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Zhvillimi i një "plani të kujdesit personal" është thelbësor për 
të siguruar që çdo gruaje t'i ofrohet kujdes i personalizuar sipas 
nevojave të saj dhe të foshnjës dhe familjes së saj. Better Births 
ka thënë se "çdo grua është e ndryshme dhe ajo do të fillojë 
udhëtimin e saj të shtatzënisë nga një vend tjetër". Katër plane 
të kujdesit personal janë bashkë-zhvilluar nga sistemi lokal i 
maternitetit të NW London dhe përdoruesit e shërbimit në bazë 
planesh paraekzistuese nga burime të besuara si Tommy's, 
NCT dhe NHS Choices dhe të miratuara nga njësitë tona të 
maternitetit në North Central Londër.

Këto katër plane ju shoqërojnë që nga periudha e shtatzënisë 
e deri në javët e para pas lindjes:

• Shëndeti dhe mirëqenia në shtatzëni
• Preferencat e personalizuara të lindjes
• Pas lindjes së foshnjës
• Reflektime të lindjes



Përdorimi i planit të personalizuar të kujdesit 
dhe mbështetjes
Planet e kujdesit personal ju ndihmojnë të eksploroni, kuptoni 
dhe zgjidhni preferencat tuaja individuale për shtatzëninë, 
lindjen dhe prindërimin e hershëm.

Mamia dhe/ose mjeku juaj mund t'ju ndihmojë të plotësoni ose 
përshtatni planet tuaja të kujdesit personal në çdo moment, dhe 
ju nxisim që t'i informoni për planin tuaj gjatë gjithë shtatzënisë.

Është e rëndësishme të kujtoni se një plan është pikërisht 
ky dhe kushtet mund të rishikohen dhe ndryshohen sipas 
nevojave tuaja dhe të foshnjës suaj për t'u siguruar që kujdesi 
është gjithmonë cilësor dhe i sigurt.

Ju mund ta ruani planin tuaj të kujdesit personal bashkë 
me shënimet tuaja të paslindjes dhe t'ia shprehni ato stafit 
përkatës sipas dëshirës.

Të dhënat tuaja personale
Të gjitha të dhënat tuaja personale do të jenë në këtë librezë 
dhe nuk do t'i përcillen askujt, përveçse kur e vendosni ju.





Rreth meje
Vendosni emrin, datën e lindjes, njësinë e maternitetit 
të zgjedhur dhe emrin e mamisë.

Caktoni datën e lindjes

Emri i njësisë sime të maternitetit

Vendi i synuar i lindjes (shtëpi, njësia e drejtuar nga mamia 
ose nga një obstetër)

Emri i stafit

Mamia e caktuar

Të dhënat e kontaktit të mamisë/stafit

Obstetri/mamia konsulente e caktuar

Problemet/alergjitë e njohura mjekësore 
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Shëndeti dhe mirëqenia gjatë shtatzënisë
Të gjitha këto pyetje kanë të bëjnë me informacionin e gjetur në faqen 
e internetit "Mum & Baby".

Ju lutemi lexoni përmbajtjen dhe eksploroni lidhjet e internetit përpara 
se të përfundoni.

Këto pyetje mund të plotësohen njëherazi ose në vazhdim e sipër 
pas diskutimeve me ofruesin e kujdesit.

Nëse dëshironi, mund t'ia tregoni këtë mamisë suaj në çdo fazë 
të shtatzënisë

Shëndeti dhe mirëqenia fizike
1.  Kam problem shëndetësor afatgjatë që mund të ndikojë në 

shtatzëninë dhe ushqyerjen me gji. Kam:

 q Diabet
 q Epilepsi
 q Probleme të shëndetit mendor
 q Tension të lartë
 q Astmë
 q Hipo/hipertiroidizëm
 q Tjetër 
 q Asnjë

  Ka shumë probleme që mund ose nuk mund të kenë ndikim në 
shtatzëninë tuaj. Pyesni mjekun tuaj të familjes, doktorin ose maminë 
për çdo problem që keni ose mund të keni pasur në të kaluarën.
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2.  Problemet me ujin e hollë dhe të trashë janë të zakonshme dhe 
mund të përkeqësohen gjatë shtatzënisë. Mbështetja është e 
disponueshme. Ju lutemi diskutoni me mjekun tuaj të familjes, maminë 
ose doktorin nëse përjetoni ndonjë nga shqetësime e mëposhtme:

 q Rrjedhje e urinës
 q Probleme me mbajtjen e gazrave
 q Jo në gjendje për të kontrolluar ujin e trashë ( jashtëqitjen)
 q Gjakderdhje nga organi i jashtëqitjes
 q Dhimbje ose gjakderdhje gjatë ose pas marrëdhënies seksuale
 q E prekur nga gjymtimi i organit gjenital femëror

3.   Rekomandohet që të diskutoni problemet para-ekzistuese 
shëndetësore dhe/ose kërkesat e veçanta me mjekun tuaj të 
familjes, maminë ose doktorin përpara se të mbeteni shtatzënë 
ose në fillim të shtatzënisë. Planifikimi i mjekimit duhet të përfshijë 
edhe marrjen në konsideratë të ushqyerjes me gji. 

 Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q E kam diskutuar problemin tim paraekzistuese mjekësor me 
stafin e paslindjes 

 q Kërkoj mbështetje të mëtejshme për problemet e mia mjekësore 
ose nevojat e veçanta

 q Jam e vetëdijshme se në rrethana të caktuara mamia ose 
eksperti i kujdesit shëndetësor mund të ketë nevojë të 
komunikojë me mjekun tim të familjes ose vizitoren e shëndetit

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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4.  Jam duke marrë medikamentet dhe/ose suplementet e mëposhtme. 
Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam në dijeni të rekomandimeve dhe këtë e kam diskutuar 
me mjekun, doktorin ose maminë time

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

  Rekomandohet që të gjitha gratë shtatzëna të marrin suplemente 
të acidit folik para ngjizjes dhe deri në javën e 12-të të shtatzënisë.

  Gjithashtu rekomandohet që gratë shtatzëna të marrin vitaminën 
D gjatë gjithë shtatzënisë.

  Çdo mjekim tjetër duhet të diskutohet dhe rishikohet me stafin 
e paslindjes

5. Kam kërkesa të tjera. Këto janë:

 q Do të më duhet përkthyes gjatë vizitave të mia
 q Kam alergji dhe/ose kërkesa të veçanta dietike
 q Ndjek fenë dhe zakone fetare që do të doja t'i praktikoja
 q Unë/partneri im kemi nevoja shtesë
 q Jam përfshirë në të shkuarën dhe aktualisht në programin 

e kujdesit social
 q Do të doja të flisja me maminë privatisht për diçka tjetër

Nëse keni ndonjë kërkesë të veçantë, ju lutemi vëreni në dijeni stafin 
e paslindjes sa më shpejt që të jetë e mundur.

Përdorimi i shërbimeve të përkthimit ndryshon në varësi të politikës 
lokale dhe disponueshmërisë. Ju lutem diskutojeni me maminë tuaj.
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Mënyra e jetesës dhe mirëqenia
6.  Rekomandohet të shmangni disa ushqime gjatë shtatzënisë, 

pasi ato mund të jenë të dëmshme për ju dhe foshnjën gjatë 
shtatzënisë. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme se cilat ushqime duhet të shmang gjatë 
shtatzënisë

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Për informacione më të fundit mbi këshilla se cilat ushqime duhet 
të shmangni, ju lutemi vizitoni faqen e internetit "Mum & Baby".

7.  Rekomandohet që gjatë shtatzënisë të përpiqeni të mbani 
një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Zgjidhni deklaratën 
që ju përshtatet:

 q Unë jam e vetëdijshme për nevojat e mia ushqyese gjatë 
shtatzënisë

 q Ndodhem në rrethana specifike që ndikojnë në kërkesat e 
mia dietike dhe do të doja udhëzime nga stafi i paslindjes

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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8.  Për shumicën e grave, gjatë shtatzënisë rekomandohen ushtrime 
të rregullta të lehta deri në ato mesatare. Zgjidhni deklaratën që 
ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme për rekomandimet lidhur me ushtrimet
 q Unë kam një problem që ndikon në aftësinë time për të bërë 

ushtrime dhe do të doja udhëzime nga stafi i paslindjes
 q Nuk jam e sigurt – Doja të dija më shumë

9.  Për shëndetin dhe mirëqenien tuaj dhe foshnjës suaj, ju këshillojmë 
të mos pini duhan, alkool ose droga rekreative gjatë shtatzënisë. 
Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam në dijeni të këshillave rreth përdorimit të alkoolit, duhanit/
produkteve të nikotinës dhe drogave rekreative/ilegale

 q Jam e vetëdijshme se pirja e duhanit rrit shanset për abort 
spontan dhe rrezikun e lindjes së parakohshme, nën peshë  
ose pa jetë

 q Jam e vetëdijshme që të gjitha grave shtatzëna u ofrohet 
ekzaminimi i monoksidit të karbonit, duke lënë takim, dhe 
përsëri në javën e 36-të të shtatzënisë dhe ndihmë për lënien  
e duhanit për ata që e pinë

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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Shëndeti emocional dhe mirëqenia
Pritja e një fëmije mund të jetë një moment i gëzueshëm dhe 
emocionues, megjithatë është gjithashtu e zakonshme që gratë 
shtatzëna të përjetojnë ankth, depresion ose shqetësime emocionale.

10.  Kam një problem afatgjatë të shëndetit mendor që mund të ndikojë 
në shtatzëni. Kam:

 q Ankth
 q Depresion
 q Çrregullime të të ngrënit
 q Çrregullime të stresit post-traumatik
 q Çrregullime të personalitetit
 q Çrregullime emocionale bipolare (të njohura gjithashtu si 

depresioni maniak ose mani)
 q Çrregullime skizo-emocionale
 q Skizofreni ose ndonjë sëmundje tjetër psikotike
 q Psikozë pas lindjes
 q Çdo problem tjetër të shëndetit mendor për të cilin jeni vizituar 

nga një psikiatër ose ekspert tjetër i shëndetit mendor

Nëse keni ndonjë nga këto shqetësime, duhet të flisni me maminë ose 
mjekun tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, pasi mund të keni nevojë 
për mbështetje nga personeli i shëndetit mendor para dhe pas lindjes.
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11. Kështu ndihem për momentin.

