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Ky dokument paraqet një hap të rëndësishëm në procesin e 
përmirësimit të qasjes ndaj cilësisë së kujdesit për planifi-
kimin e familjes, pasi i shqyrton kriteret e përshtatshmërisë 
mjekësore për përzgjedhje të metodave të kontracepsionit. 
Dokumenti në fjalë bën azhurnimin e botimit të tretë të 
Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të 
mjeteve kontraceptive, të publikuar në vitin 2004. Në të 
përmblidhen rekomandimet kryesore nga takimi i grupit të 
punës të përbërë nga ekspertë, që u zhvillua në Organizatën 
Botërore të Shëndetësisë, Gjenevë nga 1 deri në 4 prill të 
vitit 2008 (Shih Shtojcën 2, ku është dhënë lista e pjesëmar-
rësve). Grupi i punës ka tubuar së bashku 43 pjesëmarrës 
nga 23 vende, përfshirë edhe nëntë përfaqësues të agjen-
cive. Në fakt, ky dokument përmban rekomandime për krit-
eret e përshtatshmërisë mjekësore të bazuar në të dhënat e 
fundit klinike dhe epidemiologjike si dhe synon të përdoret 
nga hartuesit e politikave, menaxherët e programit për pl-
anifikim të familjes dhe nga komuniteti shkencor. Dokumenti 
synon të ofrojë udhëzime për programet nacionale për plani-
fikim të familjes dhe për shëndet reproduktiv, në kuadër të 
përgatitjes së udhëzimeve për dhënie të shërbimeve në lidhje 
me kontracepsionin. Ai nuk duhet të konsiderohet ose përdo-
ret si udhëzues zyrtar, por si dokument referues.   

Dokumenti i mbulon këta sfera të metodave të planifikimit të 
familjes: doza të ulëta të kontraceptivëve të kombinuar oral 
KOK (COC), fashë të kombinuar kontraceptive F (P), unazë të 
kombinuar vaginale (U) (R), kontraceptivët e kombinuar in-
jektues KKI (CIC), tableta vetëm me progestogen TVP (POP), 
depo medroksipro gesteron acetat (DMPA), noretisteron 
enantat (NET-EN), impiante emergjentë levonorgestrel (LNG) 
dhe etonogestrel (ETG), tableta kontraceptive emergjente 
TKE (ECP) vata intrauterine me bakër PIU-B (Cu-PIU), PIU 
lirues të levonorgestrelit (LNG-PIU), pajisje intrauterine të 
bakrit për kontracepsion emergjent E-PIU (E-IUD), metodat 
e barrierës së kontracepsionit (MB), metodat e bazuara në 
njohjen e ditëve të fertilitetit NJDF (FAB), metoda e amenor-
resë së laktacionit MAL (LAM), metoda e ndërprerjes së 
marrëdhënies seksuale (ejakulimi jashtë vagjinës) MN (CI) 
dhe sterilizimi i meshkujve dhe femrave PSK (STER).

OBSH -ja (WHO) do t’i azhurnojë dhe shtojë rekomandimet e 
këtij dokumenti në intervalin e duhur kohor përmes takimeve 
të grupeve ekspertë të punës në çdo tre deri në katër vite 
dhe përmes përfshirjes së Grupit Drejtues për udhëzime, që 
është përgjegjës për planifikimin familjes, i cili do të kyçet 
sipas nevojës. Këta rekomandime do të jenë në dispozicion 
në ueb faqen e OBSH-së (www.who.int/reproductivehealth). 
Ueb faqja po ashtu do të ofrojë informacione shtesë, të cilat 
OBSH-ja i përcakton si relevante për këta rekomandime, deri 
në arritjen e konsensusit formal në mbledhjen e ardhshme 
të grupit të punës. Azhurnimet e tilla mund të jenë shkas për 
hapje të çështjeve të reja, meqenëse baza e të dhënave mund 
të ndryshohet shumë shpejt. OBSH-ja e inkurajon hulumtimin, 
me qëllim që të trajtohen çështjet kyçe të pazgjidhura për 
krijimin kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim 
të mjeteve kontraceptive. Njashtu OBSH-ja bën thirrje për ko-
mente dhe sugjerime për përmirësim të këtij udhëzimi.  

PASQYRIMI

Në vitin 1999, OBSH-ja e rishqyrtoi udhëzimin  për planifikim 
të familjes dhe arriti në konkluzion, se është e patjetër-
sueshme të hartohen udhëzime të reja të bazuara në dëshmi 
të reja. Në pajtim me këtë konstatim OBSH-ja inicioi një sërë 
udhëzimesh për planifikim të familjes të bazuar në fakte, të 
cilat u shpalosën në kuadër të botimit të dytë të Përmirësimi 
i qasjes drejt kujdesit cilësor gjatë planifikimit të familjes, 
të publikuar në vitin 2000. Dy dokumentet e para referuese 
të këtij vargu të dëshmive të mbështetura (Ilustrimi 1), janë 
Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të 
mjeteve kontraceptive, që ofron udhëzime për atë se “kush” 
mund të përdor metoda kontraceptive në mënyrë të sigurt 
dhe Rekomandimet e përzgjedhura praktike për përdorim 
të mjeteve kontraceptive, që ofron udhëzim për mënyrën 
“sesi” të përdoren metodat kontraceptive në mënyrë të sigurt 
dhe efektive. Këta dy dokumente ofrojnë udhëzim të bazuar 
në dëshmi për përzgjedhje (Kriteret e përshtatshmërisë 
mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive) dhe për 
përdorim të metodave kontraceptive (Rekomandimet e 
përzgjedhura praktike për përdorim të mjeteve kontracep-
tive).  Dokumenti i tretë dhe dokumenti i katërt referues, 
gjegjësisht Veglat e vendimmarrjes për planifikim të familjes 
së klientëve dhe ofruesve të shërbime, si dhe Planifikimi 
i familjes: doracak global për ofrues të shërbimeve janë 
vegla praktike për përmirësim të cilësisë së këshillimit për 
planifikim të familjes dhe dhënie të shërbimeve. Këta dy 
vegla i inkorporojnë Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore 
për përdorim të mjeteve kontraceptive dhe Rekomandimet e 
përzgjedhura praktike për përdorim të mjeteve kontraceptive. 
Të katër dokumentet referuese më së miri interpretohen dhe 
përdoren në kontekst më të gjerë të kujdesit për shëndetin 
reproduktiv dhe seksual.   

QËLLIMI 

Qëllimi i këtij dokumenti është t’iu sigurojë një sërë rekoman-
dimesh hartuesve të politikave, vendimmarrësve dhe komu-
nitetit shkencor, të cilat do të mund të përdoren për zhvillim 
ose revidim të udhëzimeve nacionale në lidhje me kriteret e 
përshtatshmërisë mjekësore për përdorim e kontraceptivëve.   

Dokumenti nuk ofron udhëzime të rrepta, por jep rekoman-
dime, të cilat sigurojnë bazë për racionalizim të dispozitave 
të kontracepsioneve të ndryshme nga këndvështrimi i infor-
macioneve më bashkëkohore, që janë në dispozicion, të cilat 
merren me atë sesa janë të sigurta metodat e kontraceps-
ionit ndaj njerëzve me probleme të caktuara shëndetësore. 

Meqenëse hasen dallime në masë të konsiderueshme të 
gjendjes së shteteve dhe mjediseve programore, nuk do të 
ishte e përshtatshme të përcaktohen udhëzime të rrepta 
ndërkombëtare për sa u përket kritereve të përdorimit të 
mjeteve kontraceptive. Sidoqoftë, pritet që programet na-
cionale t’i përdorin këta rekomandime për azhurnim ose për 
zhvillim të udhëzimeve të tyre në lidhje me përshtatshmërinë 
e mjeteve kontraceptive në harmoni me politikat e tyre na-
cionale shëndetësore, nevojat, prioritetet dhe resurset e tyre. 
Këta përmirësime duhet të realizohen në kontekst të sigurisë 
mjekësore dhe të vendimeve, të cilat do t’i marrin përdoruesit 



2

në bazë të informacioneve, që i kanë në dispozicion. Adaptimi 
nuk është gjithnjë detyrë e lehtë, andaj më së miri është që 
atë ta realizojnë personat, që më shumë janë të njoftuar me 
kushtet, të cilat mbretërojnë në shëndetësi, gjegjësisht janë 
të njoftuar me sjelljet dhe kulturat e popullatës.

SFONDI

Gjatë 35 viteve të fundit është shënuar përparim i rëndë-
sishëm në zhvillimin e teknologjive të reja kontraceptive, 
përfshirë kalimin nga doza të larta në doza të ulëta të 
kontraceptivëve të kombinuara orale, dhe nga PIU inerte 

levonorgestrel-liruese vaginale në PIU levonorgestrel-
liruese të bakrit.  Përveç kësaj, janë vënë në përdorim edhe 
kontraceptivët e kombinuar injektues, fashat e kombinuara 
hormonale, unaza vagjinale, si dhe injektimet dhe impiantet 
vetëm me progestogen. Sidoqoftë, politikat aktuale dhe 
praktikat për përkujdesje shëndetësore në disa shtete janë 
të bazuara në studime shkencore të produkteve kontracep-
tive, të cilat nuk janë më në përdorim të gjerë, por bazohen 
në parime shumëvjeçare teorike, të cilat asnjëherë nuk 
janë provuar, ose janë bazuar në përzgjedhje personale 
të ofruesve të shërbimeve. Këta politika dhe praktika të 

Ilustrimi 1. Katër dokumentet referuese të udhëzimit për planifikimin e familjes 

COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs
COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs

COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs
COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs

Medical eligibility 
criteria for 
contraceptive use

Fourth edition, 2009
A WHO FAMILY PLANNING CORNERSTONE

SELECTED PRACTICE
RECOMMENDATIONS
FOR CONTRACEPTIVE USE

COCs  ECPs  CICs POPs DMPA NET-EN
NOR Cu-IUDs LNG-IUD NFP COCs  ECPs
Emergency contraception  COCs  POPs
NFP male sterilization    COCs NOR CICs
DMPA  female                          sterilization
barrier methods                             Cu-IUDs
LNG-IUD                                             POPs
NOR                                                        NFP
COCs                                                NET-EN
ECPs female sterilization barrier methods       
natural family planning            emergency
contraception                           DMPA NOR
POPs NET-EN                  barrier methods
lactational amenorrhea     natural family
planning   female          sterilization COCs
barrier methods  lactational amenorrhea

         Reproductive Health and Research
Family and Community Health
World Health Organization, Geneva, 2004

Second edition, 2004

COCs  ECPs  CICs POPs DMPA NET-EN
NOR Cu-IUDs LNG-IUD NFP COCs  ECPs
Emergency contraception  COCs  POPs
NFP male sterilization    COCs NOR CICs
DMPA  female                          sterilization
barrier methods                             Cu-IUDs
LNG-IUD                                             POPs
NOR                                                        NFP
COCs                                                NET-EN
ECPs female sterilization barrier methods       
natural family planning            emergency
contraception                           DMPA NOR
POPs NET-EN                  barrier methods
lactational amenorrhea     natural family
planning   female          sterilization COCs
barrier methods  lactational amenorrhea

A   W H O    F A M I L Y    P L A N N I N G    C O R N E R S T O N E

Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore 
për përdorim të 

mjeteve kontraceptive

Rekomandimet e përzgjedhura 
praktike për përdorim të 
mjeteve kontraceptive

Këta janë udhëzime të bazuara në dëshmi dhe konsensus. Në ta janë dhënë 
rekomandime të grupeve të punës së ekspertëve, të bazuar në vlerësimin e 
dëshmive relevante. Udhëzimet rishikohen dhe azhurnohen në kohë të duhur. Procesi me të cilin sigurohet që 

udhëzimet janë aktuale:
1. Identifikimi i dëshmive të 

reja relevante pasi të jenë të 
disponueshme përmes një 
hulumtimi të vazhdueshëm dhe të 
gjithanshëm bibliografik.

2. Vlerësim kritik i dëshmive të reja 

3. Vlerësimi i dëshmive të reja duke i 
krahasuar ato me të vjetrat

4. Përcaktimi nëse dëshmia e re e 
sintetizuar është e mjaftueshme 
për azhurnim të rekomandimeve 
ekzistuese.

5. Azhurnimi elektronik në ueb faqen 
e OBSH-së për shëndet reproduktiv 
(www.who.int/reproductivehealth) 
dhe përcaktimi i nevojave për 
themelimin e grupit ekspert të 
punës për vlerësim të mëtejmë të 
udhëzimeve në mënyrë formale.

Vegla për vendimmarrje për 
planifikim të familjes së klientëve

 dhe ofruesve të shërbime

Rekomandimet e përzgjedhura 
praktike për përdorim të 
mjeteve kontraceptive

Këta vegla i kanë inkorporuar Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore dhe Rekom-
andimet e përzgjedhura praktike, por edhe rekomandimet tjera me konsensus, në 
lidhje me mënyrën e përmbushjes së planifikimit familjar të klientëve. Këta vegla 
do të azhurnohen paralelisht me udhëzimet ose varësisht nga dëshmitë tjera.   
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vjetërsuara shpeshherë rezultojnë me kufizim të cilësisë dhe 
qasjes në shërbimet e klientëve për planifikim të familjes. 
Ky dokument synon t’i azhurnojë kriteret për përshtatshmëri 
mjekësore, të cilat përdoren në marrjen e të gjitha mjeteve 
hormonale kontraceptive, metodën e barrierës me PIU, 
metodën e bazuara në njohjen e ditëve fertile, metodën e 
nxjerrjes (ejakulimi jashtë vagjinës), metodën e amenorresë 
së laktacionit, sterilizimin e meshkujve dhe femrave dhe 
kontracepsionin emergjent. 

KUJDESI SHËNDETËSOR  REPRODUKTIV   
DHE SEKSUAL 

“Të drejtat reproduktive përfshijnë të drejta të 
caktuara të njerëzve, të cilat veç më janë pranuar 
nga legjislacioni nacional, dokumentet për të drejtat 
e njeriut dhe dokumentet tjera relevante të hartuara 
me konsensus. Këta të drejta mbështeten në njohjen 
e të drejtave themelore të të gjitha çifteve dhe 
individëve, për të vendosur në mënyrë të lirshme dhe 
me përgjegjësi numrin, radhitjen dhe kohën e lindjes 
së fëmijëve të tyre, të kenë informacione dhe mjete 
për ta bërë një gjë të tillë, gjegjësisht të kenë të 
drejtë për të arritur standard më të lartë të shëndetit 
seksual dhe reproduktiv.” (Paragrafi 95, Platforma e 
Pekinit për Veprim, 1995).   

Kujdesi për shëndetin reproduktiv dhe seksual, përfshirë 
shërbimet dhe informacionet për planifikim të familjes 
pranohet jo vetëm si intervenim kyç për përmirësim të 
shëndetit të burrave, grave dhe fëmijëve, por edhe si e 
drejtë e njeriut. Të gjithë njerëzit kanë të drejtë për qasje, 
përzgjedhje dhe përfitim nga progresi shkencor në lidhje 
me përzgjedhjen e metodave për planifikim të familjes. Këtu 
përfshihen personat me aftësi të kufizuar, siç është përcak-
tuar në veçanti në Konventën për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara (nenet 23.1 dhe 25.a).1 Qasja e bazuar 
në të drejtat për mjete kontraceptive parasheh pikëpamje 
holistike të klientëve, që përfshin marrjen parasysh të 
nevojave të tyre për përkujdesje shëndetësore seksuale dhe 
reproduktive, si dhe i merr në konsideratë të gjitha kriteret e 
përshtatshme për t’iu ndihmuar klientëve të përzgjedhin dhe 
përdorin metoda për planifikim të familjes.  

Ndonëse ky dokument parimisht iu adresohet kritereve 
të përshtatshmëri mjekësore lidhur me përdorimin e 
mjeteve kontraceptive, duhet të merren parasysh edhe 
kriteret sociale, të sjelljes, kriteret tjetra jo mjekësore, e 
në veçanti referimet e klientëve. Kur t’iu ofrohen zgjedhje 
kontraceptive klientëve, me çka do t’u respektohen dhe 
përmbushen të drejtat e tyre njerëzore, patjetër duhet in-
formuar klientët në lidhje me vendimet e marra. Megjithatë 
përzgjedhja e grave shpeshherë është e kushtëzuar ose e 
limituar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga 
faktorët social, ekonomik dhe kulturor. Nga këndvështrimi 

1 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizua. 
Mundësia e Kombeve të Bashkuara, të Drejtat dhe Dinjiteti i 
Personave me Aftësi të Kufizuar, 2007 (http://www.un.org/dis-
abilities/, nga 13 Janari i vitit 2009). 

i grave, përzgjedhjet e metodave kontraceptive bëhen në 
kohë të caktuar, në kontekst social dhe kulturor; janë të 
ndërlikuara, varen nga shumë faktorë dhe mund të ndry-
shojnë. Marrja e vendimeve për metoda kontraceptive 
zakonisht kërkojnë të valorizohen metodat e ndryshme, 
ku do të shkoqiten përparësitë dhe dobësitë e metodave të 
caktuara kontraceptive, të cilat dallojnë në bazë të rretha-
nave, perceptimeve individuale dhe interpretimeve. 

Dhënia e kujdesit shëndetësor më pajtim me të drejtat e 
njeriut dhe të drejtat reproduktive të klientit është fun-
damentale për cilësinë e shërbimit. Zhvillimi i normave 
ndërkombëtare për kriteret e përshtatshmërisë mjekësore 
dhe rekomandimet praktike për përdorim të kontracep-
tivëve paraqet vetëm njërin aspekt të përmirësimit të 
cilësisë së kujdesit shëndetësor reproduktiv. Shumë pro-
grame për planifikim të familjes kanë përfshirë kontrollin 
(skriningun), mjekimin dhe procedurat përcjellëse, të cilat 
reflektojnë standarde të larta për metoda specifike kontra-
ceptive. Këta procedura përfshijë kontrollin dhe mjekimin 
e kancerit në cerviks (qafën e mitrës), aneminë dhe infek-
sionet që përcillen në mënyrë seksuale (SST), por edhe 
promovimin e mjekimit dhe ndërprerjen e pirjes së du-
hanit. Procedurat e këtilla duhet fuqishëm të inkurajohen 
nëse ka resurse njerëzore dhe materiale për t’i realizuar 
të njëjtat, mirëpo ato nuk duhet të llogariten si parakushte 
për pranim dhe përdorim të metodave për planifikim të 
familjes, nëse nuk janë të domosdoshme për të përcak-
tuar përshtatshmërinë e përdorimit ose vazhdimit të një 
metode përkatëse. 

ÇËSHTJET QË KANË TË BËJNË ME CILËSINË DHE 
QASJEN E SHËRBIMEVE QË NDIKOJNË NË PËR-
DORIMIN E METODAVE PËRKATËSE   

Edhe pse ky dokument kryesisht iu adresohet kritereve të 
përshtatshmërisë mjekësore, megjithatë gjatë sigurimit 
të duhur të metodave kontraceptive hasen çështje tjera, 
përfshirë edhe kriteret e dhënë më poshtë, të cilat janë me 
vlerë universale për fillimin dhe përdorimin e mëtejmë të 
të gjitha metodave kontraceptive.   

a) Klientëve duhet t’u jepet informacion adekuat me 
qëllim që të marrin vendim të bazuar në informacionet 
dhe vullnetin e tyre për përdorim të një metode të 
caktuar kontraceptive. Informacionet, që iu jepen 
klientëve, për t’iu ndihmuar në përzgjedhjen e metodës 
së dëshiruar së paku duhet të përfshijnë: kuptimin 
e efikasitetit relativ të metodës; përdorimin e drejtë 
të metodës; efektin e metodës, efektet e zakonshme 
anësore; rreziqet për shëndetin dhe dobitë e metodës; 
shenjat dhe simptomat, të cilat do të sinjalizojnë 
nevojën për vizitë të klinikës; informacion për 
vazhdimin e fertilitetit pas ndërprerjes së përdorimit të 
metodës; dhe informacion për sëmundjet seksualisht 
të transmetueshme (SST). Informacionet duhet të 
prezantohen në një gjuhë të lehtë, të kuptueshme dhe 
të kapshme për klientët.
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b) Në lidhje me metodat për të cilat nevojitet qasje kirurgjike, 
vënie, dhe/ose nxjerrje e pajisjes kontraceptive nga një 
ofrues i shërbimeve mjekësore, që paraprakisht është 
i trajnuar për atë veprimtari (sterilizim, impiant, PIU, 
diafragmë, vënia ose nxjerrja e kapelës të qafës së mitrës/
cerviksit), patjetër nevojitet personeli i trajnuar mirë dhe 
hapësirë adekuate, në mënyrë që të ofrohen këta metoda, 
por edhe të respektohen procedurat për parandalim 
adekuat të infeksioneve të mundshme.

c) Duhet të mirëmbahen pajisjet dhe mjetet adekuate (për 
shembull, produktet kontraceptive, pajisjet dhe pjesët 
rezervë për procedurat për parandalim të infeksioneve).

ç)   Ofruesit e shërbimeve duhet të furnizohen me 
udhëzime (ose kartela të  klientëve ose vegla tjera 

për skrining, që t’iu mundësohen klientëve kushte 
adekuate, në të cilat përdorimi i metodave të caktuara 
kontraceptive do të mund të shoqërohet me rreziqe të 
papranueshme për shëndetin.

d) Ofruesit e shërbimeve duhet të trajnohen për të 
dhënë këshillime për planifikim të familjes, për t’iu 
ndihmuar klientëve të marrin vendime të arsyeshme 
dhe vullnetare në lidhje me fertilitetin e tyre. Këshillimi 
është element kyç në cilësinë e kujdesit dhe po ashtu 
është pjesë e rëndësishme e fillimit dhe vizitave 
përcjellëse. Ai duhet t’i përmbush nevojat e klientëve 
jo vetëm për kontracepsion, por edhe për çështjet 
seksuale dhe parandalim të sëmundjeve që përcillen 
seksualisht, përfshirë edhe infektimin me virusin e 
imunodeficiencës humane (HIV).  

Tabela 1. Përqindja e grave me shtatzëni të padëshiruar gjatë vitit të parë të përdorimit tipik dhe vitit të parë të 
përdorimit ideal të kontracepsionit si dhe përqindja e përdorimit të vazhdueshëm në fund të vitit të parë: Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës 

% e grave me shtatzëni të padëshiruar gjatë vitit 
të parë të përdorimit 

% e grave me përdorim të 
vazhdueshëm gjatë një viti3

Metoda
(1)

Përdorimi tipik1

(2)
Përdorimi ideal2

(3) (4)

Pa metodë4 85 85  
Spermicide5 29 18 42
Metoda e nxjerrjes 27 4 43
Metoda e bazuar në ditët e fertilitetit 25  51
 Metoda e ditëve standarde6  5  
 Metoda dy ditëshe6  4  
 Metoda e ovulimit6  3  
Tampon   
 Gratë të cilat kanë lindur 32 20 46
 Gratë të cilat nuk kanë lindur 16 9 57
Diafragmë7 16 6 57
Perzervativ8    
 Gra (realiteti) 21 5 49
 Burra 15 2 53
Tableta e kombinuar dhe tabletat 8 0.3 68
Fasha Evra 8 0.3 68
Unaza Nuva 8 0.3 68
Depo-Provera 3 0.3 56
Injektues i kombinuar (Lunelle)9 3 0.05 56
PIU    
 ParaGard (e bakrit T) 0.8 0.6 78
 Mirena (LNG-IUS) 0.2 0.2 80
Implanon 0.05 0.05 84
Sterilizim i femrave 0.5 0.5 100
Sterilizim i meshkujve 0.15 0.10 100

Tableta urgjente kontraceptive: trajtim i filluar brenda 72 orëve pas marrëdhënieve seksuale të pambrojtura nga së paku 75%10  
Metoda e amenorresë së laktacionit: MAL është metodë e përkohshme shumë efektive për kontracepsion.11 

Burim: Trussell J. Contraceptive efficacy. Në: Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Stewart FH, Kowal D. Contraceptive 
technology: botimi i nëntëmbëdhjetë i azhurnuar. Nju Jork NY: Ardent Media, 2007.
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PËRM
BLEDHJA EKZEKUTIVE 

Shënim:
1. Përqindja shtatzënisë së padëshirueshme të çifteve tipike, të cilat e fillojnë përdorimin e metodës (jo medoemos për herë të 

parë), nëse për ndonjë arsye nuk e ndërpresin përdorimin. Vlerësimet për gjasat e shtatzënisë në vitin e parë të përdorimit tipik 
të spermicideve, ejakulimi jashtë vagjinës, metoda e llogaritjes së ditëve të fertilitetit, diafragma, prezervativi për meshkuj, 
tabletat dhe Depo-Provera janë marrë nga Hulumtimi nacional për rritje të familjes nga vitit 1995,  me disa korrigjime për abortet 
e paraportuara; shih tekstin për nxjerrjen e vlerësimeve për metodat tjera. 

2. Përqindja e shtatzënisë së padëshirueshme në mesin e çifteve, që fillojnë me përdorimin e metodës (jo medoemos për herë 
të parë), të cilët e përdorin atë në mënyrë të përkryer (me përpikëri dhe në mënyrë të duhur) gjatë vitit të parë, nëse atë nuk e 
ndërpresin për çfarëdo qoftë arsye. Shih tekstin për nxjerrjen e vlerësimeve rreth metodave tjera.

3. Përqindja e çifteve, të cilat synojnë t’i shmangen shtatzënisë dhe vazhdojnë ta përdorin metodën për 1 vit.

4. Përqindja e rasteve të shtatzënisë në kolonat (2) dhe (3) bazohet në të dhënat e popullatës, që nuk përdor kontracepsion dhe në 
të dhënat e grave, që nuk përdorin kontracepsion, me qëllim që të ngelin shtatzëna. Nga kjo popullatë rreth 89% ngelin shtatzënë 
brenda një viti. Ky vlerësim u zvogëlua pak (85%) me qëllim që të paraqitet numri i grave, që ngelin shtatzënë brenda një viti, të 
cilat përdorin metoda reversibile të kontracepsionit, nëse në tërësi kanë hequr dorë nga kontracepsioni. 

5. Shkuma, kremë, xhele, supozitor vaginal, dhe cipa (shirita) vagjinale.

6. Ovulimi dhe metoda dyditore bazohen në ndjekjen e mukozës së cerviksit (qafës së mitrës). Metoda e ditëve standarde shmang 
marrëdhënie intime nga dita e 8 deri në ditën e 19 të periudhës së menstruacionit. 

7. Me krem ose xhel spermicid.

8. Pa spermicide.

9. Burimi:  Trussell J. Contraceptive efficacy. In Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A, Cates W, Guest F, Kowal D. 
Contraceptive technology: eighteenth revised edition (botimi i tetëmbëdhjetë i reviduar). Nju Jork, NY: Ardent Media, 2004.

10.  Orari i trajtimit përmban një dozë në 120 orë pas marrëdhënieve intime të pambrojtura, ndërsa doza e dytë jepet 12 orë pas 
dozës së parë. Të dy dozat për Planin B mund të merren në të njëjtën kohë. Plani B (1 dozë, një tabletë e bardhë) është produkti 
i vetëm që në veçanti dedikohet për kontracepsion emergjent. Drejtoria për ushqim dhe barëra po ashtu i ka deklaruar këta 
22 brende të kontraceptivëve orale si të sigurta dhe efektive për kontracepsion urgjent:  Ogestrel ose Ovral (1 dozë përmban 2 
tableta të bardha), Levlen ose Nordette (1 dozë përmban 4 tableta ngjyrë të hapur portokalli), Cryselle, Levora, Low-Ogestrel, 
Lo/Ovral, ose Quasence (1 përmban 4 tableta të bardha), Tri-Levlen ose Triphasil (1 dozë përmban 4 tableta të verdha), Jolessa, 
Portia, Seasonale, ose Trivora (1 dozë përmban 4 tableta ngjyrë rozë), Seasonique (1 dozë përmban 4 tableta me ngjyrë të hapur 
të kaltër dhe të gjelbër), Empresse (1 dozë përmban 4 tableta ngjyrë portokalli), Alesse, Lessina, ose Levlite, (1 dozë përmban 5 
tableta ngjyrë rozë), Aviane (1 dozë përmban 5 tableta ngjyrë portokalli), dhe Lutera (1 dozë përmban 5 tableta të bardha).

11. Sidoqoftë,  për mbrojtje efektive nga shtatzënia duhet të përdoret metodë tjetër të kontracepsionit pasi të kthehet menstruacioni, 
kur do të zvogëlohet sasia dhe kohëzgjatja e mëkimit dhe foshnja do të fillojë të ushqehet me shishe, ose pasi t’i mbush 6 muaj. 

EFIKASITETI I METODËS

Zgjedhja e kontracepsionit pjesërisht varet nga efikasiteti 
i metodës kontraceptive në parandalimin e shtatzënisë 
së paplanifikuar, mirëpo gjatë disa metodave nuk varet 
vetëm nga mbrojtja që ofron metoda përkatëse, por edhe 
nga fakti se me sa përpikëri dhe përkushtim përdoret 
ajo metodë. Në Tabelën 1 është dhënë një krahasim 
i përqindjes së grave, të cilat përjetojnë shtatzëni të 
padëshirueshme në vitin e parë të përdorimit të metodës 
kontraceptive, kur metoda përdorët në mënyrë ideale (me 
përpikëri dhe konsistencë) dhe kur përdoret në mënyrë 
tipike. Përdorimi konsistent dhe i përpiktë mund të dallojë 
në masë të madhe, qoftë për nga karakteristika e moshës, 
të ardhurat, dëshirat e përdoruesit për të parandaluar ose 
prolonguar shtatzëninë, gjegjësisht nga kultura, të cilës i 
përkasin. Metodat, të cilat varen nga përdorimi konzistent 
dhe i përpiktë i klientëve kanë një spektër të gjerë të 
efikasitetit. Shumica e meshkujve dhe femrave sa më 
shumë që fitojnë përvojë në përdorimin e metodës, aq më 
shumë dëshirojnë të jenë përdorues më efektiv. Megjithatë 
skema e përdorimit ka ndikim të konsiderueshëm në 
efikasitetin e metodës.   

RRITJA E RREZIKUT SI REZULTAT I SHTATZËNISË 
SË PADËSHIRUESHME 

Gratë, te të cilat shtatzënia e padëshirueshme mund të 
paraqesë rrezik të papranueshëm shëndetësor, duhet 
të këshillohen për shkak të shkallës relativisht të lart 
të dështimit gjatë përdorimit tipik, vetëm përdorimi i 
metodave të barrierës dhe metodat e kontracepsionit të 
bazuara në sjellje mund të mos jenë më të përshtatshme 
për ta. Këta kushte janë theksuar në Tabelën 2.  

KTHIMI I FERTILITETIT 

Përdorimi i metodave kontraceptive, me përjashtim të 
sterilizimit të meshkujve dhe femrave, nuk rezulton në 
ndryshim të pakthyeshëm të fertilitetit. Kthimi i fertilitetit 
është i shpejtë në të gjitha metodat, përveç në DMPA dhe 
NET-EN;  vonimi mesatar i kthimit të fertilitetit sipas këtyre 
metodave është 10 dhe 6 muaj, gjegjësisht nga data e 
injektimit të fundit pavarësisht nga kohëzgjatja e përdorimit 
të tyre. Sterilizimi i meshkujve dhe femrave duhet të 
konsiderohet si metodë e përhershme, andaj të gjithë 
individët dhe çiftet, të cilët mendojnë për përdorim të kësaj 
metode duhet të këshillohen në mënyrë përkatëse. Asnjë 
metodë tjetër nuk rezulton me infertilitet të përhershëm.  
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SËMUNDJE SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME 
(SST) DHE KONTRACEPSIONI: MBROJTJA E 
DYFISHTË 

Ndonëse zhvillimi i normave ndërkombëtare për sigurim të 
mjeteve kontraceptive është qenësor për cilësinë e kujdesit 
në dhënien e shërbimeve, megjithatë duhet të merret 
parasysh konteksti social, kulturor dhe sjellja e secilit klient. 
Në këtë frymë, problemi i ekspozimit në SST, përfshirë 
edhe HIV-in, meriton vëmendje të posaçme, për shkak të 
rëndësisë së barabartë të parandalimit të shtatzënisë dhe 
parandalimit të përcjelljes së infeksioneve seksualisht të 
transmetueshme. Kur ekziston rreziku nga SST/HIV, me 
rëndësi është që ofruesit e shërbimeve shëndetësore, 
fuqishëm të rekomandojnë mbrojtjen e dyfishtë të të gjithë 
personave me rrezik të lartë, qoftë përmes përdorimit 
të kombinuar të prezervativit me ndonjë metodë tjetër, 
ose përmes përdorimit të përpiktë dhe të drejtë vetëm të 
prezervativëve, qoftë për mbrojtje nga shtatzënia, ose për 
parandalim të sëmundjeve. Grave dhe burrave, që kërkojnë 
këshilla për mjete kontraceptive vazhdimisht duhet bërë të 
ditur rëndësinë e përdorimit të prezervativit për parandalim 
të përcjelljes së SST/HIV, ndërsa përdorimi i tij të inkurajohet 
dhe lehtësohet aty ku jepet mundësia. Është vërtetuar se 

prezervativët për meshkuj të prodhuar nga lateksi kanë 
efikasitet të lartë për mbrojte nga SST/HIV në rastet kur 
përdoren më përpikëri dhe konsistencë. 

METODA E PUNËS 

Ky dokument ka të bëjë me procesin e iniciuar në 
vitin 1994, që në vitin 1996 kulminoi me publikimi e 
dokumentit Përmirësimi i qasjeve në kujdesin cilësor 
të planifikimit familjar: kriteret e përshtatshmërisë 
mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive. Në 
procesin fillestar, i cili u iniciua për të arritur marrëveshje 
për kriteret adekuate të përshtatshmërisë së metodave 
kontraceptive që janë në përdorim të gjerë, disa agjenci 
dhe organizata kanë bashkëpunuar për një rishqyrtim të 
thellë të dëshmive epidemiologjike dhe klinike, të cilat 
janë relevante për kriteret e përshtatshmërisë mjekësore 
të metodave kontraceptive të përcaktuara në mënyrë të 
duhur. Në këtë proces është përfshirë krahasimi i kritereve 
të përshtatshmërisë të përdora nga agjenci të ndryshme 
për mjete të ndryshme kontraceptive, duke përgatitur 
rezymim të literaturës së publikuar mjekësore dhe 
epidemiologjike, që është relevante për kriteret mjekësore 

Tabela 2. Kushtet që e ekspozojnë gruan në rrezik të rritur si rezultat i shtatzënisë së padëshiruar

Kanceri i gjirit 

Sëmundja e komplikuar valvulare e zemrës

Diabeti: i varur nga insulina; me nefropati /retinopati/neuropati ose sëmundje tjera vaskulare; ose me kohëzgjatje > 20 
vjeçare

Kancer në mitër (endometrial) ose në vezorë 

Epilepsia

Shtypja e lartë e gjakut (sistolik> 160 mm Hg ose diastolik > 100 mm Hg)1

HIV/SIDA2

Sëmundja iskemike e zemrës 

Sëmundja malinje gestatike trofoblastike 

Tumore malinje të mëlçisë (hepatom) ose kancer hepatocelular të mëlçisë 

Skistosomiaza me fibrozë të mëlçisë  

Ciroza e rëndë (jo e kompenzuar) 

Sëmundja qelizave drapër (Anemia drapenore)

SST2

Sulmi në tru

Lupus eritematoz sistemik -LES (SLE)

Mutacione trombogjenike

Tuberkulozi 

Shënim:
1. Në këtë dokument matjet e shtypjes së gjakut janë dhënë në mm Hg. Për ta konvertuar atë në kPa, duhet të shumëzohet 

me 0,1333. Për shembull, 120/80 mm Hg = 16.0/10.7 kPa. 
2. Mbrojtja e dyfishtë është e rekomanduar për mbrojtjen nga HIV/SIDA dhe SST-të tjera, kur ekziston rreziku i përcjelljes së 

sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe HIV (SST/HIV). Kjo mund të fitohet përmes përdorimit të njëkohshëm të 
prezervativit (kondomit) me metoda tjera, ose vetëm përmes përdorimit të drejtë dhe të përpiktë të prezervativëve.
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të përshtatshmërisë, por edhe në përgatitje të drafteve 
të klasifikimeve për rishqyrtim nga një grup më i madh 
i ekspertëve dhe agjencive. OBSH-ja ka organizuar dy 
takime pune të grupit punës së ekspertëve në mars të vitin 
1994 dhe në maj të vitit 1995 me qëllim që të rishqyrtohen 
klasifikimet parësore dhe formulohen rekomandimet; 
publikimi i dokumentit vijoi në vitin 1996. 

Rishikimi i parë i dokumentit të vitit 1996 u mbështet në 
rekomandimet e Grupit ekspert të punës të zhvilluar në 
OBSH nga 8 deri në 10 mars të vitit 2000, ku u mblodhën 
32 pjesëmarrës nga 17 shtete, përfshirë edhe përfaqësues 
të shumë agjencive dhe organizatave. Grupi i punës i 
rishqyrtoi dëshmitë e reja të grumbulluara nga takimet e 
fundit në vitin 1994 dhe 1995. Dëshmitë e këtilla të reja 
u grumbulluan parimisht përmes pasqyrimit sistematik 
të literaturës më të re, që u realizua për identifikim 
dhe përmbledhje të dëshmive të reja të kritereve të 
përshtatshmërisë mjekësore dhe metodave kontraceptive.   

Rishikimi i dytë i dokumentit u bazua në rekomandimet 
e Grupit ekspert të punës të zhvilluar në OBSH nga 21 
deri në 24 dhjetor të vitit 2003, që solli së bashku 36 
pjesëmarrës nga 18 shtete, përfshirë edhe përfaqësues të 
shumë agjencive dhe organizatave. Grupi i punës i përbërë 
nga ekspertë ndërkombëtarë për planifikim të familjes, 
përfshinte edhe mjekë të klinikave, epidemiologë, hartues 
të politikave dhe ekspertë të programeve. Në kuadër të 
grupit të punës kishte edhe ekspertë për identifikim dhe 
sintezë të fakteve dhe udhëzim për përdoruesit. Për këtë 
botim i formua një Grup Drejtues për Udhëzim. 

Ky botim i katërt i dokumentit bazohet në rekomandimet e 
takimit të Grupit ekspert të punës të zhvilluar në OBSH nga 
1 deri në 4 prill të vitit 2008, ku prezantuan 43 pjesëmarrës 
nga 23 shtete, përfshirë edhe nëntë përfaqësues të 
agjencive. Grupi ekspert i punës ishte i përbërë nga: 
ekspertë ndërkombëtarë për planifikim të familjes, 
mjekë të klinikave, epidemiologë, hartues të politikave 
dhe ekspertë të programeve; ekspertë për identifikim 
dhe sintezë të dëshmive; ekspertë të farmakologjisë; dhe 
përdorues të udhëzimeve. Nga të gjithë anëtarët e Grupit 
ekspert të punës është kërkuar të deklarojnë çfarëdo 
konflikt të interesave; tre nga ekspertët deklaruan konflikt 
të interesave, që kanë të bëjnë me temën e mbledhjes.1 
Atyre nuk iu kërkua të heqin dorë nga formulimet e 
rekomandimeve. 

