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Shprehitë e të ushqyerit dhe të lëvizjes ushtrohen dhe 

formësohen qysh në moshën parashkollore. Ngrënia e 

përbashkët e vakteve të ushqimit i transmeton fëmijëve 

një frymë solidariteti dhe janë të rëndësishme për 

gjithë familjen. 

Vendimtare për një zhvillim të mirë të çupave dhe 

çunave është gjithashtu lëvizja e shumtë, para së 

gjithash lëvizja në ajër të pastër. Fëmijët shfrytëzojnë 

çdo rast për lëvizje. Nëse kjo dëshirë e fortë 

mbështetet, atëherë fëmijët e zhvillojnë një ndjenjë të 

sigurt të trupit të tyre dhe fitojnë vetëbesim. Gjithnjë e 

më e dukshme është rëndësia e lëvizjes së 

shumanshme në përditshmëri për të mësuarit dhe për 

suksesin në shkollë.    

Se si lëvizin dhe ushqehen të rinjtë, parashtrohet 

nganjëherë edhe kërkesa për autonomi të shtuar dhe 

për caktimin e kufijve karshi të rriturve. Në të njëjtën 

kohë orientohen të rinjtë me  grupmosha të njëjta dhe 

në propagandën dedikuar grupmoshave të tyre. Për 

shumë të rinj janë shëndeti, bukuria, fitnesi, fuqia tema 

të rëndësishme. Ky mund merret si pikënisje për të 

hyrë në bisedë me ta mbi sjelljen e dobishme për 

shëndet. Raporti i shëndetit të fëmijëve në Baselland 

dëshmon se shumica e madhe e të rinjve jeton 

shëndetshëm.   



 

Ernährung und Gesundheit 

PESHA E SHËNDETSHME E TRUPIT  
 
Numri i shtuar i personave me mbipeshë dhe shtimi i 

dhjamosjes së sëmurë në trup (Adipositas) është një problem 

i gjithë botës industriale. Sëmundjet pasuese sie diabeti, 

sëmundjet e qarkullimit të gjakut dhe Artritisi sjellin një 

vdekshmëri të shtuar dhe shpenzime të larta në shëndetësi. 

Posaçërisht alarmante është shtimi i numrit të fëmijëve dhe të 

rinjve me mbipeshë. Në Zvicër çdo i pesti fëmijë ka mbipeshë! 

Para së gjithash çupat ndërmarrin gjithnjë e më herët masa 

artificiale për të ruajtur peshën e ulët. Kështu ato janë më pak 

të rrezikuara se çunat, në zhvillimin e çrregullimeve në të 

ushqyer. Dhjetë për qind e fëmijëve zviceran kanë nënpeshë 

apo anojnë në të ashtuquajturën sjellje të kontrolluar të të 

ushqyerit.  

 

Një nga elementet kryesore të shëndetit të mirë qëndron në 

parandalimin e mbipeshës. Këtu bënë pjesë të ushqyerit e 

shëndetshëm, lëvizje e mjaftueshme dhe funksioni shembull i 

prindërve. Mirëpo edhe masat në shtëpitë ditore, mensa, 

shkolla, në ambientin e banimit etj., janë të rëndësishme.  
 
FAQET/ADRESAT 

 
Bei Übergewicht: 
• Wenden Sie sich an die Kinderärztin/den Kinderarzt oder die 
Hausärztin/den Hausarzt 
 
Bei Esstörungen: 
• Kinder- und Jugendpsychiatrie  
www.pbl.ch > Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
Behandlungsabgebote: 
• Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz ENES 
www.netzwerk-essstoerungen.ch 
 
• Arbeitsgemeinschaft Essstörungen AES 
www.aes.ch 
 
• Psychotherapeutische Station für weibliche Jugendliche mit 
schweren Essstörungen, 
Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal, Tel. 061 927 75 50 
 
Zu Projekten und Massnahmen: 
• «aktion gesundes körpergewicht», Gesundheitsförderung BL, 
Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, Tel. 061 552 62 87 
www.agk.bl.ch 
 
• Gesundheitsförderung Schweiz: www.gesundheitsfoerderung.ch 
 
Weitere Informationen und Materialien zu Gesundheit, 
Ernährung und Bewegung: 
• www.gesundheitsfoerderung.bl.ch 
Informationen, Adressen, Beratungsstellen, Projekte zur 
Gesundheitsförderung im Kanton Basel-Landschaft 
 
• www.bewegter-Lebensstart.ch 
Informationsplattform zu Ernährung und Bewegung für Schwangere, 
Eltern und deren Kinder von 0 bis 3 Jahren 
 
• www.suissebalance.ch 
Informationen, Tipps und Materialien zu Ernährung und Bewegung 
für Eltern, Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen 
 
LITERATUR 
 
• Baselbieter Kindergesundheitsbericht 
www.bl.ch> Volkswirtschaft, Gesundheit > Gesundheitsförderung  
Publikationen > die Gesundheit der Baselbieter Kinder und Jugendlichen 
2008 

 
 
 
NGRËNIA E SHËNDETSHME NË ORA NËNTË (ZNÜNI)  
 

Edhe nëse në mëngjes koha është e pakët, prindërit duhet t’i 

japin fëmijëve me vete ushqim të shëndetshëm në mes të 

vakteve kryesore. Mëngjesi i dytë – në ora nëntë – ofron një 

rast ideal, për të rimbushë hambarin e energjisë së fëmijëve. 

