DEPRESIONI
„Ka 9 vite që
jetojmë në Austri, por e ardhmja jonë nuk është e
sigurtë. Vit për vit duhet të zgjasim lejen e qëndrimit. Më ka ikur e
qeshura, vetëm jam e trishtuar e s'kam më forcë.“
„Natën s'më zë
gjumi e jam plot me mendime të këqija. Në mëngjes
nuk kam forcë të çohem nga krevati.“

Depresioni është diçka e shpeshtë. 1 nga 4 gra kanë një herë në jetën
e tyre depresion.
1. Simptomat
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Shpesh jam e trishtuar.
Kam frikë.
Ndiej boshllëk brenda vetes.
Nuk kam oreks.
Kam humbur shumë në peshë
pa bërë ndonjë dietë/ose kam
shtuar shumë në peshë.
Nuk jam e qetë në vetvete.
Fle keq. Jam gjithmonë e
lodhur.
Nuk kam qejf të bëj gjëra që
më përpara më kanë pëlqyer.
Nuk kam dëshirë të bëj asgjë.
Nuk arrij të përqëndrohem.
Ndihem e pavlerë.
Nuk kam dëshirë të shok
askënd.

2. Shkaqet
Depresioni rrallë ka vetëm vetëm
një shkak. Në përgjithësi janë
disa shkaqe.
Për shembull:
Ÿ Halle/probleme financiare
Ÿ Statusi social
Ÿ Leje qëndrimi jo e sigurtë
Ÿ Diskriminim
Ÿ Probleme me gjuhën
Ÿ Mbilodhje/shumë kërkesa
Ÿ Dhunë
Ÿ Ndryshime trupore dhe
sëmundje
Ÿ Hemoragji cerebrale/pika në
tru
Ÿ Ndryshime hormonale gjatë
shtatzanisë ose në menopauzë
Ÿ Ndodhi të rënda jete
Ÿ Migrimi
Ÿ Lufta

DEPRESIONI
Depresioni është sëmundje, jo dështim.
Sëmundjet psiqike mund të jenë po aq të rënda sa sëmundjet trupore.
„Shumë vonë fillova
të marr ndihmë ngaqë ndihesha fajtore.“
„Më vjen
turp, sepse po dështoj.“

3. Çfarë mund të bëj?
Depresionet mund të shërohen. Ato duhen trajtuar.
Nëse nuk e mjekoni një depresion atëherë mund t'ju krijohen sëmundje si
dhimbje koke, dhimbje kurrizi, tension i lartë, infarkt zemre, hemoragji cerebrale
dhe diabet.
Depresioni nuk është diçka „e shkruar“ nga fati dhe nuk është dënim.
Mjeku/mjekja e familjes mund të japë diagnozën dhe t'ju rekomandojë një mjek/e
specialist/e. Nëse nuk ndiheni e sigurtë pyesni mjekun/en e shtëpisë në lidhje me
këtë gjë.
Në një psikoterapi mund të flisni hapur mbi hallet dhe problemet tuaja.
Aty merrni ndihmë dhe forcë.
Ilaçet i lehtësojnë simptomat që keni. Kështu mund t'i zgjidhni më mirë problemet
që keni. Sidomos kur depresioni është i fortë, atëherë ilaçet janë shumë të
rëndësishme. Ilaçet kundra depresionit nuk e bëjnë efektin menjëherë. Shpesh
efekti i tyre ndihet mbas 2-3 javësh. Në fillim mund të ketë efekte anësore. Ju
lutem, flisni gjithmonë me mjekun/en për çdo gjë dhe mos i ndërprisni ilaçet vetë!
Nëse nuk ndiheni e sigurtë, a vuani nga kjo gjë apo jo, doni më shumë
informacione apo keni nevojë për ndihmë, atëherë shkoni tek Zebra ose tek
Omega.
Aty ka psikoterapi gratis dhe në konfidencë për migrantët/et. Ekziston edhe
mundësia e psikoterapisë me përkthyes/e.

