 

kujdesit për fëmijën. 

Ku e si mund të lind? 

Mund të zgjedhësh ku të lindësh, gratis, në siguri të plotë e duke respektuar traditën e kulturën tënde, në 
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një nga Pikat e Lindjes në Toskanë, që janë struktura spitalore të paisura me mjetet e duhura për 

lindjen. Mund të zgjidhen mënyra të ndryshme për lindjen: lindja shtrirë në krevat, lindja aktive, lindja në 

ujë dhe lindja me  anestezi (epiduriale ose me të tjera teknika për kontrollin e dhimbjeve), që të lejon të 

kontrollosh  dhimbjen duke qenë e ndërgjegjshme gjatë lindjes. Mund t’i kërkosh personelit të 

konsultores o të Pikës së Lindjes cilat janë mundësitë aktive pranë strukturës ku do shkosh. 

Gjatë lindjes mund të mbash  afër teje një person që e zgjedh ti. 

Çfarë është lindja me operacion ( çesareo)? 

Në qoftë se krijohen rrethana që pengojnë lindjen e fëmijës në mënyrë natyrale, bëhet një lindje me 

ndërhyrje kirurgjikale që kryhet në barkun e nënës. Prerja çesareo kryhet me anestezi të përgjithshme 

ose të pjesshme, duke qëndruar zgjuar.Nëse ke lindur me operacion mund të tentosh gjithashtu të 

lindësh në mënyrë natyrale nëse do të bësh fëmijë të tjerë.Në disa raste mund të evitosh prerjen 

çesareo nëpërmjet ndërhyrjeve specifike. Mamitë dhe gjinekologët e shërbimit mund t’ju shpjegojnë 

mundësitë që ju ofrohen. Një nga këto është drejtimi nga jashtë, që bëhet në raste kur fëmija është në 

pozicion podalik (me kokën lart dhe këmbët poshtë). 

Çfarë ndodh menjëherë pas lindjes në spital? 

Në disa spitale është e mundur që fëmija yt të rrijë me ty në dhomë 24 orë (rooming in), situatë kjo që 

favorizon bashkimin nënë –fëmijë dhe dhënien gji. Fëmija vizitohet nga pediatri regullisht, edhe kur rri 

pranë nënës. Para se të largohesh nga spitali mund të zgjedhësh pediatrin për fëmijën tënd. Nëse nuk 

ka komplikime mund të kthehesh në shtëpi pas 48 ose 72 orësh pas lindjes. 

Ç’duhet të bëj nëse kam dyshime kur kthehem në shtë pi pas lindjes? 

Pasi ke lindur rruga jote  vazhdon. Në konsultore do të gjesh personel të pranishëm e të kualifikuar që di 

të të mbështesë e të të  japë përgjigje të qarta e sugjerime. Kështu pra, është e rëndësishme të 

kthehesh në konsultore pas lindjes, mund të marrësh takim qysh në momentin në të cilin largohesh nga 

spitali. 

Në disa konsultore mund të kërkosh gratis një vizitë në shtëpi nga ana e mamisë. Në të gjitha 

konsultoret mund të kërkosh viziten e parë të pediatrit që duhet të bëhet brenda muajit të parë të jetës 

së fëmijës. 

Nëse ke pranë teje të tjera gra që kanë lindur para teje, mund të flasësh  e të këshillohesh  me to: 

informohu nëse në zonën tënde ka ndonjë grup ndihme për nënat që ushqejnë me gji. 

 

Ç’ të drejta kam si nënë e huaj? 

Në qoftë se je jokomunitare, nuk ke leje qëndrimi e je shtatzanë, mund të pajisesh me një leje qëndrimi 

për vete dhe bashkëshortin, të vlefshme për periudhën e shtatzanisë dhe për gjashtë muajt e parë pas 

lindjes. Me këtë leje qëndrimi, mund të regjistrohesh në shërbimin sanitar, deri në gjashtë muaj pas 

lindjes. Të gjitha gratë e huaja edhe pse posedojnë vetëm teserën STP (i huaj me qëndrim të 

përkohshëm), kanë të drejtë gjatë shtatzanisë të bëjnë gratis pranë konsultoreve, spitaleve publike dhe 
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strukturave të akredituara, analizat klinike e të laboratorit, vizitat tek specialisti, kurset e lindjes, shtrimin 

në spital dhe kurimet për sëmundje të mundshme pas lindjes. 