1 Dr.Glasier (Glejzher): Punon në klinikën, e cila pranon 
mbështetje nga katër kompani, që prodhojnë lloje të 
ndryshme të produkteve kontraceptive. Dr. Shelton: Ka 
aksione në një kompani farmaceutike, që merret me 
terapi antiretrovirale. Dr. Weisberg (Vajsberg): merr 
mjete financiare për hulumtime kontraceptive nga katër 
prodhues të mjeteve kontraceptive; është anëtar në 
bordin këshillëdhënës të prodhuesit të vaksinës kundër 
humano papiloma virusit (HPV) si dhe është pjesë e bordit 
këshillëdhënës për edukim kontraceptiv të financuar nga 
një prodhues i mjeteve kontraceptive.

Në fund të takimit, grupi ekspert i punës nuk ia doli të bëjë 
konsensus për sigurinë e përdorimit të kontracepsionit 
vetëm me progestogen nga gratë që japin gji foshnjave 
për më pak se gjashtë javë pas lindjes, andaj grupi i punës 
u morr vesh se nevojitet ekspertizë shtesë para se të 
rishikohet ndonjë rekomandim për këtë problematikë. 

Prandaj me kërkesë të grupit ekspert të punës OBSH-
ja më 22 tetor të vitit 2008 realizoi konsultime teknike 
për evaluim të dëshmive në lidhje me dëshmitë që kanë 
të bëjnë me përdorimin e mjeteve kontraceptive gjatë 
laktacionit dhe ndikimit të tyre ndaj shëndetit të foshnjës 
së porsalindur. Përgjegjësitë për evaluim të dëshmive 
shkencore grupi ekspert i punës ia delegoi Grupit drejtues 
të udhëzimeve dhe katër hulumtuesve profesionistë për 
efektet e përzierjeve steroide ndaj sistemit organik të 
foshnjave të porsalindura gjegjësisht farmakologjisë dhe 
metabolizmit që haset në qumështin e nënës. Nga të gjithë 
pjesëmarrësit në këta konsultime u kërkua të deklarojnë 
çfarëdo konflikti të interesave; një pjesëmarrëse e deklaroi 
një konflikt të interesit, që kishte të bëjë me temën në 
fjalë. 22 Nga ajo nuk u kërkua të heqë dorë nga formulimet 
e rekomandimeve. 

Rrallë herë ndërmjet takimeve të grupeve eksperte 
të punës shfaqen dëshmi të reja, për të cilat nevojitet 
vlerësim i ri, madje edhe rishikim të rekomandimeve 
të dhëna në Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore për 
përdorim të mjeteve kontraceptive. Në rastet e këtilla Grupi 
Drejtues i Udhëzimeve ka për detyrë të merret me evaluim 
të atyre dëshmive dhe t’i konfirmojë udhëzimet ekzistuese 
ose, nëse është patjetërsueshme të lëshojë udhëzime 
të përkohshme. Pas takimit të grupit ekspert të punës 
OBSH-ja është vetëdijesuar për dëshmi të reja, në lidhje 
me rreziqet e tromboembolisë venoze  TEV (VTE) te gratë 
pas lindjes. Me kërkesë të Grupit Drejtues të Udhëzimeve, 
OBSH-ja zhvilloi konsultime teknike më 26 janar të vitit 
2010 përmes telekonferencës për të rishikuar me përpikëri 
dëshmitë e publikuara të kësaj fushe. Në telekonferencë 
prezantuan bashkërisht anëtarë të Grupit Drejtues të 
Udhëzimeve, dhe tre ekspertë të TEV-së për periudhën 
pas lindjes. Nga gjithë pjesëmarrësit në këta konsultime 
u kërkua të theksojnë çfarëdo konflikt të interesave; dy 
nga ekspertët deklaruan konflikt të interesave, që kanë 
të bëjnë me temën e mbledhjes.33 Atyre nuk iu kërkua të 
heqin dorë nga formulimet e rekomandimeve.

2 Dr.Glasier: Punon në klinikën, e cila pranon mbështetje nga 
katër kompani, që prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve 
kontraceptive.

3 Dr.Glasier: Punon në klinikën, e cila pranon mbështetje nga 
katër kompani, që prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve 
kontraceptive . Dr. Hannaford: (Hanaford): Punon në Qendrën 
akademike, që ka marrë mbështetje financiare nga dy kompani, 
të cilat prodhojnë lloje të ndryshme të mjeteve kontraceptive.
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IDENTIFIKIMI DHE GRUMBULLIMI I DËSHMIVE  
DHE SINTEZA 

Me përdorimin e sistemit, i cili vazhdimisht  identifikon 
dëshmi të reja (Identifikim i vazhdueshëm i dëshmive 
të studimit (IVDS), që njihet si sistemi CIRE),11 OBSH-ja 
identifikoi rekomandimet e botimit të tretë të Kritereve 
të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 
kontraceptive për të cilin ishin hasur dëshmi të reja. 
Më tej u realizuan rishikimet sistematike me qëllim 
që të vlerësohet korpusi i përgjithshëm i dëshmive 
për rekomandimet e tilla,  por edhe për një gjendje të 
re mjekësore, e cila u shtua në rekomandimet  Lupus 
eritematoz sistemik (LES). Qëllimi i këtyre rishikimeve 
sistematike ishte identifikimi i dëshmive të drejtpërdrejta 
për adekuatshmërinë e përdorimit të metodave 
kontraceptive nga gratë me gjendje shëndetësore të 
caktuar. Aty ku nuk kishte dëshmi të drejtpërdrejta për 
rekomandimet përkatëse, grumbulloheshin  informacione 
për dëshmi të tërthorta ose vlerësime teorike. Për të 
realizuar rishikime sistematike u identifikuan studime 
të cilat e përdorin sistemin CIRE, por edhe hulumtime të 
PubMed dhe The Cochrane Library, nga hapja e bazës së të 
dhënave në janar të vitit 2008. Hulumtimi po ashtu përfshiu 
rishikime të literaturës së shfrytëzuar në shkrimet e 
identifikuara përmes kërkimit të literaturës dhe kontaktet 
me ekspertë të fushës përkatëse. Qëndrueshmëria dhe 
cilësia e dëshmive u shkallëzua në bazë të Sistemit të 
Grupit të Punës për Preventive të Shteteve të Bashkuara.22  

Rishikimet sistematike iu dorëzuan grupit ekspert të punës 
para zhvillimit të mbledhjes dhe shërbyen si bazë për idetë 
e grupit gjatë takimit. Shkallëzimi i dëshmive iu dha grupit 
të punës gjatë shqyrtimit të secilit rekomandim relevant. 
Çështjet që kishin të bëjnë me shpenzimet u konsideruan 
parimisht në frymën e qasjes dhe mundësisë për shërbime 
kontraceptive, si pengesa të mundshme financiare. Grupi i 
punës po ashtu i shqyrtoi edhe implikacionet programore 
të rekomandimeve.  Rekomandimet parimisht kishin 
të bëjnë me çështjet e sigurisë, andaj çështjet e tilla 
u shqyrtuan nën prizmin e zbatueshmërisë së tyre në 
ambiente të ndryshme. Grupi i miratoi rekomandimet me 
konsensus. 

Për pjesën më të madhe të rekomandimeve  (metodat/ 
kombinime të gjendjeve shëndetësore), ekziston një numër 
i kufizuar i studimeve, të cilat e trajtojnë përdorimin e 
metodave specifike nga gratë në rrethana specifike. Kjo 

1 Mohllajee Ap, Curtis KM, Flanagan RG, Rinehart W, Gaffield 
ML, Peterson HB. Keeping up with evidence: a new system 
for WHO’s evidence-based family planning guidance(Ndjeka e 
dëshmive: system i ri i OBSH-së të udhëzuesve për planifikim 
të familjes. American Journal of Preventive Medicine 2005; 28: 
483-490. 

2 Harris Ap, Helfand M, Woolf SH, Lohr KN, Mulrow CD, Teutsch 
SM et al. Current methods of the US Preventive Service Task 
Force: rishikim I procesit. American Journal of Preventive 
Medicine 2001; 20: 21-35.  

do të thotë se pjesa më e madhe e vendimeve në lidhje 
me kriteret e përshtatshmërisë, për të cilat janë dhënë 
dëshmi shpeshherë janë bazuar në ekstrapolime të 
studimeve, të cilat parimisht në studim i kanë përfshirë 
gratë e shëndetshme, gjegjësisht janë mbështetur në 
vlerësime teorike dhe opinione të ekspertëve. Në veçanti 
ishte i kufizuar numri i dëshmive për produktet e reja 
dhe për produktet me përdorim të kufizuar. Struktura e 
përgjithshme e dëshmive të shqyrtuara nga Grupi i punës 
përfshinte:  

• dëshmi të bazuara në studime ose observime të 
drejtpërdrejta për metodat kontraceptive të përdora 
nga gratë (ose burrat) me gjendjen përkatëse;

• dëshmi të drejtpërdrejta nga efektet e metodave 
kontraceptive të përdora nga gratë ose burrat, që nuk 
janë në gjendjen përkatëse;

• dëshmi të tërthorta ose ide teorike të bazuara në 
situatat e mbështetura në hulumtime të caktuara të 
modeleve të shtazëve, hulumtime laboratorike të 
njerëzve ose situata analoge klinike. 

Aty ku grupi i punës ka bërë rishikim sistematik të 
dëshmive të shqyrtuara gjatë formimit të rekomandimeve, 
dëshmitë e tilla janë dhënë në këtë dokument së bashku 
me rekomandimet. Rekomandimet për të cilat nuk janë 
dhënë dëshmi ishin të bazuara në opinionet e ekspertëve 
dhe/ose dëshmitë e fituara nga burimet tjera përveç 
rishikimeve sistematike. Siç është potencuar më poshtë, 
mbi 1000 rekomandime të këtij botimi kanë ngel të 
pandryshuara nga botimi i parë. Dëshmitë për botimin e 
parë iu dorëzuan grupeve të punës të vitit 1994 dhe 1995 
si një varg dokumentesh shoqëruese të përgatitura nga 
projekti.

Botimi i tretë përfshiu 1705 rekomandime. Këta 
rekomandime kanë përdorim të gjerë, andaj OBSH-ja ka 
përcaktuar që çdo ndryshim të bazohet në dëshmi të reja, 
përveç nëse ka ndonjë arsye tjetër për të vepruar ndryshe. 
Grupi Drejtues i udhëzimeve, që konvokoi mbledhjen më 
31, mars të vitit 2008, propozoi që Grupi ekspert i punës 
t’i shqyrtojë vetëm rekomandimet e botimit të tretë, për 
të cilat nuk ka pasur dëshmi ose për ta ekzistojnë raste 
bindëse për të vepruar më ndryshe. grupi i punës u pajtua 
me propozimet e 1, prillit të vitit 2008.

Grupi i punës kishte për detyrë të përcaktojë 
përshtatshmërinë e kritereve dhe metodën e 
kontracepsionit për çdo gjendje shëndetësore, duke e 
përzgjedh kategorinë (nga 1 deri në 4, siç është përshkruar 
më poshtë). Aty ku grupi i punës ka përcaktuar se përveç 
kategorisë nevojitet edhe udhëzim, vetë grupi i punës  e 
ka dhënë udhëzimin në formë të  “shpjegimit”. Nga ana 
tjetër, kur grupi i punës i shqyrtonte dëshmitë e reja, ato 
dëshmi përmblidheshin dhe prezantoheshin në nëntitullin 
“Dëshmia” në kolonën e shënuar si “shpjegime/dëshmi”. 
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Sekretariati i OBSH-së, përveç qartësimit të udhëzimeve 
dhe përmbledhjes së dëshmive, ka dhënë edhe komente 
në fund të çdo pjesë të metodës kontraceptive në kontekst 
të përzgjedhjes së metodës së duhur për gjendjen 
përkatëse shëndetësore.

Për nevojat e botimit të katërt të Kritereve të 
përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 
kontraceptive,  grupi ekspert i punës zhvilloi 86 
rekomandime të reja dhe rishikoi 165 rekomandime 
ekzistuese. Si rezultat i ideve të grupit, botimi i katërt i 
Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të 
mjeteve kontraceptive do të përfshijë gjendjen mjekësore, 
lupus eritematoz sistemik (LES), 12 nënkushte të reja do 
t’iu shtohen kushteve mjekësore ekzistuese nga botimi 
i tretë. Këta dymbëdhjetë nënkushtet janë:  obeziteti 
dhe mosha nën 18 vjeçare; tromboza e thellë e venave/
embolia pulmonale (TTHV/EP) dhe terapia e caktuar 
antikoagulante; gjendja akute ose e pezmatuar e hepatitit 
viral; hiperplazia fokale nodulare e mëlçisë; tre klasat e 
terapisë antiretrovirale (inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës  - INRT [NNRTI], inhibitorë jonukleozidë të 
revers transkriptazës -IJNRT [NNRTI], inhibitorë proteaze 
të fuqizuar me ritonavir ([PI]); lamotrigin (antikonvulziv); 
dhe gjashtë klasa të antimikrobëve (antibiotikë me spektër 
të gjerë, antimikotikë, antiparazitikëve dhe rifabutini me 
rifampicinë).  

Të gjithë anëtarët e Grupit Drejtues të Udhëzimeve dhe 
grupit të punës i miratuan 1870 rekomandime në kuadër të 
mbledhjes së zhvilluar më 4, prill të vitit 2008. 

Megjithatë, në fund të mbledhjes Grupi ekspert i punës 
nuk ishte në gjendje të arrijë në konsensus për sigurinë 
e përdorimit të kontracepsionit vetëm me progestogen 
në mesin e grave mëkuese më pak se gjashtë javë 
pas lindjes dhe e theksuan nevojën e opinionit shtesë 
profesional para se sërish të shqyrtohen rekomandimet 
për këtë gjendje shëndetësore. Prandaj, OBSH-ja realizoi 
konsultime teknike më 22, tetor të vitit 2008, me qëllim 
që me përpikëri t’i vlerësojë të gjitha dëshmitë shkencore 
në lidhje me këtë temë. Në këta konsultime bashkërisht 
punuan anëtarët e Grupit Drejtues për udhëzime dhe katër 
hulumtues ekspertë të këtyre fushave: nenonatologji, 
neurologji, neuro shkencë dhe pediatri. Duke vepruar 
në emër të Grupit ekspert të punës, Grupi Drejtues për 
udhëzime vendosi se rekomandimet ekzistuese për 
përdorim të progestogenit nga gratë mëkuese gjatë 
gjashtë javëve të para pas lindjes së foshnjës, duhet 
të ngelë i pandryshuar deri në fund të konsultimeve, 
gjegjësisht deri më 22, tetor të vitit 2008. Këta 
rekomandime do të rishikohen nga të gjithë ekspertët e 
grupit të punës gjatë takimit të ardhshëm.

Përmes orvatjeve për monitorim të publikimit të 
dëshmive të reja të nxjerra nga hulumtimet, që bëhen 
për hirë të të azhurnimit të rekomandimeve të Kritereve 
të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 

kontraceptive, OBSH-ja identifikoi dëshmi të reja në lidhje 
me rrezikun e tromboembolisë venoze (TEV) të grave 
pas lindjes, me çka u potencua nevoja për rivlerësim të 
rekomandimeve për gratë që nuk u japin gji foshnjave 
gjatë gjashtë javëve të para pas lindjes. Rishikimi 
sistematik i temës u përgatit dhe iu dërgua Grupit Drejtues 
të udhëzimeve për vlerësim të mëtejmë. Përveç kësaj u 
përgatit edhe një rishikim sistematik për kohën e kthimit të 
fertilitetit pas lindjes te gratë, që nuk mëkojnë. Në frymën 
e kësaj dëshmie, Grupi Drejtues për udhëzime vendosi që 
OBSH-ja do të duhet t’i rishqyrtojë rekomandimet e veta 
në lidhje me përdorimin e kontraceptivëve të kombinuar 
hormonal gjatë periudhës pas lindjes si dhe kërkoi nga 
Sekretariat i OBSH-së të iniciojë konsultime teknike për 
elaborim të kësaj teme. Prandaj OBSH-ja e konvokoi një 
telekonferencë më 26, janar të vitit 2010 për shqyrtim 
thelbësor të dëshmive shkencore të kësaj fushe. Në emër 
të Grupit ekspert të punës, Grupi Drejtuesi i udhëzimeve 
lëshoi udhëzim të përkohshëm dhe e zgjeroi nga tetë në 
njëzetë listën e rekomandimeve për gratë paslindjes dhe 
gratë që nuk mëkojnë, me qëllim që ta pasqyrojë këtë 
dëshmi.

Rekomandimet dhe dëshmitë, që e mbështesin zhvillimin 
e tyre, do të rishikohen nga grupi i punës i përbërë nga të 
gjithë ekspertët gjatë takimit të ardhshëm.

Në fund të telekonferencës të zhvilluar më 26, janar 
të vitit 2010, Grupi Drejtuesi i udhëzimeve i miratoi 20 
rekomandimet e azhurnuara.

SI TË PËRDORET KY DOKUMENT 

Ky dokument synon të përdoret nga hartuesit e politikave, 
menaxherët e programeve për planifikim të familjes dhe 
komuniteti shkencor. Dokumenti synon të ofrojë udhëzim 
për planifikim nacional të familjes/programet të shëndetit 
reproduktiv në kuadër të përgatitjes së udhëzimeve për 
dhënie të shërbimeve për mjetet kontraceptive. Pra, 
dokumenti nuk duhet të shikohet ose përdoret si udhëzim 
ekzistuese, por vetëm si bazë për referim.  

Udhëzimi në këtë dokument duhet të interpretohet në nivel 
nacional dhe programor që të mund t’i pasqyrojë situatat 
e ndryshme dhe strukturat, në të cilat ofrohen mjetet 
kontraceptive. Edhe pse gjasat (mundësitë) janë të vogla, 
që gjatë procesit të ndryshojë klasifikimi i kategorive të 
këtij dokumenti,  megjithatë ka shumë gjasa të dallojë 
zbatimi i këtyre kategorive. Në veçanti, duhet të merret 
parasysh niveli i dijes klinike dhe përvojës për tipat e 
ndryshme të ofruesve të shërbimeve dhe resurseve shtesë 
të këtyre institucioneve.

PËRDORIMI I TABELAVE 

Grupi i punës iu referua kritereve mjekësore për fillimin 
dhe vazhdimin e përdorimit të të gjitha metodave të 
vlerësuara. Çështja e vazhdimit të kritereve ka rëndësi 
klinike, kurdoherë që gruaja zhvillon gjendje të caktuar 
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shëndetësore, derisa përdorë metodë përkatëse 
kontraceptive. Pasi grupi i punës u vërtetua se dallojnë 
kategoritë për fillimin dhe vazhdimin e përdorimit të 
metodës, këta dallime u potencuan në kolonat “I =  inicim” 
dhe “V = vazhdim”. Në kolonat ku shënohet edhe I-ja edhe 
V-ja, nënkuptohet se kategoria e njëjtë vlen edhe për 
fillimin edhe për vazhdimin e përdorimit.  

Në bazë të këtij sistemi të klasifikimit, kriteret e 
përshtatshmërisë për fillimin dhe vazhdimin e përdorimit 
të metodave specifike kontraceptive prezantohen në 
mënyrë tabelore. Siç është dhënë më poshtë, kolona e 
parë e paraqet gjendjen shëndetësore. Kushte të caktuara 
u nëndanë për të bërë dallim ndërmjet shkallëve të 
ndryshme të gjendjes shëndetësore. Kolona e dytë i 
klasifikon kushtet për fillim dhe/ose vazhdim të njërës 
nga katër kategoritë e dhëna më poshtë. Nëse është e 
domosdoshme, kolona e tretë jep shpjegime ose dëshmi 
për klasifikim, siç është përshkruar më lartë.

Në fund të dokumentit është dhënë tabela përmbledhëse, 
e cila i përfshin kriteret e përshtatshmëri mjekësore sipas 
kritereve të metodave hormonale dhe PIU-së. Po ashtu, 
është dhënë një përmbledhje e gjendjeve shëndetësore 
ose kategorive, të cilat rishqyrtohen në këtë botim. 

KLASIFIKIMI I KATEGORIVE 

Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore të dhëna në këtë 
dokument mbështeten në metodën e punës së përshkruar 
më lartë dhe synojnë të ofrojnë kornizë adekuate të 
sigurisë. 

Është vërtetuar se çdo gjendje shëndetësore përfaqëson 
karakteristika individuale (p.sh. moshën, historinë e 
shtatzënisë) ose gjendje paraprakisht e njohur mjekësore/
patologjike (p.sh. diabeti, hipertensioni). Ngel që ofruesit 
shërbimeve shëndetësore nacionale dhe institucionale 
të vendosin për mjetet më të volitshme për kontrollim 
të gjendjeve shëndetësore dhe rëndësisë së tyre për 
shëndetin publik. Historia e klientit shpeshherë do të 
jetë qasja më e përshtatshme. Ofruesi i shërbimeve për 
planifikim të familjes mund të konsultojë ekspertë për 
gjendjen përkatëse shëndetësore. 

Kushtet, të cilat kanë ndikim në përshtatshmërinë e 
përdorimit të secilës metodë kontraceptive u theksuan në 
njërën nga katër kategoritë vijuese. 

PËRDORIMI I KATEGORIVE NË PRAKTIKË 

Kategoritë 1 dhe 4 janë të qarta vetvetiu. Klasifikimi i 
metodës/gjendjes shëndetësore si kategoria 2 e potencon 
metodën, që mund të përdoret në përgjithësi, por mund të 
nevojitet kujdes i mëtejmë. Sidoqoftë për t’i ofruar gruas 
një metodë për gjendjen shëndetësore të klasifikuar në 

Kategorinë 3 nevojitet një vlerësim i vëmendshëm klinik 
dhe qasje në shërbimet klinike; për gruan e tillë duhet 
të merret parasysh seriozitetit i gjendjes shëndetësore 
dhe qasja, gjegjësisht mundësia e pranimit të metodave 
alternative. Zakonisht për metodën/gjendjen shëndetësore 
të klasifikuar në Kategorinë 3 nuk rekomandohet 
përdorimi i metodës së njëjtë përveç nëse nuk ka metoda 
tjera më të përshtatshme ose më të pranueshme. 
Sidoqoftë do të kërkohet ndjekje e kujdesshme.  

Në rast se janë të kufizuara resurset për vlerësim klinik, 
siç është rasti me shërbimet që i ofron komuniteti 
(bashkësia), atëherë korniza për klasifikim të katër 
kategorive mund të ngushtohet në dy kategori. Me këtë 
thjeshtësim, klasifikimi i Kategorisë 3 vërteton se në bazë 
të parimeve mjekësore gruaja nuk është përshtatshme ta 
përdor metodën përkatëse.  

IMPLIKIMET PROGRAMUESE 

Çështjet programuese, të cilat duhet të trajtohen 
përfshijnë:

• zgjedhje në bazë të informacioneve të marra 

• elemente të kujdesit cilësor

• procedurat për kontroll esencial për administrim të 
metodave

• trajnimin dhe shkathtësitë e ofruesit të shërbimeve

• udhëzimin dhe ndjekjen adekuate për përdorim të 
mjeteve kontraceptive.

Gjatë zbatimit të kritereve të përshtatshmërisë në 
programet, praktikat për dhënie të shërbimeve, të 
cilat janë parësore për përdorim të sigurt të mjeteve 
kontraceptive, duhet të dallohen nga praktikat e 
përshtatshme për kujdes të mirë shëndetësor, por që 
nuk kanë të bëjnë me përdorimin e metodës përkatëse. 
Promovimi i praktikave të shëndetit të mirë, të cilat nuk 
janë të ndërlidhura me kontracepsionin e sigurt, nuk duhet 
të trajtohen as si parakushte e as si pengesa të ofrimit 
të metodës kontraceptive, por thjesht si një mundësi 
komplementare. 

Në hapin tjetër rekomandimet e kritereve të 
përshtatshmërisë duhet të shqyrtohen në pajtim me 
rrethanat e shtetit, me qëllim që të jenë të përshtatshme 
për ofruesit e shërbimeve në të gjitha nivelet e sistemit 
për shërbime shëndetësore. Shtetet duhet të përcaktojnë 
deri ku dhe në çfarë mënyre do të jetë e mundshme 
të zgjerohen shërbimet e tyre në nivele më periferike. 
Kjo mund të nënkuptojë edhe avancimin e kategorive 
të caktuara të shkathtësive të personelit mjekësor dhe 
kapaciteteve aty ku është e realizueshme dhe financiarisht 
e arritshme, ose mund të nënkuptojë shtojcë modeste 
të pajisjeve dhe materialeve, gjegjësisht riorganizim të 
hapësirës. Po ashtu do të nevojitet të iniciohen pyetje 
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PËRM
BLEDHJA EKZEKUTIVE 

në lidhje me perceptimet e gabuara, të cilat nga njëherë 
hasen te ofruesit e shërbimeve dhe përdoruesit, për 
sa i përket rrezikut dhe efekteve anësore të metodave 
kontracpetive, madje më me kujdes të shikohen nevojat 
dhe perspektivat e grave dhe burrave në kontekst të 
zgjedhjeve të arsyeshme.

PËRFSHIRJA E UDHËZIMEVE NË   
PROGRAMET NACIONALE

Gjatë përfshirjes së këtij udhëzimi rreth kritereve të 
përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 
kontraceptive në kuadër të programit për shëndet 
seksual dhe reproduktiv, shumë është me rëndësi të 
merret në konsideratë fakti se ky material nuk është 
vetëm dokument, që patjetër duhet të distribuohet, por 
në vete përmban praktika shëndetësore, të cilat duhet t’u 
prezantohen ofruesve të shërbimeve përmes një procesi të 
planifikuar mirë për adaptim dhe implementim.  

Në këtë dokument është dhënë Përfshirja e udhëzimeve 
dhe veglave për shëndet seksual dhe reproduktiv të 

OBSH-së në programet nacionale, ku iu potencohet 
shteteve përvetësimi i udhëzimeve për shëndet seksual 
dhe reproduktiv, duke përfshirë edhe udhëzimet që kanë 
të bëjnë me kriteret e përshtatshmërisë mjekësore për 
përdorim të mjeteve kontraceptive. Ky dokument është i 
hartuar të përdoret nga hartuesit e politikave, menaxherët 
e programeve dhe profesionistët tjerë shëndetësorë, 
të cilët futen në procesin e përfshirjes së programeve 
nacionale dhe lokale të praktikave të shëndetit seksual dhe 
reproduktiv të mbështetur në dëshmi. Në këtë dokument 
rekomandohen gjashtë parime kryesore për adaptim 
efektiv dhe implementim të udhëzimeve të OBSH-së për 
shëndet reproduktiv dhe seksual në kuadër të programit 
nacional. Këta parime përfshijnë: ndërtim të konsensusit, 
avancim të nivelit ekzistues, identifikim të barrierave të 
mundshme dhe lehtësim të faktorëve; sigurim të njohurive 
të mbështetura në dëshmi; planifikim proporcional nga 
fillimi; dhe spektër të implementimit të intervenimeve për 
të ndryshuar praktikat e ofruesve të shërbimeve. 

Për të përfshirë Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore 
për përdorim të mjeteve kontraceptive, OBSH-ja iu 

KATEGORIA ME VLERËSIM KLINIK ME VLERËSIM TË KUFIZUAR KLINIK  

1 Metoda përdoret në çdo rrethanë 
Po  

(e përdor metodën)2 Metoda përdoret në përgjithësi

3 Zakonisht nuk rekomandohet përdorimi i metodës, 
përveç nëse nuk ka metoda tjerë më adekuate dhe 
më të përshtatshme Jo  

(nuk e përdor metodën)

4 Metoda nuk përdoret

TIPI I KONTRACEPSIONI
GJENDJA KATEGORIA

I = inicimi
V = vazhdimi 

SHPJEGIM/DËSHMI

GJENDJA Gjendja e klasifikuar nga 1 deri në 4

Kategoritë për metodat e bazuara në 
ditët fertile dhe sterilitetit kirurgjik janë 
përshkruar në fillim të pjesës përkatëse. 

Shpjegim dhe dëshmi në lidhje me 
klasifikimin

NA paraqet gjendjen, për të cilën Grupi i Punës nuk ka theksuar kategori, por ka dhënë vetëm shpjegime.

1 Gjendja për të cilën nuk ekzistojnë kufizime për përdorimin e metodës kontraceptive

2 Gjendja në të cilën parimisht përparësitë e përdorimit të metodës i tejkalojnë rreziqet teorike ose rreziqet e vërtetuara

3 Gjendja për të cilën zakonisht rreziqet teorike ose të vërtetuara i tejkalojnë përparësitë e përdorimit të metodës 

4 Gjendja, e cila paraqet rrezik të papranueshëm ndaj shëndetit, nëse përdoret metoda kontraceptive 
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sugjeron shteteve ose autoriteteve lokale ta ndjekin 
procesin gjashtë hapësh. Këta hapa përbëhen nga: 
planifikimi i mbrojtjes (promovimit); realizimi i analizës 
së situatës; përshtatja e udhëzimit për nevojat e 
shtetit, rrethanat dhe konteksti; hartimi i strategjisë së 
implementimit; pilot testim dhe evaluim; dhe në fund 
promovon rritje proporcionale. Ky proces mund të dallojë 
varësisht nëse udhëzimi është përfshirë për herë të parë, 
ose përdoret për të azhurnuar udhëzimet ekzistuese për 
dhënie të shërbimeve. Përmes këtyre hapave, OBSH-ja 
thekson se është e rëndësishme që procesi i përfshirjes 
së udhëzimeve të bëhet me bashkëpunim dhe pjesëmarrje 
me qëllim që të promovojë pronësinë dhe përkushtimin 
e hartuesve të politikave, organeve profesionale dhe 
ekspertëve tjerë nacional. 

KLIENTËT ME NEVOJA TË POSAÇME 

Personat me aftësi të kufizuara 

Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore kanë të bëjnë 
me përdorimin e mjeteve kontraceptive nga personat me 
nevoja të posaçme mjekësore, mirëpo për t’iu siguruar 
kontracepsion personave me aftësi të kufizuar duhet 
të shqyrtohen aspektet tjera. Në marrjen e vendimeve 
adekuate duhet të merret parasysh natyra e aftësisë së 
kufizuar dhe e metodës, por edhe dëshirat e shprehura të 
individëve. Për shembull, disa metoda të barrierës vështirë 
mund të përdoren të individët me zhdërvjelltësi të kufizuar 
të duarve;  KKO mund të mos jetë metodë e preferuar 
për gratë me qarkullim të çrregulluar ose gjymtyrë të 
palëvizshme, madje edhe nëse nuk ka mutacione të 
njohura trombogjene për shkak të rritjes së rrezikut nga 
TTHV-ja; metoda tjera do të preferohen për individët me 
aftësi të kufizuar intelektuale ose mendore, të cilët kanë 
vështirësi të mbajnë mend marrjen e barërave ditore. Te 
gratë, të cilat kanë vështirësi me higjienë menstruale, 
duhet të merret parasysh ndikimi i metodës kontraceptive 
ndaj cikleve menstruale.

Vendimet duhet të bazohen në përzgjedhjet e arsyeshme 
pas edukimit adekuat për shëndetin seksual. Aty ku natyra 
e çrregullimeve nuk mundëson zgjedhje të pavarur dhe 
të bazuar në informacione të mirëfillta, kontracepsionet 
mund të jepen vetëm pasi procesi i mbështetur i 
vendimmarrjes përfshin klientët dhe palët relevante, siç 
është ombudsmani personal, personi përgjegjës ose tutori. 
Të drejtat reproduktive duhet të respektohen gjatë çdo 
vendimi të marrë. Në veçanti është me rëndësi që palët të 
përkujdesen për vendimet rreth sterilizimit të personave 
me aftësi të kufizuara të merren në përputhje me parimet 
etike.  

Adoleshentë

Në përgjithësi, adoleshentët mund të shfrytëzojnë çfarëdo 
lloj metode të kontracepsionit dhe duhet të kenë qasje në 
zgjedhje të ndryshme të mjeteve kontraceptive. Mosha si e 
tillë nuk përbën ndonjë arsye mjekësore për t’ua ndaluar 
adoleshentëve përdorimin e ndonjë metode. Ndonëse 
janë shprehur disa shqetësime në lidhje me përdorimin 
e metodave të caktuara kontraceptive nga adoleshentët 
(p.sh. përdorimi i injeksioneve vetëm me progestogen 
nga personat nën moshën 18 vjeçare, këta brenga duhet 
të balancohen në raport me përparësitë e shmangies së 
shtatzënisë. Është e qartë se shumë nga kriteret e njëjtat 
për përshtatshmëri të cilat vlejnë për klientët më të vjetër 
vlejnë edhe për klientët më të rinj. Sidoqoftë, disa gjendje 
(p.sh. çrregullimet kardiovaskulare) të cilat mund ta 
limitojnë përdorimin e disa metodave te gratë më te vjetra 
në përgjithësi nuk kanë ndikim te personat më të rinj, për 
shkak se gjendjet e tilla janë të rralla te kjo grupmoshë. 
Çështjet sociale dhe çështjet që kanë të bëjnë me sjelljen 
duhet të kenë rol të rëndësishëm në zgjedhjen e metodave 
kontraceptive nga adoleshentët. Për shembull, në rrethana 
të caktuara adoleshentët janë në rrezik të rritur për SST, 
duke përfshirë edhe HIV-in. Ndonëse adoleshentet mund të 
zgjedhin të përdorin cilëndo qoftë metodë kontraceptive që 
haset në bashkësinë ku jetojnë, në raste të caktuara, më 
i përshtatshëm është dëshmuar përdorimi i metodave, të 
cilat nuk kërkojnë përdorim të përditshëm. Adoleshentët, 
qoftë të martuar ose të pamartuar është dëshmuar se 
janë më pak tolerant për efektet anësore, andaj haset 
shkallë me e lartë e përdorimit të ndërprerë. Zgjedhja 
e metodës mund të ndikohet nga faktorë të caktuar 
siç janë format sporadike të marrëdhënieve intime dhe 
nevoja për të fshehur aktivitetin seksual dhe përdorimin 
e kontracepsionit. Për shembull, adoleshentët me jetë 
seksuale aktive, të cilët nuk janë të martuar, kanë nevoja 
shumë të ndryshme për mjete kontraceptive sesa ata, që 
janë të martuar dhe dëshirojë ta prolongojnë, planifikojnë 
ose limitojnë shtatzëninë e tyre. Zgjerimi i numrit të 
zgjedhjes së metodave mund të shpie në përmirësimin e 
kënaqësisë, rritje të pranueshmërisë, gjegjësisht rritje të 
shtrirjes së përdorimit të mjeteve kontraceptive. Arsimi 
adekuat dhe këshillimi para dhe gjatë përzgjedhjes së 
metodës mund t’iu ndihmojë adoleshentëve t’iu qasen 
problemeve specifike dhe të marrin vendime të arsyeshme 
me vullnet. Duhet bërë çmos që të pengohen shpenzimet 
e shërbimit dhe metodës nga limitimi i zgjedhjeve të 
mundshme.   
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PËRM
BLEDHJA EKZEKUTIVE 

GJENDJA KKO/F/U KKI TVP DPMA-
NET-EN

Impiante me 
LNG-ETG

PIU-B LNG-IUV

I = inicimi, V = vazhdimi, M = mëkimi

PERIUDHA PAS LINDJES (POSTPARTALE) 
(gratë që nuk mëkojnë) 

а) < 21 ditë

(i) pa faktorë tjerë të rrezikut për TEV 3† 3†

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut për TEV 3/4† 3/4†

b) ≥ 21 deri në 42 ditë

(i) pa faktorë tjerë të rrezikut për TEV 2† 2†

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut për TEV 2/3† 2/3†

c) > 42 ditë 1 1

PERIUDHA PAS LINDJES (POSTPARTALE) 

(gratë që mëkojnë ose nuk mëkojnë, përfshirë 
edhe ato pas intervenimit kirurgjik cezarian)

1 1=not BF 
3=BF

a) < 48 orë së bashku me insertimin 
menjëherë pas nxjerrjes së placentës  

3 3

b) ≥ 48 orë deri në < 4 javë 1 1

c)  ≥ 4 javë
ç) Sepsa(infeksioni) e lehonisë

4 4

Obeziteti  
a) ≥ 30 kg m2 indeksi i masës së trupit IMT 
(BMI) 

2 2 1 1 1 1 1

b) Nga cikli i parë menstrual deri < 18 
vjeç dhe ≥ 30 kg m2 indeksi i masës së 
trupit (IMT)  

2 2 1 DMPA=2 
NET-EN=1†

1 1 1

TROMBOZË E THELLË VENOZE TTHV (DVT) 
/ EMBOLI PULMONALE -EP (PE)

а) Anamneza e TTHV/EP 4 4 2 2 2 1 2

b) TTHV-EP akute 4 4 3 3 3 1 3

c) TTHV-EP dhe e përcaktuar në terapi 
antikoagulante 

4 4 2 2 2 1 2

ç) Historia familjare (farefis të brezit të parë) 2 2 1 1 1 1 1

d) Intervenim më i madh kirurgjik

(i) me imobilizim të prolonguar 4 4 2 2 2 1 2

(ii) pa imobilizim të prolonguar 2 2 1 1 1 1 1

e) Intervenim më i vogël kirurgjik pa mobilizim 1 1 1 1 1 1 1

†  Shihni kapitullin relevant për metodën e qartësimit të këtij klasifikimi.

Tabela 3. Përmbledhja e ndryshimeve të botimit të tretë të Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 
kontraceptive (Kushtet për të cilat kishte ndryshim të një ose më shumë metodave ose modifikime të mëdha të përshkrimit të 
gjendjes. Klasifikimi i ndryshuar është shënuar me ngjyra të hijëzuara).

PËRMBLEDHJA E NDRYSHIMEVE NGA BOTIMI I TRETË

Në Tabelën 3 është dhënë përmbledhja e ndryshimeve të klasifikimit ose modifikimeve më të mëdha nga botimi i tretë i 
Tabelës 3. 

Pritet që rekomandimet e botimit të katër të Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve 
kontraceptive të jenë të vlefshme deri në vitin 2012. Pastaj pritet që Departamenti për Shëndetësi Reproduktive dhe 
Hulumtim në selinë e OBSH-së në Gjenevë të ngelë përgjegjës për inicimin e rishikimit të udhëzimeve.
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GJENDJA KKO/F/U KKI TVP DPMA-
NET-EN

Impiante me 
LNG-ETG

PIU-B LNG-IUV

I = inicimi, V = vazhdimi, M = mëkimi

LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK - LES (LES) I C I C
Njerëzit me LES janë në rrezik të rritur të sëmundjes iskemike të zemrës, goditjes në tru dhe tromboembolisë venoze. Në këtë udhëzim, katego-
ritë e dhëna për gjendjet në fjalë duhet të vlejnë për gratë me LES, te të cilat shfaqen këta gjendje. Për të gjitha kategoritë e SEL-së, klasifikimet 
bazohen në supozimin se nuk ekzistojnë faktorë tjerë të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare; këta klasifikime duhet të ndryshohen nëse 
hasen faktorë të tillë të rrezikut.   

