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Albanisch 
Infotexte aus dem Scheckheft Gesundheit für Eltern und Kind Version 2016 
 
Pse ju është dorzuar blloku i çeqeve „Gesundheit für Eltern und Kind“ (Shëndet për prindërit dhe fëmijën) 
dhe çfarë shkruhet në të njejtin? 

 
Me këtë bllok çeqesh ju i merrni falas vaksinat më të rëndësishme për fëmijën tuaj. Ju lutemi, merreni këtë bllok 
çeqesh patjetër me vete, kur ju shkoni bashkë me fëmijën tuaj tek mjeku specialist i fëmijëve/mjekja specialiste e 
fëmijëve ose tek mjeku familjar /mjekja familjare. Me pjesët e kuponëve në këtë bllok ju merrni falas sikurse 
lëndët e vaksinimit në farmaci njashtu edhe vaksinimin tek mjeku/mjekja. Kështu fëmija juaj është i mbrojtur në 
mënyrë të sigurtë kundër sëmundjeve më të rëndësishme ngjitëse. 
Përkthimet e teksteve më të rëndësishme në këtë bllok çeqesh i gjeni këtu: 
 
Në faqen 4 thuhet: 

 
Kështu e përdorni Ju këtë bllok çeqesh 

Ky bllok çeqesh është shumë i vlefshëm për Ju dhe për fëmijën tuaj. I njejti përmban kupone në vlerë të 
përgjithshme prej 930 Euro për fushatën e vaksinimit falas të Landit, Federatës dhe të instituteve të sigurimit 
shëndetësor për fëmijët tuaj.  
Kështu e përdorni bllokun 

Ju lutemi të mbushni listën e të dhënave (djathtas) në mënyrë të plotë dhe mirë të lexueshme. Ju lutemi, mos 
harroni që të nënshkruani (firmosni) në anën e pasme të faqes. Mjekja/mjeku ose personeli i spitalit do të heqin 
fletën. Vetëm kopja mbetet në bllok. Vetëm kur është bërë një e tillë, bëhet blloku i vlefshëm. Kur ju do të mirrni 
lëndën e vaksinimit, do të shkëputet nga farmacia një fletë nga kuponi me përshkrimin “Rezept” (recetë) direkt 
nga blloku. Përgjatë vaksinimit në ordinancë do të shkëputen pjesët “Impfgutschein” (“kupon i vaksinimit”) dhe 
“Impfbestätigung” (“vërtetimi mbi vaksinimin”). Me këtë është e siguruar që ju nuk duhet të paguani për këto 
vaksinime as në farmaci as në ordinancë. Pjesa me përshkrimin “Impfmeldung” (“lajmërim i vaksinimit”) do të ngel 
në bllok, me qëllim që ju të keni të ditur, se çfarë vaksinime, në cilën kohë dhe nga kush i ka pranuar fëmija i juaj. 
Nëse Ju në farmaci nuk e keni me vete bllokun e çeqeve, atëherë ju e merrni lëndën e vaksinimit vetëm me 
recetë private dhe me vetë shpenzimet e Juaja. Edhe në ordinancë duhet të paguani honorarin për vaksinim, 
nëse e keni harruar bllokun. Por mjekja/mjeku dhe farmacia jua kthejnë paratë, kur Ju ja sillni më vonë atyre 
bllokun e çeqeve. Kuponët vlejnë tek të gjithë mjekët/mjeket specialist/e të fëmijëve si dhe mjekët e mjeket për 
mjekësi të përgjithshme të cilat kanë ordinanca private si dhe në të gjitha Bezirkshauptmannschaften 
(Sanitätsreferaten) [Bashkia e rretheve ( seksionet sanitare)] në Steiermark, në vendet vaksinuese të Landit dhe 
pranë entit të shëndetësisë të Magjistratit të qytetit Graz.  
Vini re: Pjesët e shkëputura te kuponve (ato të cilat veqse janë shkëputur) janë të pavlefshëm dhe me atë pra të 
pa vlerë! 
Ju lutemi, merrni patjetër me vete në vaksinim edhe librezën e vaksinimeve!  
 