Nëse je komunitare ose jokomunitare me leje qëndrimi të rregullt e ke vështirësi ekonomike, mund të 

verifikosh nëpërmjet shërbimit social të komunës ose Entit Shëndëtesor Lokal nëse ke të drejtë për 

ndihmë. 

Nëse je komunitare ose jokomunitare me leje qëndrimi të Komunitetit Europian (leja e qëndrimit CE) për 

personat me leje të gjatë qëndrimi, mund ti drejtohesh shërbimeve sociale  të komunës  për të verifikuar 

nëse ke të drejtë për çekun e lindjes. 

 

Nëse je komunitare ose jokomunitare, me ose pa leje qëndrimi e jeton në kushte të vështira ekonomike, 

mund të verifikosh nëpermjet asistentes sociale të konsultores ose komunës nëse ke të drejtë për një 

ndihmë. 

 

Nëse je komunitare ose jokomunitare me leje qëndrimi të Komunitetit Europian ( leje qëndrimi CE) për 

personat me leje të gjatë qëndrimi, mund t’i drejtohesh Zyrës së Mardhënieve me Publikun (URP) të 

komunës për të verifikuar nëse ke të drejtë për të pasur çekun e lindjes, të nënave  që nuk punojnë. 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCA PAS LINDJES DHE AJO PEDIATRIKE 

 

Është më mirë të ushqesh fëmijën me gji? 

Qumështi i nënës është ushqimi më i mirë për fëmijën, bën mirë për shëndetin e fëmijës, për rritjen dhe 

zhvillimin e tij. Dhënia e gjirit forcon raportin nënë-foshnjë. Dhënia e gjirit i bën mirë edhe shëndetit të 

nënës. Mund të ushqesh fëmijën me gji edhe nëse ke lindur me operacion. Ushqimi i fëmijës eskluzivisht 

me qumësht gjiri është forma më e mirë e të ushqyerit në gjashtë muajt e parë. Në vazhdim mund ti 

japësh ushqime shtesë, por deri sa të jetë e mundur vazhdo të ushqesh fëmijën me qumesht gjiri. Nëse ke 

probleme ose dyshime ose do të këshillohesh shko në konsultore ku do të gjesh mbështetjen për të cilën 

ke nevojë. 

 

Kur duhet t’i jap gji? 

Nëse mundesh lëre fëmijën të pijë gji në bazë të kërkesave të tij, sepse kjo të garanton sigurinë që fëmija 

merr sasinë e duhur të qumështit. Gjithashtu dhënia e gjirit stimulon prodhimin e qumështit. 

 

Për ç’kurime ka të drejtë fëmija? 

Fëmija yt ka të drejtë të ketë një pediatër, edhe nëse je e regjistruar në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar 

(SSN), edhe nëse ke një librezë shëndetësore STP, i huaj përkohësisht i pranishëm. Deri në moshën 6 

vjeç, fëmija yt ka gjithashtu të drejtë të kryejë vizitat e specializuara, analizat e laboratorit e të tjera analiza 



 7

falas nëse të ardhurat bruto familjare - d.m.th të ardhurat e familjes përfshirë dhe kontributet- nuk kalojnë 

shifrën e paracaktuar nga ligji. Nëse do informacione shtesë drejtohu në zyrën e faturave të AUSL, Sektori 

Shëndetësor Lokal. 

 

Përse duhet të zgjedh një pediatër? 

Sepse pediatri ndjek fëmijen tënd gratis që nga momenti i lindjes e gjatë gjithë rritjes, me kontrolle 

periodike. Të gjithë fëmijët në moshë nga 0 deri 14 vjeç kanë të drejtën e asistencës pediatrike, mund të 

zgjedhësh pediatrin pas lindjes para se të largohesh nga spitali. 

 

Si mund ta zgjedh pediatrin? 

