
Mirsevini ne MB:  

Kujdesi per shendetin tuaj 
 

Regjistrimi me nji mjek (GP) 

Ju keni të drejtë të merrni shërbimet 
shëndetësore falas të ofruara nga NHS, siç 
janë mjekët, spitalet dhe shërbimet e 
maternitetit. 

Duhet të regjistroheni në një GP (mjek) sa 
më parë që të jetë e mundur. Për tu 
regjistruar duhet të plotësoni një formular. 
Keni të drejtën e një përkthyesi nëse keni 
nevojë për një të tillë. Ju mund të paraqiteni 
tek mjeku nëse gjendja nuk është urgjente, 
por në lidhje me shëndetin duhet të 
vizitoheni nga një mjek ose infermier.  

Për tu parë nga një mjek, duhet të merrni 
një takim, zakonisht me telefon ose në 
internet. Takimet zakonisht zgjasin 10 
minuta dhe është e rëndësishme të 
paraqiteni në orar ose të anulloni takimin 
nëse nuk mund të paraqiteni. Çdo anëtar 
familjeje ka nevojë për një takim të veçantë. 
Nëse keni nevojë, kërkoni një përkthyes kur 
rezervoni takimin tuaj . Kjo është falas. 

GP-të veprojnë si “udhëzues” të shërbime të 
specializuara. Ata mund t'ju referojnë tek 
specialistë të tjerë të shëndetit që 
profilizohen në fusha të ndryshme 
shëndetësore. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
gp 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how
-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-
refugees.pdf 

 

Kujdesi dentar  

Një dentist është një ekspert i shëndetit të 

gojës, dhe kontrollet e rregullta do t'ju 

ndihmojnë të mbani gojën tuaj të 

shëndetshme. Ju duhet të regjistroheni me 

një dentisti si pacient i NHS. Merrni HC2 

tuaj me vete kur të regjistroheni për tu 

siguruar që trajtimi juaj dentar të jetë falas. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-

dentist 

Shëndeti i fëmijëve 

Eshtë e rëndësishme që fëmija juaj të 
vaksinohet rregullisht. Zakonisht ju do të 
kontaktoheni nga qendra mjeksore e juaj 
kur fëmija ka për marrë vaksinën e radhës. 

 GP juaj do t'ju referojë tek një vizitor 
shëndeti për përkrahje dhe këshilla nëse 
fëmija është midis moshës 0 dhe 5 vjeç. 

https://www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to
-have-them/ 

Kujdesi për sytë 

Është e rëndësishme të bëni kontrolle të 

rregullta për sytë . Një okulist do t’ju shohi 

sytë për ndonjë anomali dhe mund t’ju japi 

dhe t’ju vendosi syzet ose lentet e kontaktit. 

Okulistët do t'ju regjistrojnë si pacient NHS, 

kështu që testet e syve dhe trajtimi parësor 

janë falas  https://www.nhs.uk/service-

search/find-an-optician  https://

www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/

opticians/visiting-an-optician/ 



Mbrojtja ndaj shtatzanise   
Mbrojtja ndaj shtatzanise është falas në NHS. Ju mund të merrni masa mbrojtëse dhe 
këshilla në qendrën mjeksore GP, farmaci ose në klinikën e shëndetit seksual.   
 
https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Sexual-health-services/
LocationSearch/1847 

Si të aplikoni për një Certifikatë të HC2 për t’ju ndihmuar financiarisht me shpenzimet 
shëndetësore 

Certifikata juaj për HC2 është dëshmi që tregon se ju keni të drejtë të kujdesit shëndetësor 
falas. Ju duhet të pajiseni me një HC2 kur të lëshoni strehimin fillestar i cili është i vlefshëm 
për 6 muaj. Nëse nuk keni një HC2, duhet të plotësoni një formular HC1 për të aplikuar për 
një të tillë. Ju mund t'i porosisni këto formularë në internet ose ato mund të jenë të 
disponueshme në qendrën mjeksore të GP ose në spital. Në këtë mënyrë do të pajiseni me 
çertifikatën HC2, pa të cilën mund t'ju kërkohet të paguani për shërbimet e mëposhtme.  të 
paguani për shërbimet e mëposhtme.  https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-
costs/nhs-low-income-scheme-lis/ 

Si mund të marr mjekim? 

