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Përmbledhje

Ky dokument përbën njërën nga gurthemelet e bazuara në fakte të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë (OBSH) dhe një iniciativë të re drejt zhvillimit dhe implementimit të udhërrëfyesve 
bazuar në fakte të planifikimit familjar. Gurthemeli i parë “Kriteret mjekësore të pranueshme për 
përdorimin e mjeteve contraceptive” (botimi i tretë) i botuar në vitin 2004 ofron të dhëna se kush 
mund të përdorë metodat kontraceptive në mënyrë të sigurt. Dokumenti”Rekomandime praktike të 
zgjedhura për përdorimin e kontraceptivëve” (botimi i dytë), ofron të dhëna si të përdoren metodat 
kontraceptive në mënyrë të sigurt dhe efikase nëse ato janë të përshtatshme nga aspekti mjekësor. 
Rekomandimet e dhëna janë produkt i një procesi, kulminacioni i të cilit ishte takimi i ekspertëve të 
Grupit Punues të mbajtur në Gjenevë më 13-16 Prill 2004. Në takimin për përpilimin e rekomandimeve 
praktike për përdorim të kontraceptivëve morën pjesë 29 pjesëmarrës, përfshirë këtu përfaqësues të 
10 agjensioneve, nga 15 vende. Lista e pjesëmarrësve është bashkangjitur në fund të dokumentit. 
Rekomandimet u përpiluan në bazë të përgjigjeve të Grupit Punues të ekspertëve në 33 pyetje 
specifike të zgjedhura nga OBSH-ja, përfshirë këtu dhe 10 pyetjet e reja nga botimi i dytë. Pyetjet 
u zgjodhën në bazë të kritereve në vijim: 1) kundërshtimeve apo mospërputhjeve në materialin në 
dispozicion, 2) mundësisë së ekzistimit të fakteve relevante dhe 3) propozimeve nga ana e Grupit 
Punues të ekspertëve dhe organizatave/agjensioneve të planifikimit familjar. 

Në dokument janë të dhëna rekomandimet praktike të zgjedhura duke u bazuar në të dhënat më të 
reja dhe si i tillë preferohet të shfrytëzohet nga themeluesit e politikave, menaxherët e programeve të 
planifikimit familjar dhe komuniteti shkencor. Ka për qëllim të shërbejë si udhërrëfyes i programeve 
kombëtare të planifikimit familjar/shëndetit riprodhues, gjatë përgatitjes së udhërrëfyesve për ofrim 
të shërbimeve për mjetet kontraceptive. Dokumenti përfshin këto metoda të planifikimit familjar: 
Kontraceptivët oral të kombinuar me dozë të ulët (KOK), kontraceptivët injektabël të kombinuar(KIK), 
pilulat vetëm me progesteron (PVP), depo medroxyprogesterone acetate (DMPA), norethisterone 
enantate (NET-EN), implantet me levonorgestrel (LNG), pilulat kontraceptive emergjente (PKE), 
dispozitivi intrauterin me baker (DIU-Cu), dispozitivi intrauterin që liron levonorgestrel (DIU-LNG), 
metoda bazuar në njohuritë mbi fertilitetin (MNF) dhe sterilizimi.

OBSH do të azhurojë sipas nevojës rekomandimet e dhëna në këtë dokument në intervale te rregullta 
kohore çdo 3-4 vjet përmes takimit të ekspertëve të Grupit Punues dhe përmes të dhënave të Grupit 
Udhëheqës të Udhërrëfyesve të planifikimit familjar. Këto rekomandime do të jenë në dispozicion në 
këtë uebfaqe (www.who.int/reproductive health). Faqja gjithashtu do të përmbajë informata relevante 
për këto rekomandime deri në arritjen e koncensusit formal në takimin e ardhshëm të Grupit Punues. 
Ky përditësim i të dhënave sigurisht shfaqet si i nevojshëm në rastet kur të dhënat e bazuara në 
fakte mund të ndryshojnë në mënyrë rapide. OBSH inkurajon hulumtimet lidhur me çështjet kyqe të 
pazgjidhura për përpilimin e rekomandimeve të zgjedhura për përdorim të kontraceptivëve. OBSH, 
gjithashtu mirëpret sugjerimet dhe komentet tuaja drejt përmirësimit të këtij udhërrëfyesi.
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Parathënie

Më 1999, OBSH ka bërë shqyrtimin e udhërrëfyesve të planifkimit familjar duke konkluduar 
nevojën e miratimit të udhërrëfyesve të rinj bazuar në fakte. Prandaj, OBSH inicoi serinë e re të 
udhërrëfyesve të bazuar në fakte me botimin e dytë “Përmirësimi i qasjes në kujdes kualitativ të 
planifikimit familjar: Kriteret mjekësore të pranueshme për përdorim të kontraceptivëve” i botuar 
më 2000. Dy nga gurthemelet e kësaj pune (Figura 1) janë dokumenti” Kriteret mjekësore të 
pranueshme për përdorimin e kontraceptivëve” i cili jep të dhënat se “kush” mund të përdorë 
mjete kontraceptive në mënyrë të sigurtë, si dhe dokumenti në fjalë ”Rekomandime praktike të 
zgjedhura për përdorimin e kontraceptivëve” duke ofruar të dhëna se “si” mund të përdoren 
mjetet kontraceptive në mënyrë efektive dhe të sigurtë. Pra, këto dokumente sigurojnë njohuri 
të bazuara në fakte se si të zgjedhen - (Kriteret mjekësore të pranueshme për përdorim të 
kontraceptivëve) - dhe si të përdoren metodat kontraceptive - (Rekomandime praktike të zgjedhura 
për përdorimin e kontraceptivëve). Gurthemel i tretë dhe i katërt, Vegla për Vendim-Marrje për 
klientët dhe ofruesit e shërbimeve të planifikimit familjar si dhe Doracaku dedikuar ofruesve të 
shërbimeve të planifikimit familjar, janë përgatitur për qëllim të përmbushjes së nevojës për një 
shërbim kualitativ të planifikimit familjar duke inkorporuar në vetë kriteret mjekësore të zgjedhjes së 
metodës kontraceptive dhe rekomandimet për përdorim të tyre.

Figura 1. Katër gurthemelet për udhërrëfyesit e planifikimit familjar
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Për udhërrëfyesin

Qëllimi i këtij dokumenti është t’u sigurojë vendim-marrësve të politikave dhe komunitetit shkencor një 
sërë rekomandimesh që mund të shfrytëzohen për krijimin apo shqyrtimin e udhërrëfyesve kombëtar 
lidhur me rekomandimet praktike të zgjedhura për përdorimin e kontraceptivëve.

Ky dokument trajton kundërthëniet dhe mospërputhjet e vazhdueshme rreth fuqizimit të efikasitetit të 
metodave kontraceptive dhe menaxhimit të efekteve anësore ose problemeve tjera që shfaqen gjatë 
përdorimit të tyre. Metodat e poshtëshënuara paraqesin ato për të cilat udhërrëfyesit ishin kontradiktor 
në të kaluarën: Kontraceptivët oral të kombinuar (KOK), kontraceptivët injektabël të kombinuar (KIK), 
pilulat vetëm me progesteron (PVP), depot medroxyprogesterone acetate (DMPA), norethisterone 
enantate (NET-EN), implantet me levonorgestrel (LNG), pilulat kontraceptive emergjente (PKE), 
dispozitivi intrauterin me baker (DIU-Cu), dispozitivi intrauterin që liron levonorgestrel (DIU-LNG), 
metoda bazuar në njohuritë mbi fertilitetin (MNF) dhe sterilizimi. 

Dokumenti, si i tillë nuk ofron udhërrëfyesë rigjid, por jep rekomandime që krijojnë një bazë 
drejt racionalizimit të furnizimit me mjete kontraceptive duke u nisur nga të dhënat më të reja në 
dispozicion.

Do të ishte e pavend të vendosen udhërrëfyes me karakter ndërkombëtar mbi kriteret për përdorimin e 
kontraceptivëve meqë ekzistojnë dallime të theksuara në situatën e vendeve të ndryshme. Megjithatë, 
programet nacionale do të kenë si pikënisje këta udhërrëfyes duke iu përshtatur politikave të tyre 
shëndetësore, nevojave, prioriteteve dhe resurseve të tyre. Ky dokument ka synim përmirësimin e 
qasjes dhe kualitetit të shërbimeve të planifikimit familjar dhe atë brenda kontekstit të një zgjedhjeje të 
sigurtë të përdoruesve të mirë-informuar. Adaptimi nuk është gjithmonë punë e lehtë, andaj më së miri 
bëhet nga ana e profesionistëve, të njohur me kushtet aktuale shëndetësore, sjelljet dhe kulturat.

Historiku

Në 30 vitet e kaluara kishte avansim të dukshëm në zhvillimin e teknologjive të reja kontraceptive 
përfshirë këtu kalimin nga doza e lartë në dozë të ulët të KOK dhe nga DIU inert në DIU me bakër 
dhe me lirim të levonorgestrelit apo futjes në treg të kontraceptivëve injektabël të kombinuar, ngjitësit 
dermal të kombinuar dhe unazës ose implanteve dhe injeksioneve vetëm me progesteron. Megjithatë 
politikat dhe praktikat e tanishme shëndetësore në disa vende janë ende të bazuara në studime 
shkencore të cilat nuk janë aktuale, çështje teorike të cilat kurrë nuk janë dëshmuar ose vetëm në 
bazë të një preference personale ose paragjykimeve të vetë ofruesve të shërbimeve. Këto praktika 
të tejkaluara rezultojnë në reduktim të kualitetit dhe qasjes në shërbimet e planifikimit familjar. Ky 
dokument synon përditësimin e rekomadimeve praktike të zgjedhura për një ofrim të të gjitha formave 
të kontraceptivëve me fokus në format hormonale, të DIU-së, kontracepcionit emergjent, metodës-
bazuar në njohuritë për fertilitet dhe sterilizimit.  
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Kujdesi shëndetësor seksual dhe riprodhues 

“Të drejtat riprodhuese përfshihen në të drejtat e njeriut që janë të njohura nga ligjet 
ndërkombëtare, dokumentet ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut dhe dokumente 
tjera relevante. Këto të drejta nënkuptojnë të drejtën themelore të të gjitha çifteve dhe 
individëve që të vendosin lirisht dhe me përgjegjësi numrin dhe distancën kohore mes 
lindjes së fëmijëve dhe ofrimin e informatave dhe mjeteve të tjera për të arritur këtë, si 
dhe e drejta e realizimit të standardeve më të larta të shëndetit seksual dhe riprodhues”. 
(para. 95, Beijing Platform for Action, 1995).