Në qoftë se ke leje të rregullt qëndrimi, për të zgjedhur pediatrin, njëri nga të dy prindërit duhet të drejtohet 

në Entin Shëndetësor Lokal (AUSL) që i përket, me një dokument identiteti e librezën shëndetësore e të 

autovërtetojë të dhënat e fëmijës. Në momentin e zgjedhjes së pediatrit, fëmija regjistrohet automatikisht 

në SSN dhe i jepet një kod shëndetësor personal, ku shënohet edhe pediatri që është zgjedhur. Prindërit 

mund të zgjedhin mjekun që preferojnë, midis mjekëve të tjerë të pranishëm në listën e entit (AUSL) 

referues. 

Nëse nuk ke leje të rregullt qëndrimi, nuk mund të zgjedhësh një pediatër referues, megjithatë  fëmija yt ka 

të drejtë për kurimet në çdo ambulator dhe të vizitohet gratis nga çdo pediatër duke marrë takim. 

 

Kur mund të kontaktoj pediatrin? 

Pediatri viziton fëmijët në studion e tij për 5 ditë gjatë javës, domethenë nga e hëna në të premte. Nëse 

fëmija yt -i  regjistruar në SSN - është i sëmurë e nuk mund të lëvizë nga shtëpia, e nëse ke zgjedhur 

pediatrin  mund të kërkosh një vizitë në shtëpi. Do të jetë vlerësojë vetë pediatri nëse vizita është e 

domosdoshme. Duhet të kërkosh vizitën pediatrike në shtëpi brenda orës 10 të paradites në mënyrë që 

pediatri të vijë në harkun ditor. Nëse kërkon vizitën pas orës 10 të paradites pediatri do të vijë brenda orës 

12 të ditës tjetër. Të shtunave dhe ditët para festave pediatrin mund ta kontaktosh nëpërmjet telefonit nga 

ora 8.00-10.00 të paradites. Pas orës 10, në ditët para festave, të dielave dhe në ditë festash mund të 

drejtoheni tek mjeku roje. Në çdo rast pediatri i përgjigjet kërkesave urgjente  në kohën më të shkurtër të 

mundshme.  

 

Cili  është roli i pediatrit për shëndetin e fëmijë s tim? 

Pediatri përkujdeset për shëndetin e fëmijës tënd,  zbulon (diagnostikon) e  kuron (trajton) sëmundjet por 

edhe  parandalon. Për këtë arsye ekzistojnë të ashtuquajturat “ bilançe  të shëndetit”, pra vizita komplete 

që përmbledhin vizitën normale dhe disa analiza parandaluese( screening). “Bilançet  e shëndetit” janë 

vizita të programuara me afate të caktuara: pediatri do të njoftojë prindërit e fëmijëve që kuron. 

 

Cilat jane vaksinat p ër fëmij ën tim? 

Vaksinimi këshillohet  për të ruajtur shëndetin e fëmijës dhe të komunitetit. Në Toskanë ekziston një 

kalendar rajonal për vaksinimin e të gjithë fëmijëve. Vaksinat janë falas dhe për emigrantët pa leje të 

rregullt qëndrimi. Mund t’i drejtohesh konsultores ose Qendrës së Shëndetit të rajonit për më shumë 

informacion. 
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NDËRPRERJA E VULLNETSHME E SHTATZANISË (IVG) 

 

Ç’duhet të bëj nëse kuptoj që pres një fëmijë dhe k am dyshime për vazhdimin e shtatzanisë? 

 

Mund të shkosh në konsultore ku do të gjesh personel që mund të dëgjojë dhe të të ndihmojë në zgjedhjen 

tënde. Nëse vendimi yt të ndërpresësh shtatzaninë është i lidhur me motive ekonomike, familjare, sociale 

ose psikologjike, të të ndihmojnë për të kuptuar nëse shërbimet shoqërore mund të të  ndihmojnë, 

ekonomikisht për  të mbajtur e rritur fëmijën tënd. 

Sidoqoftë, nëse nuk mund ta mbaj fëmijën, është e m undur të dështoj në Itali? 