а) Antitruptha  antifosfolipide pozitive 
(ose të panjohura)  

4 4 3 3 3 3 1 1 3

b) Trombocitopeni e rëndë 2 2 2 3 2 2 3† 2† 2†

c) Trajtimi imunosupresiv 2 2 2 2 2 2 2 1 2
ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat 2 2 2 2 2 2 1 1 2

SËMUNDJA GESTATIKE TROFOBLASTIKE
а) Nivele të rëna ose të pavërejtura 

të β-hCG (gonadotropin humano 
horionik)

1 1 1 1 1 3 3

b) Rritje e vazhdueshme e nivelit të 
β-hCG  ose sëmundje malinje

1 1 1 1 1 4 4

HEPATITI VIRAL I C I C

а) Gjendja akute ose e pezmatuar 3/4† 2 3 2 1 1 1 1 1
b) Bartës 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Kronik 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CIROZA
а) e lehtë (e kompensuar) 1 1 1 1 1 1 1
b) e rëndë (e dekompensuar) 4 3 3 3 3 1 3

TUMOR TË MËLÇI
a) Beninj

i) hiperplazia fokale nodulare e 
mëlçisë

2 2 2 2 2 1 2

ii) Adenomi hepatocelular 4 3 3 3 3 1 3
b) Malinj  (hepatome) 4 3/4 3 3 3 1 3
TERAPIA ANTIRETROVIRALE I C I C
а) inhibitorë të  nukleozid revers tran-

skriptazës [INRT]
1† 1 1 DMPA=1

NET-EN=1
1 2/3† 2† 2/3† 2†

b) inhibitorë jonukleozidë të revers 
transkriptazës [IJNRT]

2† 2† 2† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 2/3† 2† 2/3† 2†

c) Inhibitorë proteaze të fuqizuar me 
ritonavir 

3† 3† 3† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 2/3† 2† 2/3† 2†

TERAPIA ANTIKONVULZIVE  
a) Antikonvulzivë të caktuar (fenitoina, 

karbamzepina, barbiturate, primidone, 
topiramate, okskarbazepina)

3† 2 3† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 1 1

b) Lamotrigina 3† 3 1 1 1 1 1

TERAPIA ANTIMIKROBIALE 
a) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1 1 1 1 1 1

b) Antimikotikë (antifungal) 1 1 1 1 1 1 1
c) Antiparazitikë 1 1 1 1 1 1 1
ç) Terapi me rifampicinë ose rifabutinë 3† 2 3† DMPA=1 

NET-EN=2†
2† 1 1

†  Shihni kapitullin relevant për metodën e qartësimit të këtij klasifikimi.
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KONTRACEPTIVËT E KOMBINUAR ORAL KKO (COC)

Doza të vogla të kontraceptiveve të kombinuar oral (KKO) < 
35 μg të etinilestradiolit. 

KONTRACEPSIONET E KOMBINUARA INJEKTUESE 
(KKI) (CIC)

Kontracepsionet e kombinuara injektuese (KKI) 
mundësojnë lirimin e estrogjenit natyral dhe progestogenit 
dhe veprojnë përmes inhibicionit të ovulimit. (1-5) Këtu 
janë shqyrtuar dy KKI formulime dhe të dy të dhënë në 
intervale katër javore: 

1) Ciklofem = medroksiprogesteron acetat 25 mg plus 
estradiol cipionat 5 mg 

2) Mezigin = noretisteron enantat 50 mg plus estradiol 
valerat 5 mg 

KKI përmban estrogjen natyror, estradiol. Estradioli është 
më pak potent (i fuqishëm), ka efekt më të shkurtër 
dhe metabolizohet shumë më shpejtë sesa estrogjenet 
sintetike të përdora në formualcione tjera sintetike, siç 
janë mjetet e kombinuara kontraceptive (KKO), fasha 
e kombinuar kontraceptive (F) dhe unaza e kombinuar 
kontraceptive (U). Këto dallime lënë të kuptohet se tipi dhe 
përmasa e efekteve anësore të estrogjenit të liruar, që ka 
të bëjë me KKI-në mund të dallojnë nga ato që paraqiten 
të përdoruesit e KKO/F/U. Në fakt studimet afatshkurtra 
kanë vërtetuar se ka efekt të vogël ndaj shtypjes së gjakut,  
hemostazës dhe koagulimit të gjakut, metabolizmit lipoid 
dhe funksionit të mëlçisë në raport me KKO-në. (6-8) 
Meqenëse KKI-ja jepet përmes injeksioneve, metabolizmi 
në qarkullimin e parë i shmanget mëlçisë, andaj edhe 
minimizohet ndikimi i estradolit ndaj mëlçisë.

 Sidoqoftë KKI-të janë relativisht kontracepsione të reja, 
prandaj ekzistojnë pak të dhëna epidemiologjike në lidhje 
me efektet e tyre afatgjate. Po ashtu ekziston shqetësim 
se përkundër efektit të ekspozimit hormonal që paraqitet 
me përdorimin e KKO-së dhe tabletave vetëm me 
progestogen (TVP), ai mund të reduktohet menjëherë pasi 
të ndërpritet përdorimi i tyre, mirëpo ky parim nuk vlen për 
përdorimin e injeksioneve, efekti i të cilave vazhdon në një 
kohë të caktuar pas marrjes së tyre.

Në mungesë të dëshmive tjera, Grupi i Punës erdhi në 
përfundim se dëshmitë e dhëna për KKO-në në të shumtën 
e rasteve vlejnë për KKI-në. Prandaj Grupi i Punës i caktoi 
kategoritë për KKI diku ndërmjet kategorive për KKO 
dhe TVP. Sidoqoftë, në rast te patologjive të rënda (p.sh. 
sëmundje iskemike e zemrës), klasifikimi i gjendjes 
shëndetësore ka qenë i njëjtë sikurse edhe për KKO-në. 

Pra kategoritë e caktuara në rastin më të mirë duhet të 
konsiderohen si preliminare dhe duhet të rivlerësohen ashtu 
siç merren të dhëna të reja. 

FASHAT E KOMBINUARA KONTRACEPTIVE F (P) DHE 
UNAZA E KOMBINUAR VAGJINALE KONTRACEPTIVE U 
(R) 

Fasha e kombinuar kontraceptive dhe unaza vagjinale paraqet 
metodë relativisht të re kontraceptive. Ka një numër të 
kufizuar të informacioneve për sigurinë e përdorimit të këtyre 
metodave nga gratë me gjendje specifike shëndetësore. 
Përveç kësaj, Grupi i Punës nuk i kishte në dispozicion për 
rishikim të dhënat epidemiologjike afatgjate të fashës së 
kombinuara kontraceptive dhe unazës vagjinale. Pjesa më 
e madhe e studimeve të bëra kanë qenë të mbështetur nga 
prodhuesit e këtyre metodave. 

Sipas të dhënave që janë në dispozicion, fasha e kombinuara 
kontraceptive ofron siguri të krahasueshme dhe profil 
farmakokinetik të KKO-së me formulime të ngjashme 
hormonale. (9-26) Raportohet çrregullime afatshkurtra dhe të 
përkohshme të gjirit dhe reaksionet e lëkurës në sipërfaqen e 
intervenimi në trupin e përdoruesit të fashave të kombinuara 
kontraceptive;  sidoqoftë këta reaksione janë shfaqur në më 
pak se 25% të përdoruesve. (11;15;16;22- 24;27) Dëshmitë 
e kufizuara sugjerojnë se efikasiteti i fashës mund të bie të 
gratë, të cilat peshojnë 90 kg ose më shumë.(24; 26).

Sipas dëshmive, që janë në dispozicion unaza e kombinuar 
vagjinale kontraceptive ofron siguri të ngjashme dhe profil 
farmakokinetik si dhe ka efekte të ngjashme të funksionit 
ovarial (vezoreve) si me KKO me formulime të ngjashme 
hormonale të grave të shëndosha. (27-41) Dëshmitë për gratë 
obezive (IMT ≥ 30 kg/m2) thonë së ngritja e peshës së grave 
të kësaj kategorie nuk dallon shumë nëse përdorë unazë 
vagjinale ose KKO. (42) Dëshmitë e kufizuara për gratë pas 
abortimi mjekësor ose kirurgjik nuk shënojnë raste të rënda 
negative e as infeksione, për shkak të përdorimit gjatë tre 
cikleve të ndjekjes së abortit, (43) ndërsa të dhënat e pakta për 
gratë me shkallë të ulët të lesioneve skuamoze intraepiteliale 
vërtetuan se përdorimi i unazës vagjinale nuk e vështirëson 
gjendjen shëndetësore (30). 

Në mungesë të dëshmive tjera, grupi i punës erdhi në 
përfundim se dëshmitë që janë në dispozicion për KKO-në, 
vlejnë edhe për fashat e kombinuara kontraceptive edhe 
për unazat vagjinale. Prandaj fasha dhe unaza duhet të 
kenë kategori të njëjtë sikurse edhe KKO-ja. Pra kategoritë 
e caktuara në rastin më të mirë duhet të konsiderohen si 
preliminare dhe duhet të rivlerësohen ashtu siç merren të 
dhëna të reja.     

KONTRACEPTIVËT E KOMBINUAR HORMONAL KKH (CHC)
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KONTRACEPTIVË TË KOMBINUAR HORMONAL (KKH) (CHC)

KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE 

SHTATZËNIA NA NA NA NA NA = nuk ka të dhëna 
Shpjegimi: Përdorimi i KKO-ve, F, U, 
KKI-së nuk është i domosdoshëm. Nuk ka 
informacione për dëme ndaj shëndetit të gruas, 
rrjedhën e shtatzënisë, ose për fetusin nëse 
gjatë shtatzënisë rastësisht përdoren KKO, F, U 
ose KKI. 

MOSHA* Dëshmia: Adoleshentët, të cilët përdorin 
ethinilestradiol që përmban KKO kanë dendësi 
më të ulët minerale të eshtrave DME (BMD), 
kur krahasohet me personat që nuk përdorin, 
ndërsa  doza më e lartë ethinilestradiolit që 
përmban KKO ka pak ose aspak efekt. (44-
51) Te gratë e para menopauzës, përdorimi i 
kontraceptivëve të kombinuar hormonal ka 
pak ose aspak ndikim në shëndetin e eshtrave, 
ndërsa gjatë perimenopauzës vërehet ruajtje 
të masës së eshtrave.(35; 52-100) Gratë pas 
menopauzës, që ndonjëherë kanë përdorë 
KKO kanë DME të ngjashme me gratë, të cilat 
asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar KKO.(64; 
68; 78; 91; 101-120) DME-ja te adoleshentet 
dhe te gratë para menopauzës mund saktë ta 
parasheh rrezikun e frakturës së eshtrave pas 
menopauzës.(119; 121-132)

a) Nga cikli i parë menstrual) deri në 
< 40 vjeç.

1 1 1 1

b) ≥ 40 vjeç 2 2 2 2

PARITETI
a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur 1 1 1 1

b) Gratë, të cilat kanë lindur 1 1 1 1

MËKIMI Dëshmia: Hulumtimet klinike demonstrojnë 
rezultate kundërthënëse  në lidhje me efektin 
ndaj vëllimit të qumështit te gratë e ekspozuara 
në KKO gjatë laktacionit; megjithatë nuk janë 
shënuar efekte anësore ndaj peshës së fëmijës.
(133-142) Nuk janë shënuar pasoja negative 
ose manifestime të estrogjenit ekzogjen te 
foshnjat e ekspozuar në kontracepsion të 
kombinuar, të cilët ushqehen me qumësht të 
gjirit (mëkohen); mirëpo studimi ishte paraparë 
në mënyrë joadekuate në lidhje me përcaktimin 
e ndonjë rreziku ose ndonjë efekt serioz ose të 
lehtë anësor.(166-173) 

а) < 6 javë pas lindjes 4 4 4 4

b) ≥ 6 jave deri në < 6 muaj pas lindjes 
(parimisht me mëkim)

3 3 3 3

c) ≥ 6 muaj pas lindjes 2 2 2 2
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

PERIUDHA PAS LINDJES/POSTPARTUM (te gratë që nuk mëkojnë) 

Edhe pse rreziku i TEV-së (tromboembolisë venoze) është i njëjtë si te gratë që mëkojnë, po ashtu edhe te ato që nuk mëkojnë, në përgjithësi 
nuk rekomandohet përdorimi i KKH-së para se të kalojnë 6 muaj pas lindjes.  

а) < 21 ditë* Shpjegimi: Deri në 6 javë pas lindjes te gratë 
që kanë faktorë tjerë të rrezikut mund të haset 
rrezik shtesë për TEV, siç janë:
vuajtja paraprake nga TEV-ja, trombofilia, 
imobiliteti, transfuzioni gjatë lindjes, indeksi 
i masës së trupit (IMT-ja) > 30  kg/m2, 
hemorragjia pas lindjes, menjëherë pas 
lindjes me intervenim kirurgjik cezarian, 
preeklampsia ose pirja e duhanit, përdorimi i 
kontraceptivëve të kombinuar. Kategoria duhet 
të vlerësohet sipas numrit, ashpërsisë, dhe 
kombinimit të faktorëve ekzistues të rrezikut 
nga TEV-ja. Meqenëse çdo grua është unike 
për nga profili i saj personal, patjetër duhet të 
bëhet vlerësim klinik për të përcaktuar nëse 
ajo do të mund të përdorë KKH në mënyrë të 
sigurt. 
 Dëshmia: Nuk ka dëshmi të drejtpërdrejta që 
e vlerësojnë rrezikun e TEV-së te gratë që pas 
lindjes përdorin KKH. Rreziku nga VTC-ja është 
vlerësuar gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes; ky 
rrezik është më i theksuar gjatë javëve të para 
pas lindjes, ndërsa shënon rënie pothuajse 
deri në nivelin themelor deri në 42 ditë pas 
lindjes. Përdorimi i KKH-së, që e rrit rrezikun 
e TEV-së te gratë e shëndetshme të moshës 
reproduktive, mund të paraqesë rrezik shtesë 
nëse përdoret gjatë kësaj periudhe.(143-160) 
Dëshmia: Rreziku nga shtatzënia në 21ditët 
e para pas lindjes është shumë i vogël, por 
shënon rritje më tej, pasi që ovulimi pas 
menstruacionit të parë është i shpeshtë.(161-
165)   

(i) pa faktorë tjerë të rrezikut për 
TEV

3 3 3 3

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut për 
TEV

3/4 3/4 3/4 3/4

b) ≥ 21 deri në 42 ditë

(i) pa faktorë tjerë të rrezikut për 
TEV

2 2 2 2

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut për 
TEV

2/3 2/3 2/3 2/3

c) >42 ditë 1 1 1 1

PAS ABORTIT Shpjegimi: përdorimi i KKO-së, F, U, KKI-së 
mund të fillojë menjëherë pas abortit të parë.
Dëshmia: Gratë, që kanë filluar të marrin KKO 
menjëherë pas aborti mjekësor ose kirurgjik në 
tremujorin e parë nuk kanë përjetuar më shumë 
efekte anësore, gjakderdhje të padëshiruar 
vagjinale, ose ndryshime të konsiderueshme 
klinike në parametrat e koagulimit në raport 
me gratë, të cilat kanë përdorë placebo (tableta 
jo të dëmshme), PIU, metoda johormonale 
kontraceptive, ose prolongim të fillimit me 
KKO. (166-173)Dëshmitë e kufizuara për gratë, 
të cilat përdorin unazë vagjinale menjëherë 
pas abortimit mjekësor ose kirurgjik gjatë 
tremujorit të parë nuk treguan shenja serioze 
negative e as infeksione, që kanë të bëjnë me 
përdorimin e unazës së kombinuar vagjinale 
kontraceptive gjatë tre muajve të para pas 
abortit.(43) 

a) Tremujori i parë 1 1 1 1

b) Tremujori i dytë 1 1 1 1

c) Abort i menjëhershëm postseptik 1 1 1 1
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE *

1 1 1 1

HISTORIA E OPERIMIT TË 
PELVISIT (KOMBLIKUT)

1 1 1 1

PIRJA E DUHANIT Dëshmia: Pirësit e duhanit, përdorues të KKO-
së në krahasim me ata që nuk pinë duhan janë 
më shumë të kanosur nga rreziku i sëmundjeve 
kardiovaskulare, në veçanti nga infarkti 
miokardial. Studimet vërtetojnë se rreziku nga 
infarkti miokardial shënon rritje ashtu siç rritet 
numri i cigareve të pira për një ditë. (174-185) 

а) Mosha < 35 vjeç 2 2 2 2

b) Mosha ≥ 35 vjeç

(i) < 15 cigare në ditë 3 3 3 2

(ii) ≥ 15 cigare në ditë 4 4 4 3

OBEZITETI Dëshmia: Gratë obese (të shëndosha) që 
përdorin KKO kanë më shumë gjasa të pësojnë 
tromboembolizëm në venë (TEV) sesa gratë beze, 
të cilat nuk përdorin KKO.  Rreziku absolut nga 
tromboembolizmi në venë është i vogël te gratë e 
shëndetshme të moshës reproduktive. Dëshmitë 
e kufizuara sugjerojnë se gratë e trasha, të cilat 
përdorin KKO nuk kanë rrezik të madh të rritjes 
së infarkti akut miokardial ose të sulmit në tru në 
raport me gratë e trasha, të cilat nuk përdorin KKO. 
(179; 185-191) Dëshmitë e kufizuara nuk janë 
konzistente për sa i përket faktit, nëse efikasiteti 
i KKO-së ndryshon në bazë peshës së trupit ose 
IMT-së. .(169-174) Dëshmitë e kufizuara po ashtu 
pohojnë se nuk ka probabilitet të madh se gratë e 
trasha do ta rrisin peshën pas tre cikleve me unazë 
vagjinale ose KKO në raport me gratë mbipeshë 
ose me peshë normale. Rritje e ngjashme e 
peshës në periudhë tremujore është shënuar te 
grupi i përdoruesve të KKO-së dhe atyre të unazës 
vagjinale, edhe atë për të gjitha kategoritë e TEV-
së. (198) Efikasiteti i fashës ka shënuar rënie te 
gratë me peshë trupore > 90 kg; mirëpo, nuk është 
vërtetuar kurrfarë lidhje me rrezikun nga ngelja 
shtatzënë dhe IMT-ja.(26)

а) IMT ≥ 30 kg/m2 2 2 2 2

b) Nga cikli i parë menstrual deri në 
    < 18 vjeç dhe ≥ 30 kg/m2 IMT 

2 2 2 2

NUK KA TË DHËNA PËR MATJEN 
E SHTYPJES SË GJAKUT

NA NA NA NA Shpjegimi: Preferohet të matet shtypja e gjakut 
para se të fillohet me KKO, F, U, KKI. Sidoqoftë, në 
disa rrethana matja e tensionit të gjaku nuk është e 
mundshme. Në shumë rrethana të tilla është i lartë 
rreziku i shtatzënisë, morbiditetit dhe mortalitetit, 
ndërsa KKO-ja, F, U, KKI-ja mund të jetë njëra ndër 
pak metodat e mundshme, që janë në dispozicion. 
Në rastet të tilla grave nuk duhet ndaluar përdorimi 
i metodave  KKO, F, R, KKI vetëm për shkak se nuk 
mund t’u matet tensioni i gjakut.

SËMUNDJE KARDIOVASKULARE 
FAKTORË TË SHUMËFISHTË 
TË SËMUNDJEVE 
KARDIOVASKULARE TË 
ARTERIEVE 
(siç janë personat më të vjetër, pirja e 
duhanit, diabetit dhe hipertensioni)

3/4 3/4 3/4 3/4 Shpjegimi: Kur gruaja ka faktorë të mëdha të 
shumëfishtë të rrezikut, ashtu që secili faktorë 
në masë të konsiderueshme do ta rriste rrezikun 
e sëmundjes kardiovaskulare, përdorimi i 
metodave  KKO, F, U, KKI mund ta rrisë rrezikun 
deri në nivel të papranueshëm. Pra, qëllimi nuk 
është shtim i thjeshtë i kategorive për faktorë të 
shumëfishtë; p.sh. kombinimi i dy faktorëve të 
rrezikut të përcaktuar në kategorinë e dytë nuk 
nënkupton se është fjala për kategori më të lartë.   
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

HIPERTENSIONI 
Për të gjithë kategoritë e hipertensionit, klasifikimet bazohen në supozimet se nuk ekzistojnë faktorë tjerë të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare. 
Nëse hasen faktorë të shumëfishtë të rrezikut, atëherë në masë të konsiderueshme mund të rritet rreziku nga sëmundja kardiovaskulare. Një matje e 
tensionit të gjakut nuk është e mjaftueshme, që një grua të karakterizohet se vuan nga hipertensioni.   

а) Historia e hipertensionit, në 
rastet kur NUK MUND të matet 
shtypja e gjakut (përfshirë edhe 
hipertensionin gjatë shtatzënisë) 

3 3 3 3 Shpjegimi: Sa më shpejtë që është e mundur 
duhet të rekomandohet vlerësimi i shkakut 
dhe nivelit të hipertensionit.
Dëshmia: Për gratë, të cilat nuk e kanë 
matur tensionin e gjakut para përdorimit të 
KKO-së ekziston rreziku i rritur i infarktit akut 
miokardiak dhe sulmit në tru.(199-203)

b) Hipertensioni i kontrolluar në 
mënyrë adekuate, në rastet kur 
MUND të matet shtypja e gjakut

3 3 3 3 Shpjegimi: Gratë e trajtuara në mënyrë 
adekuate për hipertension kanë rrezik të ulët 
nga infarkti akut miokardiak dhe nga goditja 
në tru për dallim nga gratë e patrajtuara. 
Edhe pse nuk ka të dhëna për përdoruesit 
e metodave KKO, F,U, ose KKI, me kontroll 
adekuat dhe ndjekje të hipertensionit 
zvogëlohet rreziku në raport me përdoruesit e 
KKO-së, F,U, KKI-së me hipertension, që nuk 
janë trajtuar.

c) Ngritja e shtypjes së gjakut (matje 
adekuate) 

Dëshmia: Te gratë me hipertension, përdorues 
të KKO-së ka rrezik të madh për goditje në 
tru, infarkt akut miokardiak dhe sëmundja 
periferiale vaskulare në raport me personat 
që nuk janë përdorues.(174; 176; 183-185; 
187; 199-24) Ndërprerja e përdorimit të KKO 
të gratë me hipertension mund ta përmirësojë 
kontrollin e shtypjes së gjakut.(215)

(i) sistolike 140-159 ose 
diastolike  90-99 mm Hg

3 3 3 3

(ii) sistolike ≥ 160 ose diastolike 
≥ 100 mm Hg

4 4 4 4

ç) Sëmundje vaskulare 4 4 4 4

HISTORIA E SHTYPJES SË LARTË 
TË GJAKUT GJATË SHTATZËNISË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është e 
matshme dhe normale)

2 2 2 2 Dëshmia: Gratë, të cilat përdorin KKO 
dhe kanë shtypje të lartë të gjakut gjatë 
shtatzënisë, ballafaqohen me rrezik të rritur të 
infarktit miokardiak dhe tromboemboli venoze, 
për dallim nga gratë, të cilat nuk kanë histori 
të shtypjes së lartë të gjakut gjatë shtatzënisë. 
Rreziku absolut nga infarkti akut miokardiak 
dhe tromboembolia venoze te kjo popullatë ka 
ngelë i ulët.(185; 201-203; 205; 216-221)   

TROMBOZA E THELLË VENOZE 
(TTHV) /EMBOLIA PULMONALE 
(EP)*
a) Historia e TTHV/EP 4 4 4 4

b) Forma akute e TTHV/EP 4 4 4 4

c) TTHV/EP dhe terapi përcaktuar 
antikoagulare 

4 4 4 4

ç) Historia familjare (farefis nga brezi 
i parë)

2 2 2 2

d) Ndërhyrje më e madhe kirurgjike 

    (i) me imobilizim të    prolonguar 4 4 4 4

   (ii) pa imobilizim të prolonguar 2 2 2 2

e) Ndërhyrje më e vogël kirurgjike 1 1 1 1
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

MUTACIONE TË NJOHURA 
TROMBOGJENIKE 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni 
protrombin; proteina S, proteina C dhe 
mungesat e antitrombinës)

4 4 4 4 Shpjegimi: Kontrolli (skriningu)  rutinor 
nuk është më i përshtatshëm për shkak se 
kjo gjendje shëndetësore është e rrallë dhe 
shpenzimet janë të mëdha.
Dëshmia: Gratë me mutacione trombogjene, 
përdoruese të KKO-së kanë nga dy deri 
në njëzet e dy herë më shumë rrezik për 
trombozë për dallim nga gratë që nuk përdorin 
KKO.(191; 221-244)   

TROMBOZË SIPËRFAQËSORE 
VENOZE
a) Venë varikoze 1 1 1 1

b) Tromboflebit sipërfaqësor 2 2 2 2

SËMUNDJA EKZISTUESE DHE 
HISTORIA E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS 

4 4 4 4

GODITJA NË TRU
(Historia e aksidentit cerebrovaskular)

4 4 4 4

HIPERLIPIDEMI TË NJOHURA 2/3 2/3 2/3 2/3 Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është më i 
përshtatshëm për shkak se sëmundja është e 
rrallë dhe shpenzimet janë të mëdha. Edhe pse 
disa tipa të hiperlipidemisë paraqesin faktor të 
rrezikut për sëmundje vaskulare, kjo kategori 
duhet të vlerësohet sipas tipit, seriozitetit, 
dhe prezencës së faktorëve tjerë të rrezikut 
kardiovaskular.   

SËMUNDJA VALVULARE E 
ZEMRËS*
а) jo e komplikuar 2 2 2 2

b) e komplikuar (hipertensioni 
pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut)

4 4 4 4

SËMUNDJE REUMATIKE
LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK (LES)
Njerëzit me LES janë në rrezik të rritur të sëmundjes iskemike të zemrës, goditjes në tru dhe tromboembolisë venoze. Kategoritë e dhëna për 
këta gjendje në Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive duhet të jenë të njëjta edhe për gratë me LES, te të 
cilat paraqiten këta gjendje. Për të gjitha kategoritë e LES-it klasifikimi bazohet në supozimin se nuk ka faktor tjetër të rrezikut nga sëmundjet 
kardiovaskulare; këta klasifikime duhet të modifikohen nëse paraqiten faktorë të tillë të rrezikut. Dëshmitë që janë në dispozicion bëjnë me dije 
se shumë gra me LES mund të llogariten si kandidatë të mirë për më shumë metoda kontraceptive, përfshirë edhe kontracepsionet hormonale. 
(245-263)  

а) Antitruptha pozitive (ose të panjohura) 
antifosfolipide

4 4 4 4 Dëshmia:Antitrupthat antifosfolipide tërheqin 
rrezik më të madh për trombozë arteriale dhe 
venoze.(264-266)

b) Trombocitopeni e rëndë 2 2 2 2

c) Terapi imunosupresive 2 2 2 2

ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat 2 2 2 2
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

GJENDJE NEUROLOGJIKE
DHIMBJE TË KOKËS* I C I C I C I C Shpjegimi: Klasifikimi varet nga diagnoza e 

saktë e dhembjeve të rënda të kokës, qoftë 
migrenë ose tjetër kokëdhembje. Duhet të 
kontrollohet çdo dhembje e re e kokës ose çdo 
ndryshim i vërejtur. 
Dëshmia: Grave me migrenë, që po ashtu 
kanë pësuar edhe aurë janë më shumë të 
rrezikuara nga goditja në tru sesa gratë që 
nuk kanë pësuar aurë. (267-269) Gratë me 
histori të migrenës, të cilat përdorin KKO nga 
dy deri në katër herë kanë më shumë gjasa 
të pësojnë goditje iskemike sesa gratë me 
migrenë, që nuk përdorin KKO.(174; 189; 210; 
211; 268-273)   

а) jo migrenë (dhembje e lehtë ose e 
rëndë e kokës)

1 2 1 2 1 2 1 2

b) Migrenë 

(i) pa aurë 

Mosha < 35 vjeç 2 3 2 3 2 3 2 3

Mosha ≥ 35 vjeç 3 4 3 4 3 4 3 4

(ii) me aurë, çfarëdo moshe 4 4 4 4 4 4 4 4

EPILEPSIA 1 1 1 1 Shpjegimi: Nëse gruaja merr antikonvulsant, 
konsultoni pjesën që ka të bëjë me inter 
reaksionin e barërave. Disa antikonvulsant 
e zvogëlojnë efikasitetin e KKO-së. Ngel e 
paqartë deri në çfarë përmase përdorimi i F, U 
ose KKI-së është i ngjashëm me KKO-në. 

ÇRREGULLIMET DEPRESIVE 
ÇRREGULLIMET DEPRESIVE 1 1 1 1 Shpjegimi: Klasifikimi bazohet në të 

dhënat për gratë me çrregullime të caktuara 
depresive. Nuk ka të dhëna për çrregullime 
bipolare ose për depresion pas lindjes. Ka 
potencial për bashkëveprim ndërmjet barërave 
kundër depresionit dhe mjeteve kontraceptive 
hormonale.   
Dëshmia: Përdorimi i KKO-së nuk i ka rritur 
simptomet depresive te gratë me depresion në 
raport me personat me simptome themelore, 
ose personat që nuk përdorin barëra kundër 
depresionit.(274-283)

INFEKSIONE DHE ÇRREGULLIMET E TRAKTIT REPRODUKTIV
GJAKDERDHJE VAGJINALE *

а) gjakderdhje e parregullt dhe pa vrull 1 1 1 1

b) gjakderdhje të vrullshme ose të 
prolonguara (të rregullta ose të 
parregullta) 

1 1 1 1 Shpjegimi: Gjakderdhjet e mëdha dhe të 
pazakonshme do te duhet të iniciojnë dyshimin 
për gjendjen e rëndë shëndetësore.
Dëshmia: Baza e të dhënave Cochrane, zbuloi 
studim të randomizuar të kontrolluar për ta 
vlerësuar efikasitetin e përdoruesve të KKO-së 
në krahasim me naproksenin dhe danazolin 
në mjekimin e grave me menorragji.  Gratë me 
menorragji nuk ka raportuar përkeqësim të 
gjendjes ose ndonjë ndryshim të padëshiruar , 
që ka të bëjë me përdorimin e KKO-së.(284)  
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

GJAKDERDHJE E PASHPJEGUAR 
VAGJINALE*
(dyshim për gjendje të vështirë 
shëndetësore)

Para evaluimit

2 2 2 2 Shpjegimi: Nëse ka dyshim për shtatzëni ose 
për gjendje patologjike (siç është maligniteti i 
pelvisit), një dyshim i tillë duhet të evaluohet 
dhe kategoria të përshtatet pas evaluimit. 

ENDOMETRIOZË 1 1 1 1 Shpjegimi: Baza e të dhënave Cochrane, 
zbuloi studim të randomizuar të kontrolluar, 
me të cilin vlerësohet efikasiteti i KKO në 
krahasim me hormonin lirues gonadotropin 
(GnRH) gjatë mjekimit të simptomave të 
endometriozës. Gratë me endometriozë 
nuk kanë raportuar përkeqësim të kushteve 
ose çfarëdo qoftë përkeqësimi në lidhje me 
përdorimin e KKO-së.(285)    

TUMORË BENINJ TË VEZOREVE
(përfshirë edhe ciste) 

1 1 1 1

DISMENOREA E RËNDË 1 1 1 1 Dëshmia: Nuk ka pasur rrezik të rritur nga 
efektet anësore të përdorimit të KKO-së te 
gratë me dismenore, krahasuar me gratë që 
nuk përdorin KKO. Disa përdorues të KKO-së 
kishin përjetuar zvogëlim të dhimbjeve dhe 
gjakderdhjes. (286; 287)

SËMUNDJA GESTATIKE 
TROFOBALISTIKE    

Evidence: Following molar pregnancy 
evacuation, the balance of evidence found COC 
use did not increase the risk of post-molar 
trophoblastic disease, and some COC users 
experienced a more rapid regression in hCG 
levels, compared with non-users.(288-295) 
Limited evidence suggests that use of COCs 
during chemotherapeutic treatment does not 
significantly affect the regression or treatment 
of post-molar trophoblastic disease compared 
with women who used a non-hormonal 
contraceptive method or DMPA during 
chemotherapeutic treatment.(296) 

а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur i β-hCG 1 1 1 1

b) Niveli i vazhdueshëm dhe i rritur i 
β-hCG dhe  sëmundje malinje 

1 1 1 1

EKTROPIA E CERVIKSIT * 1 1 1 1

NEOPLAZMA
INTEREPITELIALE 
CERVIKALE – NIC (CIN)

2 2 2 2 Dëshmia: Te gratë me infeksion të 
vazhdueshëm të Human papiloma virusit (HPV), 
përdorimi afatgjatë i KKO-së (≥ 5 vite) mund 
ta rrisë rrezikun e kancerit in situ dhe kancerit 
invaziv.(30; 297) Dëshmitë e kufizuara vërtetojnë 
se gratë me lezione skuamoze intraepiteliale, 
që përdorin unazë vagjinale nuk e përkeqësojnë 
gjendjen e tyre shëndetësore.(30)  

KANCERI I CERVIKSIT*
(pritet mjekim)

2 2 2 2
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

SËMUNDJE TË GJIVE *
а) Masa e padiagnostikuar 2 2 2 2 Shpjegimi: Evaluimi duhet të implementohet 

sa më herët që është e mundur.

b) Sëmundja beninje e gjirit 1 1 1 1

c) Historia e kancerit në familje 1 1 1 1 Dëshmitë: Gratë me gjene të ndjeshme për 
kancer në gji (siç është BRCA1 dhe BRCA2) 
kanë rrezik më të lartë për kancer në gji sesa 
gratë pa gjene të tilla. Rreziku themelor nga 
kanceri në gji është po ashtu më i lartë te 
gratë me histori të kancerit në familje sesa i 
grave, që nuk kanë histori të tillë. Sidoqoftë, 
dëshmitë ekzistuese nuk sugjerojnë se 
përdorimi i kontracepsionit të kombinuar oral 
ndikon në rrezikun e rritur të kancerit në gji te 
gratë me gjene të ndjeshme ose me histori të 
kancerit në familje.(298-321)

ç) kanceri në gji

(i) aktual 4 4 4 4

(ii) i kaluar dhe pa të dhëna për 
sëmundje në periudhë 5 vjeçare

3 3 3 3

KANCERI ENDOMETRIAL * 1 1 1 1

KANCERI I VEZOREVE* 1 1 1 1

FIBROMA E MITRËS *
a) Pa çrregullim të zgavres së mitrës 1 1 1 1

b) Me çrregullim të zgavres së mitrës 1 1 1 1

SËMUNDJA INFEKTIVE E 
PELVISIT – SIP (PID)*
a) SIP e kaluar (nuk priten faktorë të 

tanishëm të rrezikut nga SST-ja)

(i) me shtatzani pasuese 1 1 1 1

(ii) pa shtatzani pasuese 1 1 1 1

b) SIP – ekzistuese 1 1 1 1
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË 
TRANSMETUESHME – SST
a) Infeksionet e cerviksit, klamidia ose 

gonorreja 
1 1 1 1

b) SST tjera (me përjashtim të HIV-it 
dhe hepatitit)

1 1 1 1

c) Vaginiti (përfshirë edhe trihormonas 
vaginalis dhe vagjinozën bakteriale)

1 1 1 1

ç) Rritja e rrezikut nga SST-ja 1 1 1 1 Dëshmia: Dëshmitë sugjerojnë se mund të 
shënohet rritje të rrezikut nga klamidia e qafës 
së mitrës. Për SST tjera  nuk ka dëshmi në 
lidhje me përdorimin e KKO-së dhe infektim 
me SST ose dëshmitë janë tepër të kufizuara 
që të mund të nxirret ndonjë konkluzion.(317-
397)

HIV/SIDA
RREZIKU I LARTË NGA HIV 1 1 1 1 Dëshmia: Balancimi i dëshmive nuk sugjeron 

për lidhje mes përdorimit të kontraceptivëve 
oral dhe infektimit me HIV, edhe pse 
hulumtimet e realizuara te popullata me 
rrezik të lartë nuk kanë dhënë konkluzione të 
sigurta.(398-436)   

HIV INFECTED 1 1 1 1 Dëshmia: Pjesa më e madhe e hulumtimeve 
nuk japin sinjal për rritjen e rrezikut të progresit 
të infektimi nga HIV-i përmes përdorimit të 
kontracepsionit hormonal, siç është  matur 
nga ndryshimet e numrit të qelizave CD4, 
ngarkesë virale ose mbijetesë. Studimet në 
të cilat theksohet se gratë me HIV, të cilat 
përdorin kontracepsion hormonal janë të 
rrezikuara për infektim nga sëmundje SST janë 
në përgjithësi konzistente në raport me gratë 
e painfektuara. Një studim i drejtpërdrejtë 
nuk vërtetoi lidhshmëri  ndërmjet përdorimit 
të kontraceptivëve hormonal dhe rrezikut 
të rritur të bartjes së HIV-it te partnerët e 
painfektuar; disa studime të tërthorta kanë 
raportuar rezultate të paharmonizuara nëse 
kontracepsionit hormonal ka lidhshmëri me 
rritjen e rrezikut të lirimit të ADN-së ose  ARN-
së me HIV-1 në organet gjenitale.(437-454)     

SIDA 1 1 1 1 Shpjegimi: Për shkak se mund të ketë 
bashkëveprim ndërmjet kontraceptivëve 
hormonal dhe antiretrovial (ARV), shikoni 
pjesën për bashkëveprim të barërave. 

INFEKSIONE TJERA 
SHISTOSOMIAZA
а) Jo e komplikuar 1 1 1 1 Dëshmia: Te gratë me shistosomiazë  të 

pakomlikuar, përdorimi i KKO-së nuk ka efekt 
negativ ndaj funksionit të mëlçisë.(455-461)

b) Fibroza e mëlçisë (nëse është e 
vështirë, shih ciroza)

1 1 1 1
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

TUBERKULOZI Shpjegimi: Nëse gruaja merr rifampicinë, 
atëherë mund t’i referoheni pjesës që 
shpjegon bashkëveprimin e barërave. 
Rifampicina ka gjasa të zvogëlojë efektin e 
KKO-së. Ngel e paqartë deri në çfarë shkalle 
është i ngjashëm përdorimi i fashës ose 
unazës me përdorimin e KKO-së.