 

Fëmijët kanë dëshirë kur ushqimi në ora nëntë është i 

shumëllojshëm dhe i larmishëm: për shembull bukë me pak 

djathë dhe rrepkë, karotë me disa bajame dhe bukë të thatë, 

jogurt natyre me kokërrima. Nuk preferohen të gjitha 

rripat/petat me çokollata apo drithëra, ëmbëlsirat, tortat, 

vogëlsirat me kripëra, produktet e suxhukut dhe pijet e 

ëmbëlsuara.  
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Ideen für ein abwechslungsreiches und gesundes Znüni/Zvieriblatt 
• www.bl.ch> Volkswirtschaft, Gesundheit > aktion gesundes körpergewicht 
> Znüniblatt/Zvieriblatt 
 

 
PËRKUJDESJE E DHËMBËVE  
 

Profilaksi i kariesit (parandalimi i prishjes së dhëmbëve) fillon 

qysh tek foshnja e jo vetëm kur të jenë dhëmbët e dukshëm. 

Vendimtare është trajtimi i drejtë nga prindërit i biberonit dhe 

shishes së qumështit. Në njërën anë biberoni nuk duhet 

paraprakisht të lëpihet nga prindërit, ngase kështu barten 

bakteret tek fëmija. Në anën tjetër shishja e qumështit nuk 

duhet t’i lihet fëmijës tërë kohën si biberon dhe nuk lejohet të 

përmbajë lëngje të ëmbëlsuara.  

 

Shoqata zvicerane e dentistëve rekomandon gjatë daljes së 

dhëmbëve të qumështit: 
 

• Jo ushqime të ëmbëlsuara ndërmjet vakteve 
kryesore  

• Nëse ëmbëlsira vëni re logon “i mirë për dhëmbët” 
• Pastroni dhëmbët dy herë në ditë me brushë të 

dhëmbëve për fëmijë dhe pastë dhëmbësh me 
fluor. 

 

Shumë prindër e njohin luftën ditore për pastrimin e 

dhëmbëve! Parimi themelor i higjienës së dhëmbëve është e 

thjeshtë: Gjithmonë pas ngrënies së paku tri herë të pastroni 

dhëmbët dhe mos hani ëmbëlsira e mos pini pije të 

ëmbëlsuara ndërmjet vakteve kryesore! Në përditshmëri është 

shpesh një proces i mundimshëm që fëmijët të mësojnë 

shprehinë dhe të jetojnë këtë princip themelor. Sidoqoftë 

fëmijëve mund t’u shpjegohet higjiena e gojës në formë loje. 

Për shembull përmes një CD të shoqatës për higjienë gojore. 

Kjo CD përmban gjashtë këngë për fëmijë mbi shëndetin e 

dhëmbëve, pastrimi i dhëmbëve dhe të ushqyerit. Edhe libri 

“Aventurat rreth shkëmbinjve dhëmbore” i shpien fëmijët në 

formë loje në këtë temë. Apo libri me pamje humoristike 

“Risitë nga rruga e dhëmbëve të qumështit”.  
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• Eine Auflistung der im Baselbiet praktizierenden Zahnärzte 
finden Sie unter: www.zahnaerzte-baselland.ch> Info für Patienten 
 
• Bestellung der Audio-CD «Zahnhits» 
kontakt@zahnhygiene-ev.de 
 
• Zudem hat die Zahnärztegesellschaft Baselland eine 
Notfallrufnummer eingerichtet. Hier erfahren Sie die Adresse und die 
Rufnummer des diensthabenden Zahnarztes: Tel. 061 261 15 15 
Zahnpflege: 
 
• www.sso.ch> Für Patienten > Prophylaxe 
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LITERATUR 

 
• «Neues aus der Milchzahnstrasse» 
Anna Russelmann, Neugebauer Verlag, 1998 
 

 
KONTROLLET PARANDALUESE  
 
Nga java e parë të jetës së fëmijës deri në moshën 16 vjeçare 

mjekët e fëmijëve rekomandojnë 12 kontrolle parandaluese. 