Ligji italian (L.194/1978) të jep mundësinë të ndërpresësh shtatzaninë brenda 12 javësh e 5 ditësh të 

shtatzanisë, në anonimat të plotë dhe pa qenë i nevojshëm miratimi i partnerit. Aborti mund të bëhet në 

struktura shëndetësore publike ose të konvencionuara. Konsultorja garanton asistencë edhe për gratë që 

nuk janë të pajisura me leje të rregullt qëndrimi. 

Pas 90 ditësh të shtatzanisë është e mundur ndërprerja e saj vetëm për motive terapie, d.m.th kur 

vazhdimi i shtatzanisë ve në rrezik shëndetin psiko-fizik të nënës. Aborti ilegal dhe klandestin, i kryer edhe 

nëpërmjet pirjes së ilaçeve dhe substancave të tjera, mund të mos jetë efikas dhe i rrezikshëm për  

shëndetin dhe jetën e gruas. 

Mund t ë kryej nd ërprerjen e vullnetshme t ë shtatzanise( IVG) n ëse jam e mitur? 

Nëse të dy prindërit e tu jane të informuar, është i mjaftueshëm autorizimi i tyre.Nëse prindërit e tu nuk 

janë të pranishëm ose nuk dëshiron ti informosh, drejtohu në konsultore ku asistentja sociale do të 

ndihmojë për të gjetur rrugën më të mirë duke respektuar vendimin tënd. 

Ç’ duhet të bëj për ndërprerjen e shtatzanisë (IVG) ? 

Pasi të keni kryer një test shtatzanie në laborator, mund të drejtoheni në konsultore, të bëni një vizitë e të 

verifikoni sa javëshe është shtatzania. Pasi keni vlerësuar arsyet e zgjedhjes tënde, alternativat e 

mundshme dhe mënyrat e kontraceptiveve që mund të përdoren në të ardhmen, të lëshohet një dokument 

për të kryer IVG, duke paraqitur një dokument të vlefshëm. Kjo gjë bën të mundur ndërhyrjen pranë një 

strukture spitalore duke filluar nga dita e shtatë pas lëshimit të çertifikatës. Nërhyrja mund te kryhet o në 

rrugë kirurgjikale ose në rrugë farmakologjike (kokrra, pillola RU 486): me ndihmën e mjekëve të spitalit 

mund të kërkosh kush është mënyra më e përshtatshme për ty. Ndërhyrja bëhet duke respektuar në 

mënyrë të plotë privacy –në tënde. Pas gati një muaji nga ndërhyrja është e rëndësishme të kthehesh në 
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konsultore për vizitën e kontrollit. 

 Ç’rreziqe paraqet IVG për shtatzanitë e ardhshme?  

Të kryesh një abort nuk pengon të kesh fëmijë në të ardhmen, por aborti nuk duhet konsideruar si metodë 

kontraceptive, sepse  i përsëritur mund të ndikojë negativisht në shëndetin fizik e psiqik të gruas. 

 

Ç’duhet të bej nëse nuk e mbaj dot fëmijën, por nuk  dua të abortoj? 

Sipas ligjit italian (L.127/1997) mund të lindësh në spital pa deklaruar emrin tënd e mundesh të mos e 

njohësh fëmijën tënd pa rrezikuar të jesh e regjistruar nga autoritetet. Fëmija i jepet një familjeje në 

adoptim, e cila në kohë sa me të shkurtër fillon e përkujdeset për të. Megjithatë ke në dispozicion 10 ditë 

kohë për të njohur fëmijën tënd në rast që ndërron mëndje e vendos që ta mbash. 

 

 

 

KONTRACEPTIMI (KUNDËRFEKONDIMI)  

 

Si mund të shmang nj ë shtatzani t ë padëshiruar? 

Përdorimi në mënyrë të rregullt i kontraceptivëve të lejon të evitosh shtatzanitë e padëshirueshme dhe në 

këtë mënyrë të vendosësh kur të bësh fëmijë. Eksistojnë mënyra të ndryshme që kanë efekt vetëm në 

periudhën që i merr në mënyrë korrekte dhe nuk kane efekte negative mbi pjellorinë e ardhshme. 

 

Ç’lloj kontraceptivësh janë të disponueshëm në Ital i? 

Prezervativi 

Kontraceptivi hormonal 

Spirale (kontraceptivi IUD) 

Mënyra natyrale 

 

Ç’ është prezervativi dhe si p ërdoret? 