а) Jo pelvik 1 1 1 1

b) Pelvik 1 1 1 1

MALARIA 1 1 1 1

GJENDJE ENDOKRINE
DIABETI
а) Historia e sëmundjes gestatike 1 1 1 1 Dëshmia: Zhvillimi i diabetit të pavarur nga 

insulina te gratë me histori të diabetit gestatik 
nuk është rritur nga përdorimi i KKO-së.(462-
469) Duket se përdorimi i  KKO-së nuk ndikon 
në nivelin e lipideve.(470-472) 

b) Sëmundje jovaskulare Dëshmi: Te gratë me diabet të varur nga 
insulina ose diabet të pavarur nga insulina 
përdorimi i KKO-së kishte efekt të kufizuar 
ndaj përdorimit të përditshëm të insulinës, 
ndërsa nuk kishte kurrfarë ndikimi ndaj 
kontrollit afatgjatë të diabetit (p.sh. niveli 
i hemoglobinës  A1C) ose zhvillimit të 
retinopatisë. Ndryshimet për profilin e lipideve 
dhe markerëve hemostatike ishin të kufizuara 
dhe pjesa më e madhe e ndryshimeve ngelën 
me vlerat normale.(473-482)  

(i) të pavarur nga insulina 2 2 2 2

(ii) të varur nga insulina 2 2 2 2

c) Nefropatia / retinopatia / neuropatia 3/4 3/4 3/4 3/4 Shpjegimi: Kategoria duhet të vlerësohet 
sipas vështirësisë së gjendjes shëndetësore.  

ç) Sëmundje tjetër vaskulare ose 
diabet, që zgjat deri në > 20 vite

3/4 3/4 3/4 3/4 Shpjegimi: Kategoria duhet të vlerësohet 
sipas vështirësisë së gjendjes shëndetësore. 

ÇRREGULLIME TIROIDE
a) Gushë e thjeshtë 1 1 1 1

b) Hipertiroide 1 1 1 1

c) Hipotiroide 1 1 1 1

SËMUNDJE GASTROINTESTINALE
SËMUNDJE E FSHIKËZËS SË 
TËMTHIT *
a) Simptomatike 

(i) mjekim me holecistektomi 2 2 2 2

(ii) mjekuar me barëra 3 3 3 2

(iii) gjendja aktuale 3 3 3 2

b) Asimptomatik 2 2 2 2

HISTORIA E HOLESTAZËS *
a) Ka të bëjë me shtatzëninë 2 2 2 2

b) Ka të bëjë me përdorimin e kaluar 
të KKO

3 3 3 2
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

HEPATITIT VIRAL I C I C I C I C

a) Gjendja akute ose e pezmatuar 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3 2 Shpjegimi: Kategoria duhet të vlerësohet 
sipas vështirësisë së gjendjes shëndetësore.

b) Bartës 1 1 1 1 1 1 1 1 Dëshmia: Të dhënat sugjerojnë se te gratë me 
hepatiti kronik, përdorimi i KKO-së nuk e rrit 
shkallën e vështirësisë së fibrozës së cirrotike 
e as rrezikun e kancerit hepatocelular. (483; 
484) Te gratë bartëse të hepatitit, përdorimi 
i KKO-së nuk duket se shkakton dëmtim 
të mëlçisë ose vështirësi dhe çrregullime 
funskionale. (485-487) Ekziston një lloj i 
kufizuar i dëshmive në lidhje me përdorimin e 
KKO-së gjatë hepatitit aktiv.(488; 489)    

c) Kronik 1 1 1 1 1 1 1 1

CIROZA
a) e lehtë (e kompensuar) 1 1 1 1

b) e rëndë (e dekompensuar) 4 4 4 3

TUMORE TË MËLÇISË *

a) Beninje 

(i) Hiperplaza fokale nodulare 2 2 2 2 Evidence: There is limited, direct evidence that 
hormonal contraceptive use does not influence 
either progression or regression of liver lesions 
among women with focal nodular hyperplasia.
(490-492)

(ii) Adenomi hepatocelular 4 4 4 3

b) Malinj (hepatoma) 4 4 4 3/4

ANEMITË 
THALASEMIA* 1 1 1 1

SËMUNDJA E qELIZAVE DRAPËR 2 2 2 2

ANEMIA E MUNGESËS SË HEKURIT 1 1 1 1

BASHKËVEPRIMI I BARËRAVE
TERAPIA ANTIRETROVIRALE Shpjegimi: Barërat antiretrovirale mund 

ta zvogëlojnë ose zmadhojnë bioqasjen 
e hormoneve steroide te kontracepsionet 
hormonale. Të dhënat e kufizuara (të 
përmbledhura në Shtojcën 1) sinjalizojnë 
bashkëveprime mes barërave antiretrovirale (në 
veçanti disa IJNRT (NNRT1), inhibtorë proteazë 
të fuqizuar me ritonavir dhe kontracepsione 
hormonale. Këta bashkëveprime do të 
mund ta zvogëlojnë sigurinë dhe efektin e 
kontracepsionit hormonal, gjegjësisht ilaçit 
antiretroviral. Pra, nëse një grua që pranon 
terapi antiretrovirale vendos të fillojë ose të 
vazhdojë me përdorim të kontracepsionit 
hormonal, rekomandohet përdorimi adekuat 
i prezervativit. Prezervativi përdoret për të 
penguar përcjelljen e virusit HIV, por edhe për 
të kompensuar çfarëdo reduktimi të mundshëm 
të efektit të kontraceptivëve hormonal. Kur 
te zgjedhet KKO-ja, duhet të merret bari, i cili 
përmban së paku 30 μg etinilestradiol (EE). 

a) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës INRT 

1 1 1 1

b) inhibitorë jonukleozidë të revers 
transkriptazës IJNRT

2 2 2 2

c) inhibitorë proteazë të fuqizuar me 
ritonavir

3 3 3 3
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KKO-të, F, U, KKI-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prez-
ervativëve, qoftë vetëm ashtu ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, C = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI 

KKO F O KKI
KKO= kontraceptivë të kombinuara orale F = fasha të kombinuara kontraceptive 

U =  unazë e kombinuar vagjinale kontraceptive KKI = kontracepsionet e kombinuara injektuese

TERAPIA ANTIKONVULZIVE 
а) Antikonvulzivë të caktuar (fenitoinë, 

barbituratë, primidonë, topiramat, 
okskarbazepinë)

3 3 3 2 Shpjegimi: Edhe pse interaksioni  i disa 
antikonvulsantëve me KKO, F ose U nuk 
është i dëmshëm për gratë, megjithatë mund 
ta zvogëlojë efektin e KKO-së. Përdorimi 
i mjeteve tjera kontraceptive duhet të 
inkurajohet te gratë, të cilat janë përdorues 
afatgjatë të ndonjërës nga këta barëra. Kur 
zgjedhet KKO-ja, duhet dhënë ilaç me së paku 
30 μg etinilestradion (EE).
Dëshmia: Përdorimi i antikonvulsantëve të 
caktuara mund ta zvogëlojë efektin e KKO-së.
(493-496)  

b) Lamotrigin 3 3 3 3 Shpjegimi: Rekomandimi për lamotriginë nuk 
vlen, nëse ajo merret e kombinuar me barëra 
tjera , të cilat rreptësishtë e ndalojnë (siç është 
sodium valporat) ose nxisin (karbamazeinë) 
metabolizmin e tij, pasi që në këta raste ka 
pak gjasa të ketë efekt të moderuar të mjeteve 
të kombinuara kontraceptive.  
Dëshmi: Hulumtimet farmakogjenike 
paraqesin nivel të konsiderueshëm të 
lamotriginës gjatë përdorimit të KKO-së dhe 
rritje të konsiderueshme gjatë intervalit pa 
kontracepsion. (497-501) Në një test, disa gra 
që përdornin KKO dhe lamatriginë përjetuan 
rritje të krizave mjekësore. (497)  

TERAPI KUNDËR MIKROBEVE
a) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1 1 1 Dëshmi: Pjesa më e madhe e antibiotikëve 

me spektër të gjerë nuk ndikojnë ndaj veprimit 
kontraceptiv të KKO-së (502-538), fashës 
(539) ose unazës.(540) 

b) Antimikotikë (antifugal) 1 1 1 1 Dëshmi: Studimet e mjeteve antifungale nuk 
kanë treguar bashkëveprim të rëndësishëm 
klinik të përbërjeve farmakokinetike me KKO-
në (541-550) ose R.(551) 

c) Antiparazitikë 1 1 1 1 Dëshmi: Studimet nuk kanë treguar 
bashkëveprim të rëndësishëm klinik në 
interaksionin e përbërjeve farmakokinetike me  
KKO-në. (455; 552-556) 

ç) Terapi me rifampicinë ose 
rifabutinë 

3 3 3 2 Shpjegimi: Edhe pse bashkëveprimi i terapisë 
së rifampicinës osë rifabutinës me KKO, F, 
U ose KKI nuk është i dëmshëm për gratë, 
megjithatë ka mundësi që një bashkëveprim i 
tillë ta zvogëlojë efektivitetin e KKO-së, fashës, 
unazës ose KKI-së. Duhet të inkurajohet 
përdorimi i mjeteve tjera kontraceptive të grave, 
të cilat për një kohë më të gjatë përdorin ndonjë 
nga këta barëra. Kur zgjedhet KKO-ja, duhet 
dhënë ilaç  me së paku 30 μg (EE).
Dëshmia: Dëshmitë bëjnë me dije se 
rifampicina e zvogëlon efektin e KKO-së 
(557-572). Të dhënat për rifabutinë janë të 
kufizuara, ndonëse ndikimi i metabolizmit 
të KKO është më i vogël sesa te rifampicina, 
ndërsa studimet më të vogla nuk japin dëshmi 
për ovulim.(559; 566)  
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 KOMENTE PLOTËSUESE

MOSHA 
≥ 40 vite: rreziku nga sëmundja kardiovaskulare rritet me kalimin 
e moshës, por mund të rritet edhe me përdorimin e kontraceptivëve 
të kombinuara hormonale. Në mungesë të gjendjeve tjera negative 
klinike kontraceptivët e kombinuar hormonal mund të përdoren 
deri në menopauzë.

PAS LINDJES (POSTPARTUM)
< 21 ditë: ekzistojnë brengosje teorike për sa i përket lidhshmërisë 
mes përdorimit të kontraceptivëve të kombinuar hormonal deri në 
tre javë pas lindjes dhe rrezikut nga shfaqja e trombozës te nëna. 
Në parim koagulimi i gjakut dhe fibronoliza janë të normalizuar 
deri në tre javë pas lindjes. 

SHTATZËNIA PAS EKTOPIKE 
Rreziku nga shtatzënia ektopike rritet në mesin e grave, të cilat 
kanë pasur shtatzëni ektopike në të kaluarën. Në përgjithësi 
kontraceptivët e kombinuar hormonal japin mbrojtje kundër 
shtatzanisë, duke përfshirë gestacionin ektopik. 

TROMBOZA E THELLË NË VENA /EMBOLIA PULMONARE
Historia familjare e TTHV/EP (farefisi i brezit të parë): disa gjendje, 
të cilat e rrisnin rrezikun nga TTHV/EP janë të trashëgueshme.

TROMBOZA SIPËRFAQËSORE E VENAVE 
Venat varikoze: venat varikoze nuk janë faktorë të rrezikut për 
TTHV/EP.

SËMUNDJA VALVULARE E ZEMRËS 
Në mesin e grave me sëmundje valvulare të zemrës, përdorimi 
i kombinuar i kontraceptivëve hormonal mund më tej ta rritë 
trombozën në arterie; gratë me sëmundje të ndërlikuar valvulare të 
zemrës janë në rrezik të madh.

DHEMBJET E KOKËS 
Aura është simptom specifik fokal neurologjik. Për më shumë 
informacione për këtë dhe për kritere tjera diagnostike, shihni: 
Headache Classification Subcommittee of the International Headache 
Society. The International Classification of Headache Dis orders, 
botimi i dytë. Cephalalgia. 2004;24(Suppl 1):1-150. http://ihs-
classification.org/en/02_klassifikation (nga 21 gushti i vitit 2009).

MOSTRA TË GJAKDERDHJES VAGJINALE 
Mostrat e parregullta menstruale janë të zakonshme në mesin e 
grave të shëndetshme. 

GJAKDERDHJA E PASHPJEGUAR VAGJINALE 
Nuk ka gjendje, e cila shkakton gjakderdhje vagjinale, e cila mund 
të përkeqësohet në periudhë të shkurtër kohore, duke përdorë 
kontracepsione të kombinuara hormonale. 

EKTROPIA CERVIKALE (E QAFËS SË MITRËS)
Ektropia cervikale nuk është faktor i rrezikut për kancerin cervikal 
dhe nuk ka nevojë për restrikcion në përdorimin e kontraceptivëve  
të kombinuara hormonale.

KANCERI CERVIKAL (PRITJA E MJEKIMIT)
Ekzistojnë disa shqetësime teorike se përdorimi i kombinuar 
i kontraceptivëve hormonal mund të ndikojnë në prognozën e 
sëmundjes ekzistuese. Derisa presin për mjekim, gratë mund të 
përdorin kontraceptivë të kombinuar hormonal. Në përgjithësi 
mjekimi i kësaj gjendje shkakton sterilitet të grave.

SËMUNDJA E GJIRIT
Kanceri në gji: kanceri në gji është tumori i ndjeshëm hormonal, 
andaj përdorimi i kontracepsionit të kombinuar hormonal te gratë, 
që aktualisht kanë kancer në gji ose kanë pasur para një kohë të 
shkurtër kancer të tillë mund ta përkeqësojë gjendjen.

KANCERI ENDOMETRIAL
Përdorimi i KKO-së e redukton rrezikun e zhvillimit të kancerit 
endometrial. Derisa pret për mjekim, gruaja mund të përdorë 
KKO, KKI, fashë ose unazë. Në përgjithësi mjekimi i kësaj gjendje 
shkakton sterilitet te gratë.

KANCERI I VEZOREVE 
Përdorimi i KKO-së e redukton rrezikun e zhvillimit të kancerit 
të vezoreve. Derisa pret për mjekim, gruaja mund të përdorë 
KKO, KKI, fashë ose unazë. Në përgjithësi mjekimi kësaj gjendje 
shkakton sterilitet te gratë.

TUMORI FIBROZ I MITRËS 
KKO nuk duket se shkakton rritjen e tumorit fibroz të mitrës, nuk 
pritet që as KKI-ja, as fasha ose unazë të mund të shkaktojnë 
gjendje të tillë. 

SËMUNDJA INFLAMATORE E PELVISIT (SIP)
KKO-ja mund ta zvogëlojë rrezikun e SIP-së te gratë me SST, 
mirëpo nuk ofron mbrojtje nga HIV-i ose SST-ja në traktin 
e poshtëm gjenital. Nuk dihet nëse KKI-ja,  P-ja ose R-ja e 
zvogëlojnë rrezikun nga SIP-ja te gratë me SST të panjohur, por 
ata nuk mbrojnë nga HIV-i ose nga SST-ja në traktin e poshtëm 
gjenital.

SËMUNDJA E FSHIKËZËS SË TËMTHIT 
KKO-ja, KKI-ja, fasha (F) ose unaza U mund të shkaktojnë rritje të 
vogël të sëmundjeve të fshikëzës së tëmthit. Ekziston shqetësim 
se KKO-ja, KKI-ja, F ose U mund të përkeqësojnë sëmundjen 
ekzistuese të fshikëzës së tëmthit. Megjithatë për dalim nga KKO-
ja, KKI-ja është dëshmuar se ka efekt minimal ndaj funksionimit të 
mëlçisë te gratë e shëndetshme dhe se nuk ka efekt herën e parë 
kur të kalojë në mëlçi.

HISTORIA E HOLESTAZËS 
Që ka të bëjë me shtatzëninë: historia e holestazës që ka të bëjë 
me shtatzëninë mund të parashikojë rritjen e rrezikut të zhvillimit 
të holestazës na COC-ja.

HISTORIA E HOLESTAZËS 
që ka të bëjë me gjendjen pas përdorimit të KKO-së: historia 
e KKO-së, që ka të bëjë me KKO-së e parashikon rritjen e rrezikut 
nga përdorimi i njëpasnjëshëm i KKO-së.

TUMORË NË MËLÇI 
Nuk ka dëshmi për përdorimin e kontraceptivëve hormonal nga 
gratë me adenomë hepatocelular. Përdorimi i KKO-së nga gratë 
e shëndetshme ndërlidhet me zhvillimin e rritjes së adenomës 
hepatocelulare.

THALASEMIA
Ekziston dëshmi e paverifikuar nga shtetet në të cilat është e 
shtrirë talasemia, me çka pohohet se KKO-ja nuk e përkeqëson 
gjendjen.

ANEMIA ME DEFICIT TË HEKURIT 
Përdorimi i kontraceptivëve të kombinuar hormonal mund të 
zvogëlojë humbjen e gjakut menstrual.
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KVP

KONTRACEPTIVË VETËM ME PROGESTOGEN (KVP)

KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE

SHTATZËNIA NA NA NA NA = nuk ka të dhëna 
Shpjegimi: Përdorimi i KVP-së nuk është i 
domosdoshëm. Nuk ka informacione për dëm ndaj 
shëndetit të gruas, rrjedhën e shtatzënisë, ose për 
fetusin, nëse gjatë shtatzënisë rastësisht përdoret 
KVP. Megjithatë ende nuk është i njohur raporti 
mes përdorimit të DMPA-së gjatë shtatzënisë, 
gjegjësisht ndikimi i saj ndaj fetusit. 

MOSHA Dëshmia: Pjesa më e madhe e studimeve bëjnë me 
dije se gratë e humbin dendësinë minerale të eshtrave 
derisa përdorin DMPA, ndërsa fitojnë dendësinë 
minerale të eshtrave pas i ndërpresin marrjen e 
DMPA-së. Nuk është e njohur nëse përdorimi i 
DMPA-së te adoleshentët ndikon në nivelin e lartë të 
masës së eshtrave ose nëse gratë e rritura, që për 
një kohë më të gjatë përdorin DMPA mund ta kthejnë 
dendësinë minerale të eshtrave në nivelin themelor 
para se të hynë në menopauzë. Nuk është vërtetuar 
menopauzë ndërmjet ndryshimeve të dendësisë 
minerale të eshtrave gjatë viteve reproduktive në 
raport me përdorimin e DMPA-së, gjegjësisht rreziqet 
nga fraktura të ardhme.(1-41) Hulumtimet nuk kanë 
vërtetuar ndonjë efekt ose kanë rezultate jokonzistente 
për KVP përveç DMPA-ve, të cilat ndikojnë ndaj bazës 
minerale të eshtrave.(42-54)    

а) Nga cikli i parë menstrual  deri në 
< 18 vjeç.

1 2 1

b) 18 deri në 45 vjeç 1 1 1

c) > 45 vjeç 1 2 1

PARITETI
a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur 1 1 1

b) Gratë, të cilat kanë lindur 1 1 1

MËKIMI Shpjegimi: Ekziston shqetësim se foshnjat e 
porsalindura mund të jenë në rrezik nga ekspozimi 
në hormone steroide  gjatë gjashtë javëve të para 
pas lindjes. Mirëpo në shumë rrethana rreziqet e 
morbiditetit gjatë shtatzënisë dhe të mortalitetit 
janë të larta, ndërsa qasja në shërbime është e 
kufizuar. Në kushte të tilla, KVP-ja mund të jetë 
ndër pak metodat me qasje të gjerë për mëkueset 
pas lindjes.    
Dëshmia: Dëshmitë e drejtpërdrejta të 
hulumtimeve klinike nuk shënojnë se KVP-ja 
ndikon ndaj mëkimit (55-90) dhe në përgjithësi nuk 
tregojnë ndikim të dëmshëm ndaj foshnjave me 
më pak se gjashtë javë që ende pinë gji; megjithatë 
këta studime u bënë në mënyrë joadekuate, që 
të mund të verifikohet nëse ekziston rreziku nga 
ndikimi serioz, i mprehtë dhe afatgjatë. (55-59; 
67; 69; 71; 73; 80; 83; 84) Të dhënat e marra nga 
studimet e bëra te kafshët tregojnë se progesteroni 
nuk ndikon në trurin në zhvillim e sipër; nuk është e 
qartë nëse te njerëzit shfaqen ndikime të ngjashme 
nga ekspozimi me progestogen.(91-95)        

а) < 6 javë pas lindjes 3 3 3

b) ≥ 6 jave deri në < 6 muaj pas lindjes 
(parimisht me mëkim)

1 1 1

c) ≥ 6 muaj pas lindjes 1 1 1
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

PERIUDHA PAS LINDJES/
POSTPARTUM  
(te gratë që nuk mëkojnë)

а) < 21 ditë 1 1 1

b) ≥ 21 ditë 1 1 1

PAS ABORTIMIT Shpjegimi: Me KVP mund të fillohet menjëherë pas 
abortit.
Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara sugjerojnë se nuk 
ka efekte anësore të dëmshme gjatë përdorimit 
të Norplant ose NET-EN në tre muajt e parë pas 
abortit.(96-99)    

a) Tremujori i parë 1 1 1

b) Tremujori i dytë 1 1 1

c) Abort i menjëhershëm postseptik 1 1 1

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE *

2 1 1

HISTORIA E OPERIMIT TË 
KOMBLIKUT (PELVIS)

1 1 1

PIRJA E DUHANIT 
а) Mosha < 35 vjeç 1 1 1

b) Mosha ≥ 35 vjeç

(i)< 15 cigare në ditë 1 1 1

(ii)≥ 15 cigare në ditë 1 1 1

OBEZITETI Shpjegimi: Nuk ekzistojnë dëshmi për rritje të 
peshës te adoleshentët me peshë normale dhe 
me obezitet, të cilët përdorin NET-EN; kjo gjendje 
klasifikohet në Kategorinë 1. Mirëpo gjendja 
e moshës < 18 vjeçare klasifikohet si kategoria 2 
për shkak të dëshmive rreth ndikimeve potenciale 
të NET-EN ndaj dendësisë minerale të eshtrave. 
Dëshmia: Adoleshentët obesiv (të trashë), të cilat 
kanë përdorë DMPA ka shumë gjasa të shtojnë 
në peshë, për dallim nga adoleshentët obesiv që 
nuk përdorin DPMA, adoleshentët që përdorin KKO 
dhe përdorues të DPMA-së, që nuk janë të trashë. 
Lidhshmëria e këtillë nuk është vërtetuar të gratë 
e rritura. Një studim i vogël nuk shënon rritje të 
kilogramëve të përdoruesve të 
Norplant për çfarëdo qoftë kategori të peshës 
themelore.(100-108)   

а) IMT ≥ 30 kg/m2 1 1 1

b) Nga cikli i parë menstrual deri në < 
18 vjeç dhe ≥ 30 kg/m2 IMT    

1 DMPA=2 
NET-EN=1

1

NUK KA TË DHËNA PËR MATJEN 
E SHTYPJES SË GJAKUT

NA NA NA Shpjegimi: Preferohet të matet shtypja e gjakut 
para fillimit të përdorimit të KVP-së. Mirëpo në 
rrethana të caktuara matja e shtypjes së gjakut 
është e pamundshme. Në shumë rrethana të 
tilla ekziston rreziku i madh i morbiditeti gjatë 
shtatzënisë dhe mortalitetit, ndërsa KVP-ja është 
njëra ndër metodat e pakta që haset gjithandej. 
Në rrethana të këtilla nuk duhet penguar gratë nga 
përdorimi i KVP-së thjesht për shkak se shtypja e 
gjakut nuk mund t’u matet. 
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

SËMUNDJE KARDIOVASKULARE
FAKTORË TË SHUMËFISHTË 
TË SËMUNDJEVE 
KARDIOVASKULARE TË 
ARTERIEVE 
(siç janë personat më të vjetër, pirja e 
duhanit, diabetit dhe hipertensioni) 

2 3 2 Shpjegimi: Kur ekzistojnë faktorë të 
shumëfishtë të rrezikut, mund të rritet në masë 
të konsiderueshme rreziku nga sëmundjet 
kardiovaskularë. Disa KVP mund ta rrisin rrezikun 
nga tromboza, edhe pse në thelb kjo rritje është më 
e vogël sesa rreziku i përdorimit të KKO-së. Efektet 
e SMPA-së dhe NET-EN mund të vazhdojnë edhe 
pas ndërprerjes së përdorimit. 

HIPERTENSIONI* 
Për të gjithë kategoritë e hipertensionit, klasifikimet bazohen në supozimet se nuk ekzistojnë faktorë tjerë të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare. 
Në prezencë të faktorëve të shumëfishtë të rrezikut, rreziku nga sëmundja kardiovaskulare mund të rritet në masë të konsiderueshme.  Një matje e 
tensionit të gjakut nuk është e mjaftueshme, që një grua të karakterizohet se vuan nga hipertensioni.   .

а) Historia e hipertensionit, në 
rastet kur NUK MUND të matet 
shtypja e gjakut (përfshirë edhe 
hipertensionin gjatë shtatzënisë)

2 2 2 Shpjegimi: Preferohet të matet shtyja e gjakut 
para fillimit të përdorimit të KVP-së. Mirëpo në 
rrethana të caktuara matja e shtypjes së gjakut 
është e pamundshme. Në shumë rrethana të 
tilla ekziston rreziku i madh i morbiditeti gjatë 
shtatzënisë dhe mortalitetit, ndërsa KVP-ja është 
njëra ndër pak metodat që hasen gjithandej. Në 
rrethana të këtilla nuk duhet penguar gratë nga 
përdorimi i KVP thjesht për shkak se shtypja e 
gjakut nuk mund t’u matet.

b) Hipertensioni i kontrolluar në 
mënyrë adekuate, në rastet kur 
MUND të matet shtypja e gjakut

1 2 1 Shpjegimi:  Gratë e trajtuara në mënyrë adekuate 
për hipertension kanë më pak rrezik nga infarkti 
i mikoradit akut dhe goditja në tru sesa gratë e 
patrajtuara. Ndonëse nuk ka të dhëna, përdorueset 
e KVP-së, që bëjnë kontrollim adekuat dhe të 
monitoruar të hipertensionit duhet të kenë rrezik 
më të vogël nga infarkti mikoradit akut dhe goditja 
në tru sesa gratë e patrajtuara.

c) Ngritja e shtypjes së gjakut (matje 
adekuate) 

Dëshmia: Faktet e kufizuara vërtetojnë se në mesin 
e grave me hipertension, ato që kanë përdorë TVP 
ose injektime vetëm ne progestogen kanë rrezik të 
vogël të sëmundjeve kardiovaskulare në raport me 
gratë, që nuk e kanë përdorë.(109) 

(i) sistolike 140-159 ose diastolike  
90-99 mm Hg

1 2 1

(ii) sistolike ≥ 160 ose diastolike ≥ 
100 mm Hg

2 3 2

ç) Sëmundje vaskulare 2 3 2
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

HISTORIA E SHTYPJES SË LARTË 
TË GJAKUT GJATË SHTATZËNISË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është e 
matshme dhe normale)) 

1 1 1

TROMBOZA E THELLË VENOZE 
(TTHV) /EMBOLIA PULMONALE 
(EP)*
a) Historia e TTHV/EP 2 2 2

b) Forma akute e TTHV/EP 3 3 3 Dëshmia: Nuk ka të dhëna të drejtpërdrejta në 
lidhje me përdorimin e KVP-së te gratë me TTHV/EP 
me terapi antikoagulante. Edhe pse dëshmitë për 
rrezikun e trombozës në venë nga përdorimi i KVP-
së janë jokonzistente për te gratë e shëndetshme, 
çdo rritje e vogël e rrezikut është shumë më e ulët 
sesa te rasti i përdorimit të KKO-së.(109-111)

c) TTHV/EP dhe terapi e përcaktuar 
antikoagulare 

2 2 2 Dëshmia: Nuk ka dëshmi të drejtpërdrejta nga 
përdorimi i KVP-së në mesin e grave me TTHV/EP 
me terapi anikoagulante. Edhe pse dëshmitë në 
lidhje me rrezikun e trombozës së thellë në venë 
nga përdorimi KVP-së janë jokonzistente te gratë 
e shëndetshme, megjithatë çdo rritje e vogël e 
rrezikut është në thelb më e vogël sesa përdorimi 
KKO-së.(109-111). Dëshmitë e kufizuara bëjnë me 
dije se injektimi intramuskular i DMPA-së te gratë 
me terapi kronike antikoagulante nuk paraqet rrezik 
të konsiderueshëm nga hematoma në vendin e 
injektuar ose nuk e rrit rrezikun nga gjakderdhja e 
madhe vagjinale.(112; 113)     

ç) Historia familjare (farefis nga brezi 
i parë)

1 1 1

d) Ndërhyrje më e madhe kirurgjike 

    (i) me imobilizim të    prolonguar 2 2 2

    (ii) pa imobilizim të prolonguar 1 1 1

e) Ndërhyrje më e vogël kirurgjike 1 1 1

MUTACIONE TË NJOHURA 
TROMBOGJENIKE 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni 
protrombin; proteina S, proteina C dhe 
mungesat e antitrombinës)

2 2 2 Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është i 
përshtatshëm për shkak se kjo gjendje 
shëndetësore është e rralle, ndërsa shpenzimet për 
kontroll (skrining) janë shumë të larta.

TROMBOZË SIPËRFAQËSORE 
VENOZE
a) Venë varikoze 1 1 1

b) Tromboflebit sipërfaqësor 1 1 1

SËMUNDJA EKZISTUESE DHE 
HISTORIA E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS 

I C I C

2 3 3 2 3

GODITJA NË TRU* 
(Historia e aksidentit cerebrovaskular) 

I C I C

2 3 3 2 3
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

HIPERLIPIDEMI TË NJOHURA 2 2 2 Shpjegim: Kontrolli rutinor nuk është i përshtatshëm 
për shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rralle, 
ndërsa shpenzimet për skrining janë shumë të larta. 
Disa tipa të hiperlipidemisë janë faktorë të rrezikut 
nga sëmundjet vaskulare.

SËMUNDJA VALVULARE E ZEMRËS
а) Jo e komplikuar 1 1 1

b) e komplikuar (hipertensioni 
pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut) 

1 1 1

SËMUNDJE REUMATIKE 
LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK (LES)
Njerëzit me LES janë në rrezik të rritur të sëmundjes iskemike të zemrës, goditjes në tru dhe tromboembolisë venoze. Kategoritë e dhëna për këta 
gjendje të  potencuara në Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive duhet të jenë të njëjta edhe për gratë me 
LES, te të cilat paraqiten këta gjendje. Për të gjitha kategoritë e LES, klasifikimi bazohet në supozimin se nuk ka faktor tjetër të rrezikut nga sëmundjet 
kardiovaskulare; këta klasifikime duhet të modifikohen nëse paraqiten faktorë të tillë të rrezikut. Dëshmitë që janë në dispozicion bëjnë me dije se 
shumë gra me LES mund të llogariten si kandidatë të mirë për më shumë metoda kontraceptive, përfshirë edhe kontraceptiv hormonal. (245-263)   

I C

а) Antitruptha pozitive (ose të 
panjohura) antifosfolipide

3 3 3 3 Dëshmia: Antiturptha antifosfolipide kanë të bëjnë 
me rrezikun më të madh të trombozës në venë dhe 
arterie.(133-135)

b) Trombocitopenia e rëndë 2 3 2 2

c) Terapi imunosupresive 2 2 2 2

ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat 2 2 2 2

GJENDJE NEUROLOGJIKE
DHIMBJE TË KOKËS* I C I C I C

а) Jo migrenë (dhembje e lehtë ose e 
rëndë e kokës)

1 1 1 1 1 1 Shpjegim: Klasifikimi varet nga diagnoza e saktë 
e dhembjeve të rënda të kokës, qoftë migrenë ose 
sëmundje tjera. Duhet të evaluohet çdo dhembje e 
re e kokës ose çdo ndryshim i vërejtur. Ky klasifikim 
vlen për gratë pa kurrfarë faktorë të rrezikut nga 
goditja në tru. Rreziku nga goditja rritet me kalimin 
e moshës, nga hipertensioni dhe pirja e duhanit.

b) Migrenë 

(i) pa aurë 

Mosha < 35 vjeç 1 2 2 2 2 2

Mosha ≥ 35 vjeç 1 2 2 2 2 2

(ii) me aurë, çfarëdo moshe 2 3 2 3 2 3

EPILEPSIA 1 1 1 Shpjegim: Nëse gruaja merr antikonvulsant, 
konsultoni pjesën që ka të bëjë me interkasionin 
e barërave. Disa antikonvulsant e zvogëlojnë 
efikasitetin e KVP-së.

ÇRREGULLIME DEPRESIVE
ÇRREGULLIME DEPRESIVE 1 1 1 Shpjegim: Klasifikimi bazohet në të dhënat për 

gratë me çrregullime të caktuara depresive. Nuk ka 
të dhëna për çrregullime bipolare ose për depresion 
pas lindjes. Ka potencial për bashkëveprim të 
barërave ndërmjet barërave kundër depresionit dhe 
mjeteve kontraceptive hormonale.
Dëshmia: Përdorimi i KVP-së nuk i ka rritur 
simptomat depresive te gratë me depresion në raport 
me personat me simptome themelore.(136-139)
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

INFEKSIONE DHE SËMUNDJE TË TRAKTIT REPRODUKTIV
GJAKDERDHJE VAGJINALE *
а) gjakderdhje e parregullt dhe pa vrull 2 2 2

b) gjakderdhje të vrullshme ose të 
prolonguara  (të rregullta ose të 
parregullta) 

2 2 2 Shpjegimi: Gjakderdhjet e mëdha dhe të 
pazakonshme do të duhet të iniciojnë dyshim për 
gjendje të rëndë shëndetësore. 