  Shkruani çdo shqetësim ose merak që keni dhe bisedoni me miqtë, 
familjen, maminë. Mjeku i familjes ose doktori.

12.  Njohja me fëmijën tuaj gjatë shtatzënisë ndihmon në forcimin e 
marrëdhënieve të forta prindërore, dhe gjithashtu në mirëqenien 
tuaj emocionale. Mund të veproni si më poshtë:

 q Flisni, këndoni ose dëgjoni muzikë me foshnjën tuaj gjatë 
shtatzënisë

 q Bëjini masazh të butë barkut
 q Shkruani një ditar
 q Bëni joga gjatë shtatzënisë dhe/ose aktivitete përgatitëse para 

lindjes
 q Përdorni një aplikacion për të gjurmuar rritjen dhe zhvillimin e 

foshnjës suaj
 q Lexoni udhëzimet e UNICEF-it "Building a happy baby" (Për një 

foshnjë të lumtur)
 q Mendoni për foshnjën tuaj
 q Vini re lëvizjen e foshnjës

Duke bërë rregullisht këto veprime të thjeshta dihet se kjo çliron 
një hormon të quajtur oksitocinë, hormon që mund të ndihmojë në 
zhvillimin e trurit të foshnjës dhe ju bën të ndiheni mirë. Gjetja e kohës 
për të zhvilluar një marrëdhënie me foshnjën në bark do të ketë ndikim 
pozitiv në mirëqenien emocionale të të dyjave. Kjo do t'ju ndihmojë 
gjithashtu të identifikoni më lehtë nevojat e foshnjës suaj pas lindjes.
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13.  Jam e vetëdijshme për gjërat që mund të bëj për të përmirësuar 
mirëqenien time emocionale. Shënoni deklaratën që do t'ju 
ndihmojë më shumë:

 q Bërja e rregullt e ushtrimeve të lehta, të tilla si joga gjatë 
shtatzënisë, ecja ose noti 

 q Të sigurohem që ha shëndetshëm
 q Të përpiqem që të ndjek teknikat e relaksimit, dëgjimi i muzikës, 

meditimi ose ushtrime për frymëmarrjen
 q Gjetja e kohës për veten time, diku ku mund të qetësohem
 q Të folurit me dikë që kam besim si ndonjë shoqe, familja, 

mamia, mjeku i familjes ose doktori
 q Kërkimi i ndihmës praktike për punët e shtëpisë ose për fëmijët 

e tjerë

14.  Grave shtatzëna që kanë ankth dhe depresion ose ndonjë 
shqetësim tjetër të shëndetit mendor u ofrohet mbështetje 
e specializuar. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet: 

 q Jam e vetëdijshme si të kërkoj mbështetje të shëndetit mendor 
nëse kam nevojë gjatë shtatzënisë

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Nëse mendoni se keni nevojë për mbështetje emocionale, mund t'i 
referoheni shërbimeve tuaja lokale të terapisë së të folurit. Shërbimi 
ofrohet falas dhe prioritet kanë gratë shtatzëna.

Shih pjesën e terapive të të folurit në faqen e internetit "Mum & Baby" 
ose të maternitetit NCL në www.nclmaternity.nhs.uk

http://www.nclmaternity.nhs.uk
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15. Emocionet që partneri im, familja dhe unë duhet të identifikojmë 
përfshijnë:

 q Përlotje
 q Ndjesi e mbingarkuar
 q Ndjeheni nervoze ose debatoni më shpesh
 q Vështirësi në përqendrim
 q Ndryshimi i oreksit
 q Probleme me gjumin ose tepër energjike
 q Ndjeheni shumë e shqetësuar 
 q Mendime të trazuara 
 q Mungesë interesi për gjërat që më pëlqejnë normalisht
 q Të qenit kaq e frikësuar sa nuk jam gati t'i shkoj deri në fund
 q Mendime të pakëndshme që nuk mund t'i kontrolloj ose vazhdoj 

t'i mendoj
 q Ndjesi për vetëvrasje ose mendime për të lënduar veten
 q Përsëritja e veprimeve ose zhvillimi i ritualeve fikse
 q Mungesë ndjesie ndaj foshnjës gjatë shtatzënisë

Nëse jeni e shqetësuar për ndonjë nga këto ndjesi, bisedoni me 
maminë ose mjekun tuaj.
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16.  Duke menduar për opsionet e përdorimit të kontraceptivëve. 
Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Nuk jam e sigurt se çfarë të zgjedh / do të doja të dija 
më shumë

 q Do të doja të prisja derisa të lindte foshnja për të menduar 
për këtë

 q Jam e vetëdijshme se kontraceptivi i menjëhershëm është 
i disponueshëm pas lindjes së foshnjës. Zgjedhja ime 
tregohet në kutinë më poshtë.
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Preferencat e personalizuara të lindjes
Caktimi i një plani lindjeje ju ndihmon (dhe partnerin/partnerët) 
që të merrni vendime të informuara për kujdesin tuaj gjatë lindjes. 

