
Si të mbërrini në klinikë tonë
Me transport publik:
•	 	Nga	stacioni	i	trenit	ose	nga	qendra	e	qytetit	me	tramvaj	
numër	1,	3,	7	deri	te	stacioni	Kirchweg	ose	me	tramvaj	numër	
4	ose	8	deri	te	stacioni	Bebelplatz.

Me automobil:
•	 Dalja	e	autostradës	Stadtmitte	ose	Wilhelmshöhe	-	drejtimi	
ICE-Bahnhof

•	 Kur	të	mbërrini	te	Wilhelmshöher	Allee	ndiqni	tabelat	
„Diakonie-Kliniken“

•	 Vend	parkime	gjeni	në	parkingun	tone,	ne	rrugën	
Herkulesstraße	34,	ne	bodrumin	e	spitalit	Diakonissen	
Krankenhaus

•	 Dy „Storchenparkplätze“ ndodhen ne parking afër Urgjencës 
ne rrugën Kirchweg (shih përshkrimin).

Kontakti
AGAPLESION	DIAKONIE	KLINIKEN	KASSEL
Rruga	Herkulesstr.	34,	34119	Kassel
T	(0561)	1002	-	0,	F	(0561)	1002	-	1010			
info@diako-kassel.de,	www.diako-kassel.de

Klinika e Obstetrikës – Shërbimi i obstetrikës dhe i mjekësisë 
prenatale:

T	(0561)	1002	-	6070	 Salla	e	lindjes
T	(0561)	1002	-	1260	 Sekretariati	Kryemjeku	Dr.	W.	Simoens

Ambulanca për diagnostikime dhe terapi prenatale
Rruga	Herkulesstr.	34	A,	34119	Kassel
T	(0561)	1002	-	1250	(Regjistrimi)
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Të nderuara shtatzëna
Të nderuar prindër të ardhshëm

ne klinikën tonë obstetrike gjithçka ka te bëjë me shtatzënie 
dhe lindjen me qellim qe lindja te jete një përjetim për ju. 
Perveç përvojës se gjate ne ju ofrojmë një trajtim modern 
dhe individual ne nivelin me te larte mjekësor ne pese sallat 
tona te mëdha te lindjes. Ne i kushtojmë shume rendësi 
krijimit te një atmosfere relaksuese dhe familjare. 
Ne qofte se ne raste te jashtëzakonshme nevojitet ndihme 
e shpejte mjekësore, ne dispozicion është një ekip operues 
dhe një salle e pajisur apostafat për lindje cezariane Përvec 
kësaj, një pediatër është menjëherë ne dispozicion.

Pra ne ju ofrojmë kushte shume te mira për një lindje te 
bukur dhe te sigurte.

Dr. Wouter Simoens
Kryemjek
Shërbimi i obstetrikës dhe i mjekësisë prenatale 
Specialitet obstetrika speciale dhe mjekësia perinatale
DEGUM II-Udhëheqësi i seminarit

www.diako-kassel.de
www.geburtsklinik-kassel.de

KLINIKA E OBSTETRIKES
Shërbimi i obstetrikës dhe i mjekësisë prenatale

Se bashku ne shërbim te njeriut

Pacientet e AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL 
përfitojnë nga kompetenca e përgjithshme mjekësore dhe 
nga struktura e shërbimeve ne klinikat tona dhe e vlerësojnë 
atmosferën familjare ne këto klinika.

Qe nga lindja deri ne moshe te shtyrë  – ne jemi pranë jush!

Departamentet tona te specializuara:

•	Anestezia, Kujdesi intensiv operativ dhe terapia kundër 
dhimbjeve

•	Klinika e mjekësisë për te moshuarit me kliniken ditore 
geriatrike

•	Klinika e kirurgjisë se përgjithshme dhe viscerale

•	Klinika e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë 
– Obstetrika me Neonatologji /  Mjekësia prenatale - Gji-
nekologjia e përgjithshme dhe urologjia

•	Klinika e kirurgjisë vaskulare

•	Klinika Interne – Angiologji

•	Klinika Interne –  
Gastroenterologji

•	Klinika Interne – Kardiologji me Ritmologji me Chest Pain 
Unit

•	 Radiologji

Urgjencës me shërbim 24 ore për pacientet me sulm ne 
zemër.

Qendra e kompetencës për te moshuarit përfshire kliniken 
ditore geriatrike.