GJAKDERDHEJE PASHPJEGUAR 
VAGJINALE *
(dyshim për gjendje të vështirë shëndetësore)

Shpjegimi: Nëse ka dyshim për shtatzëni ose për 
gjendje patologjike (siç është maligniteti i pelvisit), 
një dyshim i tillë duhet të evaluohet dhe kategoria 
të përshtatet pas evaluimit. Para evaluimit 2 3 3

ENDOMETRIOZË 1 1 1

TUMORË BENINJ TË VEZOREVE
(përfshirë edhe ciste) 

1 1 1

DISMENOREA E RËNDË 1 1 1

SËMUNDJA GESTATIKE 
TROFOBALISTIKE    
а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur i β-hCG 1 1 1

b) Niveli i vazhdueshëm dhe i rritur i 
β-hCG dhe  sëmundje malinje

1 1 1

EKTROPIA E CERVIKSIT 1 1 1

NEOPLAZI INTEREPITELIALE 
CERVIKALE (NIC) 

1 2 2 Dëshmi: Te gratë me infeksion të vazhdueshëm të 
human papiloma virusit (HPV), përdorimi afatgjatë i 
DMPA-së (≥ 5 vite) mund ta rrisë rrezikun e kancerit 
in situ dhe kancerit invaziv.(140)

KANCERI I CERVIKSIT *
(pritet mjekim) 

1 2 2

BREAST DISEASE*
a) Undiagnosed mass 2 2 2 Shpjegimi: Evaluimi duhet të realizohet sa më 

herët që është e mundur.

b) Benign breast disease 1 1 1

c) Family history of cancer 1 1 1

d) Breast cancer

(i) current 4 4 4

(ii) past and no evidence of current 
disease for 5 years

3 3 3

KANCERI ENDOMETRIAL* 1 1 1

KANCERI I VEZOREVE* 1 1 1

FIBROMET E MITRËS *
a) Pa çrregullim të zgavres  së mitrës 1 1 1

b) Me çrregullim të zgavres  së mitrës 1 1 1
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

SËMUNDJA INFLAMATORE E 
PELVISIT (SIP) *
a) SIP e kaluar (nuk priten faktorë të 

tanishëm të rrezikut nga SST-ja)

(i) me shtatzënisë pasuese 1 1 1

(ii) pa shtatzënisë pasuese 1 1 1

b) SIP – ekzistuese 1 1 1

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË 
TRANSMETUESHME – SST
a) Infeksioni i cerviksit, gjegjësisht 

klamidia ose gonorreja 
1 1 1

b) SST tjera (me përjashtim të HIV-it 
dhe hepatitit)

1 1 1

c) Vaginit (përfshirë edhe trihormonas 
vaginalis dhe vagjinozën bakteriale)

1 1 1

ç) Rritja e rrezikut nga SST 1 1 1 Dëshmia: Dëshmitë bëjnë me dije se përdoruesit 
e DMPA-së me rrezik të madh nga SST mund të 
rrisin rrezikun nga klamidia në qafën e mitrës. Për 
SST tjera nuk ekzistojnë të dhëna për lidhshmëri 
ndërmjet përdorimit të DMPA-së dhe infektimit 
me SST ose dëshmitë e tilla janë të limituara në 
nxjerrjen e ndonjë konkluzioni. Nuk ka të dhëna për 
KVP tjerë.(141-148)

HIV/SIDA
RREZIKU I LARTË I HIV 1 1 1 Dëshmia: Shumica e studimeve nuk bëjnë me dije 

për lidhshmërinë ndërmjet përdorimit të DMPA-
së dhe infektimit me HIV, edhe pse studimet e 
realizuara te popullata me rrezik të lartë nuk dhanë 
konkluzione të sigurta.(149-173)

TË INFEKTUAR ME HIV 1 1 1 Dëshmia: Pjesa më e madhe e hulumtimeve 
nuk japin sinjal për rritjen e rrezikut të progresit 
të infektimi nga HIV-i përmes përdorimit të 
kontracepsionit hormonal, siç është  matur nga 
ndryshimet e numrit të qelizave CD4, ngarkesë 
virale ose mbijetesë. Studimet në të cilat theksohet 
se gratë me HIV, të cilat përdorin kontracepsion 
hormonal janë të rrezikuara për infektim nga 
sëmundje SST janë në përgjithësi konzistente 
në raport me gratë e painfektuara. Një studim i 
drejtpërdrejtë nuk vërtetoi lidhshmëri  ndërmjet 
përdorimit të kontraceptivëve hormonal dhe 
rrezikut të rritur të bartjes së HIV-it te partnerët 
e painfektuar; disa studime të tërthorta kanë 
raportuar rezultate të paharmonizuara nëse 
kontracepcioni hormonal ka lidhshmëri me rritjen e 
rrezikut të lirimit të ADN-së ose  ARN-së me HIV-1 
në organet gjenitale.(174-191) 

SIDA 1 1 1 Shpjegim: Për shkak se mund të ketë 
bashkëveprim ndërmjet kontraceptivëve hormonal 
dhe antiretrovial (ARV), shikoni pjesën për 
bashkëveprim të barërave. 
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

OTHER INFECTIONS
SHISTOSOMIAZA 
а)Jo e komplikuar 1 1 1 Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara me shistosomiazë të 

kufizuar tregojnë se përdorimi i DMPA-së nuk kishte 
efekte negative ndaj funksionit të mëlçisë.(192) 

b) Fibroza e mëlçisë (nëse është e 
vështirë, shih ciroza)

1 1 1

TUBERKULOZI Shpjegimi: Te gratë me shistozomiazë të 
pakomlikuar, përdorimi i KKO-së nuk ka efekt 
negativ ndaj funksionit të mëlçisë. а) Jo pelvik 1 1 1

b) Pelvik 1 1 1

MALARIA 1 1 1

GJENDJE ENDOKRINE 
DIABETI*
а) Historia e sëmundjes gestatike 1 1 1 Dëshmia: Në dy studime të vogla u vërtetua se 

KVP-ja nuk kishte efekte negative në nivelin e 
lipideve të serumit. (193; 194) Dëshmia e limituar 
është jokonzistente në lidhje me zhvillimin e diabetit 
të varur nga insulina nga përdoruesit e KVP-së, të 
cilët kanë histori të diabetit gestatik. (195-198)

b) Sëmunjde jovaskulare Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara për gratë me 
diabet të varur dhe të pavarur që kanë të bëjnë me 
përdorimin e metodave vetëm me progestogen (TVP, 
DMPA, LNG impiante) sugjeron se këta metoda kanë 
efekt të vogël në kontrollin afatshkurtër dhe afatgjatë 
të diabetit (p.sh. nivelet e HbA1C), markerë hemostatik 
dhe profile të lipideve.(199-202)  

(i) të pavarur nga insulina 2 2 2

(ii) të varur nga insulina 2 2 2

c) Nefropatia / retinopatia / neuropatia 2 3 2

ç) Sëmundje tjetër vaskulare ose 
diabet, që zgjat deri në > 20 vite

2 3 2

ÇRREGULLIME TIROIDE
a) Gushë e thjeshtë 1 1 1

b) Hipertiroide 1 1 1

c) Hipotiroide 1 1 1

SËMUNDJE GASTROINTESTINALE 
SËMUNDJE E FSHIKËZËS SË 
TËMTHIT *
a) Simptomatike 

(i) mjekim me holecistektomi 2 2 2

(ii) mjekuar me barëra 2 2 2

(iii) gjendja aktuale 2 2 2

b) Asimptomatik 2 2 2
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

HISTORIA E HOLESTAZËS *
a) Ka të bëjë me shtatzëninë 1 1 1

b) Ka të bëjë me përdorimin e kaluar 
të KKO-së

2 2 2

HEPATITIT VIRAL
a) Gjendja akute ose e pezmatuar 1 1 1

b) Bartës 1 1 1

c) Kronik 1 1 1

CIROZA
a) e lehtë (e kompensuar) 1 1 1

b) e rëndë (e dekompensuar) 3 3 3

TUMORE TË MËLÇISË*
a) Beninje 

(i) Hiperplaza fokale nodulare 2 2 2 Dëshmia: Ekzistojnë dëshmi të kufizuara, të 
drejtpërdrejta që nuk ndikojnë në rritjen ose 
zvogëlimin e lezioneve të hepatitit te gratë me 
hiperplazë fokale nodulare.(203-205) 

(ii) Adenomi hepatocelular 3 3 3

b) Malinj (hepatoma) 3 3 3

ANEMITË
THALASEMIA 1 1 1

SËMUNDJA E QELIZAVE DRAPËR 1 1 1 Dëshmia: Gratë që vuajnë nga anemia (qeliza 
drapër), përdorimi i KVP-së nuk ka pasur efekt 
negativ në parametrat hematologjike, madje në 
disa studime ka qenë e dobishme në kontekst të 
simptomave klinike.(206-213)

ANEMIA E MUNGESËS SË 
HEKURIT* 

1 1 1

BASHKËVEPRIMI I BARËRAVE 
TERAPIA ANTIRETROVIRALE  Shpjegim: Barërat antiretroviale kanë mundësi 

ta zvogëlojnë ose rrisin bioqasjen e hormoneve 
steroide të kontraceptivëve hormonal. Të dhënat 
e kufizuara (të përmbledhura në Aneksin 1) 
sugjerojnë për bashkëveprim të mundshëm 
ndërmjet shumë barërave antiretrovirale (në veçanti 
disa IJNRT dhe inhibitorë të fuqizuara me ritonavir) 
dhe kontracepsione hormonale. Interaksionet e 
këtilla mund ta zvogëlojnë sigurinë e efektit të 
kontraceptivëve hormonal dhe barit antiretroviral. 
Prandaj, nëse një grua, e përfshirë në terapi 
antiretrovirale vendos të  fillojë ose të vazhdojë 
me përdorim të mjeteve kontraceptive, atëherë 
rekomandohet përdorimi i përpiktë i prezervativit. 
Në këtë mënyrë do të pengohet përcjellja e 
HIV virusit dhe do të kompensohet reduktimi 
i mundshëm i efikasitetit të kontraceptivëve 
hormonal. 

a) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës INRT

1 DMPA=1 
NET-EN=1

1

b) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës IJNRT

2 DMPA=1 
NET-EN=2

2

c) inhibitorë proteazë të fuqizuar me 
ritonavir

3 DMPA=1 
NET-EN=2

2
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KVP-ja nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë të vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA 
* additional comments at end of table

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI

TVP D/NE LNG/ETG
TVP = tableta vetëm me progestogen LNG/ETG= impiante me levonogetrel dhe etonogestrel 

D/NE = depo medoksiprogesteron acetat (DPMA) / noretisteron anetat (NET-EN)

TERAPIA ANTIKONVULZIVE 

а) Antikonvulzivë të caktuar 
(fenitoinë, barbituratë, primidonë, 
topiramat,okskarbazepinë)

3 DMPA=1 
NET-EN=2

2 Shpjegim: Edhe pse bashkëveprimi i disa 
antikonvulzivëve  me TVP, NET-EN dhe LNG/
ETG impiantëve nuk është i dëmshëm për gratë, 
megjithatë ai mund ta zvogëlojë efikasitetin e 
TVP-së, NET-EN dhe LNG/ETG impianteve. Ngel e 
paqartë nëse ky veprim zbutet me rritjen e dozës 
hormonale të TVP-së. Përdorimi i DMPA-së bie 
në Kategorinë 1, për shkak se efikasiteti nuk 
zvogëlohet nga përdorimi i disa antikonvulsantëve. 
Dëshmia: Përdorimi i antikonvulsantëve të 
caktuara mund ta zvogëlojë efektin e KVP-së.(214-
216) 

b) Lamotrigina 1 1 1 Evidence: No drug interactions have been reported 
Dëshmia: Te gratë me epilepsi, të cilat marrin 
lamotriginë dhe përdorin KVP-në nuk është 
vërtetuar bashkëveprim mes barërave. using POCs.
(217) 

TERAPI KUNDËR MIKROBEVE
a) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1 1

b) Antimikotikë (antifugal) 1 1 1

c) Antiparazitikë 1 1 1

ç) Terapi me rifampicinë ose rifabutinë 3 DMPA=1 
NET-EN=2

2 Shpjegim: Edhe pse bashkëveprimi  mes 
rifampicinës ose rifabutinës me TVP, NET-EN 
dhe LNG/ETG nuk është i dëmshëm për gratë, 
megjithatë ka gjasa ta reduktojë efikasitetin e 
TVP-së, NET-EN dhe LNG/ETG impianteve. Duhet 
të inkurajohet përdorimi i mjeteve kontraceptive 
nga gratë, të cilat për kohë më të gjatë përdorin 
ndonjërin nga këta barëra. Përdorimi i DMPA-së 
bën pjesë në Kategorinë 1, për shkak se efikasiteti 
i tij nuk zvogëlohet nga përdorimi rifampicinës dhe 
rifabutinës. Ngel i paqartë nëse zbutet ky efekt nga 
rritja e dozës hormonale të TVP-it.
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KOMENTE SHTESË 

SHTATZËNIA PAS EKTOPIKE
TVP-ja ka shkallë më të lartë absolute të shtatzënisë ektopike në 
raport me KVP tjerë, por më pak sesa ata që nuk e përdorin këtë 
metodë. Tabletat 75 μg, që përmbajnë  desogestrel e pengojnë 
ovulimin në shumicën e cikleve, gjë që nënkupton rrezik të ulët të 
shtatzënisë ektopike. 

HIPERTENSIONI 
Sëmundja vaskulare: ekziston shqetësimi nga efektet hipo-
estrogjenik dhe nivelet e e dendësisë së lartë të lipoprotieinës  
DLL (HDL), në veçanti nga përdoruesit e DMPA-së dhe NET-EN-it. 
Sidoqoftë, ekziston shqetësim i vogël për këta efekte në lidhje me 
impiantet TVP ose LNG/ETG. Efekti i DMPA-së dhe NET-EN-it mund 
të vazhdojë për një kohë edhe pas ndërprerjes së përdorimit.    

TROMBOZA E THELLË NË VENA /EMBOLIA PULMONARE
Gratë në terapi antikoagulante, që kanë histori të cistave të 
vezoreve hemorragjike mund të kenë dobi nga përdorimi i DMPA-
së.

SËMUNDJA EKZISTUESE DHE E KALUAR ISKEMIKE E ZEMRËS 
Ekziston shqetësimi nga efekti hiper-estrogjenik dhe nivel të 
zvogëluara të HDL-së, në veçanti në mesin e përdoruesve të 
DMPA-së dhe NET-EN. Sidoqoftë, ka edhe një shqetësim të vogël 
për këta efekte në raport me TVP ose LNG/ETG impiante. Efektet e 
DMPA-së dhe NET-EN-it mund të vazhdojnë për një kohë edhe pas 
ndërprerjes së përdorimit.

GODITJA NË TRU 
Ekziston shqetësimi nga efekti hiper-estrogjenik dhe nivel të 
zvogëluara të HDL-së, në veçanti në mesin e përdoruesve të 
DMPA-së dhe NET-EN. Sidoqoftë, ka edhe një shqetësim të vogël 
për këta efekte në raport me TVP ose LNG/ETG impiante. Efektet e 
DMPA-së dhe NET-EN-it mund të vazhdojnë për një kohë edhe pas 
ndërprerjes së përdorimit. 

LUPUSI ERIMATOZ SISTEMIK (LES)
Trombocitopenia e rëndë e rrit rrezikun e gjakderdhjes. KVP-ja 
mund të jetë e dobishme në trajtimin e menoragjisë te gratë me 
trombocitopeni të vështirë. Mirëpo për shkak të gjakderdhjes 
së rritur ose të ndryshueshëm, që mund të vërehet me fillimin e 
përdorimit të DMPA-së dhe ireverzibilitetin e tij në 11-13 javë pas 
pranimit, atëherë fillimi i kësaj metode te gratë me trombocitopeni 
të vështirë duhet të bëhet me vëmendje. 

DHIMBJA E KOKËS 
Aura paraqet simptomë specifik fokal neurologjik. Për më shumë 
informacione shihni kriteret tjera diagnostike, shihni: Headache 
Classification Subcommittee of the International Headache Society. 
The International Classification of Headache Dis orders, 2nd edition. 
Cephalalgia. 2004;24(Suppl 1):1-150. http://ihs-classification.org/
en/02_klassifikation (nga 21 gushti i vitit 2009).
Mirëpo ekziston një shqetësim se dhembjet e rënda të kokës mund 
të rrisin përdorimin e impianteve NET-EN, DMPA. Efektet e  NET-EN 
dhe DMPA mund të vazhdojnë për një kohë edhe pas ndërprerjes 
së përdorimit. 

GJAKDERDHJE VAGJINALE
Mostrat e parregullta menstruale janë të zakonshme në mesin 
e grave të shëndosha. Përdorimi i KVP-së shpeshherë nxit 
gjakderdhje të parregullt. Përdorimi i impianteve mund të iniciojë 

gjakderdhje të parregullta, në veçanti gjatë 3-6 muajve të para, 
mirëpo mostrat e këtilla mund të zgjasin më tepër. Te përdoruesit 
e ETG-së ka më shumë mundësi të zhvillohet amenorea sesa te 
përdoruesit e LNG-së. 

GJAKDERDHJA E PASHPJEGUAR VAGJINALE 
KVP-ja mund të shkaktojë raste të gjakderdhjes së parregullt, të 
cilat mund t’i fshehin simptomat e patologjisë. Efektet e DMPA-
së dhe NET-EN-it mund të vazhdojnë për një kohë edhe pas 
ndërprerjes së përdorimit. 

KANCERI CERVIKAL (PRITJA E MJEKIMIT) 
Ekzistojnë disa shqetësime teorike se përdorimi i KVP-ve mund 
të ndikojnë në prognozën e sëmundjes ekzistues. Gratë mund të 
përdorin KVP derisa presin për mjekim. Në përgjithësi mjekimi i 
kësaj gjendje shkakton sterilitet të grave.

SËMUNDJA E GJIRIT 
Kanceri në gji: kanceri në gji është tumori ndjeshëm 
hormonal, andaj prognoza e grave me kancer ekzistues ose të 
paradokohshëm mund të përkeqësohet me përdorimin e KVP-së.

KANCERI ENDOMETRIAL 
Derisa pritet të fillojë mjekimi, gratë mund të përdorin KVP. Në 
përgjithësi mjekimi i kësaj gjendje shëndetësore shkakton sterilitet 
te gratë.

KANCERI I VEZOREVE
Derisa pritet të fillojë mjekimi, gratë mund të përdorin KVP. Në 
përgjithësi mjekimi i kësaj gjendje shëndetësore shkakton sterilitet 
te gratë.

FIBROIMA E MITRËS 
KVP nuk duket se shkakton rritjen e fibromit të mitrës.

SËMUNDJA INFLAMATORE E PELVISIT (SIP) 
Nuk dihet nëse KVP-ja, sikurse edhe KKO-ja e zvogëlojnë rrezikun 
nga SIP-ja te gratë me SST të panjohur, por ata nuk mbrojnë nga 
HIV-i ose nga SST-ja në traktin e poshtëm gjenital.

DIABETI
Nefropatia/retinopatia/neuropatia: ekziston një shqetësim në 
lidhje me efektet hipoestrogjenike dhe nivelet e reduktuara të 
HDL-së, në veçanti në mesin e përdoruesve të DMPA-së dhe NET-
EN-it. Efektet e DMPA-së dhe NET-EN-it mund të vazhdojnë për 
një periudhë kohore edhe pas ndërprerjes së marrjes së tyre. Disa 
KVP mund të rrisin rrezikun e trombozës, edhe pse kjo rritje është 
shumë më e ulët sesa me rastin e KVP-së.  

Sëmundjet tjera vaskulare  ose diabeti që zgjat > 20 vite: 
ekziston një shqetësim në lidhje me efektet hiposetrogjenike dhe 
nivelet e reduktuara të HDL-së, në veçanti në mesin e përdoruesve 
të DMPA-së dhe NET-EN-it. Efektet e DMPA-së dhe NET-EN-it 
mund të vazhdojnë për një periudhë kohore edhe pas ndërprerjes 
së marrjes së tyre. Disa KVP mund të rrisin rrezikun e trombozës, 
edhe pse kjo rritje është shumë më e ulët sesa me rastin e KKO-së 

HISTORIA E HOLESTAZËS 
Historia e holesteazës që ka të bëjë me KKO-në mund të parasheh 
holesteazë vijuese me përdorimin e KVP-së. Sidoqoftë, kjo ende 
nuk është dokumentuar.
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TUMORË NË MËLÇI 
Nuk ka dëshmi për përdorimin e kontraceptivëve hormonal 
nga gratë me adenomë hepatocelulare. Ndonëse përdorimi i 
KKO-së nga gratë e shëndetshme ndërlidhet me zhvillimin e 
rritjes së adenomës hepatocelulare, nuk dihet nëse përdorimi i 
kontraceptivëve tjera hormonal ka efekt të ngjashëm. 

ANEMIA ME DEFICIT TË HEKURIT 
Ndryshimet në mostrën menstruale, që kanë të bëjnë me 
përdorimin e KVP-së ka efekt të vogël në nivelin e hemoglobinës. 
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ECP

TABLETA EMERGJENTE KONTRACEPTIVE TEK (ECP) 

(përfshirë tabletat kontraceptive levonorgestrel dhe tableta orale të kombinuara kontraceptive) 

TEK-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund të 
tabelës

KATEGORIA SHPJEGIME/DËSHMI   

SHTATZËNIA NA NA = nuk ka të dhëna
Shpjegimi: Edhe pse kjo metodë nuk ka të bëjë me shtatzëni të 
vërtetuar ose të dyshuar, nuk njihet ndonjë dëm për shëndetin e saj, 
rrjedhën e shtatzënisë ose fetusit, nëse rastësisht përdoret TEP.

MËKIMI 1

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE 

1

HISTORIA E KOMPLIKIMEVE 
SERIOZE KARDIOVASKULARE*
(sëmundje iskemike e zemrës, sulm 
celebrovaskular ose gjendje tjera 
tromboembolike) 

2

ANGINA PEKTORIS* 2

MIGRENA* 2

SËMUDNJE E RËNDË E MËLÇISË *
(përfshirë edhe verdhëzën)

2

PËRDORIMI I PËRSËRITUR 
I TEK-SË 

1 Shpjegimi: Përdorimi i sërishëm i TEK-së paraqet indikacion se gruaja 
ka nevojë për këshillim shtesë ose alternativa tjera konceptuese. 
Përdorimi i shpeshtë i TEK-së mund të jetë i dëmshëm për gratë me 
gjendje shëndetësore të klasifikuar 2, 3 ose 4 në lidhje me përdorimin 
e KKH-së dhe KVP-së. 

DHUNIMI* 1

KOMENTE SHTESË 

HISTORIA E KOMPLIKIMEVE SERIOZE KARDIOVASKULARE 
Kohëzgjatja e përdorimit të TKE-së është më e vogël sesa përdorimi i rregullt i KKO-së ose KVP-së, andaj pritet të ketë më pak 
ndikim klinik. 

ANGINA PEKTORIS
Kohëzgjatja e përdorimit të TEK-së është më e vogël sesa përdorimi i rregullt i KKO-së ose KVP-së, andaj pritet të ketë më pak 
ndikim klinik.

MIGRENA
Kohëzgjatja e përdorimit të TEK-së është më e vogël sesa përdorimi i rregullt i KKO-së ose KVP-së, andaj pritet të ketë më pak 
ndikim klinik. 

SËMUDNJE E RËNDË E MËLÇISË (PËRFSHIRË EDHE VERDHËZEN)
Kohëzgjatja e përdorimit të TEK-së është më e vogël sesa përdorimi i rregullt i KKO-së ose KVP-së, andaj pritet të ketë më pak 
ndikim klinik.  

DHUNIMI
Nuk ka kufizime për përdorimin e TEK-së në rastet e dhunimit.
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PIU

PAJISJA INTRAUTERINE (PIU)

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE 

SHTATZËNIA 4 4 Shpjegimi: PIU-ja nuk shënohet gjatë shtatzënisë dhe nuk 
duhet të përdoret për shkak të rrezikut nga infektimi i rëndë 
pelvik dhe aborti spontan septik.  

MOSHA*
a) Nga cikli i parë menstrual deri në < 

20 vjeç.
2 2

b) ≥ 20 vjeç 1 1

PARITETI Dëshmia: Ka të dhëna kundërthënëse nëse përdorimi i PIU-
së ndërlidhet me jofertilitetin e grave, që nuk kanë lindur, 
edhe pse studimet e realizuara si duhet nuk bëjnë me dije 
për rritjen e rrezikut.(1-9)  

a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur 2 2

b) Gratë, të cilat kanë lindur 1 1

PERIUDHA PAS LINDJES/
POSTPARTUM*
(gratë, të cilat nuk mëkojnë, përfshirë edhe 
ato me intervenim kirurgjik cezarian) 

а) < 48 orë përfshirë edhe vënien 
menjëherë pas nxjerrjes së 
placentës

Dëshmia: Vënia e menjëhershme e PIU me bakër pas 
lindjes, kur vënia bëhet menjëherë pas nxjerrjes së 
placentës më shumë ka të bëjë me daljen e PIU-së sesa me 
vënien e më vonshme pas lindjes. Përveç kësaj, te vënia pas 
nxjerrjes së placentës gjatë intervenimit kirurgjik cezarian 
paraqiten shkallë më të ulëta të daljes sesa të vëniet 
vagjinale pas lindjes. Komplikimet nga vënia e pajisjes 
intrauterine, që shfaqen në formë të perforacionit ose 
infektimeve nuk rriten si rezultat i vënies së PIU-së brenda 
periudhës së paslindjes.(10-24)   

(i)  me mëkim 1 3

(ii) pa mëkim 1 1

b) ≥ 48 deri më < 4 javë 3 3

c) ≥ 4 javë 1 1

ç) Sepsa purperale  4 4

PAS ABORTIT*
a) Tremujori i parë 1 1 Shpjegimi: PIU-ja mund të vendohet menjëherë pas abortit 

në tremujorin e parë, pas abortit spontan ose të ndërprerë. 
Dëshmia: Nuk ekzistonte dallim të rrezikut nga komplikimet 
e vënies së menjëhershme ose të prolonguar të PIU-së pas 
abortit. Dalja ka qenë më i madh gjatë vënies së PIU-së në 
tremujorin e dytë pas abortit, për dallim nga vënies e PIU-
së në tremujorin e parë pas abortit. Nuk ka dallim për sa i 
përket sigurisë ose daljes pas vënies së LNG-PIU-së pas 
abortit nga vënia e PIU-B.(25-37)     

b) Tremujori i dytë 2 2

c) Abort i menjëhershëm postseptik 4 4

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE*

1 1

HISTORIA E OPERIMIT TË 
KOMBLIKUT  (PELVIS)*
(shih periudhën pas lindjes, përfshirë edhe 
ndërhyrjen kirurgjike cezariane)

1 1

PIRJA E DUHANIT 
а) Mosha < 35 vjeç 1 1

b) Mosha ≥ 35 vjeç

(i) < 15 cigare në ditë 1 1

(ii) ≥ 15 cigare në ditë 1 1
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PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

OBEZITETI 
а) IMT ≥ 30 kg/m2 1 1

b) IMT nga cikli i parë menstrual deri 
në < 18 vjeç dhe ≥ 30 kg/m2     

1 1

NUK KA TË DHËNA PËR MATJEN 
E SHTYPJES SË GJAKUT 

NA NA Shpjegimi: Përderisa matja e shtypjes së gjakut mund të jetë 
e përshtatshme për kujdesin preventiv shëndetësor, ajo nuk 
ka pika të përbashkëta materiale me sigurinë dhe përdorimin 
e efektiv të PIU-së. Përdorimi i PIU-së nuk duhet ndaluar 
grave vetëm për shkak se nuk mund të matet shtypja e gjakut.   

SËMUNDJE KARDIOVASKULARE  
FAKTORË TË SHUMËFISHTË 
TË SËMUNDJEVE 
KARDIOVASKULARE TË 
ARTERIEVE 
(siç janë personat më të vjetër, pirja e 
duhanit, diabetit dhe hipertensioni) 

1 2

HIPERTENSIONI* 
Për të gjithë kategoritë e hipertensionit, klasifikimet bazohen në supozimet se nuk ekzistojnë faktorë tjerë të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare. 
Në prezencë të faktorëve të shumëfishtë të rrezikut, rreziku nga sëmundja kardiovaskulare mund të rritet në masë të konsiderueshme.  Një matje e 
tensionit të gjakut nuk është e mjaftueshme, që një grua të karakterizohet se vuan nga hipertensioni.   

а) Historia e hipertensionit, në 
rastet kur NUK MUND të matet 
shtypja e gjakut (përfshirë edhe 
hipertensionin gjatë shtatzënisë)

1 2

b) Hipertensioni i kontrolluar në 
mënyrë adekuate, në rastet kur 
MUND të matet shtypja e gjakut

1 1

c) Ngritja e shtypjes së gjakut (matje 
adekuate) 

(i) sistolike 140-159 ose diastolike  
90-99 mm Hg

1 1

(ii) sistolike ≥ 160 ose diastolike ≥ 
100 mm Hg

1 2

ç) Sëmundje vaskulare 1 2

HISTORIA E SHTYPJES SË LARTË 
TË GJAKUT GJATË SHTATZËNISË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është e 
matshme dhe normale) 

1 1
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PIU

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

TROMBOZA E THELLË VENOZE 
(TTHV) /EMBOLIA PULMONALE 
(EP)*
a) Historia e TTHV/EP 1 2

b) Forma akute e TTHV/EP 1 3 Dëshmia: Edhe pse nuk janë konzistente dëshmitë në 
lidhje me rrezikun e trombozës së thellë në venë te gratë e 
shëndetshme për shkak të përdorimit të KVP-së, megjithatë 
çdo rritje e vogël e rrezikut është shumë më e vogël sesa te 
përdorimi i KKO-së.(38-40) 

c) TTHV/EP dhe terapi përcaktuar 
antikoagulare 

1 2 Dëshmia: Edhe pse nuk janë konzistente  dëshmitë në 
lidhje me rrezikun e trombozës së thellë në venë te gratë e 
shëndetshme për shkak të përdorimit të KVP-së, megjithatë 
çdo rritje e vogël e rrezikut është shumë më e vogël sesa te 
përdorimi i KKO-së.(38-40) Dëshmitë e kufizuara bëjnë me 
dije se vënia e LNG-PIU-së nuk paraqet rrezik më të madh 
të gjakderdhjes te gratë me terapi kronike antikoagulante.
(41-43)  

ç) Historia familjare (farefis nga brezi 
i parë)

1 1

d) Ndërhyrje më e madhe kirurgjike 

   (i) me imobilizim të    prolonguar 1 2

   (ii) pa imobilizim të prolonguar 1 1

e) Ndërhyrje më e vogël kirurgjike 1 1

MUTACIONE TË NJOHURA 
TROMBOGJENIKE 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni i 
protrombinës; mungesa e proteinës S, 
proteinës C dhe e antitrombinës) 

1 2 Clarification: Routine screening is not appropriate because 
of the rarity of the conditions and the high cost of screening.

TROMBOZË SIPËRFAQËSORE 
VENOZE
a) Venë varikoze 1 1

b) Tromboflebit sipërfaqësor 1 1

SËMUNDJA EKZISTUESE DHE 
HISTORIA E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS 

1 I C

2 3

GODITJA NË TRU
(Historia e aksidentit cerebrovaskular)

1 2

HIPERLIPIDEMI TË NJOHURA 1 2 Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është më i përshtatshëm 
për shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rrallë dhe 
shpenzimet janë të mëdha.

SËMUNDJA VALVULARE E 
ZEMRËS* 
а) Jo e komplikuar 1 1

b) e komplikuar (hipertensioni 
pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut) 

2 2 Shpjegimi: Për vënie të kësaj pajisje rekomandohen 
antibiotikë profilaktikë për të parandaluar endokarditisin. 
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PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

SËMUNDJE REUMATIKE 
LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK (LES) 
Njerëzit me LES janë në rrezik të rritur të sëmundjes iskemike të zemrës, goditjes në tru dhe tromboembolisë venoze. Kategoritë e dhëna për 
këto gjendje të  Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive duhet të jenë të njëjta edhe për gratë me LES, te 
të cilat paraqiten këta gjendje. Për të gjitha kategoritë e LES-it klasifikimi bazohet në supozimin se nuk ka faktor tjetër të rrezikut nga sëmundjet 
kardiovaskulare; këta klasifikime duhet të modifikohen nëse paraqiten faktorë të tillë të rrezikut. Dëshmitë që janë në dispozicion bëjnë me dije se 
shumë gra me LES mund të llogariten si kandidatë të mirë për më shumë metoda kontraceptive, përfshirë edhe kontracepsionet hormonale.(44-62)

I C

а) Antitruptha pozitive (ose të 
panjohura) antifosfolipide

1 1 3 Dëshmia: Antitrupthat antifosfolipide tërheqin rrezik më të 
madh për trombozë arteriale dhe venoze.(63; 64)

b) Trombocitopeni e rëndë 3 2 2 Shpjegimi: Trombocitopenia e rëndë e rrit rrezikun 
e gjakderdhjes. Kategoria duhet të vlerësohet sipas 
vështirësisë së trombocitopenisë dhe manifestimeve të saja 
klinike. Te gratë me trombocitopeni të rëndë, te të cilat ka 
rrezik nga gjakderdhje spontane mund të paraqitet nevoja 
për këshillim dhe mjekime të caktuara përgatitore.
Dëshmia: LNG-PIU-ja mund të jetë mënyrë e dobishme 
për mjekim të menorragjisë te gratë me trombocitopeni të 
rëndë.(43)

c) Terapi imunosupresive 2 1 2

ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat 1 1 2

GJENDJET NEUROLOGJIKE 
DHIMBJE TË KOKËS* I C Shpjegimi: Duhet të evaluohet çdo dhembej e re e kokës 

ose çdo ndryshim i vërejtur.а) Jo migrenë (dhembje e lehtë ose e 
rëndë e kokës)

1 1 1

b) Migrenë 

(i) pa aurë 

Mosha < 35 vjeç 1 2 2

Mosha ≥ 35 vjeç 1 2 2

(ii) me aurë, çfarëdo moshe 1 2 3

EPILEPSIA 1 1

ÇRREGULLIME DEPRESIVE 
ÇRREGULLIME DEPRESIVE 1 1 Shpjegimi: Shpjegimi bazohet në të dhëna për gratë 

me çrregullime të caktuara depresive. Nuk ka të dhëna 
për çrregullimin bipolar ose për depresion pas lindjes. 
Ekziston mundësia për bashkëveprim të barërave ndërmjet 
antidepresantëve të caktuar dhe kontraceptivëve hormonal.

INFEKSIONE DHE ÇRREGULLIMET E TRAKTIT REPRODUKTIV
GJAKDERDHJE VAGJINALE * I C

а) gjakderdhje e parregullt dhe pa vrull 1 1 1

b) Gjakderdhje të vrullshme ose të 
prolonguara  (të rregullta ose të 
parregullta) 

2 1 2 Shpjegimi: Gjakderdhja e rëndë e pazakonshme do të duhej 
të nxisë dyshim për gjendje të vështirë shëndetësore.
Dëshmia: Dëshmitë e studimeve, të cilat e ekzaminojnë 
efektin e LNG-PIU-së te gratë me gjakderdhje të rëndë ose 
të zgjatur nuk shënojnë rritje të efekteve negative, madje 
vërtetojnë se LNG-PIU-ja është e dobishme gjatë mjekimit 
të menorragjisë.(65-72)
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PIU

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

GJAKDERDHEJE PASHPJEGUAR 
VAGJINALE*
(dyshim për gjendje të vështirë shëndetësore) I C I C

Para evaluimit 4 2 4 2 Shpjegimi: Nëse ekziston dyshim për shtatzëni ose për 
gjendje patologjike (siç është tumori malinj i pelvisit), 
duhet bërë kontroll për të vërtetuar gjendjen shëndetësore, 
ndërsa kategoria do të përshtatet pas vlerësimit të gjendjes 
shëndetësore. Nuk ka nevojë të hiqet PIU-ja para evaluimit.

ENDOMETRIOZË 2 1 Dëshmia: Përdorimi i LNG-PIU-së nga gratë me 
endometrozë e zvogëloi dismenorenë, dhimbjen pelvike dhe 
dispareuninë.(73-77)  

TUMORË BENINJ TË VEZOREVE
(përfshirë edhe ciste) 

1 1

DISMENOREA E RËNDË* 2 1

SËMUNDJA GESTATIKE 
TROFOBALISTIKE    

Dëshmia: Dëshmitë e limituara sugjerojnë se gratë, të 
cilat përdorin PIU pas evakuimit të shtatzënisë molare nuk 
ka rrezik të madh për zhvillim të sëmundjes postmolare 
trofoblastike krahasuar me gratë, që përdorin metoda tjera 
kontraceptive. (78-81)

а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur i β-hCG 3 3

b Niveli i vazhdueshëm dhe i rritur i 
β-hCG dhe  sëmundje malinje

4 4

EKTROPIA E CERVIKSIT 1 1

NEOPLAZMA INTEREPITELIALE 
CERVIKALE (NIC)*

1 2

KANCERI I CERVIKSIT*
(pritet mjekim)

I C I C

4 2 4 2

SËMUNDJE TË GJIVE *
а) Masa e padiagnostikuar 1 2

b) Sëmundja beninje e gjirit 1 1

c) Historia e kancerit në familje 1 1

ç) kanceri në gji

(i) aktual 1 4

(ii) i kaluar dhe pa të dhëna për 
sëmundje në perPIUhë 5 vjeçare

1 3

KANCERI ENDOMETRIAL* I C I C

4 2 4 2

KANCERI I VEZOREVE* 3 2 3 2

FIBROMA E MITRËS * Dëshmia: Te gratë me fibrom të mitrës nuk janë paraqitur 
ndikime negative për shkak të përdorimit të LNG-PIU-së, 
ndërsa te disa gra ka pasur zvogëlim të simptomave dhe 
madhësisë së fibromit.(82-88) 

a) Pa çrregullim të zgavres së mitrës 1 1

b) Me çrregullim të zgavres së mitrës 4 4



70

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

ANOMALI ANATOMIKE*
а) Çrregullimi i zgavres së mitrës (çdo 

anormali kongjenitale ose e fituar 
e mitrës, që e çrregullon zgavren 
e mitrës ashtu që nuk mundëson 
futjen e PIU-së)

4 4

b) Anomali tjera (përfshirë edhe 
stenozën cervikale ose laceracionet 
cervikale), të cilat nuk e çrregullojnë 
zgavren e mitrës ose nuk e 
pengojnë vënien e PIU-së

2 2

SËMUNDJA INFLAMATORE E 
PELVISIT (SIP) I C I C

Shpjegim për vazhdim: Mjekoni  SIP-në me ndihmën e 
antibiotikëve adekuatë. Zakonisht nuk ka nevojë për heqje 
të PIU-së, nëse klienti dëshiron të vazhdojë me përdorimin 
e saj (Shih Selected practice recommendations for 
contraceptive use (Praktika të përzgjedhura për përdorim të 
kontraceptivëve). OBSH: Gjenevë, 2005. Përdorimi i mëtejmë 
i PIU-së varet nga vendimi i arsyeshëm i gruas dhe faktori 
aktual i rrezikut për SST dhe SIP. 
Dëshmia: Në mesin e shfrytëzuesve të PIU-së të mjekuar 
për SIP nuk ka pasur dallim të rezultateve klinike nga rastet, 
kur është nxjerrë PIU-ja ose është lënë brenda.(89-91) 

a) SIP e kaluar (nuk priten faktorë të 
tanishëm të rrezikut nga SST-ja)

(i) me shtatzënisë pasuese 1 1 1 1

(ii) pa shtatzënisë pasuese 2 2 2 2

b) SIP – ekzistuese 4 2 4 2

SËMUNDJE SEKSUALISHT TË 
TRANSMETUESHME – SST

I C I C

a) Infeksioni i cerviksit, gjegjësisht 
klamidia ose gonorreja 

4 2 4 2 Shpjegim për vazhdim: Mjekoni  SIP-në me ndihmën e 
antibiotikëve adekuatë . Zakonisht nuk ka nevojë për heqje të 
PIU-së, nëse klienti dëshiron të vazhdojë me përdorimin e saj. 
Përdorimi i mëtejmë i PIU-së varet nga vendimi i arsyeshëm i 
gruas dhe faktori aktual i rrezikut për SST dhe SIP.    
Dëshmia: Nuk ka kurrfarë dëshmi nëse vënia e PIU-së te 
gratë me SST  do ta rriste rrezikun nga SIP-ja për dallim nga 
gratë, që nuk përdorin PIU. Nga gratë, që kanë vënë PIU, 
rreziku absolut nga SIP-ja ka qenë i ulët te gratë me SST 
gjatë kohës së vënies, por megjithatë më i madh sesa te 
gratë pa SST gjatë vënies së PIU-së.(92-98) 

b) SST tjera (me përjashtim të HIV-it 
dhe hepatitit)

2 2 2 2

c) Vaginit (përfshirë edhe trihormonas 
vaginalis dhe vagjinozën bakteriale)

2 2 2 2

ç) Rritja e rrezikut nga SST 2/3 2 2/3 2 Shpjegimi: Nëse ka shumë gjasa individuale që gruaja të 
ekspozohet në gonorre ose klamidi, atëherë kjo gjendje 
vendoset në Kategorinë 3. 
Dëshmia:Me ndihmën e algoritmit për klasifikim të statusit 
të rrezikut nga personave me SST, që përdorin PIU-së, një 
studim ka potencuar se 11%  të grave me rrezik të lartë 
të SST-së kanë pasur komplikime në lidhje me PIU-në, në 
raport me pesë për qindtë të paklasifikuar si me rrezik të 
lartë.(99)  

HIV/SIDA
RREZIKU I LARTË I HIV I C I C Dëshmia: Te gratë me rrezik të lartë nga HIV-i, përdorimi 

i PIU-së me bakër nuk e ka rritur rrezikun e infektimit nga 
HIV-i.(100-110)2 2 2 2
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PIU

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

TË INFEKTUAR ME HIV I C I C Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara të përdoruesve të PIU-
së nuk paraqesin rritje të rrezikut nga komplikimet e 
përgjithshme ose komplikimet si rezultat i infektimit, 
kur krahasohen gratë e infektuara me HIV me gratë që 
nuk janë të infektuara. Përdorimi i PIU-së nuk ka ndikim 
negativ në progresin e HIV-it, nëse do të krahasohej me 
kontracepsionet tjera hormonal, që përdoren nga  gratë e 
infektuara me HIV. Po ashtu përdorimi i PIU-së nga gratë 
e infektuara me HIV nuk ka efekt në rritjen e rrezikut të 
përcjelljes së virusit te partneri seksual.(111-119)

2 2 2 2

SIDA 3 2 3 2 Shpjegimi në rast të përdorimit të  vazhdueshëm: 
Përdoruesit e PIU-së me SIDË duhet me vëmendje të 
mbikëqyren për shkak të infeksionit të pelvisit. 

Në gjendje të mirë klinike të terapisë 
ARV

2 2 2 2

INFEKSIONE TJERA 
SHISTOSOMIAZA 

а)Jo e komplikuar 1 1

b) Fibroza e mëlçisë (nëse është e 
vështirë, shih ciroza)

1 1

TUBERKULOZI I C I C

а) Jo pelvik 1 1 1 1

b) Pelvik 4 3 4 3

MALARIA 1 1

GJENDJE ENDOKRINE
DIABETI  

а) Historia e sëmundjes gestatike 1 1

b) Sëmunjde jovaskulare

(i) të pavarur nga insulina 1 2 Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara për gratë me diabet të 
varur ose të pavarur nga insulina sugjerojnë se këta metoda 
kanë pak efekt ndaj kontrollit afatshkurtër dhe afatgjatë të 
diabetit (p.sh. niveli HbA1C), markerët e  hemostazës ose 
profili lipid.(120; 121)

(ii) të varur nga insulina 1 2

c) Nefropatia / retinopatia / neuropatia 1 2

ç) Sëmundje tjetër vaskulare ose 
diabet, që zgjat deri në > 20 vite

1 2

ÇRREGULLIME TIROIDE
a) Gushë e thjeshtë 1 1

b) Hipertiroide 1 1

c) Hipotiroide 1 1

SËMUNDJE GASTROINTESTINALE 
SËMUNDJE E FSHIKËZËS SË 
TËMTHIT
a) Simptomatike 

(i) mjekim me holecistektomi 1 2

(ii) mjekuar me barëra 1 2

(iii) gjendja aktuale 1 2

b) Asimptomatike 1 2
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PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.  