Në faqen 6 thuhet: 
 
Konfirmimi dhe marrje në dijeni 

Unë e konfirmoj, që të dhënat në këtë fletë të së dhënave janë plotësisht të sakta në përmbajtje dhe unë bllokun e 
çeqeve “Gesundheit für Eltern und Kind 2016” (“Shëndet për prindërit dhe fëmijën 2016“) e kam marrur përsipër. 
Unë konfirmoj që për fëmijën e shënuar më lartë ende nuk kam pranuar të dorëzuar një bllok çeqesh „Gesundheit 
für Eltern und Kind“ (“Shëndet për prindërit dhe fëmijën“). Unë konfirmoj, që nuk do të kem të drejtë në një bllok 
tjetër, nëse unë e kam humbur bllokun: atëher lëndët e vaksinimit dhe vaksinimi do te jenë për tu paguar nga vetë 
ana ime. Unë marrë ne konsideratë që do të detyrohem për dëmshpërblim ndaj Landit Steiermark, nëse do të 
marr një bllok të dytë çeqesh për fëmijën e përmendur më lartë. Pjesët e kuponëve janë të vlefshme vetëm 
atëherë, kur ata shkëputen direkt tek mjekja respektivisht tek mjeku ose në farmaci. Lënda e vaksinimit duhet të 
mbahet e ftohtë gjatë transportit nga farmacia deri në ordinancë, por nuk guxon që të ngrijë! 

 
Unë jam dakord, që të informohem rregullisht, me shkrim dhe falas, për terminet e librezës sime “Mutter-Kind-
Pass” (libreza-nënë-fëmijë) dhe të vaksinimit. Unë jam dakord, që pos asajë gjithashtu të marr informacione të 
tjera mbi masat profilaktike shëndetësore për fëmijët. Unë lejojë që të dhënat e mia dhe të dhënat e fëmijës timë 
për këtë qëllim të përpunohen dhe regjistrohen në forme elektronike “EDV” në bankën e të dhënave të 
vaksinimeve të Landit Steiermark. Unë jam shprehimisht dakord që mjeku im ordinues/mjekja ime ordinuese si 
dhe spitali kanë të drejtë të shikojnë në bazën e të dhënave të Landit Steiermark, se cilat vaksinime i ka pranuar 
fëmija im. Unë jam dakord, që mjekja, mjeku dhe spitali të na çlajmëron nga shërbimi i informacionit mua apo 
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fëmijën tim, nëse paraqiten arsye personale apo mjekësore. Unë jam gjithashtu dakord, që mjekja, mjeku apo 
spitali të mund ti transferoj shërbimit informativ prindër-fëmijë ndryshimin e të dhënave të cilat janë të 
rëndësishme për Mutter-Kind-Pass (libreza-nënë-fëmijë) dhe programin e vaksinimit. 
 
Nënshkrimi i të autorizuarit/e të autorizuarës për edukim/rritje. 
Vendi, data 
(Nëse nuk e dëshironi këtë, vini një kryq në rreshtin majtas) 
O Jo, unë nuk dëshiroj të informohem mbi terminat e librezës nënë-fëmijë dhe ato të vaksinimeve.  
 
(Djathtas aty ku vendoset vula e mjekut/spitalit të Landit)  
Unë konfirmoj dorzimin e bllokut të çeqeve të vaksinimit personit të shënuar me lartë. 
Vula dhe nënshkrimi (firma) e mjekes/mjekut respektivisht e spitalit. 
 
 
Në faqen 9 thuhet: 
 
Vetëm vaksinimi mbron: Në kohë të duhur! 

Shumë sëmundje ngjitëse (infektuese), që kanë ecuri të rënda, nuk mund të mjekohen në mënyrë kauzale, por 
ato kanë mundësi të lehtësojnë vetëm shenjët respektivisht simptomet e sëmundjes. Kjo vlen si për “mjeksin 
shkollore” njashtu edhe për të ashtuquajturën “mjeksi komplementare”. Prandaj vaksinimi është e vetmja mbrojtje 
e efektshme. Për atë arsye një vaksinimi në kohë te duhur është shumë i rëndësishëm! “Terminët e rekomanduar 
për vaksinim“ i përkasin gjithmonë njohurive më të fundit të shkencës mjekësore. Ato janë rekomandime për 
kohën më të duhur. Nëse ai termin humbet për çfarëdolloj shkaku, atëherë çdo vaksinim mund të realizohet në 
terminin sa më shpejtë që të jetë i mundur. Mjekja /mjeku i juaj me plotë dëshirë do të ju informojë Ju më 
hollësisht. 
 