Flitet për një mënyrë kontraceptive penguese dhe është në formën e një këllëfi të hollë gome natyrale, 

brenda të cilit futet organi mashkullor para se të kryejë një raport seksual për të shmangur që sperma që 

del në fazën e derdhjes të arrijë në vaginë. Preservativi është posaçërisht i këshillueshëm për personat që 

kanë raporte të rastit dhe nuk kanë mardhënie të qëndrueshme. Preservativi është e vetmja metodë 

kontraceptive që mbron nga sëmundjet seksualisht të trasmetueshme, midis të cilave l’AIDS, epatiti, sifiliti , 

gonorrea. Përdorimi i prezervativit redukton në 90 % mundësinë e një shtatzanie. Është e rëndësishme të 

blihen prezervativët që kanë kontrollin e cilësisë, duke qenë të vëmendshëm për datën e skadencës dhe 

mënyrën e mbajtjes së tyre: evito të lesh paketën e prezervativit në temperatura të larta. 

 

Ç’është kontraceptivi hormonal? 

Bëhet fjalë për një mënyrë kontraceptive të përbërë nga doza të vogla hormonesh që nuk lejojnë 

ovulacionin. Duhet ti pish në mënyrë të vazhdueshme dhe nëse përdoren në mënyrë korrekte reduktojnë 

në 99,9% mundësinë e një shtatzanie. 
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Bëjnë pjesë në këtë grup: 

-kokrrat (pillola) që pihen  çdo ditë. Mund të informohesh pranë konsultores si merret kjo kokërr. Çdo lloj 

kokrre përmban udhësuesin e saj të përdorimit. Ekziston një lloj kokrre që mund të merret edhe gjatë 

dhënies gji fëmijës pa patur efekte negative mbi prodhimin e qumështit të fëmijës. Pjesa më e madhe e 

kokrrave blihen me pagesë, po ka dhe disa tipe që merren falas. 

- leukoplasti (cerottto) që ngjitet në lëkurë  dhe ndërrohet një herë në javë 

- unaza, që vendoset në brendësi të vaginës dhe ndërrohet një herë në muaj. 

Për të marrë në farmaci llojet e ndryshme të kontraceptivëve hormonalë është e nevojshme receta e 

mjekut që mund ta kërkosh në konsultore ose tek mjeku i familjes falas. 

 

 

Ç’është spiralja (IUD) dhe si përdoret? 

Spiralja është një mjet plastik që vendoset në mitër nga gjinekologu. Reagon duke irrituar mukozen e 

mitrës, në mënyrë që të pengojë realizimin e kushteve që realizojnë shtatzaninë. Nuk është e 

këshillueshme për ato gra që nuk kanë lindur akoma dhe nuk mbron nga sëmundjet seksualisht të 

trasmetueshme. Spiralja mund të durojë nga 3 deri në 5 vjet dhe redukton në 98 % mundësinë e një 

shtatzanie. Për ta vendosur, hequr ose kontrolluar spiralen në mënyrë periodike është e nevojshme të 

drejtoheni në konsultore. 

 

 

 Ç‘janë metodat kontraceptive natyrale? 

Metodat kontraceptive natyrale bazohen mbi moskryerjen e mardhënieve seksuale gjatë periudhës së 

ovulacionit të çdo cikli mestrual, pra në ditët afër ovulacionit. Mund të llogaritësh kush është periudha jote 

pjellore në disa mënyra: pyet në konsultore. Por jo gjithmonë kjo metodë është e besueshme edhe pse 

cikli i grave është i ndryshueshëm. Për këtë arsye metodat natyrale kane efikasitet të ulët si kontraceptivë. 

 

Edhe ndërprerja e raportit  seksual para “prishjes”  është një metodë kontraceptive? 

Ndërpreja e mardhënies para “prishjes”, domethënë nxjerrja e organit mashkullor nga vagina para 

derdhjes, nuk është e sigurt si metodë kontraceptive, sepse në vetë lëngjet e lubrifikimit që prodhon 

mashkulli në fillim të mardhënies, mund të ketë spermatozoidë të vlefshëm për fekondimin. 