GJENDJA 
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI  

PIU-B LNG-PIU
PIU-B= PIU me bakër    LNG-PIU= levonogestrel-i liruar  PIU (24 μg/24 orë)

HISTORIA E HOLESTAZËS *
a) që ka të bëjë me shtatzëninë 1 1

b) që ka të bëjë me përdorimin pas 
KKO-së  

1 2

HEPATITIT VIRAL
a) Gjendja akute ose e pezmatuar 1 1

b) Bartës 1 1

c) Kronik 1 1

CIROZA
a) e lehtë (e kompensuar) 1 1

b) e rëndë (e dekompensuar) 1 3

TUMORE TË MËLÇISË*
a) Beninje 

(i) Hiperplaza fokale nodulare 1 2

(ii) Adenomi hepatocelular 1 3

b) Malinj (hepatoma) 1 3

ANEMITË
THALASEMIA* 2 1

SËMUNDJA E QELIZAVE DRAPËR 2 1

ANEMIA E MUNGESËS SË 
HEKURIT*

2 1

BASHKËVEPRIMI I BARËRAVE
TERAPIA ANTIRETROVIRALE I C I C Shpjegimi: Nuk ka njohuri për interaksion ndërmjet 

përdorimit të terapisë antiretrovirale dhe PIU-së. Sidoqoftë, 
SIDA si gjendje shëndetësore është klasifikuar në 
Kategorinë 3, kur është fjala për vënien e PIU-së dhe në 
Kategorinë 2 në rast të vazhdimit të përdorimit, përveç nëse 
gruaja është në gjendje të mirë klinike, ashtu që edhe vënia 
edhe vazhdimi klasifikohen në Kategorinë 2 (shih gjendje 
HIV/SIDA).

a) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës

2/3 2 2/3 2

b) inhibitorë jonukleozidë të revers 
transkriptazës

2/3 2 2/3 2

c) inhibitorë proteazë të fuqizuar me 
ritonavir 

2/3 2 2/3 2

TERAPIA ANTIKONVULZIVE 
а)Antikonvulzivë të caktuar 

(fenitoinë, barbituratë, primidonë, 
topiramat,okskarbazepinë)

1 1 Dëshmia: Dëshmitë e kufizuara bëjnë me dije se përdorimi i 
antikonvulzivëve të caktuar nuk ndërlidhet me efikasitetin e 
kontracepsionit të LNG-PIU-së. (122)

b) Lamotrigin 1 1 Dëshmia: Nuk janë shënuar kurrfarë bashkëveprime mes 
barërave te gratë me epilepsi, të cilat marrin lamotriginë dhe 
përdorin LNG-PIU.(123)

TERAPIA KUNDËR MIKROBEVE
a) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1

b) Antimikotikë (antifungal) 1 1

c) Antiparazitikë 1 1

ç) Terapi me rifampicinë ose rifabutinë 1 1 Dëshmia: Terapia e rifampicinës ose rifabutinës: një 
studim (cross sectional) vërtetoi se rifabutina nuk ndikon në 
efikasitetin e LNG-PIU-së.(122)
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KOMENTE SHTESË

MOSHA 
Nga cikli i parë menstrual deri në < 20 vjeç: ekziston 
shqetësim edhe nga rreziku i  refuzimit të PIU-së, qoftë për 
shkak se gruaja nuk ka lindur, ose për shkak të rrezikut nga 
SST-ja, si rezultat i sjelljes seksuale të grupmoshës më të 
re.

PAS LINDJES/POSTPARTUM
< 48 orë, > 48 orë deri në < 4 javë: ekziston shqetësimi së 
mund të jenë në rrezik foshnjat e porsalindura, për shkak të 
ekspozimit në hormone steroide, përmes përdorimit të LNG-
PIU-së gjatë 4 javëve të para.

SEPSA PUERPERALE
Vënia e PIU-së mund në masë të konsiderueshme ta 
përkeqësojë gjendjen. 

PAS ABORTIT 
Menjëherë pas abortit postseptik: vënia e PIU-së mund në 
masë të konsiderueshme ta përkeqësojë gjendjen.

SHTATZËNIA PAS EKTOPIKE 
Rreziku absolut nga shtatzënia ektopike është 
jashtëzakonisht i ulët për shkak të efikasitetit të lartë të 
PIU-së. Mirëpo, kur gruaja ngel shtatzënë gjatë përdorimit të 
PIU-së, relativisht ka me shumë gjasa të rritet mundësia e 
shtatzënisë ektopike.

HIPERTENSIONI
Ekziston një shqetësim teorik në lidhje me efektin e LNG-së 
në lipide. Nuk ka kufizime për përdorimin e PIU-së të bakrit. 

TROMBOZA E THELLË NË VENA /EMBOLIA PULMONARE
LNG-PIU mund të jetë e dobishme për trajtimin e 
menorragjisë së grave, që marrin terapi kronike 
antikoaguluese.

HISTORIA EKZISTUESE DHE E KALUAR E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS
Ekziston një shqetësim teorik në lidhje me efektin e LNG-së 
në lipide. Nuk ka kufizime për përdorimin e PIU-B-së. 

GODITJA NË TRU
Ekziston një shqetësim teorik në lidhje me efektin e LNG-së 
në lipide. Nuk ka kufizime për përdorimin e PIU-së së bakrit. 

DHEMBJA E KOKËS 
Aura është simptom specifik fokal neurologjik. Për 
më shumë informacione për këtë dhe për kritere 
tjera diagnostike, shihni: Headache Classification 
Subcommittee of the International Headache Society. The 
International Classification of Headache Dis orders, botimi 
i dytë. Cephalalgia. 2004;24(Suppl 1):1-150. http://ihs-
classification.org/en/02_klassifikation (nga 21 gushti i vitit 
2009)

DISMENOREA E RËNDË 
Dismenorea mund të intensifikohet me përdorimin e PIU-
së të bakrit. Përdorimi i LNG-PIU-së është ndërlidhur me 
reduktimin e dismenoresë. 

NEOPLAZMA INTRAEPITELIALE E CERVIKSIT (NIC)
Ekziston shqetësimi teorik se përdorimi i LNG-PIU-së mund 
ta fuqizojë progresin e NIC-së.

KANCERI CERVIKAL (PRITJA E MJEKIMIT)
Ekzistojnë disa shqetësime teorike se ka rrezik nga infektimi 
dhe gjakderdhja gjatë vënies së këtij kontracepsioni. PIU-ja 
me siguri duhet të hiqet gjatë mjekimit, mirëpo pas heqjes 
së saj gruaja ka mundësi të ngel shtatzënë. 

SËMUNDJA E GJIRIT
Kanceri në gji: kanceri në gji është tumori ndjeshëm 
hormonal. Shqetësimet në lidhje me progresin e sëmundjes 
mund të jenë më pak me LNG-PIU sesa me KKO ose me 
doza më të mëdha të KVP-së.

KANCERI ENDOMETRIAL 
Ekziston një shqetësim në lidhje me rritjen e rrezikut nga 
infektimi, çarja dhe gjakderdhja në momentin e vënies. PIU-
ja me siguri duhet të hiqet gjatë mjekimit, mirëpo pas heqjes 
së saj gruaja ka mundësi të ngel shtatzënë. 

KANCERI I VEZOREVE
PIU-ja me siguri duhet të hiqet gjatë mjekimit, mirëpo pas 
heqjes së saj gruaja ka mundësi të ngel shtatzënë.  

FIBROMA E MITRËS 
Pa çrregullim të zgavrës së mitrës: gratë me gjakderdhje 
të rëndë ose me gjakderdhje, që zgjatë për një kohë duhet 
të përcaktuar në kategorinë, që e përfshin atë gjendje 
shëndetësore.  

Me çrregullim të zgavrës së mitrës: nëse më parë ka 
pasur fibrom të mitrës, që e çrregullon zgavrën e mitrës 
mund ta pengojnë vënien dhe futjen adekuate të PIU-së.

ANOMALITË ANATOMIKE 
Çregullimi i zgavres së mitrës: nëse ka ndonjë anomali 
anatomike, që e çrregullon zgavrën e mitrës, mund të jetë e 
pamundshme vënia adekuate e PIU-së.

SËMUNDJA INFLAMATORE E PELVISIT (SIP) 
PIU-ja nuk mbron nga SST/HIV/SIP. Te gratë me rrezik të ulët 
të SST-së, vendosja e  PIU-së paraqet rrezik të vogël nga 
SIP-ja. Aspekte të rëndësishme janë rreziku ekzistues i SST-
së dhe dëshira për shtatzëni në të ardhmen. 

TUBERKULOZI: 
Pelvisi: vënia e PIU-së mund në masë të konsiderueshme ta 
përkeqësojë gjendjen shëndetësore. 
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HISTORIA E HOLESTAZËS 
Ekziston rreziku se historia e holestazës që ka të bëjë 
me KKH-në mund të sinjalizojë rritjen e holestazës nga 
përdorimi i LNG-së. Nuk është e qartë nëse ka ndonjë rrezik 
nga përdorimi i LNG-PIU-së. 

TUMOURË NË MËLÇI 
Nuk ka dëshmi për përdorimin e kontraceptivëve hormonal 
nga gratë me adenomë hepatocelular. Përdorimi i KKO-
së nga gratë e shëndetshme ndërlidhet me zhvillimin e 
rritjes së adenomës hepatocelular. Nuk ka njohuri nëse 
kontracepsionet tjera hormonale kanë efekte të ngjashme.

THALASEMIA
Ekziston një shqetësim nga rritja e humbjes së gjakut si 
rezultat i përdorimit të PIU-së së bakrit.

SËMUNDJA E QELIZAVE DRAPËR (ANEMIA DRAPENORE)
Ekziston një shqetësim nga rritja e humbjes së gjakut si 
rezultat i përdorimit të PIU-së së bakrit.

ANEMIA ME DEFICIT TË HEKURIT 
Ekziston një shqetësim nga rritja e humbjes së gjakut si 
rezultat i përdorimit të PIU-së së bakrit .
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E-IUD

PIU E BAKRIT PËR KONTRACEPSION EMERGJENT E-PIU (E-IUD) 

Kjo metodë është mjaft efektive për parandalim të shtatzënisë. PIU, që liron bakër, mund të përdoret si kontracepsion 
emergjent deri në pesë ditë pas marrëdhënieve intime të pambrojtura. Sidoqoftë, në rastet, kur mund të llogaritet koha e 
ovulimit, PIU-B nëse është e domosdoshme, PIU-B  mund të vendoset edhe pas pesë ditësh pas marrëdhënieve intime, 
përderisa vendosja të bëhet për më shumë se 5 ditë pas ovulimit.   

Kriteret e përshtatshmërisë për vënie ndërkohë të PIU-B-së vlejnë edhe për PIU-B si kontracepsion emergjent. 

PIU-të nuk mbrojnë nga SST/HIV. Nëse ka rrezik nga SST/HIV (gjatë shtatzënisë ose pas) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezerva-
tivëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund të 
tabelës 

KATEGORIA SHPJEGIME /DËSHMI   

SHTATZËNIA 4 Shpjegim: PIU nuk sugjerohet gjatë shtatzënisë dhe nuk duhet të 
përdoret për shkak të rrezikut nga infeksioni i rëndë pelvik dhe aborti 
septik spontan. 

DHUNIMI*
a) Rreziku i lartë i SST-së 3

b) Rreziku i ulët i SST-së 1

KOMENTE SHTESË 

Dhunimi: PIU-ja nuk mbron nga SST/HIV/SIP. Te gratë me klamidia ose gonorre, duhet të shmanget rreziku i mundshëm i 
rritur nga SIP-ja përmes vënies së PIU-së. Shqetësimi është më i vogël për SST tjera.
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BARR

METODAT E BARRIERËS MB (BARR)

Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.
KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE
SHTATZËNIA NA NA NA NA = nuk ka të dhëna 

Shpjegimi: Asnjëra nga këta metoda nuk është 
relevante për kontracepsion gjatë shtatzënisë. 
Sidoqoftë, te gratë që vazhdojnë të jenë në rrezik 
nga SST/HIV gjatë shtatzënisë, rekomandohet 
përdorimi i drejtë dhe konzistent i prezervativëve. 

MOSHA*
a) Nga cikli i parë menstrual deri në < 

40 vjeç.
1 1 1

b) ≥ 40 vjeç 1 1 1
PARITETI
a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur 1 1 1
b) Gratë, të cilat kanë lindur 1 1 2 Shpjegimi: Për dallim nga gratë që nuk kanë 

lindur, te gratë që kanë lindur është më i madh 
rreziku i dështimit të kapelës të qafës së mitrës. 

PERIUDHA PAS LINDJES/
POSTPARTUM 
а) < 6 javë pas lindjes 1 1 NA Shpjegimi: Diafragma dhe kapela janë të 

papërshtatshme derisa të përfundojnë involuimi i 
mitrës. 

b) ≥ 6 javë pas lindjes 1 1 1
PAS ABORTIT 
a) Tremujori i parë 1 1 1
b) Tremujori i dytë 1 1 1 Shpjegimi: Diafragma dhe kapela janë të 

papërshtatshëm deri në 6 javë pas tremujorit të 
dytë pas abortit.  

c) Abort i menjëhershëm postseptik 1 1 1

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE*

1 1 1

HISTORIA E OPERIMIT TË 
KOMBLIKUT  (PELVIS) 

1 1 1

PIRJA E DUHANIT 
а) Mosha < 35 vjeç 1 1 1
b) Mosha ≥ 35 vjeç

< 15 cigare në ditë 1 1 1
≥ 15 cigare në ditë  1 1 1

OBEZITETI * 
а) IMT ≥ 30 kg/m2 1 1 1
b) Nga cikli i parë menstrual deri në < 

18 vjeç dhe ≥ 30 kg/m2 IMT     
1 1 1

NUK KA TË DHËNA PËR MATJEN 
E SHTYPJES SË GJAKUT 

NA NA NA Shpjegimi: Edhe pse matja e shtypjes së gjakut 
mund të jetë e përshtatshme për kujdes të mirë dhe 
preventivë shëndetësore, megjithatë nuk ka ndikim 
në përdorim efektiv dhe të sigurt të përdorimit të 
metodës së barrierës. Grave nuk duhet ndaluar 
përdorimin e metodës së barrierës vetëm për shkak 
se nuk mund të matet shtypja e gjakut. 
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

SËMUNDJE KARDIOVASKULARE 
FAKTORË TË SHUMËFISHTË 
TË SËMUNDJEVE KARDIO
VASKULARE TË ARTERIEVE 
(siç janë personat më të vjetër, pirja e 
duhanit, diabetit dhe hipertensioni) 

1 1 1

HIPERTENSIONI  

а) Historia e hipertensionit, në 
rastet kur NUK MUND të matet 
shtypja e gjakut (përfshirë edhe 
hipertensionin gjatë shtatzënisë)

1 1 1

b) Hipertensioni i kontrolluar në 
mënyrë adekuate, në rastet kur 
MUND të matet shtypja e gjakut

1 1 1

c) Ngritja e shtypjes së gjakut (matje 
adekuate) 

(i) sistolike 140-159 ose diastolike  
90-99 mm Hg

1 1 1

(ii) sistolike ≥ 160 ose diastolike ≥ 
100 mm Hg

1 1 1

ç) Sëmundje vaskulare 1 1 1

HISTORIA E SHTYPJES SË LARTË 
TË GJAKUT GJATË SHTATZËNISË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është e 
matshme dhe normale) 

1 1 1

TROMBOZA E THELLË VENOZE 
(TTHV) /EMBOLIA PULMONALE 
(EP)*
a) Historia e TTHV/EP 1 1 1

b) Forma akute e TTHV/EP 1 1 1

c) TTHV/EP dhe terapia e përcaktuar 
antikoagulare 

1 1 1

ç) Historia familjare (farefis nga brezi 
i parë)

1 1 1

d) Ndërhyrje më e madhe kirurgjike 

    (i) me imobilizim të    prolonguar 1 1 1

   (ii) pa imobilizim të prolonguar 1 1 1

e) Ndërhyrje më e vogël kirurgjike 1 1 1
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

MUTACIONE TË NJOHURA 
TROMBOGJENIKE 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni i 
protrombinës; mungesa e proteinës S, 
proteinës C dhe mungesa e antitrombinës) 

1 1 1 Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është adekuat për 
shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rrallë, 
gjegjësisht shpenzimet janë të mëdha.

TROMBOZË SIPËRFAQËSORE 
VENOZE
a) Venë varikoze 1 1 1
b) Tromboflebit sipërfaqësor 1 1 1
SËMUNDJA EKZISTUESE DHE 
HISTORIA E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS

1 1 1

GODITJA NË TRU
(Historia e aksidentit cerebrovaskular) 

1 1 1

HIPERLIPIDEMI TË NJOHURA 1 1 1 Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është adekuat për 
shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rrallë, 
gjegjësisht shpenzimet janë të mëdha. 

SËMUNDJA VALVULARE E 
ZEMRËS*
а) jo e komplikuar 1 1 1
b) e komplikuar (hipertensioni 

pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut) 

1 1 2

SËMUNDJE REUMATIKE 
LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK 
(LES) 
а) Antitruptha pozitive (ose të 

panjohura) antifosfolipide
1 1 1

b) Trombocitopeni e rëndë 1 1 1
c) Terapi imunosupresive 1 1 1
ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat 1 1 1
GJENDJE NEUROLOGJIKE 
DHIMBJE TË KOKËS 
а) Jo migrenë (dhembje e lehtë ose e 

rëndë e kokës)
1 1 1

b) Migrenë 

(i) pa aurë 

Mosha < 35 vjeç 1 1 1
Mosha ≥ 35 vjeç 1 1 1

(ii) me aurë, çfarëdo moshe 1 1 1
EPILEPSIA 1 1 1
ÇRREGULLIMET DEPRESIVE
ÇRREGULLIMET DEPRESIVE 1 1 1
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

INFEKSIONE DHE ÇRREGULLIMET E TRAKTIT REPRODUKTIV
GJAKDERDHJA E PASHPJEGUAR 
VAGJINALE*
(dyshim për gjendje të vështirë shëndetësore)

Para evaluimit 1 1 1 Shpjegimi: Nëse dyshohet se shtatzënia ose 
ndonjë gjendje tjetër patologjike (siç është kanceri 
malinj i pelvisit), atëherë do të duhet të evaluohet 
dhe të përshtatet kategoria pas evaluimit.

ENDOMETRIOZA 1 1 1

TUMORË BENINJ TË VEZOREVE
(përfshirë edhe ciste) 

1 1 1

DISMENOREA E RËNDË 1 1 1

SËMUNDJA GESTATIKE 
TROFOBALISTIKE    
а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur i β-hCG 1 1 1

b) Niveli i vazhdueshëm dhe i rritur i 
β-hCG dhe  sëmundje malinje

1 1

EKTROPIA E CERVIKSIT 1 1 1

NEOPLAZMA INTEREPITELIALE 
CERVIKALE (NIC) 

1 1 1 Shpjegimi: Nuk duhet të përdoret kapela e qafës së 
mitrës. Nuk ka kufizime për përdorim të diafragmës.  

KANCERI I CERVIKSIT *
(pritet mjekim) 

1 2 1 Shpjegimi: Nuk duhet të përdoret kapela e qafës së 
mitrës. Nuk ka kufizime për përdorim të diafragmës.  

SËMUNDJE TË GJIVE *
а) Masa e padiagnostikuar 1 1 1

b) Sëmundja beninje e gjirit 1 1 1

c) Historia e kancerit në familje 1 1 1

ç) kanceri në gji

(i) aktual 1 1 1

(ii) i kaluar dhe pa të dhëna për 
sëmundje në periudhë 5 vjeçare

1 1 1

KANCERI ENDOMETRIAL * 1 1 1

KANCERI I VEZOREVE* 1 1 1

FIBROMA E MITRËS 
a) Pa çrregullim të zgavres se mitrës 1 1 1

b) Me çrregullim të zgavres se mitrës 1 1 1

ANOMALITË ANATOMIKE 1 1 NA Shpjegimi: Diafragma nuk mund të përdoret në 
raste të caktuara të prolapsit. Përdorimi i kapelës 
nuk është i përshtatshëm për klientin, te i cili haset 
çrregullim i dukshëm i anatomisë së cerviksit.
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

SËMUNDJA INFEKTIVE E 
PELVISIT (SIP)
a) SIP e kaluar (nuk priten faktorë të 

tanishëm të rrezikut nga SST-ja)

(i) me shtatzënisë pasuese 1 1 1

(ii) pa shtatzënisë pasuese 1 1 1

b) SIP – ekzistuese 1 1 1

SËMUNDJE SEKSUALISHT TË 
TRANSMETUESHME – SST
a) Infeksioni i cerviksit, gjegjësisht 

klamidia ose gonorreja 
1 1 1

b) SST tjera (me përjashtim të HIV-it 
dhe hepatitit)

1 1 1

c) Vaginit (përfshirë edhe trihormonas 
vaginalis dhe vagjinozën bakteriale)

1 1 1

ç) Rritja e rrezikut nga SST 1 1 1

HIV/SIDA
RREZIKU I LARTË NGA VIRUSI 
HIV*

1 4 4 Dëshmia: Përsëritja dhe përdorimi në dozë të lartë 
të spermicidit nonoksinol 9 është ndërlidhur me 
rrezikun e rritur të lezioneve gjenitale, të cilat mund 
të rrisin rrezikun e infektimit me HIV.(1) 

TË INFEKTUAR ME HIV 1 3 3

SIDA* 1 3 3

INFEKSIONE TJERA 
SHISTOSOMIAZA 

а)Jo e komplikuar 1 1 1

b) Fibroza e mëlçisë (nëse është e 
vështirë, shih ciroza)

1 1 1

TUBERKULOZI

а) Jo pelvik 1 1 1

b) Pelvik 1 1 1

MALARIA 1 1 1

HISTORIA E SINDROMIT TË 
SHOKUT TOKSIK*

1 1 3

INFEKSIONI I TRAKTIT URINAR* 1 1 2
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

GJENDJE ENDOKRINE 
DIABETI 
а) Historia e sëmundjes gestatike 1 1 1

b) Sëmundje jovaskulare

(i) të pavarur nga insulina 1 1 1

(ii) të varur nga insulina 1 1 1

c) Nefropatia / retinopatia / neuropatia 1 1 1

ç) Sëmundje tjetër vaskulare ose 
diabet, që zgjat deri në > 20 vite

1 1 1

ÇRREGULLIME TIROIDE
a) Gushë e thjeshtë 1 1 1

b) Hipertiroide 1 1 1

c) Hipotiroide 1 1 1

SËMUNDJE GASTROINTESTINALE  
SËMUNDJE E FSHIKËZËS SË 
TËMTHIT *
a) Simptomatike 

(i) mjekim me holecistektomi 1 1 1

(ii) mjekuar me barëra 1 1 1

(iii) gjendja aktuale 1 1 1

b) Asimptomatik 1 1 1

HISTORIA E HOLESTAZËS *
a) ka të bëjë me shtatzëninë 1 1 1

b) që ka të bëjë me përdorimin pas 
KKO-së   

1 1 1

HEPATITIT VIRAL
a) Gjendja akute ose e pezmatuar 1 1 1

b) Bartës 1 1 1

c) Kronik 1 1 1

CIROZA
a) e lehtë (e kompensuar) 1 1 1

b) e rëndë (e dekompensuar) 1 1 1

TUMORE TË MËLÇISË*
a) Beninje 

(i) Hiperplaza fokale nodulare 1 1 1

(ii) Adenomi hepatocelular 1 1 1

b) Malinj (hepatoma) 1 1 1



87
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Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë 
vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës

KATEGORIA 
I = inicimi, V = vazhdimi

SHPJEGIME /DËSHMI   

P S D
P = prezervativi për meshkuj nga lateksi, prezervativ poliuretan për meshkuj, prezervativë për femra S= spermicid    

D = diafragma (me spermicid), kapela e ceviksit (qafës së mitrës)

Gratë, të cilat janë në gjendje shëndetësore, ku shtatzënia nuk paraqet rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë nuk janë më adekuate për personat , që nuk mund t’i përdorin me përpikëri dhe si duhet, 
për shkak të shkallëve relativisht të larta të dështimit gjatë përdorimit të zakonshëm.

ANEMITË 
THALASEMIA 1 1 1

SËMUNDJA E QELIZAVE DRAPËR 1 1 1

ANEMIA E MUNGESËS SË 
HEKURIT  

1 1 1

BASHKËVEPRIMI I BARËRAVE 
TERAPIA ANTIRETROVIRALE 
a) inhibitorë nukleozidë të revers 

transkriptazës INRT
1 3 3 Shpjegim: Nuk ka njohuri për bashkëveprim të 

barërave mes terapisë ARV dhe metodës së përdorë 
për barrierë. Sidoqoftë, infeksioni HIV dhe SIDA 
si gjendje shëndetësore janë të klasifikuar në 
Kategorinë 3 për spermicide dhe diafragma (shih 
më lartë për HIV/SIDA).   

b) inhibitorë jonukleozidë të revers 
transkriptazës INRTIJNRT

1 3 3

c) inhibitorë proteazë të fuqizuar me 
ritonavir

1 3 3

TERAPIA ANTIKONVULZIVE 
а)Antikonvulzivë të caktuar 

(fenitoinë, barbituratë, primidonë, 
topiramat,okskarbazepinë)

1 1 1

b) Lamotrigin 1 1 1

TERAPI KUNDËR MIKROBEVE
a) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1 1

b) Antimikotikë (antifugal) 1 1 1

c) Antiparazitikë 1 1 1

ç) Terapi me rifampicinë ose rifabutinë 1 1 1

ALERGJI NDAJ LATEKSIT 3 1 3 Shpjegim: Nuk ka të bëjë me prezervativë/
diafragma të plastikut.
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KOMENTE SHTESË 

OBEZITETI 
Obeziteti i rëndë mund të vështirësojë vënien e diafragmës dhe 
kapelës. 

SËMUNDJA VALVULARE E ZEMRËS 
Mund të rritet rreziku nga infeksioni në traktin e urinës, nëse e 
vendosin diafragmën klientët me endokardit subakut baterial.

KANCERI CERVIKAL (PRITJA E MJEKIMIT) 
Përsëritja dhe doza e lartë e nonoksinol-9 mund të shkaktojë 
pezmatim ose gërryerje të vagjinës dhe qafës së mitrës.

RREZIKU I LARTË NGA HIV 
Përdorim i diafragmës është caktuar në kategorinë 4 për shkak 
të shqetësimit nga spermicidi e jo nga diafragma.

TË INFEKTUARIT ME HIV
Përdorimi i spermicideve dhe/ose diafragmës (me spermicide) 
mund ta dëmtojë mukozën e qafës së mitrës, gjë që shpie në 
lirim të virusit dhe përcjellje të HIV-it te partnerët seksual të 
painfektuar. 

SIDA
Përdorimi i spermicideve dhe/ose diafragmës (me spermicide) 
mund ta dëmtojë mukozën e qafës së mitrës, gjë që shpie në 
lirim të virusit dhe përcjellje të HIV-it te partnerët seksual të 
painfektuar.

HISTORIA E SINDROMËS SË SHOKUT TOKSIK
Shoku toksik është raportuar në bashkëveprim me përdorimin e 
pajisjes (shpuzës) kontraceptive dhe diafragmës.

INFEKSIONI I TRAKTIT TË URINËS
Ka gjasa të rritet infeksioni në traktin e urinës me diafragmë 
dhe spermicide.

LISTA REFERUESE 

(1)  Wilkinson D, et al. Nonoxynol-9 for preventing vaginal acquisi-
tion of HIV infection by women from men. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2002; 4(CD003936).
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NJDF

Definicione

MS Metoda e bazuar në simptome NJDF metodat e mbështetura në ndjekjen e shenjave të fertilitetit (p.sh. 
sekrecioni nga qafa e mitrës, temperatura bazale e trupit), metoda i mu-
kozës së qafës së mitrës, metoda simptotermale dhe metoda dyditore.

KAL Metoda e bazuar në kalendar NJDF metodat e bazuara në llogaritjen kalendarike, siç është metoda 
kalendarike e ritmit dhe metoda e ditëve standarde.

Pra Pranimi Nuk ka arsye mjekësore t’i ndalohet gruas përdorimi i ndonjë NJDF me-
tode të caktuar. 

K Kujdesi Zakonisht metoda zbatohet në rrethana të përditshme, por me përgatitje 
shtesë dhe kujdes. Kjo do të thotë se për NJDF metodat zakonisht nevojitet 
këshillim i posaçëm, që të sigurohet përdorim i drejtë i metodës nga gratë.

Pro Prolongimi Përdorimi i metodës duhet të prolongohet derisa të vlerësohet dhe 
përmirësohet gjendja shëndetësore. Ndërkohë duhet të ofrohen metoda 
alternative të kontracepsionit.

NA Nuk ka të dhëna

METODAT E BAZUARA NË NJOHJEN E DITËVE TË FERTILITETIT (NJDF) 

Metodat e bazuara në njohjen e ditëve të fertilitetit (NJDF) 
për planifikim të familjes përfshijnë identifikimin e ditëve 
të fertilitetit brenda ciklit mujor, qoftë duke i observuar 
shenjat e fertilitetit, siç është sekrecioni i qafës së mitrës 
dhe temperatura bazale e trupit, ose ndjekja e ditëve të 
ciklit. Metodat NJDF mund të përdoren në kombinim me 
abstenimin (nga marrëdhëniet seksuale) ose metodat e 
barrierës gjatë periudhës së fertilitetit. Nëse përdoren 
metodat e barrierës, atëherë referojuni kapitullit që flet për 
metodat e barrierës (MB). 

Përdorimi i NJDF metodave nuk e përkeqëson gjendjen 
shëndetësore. Në përgjithësi këta metoda mund të zbatohen 
pa shqetësim për efekte shëndetësore ndaj njerëzve, të 
cilët vendosin t’i përdorin. Sidoqoftë, ekzistojnë një sërë 
gjendje shëndetësore, që e ndërlikojnë përdorimin e tyre. 
Ekzistimi i këtyre gjendjeve shëndetësore sugjeron se: (1) 
përdorimi i këtyre metodave duhet të prolongohet derisa 
të përmirësohet ose të shërohet gjendje shëndetësore e 
klientit, ose (2) për përdorim të tyre do të nevojitet këshillim 
i posaçëm, personel më i trajnuar mjekësor, që do t’i kryejë 
ato shërbime në mënyrë të duhur.
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METODAT E BAZUARA NË NJOHJEN E DITËVE TË FERTILITETIT  

Fertility awareness-based methods do not protect against STI/HIV. If there is risk of STI/HIV (including during pregnancy or postpartum), the correct 
and consistent use of condoms is recommended, either alone or with another contraceptive method. Male latex condoms are proven to protect 
against STI/HIV.

GJENDJA
* komente shtesë janë dhënë në 
fund të tabelës

KATEGORIA SHPJEGIME /DËSHMI    
SYM CAL

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE

Gratë me gjendje shëndetësore, që e konsideron shtatzëninë rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e barrierës 
për parandalim të shtatzënisë mund të mos jenë adekuate për personat, që nuk mund t’i përdorin ato me përpikëri, për shkak të 
shkallës relativisht të larta të dështimeve gjatë përdorimit të zakonshëm. 

SHTATZËNIA NA NA Shpjegimi: Metodat e bazuara në ndjekjen e ditëve të 
fertilitetit nuk janë relevante gjatë shtazënisë.

FAZA E JETËS Shpjegimi: Parregullsitë menstruale janë të zakonshme në 
periudhën post-menarhe dhe perimenopauzë dhe mund të 
ndërlikojnë përdorimin e metodave të bazuara në njohjen e 
ditëve të fertilitetit.  

а) Post menarha (pas ciklit të parë 
menstrual)

K K

b) Peri-menopauzë (periudha pak para 
shfaqjes së menopauzës) 

K K

MËKIMI*  
а) < 6 javë pas lindjes Pro Pro

b) ≥ 6 jave K Pro

c) Pasi të fillojë menstruactioni K K

PERIUDHA PAS LINDJES *
(te gratë që nuk mëkojnë)

а) < 4 javë Pro Pro

b) ≥ 4 javë Pra Pro

PAS ABORTIT* K Pro

INFEKSIONE DHE ÇRREGULLIMET E TRAKTIT REPRODUKTIV 
GJAKDERDHJA E PARREGULLT 
VAGJINALE *

Pro Pro

QITJE VAGJINALE* Pro Pra

TJETËR
PËRDORIMI I BARËRAVE, QË 
NDIKOJNË NË RREGULLSINË E 
CIKLIT, HORMONEVE DHE/OSE 
SHENJAVE TË FERTILITETIT* 

K/Pro K/Pro

SËMUNDJE QË E RRISIN 
TEMPERATURËN E TRUPIT*
a) Sëmundje kronike K Pra

b) Sëmundje akute Pro Pra
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KOMENTE SHTESË 
 
MËKIMI 
Metoda e ndjekjes së ditëve të fertilitetit gjatë mëkimit mund të 
jetë më pak efektiv sesa gjatë kohës, pa mëkim.

MËKIMI
< 6 javë pas lindjes: ka pak gjasa që gratë, të cilat mëkojnë dhe 
janë amenoreike të kenë funksion të mjaftueshëm të vezoreve 
për të krijuar shenja të dukshme të fertilitetit dhe ndryshime 
hormonale gjatë gjashtë javëve të para pas lindjes. Megjithatë, 
mundësi e kthimit të fertilitetit rritet gjatë periudhës pas lindjes 
edhe me zëvendësimin e qumështit të nënës me ushqime tjera. 

Pas fillimti të menstruacioneve: kur gruaja të vërejë shenja 
të fertilitetit (posaçërisht sekrecioni e qafës së mitrës), ajo 
mund të përdorë metodën e bazuar në simptoma. Ciklet e 
para menstruale pas lindjes te mëkueset dallojnë në masë të 
konsiderueshme për nga kohëzgjatja e tyre. Duhet të kalojnë 
disa cikle derisa të kthehet në kohëzgjatje normale. Pasi t’i 
kalojnë së paku 3 menstruacione pas lindjes dhe të ketë cikle 
të rregullta, atëherë ajo mund të përdor metodën e bazuar 
në kalendar. Kur të kalojë së paku katër menstruacione pas 
lindjes, ndërsa cikli më i fundit të zgjasë 26-32 ditë, atëherë ajo 
mund ta përdor metodën e ditëve standarde. Para kësaj mund 
t’i sugjerohet metoda e barrierës, në rast se gruaja edhe më tej 
dëshiron të zbatojë metodën e ndjekjes së ditëve të fertilitetit. 

PAS LINDJES/POSTPARTUM 
< 4 javë: gratë, që nuk mëkojnë ka më pak gjasa të kenë 
funksion të mjaftueshëm të vezoreve, që do të kërkonte 
përdorimin e metodës për ndjekjen e fertilitetit ose të kenë 
shenja të dukshme të fertilitetit dhe ndryshime hormonale para 
se të kalojën 4 javë pas lindjes. Edhe pse rreziku nga shtatzënia 
është i ulët, megjithatë duhet të ofrohet ndonjë metodë e 
përshtatshme për periudhën pas lindjes.  

≥ 4 javë: gratë, që nuk mëkojnë ka më pak gjasa të kenë 
funksion të mjaftueshëm të vezoreve për të dhënë shenja të 
dukshme të fertilitetit në këtë periudhë; probabiliteti shënon 
rritje rapide me kalimin e kohës pas lindjes. Gratë mund të 
përdorin metodën kalendarike pasi të përfundojnë me së paku 
tre menstruacione të rregullta pas lindjes. Gruaja mund të 
përdor metodën e ditëve standarde, pasi t’i kalojnë së paku 
katër menstruacione ndërsa cikli më i fundit i saj të zgjaste 
26-32 ditë. Metodat e përshtatshme për periudhën pas lindjes 
duhet të ofrohen më parë.

PAS ABORTIT 
Gratë pas abortit kanë gjasa të kenë funksion të mjaftueshëm 
të vezoreve për të dhënë shenja të dukshme të fertilitetit dhe 
ndryshime hormonale gjatë kësaj periudhe; probabiliteti shënon 
rritje rapide me kalimin e kohës pas lindjes. Gratë mund të 
përdorin metodën kalendarike pasi të përfundojnë me së paku 
një menstruacion të rregullt pas lindjes (p.sh. gratë që para 
kësaj shtatzënie pjesën më të madhe të cikleve i kanë pasur  
nga 26-32 ditë mund të përdorin metodën e ditëve standarde). 
Paraprakisht duhet të ofrohen metodat e përshtatshme për 
periudhën pas abortit.

GJAKDERDHJA E PARREGULLT VAGJINALE 
Prezenca e kësaj gjendje bën që metoda e ndjekjes së ditëve 
të fertilitetit të mos jetë e besueshme. Prandaj duhet të 
rekomandohet metoda e barrierës e cila do të jetë në përputhje 
me zbatimin adekuat të metodës përkatëse. Kjo gjendje duhet 
të vlerësohet dhe mjekohet sa më parë.  

LËNGU VAGJINAL 
Meqenëse lëngu vagjinal e vështirëson gjetjen e sekrecionit të 
qafës së mitrës, nëse ka nevojë kjo gjendje duhet të vlerësohet 
dhe mjekohet  para se të ofrohen metodat e bazuara në 
sekrecionin e qafës së mitrës. 

PËRDORIMI I BARËRAVE QË KANË NDIKIM NË RREGULLSINË 
E CIKLEVE, HORMONEVE DHE SHENJAVE TË FERTILITETIT 
Përdorimi i barërave të caktuar për ndërrim të dispozicionit siç 
është litiumi, antidepresantët treciklik, trapitë kundër ankthit,  
antibiotikët dhe barërat kundër pezmatimit mund ta ndryshojë 
rendin e cikleve ose shenjat e fertilitetit. Kjo gjendje duhet të 
vlerësohet me vëmendje dhe të jepet metoda e barrierës derisa 
të përcaktohet shkalla e efektit ose derisa të ndërpritet me 
përdorimin e barërave. Metodat e bazuara në kalendar janë 
adekuate vetëm nëse ciklet menstruale janë të rregullta dhe të 
parashikueshme.

SËMUNDJE QË E RRISIN TEMPERATURËN TRUPORE 
Ngritja e temperaturës mund ta vështirësojë shpjegimin 
e temperaturës bazale trupore, mirëpo nuk ka ndikim në 
sekrecionin e qafës së mitrës. Pra duhet të prolongohet 
metoda e bazuar në matjen e temperaturës derisa të qetësohet 
sëmundja akute. Temperatura bazale trupore nuk është e 
përshtatshme për gratë me ngritje kronike të temperaturës. 
Përveç kësaj, disa sëmundje kronike e pengojnë rregullsinë e 
ciklit, me çka vështirësohet interpretimi i metodave të bazuara 
në kalendar. 
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M
AL

Konsezusi Belaxho e ofroi bazën shkencore për definim të 
gjendjes, në të cilën mëkimi mund të përdoret sigurt dhe me 
efikasitet me qëllim të planifikimit të shtatzënisë, madje janë 
zhvilluar dhe udhëzime programore për përdorim të metodës 
së amenorresë së laktacionit në planifikimin e familjes. 
Këta udhëzime përfshijnë këta tre kritere, të cilat duhet të 
përmbushen me qëllim që të sigurohet mbrojtje adekuate 
nga shtatzënia e paplanifikuar: (1) amenorrea (2) ushqimi 
vetëm me mëkim ose gati se vetëm me mëkim dhe (3) më 
pak se gjashtë muaj pas lindjes. 

