Qendrat tjera ndihmëse
Ndihma morale
Në qoftë se keni nevojë urgjente për një partner bisede, ateherë ju mund të gjëni
ndihmë në numrin e telefonit 143, dhe atë 24 orë në ditë.
Ndihma financiare
Ka shumë institucione të ndryshme private apo kishtare, të cilat i ndihmojnë
shtatzëneve që janë në një situatë të vështirë. Disa nga ato janë:
Solidaritätsfonds für Mutter und Kind
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Kasernenplatz 1
6000 Luzern 7
Telefon 041 226 02 27
www.frauenbund.ch

Muttertagsfonds – Aargauer
Katholischer Frauenbund
Geschäftsstelle
Neustrasse 51
5430 Wettingen
056 668 26 42
www.frauenbund-aargau.ch

Stiftung Hilfe für Mutter und Kind
der Reformierten Landeskirche
Hintere Hauptgasse 15
4800 Zofingen
Telefon 079 273 97 50
www.ref-ag.ch

Udhëzues
Shtatëzëni e padëshiruar?

Informacione rreth mundësisë që fëmija e sapolindur të japët
për adoptim
Ju keni mundësi që t`i drejtoheni qendrave zyrtare këshilluese për shtatzëni apo drejtë
për së drejti të lajmërohenmi tek:
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich
044 205 50 40
www.pa-ch.ch
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Ju e gezoni të drejtën e këshillimit – falas, neutral dhe të besueshëm

Adoptimi

Një shtatëzëni e paplanifikuar, mund të shkakton frikë dhe ndjenja kontradiktore. Pa marr

Për të dhënë një fëmijë pas lindjes, për adoptim, është një vendim shumë i vështirë për tu

parasysh se a do vazhdoni me shtatzëni apo do abortoni, sipas ligjit federal ju e gëzoni të

bërë, i cili nuk mund të miratohet pa pasur bisedime të mirëfillta. Prandaj, edhe për këto

drejtën për ndihmë dhe këshillime falas.

gjëra, janë në dispozicion qendra të ndryshme këshilluese. Në këtë udhëzues, ju mund t`i
gjëni adresat e duhura.

Në qoftë se jeni në një situatë konfliktuose, keni nevojë për kohë për të vendosur se çfarë
do të bëni apo keni dëshirë të bisedoni me dikë rreth situatës suaj personale, atëherë
mund të drejtoheni tek qendrat zyrtare këshilluese për shtatzëni, të cilat mund të ju
ndihmojnë juve rreth çështjeve ligjore, psikologjike apo financiare.

Adresa e qendrës zyrtare këshilluese për shtatëzëni në kantonin Aargau
Një këshillim i tillë, mund t`ju ndihmoj në marrjen e një vendimi të duhur. Ju mund t`i
vizitoni këto qendra këshillimi edhe për çështje të pyetjeve kontraceptive apo pas një
abortimi të bërë më parë.
Në qoftë se dëshironi, ju mund të vini në këshillimi së bashku me partnerin apo
kujdestarin e juaj.

A jeni në një situatë emergjente ?
Juve tashmë ju kanë udhëzuar që askush mos të kuptoj rreth shtatzënië apo lindjes suaj.

Sexuelle Gesundheit Aargau
Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft,
sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung
Entfelderstrasse 17
5000 Aarau
Telefon 062 822 55 22
www.seges.ch
info@seges.ch

Juve do ju japin këshilla (konfidenciale) mjekësore dhe psikologjike në të gjitha sptalet e
Kantonit Aargau si gjatë shtatzënisë apo pas lindjes. Ju mund të lindni fëmijën tuaj në atë

Terminet të caktohen me marrëveshje telefonike

mënyrë që askush mos të dijë asgjë rreth asaj lindje. Të dhënat e juaja personale do të
bllokohen gjatë regjistrimit dhe prania e juaj në spital nuk do të zbulohet kurr tek pala e
tretë. Nëse jeni të interesuar për një lindje konfidenciale, atëherë kontaktoni me kohë
repartin obstetrik të ndonjë spitali në Kantonin e Aargau.

Ju keni vendosur që të ndërpritni shtatëzëninë
Ne ketë rast, mjekja/mjeku juaj ka pasur me juve një bisedë të detajuar dhe ju kan
informuar për dispozitat ligjore si dhe rreziqet shëndetësore të ndëprerjës së shtatzënisë, si
dhe ju ka dorëzuar juve këtë udhëzues ku gjinden adresat e qendrave këshilluese.
Në fund të fundit, vetëm ju vet, si një person i prekur nga kjo gjë, mund të vendosni mbi
mbajtje apo ndërprerje të shtatzënisë, apo edhe ndoshta që atë fëmijë më vonë ta jepni për
adoptim.

Ju jeni më e re se 16 vjeçare
Nëse jeni nën moshën 16 vjeçare dhe dëshironi ta ndërpreni shtatzëninë, atëherë ju së pari
duhet të drejtoni tek qendra e këshillimit e specializuar për adoleshent dhe të bëni një
konsultim këshillues me mjekun / mjeken e juaj. Ky takim konsultues është i detyrueshëm.
Gjithashtu, këto konsultime me vajza të mitura janë pa pagesë, të besueshme si dhe i
nënshtrohen konfidencialitetit mjekësor.

Gratë shtatëzëne nën moshën 16 vjeçare
Një konsultim në qendren këshilluese, është i obligueshëm, para se të vendoset pët
ndrërprerje të shtatëzënisë.
Në kantonin Aargau, përgjegjëse është qendra e lartëpërmendur zyrtare këshilluese për
shtatëzëni e cila është e specializuar për këshillime të grave nën moshën 16 vjeçarre.
Adresen e kësaj qendre e gjeni të shënuar më lartë.