Më poshtë Ju mund gjeni një pasqyrë mbi lëndët e vaksinimit dhe afatet rekomanduese të vaksinimit. 
 
 
Në faqen 15 deri 18 thuhet: 
 
Informacione për vaksinimin nga reparti i specializuar për shëndetësi dhe menaxhim kujdesi  
 
VAKSINIME FALAS PËR FOSHNJA DHE FËMIJË TË VEGJËL 
Me kuponët në këtë bllok të gjithë fëmijët mund ti marrin këto vaksina falas:  
Vaksinimet e gjashtëfishtë (difterisë, tetanusit, paralizës së fëmijëve, kollës së mirë, hemofilisë gripit të tipit B, 
hepatitit B), fruthit, shytav, rubeolës vaksinë kombinuese (MMR), rotavirusit (vaksinat për gëlltitje), vaksinimi i 
konjuguar kundër pneumokokëve (PNC). Tek këto lëndë vaksinore janë patjetër të nevojshme disa vaksinime të 
pjesëshme, përkatësisht janë të nevojshme rifreskimet, për të garantuar një mbrojtje për kohë të gjatë. Nëse njëra 
nga vaksinat harrohet, është e rëndësishme që ajo të mirret më pastaj sa më shpjet qe është e mundur.  
 
Vaksinimi i 6-fishtë:  

Pjesa 1 e vaksinimit të pjesëshëm normalisht bëhet në muajin e 3. të jetës, pjesa e 2 e vaksinimi të pjesëshëm në 
muajin e 5. të jetës, pjesa e 3 e vaksinimit të pjesëshëm prej muajit të 12. të jetës e më së herëti 6 muaj pas 
pjesës së 2 të vaksinimit të pjesëshëm.  
 
Vaksinimi kundër fruthit, shytave dhe rubeolës (MMR)  

Fillimi më i hershëm i mundur i vaksinimit është që nga muaji i 11. i jetës. Vaksinimin e dytë MMR (F.SH.R) duhet 
të bëhet sa më shpejt. Distanca kohore minimale pas vaksinimit të parë MMR (F.SH.R) duhet të jetë së paku 4 
javë. Nëse ju mungojnë vaksinimet 1 dhe/apo 2 të MMR (F.SH.R) keni mundësi në çdo moshë brenda aksionit të 
vaksinimit fals ta merrni të njejtin.  
 
Vaksinimi me gëlltitje kundër rotaviruseve: 

Rotaviruset janë shkaktarët më të shpeshtë të diarresë me vjellje (gastroenteritisit) tek foshnjet dhe fëmijët e 
vegjël. Ato shkaktojnë më shumë se gjysmën e sëmundjeve të diarresë të këtijë grupi moshe (para së gjithash 
përgjatë dimrit). Sa më i ri të jetë fëmija gjatë infeksionit të parë, aq më tepër duhet të kalkulohet me një ecuri të 
rëndë të sëmundjes. Andaj vaksina me gëlltitje kundër rotaviruseve duhet të merret mundësisht sa më herët - 
duke filluar pas plotësimit të javës së 6. të jetës. 
Mvarrësisht vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për aksionin e vaksinimit falas qëndrojnë në dispozicion ose 
Rotarix® ose Rotateq® . Të dyja lëndët e vaksinave mund të jepen që nga java e 6. e mbushur e jetës. 
Mvarësisht nga lëndët vaksinuese fëmijët marrin vaksinimin në 2 vaksina të pjesëshme (Rotarix®) ose në 3 
vaksina të pjesëshme (Rotateq®). Me javën e jetës të 16. përkatësisht më së shumti të 24. javë të jetës 
(Rotarix®) përkatësisht 22. deri më së shumtit 32. të javës së jetës (Rotateq®) duhet të përmbyllet seria e 
vaksinimit. Mjekja/mjeku i juaj ju informon me plotë dëshirë më detaisht. Një ndërrimë në mes te lëndëve të 
vaksinimit nuk është paraparë.  
 