Shprehja e preferencave tuaja me ofruesit e kujdesit u mundëson 
atyre të personalizojnë kujdesin që ju ofrojnë.

Pyetjet 1 deri në 17 kanë të bëjnë me informacionin e gjetur në faqen 
e internetit të "Mum & Baby" në faqen "Birth".

Ju lutemi lexoni përmbajtjen dhe eksploroni lidhjet e internetit përpara 
se të përfundoni. Merrni kohën e duhur për t'ju përgjigjur pyetjeve. 
Tregojani mamisë suaj nga java 34 e tutje

Ky plan i kujdesit personal duhet të përpilohet në konsultim me një 
ekspert të kujdesit shëndetësor, veçanërisht nëse keni ndonjë problem 
shëndetësor bashkëshoqërues (si diabet) ose keni hasur në ndonjë 
shqetësim të lidhur me shtatzëninë (siç është pre-eklampsia).

1.  Unë jam e vetëdijshme për tri zgjedhjet e mia të metodës së lindjes 
(lindje në shtëpi, në klinikë përkatëse dhe spital) dhe kam diskutuar 
me maminë/|mjekun se cili opsion është për mua. D të preferoja të 
lindja në:

 q Shtëpi
 q Në një klinikë përkatëse
 q Në spital
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Disa opsione mund të rekomandohen për ju bazuar në shëndetin tuaj 
personal dhe shtatzëninë.
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2. Partneri(ët) im do të jetë(në):

Mendoni deri në dy persona që do të dëshironit t'i kishit pranë gjatë 
lindjes.

3.  Studentët e mamisë/mjekësisë mund të punojnë me stafin kur unë 
të lind foshnjën.

 q Gëzohem që një student është i pranishëm gjatë lindjes
 q Preferoj që të mos ketë studentë gjatë lindjes/
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Studentët punojnë ngushtë me një mami mbikëqyrëse dhe do t'ju 
ofrojnë kujdes dhe mbështetje nën mbikëqyrje, por me pëlqimin tuaj. 
Ju lutemi informojeni maminë tuaj për vendimin tuaj në momentin 
e shtrimit në spital
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4.  Kam kërkesa të tjera. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Do të më duhet ndihmë për përkthim në gjuhën amtare
 q Kam alergji dhe/ose kërkesa të veçanta dietike
 q Ndjek një fe dhe zakone fetare që do të doja t'i respektoja
 q Unë/partneri im kemi nevoja shtesë

Nëse keni ndonjë kërkesë të veçantë, ju lutemi vëreni në dijeni stafin 
e paslindjes sa më shpejt që të jetë e mundur.

Përdorimi i shërbimeve të përkthimit do të ndryshojë në varësi të politikës 
lokale dhe disponueshmërisë, ju lutemi diskutoni me maminë tuaj.

5.  Kam diskutuar me maminë/mjekun tim se si do të doja të lindja.

Shumica e grave lindin natyrshëm, megjithatë, për disa mund të 
rekomandohet lindja me operacion.

Nëse është planifikuar që të lindni me operacion, ju lutemi kaloni te 
pyetja 15.
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6.  Në disa rrethana, mamia ose mjeku juaj mund të rekomandojë 
nxitjen artificiale si fillim, në vend që të prisni që ajo të fillojë 
natyrshëm (kjo njihet si metoda me induksion e lindjes). Zgjidhni 
deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme që mund të më rekomandohet metoda me 
induksion

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Nëse kaloni 10 ose më shumë ditë pas datës së parashikuar të lindjes, 
keni disa probleme mjekësore ose mjeku juaj është i shqetësuar për 
shëndetin e foshnjës suaj, mund t'ju ofrohet lindje e induktuar. Kjo do 
të planifikohet me kujdes me maminë/mjekun tuaj.

7.  Gjatë lindjes dhe pas saj do të merrja në konsideratë strategjitë 
e mëposhtme të përballimit/lehtësimit të dhimbjes. Zgjidhni 
deklaratën që ju përshtatet:

 q Preferoj të shmang çdo lehtësim dhimbjeje
 q Vetëhipnozë/hipnolindje
 q Aromaterapi/homeopati/refleksologji
 q Ujë (vaskë për lindje)
 q Pajisje e stimulimit elektrik nervor transkutan (TENS)
 q Oksid azoti dhe ajër (Entonoks)
 q Petidinë/Diamorfinë/Meptid (injeksion opioid)
 q Epidurale
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Opsionet tuaja për lehtësimin e dhimbjes do të varen nga vendi ku 
planifikoni të lindni. Diskutoni me maminë tuaj dhe pyesni se cilat 
opsione janë në dispozicion për ju në njësinë tuaj lokale të maternitetit.
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8.  Gjatë lindjes dhe pas saj do të konsideroja përdorimin e opsioneve 
të mëposhtme për ndihmë:

 q Masazh
 q Ecje/qëndrim në këmbë
 q Pozicione të ndryshme vertikale, si p.sh. qëndrimi në këmbë/

galiç/në gjunjë
 q Një top për lindje
 q Ulëse me mbushje, stol dhe kolltuk për lindje nëse janë të 

mundura
 q Vaskë për lindje
 q Shtrat, për të pushuar - me jastëkë pas dhe anash
 q Muzikë (që do ta zgjedh unë)
 q Drita të zbehta
 q Partneri të jetë duke fotografuar/filmuar
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Rrethanat tuaja të lindjes mund të ndikojnë në zgjedhjet që kemi 
në dispozicion. Ju lutemi diskutoni këtë me maminë tuaj në javën  
e 34-40-të.
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9.  Gjatë lindjes dhe pas saj rekomandohet që të monitorohen rrahjet 
e zemrës së foshnjës. Shënoni deklaratat që ju përshtaten:

 q Preferoj monitorimin periodik të rrahjeve të zemrës së fetusit 
me pajisje dore

 q Preferoj monitorim të vazhdueshëm të rrahjeve të zemrës 
së fetusit, duke përdorur një aparat CTG

 q Nëse kam nevojë për monitorim të vazhdueshëm, do të doja 
të lëvizja dhe të përdorja monitorimin me valë, nëse është 
e mundur

 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Mund të mësoni më shumë rreth monitorimit të fetusit, duke lexuar 
përmbajtjen në faqen e internetit "Mum & Baby".

10.  Gjatë lindjes, mamia dhe/ose mjeku juaj mund të rekomandojnë 
ekzaminime vaginale për të vlerësuar ecurinë e lindjes. Zgjidhni 
deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme pse ekzaminimet vaginale janë pjesë 
e kujdesit të rregullt

 q Preferoj të shmang ekzaminimet vaginale, nëse është e mundur
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Ekzaminimet vaginale janë pjesë rutinë e vlerësimit të progresit të 
lindjes dhe nuk do të bëhen pa pëlqimin tuaj.
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11.  Në disa rrethana, mamia ose mjeku juaj mund të rekomandojë 
ndërhyrje për të lehtësuar lindjen tuaj. Zgjidhni deklaratën që 
ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme se përse mund të rekomandohet ndihma/
ndërhyrja

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Ndërhyrjet mund të rekomandohen nëse lindja ngadalësohet ose nëse 
keni shqetësime shëndetësore ose për shëndetin e foshnjës suaj.

12.  Në disa rrethana, stafi i paslindjes mund të ndërhyjë, duke 
rekomanduar lindje të asistuar ose operacion. Zgjidhni deklaratën 
që ju përshtatet:

 q E kuptoj pse mund të rekomandohet një lindje e asistuar
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Një lindje me operacion mund të rekomandohet nëse mendohet se është 
mënyra më e sigurt për të lindur; mjeku juaj do ta diskutojë këtë me ju dhe 
do të kërkojë pëlqimin tuaj përpara se të ndërmerret ndonjë procedurë.

13.  Në disa rrethana, mamia ose mjeku juaj mund të rekomandojë një 
prerje të perineumit për të lehtësuar lindjen (episiotomi). Zgjidhni 
deklaratën që ju përshtatet:

 q E kuptoj pse mund të rekomandohet një episiotomi
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 q Preferoj ta shmang episiotominë
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Një episiotomi mund të rekomandohet për një lindje të asistuar ose 
nëse mamia/mjeku juaj është i shqetësuar se foshnja duhet të lindë 
shpejt. Mamia/mjeku juaj do të kërkojë gjithmonë pëlqimin tuaj.

14.  Pasi të lindë foshnja, placenta do të nxirret jashtë (kjo njihet si faza 
e tretë e lindjes). Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Do të doja të kisha një fazë të tretë natyrale (fiziologjike), 
kordoni të lihet i paprekur dhe e shtyj vetë placentën

 q Do të doja të kisha një fazë të tretë aktive, ku kordoni të pritet 
pas disa minutash dhe të marr një injeksion të oksitocinës, 
mamia/mjeku nxjerr placentën

 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
 q Unë/partneri im do të donim të prisnim kordonin e kërthizës
 q Preferoj që mamia/mjeku të presë kordonin e kërthizës