Nevoja për të ofruar ushqim ideal për foshnjën dhe mbrojtja 
nga sëmundjet ngelin shkaqet kryesore për mëkim. 
Nuk ekziston gjendje shëndetësore, në të cilën ndalohet 
zbatimi i amenorresë së laktacionit dhe nuk ka dëshmi të 
evidentuara lidhur me ndikimin e saj negativ në shëndetin 
e nënës. Sidoqoftë, gjendje të caktuara shëndetësore ose 
pengesa, të cilat kanë ndikim në mëkim mund të ndikojnë 
në kohëzgjatjen e amenorresë, me çka kjo metodë ngel si 
alternativë më pak e dobishme në kontekst të planifikimit të 
familjes. Në këtë grup përfshihen:

INFEKSIONI HIV 

Mëkimi duhet të promovohet, mbrohet dhe mbështetet te të 
gjitha popullatat, për të gjitha gratë që janë HIV negativ ose 
gratë me status të panjohur HIV. Gruaja e infektuar me HIV 
mund ta përcjellë virusin të foshnja i saj përmes mëkimit. 
Megjithatë mëkimi, e në veçanti ushqimi vetëm me qumësht 
në fillim të jetës së foshnjës është njëri ndër faktorët kyç për 
përmirësim të mbijetesës së fëmijëve. Përpos reduktimit të 
rrezikut nga vdekja, mëkimi po ashtu përfshin shumë dobi 
tjera. 

Tani ekziston një dëshmi e fuqishme se dhënia e barërave 
antiretrovirale (ARV) nënave të infektuara me HIV ose 
foshnjave të ekspozuara në HIV ose të dyve në masë të 
madhe e redukton rrezikun e përcjelljes së virusit HIV 
përmes mëkimit  (http://www.who.int/hiv/topics/mtct). 
Në këtë mënyrë transformohet mozaiku për vendimet që 
duhet të merren nga autoritetet nacionale shëndetësore 
dhe nga vetë nënat. Në prezencë të ARV-ve, qoftë përmes 
terapisë antiretrovirale gjatë gjithë jetës, që i jepet nënës, 
ose intervenimet tjerë me ARV te nëna ose te foshnja, i 
mundësohet foshnjës t’i konsumojë të gjitha dobitë nga 
qumështi të nënës me pak rrezik nga infektimi me HIV. Në 

METODA E AMENORRESË SË LAKTACIONIT (MAL)

Metoda e amenorresë së laktacionit nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë 
shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë vetëm ose të 
kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/
HIV.   

Gratë me gjendje shëndetësore, që e konsideron shtatzëninë rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat 
e barrierës për parandalim të shtatzënisë mund të mos jenë adekuate për personat, që nuk mund t’i përdorin ato 
me përpikëri, për shkak të shkallës relativisht të larta të dështimeve gjatë përdorimit të zakonshëm.   

disa shtete me resurse të begatshme dhe me mortalitet të 
ulët të foshnjave dhe fëmijëve, prapëseprapë shmangia e 
mëkimit do të jetë më e drejtë. 

Nënat e infektuara me HIV duhet të pranojnë intervenim 
adekuat të ARV-së dhe duhet t’i ushqejnë foshnjat vetëm 
me qumësht të gjirit për 6 muajt e para të jetës, duke 
përfshirë edhe ushqime tjera plotësuese, por edhe do të 
duhet të vazhdojnë mëkimin për 12 muajt e para të jetës. 
Pastaj mëkimi mund të ndërpritet vetëm pasi të sigurohet 
ushqim i sigurt nutricionist, që do ta zëvendësojë qumështin 
e nënës. Kur nënat të vendosin ta ndërpresin mëkimin, atë 
duhet të bëjnë gradualisht brenda një muaji, ashtu foshnjës 
do t’i jepet ushqim i sigurt dhe adekuat, me qëllim që t’i 
mundësohet rritje dhe zhvillim normal. 

Nënat, të cilat dihet se janë të infektuara me HIV, foshnjave 
të tyre të painfektuar me HIV, ose foshnjave të cilëve nuk iu 
dihet HIV statusi, duhet t’iu japin formula të qumështit, që 
përdoren si zëvendësim të qumështit të nënës, në qoftë se 
përmbushen këta kushte:

a. nëse është i siguruar uji pijshëm dhe mbrojta sanitare në 
amvisëri dhe në bashkësinë ku jeton, dhe, 

b. nëna ose kujdestare të tjera duhet të japin formulë të 
besueshme të qumështit, që ndihmon në rritjen dhe 
zhvillimin normal të foshnjës, dhe, 

c. formulën e qumështit që përdoret si zëvendësim për 
qumështin e nënës, nëna ose kujdestarja mund të 
përgatisë shpesh dhe duke iu përmbajtur parimeve 
higjienike, ashtu që do të jetë e sigurt dhe do të bart 
rrezik të ulët të diarresë dhe malnutricionit (ushqimit jo të 
duhur), dhe, 

ç. nëna ose kujdestarja në gjashtë muajt e parë mund t’i jep 
foshnjës vetëm formulë qumështi, dhe, 

d. familja e mbështet këtë praktikë, dhe, 

e. nëna ose kujdestarja mund të ketë qasje në kujdesin 
shëndetësor, që ofron shërbime të gjithanshme për 
mbrojte të shëndetit të fëmijës. 

Nëse vërtetohet se foshnjat ose fëmijët e vegjël janë të 
infektuar me virusin HIV, nënat fuqishëm janë të inkurajuar 
që ekskluzivisht t’iu japin gji dhe të vazhdojnë me mëkim 
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sipas rekomandimeve për popullatën e përgjithshme, 
gjegjësisht deri në moshën dy vjeçare ose më gjatë.

Grave të infektuara me HIV duhet dhënë këshillë 
profesionale, me qëllim që t’u ndihmohet atyre. Ato po 
ashtu duhet të kenë qasje në kujdes dhe mbështetje shtesë, 
përfshirë edhe në planifikimin e familjes dhe mbështetjes 
nutricioniste.

BARËRAT E PËRDORA GJATË MËKIMIT 

Me qëllim që të mbrohet shëndeti i foshnjës, nuk 
rekomandohet mëkimi te gratë që përdorin këta barëra: 
antimetabolitë, bromokritpinë, antikoagulantë të caktuar, 
kortikostertoide (doza të larta), ciklosporinë, ergotaminë, 
litium, barëra që e ndryshojnë disponimin, barëra radioaktive 
dhe rezerpinë. 

GJENDJET SHËNDETËSORE QË NDIKOJNË NË 
SHËNDETIN E FOSHNJËS 

Mëkimin mund ta vështirësojnë deformimet e lindjes në gojë, 
nofull ose qiellzë, rasti me foshnje të vegjël për moshën 
e lindjes ose të lindur para kohe, të cilët kanë nevojë për 
kujdes intensiv; si dhe çrregullimet të caktuara metabolike të 
foshnjës.
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C I

Ejakuilimi jashtë vagjinës (MN) që njihet me termin coitus 
interruptus, paraqet metodë për planifikim tradicional të 
familjes, sipas së cilit mashkulli plotësisht e tërheq penisin 
e tij nga vagina dhe nga organet e jashtme gjenitale të 
femrës, para se ejakulojë. MN-ja e pengon futje spermës në 
vagjinën e gruas, ashtu që parandalohet kontakt ndërmjet 
spermatozoideve dhe qelizës vezë.   

 

Kjo metodë mund të jetë e përshtatshme për çiftet:

• të cilat janë shumë të motivuar dhe në gjendje të 
përdorin këtë metodë në mënyrë efektive;

• të cilat për arsye religjioze ose filozofike nuk përdorin 
metoda tjera të kontracepsionit;

• të cilat menjëherë kanë nevojë për kontracepsion dhe 
janë përfshirë në një akt seksual dhe nuk kanë në 
dispozicion metoda tjera alternative;

METODA E NXJERRJES (EJAKULIMI JASHTË VAGINËS) - MN (CI) 

Ejakulimi jashtë vagjinës nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë 
lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera 
kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV.   

Gratë me gjendje shëndetësore, që e konsideron shtatzëninë rrezik të papranueshëm duhet informuar se metodat e 
barrierës për parandalim të shtatzënisë mund të mos jenë adekuate për personat, që nuk mund t’i përdorin ato me 
përpikëri, për shkak të shkallës relativisht të larta të dështimeve gjatë përdorimit të zakonshëm. 

• të cilat kanë nevojë për një metodë të përkohshme 
derisa të fillojnë me një metodë tjetër;

• të cilat nuk kanë shpesh marrëdhënie intime.

Ndër dobitë e MN-së është se metoda, nëse përdoret me 
sukses, nuk ka efekt ndaj mëkimit dhe është gjithnjë në 
dispozicion për përdorim primar ose si metodë alternative. 
Përveç kësaj, MN-ja nuk kërkon shpenzime ekonomike 
ose përdorimin e përbërjeve kimike. Nuk ka rreziqe 
shëndetësore, që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me MN-në. 
Gratë dhe burrat, që janë në rrezik të madh nga infeksioni me 
SST/HIV duhet të përdorin prezervativë gjatë marrëdhënieve 
intime.     

Nëse bëhet ndonjë lëshim gjatë përdorimit, MN-ja nuk jep 
shans të dytë, madje efikasiteti i saj varet nga gatishmëria 
dhe mundësia e çiftit për të përdorë ejakulimin jashtë 
vaginës gjatë kryerjes së marrëdhënieve intime.  
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Meqenëse sterilizimi paraqet një procedurë kirurgjike, që 
synon të jetë e përhershme, nevojitet kujdes i veçantë, nëse 
klienti është sa duhet i informuar dhe nëse e merr vendimin 
me vullnetin e vetë. Duhet kushtuar vëmendje të posaçme 
rasteve, kur të rinjtë, gratë që nuk kanë lindur, burrat, 
që ende nuk janë bërë prindër dhe klientët me probleme 
mendore, përfshirë edhe klientë që vuajnë nga depresioni.  
Të gjithë klientët do të duhet të këshillohen me kujdes në 
lidhje me kohëzgjatjen e sterilizimit dhe qasjen në metodat 
tjera alternative, afatgjate dhe efektive. Në veçanti këta 
parime duhet marrë në konsideratë kur kemi të bëjmë me 
të rinjtë. Në procesin e vendimmarrjes duhet të merren 
parasysh ligjet nacionale dhe normat ekzistuese për realizim 
të procedurave të sterilizimit.  

Këta rekomandime nuk i përfshijnë metodat trancervikale të 
sterilizimit të femrave. 

Nuk ekziston ndonjë gjendje shëndetësore, që absolutisht 
ia ndalon ndonjë personi mundësinë për sterilizim, edhe pse 
disa gjendje dhe rrethana do të kërkojnë të ndërmerren disa 

Definicion

Pra Pranimi Nuk ka arsye mjekësore, që personit t’i ndalohet sterilizimi. 

K Kujdesi Zakonisht metoda zbatohet në rrethana të përditshme, por me përgatitje shtesë dhe kujdes.

Pro Pro-
longimi

Përdorimi i metodës duhet të prolongohet derisa të vlerësohet dhe të përmirësohet gjendja. 
Ndërkohë duhet të ofrohen metoda alternative për kontracepsion.

S Speciale Procedura duhet të zbatohet në kushte të duhura me kirurg dhe personel me përvojë, me pajisje 
të domosdoshme për anestezion të përgjithshme dhe mjete tjera ndihmëse mjekësore. Për këtë 
gjendje, është i patjetërsueshëm edhe kapaciteti për të zgjedhë procedura më adekuate dhe për 
përdorim të anestezionit. Duhet të ofrohen edhe metodat alternative të kontracepsionit, nëse 
nevojitet udhëzim ose ka nevojë për prolongim.   

masa të caktuara të kujdesit, duke përfshirë edhe rastet për 
të cilat jepet rekomandim: K (Kujdes), (Pro) (prolongim), 
ose S (speciale). Për disa nga këta kushte dhe rrethana 
rreziku teorik ose i vërtetuar mund të jetë më i vogël sesa 
dobitë e sterilizimit, në veçanti te sterilizimi i femrës. Aty 
ku rreziku i sterilizimit është më i madh sesa dobitë, si 
alternativë me e mirë ngelin metodat e kontracepsionit. 
Vendimet në këtë drejtim do të duhet të merren në baza 
individuale, duke u marrë në konsideratë rreziqet dhe dobitë 
e sterilizimit përballë rrezikut nga shtatzënia, dhe mundësia 
e përshtatshmërisë së metodave alternative më efektive.

Ky klasifikimi i gjendjeve në katër kategori të ndryshme 
bazohet në rishikim të detajuar të dëshmive relevante 
epidemike dhe klinike për përshtatshmëri mjekësore. 
Procedurat e sterilizimit duhet të zbatohen vetëm nga 
persona të trajnuar në hapësirë adekuate klinike dhe me 
përdorim të pajisjeve dhe materialeve adekuate. Me qëllim 
që të arrihet siguria maksimale e klientit, duhet të ndiqen 
udhëzime adekuate për të dhënë shërbime, përfshirë edhe 
parandalimin e infeksioneve.

PRoceDURAT e STeRiLiZiMiT KiRURGJiK - PSK (STeR)
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SteriliZimi kirurgjik i femrave

Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

gjeNDja
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

kategOria 
 Pra=prano k=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPjegime /DËSHmi   

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE 

SHTATZËNIA Pro

mOSHa e re K Shpjegimi: Gratë e reja, sikurse të gjitha gratë tjera duhet të 
këshillohen në lidhje me kohëzgjatjen e sterilizimit dhe të kenë 
qasje në metoda tjera alternative efektive.
Dëshmia: Studimet vërtetojnë se deri në 20% të grave, që 
sterilizohen në moshë të re ndjejnë keqardhje për vendimin e marrë. 
Pra mosha e re është indikatori më i fortë për keqardhje (përfshirë 
edhe kërkimin e informacioneve për udhëzim dhe revidimin) të cilat 
mund të identifikohen para sterilizimit.(1-19)  

Pariteti*
a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur Pra
b) Gratë, të cilat kanë lindur Pra

mËkimi Pra

PeriuDHa PaS liNDjeS/
POStPartum * 
а) < 7 ditë Pra
7 deri < 42 ditë Pro
≥ 42 ditë Pra
b) Preeklampsia/eklampsia (i) 

preeklampsia e lehtë

(ii) preeklampsia e vështirë/ 
eklampsia

Pra

c) Ruptura e prolonguar e membranave 
për 24 orë ose më shumë 

Pro

ç) Sepsa purperale, intrapartum (gjatë 
shtatzënisë) ose ethet purperale

Pro

d) Gjakderdhja para lindjes 
(antepartum) ose pas lindjes 
(postpartum)

Pro

e) Trauma e vështirë e traktit gjenital 
(çarje cervikale ose vagjinale gjatë 
lindjes)

Pro

е) Ruptura ose çarja e mitrës Pro

g) Uterine rupture or perforation K Shpjegimi: Nëse realizohet kirurgji eksploruese ose laporoskopi, 
ndërsa pacienti është në gjendje të qëndrueshme dhe nuk ka rrezik 
shtesë,  riparimi i problemit dhe sterilizimi tubal mund të bëhet në 
të njëjtën kohë.  

PaS aBOrtit* 
а) jo e komplikuar Pra
b) Sepsa ose ethet pas abortit Pro
c) Gjakderdhja e vështirë pas abortit Pro
ç) Gjakderdhja e vështirë e traktit 

gjenital (çarja e qafës së mitrës ose 
vagjinës gjatë lindjes)

Pro

d) Çarja e mitrës S Shpjegimi: Nëse realizohet kirurgji eksploruese ose laporoskopi, 
ndërsa pacienti është në gjendje të qëndrueshme dhe nuk ka rrezik 
shtesë,  riparimi i problemit dhe sterilizimi tubal mund të bëhet në 
të njëjtën kohë.    

e) Hematometra akute Pro
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

SHTATZËniA PARAPRAKe 
eKToPiKe

Pra

PiRJA e DUHAniT 
а) Mosha < 35 vjeç Pra

b) Mosha ≥ 35 vjeç

(i) < 15 cigare në ditë Pra

(ii) ≥ 15 cigare në ditë Pra

oBeZiTeTi Shpjegimi: Procedura mund të jetë e vështirë. Ekziston rrezik i 
rritur i infeksioneve dhe  plasje të varrës. Gratë obezive mund të 
kenë funksion të kufizuar të organeve të frymëmarrjes dhe ka gjasa 
të kërkojnë anestezi të përgjithshme. 
Dëshmia: Te gratë obeze ka më shumë gjasa të paraqiten 
komplikime gjatë sterilizimit.(20-23)

а) IMT ≥ 30 kg/m2 K

b) Nga cikli i parë menstrual deri në < 
18 vjeç dhe ≥ 30 kg/m2 IMT      

K

SËMUnDJe KARDiovASKULARe 
fAKToRË TË SHUMËfiSHTË 
TË SËMUNDJEVE KARDIO
vASKULARe TË ARTeRieve 
(siç janë personat më të vjetër, pirja e 
duhanit, diabetit dhe hipertensioni) 

S

HiPeRTenSioni 
Për të gjithë kategoritë e hipertensionit, klasifikimet bazohen në supozimet se nuk ekzistojnë faktorë tjerë të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare. 
Në prezencë të faktorëve të shumëfishtë të rrezikut, rreziku nga sëmundja kardiovaskulare mund të rritet në masë të konsiderueshme. Një matje e 
tensionit të gjakut nuk është e mjaftueshme, që një grua të karakterizohet se vuan nga hipertensioni.  

а) Hipertensioni: i kontrolluar në 
mënyrë adekuate

K

b) Shtypja e ngritur e gjakut (matje 
adekuate)

Shpjegimi: Ngritja e shtypjes së gjakut duhet të kontrollohet 
para operimit. Ekzistojnë rreziqe të caktuara, që kanë të bëjnë 
me anestezinë dhe rrezikun e rritur të aritmisë së zemrës me 
hipertension të pakontrolluar. Në këtë situatë në veçanti është me 
rëndësi, ndjekja intraoperative e shtypjes së gjakut.  

(i) sistolik 140-159 ose diastolik 
90-99 mm Hg

K

(ii) sistolik ≥ 160 ose diastolik ≥ 100 
mm Hg

S

c) Sëmundje vaskulare S

HiSToRiA e SHTyPJeS SË LARTË 
TË GJAKUT GJATË SHTATZËniSË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është e 
matshme dhe normale)

Pra

TRoMBoZA e THeLLË venoZe 
(TTHV) /EMBOLIA PULMONALE 
(EP)*

Shpjegimi: Për të ndaluar rrezikun e TTHV/EP rekomandohet lëvizje 
e hershme.   

a) Historia e TTHV/EP Pra

b) Forma akute e TTHV/EP Pro

c) TTHV/EP dhe terapi e përcaktuar 
antikoagulare 

S

ç) Historia familjare (farefis nga brezi 
i parë)

Pra

d) Ndërhyrje më e madhe kirurgjike 

    (i) me imobilizim të    prolonguar Pro

   (ii) pa imobilizim të prolonguar Pra

e) Ndërhyrje më e vogël kirurgjike pa 
imobilizim

Pra
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

MUTAcione TË nJoHURA 
TRoMBoGJeniKe 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni i 
protrombinës; mungesa e proteinës S, 
proteinës C dhe mungesa e antitrombinës) 

Pra Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është më i përshtatshëm për 
shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rrallë dhe shpenzimet 
janë të mëdha. 

TRoMBoZË SiPËRfAQËSoRe 
venoZe
a) Venë varikoze Pra

b) Tromboflebit sipërfaqësor Pra

SËMUnDJA eKZiSTUeSe DHe 
HiSToRiA e SËMUnDJeS 
iSKeMiKe TË ZeMRËS 
a) sëmundje iskemike të zemrës aktuale Pro

b) histori e sëmundjeve iskemike të 
zemrës

K

GoDiTJA nË TRU
(Historia e aksidentit cerebrovaskular) 

K

HiPeRLiPiDeMi TË nJoHURA Pra Shpjegimi: Kontrolli rutinor nuk është më i përshtatshëm për 
shkak se kjo gjendje shëndetësore është e rrallë dhe shpenzimet 
janë të mëdha. 

SËMUnDJA vALvULARe e 
ZeMRËS *
а) jo e komplikuar K Shpjegimi: Gruaja ka nevojë për antibiotikë profilatik.

b) e komplikuar (hipertensioni 
pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut)  

S Shpjegimi: Gruaja është në rrezik të konsiderueshëm nga 
komplikime, që ndërlidhen me anestezinë dhe kirurgjinë. Nëse gruaja 
ka fibrilacion arterial, që nuk është mjekuar me sukses ose endokratit 
bakterial subakut, atëherë vetë procedura duhet të prolongohet.     

SËMUnDJe ReUMATiKe
LUPUS ERITEMATOZ SISTEMIK (LES)
Njerëzit me LES janë në rrezik të rritur të sëmundjes iskemike të zemrës, goditjes në tru dhe tromboembolisë venoze. Kategoritë e dhëna për 
këta gjendje të Kritereve të përshtatshmërisë mjekësore për përdorim të mjeteve kontraceptive duhet të jenë të njëjta edhe për gratë me LES, te 
të cilat paraqiten këta gjendje. Për të gjitha kategoritë e LES, klasifikimi bazohet në supozimin se nuk ka faktor tjetër të rrezikut nga sëmundjet 
kardiovaskulare; këta klasifikime duhet të modifikohen nëse paraqiten faktorë të tillë të rrezikut. Dëshmitë që janë në dispozicion bëjnë me dije 
se shumë gra me LES mund të llogariten si kandidatë të mirë për më shumë metoda kontraceptive, përfshirë edhe kontracepsionet hormonale.
(112-130) 

а) Antitruptha pozitive (ose të 
panjohura) antifosfolipide

S

b) Trombocitopeni e rëndë S

c) Terapi imunosupresive S

ç) Asnjëra nga të lartpërmendurat K

GJenDJe neURoLoGJiKe 
DHiMBJe TË KoKËS
а) Jo migrenë (dhembje e lehtë ose e 

rëndë e kokës)
Pra

b) Migrenë 

(i) pa aurë 

Mosha < 35 vjeç Pra

Mosha ≥ 35 vjeç Pra

(ii) me aurë, çfarëdo moshe Pra

ePiLePSiA K
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

ÇRReGULLiMeT DePReSive 
ÇRReGULLiMeT DePReSive K

infeKSione DHe ÇRReGULLiMeT e TRAKTiT RePRoDUKTiv 
GJAKDeRDHJe vAGJinALe *
а) gjakderdhje e parregullt dhe pa vrull Pra

b) Gjakderdhje të vrullshme ose të 
prolonguara  (të rregullta ose të 
parregullta) 

Pra

GJAKDeRDHeJe PASHPJeGUAR 
vAGJinALe *
(dyshim për gjendje të vështirë shëndetësore)

Shpjegimi: Duhet të vlerësohet gjendja para se të realizohet 
procedura.

Para evaluimit Pro

enDoMeTRioZA S

TUMoRË BeninJ TË veZoReve
(përfshirë edhe ciste) 

Pra

DiSMenoReA e RËnDË Pra

SËMUnDJA GeSTATiKe 
TRofoBLASTiKe    
а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur i β-hCG Pra

b) Niveli i vazhdueshëm dhe i rritur i 
β-hCG dhe  sëmundje malinje

Pro

eKTRoPiA e ceRviKSiT * Pra

neoPLAZMA inTeRePiTeLiALe 
CERVIKALE (NIC)

Pra

KAnceRi i ceRviKSiT *
(pritet mjekim) 

Pro

SËMUnDJe TË GJive *
а) Masa e padiagnostikuar Pra

b) Sëmundja beninje e gjirit Pra

c) Historia e kancerit në familje Pra

ç) kanceri në gji

(i) aktual K

(ii) i kaluar dhe pa të dhëna për 
sëmundje në periudhë 5 vjeçare

Pra

KAnceRi enDoMeTRiAL * Pro

KAnceRi i veZoReve* Pro

fiBRoMA e MiTRËS *
a) Pa çrregullim të zgavres së mitrës K

b) Me çrregullim të zgavres së mitrës K
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

SËMUnDJA infLAMAToRe e 
PELVISIT (SIP)
a) SIP e kaluar (nuk priten faktorë të 

tanishëm të rrezikut nga SST-ja)
Shpjegimi: Duhet të realizohet ekzaminim i kujdesshëm i pelvisit, 
me qëllim që të përjashtohet mundësia e inflamimit të sërishëm ose 
të përhershëm dhe të përcaktohet lëvizshmëria e uterusit.(i) me shtatzënisë pasuese Pra

(ii) pa shtatzënisë pasuese K

b) SIP – ekzistuese Pro

SËMUnDJe SeKSUALiSHT TË 
TRANSMETUESHME – SST
a) Infeksioni i cerviksit, gjegjësisht 

klamidia ose gonorreja 
Pro Shpjegimi: Nëse pas mjekimit nuk paraqiten simptoma, atëherë 

mund të realizohet sterilizimi.  

b) SST tjera (me përjashtim të HIV-it 
dhe hepatitit)

Pra

c) Vaginit (përfshirë edhe trihormonas 
vaginalis dhe vagjinozën bakteriale)

Pra

ç) Rritja e rrezikut nga SST Pra

Hiv/SiDA 
RReZiKU i LARTË nGA Hiv Pra Shpjegimi: Nuk ka nevojë për kontroll  rutinor. Të gjitha ndërhyrjet 

kirurgjikale duhet të shoqërohen me procedura përkatëse për 
parandalim të infeksioneve, përfshirë edhe masat universale të 
kujdesit. Rekomandohet përdorimi i prezervativëve pas sterilizimit.

TË infeKTUAR Me Hiv Pra Shpjegimi: Nuk ka nevojë për kontroll  rutinor. Të gjitha ndërhyrjet 
kirurgjikale duhet të shoqërohen me procedura përkatëse për 
parandalim të infeksioneve, përfshirë edhe masat universale të 
kujdesit. Rekomandohet përdorimi i prezervativëve pas sterilizimit. 

SiDA S Shpjegimi: Prezenca e sëmundjes, që ka të bëjë me HIV-in mund të 
jetë shkas për prolongim të procedurës.  

infeKSione TJeRA 
SHiSToSoMiAZA 
а)Jo e komplikuar Pra

b) Fibroza e mëlçisë (nëse është e 
vështirë, shih ciroza) 

K Shpjegimi: Mund të nevojitet  kontrollimi i funksionit të mëlçisë. 

TUBeRKULoZi

а) Jo pelvik Pra

b) Pelvik S

MALARiA Pra
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

GJenDJe enDoKRine 
DiABeTi  * Shpjegimi: Nëse nuk kontrollohet mirë glukoza e gjakut, atëherë 

rekomandohet udhëzimi për në institucion më të specializuar 
mjekësor. 

а) Historia e sëmundjes gestatike Pra

b) Sëmunjde jovaskulare Shpjegimi: Ka gjasa të zvogëlohet mjekimi dhe të rritet rreziku 
i infektimit të varrës. Rekomandohet përdorimi i antibiotikëve 
profilatikë. 
Dëshmia: Gratë, që vuajnë nga diabeti ka shumë gjasa të pësojnë 
komplikime derisa kryhet sterilzimi.(22) 

(i) të pavarur nga insulina K

(ii) të varur nga insulina K

c) Nefropatia / retinopatia / neuropatia S

ç) Sëmundje tjetër vaskulare ose 
diabet, që zgjat deri në > 20 vite

S

ÇRReGULLiMe TiRoiDe*
a) Gushë e thjeshtë Pra

b) Hipertiroide S

c) Hipotiroide K

SËMUnDJe GASTRoinTeSTinALe
SËMUnDJe e fSHiKËZËS SË 
TËMTHiT *
a) Simptomatike 

(i) mjekim me holecistektomi Pra

(ii) mjekuar me barëra Pra

(iii) gjendja aktuale Pro

b) Asimptomatik Pra

HiSToRiA e HoLeSTAZËS
a) Ka të bëjë me shtatzëninë Pra

b) Ka të bëjë me përdorimin e kaluar 
të KKO 

Pra

HePATiTiT viRAL Clarification: Appropriate infection-prevention procedures, 
including universal precautions, must be carefully observed with all 
surgical procedures. 

a) Gjendja akute ose e pezmatuar Pro

b) Bartës Pra

c) Kronik Pra

ciRoZA Clarification: Liver function and clotting might be altered. Liver 
function should be evaluated. a) e lehtë (e kompensuar) Pra

b) e rëndë (e dekompensuar) S

TUMoRe TË MËLÇiSË* Clarification: Liver function and clotting might be altered. Liver 
function should be evaluated. a) Beninje 

(i) Hiperplazi fokale nodulare Pra

(ii) Adenomi hepatocelular K

b) Malinj (hepatoma) K
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Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
Pro=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi   

AneMiTË 
THALASeMiA K

SËMUnDJA e QeLiZAve DRAPËR* K

AneMiA e MUnGeSËS SË 
HeKURiT 

Shpjegimi: Duhet të identifikohet sëmundja. Niveli paraoperativ 
i hemoglobinës (Hb) dhe humbja e gjakut gjatë operimit paraqet 
faktor të rëndësishëm te gratë me anemi. Nëse perfuzioni periferik 
nuk është adekuat, atëherë mund të zvogëlohet mjekimi i varrës.   а) Hb < 7g/dl Pro

b) Hb ≥ 7 deri në < 10g/dl K

GJenDJe TJeRA QË KAnË TË BËJnË veTËM STeRiLiZiMin KiRURGJiK TË GRAve
infeKSioni LoKAL Pro Shpjegimi: Ekziston rrezik i madh i infektimit postoperativ.

ÇRReGULLiMi i KoAGULiMiT* S

SËMUnDJe TË oRGAneve TË 
fRyMËMARRJeS
а) Akute (bronhiti, pneumonia) Pro Shpjegimi: Procedura duhet të prolongohet derisa të përmirësohet 

gjendja shëndetësore. Ekzistojnë një sërë rreziqesh që kanë të 
bëjnë me anestezionin dhe rreziqet tjera para operacionit.   

b) Kronike

(i) astma S

(ii) bronhiti S

(iii) emfizema S

(iv) infeksioni i mushkërive S

infeKSioni SiSTeMiK oSe 
GASTRoenTeRiTiSi*

Pro

MiTRA e fiKSUAR PËR SHKAK 
TË oPeRiMiT oSe infeKSioniT 
PARAPRAK*

S

HeRniA ABDoMeniT oSe e 
KËRTHiZËS

S Shpjegimi: Nëse është e mundshme mjekimi i hernisë dhe 
sterilizimi me tubë duhet të realizohen njëkohësisht.   

HeRniA e DiAfRAGMËS* K

SËMUnDJA e veSHKAve * K

DeficiTe TË RËnDA TË TË 
USHQyeRiT *

K

oPeRAcion PARAPRAK i 
ABDoMeniT oSe PeLviSiT

K Shpjegimi:  Te gratë me operacion paraprak abdominal ose pelvis 
ekziston mundësia për komplikime gjatë operacionit.(21; 22; 24-26) 

STeRiLiZiMi i nJËKoHSHËM Me 
oPeRAcionin e ABDoMeniT
а) Elektiv K

b) Emergjent (pa këshillim paraprak) Pro

c) Gjendje infektive D

STeRiLiZiMi i nJËKoHSHËM 
Me oPeRAcion KiRURGJiK 
ceZARiAn*

Pra
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STeRiLiZiMi KiRURGJiK i MeSHKUJve 

Sterilizimi nuk mbron nga SST/HIV. Nëse ekziston rreziku nga SST/HIV (edhe gjatë shtatzënisë ose gjatë lindjes) rekomandohet përdorimi i përpiktë dhe i drejtë 
i prezervativëve, qoftë vetëm ose të kombinuar me metoda tjera kontraceptive. Është vërtetuar se lateks prezervativët për meshkuj mbrojnë nga SST/HIV. 

GJenDJA
* komente shtesë janë dhënë në fund 
të tabelës 

KATeGoRiA 
 Pra=prano K=kujdes
PRo=prolongo S=special

SHPJeGiMe /DËSHMi    

KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE

MoSHA e Re K Shpjegimi: Meshkujt  e rinj, sikurse të gjithë meshkujt tjerë duhet 
të këshillohen në lidhje me kohëzgjatjen e sterilizimit dhe të kenë 
qasje në metoda tjera alternative efektive.
Dëshmia: Meshkujt, të cilët kanë pasur vazektomi në moshë të re 
kanë më shumë gjasa të kërkojnë kthim të fertilitetit sesa ata që 
kanë bërë vazektomi në moshë më të vjetër.(18) 

ÇRReGULLiMe DePReSive 
ÇRReGULLiMe DePReSive K

Hiv/SiDA
RReZiKU i LARTË nGA Hiv Pra Shpjegimi: Nuk ka nevojë për kontroll rutinor. Të gjitha ndërhyrjet 

kirurgjikale duhet të shoqërohen me procedura përkatëse për 
parandalim të infeksioneve, përfshirë edhe masat universale të 
kujdesit. Rekomandohet përdorimi i prezervativëve pas sterilizimit. 

TË infeKTUAR Me Hiv Pra Shpjegimi е: Nuk ka nevojë për kontroll rutinor. Të gjitha ndërhyrjet 
kirurgjikale duhet të shoqërohen me procedura përkatëse për 
parandalim të infeksioneve, përfshirë edhe masat universale të 
kujdesit. Rekomandohet përdorimi i prezervativëve pas sterilizimit.  

SiDA Clarification: The presence of an AIDS-related illness may require 
that the procedure be delayed.Në terapi antivirale S

GJenDJe enDoKRine
DiABeTi* K Shpjegimi: Prezenca e sëmundjes, që ka të bëjë me HIV-in mund të 

jetë shkas për prolongim të procedurës. 

AneMiTË
SËMUnDJA e QeLiZAve DRAPËR Pra

GJenDJe TJeRA QË KAnË TË BËJnË veTËM PËR STeRiLiZiMin KiRURGJiK TË MeSHKUJve
infeKSioni LoKAL*
а) Infeksion të qeses së herdheve 

(scrotum)
Pro

b) SST aktive Pro
c) Balanitisi Pro
ç) Epididimitisi ose orhitisi Pro

ÇRReGULLiMi i KoAGULiMiT* S

LËnDiM PARAPRAK i HeRDHeve K

infeKSioni SiSTeMiK oSe 
GASTRoenTeRiTiSi*

Pro

vARiKoceLA e MADHe * K

HiDRoceLA e MADHe* K

fiLARiAZA; eLefAnTiAZA * Pro

MASA inTRASKRoTALe * Pro

KRiPToRKiDiZMi K

HERNIA E IJEVE (INGUINALE) * S
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KoMenTe SHTeSË RReTH STeRiLiZiMiT TË feMRAve 

PARITETI 
Gratë që nuk kanë lindur fëmijë: gratë që nuk kanë lindur, 
sikurse të gjitha gratë tjera duhet të këshillohen në lidhje 
me kohëzgjatjen e sterilitetit dhe qasjen në metoda tjera 
alternative afatgjate dhe efektive.   

PERIUDHA PAS LINDJES 
< 7 ditë pas lindjes: sterilizimi  mund të realizohet në formë 
të sigurt menjëherë pas lindjes.

7 deri në < 42 ditë: ekziston rrezik i rritur i komplikimeve, 
në raste se mitra nuk është plotësisht e involuar 

Paraeklampsia/eklampsia: ekzistojnë rreziqe të mëdha, që 
ndërlidhen me anestezinë. 

Ruptura e prolonguar e membranave, 24 orë ose më 
shumë: ekziston rrezik i rritur i infeksionit postoperativ

Sepsa purperale, gjatë lindjes (intrapartum) ose ethet 
purperale: ekziston rrezik i rritur i infeksionit postoperativ.

Hemorragji e rëndë para lindjes ose pas lindjes: gruaja 
mund të jetë anemike dhe të mos mund të përballojë 
humbje të mëtejme të gjakut.

Trauma e vështirë e traktit gjenital (çarje cervikale ose 
vagjinale gjatë lindjes): mund të ketë humbje të madhe të 
gjakut dhe anemi.

Ruptura ose çarja e mitrës: mund të ketë humbje të madhe 
të gjakut ose dëmtim të pjesëve të abdomenit.

PAS ABORTIT 
Sepsa ose ethet pas abortit: ekziston rrezik i rritur i infeksionit 
postoperativ.

Gjakderdhja e vështirë pas abortit: gruaja mund të jetë 
anemike dhe të mos mund të tolerojë humbje të mëtejme të 
gjakut 

Trauma e vështirë e traktit gjenital (çarje cervikale ose 
vagjinale gjatë abortit): gruaja mund të jetë anemike dhe të 
mos mund të tolerojë humbje të mëtejme të gjakut. Procedura 
mund të jetë me më shumë dhimbje. 

Çarja e mitrës: mund të ketë humbje të madhe të gjakut ose 
dëmtim të pjesëve të abdomenit.

Hematometra akute: gruaja mund të jetë anemike dhe të mos 
mund të përballojë humbje të mëtejme të gjakut.

FAKTORËT E SHUMËFISHTË QË RREZIKOJNË SËMUNDJEN 
ARTERIALE DHE KARDIOVASKULARE 
Kur në të njëjtën kohë hasen faktorët e shumëfishtë të rrezikut, 
gruaja mund të jetë në rrezik të madh për komplikime, si 
rezultat i anestezisë dhe operacionit.

SËMUNDJA EKZISTUESE DHE HISTORIA E SËMUNDJES 
ISKEMIKE TË ZEMRËS  
Gruaja është në rrezik të madh nga komplikimet si rezultat i 
anestezisë dhe operacionit.

KANCERI I CERVIKSIT (PRITET MJEKIM) 
Në përgjithësi, mjekimi i kësaj gjendje shkakton sterilitet të 
gratë. 

KANCERI ENDOMETRIAL
Në përgjithësi, mjekimi i kësaj gjendje shkakton sterilitet të 
gratë. 

KANCERI I VEZOREVE
Në përgjithësi, mjekimi i kësaj gjendje shkakton sterilitet të 
gratë. 

FIBROMA E MITRËS 
Varësisht nga madhësia dhe vendi, ku gjendet fibroma, vështirë 
se mund të lokalizohen tubat dhe të mobilizohet mitra.

SËMUNDJA INFLAMATORE E PELVISIT (SIP)
SIP-ja mund të shpie në rrezik të rritur të infeksionit pas 
sterilizimit ose të adhezioneve.

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME 
Ekziston rreziku i infeksionit postoperativ.

DIABETI 
Ekziston rreziku i hipoglikemisë ose ketoacidozës, kur të 
kryhen procedurat, në veçanti nëse para procedurës nuk është i 
kontrolluar si duhet sheqeri në gjak.  

