Pa dëshirë shtatzënë?
Informacione mbi ofertën e këshillave në
Kantonin BL
Mjekja ose mjeku i juaj ka bë një bisedë të hollësishme me ju dhe ju ka njoftuar mbi të drejtat ligjore si dhe mbi rreziqet
shëndetësore në rast të ndërprerjes së shtatzënisë. Në fund të fundit vetëm juve vetë ju përket dhe jeni në gjendje të vendosni, për ndërprerjen e shtatzënisë ose për dhënjen në adoptim të fëmijut tuaj.
Një shtatzëni e paplanifikuar mund të shkaktojë shumë pyetje, ndjenja ambivalente, pasiguri e frikë. Nëse ju gjendeni në një
situatë konflikti dhe keni nevojë për më shumë kohë ose nëse dëshironi një bisedë personale për situatën tuaj, drejtohuni në
qendrën e poshtëshënuar për këshilla dhe planifikim të familjes. Nëse vendosni ta mbani fëmijun, mund të drejtoheni për
ndihmë të mëtutjeshme tek shërbimi social në komunën ku ju banoni (Sozialdienst Ihrer Wohngemeinde), adresën mund ta
merrni në librin e telefonave.
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen
(Qendra për këshilla të shtatzënisë- dhe pyetjeve mbi marrëdhëniet)
Ju këtu do të këshilloheni nga një person i specializuar për çështjet që kanë të
bëjnë me vështërsit psikologjike, sociale, ligjore dhe financiare. Ju këtu do të merrni ndihma të mëtutjeshme dhe mbështetje, pavarsisht nga vendimi i juaj, për mbajtjen e fëmijut tuaj ose për ndërprerjen e shtatzënisë. Këshillat janë fa- las dhe mbesin në besim edhe për ato të cilat nuk e kanë arritur moshën e pje- kurisë. Këshilltaret janë nën obligimin e heshtjes.
Beratungsstelle Liestal:

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13
Email: somacal@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Beratungsstelle Binningen:

Hauptstrasse 85a, 4102 Binningen, Tel. 061 413 24 00
Email: bammatter@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Nëse jeni ju nën moshën 16 vjeçare, jeni e obliguar, para ndërprerjes së shtatzënisë të drejtoheni në këshillimoret e
poshtëshënuara për shtatzëni- dhe planifikim të familjes (ose shiko lart) Beratungsstelle für Schwangerschafts- und
Beziehungsfragen.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle Liestal:

Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal,
Tel. 061 927 75 50, Fax 061 927 75 75

Beratungsstelle Bruderholz:

Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 56 56, Fax 061 425 56 00
> Dr. Esther Chesga Bringold, Hauptstrasse 129, 4102 Binningen
> Dr. Andrea Hoppler, Rathausstrasse 33, 4410 Liestal
> Dr. Gerhard Mohr, Hauptstrasse 50, 4242 Laufen

