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Kohë 

min 

Qëllimet Përmbajtje Metoda Media/ 

Materiale 

 Ardhja  Pjesmarresit e shkruajn emrin (maskimin kasetë, stilolaps) 
 

 maskimin 
kasete, 
stilolapsa 

5  Mirë se vini 
Prezentimi ne rreth 
mirëpritja  

Paraqitja e emreva te pjesemarresve te multiplikatori/et  .   
Pritjet e pjesëmarrësve, cfarë njohuri shëndetësore jane te 

nevojshme? 

Prezentimi  

2  
 

Prezentimi i procesit Prezentimi i skicës 
2. prezentimi i fletushes 
3. kushtet per kuader ligjor 
4. kujdesi shëndetësor 
4.1 shkëmbemi i  mendimeve mbi mënyrën në rast të sëmundjes në 

vendin e origjinës  
4.2 shkëmbimi i  mendimeve  mbi mënyrën në rast të sëmundjes në 

Gjermani 

4.3 veprimi i një vizite mjeku në vendin e origjinës 

4.4 veprimi i një vizite mjeku në Gjermani 

4.5 apotheka 
5. vende te sëmundjeve & parandalimi 
6. Take Home Message 

Prezantim i 
shkurtër 
 

poster 

3  2.  Prezentimi i fletushkes 
fletushka mund të kuptojnë dhe të 
aplikojnë 

shpërndarja e fletushkave dhe të shkojnë së bashku për të 
përshkruar pikat 

Prezentimi i 
fletushka 
 

fletushka 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Kushtet per kuader ligjor 
Pjesëmarrësit kanë njohuri të drejtave 
për trajtim 

ü spjegimi i AOK-kartës 
ü certifikata e përshtatshmërisë 
ü e drejta për trajtim 
ü trajtimi pa pages 
ü kujdesi mjekësor   
ü zgjedhja e lirë te mjekve 
ü Pas 15 muajve të sigurimit shëndetësor mund të zgjidhni nje,  

sigurim  të i sigurt për të nenshkruar nje kontratë te re (p.sh. AOK 
Hamburg)! 

Prezantim i 
shkurtër 
 

AOK-kartë 
certifikata e 
përshtatshmëri
së 
(model) 

Informacione te përgjithshëm: AsylbLG §4 përfitimet në rast të sëmundjes, shtatzënisë dhe lindjes 
ü sëmundjet akute dhe gjendjat akute me  dhimbje 
ü  Pajisja meMedikamente dhe fasha kirurgjikale,   për shërim, , shërbime dhe  lehtësimet e nevojshme) 
ü Marrja e vaksinave pas §§47, 52, para. 1, fjalia 1 SGB XII , sigurimi nga kasa shëndetësore. 
ü Protezat vetëm nëse kjo është nga  ana mjekësore urgjente! 
ü trajtim dentar për dhimbje dhe sëmundje akute, por vetëm nëse eshte e   nevojshme  nga ana 
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mjekesore. 
ü nënat dhe rastet e lindjes => vëmendje mjekësore dhe kujdesit, një mami, ilaçe 
ü Hetimi fillestar pritje 
ü Fëmijët dhe hetimi paraprak  (Dispozitë) 
ü Es müssen keine Zuzahlungen bei verschriebenen Medikamenten geleistet werden. 
ü nuk duhet të bëhet pages në medikamente të përshkruara, 

10  4.  kujdesi mjekësor   
4.1 Këmbimet  se s i jemi  kujdesur në 
vendin prej kah kemi ardhe. 

Pyetje: Ku po shkoni në vendin tuaj, kur ju jeni të sëmurë? Diskutimi 
 

 

15  4.2 shkëmbimi i  mendimeve mbi 
mënyrën në rast të sëmundjes në 
Gjermani 
 

Ku do të shkojmë në Gjermani, kur ne kemi një problem 
shëndetësor? shpjegimi grafikes. 
shpjegojë te „kuqen“: 
ü Telefononi 112 vetëm në rast emergjence absolute: 5W-pyetje / 

emergjente 112 
ü Prioritet është të telefononi shërbimin te mjeku emergjent (116 

117) ose vizitoni spital vetë. 

Input Grafika 
Furnizimi 

 
 

 4.3  kurs i veprimit e një vizite te mjeku 
/ mjek në vendin e origjinës 

Si e bën një vizitë tek mjeku / kujdesit shëndetësor profesional nga 
vendi në shtëpi? 

