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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

një burrë gjen një grua të vdekur

policia bën hetime

unë
e njihja, jetonte me
një çift, burrë e
grua.....ishte 16 vjeçe dhe ata
e shfrytëzonin. e quanin
shpresa, ishte nga
vlora...

teuta e njihte

kishte
të fejuar?

jo.
kush
e ka vrarë
duhet dënuar!
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
teuta tregon: …kishte ardhur në itali me gomone, i kishin premtuar martesë me një italian, i kishin paguar edhe pajën familjes, por e nxorrën
menjëherë të punonte në rrugë, e mbanin mbyllur si të burgosur. askush s’e
ndihmoi... unë s’rri dot e qetë, dua të di të vërtetën.

do përfundojmë të
gjitha kështu. unë kam
frikë, jam
edhe me
barrë,
çfarë mund
të bëj? s’punoj dot më!

ne rruge
besa, kam një ide, hajde tu
kërkojmë ndihmë atyre të kamperit, ata që kalojnë mbrëmjeve
e na dhurojnë prezervativa.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
ata nuk janë policia,
nuk të kërkojnë
dokumenta, të ndihmojnë falas dhe nuk
të kthejnë në
shqipëri.

mendon se
mund të kemi
besim?

nga e din
ti?

shkova tek
ata kur isha
shtatzanë, dhe
më ndihmuan
për të dështuar.

ne zyren e operatoreve
kjo është shoqja
ime, besa.
tungjatjeta, unë jam
xhana, ne nund
të të ndihmojmë, çfarë
problemi ke?

mos u shqetëso; do shikosh
që në spital do ta zgjidhin
problemin
tënd.

jam shtatzanë provova ti bënja të
më vinin periodat, futa një tub elektriku
por nuk më erdhi asnjë pikë gjaku. tani
jam më keq, kam shumë dhëmbje.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
barra jote tashmë është prishur. je
me fat që nuk ke dëmtuar mitrën.
ajo që ke bërë është shumë
e rrezikshme për jetën
tënde dhe, veç asaj mund
të mos lindësh
më fëmijë.

kur të dalish nga
spitali hajde në
konsultorin
familiar për
tu këshilluar
se ç’duhet bërë
për të mos
ngelur
shtatzanë

ne spital
me trego, besa,
ndoshta mund te
te ndihmoj

tungjatjeta besa, nesër
do shkosh në shtëpi?!
po, por nuk jam
hiç e gezuar, ti
nuk e din si e kam
hallin une.

askush s’mund
te me ndihmoje, as edhe
ti qe je kaq i mire e
xhentil, mund te
kuptosh…

une kam deshire te
te shikoj perseri

duke folur me infermjerin ivano
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
doktoresha, kjo eshte besa, ka ardhur ketu
per te vendosur se ç’metode duhet te perdori
per te mos pasur barra
te padeshiruara.

mire, besa, jam e
kenaqur te te spiegoj se çfare mund
te besh.
ne konsultore

pilola (kokrra)
mund te perdorish pilolen, eshte metoda
me e sigurt.
jane hormone (kokrra)
qe i merr çdo dite nga goja, te cilat
nuk lejojne te ngelesh shtatzane. çdo
muaj do kesh rregullisht periodat. natyrisht pilola nuk te mbron nga infeksionet si p.sh. SIDA.
prezervativa eshte i vetmi
mjet qe nuk te lejon te
ngelesh me barre
dhe te mbron
nga semundjet,
por duhet ta
lyesh me xhel
me baze ujore,
e jo me baze
vajore.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

duhet ta vndosish mire, duke mos lene ajer
brenda (ne prezervative) dhe: QE NGA
FILLIMI I MARREDHENIES
SEKSUALE.

i fejuari im, kur eshte momenti
i fundit… e derdh jashte dhe
thote qe mjafton kaqe per te
mos ngelur me barre.
jo, besa marrëdhënia seksuale e ndërprerë
nuk është e sigurt, kështu që ti mund të
ngelesh me barrë edhe para momentit të
fundit.
PERDORIMI KORREKT I PREZERVATIVES
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

spiralia

diafragma

po deshe te perdorish nje metode
te sigurt, po qe se nuk te pelqen pilola, mund te provosh spiralen, qe esthe nje ankora (nje
çengel i vogel me dy ganxha)
rreth 1 cm, qe nje mjek ta vendos ne miter dhe per 2 vjet
mund te rrish e qete; po te
duash te besh nje
femije, shkon tek
mjeku qe te ta heqi
spiralen dhe ngelesh
me barre.