Zebra
Granatengasse 4/3.Stock (kati i tretë)
8020 Graz
Tel: 0316/ 83 56 30 – 0

Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
8020 Graz
Tel: 0316/ 773554-0

Oraret e hapjes:
E hënë deri të enjten 09:00-16:00
Të premten: 09:00-12:00

Oraret e hapjes:
E hënë, e mërkurë dhe e enjte: 08:30-16:00
E premte 08:30-14:00

Diskriminimi
nuk është ok!
Një nënë flet me fëmijën e saj arabisht në tramvaj dhe dikush e shan
atë.

Diskriminimi
Një burrë nuk lejohet të hyjë në diskotekë për shkak të lëkurës së
zezë

Trajtimi i barabartë është një e drejtë!
Ka diskriminim të hapur:
k

Sharje

k

Sulme fizike (p.sh. nëse ju

shtyn ose plagos dikush)

Ka edhe diskriminim
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indirekt:

Ky ka të bëjë me sjelljen. Është një sjellje ju bën të
ndiheni sikur të ishit me më pak me vlerë dhe jo i/e
barabartë.
Mund të diskriminohet një person i vetëm ose një grup.
Ka diskriminime për shkak të:
k Përkatësisë etnike/ ngjyrës së lëkurës
k Fesë/ botëkuptimit
k Orientimit seksual
k Gjinisë biologjike/gjinisë sociale
k Gjymtimit
k Pleqërisë

© Josef Seibel

Në Austri ka ligje të cilat e ndalojnë diskriminimin. Nëse ju
kanë diskriminuar, atëherë ju vetëm duhet të bëni të
besueshme që ka ndodhur një diskriminim. Personi, i cili ju ka
diskriminuar duhet të vërtetojë të kundërtën.
Qendra e antidiskriminimit
(Antidiskriminierungsstelle) ju ofron këshillim
dhe ndihmë nëse doni të bëni diçka kundër
diskriminimit.
Përjetimi i diskriminimeve sjell shumë stres.
Ndiheni të humbur dhe ju duket sikur nuk e
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keni më situatën në dorë. Nëse diskriminoheni shpesh, mund
të pësoni një traumë.
Edhe nëse nuk jeni i/e sugurtë a jeni diskriminuar apo jo, flisni
me qendrën e antidiskriminimit:

Stigergasse 2
8020 Graz
Email: buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
Tel: +43 (316) / 714 137
Oraret e hapjes:
E hënë 09:00 - 16:00
E martë 09:00 - 18:00
E enjte 09:00 - 18:00
E premte 09:00 - 14:00
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TRAUMA
Trauma – Çfarë është kjo?
Një traumë është një ndodhi shumë rënduese.
k
k
k

Plagoseni
Ju kërcënohet jeta
Përjetoni (shihni, dëgjoni) si një person tjetër plagoset ose
vritet
k Përjetoni (shihni, dëgjoni) si jeta e një personi tjetër
kërcënohet
Kjo gjë mund t'ju sjellë plagë psiqike.
Për shembull kur përjetohet
k luftë, përdhunim, aksidente, katastrofa, sëmundje

Simptomat
k Vazhdoni ta përjetoni situatën në mendjen tuaj prapë e
prapë, megjithëse nuk doni. Kjo gjë ju shkakton frikë
dhe emocione të forta.
k I shmangeni situatave që j'ua kujtojnë traumën.
k Mbylleni në vetvete për të mos u ndeshur me personat që
j'ua kujtojnë traumën.
k Ndiheni i mpirë, jo vetvetja, jo real, sikur të ishit prapa një
vitrine xhami apo në mjegull.
k Nuk mund të përqendroheni.
kJeni shumë i acaruar dhe/ose në ankth.
k Keni dhimje trupore, mgjs. mjeku/ja nuk gjen asnjë shkak.
kHarroni shpesh gjëra (p.sh. kur mësoni).