GP juaj mund të vendosi nëse ju keni nevojë për mjekim dhe t'ju japi një recetë e cila 
shpjegon se çfarë mjekimi ju nevojitet dhe si ta merrni atë. Paraqiteni recetën në farmaci. 
Recetat janë falas nëse keni formularin HC2 . 

Jetesa e shëndetshme - Pirja e duhanit 

Stili i jetës ka një ndikim të madh në shëndetin tonë. Pirja e duhanit është jashtëzakonisht e 
dëmshme për shëndetin. Thithja e tymit nga të tjerët është gjithashtu e dëmshme për 
shëndetin, dhe fëmijët janë jashtëzakonisht të prekur nga efektet e saj. Pirja e duhanit në 
shtatëzani rrit rrezikun e dështimit, lindjes së parakohshme dhe vdekjen e papritur 
foshnjore.  

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-
helplines 

 Jetesa e shëndetshme — Alkooli 

Pirja e tepruar e alkoolit mund të dëmtojë shëndetin tonë dhe të rrisë rrezikun e disa lloj 

kanceresh, sëmundje të mëlçisë dhe goditje në tru. Nuk ka sasi ‘të kufizuar’ në pirjen e 

alkoolit. Alkooli mund të shkaktojë varësi, kështu që mos e përdorni atë edhe kur jeni në 

vështirësi. Flisni me dikë për mënyrën se si ndiheni dhe kërkoni ndihmë nëse ju nevojitet.   

https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 

 

Jetesa e shëndetshme — Aktiviteti fizik 

Të qenit aktiv është i rëndësishëm pasi aktiviteti fizik mund të zvogëlojë rrezikun e 

sëmundjeve kryesore siç janë kanceri, diabeti llojit 2 dhe sëmundjet e zemrës. Të rriturit 

duhet të bëjnë të paktën 30 minuta aktivitet fizik në ditë, dhe fëmijët duhet të kryejnë të 

paktën 1 orë në ditë. Nuk është e domosdoshme të merrni pjesë në një sport, ose të futeni 

në një klub. Bëhet fjalë për çdo aktivitet ku rriten rrahjet e zemres, merrni frymë më shpejt 

dhe ndjeheni që nxeheni.   

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/ 

 

Jetesa e shëndetshme  — Dieta 

Dieta jonë është e rëndësishme për jetën e shëndetshme. Ju mund të jeni më pak aktiv sesa 

në vendin tuaj, ndaj  do të shtoni në peshë nëse hani të njëjtën sasi ushqimi. Të qënit mbi 

peshë shton rrezikun prej sëmundjeve të zemrës, diabetit të llojit 2 dhe disa kancereve.  

Ngrënia e tepruar e sheqerit, kripës dhe yndyrës është shumë e dëmshme për shëndetin 

tonë. Ushqimet e lira të gatuara jashtë dhe ushqime të përpunuara janë me cilësi të ulët 

ushqyese dhe mund të përmbajnë shumë sheqer, yndyrë dhe kripë, kështu që nuk duhet të 

hahen rregullisht.  

.https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 



Mbajtja e një “Mëndjeje të Kthjellët” 

Eshtë e rëndësishme të mos qëndroni të izoluar dhe joaktivë për sa kohë që prisni 
vendimin tuaj, përndryshe këto ndjenja mund të përkeqësohen pa e kuptuar. Njerëz të 
tjerë që kanë jetuar përmes kësaj përvoje ju rekomandojnë të ndërmerrni masa për të 
dalë nga kjo gjëndje dhe të mbroni mirëqenien tuaj emocionale. Megjithëse 
azilkërkuesve nuk u lejohet të punojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ju prapë mund ta 
kaloni kohën në mënyrë të vlefshme dhe pozitivite. Kjo gjë do t'ju bëjë të ndjeheni më të 
fortë.  