Kujdesi shëndetësor, riprodhues dhe seksual, duke përfshirë shërbimet dhe informimin mbi 
planifikimin familjar njihet si e drejtë njerëzore dhe jo vetëm si ndërhyrje kyçe drejt përmirësimit të 
shëndetit të burrave, grave dhe fëmijëve. Të gjithë individët gëzojnë të drejtën në qasjen, zgjedhjen 
si dhe në përfitimet e progresit shkencor drejt zgjedhjes së metodës së planifikimit familjar. Një qasje 
e bazuar në këto të drejta nënkupton shqyrtimin e nevojave shëndetësore riprodhuese dhe seksuale 
të klientëve, në bazë të kritereve të duhura dhe të pranueshme mjekësore, për të ndihmuar zgjedhjen 
dhe përdorimin e metodës së planifikimit familjar. 

Edhe pse dokumenti kryesisht i adresohet rekomandimeve praktike të zgjedhura për përdorimin 
e kontraceptivëve, gjithashtu duhen konsideruar edhe kriteret e pranueshme mjekësore. Ofrimi i 
zgjedhjes së kontraceptivëve, në përputhmëri të plotë me të drejtat e tyre njerëzore, nënkupton 
marrjen e vendimit për të cilin është mirë i informuar klienti. Mirëpo, zgjedhja nga ana e grave mund të 
jetë shpesh e imponuar apo e kufizuar nga faktorë social, ekonomik dhe kulturor, direkt ose indirekt. 
Nga pikëpamja e grave, zgjedhja e metodës bëhet në një kohë të caktuar dhe është mjaft komplekse, 
multifaktoriele dhe i nënshtrohet ndryshimeve. Gjatë marrjes së vendimit për metodën kontraceptive, 
shpesh shfaqet nevoja e kombinimit mes metodave të ndryshme me përparësitë dhe dobësitë e 
metodave specifike varësisht nga rrethanat, perceptimi dhe interpretimi individual.

Ofrimi i kujdesit në përputhmëri me të drejtat njerëzore riprodhuese është fundamentale për një 
kualitet të kujdesit shëndetësor. Zhvillimi i normave ndërkombëtare për kriteret mjekësore të 
pranueshme dhe rekomandime praktike për përdorimin e kontraceptivëve paraqet vetëm një aspekt 
të përmirësimit të kualitetit të kujdesit shëndetësor riprodhues. Shumë programe të planifikimit 
familjar kanë involvuar depistimin, trajtimin dhe procedurat pasuese të trajtimit duke pasqyruar 
kështu një standard të lartë të shëndetit publik por të cilat gjithsesi nuk duhen trajtuar si specifika të 
domosdoshme gjatë ofrimit të metodave të caktuara kontraceptive. Këtu hyjnë: depistimi dhe trajtimi 
i kancerit të qafës së mitrës, anemisë, IST-ve si dhe promovimi i gjidhënies dhe ndëprerjes së pirjes 
së duhanit. Nëse mundësitë materiale dhe resurset njerëzore janë në dispozicion, atëherë procedurat 
e tilla duhen përkrahur fuqishëm mirëpo nuk duhen trajtuar si kusht paraprak që duhet plotësuar kur 
shfaqet dëshira për fillimin apo vazhdimin e një metode specifike kontraceptive. 
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Çështjet e kualitetit të shërbimeve dhe qasjes të cilat ndikojnë    
në përdorimin e metodës

Përderisa dokumenti kryesisht trajton rekomandimet praktike të zgjedhura, në konsideratë duhen 
marrë gjithashtu edhe disa kritere për ofrimin e shërbimeve, të cilat janë më se të nevojshme për 
fillimin dhe vazhdimin e të gjitha metodave të kontracepcionit.

a) Klientëve duhet ofruar informatën adekuate në mënyrë që ata të bëjnë zgjedhjen vullnetare 
të metodës kontraceptive për të cilën janë të informuar mrë. Informata e dhënë e cila ka për 
qëllim të ndihmojë në zgjedhjen e klientit, duhet së paku të përfshijë këto të dhëna: të shpjegojë 
efektivitetin relativ të metodës, shfrytëzimi korrekt i metodës, si vepron, efektet anësore të 
zakonshme; rreziqet dhe përparësitë shëndetësore të metodës; shenjat dhe simptomet të cilat 
duhen trajtuar në klinikë; informata mbi kthimin e fertilitetit pas ndërprerjes së metodës dhe 
informata mbi mbrojtjen nga IST-të.

b) Për metodat (sterilizimi, implantet, DIU-të, diafragmat, kapelat cervikale) të cilat kërkojnë trajtim 
kirurgjik si vendosja dhe/ose largimi nga ana e punëtorit të trajnuar shëndetësor, duhet pasur në 
dispozicion personelin e trajnuar në institucione mirë të pajisura si dhe të ndërmirren procedurat e 
duhura për parandalim të infeksioneve gjatë ofrimit të shërbimit.

c) Pajisjet e duhura dhe adekuate duhet të mirëmbahen dhe të ruhen në stok: (p.sh. mjetet 
kontraceptive, pajisjet dhe furnizimet për procedurat e parandalimit të infeksioneve etj). 

d) Ofruesve të shërbimeve duhen siguruar udhërrëfyesit (ose kartelat e pacientëve ose mjete tjera 
të depistimit) me qëllim që t’u mundësohet diagnostikimi i gjendjeve të tilla të klientëve të cilat 
paraqesin rrezik të papranueshëm në rastet e përdorimit të metodave të caktuara kontraceptive.

e) Ofruesit e shërbimeve duhet trajnuar mbi këshillimin për planifikimin familjar që t’u ndihmojnë 
klientëve të marrin një vendim vullnetar mbi fertilitetin e tyre dhe për të cilin janë të informuar mirë. 
Këshillimi përbën një element kyç në kualitetin e kujdesit dhe është pjesë e rëndësishme e fillimit 
dhe vazhdimit të metodës duke iu përgjigjur nevojave të klientëve për kontracepsion si dhe në 
përgjithësi seksualitetit me njohuri mbi parandalimin e IST-ve, përfshirë këtu edhe virusin human 
të imunodeficiencës (HIV).

Efikasiteti i metodës

Zgjedhja e metodës kontraceptive varet pjesërisht nga efektiviteti i metodës në parandalimin e 
shtatzanisë së padëshiruar, faktor ky i cili kërkon një përdorim korrekt dhe të vazhdueshëm për të 
ofruar mbrojtjen e duhur. Tabela 1 krahason %-ndjen e grave që përjetojnë shtatzaninë e padëshiruar 
gjatë vitit të parë të përdorimit të metodës kontraceptive nëse kjo metodë përdoret në mënyrë 
perfekte (korrekte dhe të vazhdueshme) apo në mënyrën tipike. Edhe pse përdorimi korrekt dhe i 
vazhdueshëm ndryshojnë mjaft sipas karakteristikave tjera siç është mosha, të ardhurat materiale, 
dëshira e përdoruesit për parandalim apo vonim të shtatzanisë si dhe nga kultura. Metodat që 
kushtëzohen nga përdorimi korrekt dhe i vazhdueshëm i klientit kanë spektër të gjerë efektiviteti. 
Shumica e meshkujve dhe femrave shkojnë drejt shfrytëzimit më efektiv të metodës sa më gjatë që 
përdorin metodën e caktuar. Mirëpo, aspektet e programimit kanë gjithashtu ndikim të mirëfilltë në atë 
se sa do të jetë efektiv përdorimi i metodës së caktuar.
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Përqindja e grave që përjetojnë 
shtatzaninë e padëshiruar brenda vitit 

të pare të përdorimit

%-ndja e grave që 
vazhdojnë përdorimin 

pas një viti³

Metoda 

 (1)

Përdorimi 
tipik¹
(2)

Përdorimi 
perfekt²

(3)
(4)

Pa metodë4 85 85
Spermicide5 29 18 42
Metoda e tërheqjes 27 4 43
Abstinenca periodike
 Kalendarike
   Metoda e ovulimit
   Simpto-termale6

   Pas ovulimit

25
9
3
2
1

51

Kapela7

 Femrat multipare
 Femrat nullipare

32
16

26
9

46
57

Shpuza
 Femrat multipare
 Femrat nullipare

32
16

20
9

46
57

Diafragma7 16 6 57
Kondomi8
 Femëror (realiteti)
 Mashkullor

21
15

5
2

49
53

Pilula dhe minipilula e kombinuar 8 0.3 68
Ngjitësi dermal hormonal i     
kombinuar (Evra)

8 0.3 68

Unaza hormonale e 
kombinuar (NuvaRing)

6 0.3 68

DMPA (Depo-Provera) 3 0.3 56
Injeksionet e kombinuara (Lunelle) 3 0.05 56

DIU
   Para Gard (copper T)
Mirena (LNG-IUS)

