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230 shishe të reja të ilaçit Suvanta230 shishe të reja të ilaçit Suvanta
arrijnë në Kosovëarrijnë në Kosovë
 
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë dhe partneri i saj në SHBA,
AmeriCares, janë të gëzuar të lajmërojnë arritjen e 230
shisheve të reja të ilaçit Savanta në Repartin
Neonatologjik në Qendrën Klinike Universitare në
Kosovë. 

Lexo më shumë...Lexo më shumë...
 

Pajisja CRP/CBC dorëzohet nëPajisja CRP/CBC dorëzohet në
Repartin NeonatologjikRepartin Neonatologjik

Më 29 Janar, 2015, Aksioni për Nëna dhe Fëmijë bashkë
me organizatorët e “Çiklizmit për Fëmijët” dorëzuan
solemnisht aparatin për përcaktimin e Proteinës C
Reaktive (CRP) në gjak dhe hemogramit në Klinikën e
Neonatologjisë – aparat ky shumë i nevojshëm për të
shpëtuar jetën e foshnjave në Njësinë e Neonatologjisë
në QKUK.

Lexo më shumLexo më shumë...ë...

Dy Qendra Informuese të Shëndetit tëDy Qendra Informuese të Shëndetit të
Gruas u hapën në PrishtinëGruas u hapën në Prishtinë
 
Në Klinikën Gjinekologjike Obstetrike në QKUK dhe
Qendra e Mjekësise Familjare 4 në Prishtine, në një
ceremoni zyrtare, u hapën dyert e Qendrës
Informuese për Shëndetin e Gruas. Qendrat do të ofrojnë
këshillim dhe shërbime edukative për gratë si dhe
partnerët e tyre.
 
Lexo më shumë...Lexo më shumë...
 

Hapet Qendra Informuese përHapet Qendra Informuese për
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Shëndetin e Gruas edhe në FerizajShëndetin e Gruas edhe në Ferizaj
 
Në një ceremoni zyrtare, u hapën dyert e Qendrës
Informuese për Shëndetin e Gruas edhe në Ferizaj, në
Qendrën e Mjekësise Familjare II. Dr. Burim Karameta –
drejtor i DSHMS-së theksoi se një qendër e tillë është
shumë e rëndësishme për institucionet e shëndetit dhe
edukimin e femrave dhe partnerëve të tyre rreth
shëndetit riprodhues. 

Lexo më shumë...Lexo më shumë...

Elia Zaharia i bashkohet Aksionit përElia Zaharia i bashkohet Aksionit për
Nëna dhe Fëmijë si Anëtare Nderi nëNëna dhe Fëmijë si Anëtare Nderi në
BordBord
Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë që Elia Zaharia – e
fejuara e Princit Leka të Shqipërisë – i është bashkuar
Aksionit për Nëna dhe Fëmijë si anëtare nderi në Bordin
e Drejtorëve.“Është nder të pranoj ftesën për t’iu
bashkuar Bordit tuaj dhe t’shërbejë si anëtare nderi në
përkrahjen e misionit për të përmirësuar shëndetin e
nënës dhe shpëtuar fëmijët në Kosovën tonë të dashur”
– deklaron letra zyrtare e pranuar nga zyra e Familjes
Mbretërore Shqipëtare. Lexo më shumë...Lexo më shumë...

Aksioni për NAksioni për Nëna dhe Fëmijë nëëna dhe Fëmijë në
mediamedia......
 
Këtë muaj në emisionin më të shikuar edukativ rreth
shëndetit u fol për Qendrën Informuese për
Shëndetin e Gruas - iniciativë kjo e Aksionit për Nëna
dhe Fëmijë. Ndiq këtë video...Ndiq këtë video...

Për të përkrahur punën tonë: Për të përkrahur punën tonë: 
Donacionet e juaja janë shumë të mirëseardhura dhe do të përdoren në mënyrë transparente për
qëndrushmërinë e fondacionit drejt zhvillimit të programeve për shëndetin e nënës dhe fëmijës në
Kosovë.
Dhuro online përmes butonit DHURO më poshtëDhuro online përmes butonit DHURO më poshtë. Donacionet online pranohen përmes
Hitchcock Foundation, fondacion i regjistruar si 501(c)3 në Amerikë. Ju lutem specifikoni Action for
Mothers and Children/Kosovo Fund nën seksionin name of fund, program or doctor*.

Mënyrat e tjera për të kontribuar: Mënyrat e tjera për të kontribuar: 
Donacionet mund të bëhen edhe përmes kredit kartelës, transferit bankar, apo çekut. Kliko këtuKliko këtu!

DHURODHURO
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Të gjitha donacionet për Aksionin do të jenë të mirënjohura me shkrim dhe buxheti vjetor i tij auditohet nga
kompani të jashtme cdo vit. Bordi dhe stafi i Aksionit vlerësojnë shumë kontributin tuaj dhe poashtu cfarëdo
komenti apo sugjerimi që mund të keni për ne.

Copyright © *|2015|* *|Aksioni për Nëna dhe Fëmijë|*, Të gjitha të drejtat e rezervuara. 
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