Diskutimi 
 

Diagrammi, 
Flipchart 

10  4.4   kurs i veprimit e një vizite te mjeku  
/ në mjek në Gjermani 

Si e bën një vizitë te mjeku / mjekja  në Gjermani? 
1. Mjekët: Si mund të gjej një mjek / mjeke? 
Shoqata e mjekëve të informon me  internet për të gjithë mjekët,  me 
aftësi   gjuhësore.  
2.  paraprakisht beni nje termin. Shpesh është e vështirë për të marrë 
një termin.Terminet duhet të mbahen ose të anulohet përpara. 
3.Dokumente të rëndësishme: 
ü AOK-(sigurimit shëndetësor-) kartë/ Certifikatë trajtim 
ü Passaporti i  Alergjise 
ü Certifikata e  vaksinimit 
ü Passaporti i nenes,  
ü Letrat mjekesore 
ü Fletorja e vizitave mjekesore te femijeve 
4. Perkthyesi 
5. ndihmeseTipDoc(diagnozat e plotesuara) 
6. Mjekja/Mjeku nuk guxojne te japin informata reth sherimit(sekrete) 

Input 
 

 

BMG-Broshurë  
Tip-Doc  
per 
Multiplikatoret 
Fletushka lokale  
Furnizimi 
Bergedorf. 

5 Informacione te përgjithshëm: 
Vizita te mjeku 
 
Epikrizë: ÇFARE janë semundje te kaluar?-  ÇKA është problem akut?? -  KU janë dhimbjet, inflamacioni, lendimet etj.? 
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 Diagnoza: Ekzaminimi fizik - Ekzaminimi Instrumental (X-ray, ultrazërit, etj) 
 
Terapia:     Rekomandimet për sjellje që sjell shërimin, të tilla si pushim, gjumë, ushqim, ngrohje, ftohje, banjot 
                 Medikamente: recetë: është i mbuluar nga sigurimi shëndetësor. - Non-recetë: në vetvete duhet të paguhet. 

              
                 Ndihmëse: Shoqatat, paterica, karrocë, zakonshëm mbështetje 
                 Terapia Personal: fizioterapi, terapi profesionale, terapi fjalim, Psikoterapia 

5 Informacion mbi qendrat e furnizimit dhe të këshillimit në Hamburg: 
Qendra për AIDS dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme në Altona (Casablanca): testimi Pa AIDS, anonim,  rë të hapura zyra. Kontakti 
hapur dhe qendra këshillimi drogës (KODROBS): Këshillim varësisë dhe informacione në gjermanisht, rusisht, spanjisht, pas konsultimeve  në gjuhën 
turke, kurde, anglisht, italisht. 

5  4.5  Gjatë vizitës ne barnatore Medikamente janë në dispozicion në Gjermani vetëm në barnatore. 
Shumë medikamente janë në dispozicion me recetë. 

Input 
 

 

5  5.   njohuri mbi arsyet e trajtimit dhe 
rëndësinë e parandalimit te 
semundjeve 

shpjegohet në aspektin e vende të sëmundjes kohor:  
A: para-kushtet ekzistuese,  
B: sëmundjet në rrugë tearratisjes,  
C:   sëmundje e trasheguara ne Gjermani 

Input 
 

 

 Informacione te përgjithshëm: 
A. Crregullimet janë diagnostikuar në vendin e origjinës dhe duhet vazhduar   trajtimi: sëmundjet kronike (p.sh., diabeti mellitus, hipertension, 

arthritis), sëmundjet infektive (si HIV, tuberkulozit, difteria, hepatiti), trauma (për shkak të luftës, tortures apo dhunes seksuale) ose sëmundje 
kronike mendore. 
Në sëmundjet infektive, të cilat janë të fituara në vendlindje,  mund të jetë se diagnoza e saktë në Gjermani është e vështirë, sepse 
sëmundjet mund të jane t e rralla këtu në Gjermani. 

B. dëmtimet, sëmundjet që kanë dalë në rrugë te arratisjes: plagët, dëmtime, morth, mosushqimi dhe kequshqyerjes, ftohjet, infeksionet (HIV, 
tuberculosis, difteria, hepatitis), diarrea, trauma (përjashtimi, përndjekja, dhuna seksuale) 

C. Sëmundjet në kohën e tashme, në kampin e refugjatëve, shumë njerëz në një vend (rrezik të lartë të infektimit dhe përhapjes së sëmundjes), 
sëmundjet e tjera infektive   në shtëpi (të tilla si gripi), probleme aklimatizimit (ushqimi, klima) 

3  Take Home Message  
  

Take Home Message: 
Kujdesi shëndetësor në Gjermani është shumë i mirë. Ju keni të 
drejtë për kujdes të mirë. Zgjidhni rrugën e drejtë për t'u kujdesur! 
Lidhu pas 15 muajsh domosdoshmërisht nga sigurimi shëndetësor. 

Input  

 Miratimi falënderoj të pranishmit dhe të them lamtumirë.   