Menaxhimi aktiv i fazës së tretë redukton ndjeshëm rrezikun e 
hemorragjisë së rëndë pas lindjes dhe nevojën për transfuzion gjaku. 
Nëse rrezikoni të humbisni shumë gjak si hemorragji e mëparshme 
pas lindjes, fibroide, keni pasur disa shtatzëni ose induksion për lindje 
etj, mamia ose mjeku mund të rekomandojë menaxhimin aktiv të fazës 
së tretë të lindjes. Kjo bëhet për të parandaluar humbjen e gjakut dhe 
ata do ta diskutojnë këtë me ju në momentin e lindjes. 
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15.  Ka disa faktorë që mund t'ju rrezikojnë më shumë për gjakderdhje 
të rëndë pas lindjes (të quajtur 'hemorragji pas lindjes'). Nëse këto 
përbëjnë rastin tuaj, do t'ju këshillohet ta mbani foshnjën tuaj në 
pavijonin e obstetrikës. Nëse gjakderdhja vazhdon, duhet të merrni 
më shumë oksitocinë dhe/ose ergometrinë, ose barna të tjera. Në disa 
raste mund të nevojitet një ekzaminim me anestezi dhe kirurgjikal, 
dhe/ose transfuzion gjaku. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet: 

 q E kuptoj që disa raste urgjente mund të kërkojnë dhënien e 
produkteve të gjakut

 q Dëshiroj të marr produkte gjaku në rast urgjence
 q Nuk dëshiroj të marr produkte gjaku në rast urgjence
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

16.  Kontakti lëkurë më lëkurë me foshnjën – menjëherë pas lindjes – 
rekomandohet për të gjithë. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q E kuptoj pse rekomandohet kontakti lëkurë më lëkurë
 q Do të doja kontakt të menjëhershëm lëkurë më lëkurë
 q Preferoj të pres dhe të shikoj
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Për sa kohë që ju dhe foshnja jeni të dyja mirë, mund të bëhet kontakti 
"lëkurë më lëkurë" pas çdo lloj lindjeje. Edhe partneri juaj mund të ketë 
kontakt lëkurë më lëkurë me foshnjën tuaj.
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17.  Jam e vetëdijshme se do të më jepet mbështetje për të ushqyer 
foshnjën time. Mendimet e mia rreth ushqyerjes në kutinë e tekstit 
më poshtë:

Gjatë shtatzënisë, ju do të keni mundësi të diskutoni ushqyerjen e 
foshnjës; kjo do të përfshijë informacione për vlerën e ushqyerjes me 
gji. Mamia do t'ju ndihmojë të filloni mirë me ushqyerjen sapo foshnja 
të tregojë sinjale se ai/ajo është gati të ushqehet.

18.  Pasi lindjes, foshnjës do t'i jepet vitamina K. Zgjidhni deklaratën 
që ju përshtatet: 

 q Do të doja që foshnja ime të merrte vitaminë K me injeksion
 q Do të doja që fëmija të merrte vitaminë K me pika nga goja
 q Nuk dua që fëmija im të marrë vitaminën K
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Vitamina K është një suplement që rekomandohet për të gjitha foshnjat 
për të parandaluar një patologji të rrallë të njohur si gjakderdhje nga 
mungesa e vitaminës K (VKDB). Suplementi i vitaminës K nuk ka efekte 
anësore të njohura.



Plani juaj i personalizuar i kujdesit dhe mbështetjes

Pas lindjes së foshnjës
Të gjitha këto pyetje kanë të bëjnë me informacionin e gjetur në 
faqen e internetit "Mum & Baby" në pjesën "After your baby is born" 
(Pas lindjes së foshnjës suaj).

Ju lutemi lexoni përmbajtjen e faqes së internetit dhe eksploroni lidhjet 
përpara se të përfundoni.

Tregojini mamisë suaj nga java 34 e tutje.

Ne ju rekomandojmë t'i vizitoni këto faqe pas lindjes së foshnjës, 
duke e shprehur atë me stafin e paslindjes.

Zhvillimi i një marrëdhënieje me foshnjën tuaj
1.  A e keni parë videon e UNICEF-it "Mbajtja e foshnjës suaj për herë 

të parë"?

 q Po
 q Jo
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

2.  Kontakti lëkurë më lëkurë me foshnjën pas lindjes dhe më tej 
rekomandohet për të gjithë. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet: 

 q Jam e vetëdijshme për përfitimet e kontaktit lëkurë më lëkurë
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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3.  Të gjitha grave u jepet informacion në lidhje me vlerën e ushqyerjes 
me gji dhe se si të keni një fillim të mbarë. Zgjidhni deklaratën që 
ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme për vlerat e ushqyerjes me gji
 q Jam e vetëdijshme se si të filloj mirë me ushqyerjen
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Mbajeni foshnjën pranë në mënyrë që të filloni të identifikoni sinjalet 
që shfaq për t'ju treguar kur është e uritur ose dëshiron një përqafim. 
Përgjigjja ndaj këtyre sinjaleve do ta bëjë foshnjën të ndihet e sigurt. 
Mbajtja e foshnjës pranë lëkurës suaj i lejon t'ju nuhasin dhe të dëgjojnë 
rrahjet e zemrës suaj, gjë që do ta rehatojë dhe qetësojë. Përgjigjja ndaj 
nevojave të foshnjës do ta ndihmojë të ndjejë dashuri dhe siguri.