Këto shërbejnë për konstatimin me kohë të deficiteve trupore, 

mendore dhe sociale të fëmijëve nga mjeku i fëmijëve. Por 

edhe nëse fëmija është i shëndetshëm dhe gazmor, duhet të 

mos mungoni në kontrollet parandaluese! Informacionet mbi 

këtë temë mund të gjeni për shembull në:  
 

• www.praxispaediatrie.ch> suchen > Vorsorgeuntersuchungen 

• www.swiss-paediatrics.org 

 

KËSHILLË: Sqaroni me sigurimin tuaj shëndetësor se a i merr 

përsipër shpenzimet e të gjitha kontrolleve parandaluese. 

Nëse akoma nuk keni mjek të fëmijëve, duhet të njoftoheni 

nga rrethi juaj i miqve apo të pyesni maminë tuaj. Është e 

rëndësishme që të gjeni një mjek të fëmijëve që i besoni! 
 
 
VAKSINIMIET 
 
Vaksinimet i mbrojnë fëmijët nga sëmundje të ndryshme. Këtu 

bëjnë pjesë sipas Entit Federal të Shëndetësisë (BAG) 

difteria, hepatiti B, meningjiti dhe laringjiti nga Haemophilus 

influenzae, kolla e mirë (pertusis), paraliza e fëmijëve 

(Poliomyelitis), fruthi, shyta, rubeola, tetanosi.  

Meqenëse vaksinimet përmbajnë edhe rreziqe duhet të 

informoheni nga mjeku që vaksinon.  

 

Edhe rriqrat mund të bartin sëmundje shkaktues të ndryshëm. 

Dy më të rëndësishmet janë Borreliose dhe meningjiti i verës 

së hershme (FDME). Tek Borreliose bartet një baktere që 

mund të trajtohet me antibiotikë. Përderisa meningjiti i verës 

së hershme është një sëmundje virale kundër së cilës 

ndihmon vetëm një vaksinim profilaktik. Në regjionet e 

rrezikuara sigurimi shëndetësor i merr përsipër shpenzimet. 

Bisedoni me mjeken tuaj të fëmijës apo mjekun tuaj të fëmijës 

mbi një vaksinim të mundshëm.  

Nga vera e vitit 2007 rekomandon Enti Federal për 

Shëndetësi, vajzat në moshën nga 11 deri 14 vjeç të 

vaksinohen kundër kancerit në qafën e mitrës dhe 

sëmundjeve të shkaktuara nga mikrobet tjera viruset HPV. 

Këto vaksinime mund t’i merrni tek mjeku i shtëpisë, mjeku i 

fëmijëve apo mjeku i grave. Shpenzimet e vaksinimit në 

Baselland barten nga kantoni. Përveç kësaj shërbimi i 

shëndetësisë shkollore të kantonit i ofron të gjitha vajzave të 

klasës së dytë sekondare një vaksinim falas.  
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Empfohlene Impfungen für Kinder: 

•  www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und Medizin > 
Eidgenössische Kommission für Impffragen 

•  Schweizerischer Impfplan mit Angabe des Kindesalters für jede  
Impfung (wird laufend vom BAG aktualisiert) als pdf-Datei:    
www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und Medizin > 
Eidgenössische Kommission für Impffragen > Schweizerischer Impfplan 

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs 

•   www.bag.admin.ch > Themen > Krankheiten und Medizin > Impf- 
Information > Impfungen für Jugendliche 

Impfung gegen Zecken 

•   www.zeck-o-schreck.ch 

 

FËMIJËT NË SPITAL 
 

Nëse një fëmijë është rëndë i sëmurë atëherë shpesh duhet 

ndarë nga familja. Në ditët e stome fëmijët qëndrojnë 

zakonisht më pak në spital se më parë. Shpesh bëhet fjalë për 

një apo dy ditë. Për ta ngarkuar sa më pak emocionalisht 

fëmijën e prekur do të duhej që familja të përgatit së bashku 

qëndrimin në spital. 

Spitali universitar i të dy Bazeleve (UKBB) i ofron fëmijëve me 

prindër për përgatitjet për në spital një vizitë pranë qendrës 

UKKB. Kjo vizitë realizohet nga pedagogët e spitalit. Për 

shembull fëmijët drejtohen në stacionet e tyre, ato mund të 

shikojnë dhomat bile disa gjëra mund të provojnë edhe vetë. 