Për vitin 2016 Rotateq® do të jetë falas në dispozicion.  
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Vaksinimi i shumëfishtë i konjuguar kundër pneumokokëve (PNC):  
Në dy vitet e para të jetës numërohen si sëmundjet të rënda „invazive“ të pneumokokëve me helmimin e gjakut 
apo një meningit me qelb u përkasin sëmundjeve më të shpeshta infektive me rrezik për jetën dhe gjithashtu 
shkaqeve për dëme të përhershme. Andaj vaksinimi i PNC-së sipas planit austriak të vaksinimit është i 
rekomandueshëm për të gjitha foshnjat që nga muaji i tretë i jetesës.  
Një fillim i hershëm i marrjes së serisë së vaksinimit kundër Pneumokokëve, sipas planit austriak të vaksinimit 
rekomandohet që për foshnje nga muaji i 3. i jetës të bëhet vaksinimi.  
Fillimi i hershëm i marrjes së serisë së vaksinimit në muajin 3. të jetës rekomandohet gjithsesi. Ngase: në të 
shumtat e rasteve të sëmundjes Pneumokokken-Meningitis paraqiten në vitin 2 të jetës. Mvarësisht nga vendimi i 
i Ministrisë së Shëndetit si lëndë vaksinimi qëndrojnë në dispozicion ose Synflorix® ose Prevenar®. Për vitin 2016 
do të përdorët vaksina Synflorix® për vaksinimet falas. Pjesa 1 e vaksinimit të pjesëshëm bëhet në muajin e 3. të 
jetës, pjesa e 2 e vaksinimi të pjesëshëm në muajin e 5. të jetës dhe pjesa e 3 e vaksinimit të pjesëshëm në 
muajin e 12. të jetës e më së herëti 6 muaj pas pjesës së 2 të vaksinimit të pjesëshëm.  

Vaksinimi PNC mundë jepet në të njëjtën kohë me lëndë të 6-fishtë të vaksinimit. Nëse vaksinimi i 1 i pjesëshëm 
bëhet tek se në vitin e 2. të jetës, atëherë rekomandohen të jipen vetëm 2 vaksinime të pjesëshme me distancë 
kohore prej 8 javësh. Fëmijët që janë me rrezikim të madh mund ta marrin vaksinimin PNC deri në moshën 5. 
vjeçare falas. 
(Në katrorin e poshtëshënuar mund ta shikoni skemën e vaksinimit, mvarësisht nga fillimi i vaksinimit të parë.) 
 
VAKSINAT TJERA TË RËNDËESISHME PËR FOSHNJE DHE FËMIJË TË VEGJËL 
Përveç vaksinimeve të cilat ju i përfitoni me këtë bllokun e kuponeve falas, plani austriak i vaksinimit rekomandon 
për të gjitha foshnjat dhe fëmijë të vegjël edhe vaksinimet tjera vijuese, të cilat duhen të paguhen nga vetë ju. Ju 
lutemi që të bisedoni me mjeken/mjekun tuaj, se cilat nga ato vaksinime janë të nevojshme për fëmijën tuaj: 
 
Meningokoket 

Për arsye të situates epidemiologjike rekomandohet një vaksinim kunder Meningokokeve B për të gjithë femijët 
dhe te rinjtë sipas mundësie prej përfundimit të muajit të 2. të jetës. Vaksinimi me substancën konjugente 
monovalente vaksinuese kundër Meningokokeve C rekomandohet në vitin e 2. të jetës dhe është i mundshëm të 
mirret që pas mbushjes së muajit të 2. të jetës. Numri i nevojshëm i pjesëve të vaksinave varët nga fillimi përkatës 
me vaksinim. Në mes të vitit të 11. dhe të 13. të jetës shtohet një dozë plotësuese me substancën e katërfishtë 
konjugente ACWY (shiqoni “vaksinimi për nxënës të shkollës”). 
 
Varicela (li e dhenve) 

Varicelat nuk janë infektime të lehta, ngase mund të paraqiten sëmundje të rënda përcjellëse (komplikime). 
Prandaj kjo substancë vaksinore është tani pjesë e vaksinave të rekomanduara në përgjithësi. Ajo bëhet në 2 
pjesë me një distancë kohore prej së paku prej 4 javësh. Ajo rekomandohet të mirret në vitin e 2. të jetës, por ka 
mundësi të merret edhe që nga përmbushja e muajit të 9. i jetës.  
 