0.8
0.1

0.6
0.1

78
81

Implantet LNG
(Norplant, Norplant-2/Jadelle)

0.05 0.05 84

Sterilizimi femëror 0.5 0.5 100
Sterilizimi mashkullor 0.15 0.10 100

Tabela 1. Përqindja e grave që përjetojnë shtatzaninë e padëshiruar gjatë vitit të parë të 
përdorimit dhe përqindja e atyre që vazhdojnë përdorimin në fund të vitit të parë, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës 

Pilulat kontraceptive emergjente:Trajtimi i filluar brenda 72 orësh pas koitusit të pambrojtur 
redukon rrezikun nga shtatzania për afro 75%
Metoda e amenorresë së laktacionit: MAL është metodë e përkohshme kontraceptive shumë 
efektive9

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. New York NY: Ardent Media, 2004

Shënim: tabela është adaptuar nga dokumenti origjinal duke ndryshuar titullin, emrat e mbrojtur të metodave 
në emra gjenerik dhe duke ndryshuar fusnotat. 
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Shënime:
1
  Në mesin e çifteve tipike të cilët fillojnë përdorimin e një metode (jo medomos për të parën herë), 

përqindja e cila përjeton shtatzani aksidentale gjatë vitit të parë të përdorimit në rast se nuk është 
bërë ndërprerja e metodës për ndonjë arsye. Llogaritja e probabilitetit të shtatzanisë gjatë vitit të 
parë të përdorimit tipik për spermicide, metodën e tërheqjes, abstinencës periodike, diafragmës, 
kondomit mashkullor, pilulës dhe Depo-proverës janë marrë nga Studimi Kombëtar i Rritjes së 
Familjes më 1995 i korrigjuar për nënraportim të aborteve; shih origjinalin (Trussel J, 2004) i cituar 
më lartë për përfitimin e llogaritjeve për çdo metodë.

2  
Në mesin e çifteve të cilët fillojnë përdorimin e një metode (jo medeomos për të parën herë) të 
cilët e përdorin më mënyrë perfekte (korrekte dhe vazhdimisht), përqindja e cila përjeton shtatzani 
aksidentale gjatë vitit të parë të përdorimit në rast se nuk është bërë ndërprerja e metodës për 
ndonjë arsye; shih burimin origjinal (Trussel J, 2004) i cituar më lartë për përfitimin e llogaritjeve 
për çdo metodë.

3  
Në mesin e çifteve që përpiqen të parandalojnë shtatzaninë, përqindja e cila vazhdon përdorimin 
e metodës për një vit.

4  
Përqindja e cila mbetet shtazënë në kolonat 2 dhe 3 janë të bazuara në të dhënat nga popullata 
e cila nuk përdor kontracepcion si dhe Femrat të cilat ndërpresin përdorimin e kontraceptivëve 
për të mbetur shtatzënë. Në mesin e popullatës ku kontracepcioni nuk përdoret, afro 89% mbesin 
shtazënë gjatë një viti. Kjo vlerë eshtë ulur pak (në 85%) për të paraqitur përqindjen e cila do të 
mbetej shtatzënë brenda 1 viti në mesin e grave të cilat tani mbështeten në metodat reverzibile të 
kontracepcionit nëse do të ndërprisinin të gjitha përnjëherë kontracepcionin.

5  
Shkumat, kremrat, gjelet, supostet dhe filmi vaginal.

6   
Metoda e mukusit cervical (ovulimit) pasuar nga kalendari në fazën pre-ovulatore dhe 
temperaturës bazale trupore në fazën post-ovulatore.

7  
Me krem ose gjel spermicid.

8  
Pa spermicide.

9  
Megjithatë, për një mbrojtje efektive kundër shtatzanisë, duhet filluar një metodë tjetër 
kontracepcioni posa të fillojë menstruacioni, kur frekuenca dhe kohëzgjatja e gjidhënies të 
reduktohet, sapo të fillohet me dhënien e biberonit apo kur foshnja të mbushë 6 muaj.
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Elemente specifike

Kthimi i fertilitetit

Përdorimi i metodave kontraceptive nuk çon në ndryshim ireverzibil të fertilitetit, me përjashtim të 
sterilizimit mashkullor dhe femëror. Kthimi i fertilitetit, me përjashtim të DMPA-së dhe NET-EN, është i 
menjëhershëm ndërsa koha mesatare e kthimit të fertilitetit me këto metoda është mes 10 dhe 6 muaj 
nga data e injeksionit të fundit pa marrë parasysh kohëzgjatjen e përdorimit të metodës. Sterilizimi 
mashkullor dhe femëror duhen konsideruar si metoda permanente prandaj çiftet apo individët duhen 
këshilluar përkitazi me këtë. Asnjë metodë tjetër nuk rezulton në infertilitet të përhershëm.

IST-të dhe kontracepcioni: mbrojtja e dyfishtë

Përderisa zhvillimi i normave ndërkombëtare të provizionit të mjeteve kontraceptive është esenciale 
për kualitetin e shërbimeve shëndetësore, në konsiderim duhen marrë gjithashtu edhe konteksti 
social, kulturor dhe bihejvoral i çdo klienti. Mu për këtë, problemet e ekspozimit ndaj IST-ve, përfshirë 
HIV-in, meritojnë kujdes të veçantë për shkak të rëndësisë së barabart në parandalimin e shtatzanisë 
si dhe prevenimit të transmisionit të infeksionit. Kur ekziston rreziku nga IST/HIV, është me rëndësi që 
punëtori shëndetësor të rekomandojë mbrojtjen e dyfishtë për ata persona në rrezik të theksuar, qoftë 
përmes përdorimit të njëkohshëm të kondomëve dhe metodës tjetër kontraceptive ose vetëm përmes 
përdorimit korrekt dhe të vazhdueshëm të kondomëve për një parandalim të shtatzanisë dhe bartjes 
së sëmundjes. Femrat dhe burrat që kërkojnë këshilla mbi kontracepcionin duhen përkujtuar gjithnjë 
për rëndësinë e kondomëve në prevencën e transmisionit të IST/HIV-it dhe në rastet e nevojshme kjo 
edhe duhet rekomanduar. Kondomët mashkullorë nga lateksi janë dëshmuar të jenë më efektiv kundër 
IST/HIV nëse përdoren në mënyrë korrekte dhe të vazhdueshme.

Adoleshentët

Në përgjithësi, përdorimi i çfarëdo metode tek adoleshentët është i pranueshëm duke iu ofruar 
qasje në një mori zgjedhjesh të mjeteve kontraceptive. Mosha, si e vetme tek adoleshentët, nuk 
përbën një arsye mjekësore për tu mohuar e drejta për metodat kontraceptive. Edhe pse ekzistojnë 
disa shqetësime lidhur me përdorimin e metodave kontraceptive tek adoleshentët (p.sh përdorimi 
i injeksioneve vetëm me progesteron nga ata me moshë më të re se 18 vjet), ky shqetësim duhet 
krahasuar me përparësinë e shmangies së shtatzanisë. Është e qartë se shumë nga kriteret e 
pranueshme, që vlejnë për shumicën e klientëve të moshuar, vlejnë edhe për të rinjtë. Mirëpo, gjendjet 
e caktuara (p.sh. çrregullimet kardiovaskulare), që kufizojnë përdorimin e disa nga metodat tek femrat 
e vjetra, nuk vlejnë në përgjithësi edhe për të rinjtë duke qenë se gjendjet e tilla janë të rralla në këtë 
moshë. Aspekti social dhe bihejvoral duhen posaçërisht të merren në konsiderim gjatë zgjedhjes së 
metodës nga adoleshentët. Për shembull në vende të ndryshme adoleshentët janë në rrezik të rritur 
nga IST-të përfshirë këtu dhe HIV-in. Përderisa adoleshentët zgjedhin cilëndo metodë që kanë në 
dispozicion në komunitetin e tyre, në disa raste më të përshtatshme mund të jenë metodat që nuk 
kërkojnë regjim ditor. Gjithashtu adoleshentët të martuar apo të pamartuar janë më pak tolerant ndaj 
efekteve anësore prandaj kanë shkallë më të lartë të ndërprerjes së përdorimit. Zgjedhja e metodës 
varet edhe nga faktorë si modeli sporadik i marrëdhënieve seksuale apo nevoja e fshehjes së 
aktivitetit seksual dhe përdorimit të mjeteve kontraceptive. Bie fjala, adoleshentët seksualisht aktiv e 
të pamartuar kanë nevoja të ndryshme nga të martuarit dhe kanë dëshirë të shtyjnë apo të shmangin 
shtatzaninë. Zgjerimi i numrit të metodave të kontraceptive të ofruara do të çon drejt përmirësimit të 
kënaqësisë, pranimit më të mirë dhe prevalencës së rritur të përdorimit të kontraceptivëve. Edukimi 
dhe këshillimi përkatës para dhe gjatë zgjedhjes së metodës mund tu ndihmojë adoleshentëve të 
adresojnë problemet e tyre specifike dhe të marrin vendime të vullnetshme për të cilin janë mirë të 
informuar. Duhen bërë përpjeket që çmimi i shërbimit dhe i metodave mos të kufizojnë zgjedhjet që 
janë në dispozicion. 
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Klientët me nevoja të veçanta

Kriteret mjekësore të pranueshme trajtojnë çështjet e përdorimit të mjeteve kontraceptive të popullatës 
me gjendje specifike mjekësore andaj dhe ofrimi i këtij shërbimi njerëzve me nevoja të veçanta kërkon 
vëmendje shtesë. Në këtë grup hyjnë ndividët me paaftësi fizike. Vendimi lidhur me kontracepcionin 
e përshtatshëm duhet bërë pasi të jetë marrë në konsiderim natyra e paaftësisë, dëshirat e inidvidit 
dhe natyrës së metodës si dhe të bazohen në zgjedhjen e informuar. Trajtim i ngjashëm nevojitet edhe 
në rastin e individëve me paaftësi mentale ose sëmundje psikiatrike serioze. Në raste kur gjendja nuk 
mundëson zgjedhje të informuar, kontraceptivët duhen ofruar vetëm pas shtjellimit të hollësishëm me 
të gjitha palët, përfshirë dhe kujdestarët apo ofruesit e kujdesit. Gjatë marrjes së vendimeve të tilla, 
duhen marr parasysh të drejtat riprodhuese të individëve.
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Tabela 2. Lista e pyetjeve të propozuara ekspertëve të Grupit Punues

1. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK)?

2. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

3. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

4. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

5. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?

6. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?

7. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e implanteve?

8. Sa gjatë mund të lihen të vendosura implantet me levonorgestrel?

9. Kur mundet femra të vendosë DIU me bakër?

10. A duhet ordinuar profilaksa me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU me bakër?

11. Kur mundet femra të vendosë DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

12. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU-së levonorgestrel-
lirues (DIU-LNG)?

13. Kur mundet femra të përdorë tableta emergjente kontraceptive (TEK)?

14. A mundet femra të furnizohet me një sasi të tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?

15. Kur mundet mashkulli të jetë i sigurt në vazektominë e kryer si metodë e kontracepcionit?

16. Çfarë mund të bëjë përdoruesja e Metodës së Ditëve Standarde (MDS) nëse cikli i saj menstrual 
nuk i përket intervalit 26–32 ditë? 

17. Çfarë mund të bëjë femra nëse harron të marrë kontraceptivin oral të kombinuar (KOK)?

18. Çfarë mund të bëjë femra nëse harron të marrë tabletën vetëm me progesterone (PVP)?

19. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje dhe/apo diarre të rëndë gjatë përdorimit të 
kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK) ose tabletave vetëm me progesterone?

20. Çfarë mund të bëjë femra në parandalimin e nauzesë dhe vjelljes gjatë përdorimit të tabletave 
emergjente kontraceptive (PEK)

21. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje pas përdorimit të tabletave emergjente kontraceptive 
(TEK)?

22. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të injeksioneve vetëm 
me progesteron (IVP)- depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate 
(NET-EN)?
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23. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të implanteve?

24. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së me bakër?

25. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së 
levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

26. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër diagnostikohet me sëmundjen 
inflamatore të pelvikut (SIP)?

27. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG), 
diagnostikohet me sëmundjen inflamatore të pelvikut (SIP)?

28. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër mbetet shtatzënë?

29. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues mbetet shtatzënë?

30. Cilat ekzaminime rutinore duhen kryer para përshkrimit të metodës kontraceptive?

31. Sa pako të tabletave (të kombinuara ose vetëm me progesteron) duhen dhënë në vizitën e parë 
dhe vizitat e përsëritura?

32. Si mund të bëhet përcjellja adekuate e klientit gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral të 
kombinuar (KOK), tabletave vetëm me progesteron (PVP), implanteve dhe DIU-së?

33. Si mund të jetë punëtori shëndetësor plotësisht i sigurt se femra nuk është shtatzënë?
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Metodologjia e punës

Ky dokument është përpiluar në bazë të procesit, kulminacioni i të cilit ishte takimi i Grupit Punues 
të ekspertëve të mbajtur në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë më 13-16 Prill 2004. 
Në takimin e përpilimit të rekomandimeve praktike për përdorimin e kontraceptivëve morën pjesë 
29 veta nga 15 shtete. (Lista e pjesëmarrësve është e bashkangjitur në fund të dokumentit). Grupin 
Punues e përbënë ekspertë ndërkombëtarë të planifikimit familjar përfshirë këtu dhe klinicistë, 
epidemiologë, themeluesit e politikave dhe menaxherët e projekteve. Grupi kishte në përbërje edhe 
ekspertë të identifikimit dhe sintezës së fakteve si dhe shfrytëzuesit e doracakut. Për këtë botim u 
formua dhe Grupi Udhëheqës i Udhërrëfyesve. Të gjithë anëtarëve të Grupit Punues u është kërkuar 
të deklarohen për konflikt interesash por nuk ka pasur asnjë rast.

Rekomandimet e dhëna përfaqësojnë përgjigjet e dhëna me rastin e shqyrtimit të 33 pyetjeve specifike 
nga ana e ekspertëve të Grupit Punues, pyetje këto të zgjedhura nga OBSH-ja bazuar në kritere si: 
1) kundërshtimeve apo mospërputhjeve në materialin në dispozicion, 2) mundësisë së ekzistimit të 
fakteve relevante dhe 3) propozimeve nga ana e Grupit Punues të ekspertëve dhe organizatave/
agjensioneve të planifikimit familjar. Lista e pyetjeve të parashtruara Grupit Punues është e dhënë në 
tabelën 2.

Ky dokument paraqet përpunimin e botimit të parë të rekomandimeve praktike të zgjedhura për 
përdorimin e kontraceptivëve botuar më 2002 pas takimit të të Grupit Punues të ekspertëve në OBSH. 
Takimi është mbajtur në Londër më 3-6 Tetor 2001 nën mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare 
të Prindësisë së Planifikuar (FNPP) për lehtësimin e pjesëmarrjes së Panelit Konsultativ Mjekësor 
Ndërkombëtar. Takimi i mbajtur më 2001 kishte 33 pjesëmrrës nga 16 vende të cilët punuan në 
rekomandimet praktike të zgjedhura e të nxjerra nga përgjigjet e 23 pyetjeve të parashtruara nga 
OBSH-ja, që ishin bazuar në kriteret e dhëna më sipër.

Përmes sistemit të vazhdueshëm të identifkimit të fakteve të reja (Identifikimi i Vazhdueshëm i 
Fakteve të Hulumtuara - the Continuous Identification of Research Evidence ose CIRE system, www.
infoforhealth.org/cire/cire_pub.pl), OBSH identifikoi 7 rekomandime nga botimi i parë për të cilat 
ekzistonin fakte të reja.  OBSH gjithashtu vendosi përpilimin e 10 rekomandimeve praktike të reja.  
Vlerësimi i tërësisë së fakteve përmes një rishikimi sistematik u realizua për 17 rekomandimet e reja.

Grupi Punues i ekspertëve i vitit 2004 kishte për detyrë shqyrtimin e fakteve nga literatura e botuar 
deri në shkurt 2004. Përderisa revidimi i fakteve në botimin e parë ka qenë i kufizuar në hulumtimet 
e bëra në MEDLINE dhe POPLINE nga viti 1980-2000, varësisht nga tema, për botimin e dytë janë 
hulumtuar databaza shtesë të të dhënave dhe publikimeve. Nga literatura e cituar në artikujt e studiuar 
janë marrë raporte plotësuese. Hulumtimi sistematik i hollësishëm i databazave ka rezultuar me 
studimet primare lidhur me rekomandimet e dhëna. Çdo artikull i dhënë është kontrolluar nga OBSH-ja 
për të konstatuar rëndësinë lidhur me pyetjet e shtruara, kualitetin e fakteve të dhëna si dhe nëse këto 
fakte direkt ose indirekt mund të shfrytëzohen në dhënien e përgjigjes në pyetjet e mëposhtme (Tabela 
3). Faktet mëpastaj nga artikujt individualë janë përmbledhur në rishikimin sistematik i cili shërbeu si 
bazë e diskutimit të Grupit Punues të ekspertëve. 

Qëllimi i rishikimit sistematik ishte identifikimi i fakteve që ndërlidhen me komponentën biomjekësore 
dhe bihejvorale të sfidave të zakonshme klinike që shfaqen në pyetjet 1-29. Pyetjet 30-33 trajtojnë 
çështje programore më të zgjeruar dhe të cilat nuk u trajtuan përmes rishikimit sistematik. Rishikimet 
sistematike u janë shpërndarë Grupit Punues të ekspertëve para takimit. Gjithashtu, persona të 
caktuar të grupit Punues kanë shërbyer si burim i të dhënave të pyetjeve specifike. 

Faktet e dhëna nga rishikimi sistematik për rekomandimin përkatës janë cituar në literaturën 
nga rishikimi sistematik në fund të çdo rekomandimi. Në rastet e mungesës së fakteve në disa 
rekomandime, janë hulumtuar mendimet e ekspertëve dhe/ose të dhënat e ofruara nga burime 
tjera. Botimi i parë përmban 23 rekomandime të cilat shfrytëzohen në tërë botën. Grupi Udhëheqës 
i Udhërrëfyesve në takimin e 13 prillit 2004 u pajtua me Sekretariatin në propozimin që Grupi 
Punues i Ekspertëve të shqyrtojë rekomandimet e botimit të parë për të cilat kishte të dhëna të reja 
ose për rastet bindëse që janë shqyrtuar më parë.  Grupi Punues i ekspertëve pranoi propozimin 
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më 14 prill dhe takimi i Grupit Punues u fokusua në 7 rekomandimet aktuale me fakte të reja dhe 
10 rekomandime të reja. 33 rekomandime finale (23 rekomandime nga botimi i kaluar dhe 10 
rekomandimet e reja) u aprovuan nga anëtarët e Grupit Udhëheqës të Udhërrëfyesve dhe Grupi 
Punues i ekspertëve në përfundim të takimit më 16 prill 2004.

10 rekomandimet e reja për botimin e dytë dhe ndryshim
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Tabela 3.Kategorizimi i fakteve*

Rekomandimet janë bazuar në nivelet dhe kategoritë pasuese të fakteve:

Kategoria I:  Faktet janë marrë nga së paku një hulumtim i kontrolluar i rastit dhe i mirë dizajnuar.