 

Nëse kam patur mardhënie seksuale me rrezik për shtat zaninë, ç’duhet të bëj?  

Duhet të drejtohesh në konsultore (ose në urgjencë, ose tek mjeku i familjes) sa më shpejt të jetë e 

mundur për një këshillim dhe për një recetë të mundshme për kontraceptivin e urgjencës. 

Ka dy mënyra: 

 Kokrra e ditës së pasme (me përmbajtje hormonale) duhet të merret sa më shpejt të jetë e mundur, 

maksimumi brenda 72 orëve nga mardhënia me rrezik, në 3% të rasteve nuk ka rezultat, mund tu jepet 

recetë dhe vajzave nën 18 vjeç pa informuar prindërit. 

Spiralja duhet të vendoset brenda 5 ditëve nga raporti seksual. 
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PARANDALIMI ONKOLOGJIK 

 

Rajoni i Toskanës parashikon 3 programe kontrolli g ratis:  

 

1. për tumorin e qafës së mitrës, kryhet një analizë që quhet pap-test 

2. për tumorin e gjirit, kryhet një analizë që quhet mammografia 

3. për tumorin e zorrës së trashë, që bëhet me kërkimin e gjakut të fshehur në feçe dhe është e 

parashikur si për gratë dhe për burrat që janë nga 50-70 vjeç. 

Nëse je rezident do të marrësh direkt shtëpi një ftesë me takimin e paracaktuar për të kryer këto analiza. 

Mund të spostosh datën e analizës duke telefonuar në numrin që do të gjesh në ftesë. Nëse nuk ke 

marrë këtë letër-ftesë edhe pse ke mbushur moshën e këshillueshme për të kryer kontrollin, mund të 

drejtohesh në konsultore ose të telefonosh direkt në numrin e gjelbër 800556060. 

 

Ç’është kontrolli “screening”? 

Kontrolli onkologjik (i tumoreve) është një hetim i popullsisë në formë i oferuar gratis nga sistemi sanitar 

nëpërmjet analizave diagnostikuese; qëllimi është zbulimi në mënyrë të parakohshme i atyre ndryshimeve që 

munden me kalimin e kohës, nëse nuk janë të njohura e të kuruara, të sjellin shfaqjen e një tumori. 

 

Cilat gra janë të ftuara të kryejnë këto analiza? 

Pap-test.  SSN Shërbimi shëndetësor shtetëror fton të gjitha gratë italiane dhe të huaja me leje të rregullt 

qëndrimi në Itali, të moshës përfshirë nga 25 deri 64 vjeç të kryejnë falas pap-test-in. Pas analizës, në qoftë 

se përgjigja është negative, të ftojnë ta përsëritësh analizën në çdo 3 vjet. 

Mammografia . SSN, fton të gjitha gratë italiane dhe të huaja rregullisht të pranishme në Itali, të moshës  nga 

50 deri 69 vjeç të kryejnë në çdo 2 vjet mammografinë. 

 

Ç’është ky egzaminim? 

Pap-testi. Është një analizë e thjeshtë dhe pa dhimbje, që kryhet në vaginën e gruas nëpërmjet një furçe dhe 

një istrumenti të vogël në formë shpatulle. Infermierja merr një sasi të vogël materiali nga qafa e mitrës, e 

vendos mbi një qelq dhe e nis në laborator për ekzaminim. 

Mammografia.  Është  një radiografi e gjirit  nëpërmjet rrezeve X shumë të ulëta dhe absolutisht të 

padëmshme për shëndetin. Është  një analizë e thjeshtë dhe e shpejtë, duhet maksimumi gjysëm ore. 

 

 

Nëse më thërrasin, ç’do të thotë? 

Pap-test.  Në qoftë se testi paraqet ndryshime ndërmarrja shëndetësore lokale (AUSL) të rifton për të kryer 

një tjetër analizë më  të hollësishme (Kolposkopia) 

Mammografia.  Mund të të riftojnë, sepse radiografia sugjeron që janë të nevojshme analiza të tjera. 