TRAUMA
„Nuk e kuptoj si
mund të ndodhë diçka
e tillë.“

„Kisha
shumë frikë dhe
ndihesha e humbur.“

Gjitha këto janë normale nëse keni përjetuar diçka të keqe.
Trajtojini plagosjet shpirtërore, mejithëse ato nuk mund të
shihen. Ato shkaktojnë vuajte të mëdha me dhimbje, probleme
gjumi, frikë dhe depresion.

Trauma mund të trajtohet.
Mjeku/ja familjare mund t'ju japë diagnozën dhe t'ju
rekomandojë specialistin/en. Nëse nuk ndiheni e sigurtë pyesni
mjekun/en e shtëpisë në lidhje me këtë gjë.
Nëse nuk ndiheni e sigurtë, a vuani nga kjo gjë apo jo, doni më
shumë informacione apo keni nevojë për ndihmë, atëherë shkoni
tek Zebra ose tek Omega.
Aty ka psikoterapi gratis dhe në konfidencë për migrantët/et.
Ekziston edhe mundësia e psikoterapisë me përkthyes/e.
Zebra
Granatengasse 4/3.Stock
8020 Graz
Tel: 0316/ 83 56 30 – 0
Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
8020 Graz
Tel: 0316/ 773554-0

Oraret e hapjes për të lënë takim:
E hënë deri të enjten
09:00-16:00
Të premten:
09:00-12:00

Oraret e hapjes:
E hënë, e mërkurë dhe e enjte:
E premte

08:30-16:00
08:30-14:00

PROFILAKSIA
Pse?
Në Austri ka disa kontrolle mjekësore që janë gratis dhe
shërbejnë për ta ruajtur shëndetin.
Profilaksia ndihmon t'i parandalojë dhe mënjanojë
sëmundjet.
Profilaksia ka dy qëllime:
k

Faktorët që dëmtojnë shëndetin duhen evidentuar dhe
mënjanuar.

k

Sëmundjet duhen gjetur me kohë, sepse sa më herët të
diagnostikohen aq më mirë shërohen.

Kujdesuni për shëndetin!
Është e drejta juaj t'i shfrytëzoni ofertat e

Çfarë ka?
Kontrollo profilaktik:
1 herë në vit që nga mosha 18 vjeçe
Dy takime:
1.

Kontrolli themelor

Analizat e gjakut dhe të urinës
2. Sqarimi i rezualtateve dhe kontrollet e mbetura
Qendra e kontrolleve profilaktike dhe e shëndetit
Friedrichgasse 18, 2.Stock
8010 Graz

Oraret e hapjes:
Nga e hëna deri të enjten

Telefon: (0316) 8035-5278

Nga ora 6.45 deri në orën 14.00

Telefax: (0316) 8035-665278

Të premten nga ora 6.45 deri në orën 13.45

·
·
·

Te mjeku/ja e familjes
Tek specialisti/ja e sëmundjeve të brendshme (Innere Medizin)
Tek specialisti/ja e mushkërive

PROFILAKSIA
Çfarë ka?
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Kontrollo gjinekologjik:
1 herë në vit te gjinekologu/ia
Gjiri i femrës:

Që nga mosha 50 vjeçe, çdo 2 vite bëhet mamografia

Mamografia është një kontroll radiografik për të evidentuar sa
më herët kancerin e gjirit. Ajo nuk është parandalim dhe nuk
mund ta ndalojë një kancer gjiri.
Informacione të tjera dhe këshillim mund të merrni tek:
Qendra shëndetësore e grave (Frauengesundheitszentrum)
Joanneumring 3, 8010 Graz
Tel.: 0316/83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at • www.fgz.co.at

Vetëkontrolli i gjirit:

Am
Profilaksia e kancerit të zorrës: L
bu
K
Që nga mosha 50 vjeçare
H/ lat
dis ori
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am iG
Kolonoskopi e zorrës së trashë:
jek KK/
Që nga mosha 50 vjeçare
ë
1 herë në vit
Lëkura:
1 herë në vit bëhet kontrolli i shenjave kafe ose
e pjesëve të lëkurës që janë të dyshimtaDentisti/ja
Dhëmbët:
2 herë në vit kontroll

Den

tisti

/ja