Kategoria II-1: Faktet janë marrë nga hulumtime të mirë dizajnuara dhe kontrolluara, jo të 
rastësishme.

Kategoria II-2: Faktet janë marrë nga hulumtime kohorte të mirëdizajnuara, ose metodës analitike të 
studimit të rastit, mundësisht nga më shumë se një qendër apo grup hulumtimi.

Kategoria II-3: Faktet janë marrë nga hulumtime serike me ose pa intervenim. Rezultatet dramatike 
në eksperimentet e pa kontrolluara mund të konsiderohen si fakte të kësaj kategorie.

Kategoria III:  Mendime të autoriteteve/njerëzve të respektuar, bazuar në eksperiencën klinike, 
hulumtimet deskriptive, ose raportet e komiteteve të ekspertëve.

Kualiteti i fakteve

Çdo studim është vlerësuar me notë të mirë, mesatare dhe të dobët bazuar në notimin e 
validitetit intern të studimit.

* Harris RP et al. Methods Work Group, Third US Preventive Services Task Force. Current methods 
of the US Preventive Services Task Force: a review of the process. American Journal of Preventive 
Medicine, 2001, 20(Suppl. 3):21-35.

Llojet e fakteve

Direkte:  faktet janë bazuar në të dhënat që kanë lidhje direkte me pyetjen.

Indirekte:  faktet janë nxjerrë nga të dhëna relevante tjera.

Si duhet përdorur dokumenti

Dokumenti aktual i është dedikuar themeluesve të politikave, menaxherët e projekteve të planifikimit 
familjar dhe komunitetit shkencor. Ka për qëllim të shërbejë si model i programeve kombëtare të 
planifikimit familjar/shëndetit riprodhues në përgatitjen e e udhërrëfyesve për ofrimin e shërbimeve të 
planifikimit familjar.

Interpretimi i këtij udhëzuesi në nivelin e programit të vendit është paramenduar të bëhet në atë 
mënyrë që reflekton llojllojshmërinë e situatave apo ambienteve në të cilat ofrohen kontraceptivët.

Pyetjet në dokument janë përmbledhur në katër tema kryesore të lidhura me përdorimin e sigurt dhe 
efikas të metodave kontraceptive, përfshirë këtu fillimin/vazhdimin, përdorimin jokorrekt, problemet 
gjatë përdorimit dhe çështje programore. Për secilën nga pyetjet, janë siguruar rekomandimet për 
situata specifike kryesore nga Grupi Punues i ekspertëve pasuar nga “Komentet” dhe “Çështjet 
kryesore të pazgjidhura”. Gjithashtu, në pyetjet e trajtuara në rishikimin sistematik (Pyetjet 1-29) është 
ofruar informata shtesë me sa vijon: 1) formulimi i pyetjes nga e cila janë nxjerrur termat hulumtuese 
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të literatures, 2) kategoria dhe kualiteti i fakteve si dhe lidhmëria direkte apo indirekte me pyetjen, dhe 
3) literatura e gjetur nga rishikimi sistematik dhe e cila i është ofruar Grupit Punues të ekspertëve. 

Çdo pyetje rezulton në një rekomandim lidhur me atë se çfarë mund të bëjë femra në një situatë 
specifike. Në disa raste, grupacione grash nga aspekti mjekësor janë në pamundësi të zbatimit të 
rekomandimeve për situatën e caktuar. Në rrethana të tilla, dokumenti ofron komentet paralajmëruese 
bazuar në Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve, botimi i tretë; komentet 
e tilla janë shënuar me asterisk * dhe në fontin italic, dhe pasojnë gjendjen e caktuar dhe si udhëzim 
ndihmës nga Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve, botimi i tretë.

Implikimet programore

Çështjet programore që duhen adresuar përfshijnë:

♦ Zgjedhjen e informuar

♦ Elementet e kujdesit kualitativ

♦ Procedurat themelore të ekzaminimit për dhënien e metodës

♦ Aftësimet dhe trajnimet për ofruesit e shërbimeve

♦ Përcjellja adekuate dhe sistemi i referimit gjatë ofrimit të metodave kontraceptive.

Gjatë aplikimit të rekomandimeve praktike të zgjedhura në programe, shërbimet për ofrim të kujdesit 
duhet të kenë disa mundësi të domosdoshme për një përdorim të sigurt të mjeteve kontraceptive por 
të cilat duhet dalluar nga veçori tjera të nevojshme për kujdes shëndetësor por jo të domosdoshme 
për përdorimin e metodave kontraceptive. Promovimi i veçorive të tilla të kujdesit shëndetësor, e që 
nuk kanë të bëjnë me çështjen e kontracepcionit të sigurtë, nuk duhen të merren si parakusht apo 
pengesë gjatë ofrimit të metodës kontraceptive, por vetëm si një plotësim i kujdesit shëndetësor.

Si hap tjetër, rekomandimet e zgjedhura duhen gjykuar nga pikëpamja e rrethanave të vendit në 
mënyrë që të jenë të zbatueshme për të gjitha nivelet e ofrimit të shërbimeve brenda një sistemi. 
Vendet duhet të përcaktojnë sa dhe me çfarë munden të zgjerojnë shërbimet e tyre në nivele më 
periferike. Kjo nënkupton përmirësimin e stafit dhe ndërtesave brenda mundësive të zbatimit ose 
zgjerimi i njohurive të kategorive të caktuara të personelit shëndetësor ose edhe përmes një furnizimi 
të pajisjeve përkatëse dhe rirenditjeje të hapësirës. Do të ishte shumë me rëndësi të adresohet edhe 
çështja e keqinterpretimit shumë shpesh nga ana e e ofruesve të shërbimeve si dhe të përdoruesve 
mbi rreziqet dhe efektet anësore të metodave dhe të mundësohet zgjedhja e mirëinformuar.
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Përmbledhje e ndryshimeve nga botimi i parë

Në botimin e dytë janë shtuar edhe dhjetë rekomandime të reja:

♦ Si mundet femra t’i përdorë tabletat emergjente kontraceptive?

♦ A ka mundësi që femra të furnizohet në avans me një sasi të tabletave emergjente kontraceptive?

♦ Cfarë mund të bëjë femra për parandalimin e nauzesë dhe vjelljes gjatë përdorimit të tabletave 
emergjente kontraceptive?

♦ Sa gjatë mund të lihen të vendosura implantet me levonorgestrel?

♦ Kur mundet femra të vendos DIU levonorgestrel-lirues?

♦ Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-levonorgestrel-
lirues?

♦ Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU levonorgestrel-lirues diagnostikohet me 
sëmundjen inflamatore të pelvikut?

♦ Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues mbetet shtatzënë?

♦ A duhet të ordinohet terapia profilaktike me antibiotikë gjatë vendosjes së DIU-levonorgestrel 
lirues?

♦ Kur mundet një mashkull të jetë i sigurt në vazektominë e kryer si fomë e kontracepcionit?

Nga 23 rekomandimet nga botimi i parë, udhërrëfyesi i menaxhimit të tabletave kontraceptive të 
harruara (pyetja 17 në këtë botim) ka pësuar më së shumti ndryshime. Ndryshime të vogla janë bërë 
në 11 pyetjet (Pyetjet 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 22, 23, 28 dhe 30 në këtë botim); kryesisht në formë të 
informatave shtesë për femrat që fillojnë përdorimin e metodave kontraceptive pas lindjes dhe pas 
abortit. 11 pyetjet tjera nuk kanë pësuar ndryshime nga botimi i kaluar. Formati i dokumentit është 
korrigjuar ashtuqë rekomandimet janë të grupuara në bazë të llojit të pyetjes. 

Është i padiskutueshëm fakti se disa nga kriteret e pranueshme në këtë raport duhen rishqyrtuar në 
dritën e hulumtimeve të reja nga studimet që janë në përfundim e sipër apo në vazhdim. Mendohet që 
ky dokument të përditësohet në mënyrë të vazhdueshme për të pasqyruar të dhënat shkencore dhe 
hulumtimet më të reja. Këto rekomandime janë në dispozicion në uebfaqen e OBSH-së (www.who.int/
reproductive-health). 
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Pyetjet në të cilat Grupi Punues i ekspertëve ka dhënë rekomandimet

Fillimi/Vazhdimi

1. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK)?

2. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

3. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

4. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

5. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?

6. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN

7. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e implanteve?

8. Sa gjatë mund të lihen të vendosura implantet me levonorgestrel?

9. Kur mundet femra të vendosë DIU me bakër?

10. A duhet ordinuar profilaksa me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU me bakër?

11. Kur mundet femra të vendosë DIU levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

12. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU-së levonorgestrel-lirues 
(DIU-LNG)?

13. Kur mundet femra të përdorë tableta emergjente kontraceptive (TEK)?

14. A mundet femra të furnizohet në avans me një sasi të tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?

15. Kur mundet mashkulli të jetë i sigurt në vazektominë e kryer si metodë e kontracepcionit?

16. Çfarë mund të bëjë përdoruesja e Metodës së Ditëve Standarde (MDS) nëse cikli i saj menstrual nuk i 
përket intervalit 26–32 ditë? 

Përdorimi jo i drejtë

17. Çfarë mund të bëjë femra nëse harron të marrë kontraceptivin oral të kombinuar (KOK)?

18. Çfarë mund të bëjë femra nëse harron të marrë tabletën vetëm me progesteron (TVP)?

Problemet gjatë përdorimit

19. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje dhe/apo diarre të rëndë gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral 
të kombinuar (KOK) ose tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

20. Çfarë mund të bëjë femra në parandalimin e nauzesë dhe vjelljes gjatë përdorimit të tabletave 
emergjente kontraceptive (TEK)

21. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje pas përdorimit të tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?