Bëhuni aktiv dhe merrni masa duke: 

 

U përfshirë në aktivitete - shumë nga këto grupe të komunitetit lokal kryejnë një sërë 

aktivitetesh që mund t'ju mbajnë aktiv dhe ku mund të mësoni gjëra të reja. Pas 6 

muajsh do të keni të drejtë të studioni disa kurse falas në një kolegj lokal. Ju gjithashtu 

mund të kontriboni duke punuar si vullnetarë, e cila është pa pagesë por mund t'ju 

ofrojë përvojë të dobishme për punësimin në të ardhmen. 

Të qenurit aktiv — çfarëdoqoftë që ju zgjidhni, mund të jetë çdo gjë që bëni në jetën tuaj 

të përditshme - si vrapimi, ecja, vallëzimi, vrapimi i lehtë, noti dhe loja e futbollit ose 

bërja e punëve të shtëpisë. 

U Lidhur me njerëzit e tjerë — Mos qëndroni vetëm në dhomën tuaj. 

Gjeni se ku ndodhet qendra e takimit së  zonës për azilkërkuesit, 

ose një grup komuniteti që flasin gjuhën tuaj. Në këtë mënyrë do të 

takoni shumë njerëz. Pyesni Zyrtarin tuaj të Mirëqenies për 

informacion. 

Ku të kërkoni ndihmë mjekësore 

 

 

 

 

 

 

 

Eshtë e rëndësishme të kërkoni ndihmën e duhur mjekësore nëse keni nevojë për të. 

Nëse keni ndonjë sëmundje të lehtë vetë-kujdesuni në shtëpi kur është e mundur, ose 

shkoni në farmaci për këshilla përpara se të shihni një mjek. Telefononi NHS në numrin 

111 për këshilla urgjente mjekësore në një situatë jo kërcënuese për jetën, shkoni në 

urgjencë A&E vetëm nëse keni një aksident të rëndë dhe telefononi 999  vetëm në një 

situatë tepër urgjente .  https://www.nhs.uk/using-the-

nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

Mbajtja e një “Mëndjeje të Kthjellët” ‘Happy Head’ 

Eshtë e rëndësishme të kuptoni se si përvojat 
traumatike që keni kaluar në vendin tuaj dhe gjatë 
udhëtimit për në MB mund të ndikojnë tek ju. Shumica e 
azilkërkuesve kanë përjetuar trauma, frikë dhe humbje. 
Ndjenja e stresit, e ankthit dhe e merakut janë normale 
kur jeni në pritje të  vendimit për çështjen e azilit.  

Ju mund të ankoheni nga pagjumësia, mungesa e 
energjisë dhe të ndiheni të trishtuar / të përlotur. Kjo 
është një gjë e natyrshme në këto rrethana. Eshtë e rëndësishme të flisni me dikë se si 
ndiheni dhe të merrni ndihmë nëse ju nevojitet. Kjo ndihmë mund ti kërkohet një shoku 
e jo vetëm një eksperti. 

Nëse keni patur simptoma për disa javë dhe / ose nëse ato po ndikojnë  jetën tuaj të 
përditshme, atëherë merrni një takim për të biseduar me mjekun tuaj. Mënyra se si 
ndjehemi brenda vetes, pavarësisht nëse të  lumtur apo të  trishtuar, në Mbretërinë e 
Bashkuar quhet 'shëndeti mendor'. Kjo nuk do të thotë që dikush është “i marrë” ose “i 
çmendur”. Ankthi, çrregullimi i stresit pas-traumës, i cili njihet edhe si PTSD, dhe 
depresioni janë të përhapur. Për t'ju mbështetur që të ndjeheni më mirë, këshillat 
gjithashtu mundi ti gjeni në faqen e internetit të NHS. Aty jepen gjithashtu detaje për 
organizatat mbështetëse dhe linjat e ndihmës së tyre me të cilat mund të kontaktoni për 
ndihmë dhe këshilla. 