Vaksina mbrojtëse ndaj rriqrave (FSME-së) 

Steiermark-u është një terren ku kaveçanërisht shumë rriqra, te cilat njeherit janë bartëse të virusit FSME. 
Prandaj vaksina FSME-së rekomandohet që nga përmbushja e vitit të parë të jetës. Mbrojtja bazë arritët me dy 
vaksinime të pjesëshme, në distancë kohore 1 - 3 muajsh dhe të një vaksinimi tjetër të 3-të pas 5 - 12 muajve apo 
9 - 12 muajve (varësisht nga lënda e vaksinës).  
 
Hepatiti A 

Vaksina rekomandohet të bëhet që na viti 2. i jetës për të gjithë fëmijët - në veçanti para se të hyjë në një 
institutcion të përbashkët (si p.sh. kopsht femijësh, çerdhe për fëmijë). Vaksinimi i 2 i pjesëshëm pason në një 
distancë kohore prej 6 muajve, kohëzgjatja e mbrojtjes është së paku 10 - 20 vite.  
 
Influenca (gripet virale të vërteta) 

Vaksinimi rekomandohet për të gjithë fëmijët që nga muaji i 7. i jetës. Para se gjithash fëmijët me rrezikshmëri të 
rritur përmes sëmundjeve kronike të mushkërive, zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, sëmundjeve të 
veshkave, sëmundjeve të metabolizmit dhe defekteve të lindura ose përfituara imunologjike duhet të marrin një 
vaksinë kundër influencës. 
 
 
FËMIJË NË MOSHËN SHKOLLORE, TË RINJTË, TË RRITURIT 

Programi për vaksinim falas 
Në kuadrin e fushatës falas të vaksinimeve rifreskohen vaksinimet kundër difterisë, tetanosit, kundër poliomelititit 
dhe kollës së mirë. Që nga viti i 7. i jetës mund të bëhet imunizimi bazë kundër Hepatitit B ose rifreskimi i tijë nëse 
i njejti nuk është bërë më përpara. Nëse eventualisht nuk është bërë vaksinimi kundër fruthit-shytave-rubeolës, 
atëherë medoemos duhet të bëhet një e tillë sa më shpejtë: Për mbrojtje të sigurt rekomandohen 2 vaksinime të 
pjesëshme.  
Një mbrojtje e sigurtë kundër rubeolës është në veçanti e rëndësishme për vajzat që mund të ngelin shtatzënë. 
Vaksinimi kundër Humane-Papilloma-Vireve (HPV) ofrohet falas për vajza dhe çuna që nga mbushja e moshës 9. 
vjeçare deri në përfundimin e moshës 12. vjeçare (ditëlindja e 12-të). Nje vaksinim i tillë mbron në shkallë të lartë 
ndër të tjera kundra rrezikut nga kanceri i qafës së mitrës dhe nga lythi në organet gjenitalë. Vaksinimi bëhet në 2 
vaksina të pjesëshme ne një distancë kohore prej së paku 6 muajsh. 
Për vaksinim mbrojtjeje kundër Meningokokeve për moshën 11. – 13. vjeçare të jetës ofrohet falas në dispozicion 
një vaksinim me lëndë të 4-fishtë konjugate (ACWY). Vaksinimi rekomandohet edhe për fëmijë të moshuar/të rijnë 
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gjatë ne lidhje me disa parasëmundje te veçanta dhe si vaksinim përgjat udhëtimeve turistike, por në këtë rast 
nuk është pa pagesë. Vaksinimet falas në moshën shkollore qëndrojnë në dispozicion në shkollë, tek mjekët e 
praktikes së përgjithshme, në vendet e caktuara për vaksinim të Bashkisë së rretheve (Bezirkshauptmannschaft), 
vendet e vaksinimit të Landit dhe të Magjistratit Graz.   
 