4.  Foshnjat shpesh tregojnë shenja të hershme se mund të jenë gati 
për t'u ushqyer. Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme për shenjat që duhet të shikoj që foshnja 
mund të jetë gati për t'u ushqyer

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Përgatitja gjatë orëve dhe ditëve të para pas lindjes
5.  Orari i vizitave në maternitet mund të ndryshojë. Zgjidhni 

deklaratën që ju përshtatet:

 q Kam kontrolluar oraret e vizitave dhe jam në dijeni se kush 
mund të më vizitojë pas lindjes

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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Është e dobishme të njiheni me oraret e vizitave, veçanërisht nëse 
mund të keni vizitorë që udhëtojnë nga larg.

6.  Në disa maternitete, partneri/partnerët tuaj mund të qëndrojnë 
me ju në të gjithë ambientet, 24 orë në ditë. Zgjidhni deklaratën 
që ju përshtatet:

 q Jam në dijeni të politikës lokale të njësisë sime të maternitetit 
për partnerët që qëndrojnë me mua

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

Pyetni maminë tuaj për informacion mbi njësinë tuaj lokale të maternitetit.

7. Gjërat që duhet të kem gati në shtëpi:

Mendoni se çfarë gjërash mund të bëni tani për ta bërë më të lehtë 
kujdesin për veten dhe foshnjën tuaj në shtëpi.

8.  Mendoni se kush do të jetë në gjendje t'ju mbështesë pas lindjes 
kur jeni në shtëpi.

Partneri, miqtë, familja ose fqinji juaj; është e nevojshme që të 
mendoni se kush do të jetë në gjendje t'ju ndihmojë në shtëpi.
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Mirëqenia juaj fizike dhe emocionale pas lindjes
Lexoni seksionin e përmbajtjes në faqen e internetit për shëndetin fizik 
dhe emocional dhe mirëqenien pas lindjes.

9.  Përgatitja për rigjenerimin tuaj fizik pas lindjes mund t'ju ndihmojë 
ju dhe familjen tuaj të re të keni një fillim të mbarë. Jam e 
vetëdijshme për çështjet e mëposhtme:

 q Ndryshimet fizike/psikologjike të pritshme
 q Opsionet e lehtësimit të dhimbjes pas lindjes
 q Rëndësia e higjienës së duarve
 q Shenjat e infeksionit dhe çfarë të bëni
 q Ushtrime të legenit
 q Opsionet e mia për kontraceptiv me veprim të gjatë
 q Rigjenerimi fizik pas një lindjeje me operacion
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

10.  Lindja dhe të qenit prind konsiderohet si një kohë e ndryshimeve 
të mëdha emocionale, të qenit i vetëdijshëm se si mund të ndiheni 
pas lindjes mund t'ju ndihmojë të përgatiteni. Zgjidhni deklaratën 
që ju përshtatet:

 q Jam e vetëdijshme për ndryshimet emocionale që priten
 q Kam menduar se çfarë mund të bëjnë familja/miqtë e mi  

për të më mbështetur
 q E di se si të kem mbështetje për shëndetin tim emocional  

dhe mendor pas lindjes
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë
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11. Ndjenjat që unë dhe familja ime duhet të identifikojmë përfshijnë:

 q Trishtim i vazhdueshëm / humor i keq
 q Mungesë energjie/ndjesi e lodhjes së tepërt
 q Ndjesi si e paaftë për t'u kujdesur për foshnjën time / ndjesi  

si e shkëputur nga foshnja
 q Probleme me përqendrimin ose marrjen e vendimeve
 q Ndryshime në oreks
 q Ndjesi faji, dëshpërimi ose vetëfajësimi
 q Vështirësi për të krijua afrimitet me foshnjën time
 q Probleme me gjumin ose tepër energjike
 q Mungesë interesi për gjërat që më pëlqejnë normalisht
 q Mendime të pakëndshme që nuk mund t'i kontrolloj  

ose vazhdoj t'i mendoj
 q Ndjesi për vetëvrasje ose mendime për të lënduar veten
 q Përsëritja e veprimeve të zhvillimit të ritualeve të rrepta

Nëse jeni e shqetësuar për ndonjë prej këtyre ndjesi, bisedoni me  
dikë të cilit i besoni dhe/ose maminë, vizitoren e shëndetit ose mjekun 
e familjes.

Shkruani çdo shqetësim më poshtë.



Plani juaj i personalizuar i kujdesit dhe mbështetjes

12. Gjërat që duhen patur parasysh përpara se të shkoni në shtëpi 
përfshijnë:

 q Si të dalloni nëse foshnja ushqehet mirë
 q Shenjat që tregojnë se jnë foshnjë nu ndihet mirë dhe çfarë të 

bëni nëse jeni e shqetësuar
 q Ndryshimet që priten t'i vini re në pelenën e foshnjës

Stafi i paslindjes do të jetë gati për t'ju ofruar mbështetje.

