
Ligji i shëndetësisë thotë: 
 

Personeli mjeksor duhet të ketë vëmendje  
në fëmijë që kanë të afërm dhe nevojat e tyre 
për informacion, këshilla dhe ndihmë kur prindi, 
apo një person i rritur me të cilët jeton bashkë, 
vdes ose ka: 
 

• sëmundje apo lëndime serioze fizike   

• sëmundje psiqike ose aftësi të kufizuara 

• abuzim ose sëmundje varësie 
 

 
Në Rajonin Skåne një fëmijë duhet të ketë 
vëmendjen e njëjtë nëse e ka një motër/vëlla 
me problem të njëjta shëndetësore.  
 
Lute personelin për ndihmë nëse ke pyetje që 
kanë të bëjnë me nevojën e fëmijëve për 
informacion dhe ndihmë. 
 
Hapësira për të shkruar të dhënat e kontaktit: 
 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Uebsajte për lexim në suedisht 
rreth dhe për fëmijë që janë të 
afërm: 
 
Ciceroni shëndetësor 1177.se 

• Kapitulli Kur jeta familjare është e 
vështirë 

• Kapitulli Kur ndjehem keq si prind 

• Kur një i rritur në familjen tuaj nuk 
ndjehet mirë 

 
Qendra kombëtare e kompetencës për familjar 
(NKA) anhoriga.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fëmijët si të afërm 
Rajoni Skåne 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kur ka fëmijë dhe të 
rinjë të mitur në 
familje 
 
 
Fëmijët ndikohen kur prindi, motër/vëlla apo 
dikush tjetër në familje është i sëmurë. Edhe 
një fëmijë i vogël e vëren se diçka nuk është siç 
duhet. 
 
Fëmijët kanë nevojë për pjesëmarrje dhe të 
dinë se çka po ndodh në familje kur dikush 
sëmuret apo lëndohet. Është me rëndësi të 
tregohet se çfarë po ndodh që fëmija të mos 
bartë vetëm shqetësimin dhe imagjinatën. 
 
Fëmijët bëhen pjesëmarrës duke marr 
informacione në mënyra të ndryshme, duke u 
bazuar në moshën dhe pjekurinë dhe duke u 
dhënë mundësi për të biseduar për sëmundjen. 
 
Inkurajoje fëmijun që të vij në vizita mjeskore, 
nëse fëmija dëshiron. Përgadite duke e e 
informuar për ambientin e instucioneve 
mjeksore. Fëmijët nganjëherë dëshriojnë t’i 
dërgojnë gjëra personelit në spital, psh. vizatim 
apo lodër. 
 

http://www.1177.se/
http://www.anhoriga.se/


 
 

Të flasësh me fëmijun 
 

Një mënyrë e mirë është të kuptohet se çka 
dinë fëmija për sëmundjen dhe ato që ndodhin. 
Lëre fëmijun të flas duke treguar se si ndjehet 
dhe duke bërë pyetje. Përgjigju sinqerisht në 
pyetje. Nëse nuk e dinë përgjigjen është në 
rregull të thuash se nuk dinë. 
 
Disa fëmijë nuk pyetin asgjë por kjo nuk do të 
thotë se nuk kanë pyetje. Fëmijët kanë nevojë 
për kohë dhe pyetjet dalin më vonë nganjëherë. 
Pyete cilat pyetje i ka fëmiju, në vend që ta 
pyesësh a ke pyetje. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Disa fëmijë ndjenë faj për ato që ndodhin. 
Është me rëndësi të qartësohet se nuk ¨shtë 
faji i askujt për sëmundjen! 

 
Nëse familja ka disa fëmijë është me rëndësi të 
flitet që edhe më i vogli të kuptoj. Nganjëherë 
ka nevojë për biseda të veçanta, bazuar në 
moshat e ndryshme dhe pjekurinë dhe nevojat. 
 
Të jesh koshient se sa ka fëmija forcë, jepi 
mundësi për biseda dhe informacione të 
përsëritshme. 
 

 

Çka e lehtëson përditshmërinë?  
 

Mundohu t’i mbani rutinat e familjes dhe hobit e 
fëmijut për aq sa është e mundur. Të shkohet 
në shkollë apo çerdhe, të vazhdohet me 
aktivitete, të takohen shokët dhe të bëhen gjëra 
që janë të mira për fëmijun. 
 
Ka mundësi për ndihmë nga mjekësia, shkolla 
apo komuna kur dikush në familje sëmuret. 
Informoje dikë për situatën aktuale në çerdhe 
apo shkollë për të cilin fëmija ka besim. 
 
Disa fëmijë marin përgjegjësi të madhe për 
personin e sëmurë, antarët e familjes dhe/ose 
punët e shtëpisë. Kjo është një barrë e rëndë 
për fëmijun dhe kjo duhet t’i heqet. 
Përndrysyhe mund të ndikoj negativisht në 
shëndetin dhe zhvillimin e fëmijut. 

Reaksionet e fëmijut 
 

Të gjithë njerëzit janë të ndryshëm, edhe 
fëmijët, prandaj fëmijët mund të reagojnë në 
mënyra të ndryshme kur informohen për 
sëmundjen e familjarit. Disa fëmijë mërziten, 
disa duket sikur nuk reagojnë fare, dhe 
reagimet shpesh pasqyrojnë nivelin e zhvillimit 
të fëmijut. Po ashtu i njëjti fëmijë mund të shfaq 
reagime të ndryshme në raste të ndryshme. 
Disa fëmijë reagojnë me pasivitet dhe mbyllje, 
disa bëhen agresivë dhe tepër aktiv. Reagimet 
e ndryshme nuk janë shqetësuese nëse fëmija 
në themel duket se është mirë. Mos hezito të 
kërkosh ndihmë profesionale nëse 
shqetësohesh për fëmijun tuaj. 
 
 

 
 

Nëse fëmija ndjehet keq 
 
Fëmijët që ndjehen keq psiqikisht shfaqin 
ndryshime në sjellje dhe simtome të ndryshme 
që mund të jenë të përsëritshme:  

• dhimbje barku 

• kokëdhimbje  

• dhimbje e muskujve 

• vështirësi koncentrimi 

• çrregullim gjumi 

• problemen në çerdhe apo shkollë  
 

 

Shembuj të veprimtarive për kontakt për moshat ë 
ndryshme: 
 
Fëmijë 0-5 vjet: 

• BVC – Qendër mjeksore për fëmijë  

• Psikologë në maternitet apo në BVC  

• Qendra mjeksore  
 

Fëmijë dhe të rinjë 6-17 vjet: 

• Shëndeti i nxënësit – Qendra mjeksore 
e shkollës  

• Qendra mjeksore 

• Ordinanca për të rinjë (12-23 vjet) 

• Një shteg hyrje, këshilldhënie telefonike 
për fëmijë dhe të rinjë në Skåne, kur 
bëhet fjalë për shëndetin psiqik. 
Prindërit por edhe fëmija vet mund të 
telefonoj.  
Numri i tel: 020-51 20 20 

Cilat pyteje i ke 
ti? 
 