Nganjëherë është e mjaftueshme vetëm të përsëritet mammografia, e nganjëherë e nevojshme  të bëhet një 

ekografi ose marrja e një materiali ( biopsia ose gjilpëra e “aspiruar”) Megjithatë në se të riftojnë nuk duhet të 

alarmohesh, sepse nuk do të thotë që patjetër flitet për tumor: në fakt analizat e mëtejshme mund të 
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përjashtojnë dyshimet e fillimit. 

 

 

Kjo lloj analize mund të parandalojë tumorin? 

Pap-test. Kryerja e  pap-testi-it në mënyrë të rregullt  është mënyra më e mirë për të dalluar në kohë 

ndryshimet në qafën e mitrës. Në rastin më të mirë të dallosh e të trajtosh në kohë këto ndryshime do të thotë 

të parandalosh zhvillimin e tumorit. 

Mammografia.  Kryerja rregullisht e mammografisë, është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar në kohë 

ndryshimet në gjoks. Gjithashtu është e rëndësishme vëzhgimi dhe vetëprekja e gjirit : bëj kujdes nëse vëren 

forcime, kokrra, ndryshim të lëkurës së gjoksit ose derdhje lëngjesh nga koka e gjirit, dhimbje. 

Komuniko menjëherë anomalitë mjekut tënd ose në konsultore. 

Nëse në familjen tënde ka patur raste të tumorit të gjirit, është më mirë për ty të kryesh mammografinë para 

kohe. 

 

  

 

Ç’është menopausa dhe ç’farë duhet të bëj kur shfaq et? 

Menopausa (ndërprerja e mestruacioneve) nuk është një sëmundje, por përfaqëson një moment fiziologjik, 

absolutisht normal që tek gruaja shënon fundin e moshës pjellore. Në fakt pasoja më e dukshme është 

ndërprerja e mestruacioneve. Në pjesën më të madhe të rasteve menopausa shfaqet rreth moshës 50 vjeç, 

por mosha mesatare luhatet nga 45 deri në 53 vjeç. Është një moment ndryshimi, pra është e rëndësishme të 

merresh me mirëqënien fizike e psikike. Kur hyn në këtë fazë duhet të jesh shume e kujdesshme për 

mënyrën e të ushqyerit dhe të aktivitetit fizik, për të parandaluar rrezikun shumë të pranishëm në menopauzë 

siç është thyerja e kockave, që shkaktohet nga pakësimi i kalçiumit në gjak     (osteoporozi), sëmundjet e 

enëve të gjakut (të lidhura me qarkullimin dhe enët e gjakut) dhe tumoret e gjirit. Mbaj gjithashtu nën kontroll 

kushtet e tua të shëndetit, drejtohu në konsultore ose te mjeku i familjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shërbimi Shëndetësor në Itali: për të ditur më shum ë 
 

Shërbimi Shëndetësor 
Kombëtar 

Shërbimi Shëndetësor Kombëtar është tërësia e strukturave që mbrojnë 
shëndetin e njerëzve, ku mund të gjesh asistencë e kura. 

AUSL→ 
Ndërmarrja 
Shëndetësore 
Rajonale 

Ndërmarrja Shëndetësore Rajonale organizon dhe drejton ndërhyrjet 
shëndetësore në territore të ndryshme të krahinës, lidhur me ndërhyrjet dhe 
parandalimin, të diagnozave dhe terapive.   

Libreza shëndetësore Nëse je një grua e huaj dhe nuk ke leje të rregullt qëndrimi, mundesh gjithsesi të 
kesh asistencë shëndetësore, duke kërkuar librezën STP. Mund të kërkosh 



 13

STP→ 

I huaj përkohësisht i 
pranishëm 

librezën STP tek AUSL më afër teje ose drejtohu në një konsultore familjare. 
Libreza STP është e vlefshme për 6 muaj, dhe përsëritet në vendin në të cilin 
është lëshuar herën e parë, gjithashtu është e vlefshme në gjithë territorin 
kombëtar. Nuk ke asnjë rrezik të shkosh në një strukturë publike shëndetësore : 
nuk do të jesh e denoncuar tek autoritetet e  policisë. 