13. Gjërat që duhen marrë parasysh kur jeni në shtëpi përfshijnë:

 q Veprimet e sigurta gjatë gjumit (parandalimi i sindromës 
së vdekjes së papritur të foshnjave)

 q Verdhëza te të porsalindurit – çfarë është normale dhe 
çfarë është e nevojshme të ekzaminohet nga një ekspert 
i kujdesit shëndetësor

 q Analiza e pikave të gjakut te të porsalindurit
 q Kujdesi për kordonin e kërthizës dhe për lëkurën
 q Larja e foshnjës
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Kujdesi në komunitet dhe hapat e mëtejshëm
14.  Kujdesi postnatal në komunitet ofrohet në një sërë mjedisesh 

dhe nga një staf multidisiplinar ekspertësh shëndetësorë dhe 
të kujdesit social. Jam në dijeni të shërbimeve të mëposhtme:

 q Kujdesi në komunitet pas lindjes
 q Si të kontaktoj me mamitë në komunitetin tim
 q Si të kontaktoj me vizitoren time të shëndetit
 q Si të kem mbështetje shtesë për ushqyerjen e foshnjës
 q Si të shfrytëzoj shërbimet në qendrat lokale të fëmijëve
 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

15. Përgjegjësitë e mia pas lindjes përfshijnë:

 q Regjistrimin e foshnjës brenda gjashtë javësh
 q Regjistrimin e foshnjës te mjeku im i familjes
 q Caktimi i një vizite pas lindjes me mjekun tim të familjes gjashtë-

tetë javë pas lindjes si për veten ashtu edhe për foshnjën
 q Planifikimi i analizave të mëtejshme në klinikën e mjekut të 

familjes (nëse rekomandohet nga mamia ose mjeku)
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16.  Nëse keni ndonjë problem mjekësor para-ekzistues ose nëse nuk 
keni qenë mirë gjatë kohës së lindjes, mund të merrni rekomandime 
specifike mjekësore nga mjekët tuaj. Zgjidhni të gjitha deklaratat 
që ju përshtaten:

 q Asnjë
 q Kam një problem mjekësor para-ekzistues dhe i kam diskutuar 

kërkesat e mia specifike të kujdesit pas lindjes me mjekun dhe 
maminë time

 q Kam përjetuar komplikime / nuk isha mirë gjatë lindjes, jam e 
vetëdijshme për implikimet që mund të ketë kjo në kujdesin tim 
pas lindjes

 q Nuk jam e sigurt / Doja të dija më shumë

17.  Nëse keni një punonjës të caktuar mbështetës ose social, a i keni të 
dhënat e kontaktit të tyre? A janë të vetëdijshëm për mbështetjen/
planin e kujdesit që do të merrni prej tyre pasi të jeni në shtëpi? 
Zgjidhni deklaratën që ju përshtatet:

 q Jam në dijeni dhe i kam të gjitha të dhënat e komunikimit që 
mund të më nevojiten

 q Jam e vetëdijshme se si/nga kush mund të marr mbështetje 
nëse kërkohet për shëndetin tim personal, social, emocional, 
psikologjik dhe mendor pas lindjes 

 q Nuk jam e sigurt / Doja të kërkoja më shumë ndihmë për këtë
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Reflektime të lindjes
Informacion rreth shtatzënisë dhe lindjes për t'i diskutuar me maminë 
ose mjekun tuaj.

Përdoreni këtë hapësirë më poshtë për të shkruar shqetësimet 
kryesore (mjekësore, emocionale ose të tjera) në lidhje me përvojën 
tuaj gjatë shtatzënisë, lindjes dhe menjëherë pas lindjes - veçanërisht 
nëse mendoni se mund të ndikojnë në shëndetin tuaj fizik ose 
emocional në planin afatgjatë ose në shëndetin e foshnjës suaj.

Shprehini shqetësimet tuaja me maminë ose mjekun tuaj.

 q Do të doja të flisja me maminë ose mjekun tim për gjërat  
që kanë ndodhur gjatë shtatzënisë. Këto janë:

 q Do të doja të flisja me maminë ose mjekun tim për gjërat që 
kanë ndodhur gjatë lindjes. Këto janë:

 q Do të doja të flisja me maminë ose mjekun tim për gjërat që 
kanë ndodhur pas lindjes. Këto janë:
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Të gjitha shërbimet e maternitetit të NHS North Central Londër ofrojnë 
shërbime reflektimi rreth lindjes ku mund të diskutoni me një mami 
përvojat tuaja të lindjes, veçanërisht nëse keni pasur një ngjarje 
traumatike gjatë ose pas lindjes.

Disa gjëra për të menduar përpara vizitës në shërbimet e reflektimit 
rreth lindjes mund t'i gjeni më poshtë.

Shkruani çdo shqetësim kryesor (mjekësor, emocional ose të tjera) 
në lidhje me përvojën tuaj të shtatzënisë, gjatë lindjes dhe menjëherë 
pas lindjes - veçanërisht nëse mendoni se mund të ndikojnë në shëndetin 
tuaj fizik ose emocional në planin afatgjatë ose në shëndetin e foshnjës 

suaj. Shprehini shqetësimet tuaja me maminë ose 
mjekun tuaj.

Për të ditur më shumë se si të përdorni 
këtë shërbim, flisni me maminë në 
komunitetin tuaj.

https://nclmaternity.nhs.uk/

https://nclmaternity.nhs.uk/