AMBULANCA PER DIAGNOSTIKE
DHE TERAPI PRENATALE
Herkulesstraße 34A 



1. Ambient i ri dhe modern

2. Atmosfere e këndshme familjare

3. Shkalle e larte sigurie dhe ngrohtësie

5. Mjekësi e rrugëve te shkurtra

4. Informacione rrënjësore dhe te plota  për 
shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës tuaj Qe nga fillimi me dashuri

•	 Mbrëmje informative dhe vizita ne sallën e lindjeve 
(falas). Çdo te mërkure ne ora 20 (Pikëtakimi: Infopoint 
ne hyrjen kryesore) ju ftojmë përzemërsisht t´i vizitoni 
sallat e lindjes, dhomat e lindjes dhe ne repartin e 
obstetrikës.

•	 Lajmërimi për lindje / Orari i konsultave te mamive 
Këshillime individuale dhe përkrahje rreth temës 
shtatzënia, lindja dhe lehonia, lajmërimi: 0561 / 1002-
6070.

•	 Konsulta mjekësore për shtatzëna  
Mjeket dhe mjeket tanë janë ne dispozicionin tuaj me 
përvojën dhe kompetencën e tyre

•	 Diagnostikimi dhe terapia prenatale 
Kryemjeku i obstetrikës Dr. Wouter Simoens ju ofron 
kontrolle shume moderne para lindjes ne mënyre 
qe te jeni te sigurte se fëmija juaj është i shëndosh. 
Informacione shtese mund te kërkoni ne: 0561 1002-
1250.

•	 Kurse para lindjes / Këshillime për prindër 
Shkolla jone e prindërve ne rrugën Friedrich-Ebert-Str. 
93, Kassel, Tel. 0561 521 48 49, elternschule@diako-
kassel.de ofron kurse përgatitore për lindje dhe joga për 
shtatzëna.

Lindja – një përjetim i paharrueshëm
•	 Lehtësim i dhimbjeve gjate lindjes

•	 Mjete homeopatike

•	 Akupunktur

•	 PDA (Anestezi peridurale)

•	 Lindja me operacion me anestezi spinale  – Lindja 
cezariane

•	 Vaskë lindjeje

•	 Pozicioni i lindjes sipas dëshirës

•	 Lindja ambulatore

•	 Mjekimi nga gjinekologu është i mundshëm

•	 Sallat e lindjeve janë te këndshme dhe ofrojnë një 
kompetencë superiore mjekësore me aparateve teknike 
shume moderne

•	 Edhe gjate lindjeve me rrezikshmëri dhe ne raste urgjente 
ju dhe fëmija juaj jeni ne duar te sigurta. Ju mund të 
mbështeteni te ne! 

Pese arsye te mira
për te lindur ne kliniken obstetrike  
AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL ...

Një shtepi për ditët e para
•	 Dhoma te mëdha me këndin për ndërrimin e bebit, me 

llambe ngrohëse dhe banjë për një atmosfere private 
gjate ditëve te para pas lindjes

•	 24-ore-Rooming-in – Bebi juaj është gjithmonë pranë 
jush

•	 Atmosfere e këndshme familjare: Te afërmit dhe miqtë 
tuaj janë te mirëseardhur

•	 dhome e bukur ndeje me tarrace

•	 Dhome shume e bukur ne mënyre qe ju t´i kushtoheni 
fëmijës tuaj pa pengesa. Mamitë dhe motrat tona ju 
ndihmojnë dhe ju këshillojeni.

•	 Gjimnastika pas lindjes qe nga dita e 1 Dita

•	 Ju lutem mos e harroni fletëpalosjen tone për shkollën e 
prindërve me ofertën komplete:  Kurse te gjimnastikës pas 
lindjes, Yoga, ushtrimet e pelvikut, masazhet e bebit (edhe 
për baballarë), kurse PEKiP  

Kompetencë mjekësore
•	 Klinika e obstetrikës përfiton nga kompetenca e 

përgjithshme e klinikave AGAPLESION DIAKONIE 
KLINIKEN me mjekësi intensive, gjinekologji, urologji 
dhe kirurgji abdominale 

•	 Kontrollime ditore nga një pediatër

•	 Shërbime te plota mjekësore: Testi i metabolizmit, U2 
nga mjeket pediatër, screeningu i veshëve, ultrazë, 
Pulsoxymetrie (Screeningu për përjashtimin e ndonjë 
defekti kardiak)

•	 Dhoma e fëmijëve  të porsalindur (Neonatologie) me 
specialistë 24 orë 