 
E rekomandueshme por jo në programin falas: 
Vaksinimi kundër FSME-së - ajo mund të merret me çmim veçanërisht të ulët në kuadrin e fushatës së vaksinimit 
në shkolla dhe para se gjithash është e rëndësishme në Steiermark. Edhe mbrojtja për shkak të vaksinimit kundër 
lisë (varicelave) respektivisht Hepatitit A duhet të bëhet ose të plotësohet eventualisht në moshën shkollore. 
Vaksinimi Influenca duhet të bëhet çdo vit. Pas përfundimit të moshës 12. vjeçare deri në përfundim të moshës 
15. vjeçare ekzsiton mundësia për vaksinim kundër HPV (2 pjesë të pjesëshme) me një çmim të zbritur të merret 
në vendet e vaksinimeve publike.  
Të rriturit duhet të rifreskojnë vaksinimin kundër difterisë-tetanosit-kollës së mirë dhe polios çdo 10 vite, që nga 
mosha 60. vjeçare çdo 5 vite. Vaksinimi kundër FSME-se duhet të rifreskohet çdo 5 vite, që nga mosha 60. 
vjeçare çdo 3 viti. Personat që nga mosha 50. vjeçare duhet të vaksinohen kundër herpes zoster (shpërgëtisë) 
dhe kundër Pneumokokeve (ndezjes se mushkërive) pasi që në këtë moshë rreziku për infektime të rënda rritet 
tejet dukshëm. Vaksinimi Influenca („gripit të vërtetë“) është për tu rekomanduar për të gjithë personat 
veçanërisht në rast të rrezikimit të ngritur , por që nga mosha 50. vjeçare e tutje për të gjithë personat. Ai 
vaksinim duhet të ripërtërihet çdo vit, sepse lëndët e vaksinimit ju përshtaten çdo vit vireve bazë të influencës që 
ekziston.  

 
Rreziku i komplikimeve nga vaksinimi: 

Vaksinimi është një proces, i cili është „imituar“ nga natyra (imunizimi). Reaksionet në kuptimin e një „sëmundjeje 
vaksinore“ nuk mund të përjashtohen asnjëherë plotësisht. Prandaj rreziku dhe pasojat e mundshme të 
sëmundjeve „natyrore“ duhet të ballafaqohen me „rrezikun e mundshëm të vaksinimit“.  
 
Ne lidhje me reaksionet e mundshme të vaksinimit dhe efektete anësore Ju mund të pyetni mjeken/mjekun e Juaj 
ose lexoni informacione profesionale në lidhje me lëndët vaksinuese në faqen e internetit www.bmg.gv.at nën 
rubrikën „Impfen“ (vaksinimi). Komplikacionet e rënda pas vaksinimit janë shumë të ralla përshkak të procedurave 
të ashpra të lejimit dhe procedurave të vazhdueshme të obzervimit. Mosmarrja e vaksinave është shumë më e 
rrezikshme. Vetëm vaksinimi mbron me të vërtetë!  
 
Kur nuk guxon të vaksinohet femija juaj? 

• në raste të sëmdundjeve akute dhe me ethe  
• në raste të alergjive të njohura kunder lëndëve përbërese të vaksinës  
 
Ju lutemi të informoni mjeken/mjekun e Juaj...  

• në qoftë se fëmija juaj ka një „tendencë të përgjithshme“në alergjitë (si p.sh. Neurodermitis, Ekzemë) ose në 
qoftë se ekzsitojnë parasëmundje tjera (kronike).   
• si i ka „përballuar“ femija vaksinimeve të deritanishme dhe në qoftë se në kohen e vaksinimit është shfaqur në 
rrethin e Juaj një sëmundje infektive.  
Në rast të fotfjeve dhe/apo rasteve me temperatur të ngritur lehtë pas ekzaminimit do të vendosë mjekja/mjeku e/i 
Juaj se a do mund të vaksinohet fëmija juaj.  
 
Për pyetje të vëçanta…  

Ju lutemi të ju drejtohuni klinikës universitare për femijë në Graz (reparti infektologjise, Telefoni 0316/385-12367) 
ose repartit për fëmije në spitalin e Landit LKH Hochsteiermark/Leoben (Telefoni 03842/401-2438). 
 
 
Këshilla në lidhje me temën Udhëtime dhe vaksinime Ju mund të pranoni tek qendra këshilluese për mjeksi 
udhëtimi dhe vaksinim e degës së specializuar për shëndetësi dhe manaxhim kujdesi (Telefoni 0316/877-3577) 
dhe pranë institutit te higjienës (Telefoni 0316/385-73627). Informacione tjera plotësuese ne lidhje me vaksinimet 
ju mund ti mirrni në faqen e internetit www.gesunde-kinder.at si dhe prane degës se specializuar për shëndetësi 
(Telefoni 0316 / 877-3546 oder -3526) dhe nga mjekja/mjeku i Juaj.  
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