ose mund të përdorish diafragmën,
një rreth i vogël, i mbyllur prej
llastiku që ti vetë mund ta vendosish në vaginë me një shkumë
spermicida (që ngordh spermën) që
mbron mitrën vetëm për kohën e
marrëdhënies seksuale dhe hiqet
pas 6 orësh.
por keni
kujdes: diafragma dhe
spiralja nuk
të mbrojnë
nga SIDA.

unë mendoj të
marr pilolën se
më duket më e
sigurta, po nuk
jam e sigurt në se do më
kujtohet ta marr çdo ditë.

po deshe si fillim mund të të
bëjme një INXHEKSION
(gjelpere) që vlen për 3
muaj, sepse po ta harrosh
një ditë pilolën mund
të ngelesh
shtatzanë.

megjithatë, për tani është më
mirë të përdorish prezervativën dhe kur të të vijnë të
parat perioda të
vërteta pas dështimit, mund te
fillosh pilolen
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

ne rruge
o teuta ndihma jote ka qene per mua e
paçmushme! nuk di si do kisha bere?
tani jam mire, per nje muaj s’dola
fare te punoj pas
deshtimit sepse
keshtu me
urdheroi
mjeku qe
te mirrja
veten mire.

jam shume e kenaqur per ty. a e din,
besa e kane gjetur se kush e vrau
shpresen. ishin ata te dy, çifti qe e
shfrytezonte. njera nga ne i ka dhene
policise informacione te rendesishme
rreth çeshtjes dhe si shperblim i kane
dhene permeson e
soxhornos.
ata te dy tani
jan ene burg
dhe do rrine
atje edhe
per shume
vjet.

vjen ivani
dhe më gjete këtu,
e tani kushedi ç’do
mendosh për mua.

tungjatjeta,
besa, kam një
muaj që po të
kërkoj.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
unë kam menduar
shumë për ty gjat e
kësaj kohe...ti më
pëlqen shumë dhe
kam dëshirë të të
njoh më mirë.

edhe ti më
pëlqen shumë, por unë
kam frikë se kam një
burrë shqiptar.

ivano, te lutem me ndihmo, te
largohem qe ketej, kam
frike, por s’dua te te vej ne
rrezik.

unë
s’kam
frikë,
unë të dua, besa,
ajde të shkojmë
në shtëpin time.

nje muaj mevone
mjaft tani pranë ke mua, mos u
shqetëso, ji e sigurt, une do te te
ndihmoj. unë kam një shtëpi në mal,
aty do jesh e qete dhe do shohish
që ai nuk do të të kërkojë më.

më trego historin tende.
esthtë një histori e shëmtuar; në
qoftë se s’fitoj lek më rreh. më
solli në italy me premtimin që do
martoheshim dhe do punonim të
dy... e në të kundërtën, shiko se ku
kam përfunduar. vetëm nga që ai
s’ishte këtu unë munda të shtrohesha në spital për të bërë dështimin
e të bëja edhe gati një muaj
pushime.

shpresoj të
shkojë
kështu...unë,
megjithatë,
s’kthehem më
mbrapsht.
ne shtepin e ivanit
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
te nesermen
një kollovar shqiptar…
e keni parë
besën? s’po e
gjej!

ka ikur, mos e
kërko më kot.
do kthehet prapë
se s’bën, o përndryshe ja rregulloj unë
qejfin asaj!

nuk të leverdis. besa ka
ikur me një italjan, po i
ngacmove, ai do të të
denoncojë në polici.

besa bëri mirë që e la, se ai
e ngordhte në dru
po të mos
i sillte lek.
shpresoj që
besa së fundi

pak me larg
nga nje makine, hedhin nje
vajze

të jet pak
e lumtur.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ

shiko, atje dikë zbritën,
ajde të shohim kush është.

tungjatjeta, unë jam teuta, po
ti cila je?, përse po qan? ty
s’të kemi parë, je e re këtu?
ku e ke vendin tënd të punës?

mos ki frikë, unë do të të ndihmoj
dhe do të të mësoj shumë
gjëra...
prej sa kohësh po punon?

ju lutem mos më përzeni, duhet të punoj
për të mbledhur ca lek
përndryshe “ai” më
zhduku familjen.

një tjetër viktimë

vetem nje jave
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
ah, ta marrë dreqi! ti pin ndonjë
gjë që të mos ngelesh me barrë?

sa kërkon? po prezervativën
e përdor?

jo, çfarë të pi?!
ku di une?!

po gjithmonë...
por sot mu ça
prezervativa
duke punuar.