ÇRREGULLIME TIROIDE
Gruaja është në rrezik të madh nga komplikimet që kanë të 
bëjnë me anestezinë dhe operacionin. 

HEPATITI VIRAL 
Gruaja është në rrezik të madh nga komplikimet që kanë të 
bëjnë me anestezinë dhe operacionin. 

SËMUNDJA E QELIZAVE DRAPËR (ANEMIA DRAPNORE)
Ekziston një rrezik i rritur nga komplikime pulmonare, të 
zemrës ose të nervave dhe rrezik i mundshëm i rritur i 
infektimeve të varrave.



STER

107

ÇRREGULLIME TË KOAGULIMIT 
Gratë me çrregullime të koagulimit ballafaqohen me rrezik të 
rritur të komplikimeve hematologjike për shkak të operacionit.

INFEKSIONE SISTEMIKE OSE GASTROENTERITIS 
Ka rreziqe të infeksioneve pasoperative, komplikimeve nga 
dehidrimi dhe komplikimeve, që kanë të bëjnë me anestezionin.  

MITRA E FIKSUAR PËR SHKAK TË OPERIMIT OSE 
INFEKSIONIT PARAPRAK 
Zvogëlimi i lëvizshmërisë së mitrës, tubave falopijale 
dhe zorrëve mund ta përkeqësojë laparoskopinë dhe 
minilaparotominë dhe ta rrisë rrezikun e komplikimeve. 

HERNIA E DIAFRAGMËS
Për laproskopi, gruaja mund të përjetojë komplikime akute 
kardiorespiratore të nxitura nga pneumoperitoneumi dhe pozita 
Trendelenburg.

SËMUNDJA E VESHKAVE 
Mund të çrregullohet koagulimi i gjakut. Mund të ketë rrezik të 
rritur të infeksioneve dhe shokut hipovolemik. Kjo gjendje mund 
të shkaktojë anemi bazë, çrregullime elektrolite dhe anomali të 
metabolizmit të barërave dhe sekretimit. 

DEFICITE TË RËNDA TË TË USHQYERIT
Mund të ketë rrezik të infektimit të varrës dhe mjekim të 
dobësuar.

STERILIZIMI I NJËKOHSHËM ME OPERACION KIRURGJIK 
CEZARIAN 
Doza e sterilizimit nuk e rrit rrezikun e komplikimeve te 
pacientët me gjendje të mirë kirurgjike.

KoMenTe SHTeSË PËR STeRiLiZiMin e MeSHKUJve 

DIABETI
Individëve me diabet kanë më shumë gjasa t’u infektohet varra 
pas operacionit. Nëse shfaqen shenja të infeksionit, të njëjta 
duhet të mjekohen me antibiotikë. 

INFEKSIONI LOKAL 
Ekziston rreziku i infektimit pas operacionit.

ÇRREGULLIMET E KOAGULIMIT
Gjakderdhja e çrregulluar shpie në rrezik të rritur të formimit të 
hematomës postperative, që pastaj më tej shkakton infeksion.

INFEKSIONE SISTEMIKE OSE GASTROENTERITIS: 
Ekziston rreziku i infektimit pas operacionit. 

VARIKOCELA E MADHE 
Mund të jetë e vështirë ose e pamundshme të përcaktohet ena e 
gjakut; procedura e njëhershme për riparim të varikocelës dhe 
kryerje të vazektomisë e zvogëlon rrezikun nga komplikimet. 

HIDROCELA E MADHE 
Mund të jetë e vështirë ose e pamundshme të përcaktohet ena 
e gjakut; procedura e njëhershme për riparim të hidrocelës dhe 
kryerje të vazektomisë e zvogëlon rrezikun nga komplikimet. 

FILARIAZA; ELEFANTIAZA 
Nëse elefantiaza përfshin qesen e herdheve (scrotum), mund 
të mos jetë i mundshëm palpatimi i tubave spermatike dhe 
herdhave. 

MASA INTRASKROTALE
Mund të jetë simptomatike për sëmundjen. 

HERNIA E IJEVE (INGUINALE)
Vasektomia mund të realizohet së bashku me operimin e 
hernias.
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SUM
M

TABELAT PËRMBLEDHËSE (SUMM)

GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
KARAKTERISTIKAT PERSONALE DHE HISTORIA REPRODUKTIVE

SHTATZËNIA NA† NA† NA† NA† NA† NA† 4† 4†

MOSHA Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në 
<  40=1
≥ 40=2

Nga cikli i parë 
menstrual deri në

<  4 0 = 1
≥ 40=2

Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në 
<  18=1

18-45=1
> 45=1

Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në

< 18=2
18-45=1
> 45=2

Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në 
<  18=1

18-45=1
> 45=1

Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në 
< 20=2
≥ 20=1

Nga cikli 
i parë 

menstrual 
deri në
<  20=2
≥ 20=1

PARITETI
a) Gratë, të cilat nuk kanë lindur 1 1 1 1 1 1 2 2
b) Gratë, të cilat kanë lindur 1 1 1 1 1 1 1 1
MËKIMI
а) < 6 javë pas lindjes 4 4 4 3† 3† 3†

b) ≥ 6 jave deri në < 6 muaj pas 
lindjes (parimisht me mëkim)

3 3 3 1 1 1

c) ≥ 6 muaj pas lindjes 2 2 2 1 1 1
PERIUDHA PAS LINDJES
(te gratë që nuk mëkojnë)

a) < 21 ditë 1 1 1
(i) pa faktorë tjerë të rrezikut 

për TEV
3† 3† 3†

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut 
për TEV

3/4† 3/4† 3/4†

b) ≥ 21 ditë 1 1 1
(i) pa faktorë tjerë të rrezikut 

për TEV
2† 2† 2†

(ii) me faktorë tjerë të rrezikut 
për TEV

2/3† 2/3† 2/3†

c) > 42 ditë 1 1 1 1 1 1
PERIUDHA PAS LINDJES 
(gratë, të cilat nuk mëkojnë, 
përfshirë edhe ato me intervenim 
kirurgjik cezarian) 

a) < 48 orë përfshirë edhe vënien 
menjëherë pas nxjerrjes së 
placentës

1 1= nuk 
mëkon

3= mëkon
b) ≥ 48 orë deri në <4 javë 3 3
c) ≥ 4 javë 1 1
ç) Sepsa peruperale 4 4
PAS ABORTIT
a) Tremujori i parë 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1†

b) Tremujori i dytë 1 1 1 1 1 1 2 2
c) Abort i menjëhershëm 

postseptik
1 1 1 1 1 1 4 4

SHTATZËNIA PARAPRAKE 
EKTOPIKE

1 1 1 2 1 1 1 1

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
HISTORIA E OPERIMIT TË 
PELVISIT (KOMBLIKUT)
(shih periudhën pas lindjes, përfshirë 
edhe ndërhyrjen kirurgjike cezariane) 

1 1 1 1 1 1 1 1

PIRJA E DUHANIT 
а) Mosha < 35 vjeçare 2 2 2 1 1 1 1 1
b) Mosha ≥ 35 vjeçare

(i) <  15 cigare në ditë 3 2 3 1 1 1 1 1
(ii) ≥  15cigare në ditë 4 3 4 1 1 1 1 1

OBEZITETI
a) IMT ≥ 30 kg/m2 

2 2 2 1 1 1 1 1

b) IMT nga cikli i parë menstrual 
deri në < 1 8  vjeç  dhe ≥ 30 
kg/m2 

2 2 2 1 DMPA=2
NET-EN=1†

1 1 1

NUK KA TË DHËNA PËR 
MATJEN E SHTYPJES SË 
GJAKUT

NA† NA† NA† NA† NA† NA† NA† NA†

SËMUNDJE KARDIOVASKULARE 
FAKTORË TË SHUMËFISHTË 
TË SËMUNDJEVE KARDIO
VASKULARE TË ARTERIEVE 
(siç janë personat më të vjetër, pirja 
e duhanit, diabetit dhe hipertensioni)  

3/4† 3/4† 3/4† 2† 3† 2† 1 2

HIPERTENSIONI 
а) Historia e hipertensionit, në 

rastet kur NUK MUND të matet 
shtypja e gjakut (përfshirë 
edhe hipertensionin gjatë 
shtatzënisë)

3† 3† 3† 2† 2† 2† 1 2

b) Hipertensioni i kontrolluar në 
mënyrë adekuate, në rastet 
kur MUND të matet shtypja e 
gjakut 

3† 3† 3† 1† 2† 1† 1 1

c) Ngritja e shtypjes së gjakut 
(matje adekuate) 
(i) sistolike 140-159 ose 

diastolike  90-99 mm Hg
3 3 3 1 2 1 1 1

(ii) sistolike ≥ 160 ose 
diastolike ≥ 100 mm Hg

4 4 4 2 3 2 1 2

ç) Sëmundje vaskulare 4 4 4 2 3 2 1 2
HISTORIA E SHTYPJES SË 
LARTË TË GJAKUT GJATË 
SHTATZËNISË 
(në rastet kur shtypja e gjakut është 
e matshme dhe normale) 

2 2 2 1 1 1 1 1

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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SUM
M

GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
TROMBOZA E THELLË 
VENOZE (TTHV) /EMBOLIA 
PULMONALE (EP)* 
а) Historia e TTHV/EP 4 4 4 2 2 2 1 2
b) Forma akute e TTHV/EP 4 4 4 3 3 3 1 3
c) TTHV/EP dhe terapi përcaktuar 

antikoagulare
4 4 4 2 2 2 1 2

ç) Historia familjare (farefis nga 
brezi i parë)

2 2 2 1 1 1 1 1

d) Ndërhyrje më e madhe 
kirurgjike
(i) me imobilizim të prolonguar 4 4 4 2 2 2 1 2
(ii) pa imobilizim të prolonguar 2 2 2 1 1 1 1 1

e) Ndërhyrje më e vogël 
kirurgjike

1 1 1 1 1 1 1 1

MUTACIONE TË NJOHURA 
TROMBOGJENIKE 
(p.sh. faktori V Leiden, mutacioni i 
protrombinës; mungesa e proteinës 
S, proteinës C dhe mungesa e 
antitrombinës) 

4† 4† 4† 2† 2† 2† 1† 2†

TROMBOZË SIPËRFAQËSORE 
VENOZE
а) Venë varikoze 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Tromboflebit sipërfaqësor 2 2 2 1 1 1 1 1
SËMUNDJA EKZISTUESE 
DHE HISTORIA E 
SËMUNDJES ISKEMIKE TË 
ZEMRËS

I C I C I C
4 4 4 2 3 3 2 3 1 2 3

GODITJA NË TRU
(Historia e aksidentit 
cerebrovaskular) 

I C I C
4 4 4 2 3 3 2 3 1 2

HIPERLIPIDEMI TË NJOHURA 2/3† 2/3† 2/3† 2† 2† 2† 1† 2†

SËMUNDJA VALVULARE E 
ZEMRËS 
а) Jo e komplikuar 2 2 2 1 1 1 1 1
b) e komplikuar (hipertensioni 

pulmonal, rreziku i fibrilacionit 
arterial, historia e endokarditit 
bakterial subakut) 

4 4 4 1 1 1 2† 2†

SËMUNDJE REUMATIKE
LUPUS ERITEMATOZ 
SISTEMIK (LES) I C I C
а) Antitruptha pozitive (ose të 

panjohura) antifosfolipide 
4 4 4 3 3 3 3 1 1 3

b) Trombocitopeni e rëndë 2 2 2 2 3 2 2 3† 2† 2†

c) Terapi imunosupresive 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
ç) Asnjëra nga të 

lartpërmendurat
2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
GJENDJET NEUROLOGJIKE 
DHIMBJE TË KOKËS I V I V I V I V I V I V I V
а) Jo migrenë (dhembje e lehtë 

ose e rëndë e kokës)
1† 2† 1† 2† 1† 2† 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1†

b) Migrenë
(i) pa aurë 

 Mosha < 35 vjeçare 2† 3† 2† 3† 2† 3† 1† 2† 2† 2† 2† 2† 1† 2† 2†

 Mosha ≥ 35 vjeçare 3† 4† 3† 4† 3† 4† 1† 2† 2† 2† 2† 2† 1† 2† 2†

(ii) me aurë (çfarëdo moshe) 4† 4† 4† 4† 4† 4† 2† 3† 2† 3† 2† 3† 1† 2† 3†

EPILEPSIA 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1 1
Nëse mjekohet, shihni pjesën e BASHKËVEPRIMIT MES BARËRAVE 

ÇRREGULLIME DEPRESIVE
ÇRREGULLIME DEPRESIVE 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1†

INFEKSIONE DHE ÇRREGULLIMET E TRAKTIT REPRODUKTIV 
GJAKDERDHJE VAGJINALE I V
а) gjakderdhje e parregullt dhe 

pa vrull 
1 1 1 2 2 2 1 1 1

b) Gjakderdhje të vrullshme ose 
të prolonguara  (të rregullta 
ose të parregullta)

1† 1† 1† 2† 2† 2† 2† 1† 2†

GJAKDERDHEJE 
PASHPJEGUAR VAGJINALE*
(dyshim për gjendje të vështirë 
shëndetësore) I V I V
Para evaluimit 2† 2† 2† 2† 3† 3† 4† 2† 4† 2†

ENDOMETRIOZË 1 1 1 1 1 1 2 1
TUMORË BENINJ TË 
VEZOREVE
(përfshirë edhe ciste) 

1 1 1 1 1 1 1 1

DISMENOREA E RËNDË 1 1 1 1 1 1 2 1
SËMUNDJA GESTATIKE 
TROFOBALISTIKE    
а) Niveli i rënë dhe i pavërejtur 

i β-hCG
1 1 1 1 1 1 3 3

b) Niveli i vazhdueshëm dhe i 
rritur i β-hCG dhe  sëmundje 
malinje

1 1 1 1 1 1 4 4

EKTROPIA E CERVIKSIT 1 1 1 1 1 1 1 1
NEOPLAZIA 
INTEREPITELIALE 
CERVIKALE (NIC)

2 2 2 1 2 2 1 2

KANCERI I CERVIKSIT
(pritet mjekim)

I V I V
2 2 2 1 2 2 4 2 4 2

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst



113

SUM
M

GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
SËMUNDJE TË GJIVE
а Masa e padiagnostikuar 2† 2† 2† 2† 2† 2† 1 2
b) Sëmundja beninje e gjirit 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Historia e kancerit në familje 1 1 1 1 1 1 1 1
ç) Kanceri në gji

(i) aktual 4 4 4 4 4 4 1 4
(ii) i kaluar dhe pa të dhëna 

për sëmundje në periudhë 
5 vjeçare 

3 3 3 3 3 3 1 3

KANCERI ENDOMETRIAL I V I V
1 1 1 1 1 1 4 2 4 2

KANCERI I VEZOREVE I V I V
1 1 1 1 1 1 3 2 3 2

FIBROMI I MITRËS 
а) Pa çrregullim të kavumit të 

mitrës
1 1 1 1 1 1 1 1

b) Me çrregullim të kavumit të 
mitrës

1 1 1 1 1 1 4 4

ANOMALI ANATOMIKE
а) që e çrregullojnë kavumit e 

mitrës 
4 4

b) që nuk e çrregullojnë kavumin 
e   mitrës

2 2

SËMUNDJA INFEKTIVE E 
PELVISIT (SIP)
а) SIP e kaluar (nuk priten 

faktorë të tanishëm të rrezikut 
nga SST-ja) I V I V
(i) me shtatzëni pasuese 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(ii) pa shtatzëni pasuese 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

b) SIP - aktuale 1 1 1 1 1 1 4 2† 4 2†

SST I V I V
а) Infeksioni i cerviksit, 

gjegjësisht klamidia ose 
gonorreja 

1 1 1 1 1 1 4 2† 4 2†

b) SST tjera (me përjashtim të 
HIV-it dhe hepatitit)

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

c) Vaginit (përfshirë edhe 
trihormonas vaginalis dhe 
vagjinozën bakteriale)

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

ç) Rritja e rrezikut nga SST 1 1 1 1 1 1 2/3† 2 2/3† 2

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
HIV/SIDA

I V I V

RREZIKU I LARTË I HIV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
TË INFEKTUAR ME HIV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
SIDA 1† 1† 1† 1† 1† 1† 3 2† 3 2†

Në gjendje të mirë klinike të 
terapisë antivirale 

Nëse mjekohet, shihni pjesën e BASHKËVEPRIMIT MES BARËRAVE 2 2 2 2

INFEKSIONE TJERA 
SHISTOSOMIAZA
а) Jo e komplikuar 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Fibroza e mëlçisë (nëse është 

e vështirë, shih ciroza)
1 1 1 1 1 1 1 1

TUBERKULOZI I V I V
а) jo pelvik 1† 1† 1† 1† 1† 1† 1 1 1 1
b) e njohur si pelvik 1† 1† 1† 1 1 1 4 3 4 3

Nëse mjekohet, shihni pjesën e BASHKËVEPRIMIT MES BARËRAVE
MALARIA 1 1 1 1 1 1 1 1
GJENDJE ENDOKRINE
DIABETI
а) Historia e sëmundjes gestatike 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Sëmunjde jovaskulare

(i) të pavarur nga insulina 2 2 2 2 2 2 1 2
(ii) të varur nga insulina 2 2 2 2 2 2 1 2

c) Nefropatia / retinopatia / 
neuropatia 

3/4† 3/4† 3/4† 2 3 2 1 2

ç) Sëmundje tjetër vaskulare 
ose diabet, që zgjat deri në > 
20 vite

3/4† 3/4† 3/4† 2 3 2 1 2

ÇRREGULLIME TIROIDE
а) Gushë e thjeshtë 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Hipertiroide 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Hipertiroide 1 1 1 1 1 1 1 1
SËMUNDJE GASTROINTESTINALE 
SËMUNDJE E FSHIKËZËS SË 
TËMTHIT 
а) Simptomatike

(i) mjekim me holecistektomi 2 2 2 2 2 2 1 2
(ii) mjekuar me barëra 3 2 3 2 2 2 1 2
(iii) gjendja aktuale 3 2 3 2 2 2 1 2

b) Asimptomatike 2 2 2 2 2 2 1 2
HISTORY OF CHOLESTASIS
a) Pregnancy related 2 2 2 1 1 1 1 1
b) Past-COC related 3 2 3 2 2 2 1 2
HEPATITIT VIRAL I V I V I V

а) Gjendja akute ose e pezmatuar 3/4† 2 3 2 3/4† 2 1 1 1 1 1
b Bartës 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Kronik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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SUM
M

GJENDJA KKO KKI F/U TVP DMPA
NET-EN

LNG-ETG 
impiante

PIU-B LNG-PIU

I = inicim, V = vazhdim, M = mëkim, NA = nuk është e zbatueshme
CIROZA
а) e lehtë (e kompensuar) 1 1 1 1 1 1 1 1
b) e rëndë (e dekompensuar) 4 3 4 3 3 3 1 3
TUMORE TË MËLÇISË 
а) Beninje 

(i) Hiperplaza fokale nodulare 2 2 2 2 2 2 1 2
(ii) Adenomi hepatocelular 4 3 4 3 3 3 1 3

b) Malinj (hepatoma) 4 3/4 4 3 3 3 1 3

ANEMITË
THALASEMIA 1 1 1 1 1 1 2 1
SËMUNDJA E QELIZAVE 
DRAPËR

2 2 2 1 1 1 2 1

ANEMIA E MUNGESËS SË 
HEKURIT

1 1 1 1 1 1 2 1

BASHKËVEPRIMI I BARËRAVE
TERAPIA ANTIRETROVIRALE (SHIH ANEKSIN 1) I V I V

а) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës INRT

1† 1 1 1 DMPA=1
NET-EN=1

1 2/3† 2† 2/3† 2†

b) inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës IJNRT

2† 2† 2† 2† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 2/3† 2† 2/3† 2†

c) inhibitorë proteazë të fuqizuar 
me ritonavir

3† 3† 3† 3† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 2/3† 2† 2/3† 2†

TERAPIA ANTIKONVULZIVE 
а) Antikonvulzivë të 

caktuar (fenitoinë, 
barbituratë, primidonë, 
topiramat,okskarbazepinë)

3† 2 3† 3† DMPA=1
NET-EN=2†

2† 1 1

b) Lamotriginë 3† 3 3 1 1 1 1 1
TERAPIA KUNDËR 
MIKROBEVE
а) Antibiotikë me spektër të gjerë 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Antimikotikë (antifungalë) 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Antiparazitikë 1 1 1 1 1 1 1 1
ç) Terapi me rifampicinë ose 

rifabutinë
3† 2† 3† 3† DMPA=1

NET-EN=2†

2† 1 1

† Për shpjegime rreth këtij klasifikimi ju lusim t’i konsultoni tabelat e dhëna më lartë në tekst
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SHTOJCA 1

Të dhënat e limituara nga studime evogla, kryesisht të 
papublikuara sugjerojnë se farmakokinetikët e KKO-së 
mund të zëvendësohen me disa terapi antiretrovirale 
(ARV). Pak studime i kanë matur rezultatet klinike. 
Sidoqoftë, gjatë përdorimit të inhibitorëvë të proteazës 
të fuqizuara me ritronavir është vërejtur rënie e madhe e 
nivelit të steroidëve kontraceptiv në gjak. Këta rënie kanë 
mundësi ta çrregullojnë efektin e kontraceptivëve. Disa 
bashkëveprime ndërmjet kontraceptivëve dhe ARV-së po 
ashtu shpijnë në rritje të efektit toksik të ARV-së. Për sa 
u përket efekteve më të vogla të inhibitorë jonukleozidë 
të revers transkriptazës (IJNRT), nuk është vërtetuar 
rëndësia e tyre klinike, në veçanti pasi që studimet 
nuk i kanë përfshirë në hulumtim nivelet e hormoneve 

SHTOJCA 1. KONTRACEPTIVËT HORMONAL DHE TERAPITË ANTIRETROVIRALE

kontraceptive në gjendje të qëndrueshme. Deri më tani nuk 
janë raportuar bashkëveprime të rëndësishme ndërmjet 
hormoneve kontraceptive dhe inhibitorë nukleozidë të revers 
transkriptazës INRT.

Në tabelat në vijim janë përmbledhur të dhënat e 
deritanishme në lidhje me bashkëveprimin mes barërave 
ndërmjet terapive ARV dhe kontraceptivët  hormonal. Për 
informacione të azhurnuara në lidhje me bashkëveprimin 
e barërave për HIV, ju rekomandojmë të konsultoheni me 
resurse të jashtme siç është ueb faqja për bashkëveprim të 
barërave për HIV: www.hiv-druginter actions.org.
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ARV EFEKTE KONTRACEPTIVE ARV EFEKTI

INHIBITORË NUKLEOZIDË TË REVERS TRANSKRIPTAZËS (INRT)

Tenofovirë disapsoksil fumarat 
(TDF)

EE↔NGM↔(1) Tenofovir↔(1)

Zidovudine (ZDV ose AZT)
Zidovudin↔(2) 
Nuk ka ndryshime në ngarkesën virale 
ose CD4+(2)

INHIBITORË JONUKLEOZIDË TË REVERS TRANSKRIPTAZËS (IJNRT)

Efavirenc (EFV ose EFZ)

EE↑(3), EE↔(4), NGM↓(4), LNG↓(4)
Shkalla e shtatzënisë 2,6/100  gra – vite 
në një studim nga 80% të grave që kanë 
përdorë kontraceptivë hormonal  (35% 
kanë përdorë KKO) (5)

Efavirenc↔(3;4)

Etravirin EE↔NET↔(6)

Etravirin ↑(6)

Marrja e këtij bari në të njëjtën kohë 
me kontracepsionin është kryesisht e 
sigurt dhe tolerohet mirë (6)

Nevirapin (NVP) EE↔NET↔(7) Nevirapin↔(7)

INHIBITORË PROTEAZE DHE INHIBITORË PROTEAZE TË FUQIZUAR ME RITONAVIR

Atazanavir/ritonavir (ATV/r) EE↑NET↑(8)

Darunavir/ritonavir (DRV/r) EE↓NET↔(9) Darunavir↔(9)

Fos-amprenavir/ 
ritonavir (FPV/r)

EE↓(10;11) NET↓(11)
Amprenavir ↔ ritonavir↑ 
Rritet transamineaza e mëlçisë (10) 

Indinavir (IDV)† EE↔NET↔(12)

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) EE↓NET↔(13)

Nelfinavir (NFV) EE↓NET↔(14)

Sakvinavir (SQV)† Sakvinavir ↔(15;16)

Tipranavir/ritonavir (TPV/r) EE↓(17)
↑ efekte negative ndaj lëkurës, siste-
mit muskulor dhe eshtrave; mundësi 
për reagim hipersenzitiv të ilaçit (17)

Legjendë: 

↔ nuk ka ndryshim ose ka ndryshim ≤ 30%;

↑ rritje > 30%; 

↓ rënie > 30%

Shkurtesat:

KKO = kontracepsione të kombinuara orale

EE = etinilestradiol 

LNG = levonorgestrel 

NET = noretindron

NGM = norgestimate

† Sakuinaviri dhe indinaviri zakonisht jepen të fuqizuar me ritonavir, mirëpo nuk ka të dhëna për bashkëveprim me kontraceptivë 
në kësi terapi të fuqizuara.

Tabela 1. Bashkëveprimi i barërave KKO-ARV 
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SHTOJCA 1

ARV EFEKTE KONTRACEPTIVE EFEKTE ARV 

INHIBITORË NUKLEOZIDË TË REVERS TRANSKRIPTAZËS (INRT) 

Zidovudin (ZDV or AZT)
Zidovudin↔(2) 
Nuk ka ndryshime në ngarkesën 
virale 

NON-NUcLEOSIDE REVERSE TRANScRIPTASE INHIBITORS (NNRTIS)

Efavirenc (EFV or EFZ)

MPA↔(18;19) 
No ovulations during three cycles(18;19) 

Pregnancy rate 2.6/100 woman-years in 
one study where up to 80% used hormonal 
contraceptives (65% used POIs)(5)

Efavirenc↔(18)  

No change in viral load or CD4+, no 
grade 3- or 4-related adverse events 

†(20)

Nevirapin (NVP)
MPA↔(18) 
Pa ovulim në tre cikle (18)

Nevirapin ↑(18) 

Nuk ka ndryshime në ngarkesën 
virale oseCD4+, pa efekte negative 
nga shkalla 3 ose 4 †(20)

INHIBITORË PROTEAZE DHE INHIBITORË PROTEAZE TË FUQIZUAR ME RITONAVIR 

Nelfinavir (NFV) MPA↔(18)

Nelfinavir ↔(18)  

Nuk ka ndryshime në ngarkesën 
virale ose CD4+, pa efekte negative 
nga shkalla 3 ose 4 †(20) 

Legjendë: 

↔ nuk ka ndryshim ose ka ndryshim ≤ 30%;

↑ rritje > 30%; 

Shkurtesat:

MPA = medroksipro gesteron acetat 

POIs = progestogen-vetëm injektues 

† Në hulumtim është shfrytëzuar Tabela për Vlerësim të Seriozitetit të Përmasave Negative të Sektorit të SIDA-s në 
kuadër të Institutit Nacional të Shëndetit, dhjetor 2009 (shpjeguar në gusht të vitit 2009), http://rsc.tech-res.com/
safetyandpharmacovigilance. Ndodhitë e shkallës së tretë janë të klasifikuar si të vështira. Ndodhitë e vështira janë të 
definuara si simptoma, të cilat e limitojnë aktivitetin ose mund të kërkojnë ndihmë të caktuar; të kërkojnë intervenim 
mjekësor, terapi, ose hospitalizim. Ndodhitë e klasifikuar në shkallën 4 konsiderohen si kërcënues ndaj jetës. Ndodhitë, 
që e kanosin jetën përfshijnë simptoma, të cilat rezultojnë në kufizim ekstrem të aktiviteteve dhe kërkojnë ndihmë të 
konsiderueshme; intervenim të rëndësishëm mjekësor dhe terapi, si dhe hospitalizim ose strehim në spital. 

Tabela 2. Bashkëveprimi i barërave DMPA-ARV 
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Spitali i Universitetit Karolinska 
177 76 Stokholm 
Suedi

Dr. Fil Hanaford 
Departamenti i Praktikave të Përgjithshme dhe Kujdes 
Primar 
Univerziteti i Aberdinit
Kujdesi Shëndetësor Foresterhill 
Westburn Road
Aberdin AB25 2AY
Mbretëria e Bashkuar 

Profesor Ezeldin Othman Hasan
Fondacioni Nacional për Fertilitet 
2(A) Mahruki Street Mohandessen
Adresa: 147 Orman
Giza
Egjipt

Mr. Moris Hiza
Sektori për Shëndet Reproduktiv dhe Shëndet të 
Fëmijëve
Ministria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale 
Adresa: 9083 
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Dr. Daglas Huber
1175 Chestnut Street, Unit 6
Njuton, MA 02464
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Dr. Yolande Hyjazi
Université de Conakry 
Faculté de Médecine 
Pharmacie, Odonto - Stomatologie
BP 1017 Conakry 
République de Guinée

Dr. Roj Xhakobstin
Engender Health
440 Ninth Ave.
Nju Jork, NY 1001
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Viktoria Xhenings
Instituti për Shëndet Reproduktiv
Qendra Mjekësore e Universitetit Xhorxhtaun
Qendra Xhorxhtaun, Kati i gjashtë 
2115 Wisconsin Ave., NW
Uashington, DC 20007
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Dr. Pamela Lynam 
Drejtori Teknik Rajonal, Afrtika lindore dhe juglindore
Jhpiego - Universeti Xhon Hopkins 
Adresa: 58247
Najrobi
Keni
 
Dr. Trent MacKay
Ndihmës i posaçëm për Obstetrikë dhe Gjinekologji (OB/
GJIN)
Kontracepsion dhe Dega për Shëndet Reproduktiv 
Qendra për Hulumtim të Popullatës 
Institut Nacional për Shëndet të Fëmijëve dhe Zhvillim të 
Njerëzve
6100 Executive Blvd, Suite 8B13
Bethesda, MD 20892
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Poli Marçbanks
Njësia e Shëndetit Reproduktiv 
Qendrat për Kontroll të Sëmundjeve dhe Parandalimit
4770 Buford Highway, NE, MS K-34
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Olav Meirik
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
Jose Ramon Gutierres 295, Depto 3
Santiago
Kili

Dr. Sunita Mital
Kreu i Departamentit të OB/GJIN 
Drejtor-përgjegjës, OBSH CCC për Reproduksion të 
njerëzve
Të gjitha Institutet e Shëndetit Mjekësor
Ansari Nagar
Nju Delhi, 110 029
Indi

Dr. Kavita Nanda
Family Health International
Adresa: 13950
Research Triangle Park, NC 27709
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr Nuriye Ortayli
Këshilltart Teknik 
Dega për Shëndet Reproduktiv 
Njësia Teknike 
UNFPA
220 East 42nd Street
Nju Jork, NY 10017
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

znj. Melisa Paulen
Njësia për Shëndet Reproduktiv 
Koger Rhodes Building
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Dr Herbert Peterson
Professor and Chair 
Departamenti i Maternitetit dhe Shëndetit të Fëmijëve 
Universiteti North Carolina në Chapel Hill
CB # 7445 Rosenau Hall 
Chapel Hill, NC 27599-7445
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Svetlana Posohova
Zëvendëskryetar i Spitalit Klinik të Zonës së Odesës 
47A Malinovskogo rr. Room N 24
6507 Odessa
Ukrainë

Professor Helen Rees 
Drejtor ekzekutiv 
Shëndeti Reproduktiv dhe Njësia Hulumtuese e HIV
Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë 
Universiteti Witwatersrand
Hillbrow Health Precinct
Hugh Solomon Building
Esselen Street (Cnr Klein St), Hillbrow
PO Box 18512, Hillbrow 2038
Johanesburg
Afrika Jugore
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Mr. Uard Rajnhart
Universiteti Xhon Hopkins 
Programi Qendrës për Komunikim 
111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21202
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Sintia Roda Lee-Blackuell
Stockley’s Drug Interactions 
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
1 Lambeth High Street 
London SE1 7JN 
Mbretëria e Bashkuar

Dr, Roberto Rivera
Family Health International
PO Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Annette Saks Robertson 
Këshilltare e Programit për Shëndet Reprtoduktiv 
Shërbime për Vlerësim dhe Hulumtim Operartiv dhe 
Teknik, Ekipi i Pacifikut
Fondi për Popullatë i Kombeve të Bashkuara 
Private Mail Bag
Suva
Fixhi

Dr. Wu Shangchun
National Research Institute for Family Planning
12 Da Hui Si (Hai Dian Qu)
Beijing 100081
Republika Popullore e Kinës

Dr. Xhejms Shelton
Këshilltarshkencor 
Byroja për shëndet Global  
USAID
1300 Pensilvani Avenue, G/PHN
Uashington, DC 20523
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Koni Smit
Westminster PCT
Westside Contraceptive Services
Klinika Raymede 
Spitali St Charles 
Rruga Exmoor 
Londër W10 6DZ
Mbretëria e Bashkuar
Dr Bulbul Sood

Dr. Bulbul Sud
Drejtor shtetëror
CEDPA/India
C-1, Hauz Khas,
Nju Delhi 110 016
Indi

Dr. Tran Son Taç
Hulumtim, Trajnim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 
Spitali Hungvuong 
128 Hungvuong, District 5
Hoshimin 
Vietnam

Dr. Marcel Vekemans
Këshilltar Senior Mjekësor
Zyra Qendrore e Federatës Ndërkombëtare për 
Planifikim të Prindërisë 
4 Newhams Row 
Londër, SE1 3UZ 
Mbretëria e Bashkuar

Dr. Edit Weisberg
Qendra për Hulumtim dhe Shëndet Reproduktiv
Sidnej 
328-336 Liverpool Road
Ashfield,  NSW 2131
Australi

Dr. Ekaterina Yarotskaya
Head
Departamenti Ndërkombëtar i 
Qendrës Shkencore të Obstertikës dhe Perinatologjisë
117 997 Oparin Street 4
Moskë
Federata e Rusisë 
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Dr. Mario Festin
Dr.Meri Lin Gafild, (hulumtues në sferën e shëndetit 
reproduktiv)
znj. Xhejni Greni
znj. Katherin Hamil, (hulumtues në sferën e shëndetit 
reproduktiv)
Dr. Emili Xhekson, (hulumtues në sferën e shëndetit 
reproduktiv)
znj. Sara Xhonson, (hulumtues në sferën e shëndetit 
reproduktiv)
Dr. Natali Kap, (hulumtues në sferën e shëndetit reproduktiv)
znj. Gloria Lampti, (hulumtues në sferën e shëndetit 
reproduktiv)
znj. Sibil de Pietro
Dr. Jan Tili, (hulumtues në sferën e shëndetit reproduktiv) 
(bursist)
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Dr. Maria del Carmen Cravioto 
Departamenti i Biologjisë Reproduktive 
Instituti Nacional i Nutricionit Salvador Zubiran
Vaso de Quiroga 15
Delgacion Tlalpan
CP 14000 Meksikë, 
Meksikë 

Dr. Kathrin Kurtis 
Njësia e Biologjisë Reproduktive 
Qendrat Për Kontroll dhe Parandalim të Sëmundjeve 
Koger Rhodes Building
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës  

Dr. Pier Gressens 
Directeur UMR 676 Inserm-Paris 7
Hôpital Robert Debré
48 Boulevard Serurier
75019 Paris
Francë

Dr Ana Glasier 
Shërbimet për Planifikim të Familjes dhe Mirëqenies
Family Planning and Well Woman Services
18 Dean Terrace
Edinburgh EH4 1NL
Mbretëria e Bashkuar 

Dr. Kerstin Hagenfeldt 
Vendevag 23
18260 Djursholm
Suedi

Dr Betty Kalikstad 
Departamenti i Pediatrisë 
Universiteti i Oslos
Boks 1072 Blindern NO-0316 Oslo
Norvegji

Dr Olav Meirik 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
Jose Ramon Gutierres 295, Depto 3
Santiago
Kili

Dr Kavita Nanda 
Family Health International
PO Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

znj. Melisa Paulen 
Njësia për Shëndet Reproduktiv
Qendrat për Kontroll dhe Parandalim të Sëmundjeve 
Koger Rhodes Building
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Herbert Peterson 
Departamenti për Maternitet dhe Shëndet të Fëmijëve
Shkolla e Shëndetit Publik 
Departamenti i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë
Shkolla e Mjekësisë 
Universiteti North Carolina në Chapel Hill
CB #7445
Chapel Hill, NC 27599-7445
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Xhaklin Shvarc 
Programi për Neuro shkencë
Univerziteti Mariland Shkolla e Mjekësisë
655 W. Baltimore Street
Baltimore, MD 21201
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Dr. Kristin Vagner 
Departamenti i Psikologjisë
Qendra për Hulumtime Neuro shkencore 
Shkenca shoqërore 369
Univerziteti në Albany
Albany, NY 12222
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
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Dr. Zhaklin Konard 
Unité Hémostase-Thrombose
Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris cedex 04France

Dr. Maria del Karmen Kravioto
Departamenti i Biologjisë Reproduktive 
Instituti Nacional për Nutricion, Salvador  
Zubiran, Vaso de Quiroga 15
Delegacioni Tlalpan
CP 14000 Meksikë, DF
Meksikë

Dr. Ketrin Kurtis
Divizioni i Shëndetit Reproduktiv 
Koger Rhodes Building
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atalantë, GA 30341-3717
Shtete e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Ana Glasier
Shërbime për Planifikim të Familjes dhe Mirëqenie të 
Grave
18 Dean Terrace
Edinburg EH4 1NL
Mbretëria e Bashkuar 

Dr. Jan Grir
Shkolla e Mjekësisë Hull York 
Univerziteti York
York YO105DD
Mbretëria e Bashkuar

Dr. Kerstin Hagenfeldt 
Vendevag 23
18260 Djursholm
Suedi

Dr. Fil Hanaford 
Departamenti i Praktikave të Përgjithshme dhe Kujdes 
Primar 
Univerziteti i Aberdinit
Kujdesi Shëndetësor Foresterhill 
Westburn Road
Aberdin AB25 2AY
Mbretëria e Bashkuar 
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Departamenti i Obstertikës dhe Gjinekologjisë dhe 
Mjekësisë
Duke University Medical Center
Box 3967
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United States of America

Dr. Olav Meirik 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
Jose Ramon Gutierres 295, Depto 3
Santiago
Kili

Dr Herbert Peterson
Profesor dhe Drejtor
Departamenti i Maternitetit dhe Shëndetit të Fëmijëve 
Universiteti North Carolina në Chapel Hill
CB # 7445 Rosenau Hall 
Chapel Hill, NC 27599-7445
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

znj. Maria Stinland
Njësia për Shëndet Reproduktiv
Qendrat për Kontroll dhe Parandalim të Sëmundjeve 
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Dr. Naomi Tepper
Njësia për Shëndet Reproduktiv
Qendrat për Kontroll dhe Parandalim të Sëmundjeve 
CDC Mailstop K-34 
4770 Buford Highway, NE 
Atlanta, GA 30341-3717
Shtetet e Bashkuara të Amerikës