Çrregullimet menstruale

22. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të injeksioneve vetëm me 
progesteron (IVP) - depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-
EN)?

23. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të implanteve?

24. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së me bakër?

25. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-
lirues (DIU-LNG)?

Sëmundja inflamatore e Pelvikut

26. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër diagnostikohet me sëmundjen 
inflamatore të pelvikut (SIP)?

27. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG), 
diagnostikohet me sëmundjen inflamatore të pelvikut (SIP)?

Shtatzania

28. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër mbetet shtatzënë?

29. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues mbetet shtatzënë?

Çështje programatike

30. Cilat ekzaminime rutinore duhen kryer para përshkrimit të metodës kontraceptive?

31. Sa pako të tabletave (të kombinuara ose vetëm me progesteron) duhen dhënë në vizitën e parë dhe 
vizitat e përsëritura?

32. Si mund të bëhet përcjellja adekuate e klientit gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral të kombinuar 
(KOK), tabletave vetëm me progesteron (PVP), implanteve dhe DIU-së?

33. Si mund të jetë punëtori shëndetësor plotësisht i sigurt se femra nuk është shtatzënë?



Fillim
i/Vazhdim

i

Fillimi/Vazhdimi

1. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK)?

2. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

3. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e kontraceptivëve injektabël të kombinuar (KIK)?

4. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

5. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?

6. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) – depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN

7. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e implanteve?

8. Sa gjatë mund të lihen të vendosura implantet me levonorgestrel?

9. Kur mundet femra të vendosë DIU me bakër?

10. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU-së me bakër?

11. Kur mundet femra të vendosë DIU levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

12. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e vendosjes së DIU-së levonorgestrel-lirues 
(DIU-LNG)?

13. Kur mundet femra të përdorë tableta emergjente kontraceptive (TEK)?

14. A mundet femra të furnizohet në avans me një sasi të tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?

15. Kur mundet mashkulli të jetë i sigurt në vazektominë e kryer si metodë e kontracepcionit?

16. Çfarë mund të bëjë përdoruesja e Metodës së Ditëve Standarde (MDS) nëse cikli i saj menstrual nuk i 
përket intervalit 26–32 ditë? 
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Kur mundet femra të fillojë përdorimin e 
kontraceptivëve oral të kombinuar?

1



1.	 Kur	mundet	femra	të	fillojë	përdorimin	e	kontraceptivëve	oral	të	
kombinuar	(KOK)?

	 Shënim:	femra	mund	të	furnizohet	paraprakisht	me	KOK	me	udhëzimet	adekuate	mbi	fillimin	e	përdorimit,	
nëse	nga	aspekti	mjekësor	nuk	ka	kufizime.

Gjatë	ciklit	menstrual

♦ Femra	mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK	5	ditë	pas	fillimit	të	ciklit	menstrual.	Nuk	nevojitet	mbrojtje	
shtesë	kontraceptive.

♦ Femra	mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK	në	çdo	kohë	përderisa	është	e	sigurt	se	ajo	nuk	është	
shtatzënë.	Nëse	kanë	kaluar	më	tepër	se	5	ditë	nga	fillimi	i	ciklit	menstrual,	ajo	duhet	të	abstenojë	
ose	të	përdorë	mbrojtje	shtesë	kontraceptive,	për	7	ditët	e	ardhshme.

Tek	amenorrea

♦ Femra	mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK	në	çdo	kohë	përderisa	është	mjaft	e	sigurt	se	ajo	nuk	
është	shtatzënë.	Ajo	duhet	të	abstenojë	ose	të	përdorë	mbrojtje	shtesë	kontraceptive	për	7	ditët	
në	vijim.

Pas	lindjes	(nënat	që	ushqejnë	me	gji)*

♦ Nëse	kanë	kaluar	më	tepër	se	6	muaj	pas	lindjes	dhe	femra	është	amenorreike,	ajo	mund	të	fillojë	
përdorimin	e	KOK,	si	edhe	femrat	tjera	amenorreike.

♦ Nëse	kanë	kaluar	më	tepër	se	6	muaj	pas	lindjes	dhe	femrës	i	është	kthyer	cikli	menstrual,	ajo	
mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK,	si	edhe	femrat	tjera	me	cikël	menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004.

 Femrat	që	kanë	më	pak	se	6	javë	pas	lindjes	dhe	që	ushqejnë	foshnjen	primarisht	me	gji	nuk	duhet	të	
përdorin	KOK.	Femrat	që	kanë	më	tepër	se	6	javë	dhe	më	pak	se	6	muaj	nga	lindja,	dhe	që	ushqejnë	
foshnjen	primarisht	me	gji	nuk	u	rekomandohet	përdorimi	i	KOK	përveq	nëse	metodat	tjera	më	të	
përshtatshme	nuk	janë	në	dispozicion	apo	nuk	janë	të	pranueshme.

Pas	lindjes	(nënat	që	nuk	ushqejnë	me	gji)*

♦ Nëse	cikli	menstrual	nuk	është	kthyer	pas	21	dite	e	më	shumë	nga	lindja,	femra	mund	të	fillojë	
përdorimin	e	KOK	menjëherë,	përderisa	është	mjaft	e	sigurt	se	ajo	nuk	është	shtatzënë.	Ajo	duhet	
të	abstenojë	ose	të	përdorë	mbrojtje	shtesë	kontraceptive	për	7	ditët	në	vijim.

♦ Nëse	femrës	i	është	kthyer	cikli	menstrual,	ajo	mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK	si	edhe	femrat	
tjera	me	cikël	menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004. 

	 Ka	gjasa	shumë	të	vogla	që	femra	të	ketë	ovulim	dhe	si	pasojë	të	jetë	në	rrezik	nga	shtatzania	gjatë	21	
ditëve	pas	lindjes.	Megjithate,	për	arsye	programore,	disa	metoda	kontraceptive	mund	të	ofrohen	në	këtë	
periudhë.	Grave	me	më	pak	se	21	ditë	nga	lindja	nuk	u	rekomandohet	përdorimi	i	KOK,	përveç	nëse	metodat	
tjera	më	të	përshtatshme	nuk	janë	në	dispozicion	apo	nuk	janë	të	pranueshme.

Pas	abortit

♦ Femra	mund	të	fillojë	përdorimin	e	KOK	menjëherë	pas	abortit.	Nuk	nevojitet	mbrojtje	shtesë	
kontraceptive.



Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të fillojë menjëherë përdorimin e KOK, nëse përdorimi i metodës tjetër 
hormonale ka qenë i drejtë dhe i vazhdueshëm ose kur është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦ Nëse metoda e përdorur në të kaluarën ka qenë në formë të injeksioneve, femra mund të 
fillojë përdorimin e KOK në kohën kur është dashur të merret injeksioni i ardhshëm. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e KOK 5 ditë pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Femra mund të fillojë përdorimin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo duhet 
të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive, për 7 ditët në vijim.

Kalimi nga DIU-ja (përfshirë këtu dhe DIU levonorgestrel-lirues)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e KOK 5 ditë pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive. DIU-ja mund të largohet në këtë kohë.

♦ Femra mund të fillojë përdorimin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë.

◊ Nëse femra ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe kanë 
kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit, rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë 
ciklit të ardhshëm menstrual.

◊ Nëse femra nuk ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe 
kanë kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit, ajo duhet të abstenojë ose të 
përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive në 7 ditët e ardhshme. Nëse mbrojtja shtesë 
kontraceptive ofrohet përmes DIU-së të cilën e ka të vendosur femra, atëherë 
rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë ciklit të ardhshëm menstrual.

♦  Nëse femra është amenorreike ose ka gjakderdhje të parregullt, ajo mund të fillojë 
përdorimin e KOK sikurse këshillohe te femrat tjera amenorreike. 

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se rreziku i ovulimit gjatë 5 ditëve të para 
të menstruacionit të jetë shumë i ulët. Është konsideruar se me fillimin e KOK 
pas ditës së 5-të, bie besueshmëria për ndërprerjen e ovulimit. Përdorimi 7-ditor i 
pandërprerë ishte i domosdoshëm për ndërprerjen e sigurt të ovulimit.

Nevoja e mbrojtjes shtesë kontraceptive në mesin e përdorueseve që kalojnë nga 
metoda tjetër hormonale në metodën tjetër, varet nga metoda paraprake.

Ekziston shqetësimi mbi rrezikun nga shtatzania gjatë largimit të DIU-së në kohën e 
ciklit kur dhe ka pasur marrëdhënie të kryer. Prandaj, është dhënë rekomandimi që 
DIU-ja të lihet e vendosur deri në ciklin e ardhshëm menstrual.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon fillimi i përdorimit të KOK në ditë të ndryshme të ciklit menstrual, në efikasitetin dhe 
kompliansën (përshtatshmërinë) e kontraceptivëve? Kategoria e fakteve: I, mesatare, indirekte.

 Si ndikon dhënia në avans e KOK-ve në përdorimin, kompliansën dhe vazhdimin e përdorimit 
të kontraceptivëve. Kategoria e fakteve: II-2, mesatare, direkte. 

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Killick S, Eyong E, Elstein M. Ovarian follicular development in oral contraceptive cycles. 
Fertility and Sterility, 1987, 48:409–413.

2. Lara-Torre E, Schroeder B. Adolescent compliance and side effects with Quick Start 
initiation of oral contraceptive pills. Contraception, 2002, 66:81–85.

3. Molloy BG et al. “Missed pill” conception: fact or fiction? British Medical Journal (Clinical 
Research Edition), 1985, 290:1474–1475.

4. Schwartz JL et al. Predicting risk of ovulation in new start oral contraceptive users. 
Obstetrics and Gynecology, 2002, 99:177–182.