çfare eshte?

degjo, me ler te flas me çunin
tend. besoj se edhe atij nuk do
ti vije mire qe ti tani mund te
kesh ngelur shtatzane. do ta
shohish qe do te te lejoje te
shkojme sebashku ne konsultoren familjare.

eshte nje ambulance mjekesore
specjale per probleme grash.
neser mund te te japin te pish
hape qe te mos ngelesh me barre.
nuk do paguash asgje dhe s’te
kerkojne asnje dokument.
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
ne konsultore

kjo eshte nje shoqe
e re. dje i eshte
çare prezervativa
duke punuar.

po te jap hape, po ti pish brenda 48
oresh qe nga momenti i hyrjes se
spermes mashkullore ne vaginen tende,
do te te vijne mesturacionet (periodat),
e nuk duhet te shqetesohesh
se mos je
me barre.

ETER
DITES TJ
PILOLA E

eret në rast
rmone, që m
rbëhet nga ho
pë
ër
et
tj
ë marrëdhënj
ës
pilola e dit
ervativa gjat
ez
pr
t
he
ça
je t
h.kur të
përdoret si m
urgjence (p.s
nuk mund të
r
po
,
le)
na
vagi
nieje seksuale
ë.
elur me barr
ng
os
m
të
për
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TEUTA DHE SHOQET E SAJ
do te te bejme nje vizite gjinekollogjike dhe analizen e
mykut vaginal per tu siguruar qe nuk ke marre ndonje
infeksion. me vone, pas 3 muajsh dhe pas 6 muajsh
dueht te besh nje TEST (analize gjaku) per te
kontrolluar se mos ke ne gjak virusin e HIV-es,
te semundjes SIDA. pas kesaj analize do jesh
krejtesisht e qete..
perse duhen bere gijithe
keto kontrolle?

eshte e rendesishme
te kuptojme menjehere ne se
ke marre ndonje semundje qe mund
te kurohet me ilaçe e te sherohesh
sa me shpejt. perndryshe pa e ditur
mund te infektohen persona te tjere
me te cilet ke marredhenie
seksuale.

ADAPTIMI
në qoftë se je shtatzanë dhe nuk don ta dështosh fëmijën, por
as ta mbash vetë, mund ta lesh në spital ku do ta adoptojë për
gjithmonë një familje, që do ta dojë si fëmijën e vet, ose mund ta
lesh përkohësisht në mirëbesim, për ta rimarrë pas pak kohe.
në qoftë se ke dëshirë të ngelesh shtatzanë për të pasur një
fëmijë:
Eshtë shumë e rëndësishme që të bësh të gjitha analizat e
gjakut për të qënë e sigurt që nuk ke SIDA-n ose
sëmundje të tjera që ngjiten me anë të marrëdhënieve seksuale, të cilat mund tja kalosh fëmijës.
në itali kurat dhe vizitat mjekësore
për grat shtatzana janë falas.
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do me shoqerosh,
teuta? une kam
shume besim tek
ti, je shoqja e
vetme qe me ka
ndihmuar.

pas nje jave, kur
te kthehesh per te
marre pergjigjen
e analizave, mund
ti kerkosh doktoreshes te te spiegoje çdo gje mbi
metodat per
te mos
ngelur
me barre,
se te intereson
te pish ndonje
gje per kete
problem.

po, dhe do ta
shohish, sebashku
do bejme shume e
shume gjera te
tjera.
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SIGURIA NE PUNE

•

hip gjithmone ne makine vetem me nje klient.

•

n.q.se nje klient per ty eshte i ri dhe ke dyshim, bjere dakord me shoqet
e tua qe ne qofte se nuk kthehesh brenda 15 minutash, te vijne te te
kerkojne.

•

mos prano te shkosh ne shtepine e klientit, je me e sigurt te shkosh ne
hotel.

•

n.q.se hipen ne makine dhe ke dyshim thuaju shoqeve te marrin numurin
e targes se makines.

•

kur shikon qe klienti sillet ashper me ty,mos u alarmo nga frika, por
mundohu qe ta qetesosh klientin.

•

vendos çmimin,kohen dhe perdorimin e prezervatives,para se te hipesh ne
makinen e klientit.

•

mbaj gjithmone me vehte spraj flokesh (ose diçka tjeter) qe ne rast se
dikush don te te beje diçka te keqe, hidhja ne fytyre, keshtu, per momentin ai çorientohet dhe ti mund te largohesh pa problem.

•

n.q.se kur ke hipur ne makine ven re qe klienti eshte i droguar, ose i
dehur, gjej ndonje arsye per te zbritur nga makina.

•

blij nje alarm te vogel me ze qe mund ta gjesh ne nje dyqan, ku shiten
mjete elektrike.

•

mos puno ne vende te izoluara dhe me shume erresire.
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