PIKAT E LINDJES Pikat e lindjes janë struktura spitalore që kujdesen për ty në momentin e lindjes, 
duke garantuar gjithë sigurinë. Në Toskanë ka 34 Pika Lindjeje. 

Për t’u regjistruar në SSN 

Je e huaj, extra-
komunitare me leje të 
rregullt qëndrimi ose 
kartë qëndrimi?   

 
Paraqitu në ndërmarrjen shëndetësore me këto dokumenta: 
1. Kopjen e Pds ( autocertifikatë për arsyen e qëndrimit në rast të PSE) 
2. Dokument identiteti 
3. Kodin fiskal( autoçertifikatë) 
4. Rezidencën (autoçertifikatë) ose deklarimin e banesës ku jeton 
5.Regjistrimin në zyrën e punës (nëse je i papunë) 
 

Je e huaj komunitare   

( bën pjesë ne BE) 

 
Paraqitu në Ndërmarrjen Shëndetësore me këto dokumenta 
1.Autoçertifikatë me të dhënat personale 
2. Çertifikatën e rezidencës ose autoçertifikatë nga e cila rezulton që jeton në 
territorin e AUSL 
3.Kontratën e punës (nëse je punonjës i varur ) ose regjistrimin në Dhomën e 
Tregëtisë (nëse je punonjës  i pavarur ) ose regjistrimin në Zyrën e Punës 
nëse je i papunë (ose ke humbur punën) ose je titullar i një prej këtyre 
formularëve të lëshuar nga vendi i cili vjen : E106, E109, E121, E 120 
4. Çertifikatën familjare nëse je në ngarkim të një qytetari italian ose në 
ngarkim të një qytetari komunitar që punon i pavarur. 
5.Kodin fiskal  

Je e huaj, por nuk  je 
konform rregullave te 
hyrjes e të qëndrimit 

Ke gjithashtu të drejtë për shërbimet e SSN. Në kuadrin e kësaj asistence 
janë të garanturara në mënyrë të veçantë tutelimi i shtatzanisë dhe i fëmijës. 
Për të patur të drejtën e këtyre shërbimeve kërko librezën STP. 
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STRUKTURA CENTRALI URP N° JESHIL ADRESA WEB 
NDERMARRJE USL 

 
ASL1 Massa e Carrara  
 

0585/6571 
0585 657547 
0585 657733 
0585 657573 

800 565 509 www.usl1.toscana.it  

 
USL2 Lucca 
 

0583.9701 
0583.6691 
0583.7290 

0583 970712/970079 800 869143 www.usl2.toscana.it  

USL3 Pistoia 0573 3521 0573 352774/8  
800 861213 

www.usl3.toscana.it  

USL4 Prato 0574 4341 0574 435052 800 017835 www.usl4.toscana.it  

AUSL5 Pisa 050 954111 050 - 954296 800 221290 www.usl5.toscana.it  

AUSL6 Livorno 0586 233111 0586 223741 800 016009 www.usl6.toscana.it  

AUSL 7 Siena 0577 58111 0577 536047 0577 382344 www.usl7.toscana.it  

AUSL 8 Arezzo 0575 2541/51 0575 254161 0575 254000 www.usl8.toscana.it  

 

AUSL 9 Grosseto 0564 485111 0564 485955/880 800 320651 www.usl9.grosseto.it  

AUSL 10 Firenze 055 27581 
055 39111 840003003 840003003 www.asf.toscana.it  

 

AUSL 11 Empoli 0571/7051 0571/7051 800833302 www.usl11.toscana.it  

AUSL 12 Viareggio  
0584/6051 

0584.6055287 
0584.6055288 
0584.6059421 

 
800.297211  

 
 

www.usl12.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
Pisana ( Pisa 
Hospital) 

050 993893/91 050 993892 800015877 www.ao-pisa.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
senese ( Siena 
Hospital) 

0577 585111 0577 585518 0577 585689 www.ao-siena.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
di Careggi (Careggi 
Hospital) 

 
055 794111 

 

 
055 7947790 

 

 
 

 
www.aou-careggi.toscana.it  
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Azienda ospedaliera 
Meyer (Meyer 
children’s hospital) 

 
055 56621 

 
055 5662332 

 
 
 
 

www.meyer.it  

 