5. Sitavarin S, Jaisamrarn U, Taneepanichskul S. A randomized trial on the impact of starting 
day on ovarian follicular activity in very low dose oral contraceptive pills users. Journal of 
the Medical Association of Thailand, 2003, 86:442–448.

6. Smith SK et al. The effect of deliberate omission of Trinordiol or Microgynon on the 
hypothalamo–pituitary–ovarian axis. Contraception, 1986, 34:513–522.

7. Stanback J, Qureshi ZP, Sekkade–Kigondu C. Advance provision of oral contraceptives to 
family planning clients in Kenya. East African Medical Journal, 2002, 79:257–258.

8. Taylor DR, Anthony FW, Dennis KJ. Suppression of ovarian function by Microgynon 30 in 
day 1 and day 5 “starters.” Contraception, 1986, 33:463–471.

9. Westhoff C et al. Quick start: novel oral contraceptive initiation method. Contraception, 
2002, 66:141–145.

10  Westhoff C et al. Bleeding patterns after immediate vs. conventional oral contraceptive 
initiation: a randomized, controlled trial. Fertility and Sterility, 2003, 79:322–329.

11. Yeshaya A et al. A delayed starting schedule of OCs: the effect on the incidence of 
breakthrough bleeding and compliance in women. European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care, 1996, 1:263–265.

12. Yeshaya A et al. Flexible starting schedule for oral contraception: effect on the incidence 
of breakthrough bleeding and compliance. European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care, 1998, 3:121–123.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259–
1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211–215.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë kemi vendosjen e sigurt të mbrojtjes përmes KOK?

A ndikon fillimi i përdorimit të çdo pakoje të KOK në një ditë specifike të javës në 
përdorimin e qëndrueshëm, të drejtë dhe të vazhdueshëm të kontraceptivëve?

Sa është i besueshëm parashikimi i rrezikut nga shtatzania gjatë përdorimit të KOK 
përmes ultrazërit, statusit hormonal dhe vlerësimit të mukusit cervical?
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2. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve 
injektabël të kombinuar (KIK)?

 Shënim: 
Këto rekomandime janë bazuar në informatën mbi KIK që përmbajnë 
medroxyprogesterone acetat dhe estradiol cypionat (Cyclofem/Lunelle) si dhe për KIK 
me përmbajtje të norethisteron enantat dhe estradiol valerat (Mesigyna). 

Nëse femrës nuk i sigurohet injeksioni në kohën e konsultimit, mund të bëhet 
marrëveshja lidhur me kohën kur mund të kryhet shërbimi dhe të mirret injeksioni.

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë të KIK brenda 7 ditëve të para të ciklit menstrual. 
Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. 

♦ Femra mundet gjithashtu të marrë injeksionin e parë në çdo kohë, përderisa është mjaft 
e sigurt se nuk është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, ajo 
duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Tek amenorrea

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive 
për 7 ditët në vijim.

Pas lindjes (nënat që ushqejnë me gji)*

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 muaj pas lindjes dhe femra është amenorreike, ajo mund 
të marrë injeksionin e parë të KIK, si edhe femrat tjera amenorreike.

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 muaj pas lindjes dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, 
ajo mund të marrë injeksionin e parë të KIK, si edhe femrat tjera me cikël menstrual. 

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve”botimi i tretë, 2004. 

 Femrat që kanë më pak se 6 javë pas lindjes dhe që ushqejnë foshnjen primarisht me gji nuk duhet të 
përdorin KIK. Femrat që kanë më tepër se 6 javë dhe më pak se 6 muaj nga lindja, dhe që ushqejnë 
foshnjen primarisht me gji nuk u rekomandohet përdorimi i KIK përveq nëse metodat tjera më të 
përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk janë të pranueshme.

Pas lindjes (nënat që nuk ushqejnë me gji)*

♦ Nëse cikli menstrual nuk është kthyer pas 21 dite e më shumë nga lindja, femra mund të 
marrë injeksionin e parë të KIK menjëherë, përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk është 
shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive, për 7 ditët 
në vijim.

♦ Nëse cikli menstrual është kthyer, femra mund të fillojë me injeksionet e KIK sikurse dhe 
femrat tjera me cikël menstrual.

*  Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004. 

 Ka gjasa shumë të vogla që femra të ketë ovulim dhe si pasojë të jetë në rrezik nga 
shtatzania gjatë 21 ditëve pas lindjes. Megjithate, për arsye programore, disa metoda 
kontraceptive mund të ofrohen në këtë periudhë. Grave me më pak se 21 ditë nga lindja 
nuk u rekomandohet përdorimi i KIK, përveq nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk 
janë në dispozicion apo nuk janë të pranueshme.



Pas abortit

♦	Femra mund të marrë injeksionin e parë të KIK menjëherë pas abortit. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦	Femra mund të marrë menjëherë injeksionin e parë të KIK, nëse përdorimi i metodës tjetër 
hormonale ka qenë i drejtë dhe i vazhdueshëm ose kur është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦	Nëse metoda e përdorur në të kaluarën ka qenë në formë të injeksioneve, femra duhet të 
marrë injeksionin e KIK në kohën kur është dashur të merret injeksioni i ardhshëm. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦	Femra mund të fillojë përdorimin e KIK në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦	Nëse nuk kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, a jo nuk ka nevojë për 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦	Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo duhet të abstenojë ose 
të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Kalimi nga DIU-ja (përfshirë këtu dhe DIU levonorgestrel-lirues)

♦	Femra mund të marrë injeksionin e parë të KIK brenda 7 ditëve pas fillimit të ciklit 
menstrual. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. DIU-ja mund të largohet në këtë 
kohë.

♦	Femra mund të fillojë përdorimin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë.

◊ Nëse femra ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe kanë 
kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë 
ciklit të ardhshëm menstrual.

◊ Nëse femra nuk ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe 
kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, ajo duhet të abstenojë ose të përdorë 
mbrojtje shtesë kontraceptive në 7 ditët në vijim. Nëse mbrojtja shtesë kontraceptive 
ofrohet përmes DIU-së të cilën e ka të vendosur femra, atëherë rekomandohet që DIU-
ja të largohet gjatë ciklit të ardhshëm menstrual.

♦	Nëse femra është amenorreike ose ka gjakderdhje të parregullt, ajo mund të fillojë 
përdorimin e KIK sikurse dhe femrat tjera amenorreike.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon fillimi i përdorimit të KIK në ditë të ndryshme të ciklit menstrual në efikasitetin e 
kontraceptivëve? Kategoria e fakteve: I, e mirë, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Petta CA et al. Delayed first injection of the once-a-month injectable contraceptive 
containing 25 mg of medroxyprogesterone acetate and 5 mg E(2) cypionate: effects on 
ovarian function. Fertility and Sterility, 2001, 75:744-748.

2.  Petta CA et al. Delayed first injection of the once-a-month injectable contraceptive 
containing 25 mg medroxyprogesterone acetate and 5 mg estradiol-cypionate: effects on 
cervical mucus. Contraception, 2001, 64:363-368..

Literaturë tjetër me rëndësi

1.  Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-
1262.

2.  Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211-215.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë kemi vendosjen e sigurt të mbrojtjes përmes KIK?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe evaluimit 
të mukusit cervikal në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë përdorimit të 
KOK-ut?

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se injeksioni i KIK i dhënë brenda 7 ditëve 
të para të ciklit menstrual  paraqet rrezik të ulët të ovulimit dhe me këtë edhe të 
shtatzanisë.

Nevoja e mbrojtjes shtesë kontraceptive në mesin e atyre që kalojnë nga metoda 
tjetër hormonale varet nga metoda paraprake e përdorur.

Ekziston shqetësim mbi rrezikun nga shtatzania gjatë largimit të DIU-së në kohën e 
ciklit kur dhe ka pasur marrëdhënie të kryer. Prandaj, është dhënë rekomandimi që 
DIU-ja të lihet e vendosur deri në ciklin e ardhshëm menstrual.
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3. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e kontraceptivëve 
injektabël të kombinuar (KIK)?

 Shënim: Këto rekomandime janë bazuar në informatën mbi KIK që përmbajnë 
medroxyprogesterone acetat dhe estradiol cypionat (Cyclofem/Lunelle) si dhe për KIK me 
përmbajtje të norethisteron enantat dhe estradiol valerat (Mesigyna). 

Intervali i përsëritjes së injeksionit

♦ Siguroni përsëritjen e injeksioneve çdo 4 javë.

Injeksioni i parakohshëm

♦ Kur intervali i përsëritjes së injeksionit nuk mund të zbatohet, injeksioni përsëritës mund të 
ipet 7 ditë përpara por mund të shkakton çrregullime në gjakderdhje.

Injeksioni i vonshëm

♦ Kur intervali i përsëritjes së injeksionit nuk mund të zbatohet, injeksioni përsëritës mund të 
ipet deri 7 ditë më vonë dhe nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Nëse femrës i kanë kaluar më shumë se 7 ditë nga koha e injeksionit, ajo mund të marrë 
injeksionin përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë 
ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim. Ajo mund të dëshirojë të 
përdorë kontracepcionin emergjent nëse i përshtatet.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se rreziku nga ovulimi është minimal 
gjatë periudhës së hershme të muajit të dytë nga marrja e injeksionit të fundit.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Sa kohë pas injeksionit të fundit të KIK kthehet ovulimi dhe fertiliteti? 

Kategoria e fakteve: II-3, mesatare, indirekte

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Aedo AR et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic investigations with monthly 
injectable contraceptive preparations. Contraception, 1985, 31:453-469.

2.  Bahamondes L et al. Return to fertility after discontinuation of the once a month injectable 
contraceptive Cyclofem. Contraception, 1997, 55:307-310.

