
Pse është e rëndësishme 
lëvizja në shtatëzani dhe 
pas lindjes?
Të jesh shtatëzanë nuk do të thotë që 
ju nuk duhet të lëvizni, përkundrazi: 
Të lëvizësh rregullisht gjatë dhe pas 
shtatëzanisë është kushti paraprak 
dhe ideal për një shëndet të mirë për Ju 
dhe fëmijën tuaj. Gratë, të cilat lëvizin 
shumë, mund të parandalojnë gjatë 
shtatëzanisë dhimbjet e shpinës dhe 
të këmbëve. Ato i përballojnë më mirë 
mundimet e lindjes, vijnë më shpejt 
në formë pas lindjes dhe i dalin zot 
më mirë pretendimeve të jetës së re 
të përditëshme. Përveç kësaj Ju nuk u 
jepni kileve të tepërta të shtatëzanisë 
asnjë shans. Duke rritur pulsin për 30 
minuta, Ju bëni diçka të mirë për vete 
dhe për fëmijën tuaj dhe parandaloni 
sëmundjet.

Fit Mams – çdo ditë të rrisni pulsin ½ ore
Shtatëzania është një periudhë e veçantë për çdo grua dhe për trupin e saj. Seksioni i Shën- 
detësisë në Graubünden dëshiron t’ju mbështesë në kuadrin e programit  «Bisch fit?» [Je në  
formë?] në mënyrë, që të forconi shëndetin tuaj dhe atë të fëmijës suaj nëpërmjet lëvizjes  
së mjaftueshme.

Albanisch

Cilat dhe sa lëvizje mund 
të bëj unë?
Parimisht çdo lëvizje është më mirë 
se asnjë lëvizje. Nëse shtatëzania juaj 
ecën pa komplikim, ju lejohet të lëvizni 
çdo ditë aq shumë, sa të jetë e kënd- 
shme për ju. Motivoni veten tuaj me një 
numërues hapash. Nëse ju e mbani atë 
në xhepin e pantallonave ose në atë të 
fundit, ai regjistron gjithë ditën hapat 
tuaja. Në mbrëmje ju mund t’a regjist-
roni këtë në App-in «Bisch fit?» (mund 
të ngarkohet falas në smartfon). Me 
App-in ju mund të konvertoni po ashtu 
aktivitete të tjera sportive si not, ud-
hëtim të lehtë me biçikletë, kërcim ose 
gjimnastikë dhe t’i shtoni ato në numrin 
e hapave.

Më tepër informacione:  
graubünden-bewegt.ch 



Mbështetur nëpërmjet Nxitjes së Integrimit të Kantonit Graubünden dhe të Kreditit të  
Integrimit të Federatës (SEM).

Këshilla, se si mund të lëvizni më tepër 
në jetën e përditshme

Shëtitje vetë, me familjen tuaj ose  
me miqtë/mikeshat 
10 min. = 1100 hapa

Të udhëtuarit rehatshëm me biçikletë 
10 min. = 2280 hapa

Ngjitja e shkallëve
10 min. = 2150 hapa

Të shkuarit në këmbë  
për të blerë

10 min. = 1100 hapa

Puna në kopësht
10 min. = 1340 hapa

Notim
10 min. = 1950 hapaZbritni një stacion 

autobusi më parë 
10 min. = 1100 hapa



Mbështetur nëpërmjet Nxitjes së Integrimit të Kantonit Graubünden dhe të Kreditit të  
Integrimit të Federatës (SEM).

Kurse – «Fit Mams»
Në kurset «Fit Mams» ju bëni të paktën, që t’ju rritet pulsi 30 minuta në ditë, saktësisht për të 
vënë në lëvizje qarkullimin e gjakut dhe për të çliruar hormonet e lumturisë. Instruktoret gë-
zojnë një arsimim të veçantë, ju mbështesin në raste të mundshme të pasigurisë, ju përgjig-
jen pyetjeve tuaja dhe ju japin këshilla me plot vlerë. Zbuloni, që lëvizja krijon kënaqësi dhe, 
realizuar në masë, bën me të vërtetë mirë edhe gjatë shtatëzanisë. Pas lindjes, nëse lëvizni 
rregullisht. Ju ndihmon të largoni kilet e tepërta. Tabani i legenit gjithashtu ngrihet përsëri në 
formë. Të gjitha gratë e çdo moshe dhe të çdo kombësie janë përzemërsisht të mirëseardhu-
ra! Lëvizje – takime me mikesha – të qeshura. Pra, një pikë takimi, që Ju mban në formë. 

Në faqen tonë të internetit graubünden-bewegt.ch gjeni të gjitha informacionet mbi kurset - 
«Fit Mams», për të ushqyerit gjatë shtatëzanisë/kohës së dhënies gji si dhe mbi numëruesin 
e hapave.

Dëshironi të mësoni më tepër mbi  
projektet tona?
Regjistrohuni në buletinin tonë «Bisch fit?». Na e dërgoni kartën e mëposhtme dhe ju merrni 
si falenderim një shishe për të pirë. Të dhënat tuaja nuk do të jepen tek persona të tjerë!

Mbiemri

Adresa

E-Mail

Emri

Kodi postar Vendi



Të ushqyerit e shëndetshëm
Çfarë është i ushqyeri i shëndetshëm? Në veçanti, gjatë shtatëzanisë dhe në kohën e dhënies së 
gjirit, shumë gra i shtrojnë vetes këtë pyetje. Broshura «Të ushqyerit gjatë shtatëzanisë dhe 
kohës së dhënies gji» e Entit Federal për Sigurinë e Lëndëve Ushqimore dhe Punët e Veterina-
risë  BLV është shumë e hollësishme dhe sjell informacione me plot vlerë. Nëse nuk e keni 
marrë broshurën bashkë me fletëpalosjen, ju mund t’a porositni atë me dëshirë në dyqanin tonë 
online.

Ju lutemi mendoni edhe që të pini ujë mjaftueshëm. Uji është pa kalori, falas dhe ju jep juve 
vrull për ditën! Në faqen tonë të internetit graubünden-bewegt.ch ju gjeni të gjitha informacio-
net për kurset – «Fit Mams», të ushqyerit gjatë shtatëzanisë/kohës së dhënies gji dhe mbi 
numëruesin e hapave. «Fit Mams», në bashkëpunim me gjinekologët dhe me ambasadoret e 
«Fit Mams».  

Mbështetur nëpërmjet Nxitjes së Integrimit të Kantonit Graubünden dhe të Kreditit të Integrimit 
të Federatës (SEM).
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