Kështu mund të reduktohet frika dhe të mënjanohen 

pasiguritë.  
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Universitäts-Kinderspital beider Basel 

Spitalgasse 33, 4056 Basel, Tel. 061 704 12 12 
www.ukbb.ch 

info@ukbb.ch 

 

Medizinische oder chirurgische Behandlungen in der privaten 

Kindertagesklinik in Liestal 

• KTK Kindertagesklinik Liestal AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal,  
  Tel. 061 927 94 27, www.kindertagesklinik.ch 

Weitere Informationen zum Spitalaufenthalt von Kindern 

Beratung: Tel. 062 888 01 77 
• www.kindundspital.ch 
 
Elternbetreuung 

• Der Verein BELOP begleitet Eltern während der Operation von Kindern  
  im Universitätsspital beider Basel (UKBB): 
  www.ukbb.ch > Eltern/Besucher > weitere Dienstleistungen > BELOP 
 

LITERATUR 

• «Ich werde untersucht, aber wie? Kindern Untersuchungen erklären»,   
  Mechthild Hoehl, Gisela Dürr, Georg Thieme Verlag, 2006 

• «Spitallexikon für Kinder» des Kantonsspitals Aarau, zu bestellen bei  
  der Organisation «Kind und Spital», Geschäftsstelle, Postfach 416,  
  5601 Lenzburg, Tel. 062 888 01 77 

 

 
FËMIJËT ME SËMUNDJE KRONIKE  
 
Rëndësia e fëmijëve me sëmundje kronike parashtron për 

prindërit shumë pyetje dhe i vendosë ata para problemeve të 

jashtëzakonshme.  

Këtu mund të gjeni një sërë të grupeve për vetë ndihmë, 

shoqata prindërish dhe këshillimore specifike të cilat 

ndihmojnë në përmirësimin e kualitetit  të jetesës së fëmijëve 

dhe të rinjve me një sëmundje kronike:  
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• www.elternnetz.ch > Hilfe finden 

 

 
I SËMURË NË SHTRATIN VETJAK  
 

Shumë sëmundje janë të lehta e të parrezikshme. Familja 

mund t’i trajtojë vetë . Në rast të dyshimit rekomandohet vizita 
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e mjekut. Në disa raste ndihma telefonike të cilat ofrohen nga 

infermiere të shumta (shërbim 24 orësh) mund të ofrojnë 

ndihme të menjëhershme. Mjeket dhe mjekët e fëmijëve 

trajtojnë fëmijët dhe të rinjtë deri rreth moshës 20 vjeçare. 

 

Për shërbime në shtëpi kryqi i kuq Baselland ofron personal 

në dispozicion. Një paraqitje në mbrëmjen paraprake është i 

arsyeshëm.  
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•  Rotes Kreuz Baselland 
www.roteskreuzbl.ch > Entlastung zuhause > Familienentlastung 
Tel. 061 905 82 01, entlastung@srk-baselland.ch 

•  www.aerzte-bl.ch > Wer hilft? 
 
 

SPITEX-I I FËMIJËVE NË ZVICRËN VERIPERËNDIMORE  
 
Shoqata Spitexi i fëmijëve në Zvicrën Veriperëndimore 

kujdeset për mirëqenie të fëmijës së sëmurë apo të fëmijës 

me të meta në rrethin familjar. Personeli i specializuar me 

diplomë kujdeset për fëmijët në shtëpi – duke përfshirë 

prindërit dhe të afërmit. Ata do të mësohen dhe do të 

përfshihen në kujdesin ndaj fëmijëve të sëmurë. Kështu 

merren parasysh kërkesat e fëmijëve dhe familjeve të tyre. 

Spitex-i i fëmijëve në Zvicrën veriperëndimore është 7 ditë në 

javë dhe gjatë 24 orëve në veprim.  
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• www.spitexkinder.ch > Kontakt  
Telefonische Anmeldung: 0848 232 232 
 
   
 
SHËRBIMI PSIKIATRIK PËR FËMIJË DHE TË RINJ 
BASELLAND (KJP) 
 
KJP garanton për kantonin shërbimin psikiatrik për fëmijët dhe 

të rinj. Në këtë qendër mund të lajmërohen prindërit fëmijët e 

të cilëve për shembull kanë vështirësi në të mësuar, 

çrregullime në vëmendje apo probleme me gjumin. Gjithashtu 

nëse në familje ekzistojnë konflikte mund të jetë një 

mbështetje nga KJP i arsyeshëm.   
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Die Behandlung geschieht möglichst ambulant in einer der  

folgenden drei Polikliniken: 

•  Poliklinik Bruderholz  
Personalhaus B, 4101 Bruderholz, Tel. 061 553 53 53 

•  Poliklinik Liestal 
Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal, Tel. 061 553 53 53 

•  Poliklinik Laufen 
Im Grossen Grien, 4242 Laufen, Tel. 061 553 53 53 

Eltern und Jugendliche können sich jederzeit mit der KJP in Verbindung 
setzen und einen Beratungstermin vereinbaren. In der Regel beläuft sich 
die Inanspruchnahme der KJP auf zwei bis fünf Untersuchungstermine 
oder es findet eine kurzfristige Unterstützung durch therapeutische Ge-
spräche statt.  

Gesamtes Angebot der KJP 

•  www.pbl.ch > Kinder- und Jugendpsychiatrie > Auftrag  
und Leistungen 
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