3.  Bassol S et al. A comparative study on the return to ovulation following chronic use of once-
a-month injectable contraceptives. Contraception, 1995, 51:307-311.

4.  Garza-Flores J. A multi-centered pharmacokinetic, pharmacodynamic study of once-
a-month injectable contraceptives. I. Different doses of HRP112 and of DepoProvera. 
Contraception, 1987, 36:441—457.



5. Rahimy MH, Ryan KK. Lunelle monthly contraceptive injection (medroxyprogesterone 
acetate and estradiol cypionate injectable suspension): assessment of return of ovulation 
after three monthly injections in surgically sterile women. Contraception, 1999, 60:189-200.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cila është koha maksimale mes injeksioneve e ruajtjes së efikasitetit të KIK?

Cilat janë strategjitë më efikase të këshillimit dhe komunikimit për arritjen e zbatimit 
adekuat të intervalit të injeksioneve të përsëritura të KIK?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe evaluimit të 
mukusit cervikal në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë përdorimit të KOK-ut?
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4. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e tabletave vetëm me 
progesteron (TVP)?

  Shënim: femra mund të furnizohet paraprakisht me TVP me udhëzimet adekuate mbi fillimin e 
përdorimit, nëse nga aspekti mjekësor nuk ka kufizime.

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP-ve brenda 5 ditë pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo 
duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive, për 2 ditët në vijim.

Tek amenorrea

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive 
për 2 ditët në vijim.

Pas lindjes (nënat që ushqejnë me gji)*

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 javë dhe më pak se 6 muaj pas lindjes dhe femra është 
amenorreike, ajo mund të fillojë përdorimin e TVP në çdo kohë. Nëse plotësisht ose 
kryesisht ushqen me gji, femra nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 javë pas lindjes dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, 
ajo mund të fillojë përdorimin e TVP, si edhe femrat tjera me cikël menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004. 

 Femrave që kanë më pak se 6 javë pas lindjes dhe që ushqejnë foshnjen primarisht me gji, zakonisht 
nuk u rekomandohet përdorimi i TVP-ve përveq nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në 
dispozicion apo nuk janë të pranueshme.

Pas lindjes (nënat që nuk ushqejnë me gji)*

♦ Nëse femra ka më pak se 21 ditë nga lindja, ajo mund të fillojë prëdorimin e TVP në çdo 
kohë. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.*

♦ Nëse femra ka 21 ditë e më tepër nga lindja dhe cikli menstrual nuk i është kthyer, ajo 
mund të fillojë përdorimin e TVP, përderisa është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Ajo 
duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 2 ditët në vijim. 

♦ Nëse cikli menstrual është kthyer, femra mund të fillojë me TVP sikurse dhe femrat tjera me 
cikël menstrual.

* Ka gjasa shumë të vogla që femra të ketë ovulim dhe si pasojë të jetë në rrezik nga shtatzania gjatë 
21 ditëve pas lindjes. Megjithate, për arsye programore, disa metoda kontraceptive mund të ofrohen 
në këtë periudhë. 

Pas abortit

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP-ve menjëherë pas abortit. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.



Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP-ve menjëherë, nëse përdorimi i metodës paraprake 
ka qenë i drejtë dhe i vazhdueshëm ose përderisa është mjaft e sigurt se nuk është 
shtatzënë. Nuk ka nevojë të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦ Nëse metoda paraprake ka qenë në formë të injeksioneve, femra mund të fillojë përdorimin 
e TVP-ve në kohën kur është dashur të mirret injeksioni i ardhshëm. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP-ve brenda 5 ditë pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Femra gjithashtu mund të fillojë përdorimin e TVP-ve menjëherë apo në çdo kohë përderisa 
është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi 
i menstruacionit, ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 2 
ditët në vijim. 

Kalimi nga DIU-ja (përfshirë këtu dhe DIU levonorgestrel-lirues)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e TVP brenda 5 dite pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. DIU-ja mund të largohet në këtë kohë.

♦ Femra mund të fillojë përdorimin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë.

◊ Nëse femra ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe kanë 
kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit, rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë 
ciklit të ardhshëm menstrual.

◊ Nëse femra nuk ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe 
kanë kaluar më tepër se 5 ditë nga fillimi i ciklit, ajo duhet të abstenojë ose të përdorë 
mbrojtje shtesë kontraceptive në 2 ditët në vijim. Nëse mbrojtja shtesë kontraceptive 
ofrohet përmes DIU-së të cilën e ka të vendosur femra, atëherë rekomandohet që DIU-
ja të largohet gjatë ciklit të ardhshëm menstrual.

♦ Nëse femra është amenorreike ose ka gjakderdhje të parregullt, ajo mund të fillojë 
përdorimin e TVP sikurse këshillohen femrat tjera amenorreike.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se rreziku i ovulimit me përdorimin e TVP-ve 
gjatë 5 ditëve të para të menstruacionit të jetë shumë i ulët. Është se me fillimin e 
TVP-ve pas ditës së 5-të, bie besueshmëria për ndërprerjen e ovulimit.. Përdorimi 48 
orësh i TVP-ve ishte i domosdoshëm për ndërprerjen e sigurt të ovulimit.

Nevoja e mbrojtjes shtesë kontraceptive në mesin e përdoruesve që kalojnë nga 
metoda tjetër hormonale në metodën tjetër, varet nga metoda paraprake.

Ekziston shqetësimi mbi rrezikun nga shtatzania gjatë largimit të DIU-së në kohën e 
ciklit kur dhe ka pasur marrëdhënie të kryer. Prandaj, është dhënë rekomandimi që 
DIU-ja të lihet e vendosur deri në ciklin e ardhshëm menstrual.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon fillimi i përdorimit të TVP në ditë të ndryshme të ciklit menstrual në efikasitetin e 
kontraceptivëve?

Literatura nga rishikimi sistematik

Asnjë studim nuk është identifikuar.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. 
Contraception, 1994, 50(6 Suppl. 1):S1-195.

2.  Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259-
1262.

3.  Wilcox et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark 
rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 63:211-215, 
63:211–215.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë kemi vendosjen e sigurt të mbrojtjes përmes TVP?

A ndikon fillimi i përdorimit të çdo pakoje të TVP në një ditë specifike të javës në 
përdorimin e qëndrueshëm, të drejtë dhe të vazhdueshëm të kontraceptivëve?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe evaluimit të 
mukusit cervikal në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë përdorimit të TVP-ve?
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5. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e kontraceptivëve 
injektabël me progesteron – depot medroxyprogesteron acetate 
(DMPA) ose norethisteron enantat (NET-EN)?

 Shënim: 

 Këto rekomandime janë bazuar në informatën mbi kontraceptivët injektab [l që përmbajnë DMPA 
dhe NET-EN. 

 Nëse femrës nuk i sigurohet injeksioni në kohën e konsultimit, mund të bëhet marrëveshja lidhur 
me kohën kur mund të kryhet shërbimi dhe të mirret injeksioni.

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë me progesteron brenda 7 ditëve të para të ciklit 
menstrual. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. 

♦ Femra mundet gjithashtu të marrë injeksionin e parë në çdo kohë, përderisa është mjaft 
e sigurt se nuk është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, ajo 
duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Tek amenorrea

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive 
për 7 ditët në vijim.

Pas lindjes (nënat që ushqejnë me gji)*

♦ Nëse kanë kaluar mbi 6 javë dhe më pak se 6 muaj pas lindjes dhe femra është 
amenorreike, ajo mund të marrë injeksionin e parë në çdo kohë. Nëse ajo primarisht apo 
kryesisht ushqen në gji, nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. 

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 muaj pas lindjes dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, 
ajo mund të marrë injeksionin e parë si edhe femrat tjera me cikël menstrual. 

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004. 

 Femrave që kanë më pak se 6 javë pas lindjes dhe që ushqejnë foshnjen primarisht me gji, zakonisht 
nuk u rekomandohet përdorimi i KIP përveq nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në 
dispozicion apo nuk janë të pranueshme.

Pas lindjes (nënat që nuk ushqejnë me gji)

♦ Nëse femra ka më pak se 21 ditë pas lindjes, ajo mund të marrë injeksionin e parë në çdo 
kohë. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.*

♦ Nëse cikli menstrual nuk është kthyer pas 21 dite e më shumë nga lindja, femra mund 
të marrë injeksionin e parë menjëherë, përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk është 
shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive, për 7 ditët 
në vijim.

♦ Nëse cikli menstrual është kthyer, femra mund të fillojë me injeksionet sikurse dhe femrat 
tjera me cikël menstrual.

* Ka gjasa shumë të vogla që femra të ketë ovulim dhe si pasojë të jetë në rrezik nga shtatzania gjatë 
21 ditëve pas lindjes. Megjithatë, për arsye programore, disa metoda kontraceptive mund të ofrohen 
në këtë periudhë.



Pas abortit

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë menjëherë pas abortit. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të marrë menjëherë injeksionin e parë, nëse përdorimi i metodës tjetër 
hormonale ka qenë i drejtë dhe i vazhdueshëm ose kur është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦ Nëse metoda paraprake ka qenë në formë të injeksioneve, femra duhet të marrë injeksionin 
vetëm me progesteron në kohën kur është dashur të merret injeksioni i ardhshëm. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të fillojë përdorimin e injeksioneve në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt 
se ajo nuk është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

◊ Nëse nuk kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo nuk ka nevojë 
për mbrojtje shtesë kontraceptive.

◊ Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo duhet të abstenojë 
ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Kalimi nga DIU-ja (përfshirë këtu dhe DIU levonorgestrel-lirues)

♦ Femra mund të marrë injeksionin e parë brenda 7 ditëve pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. DIU-ja mund të largohet në këtë kohë.

♦ Femra mund të fillojë përdorimin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë.

◊ Nëse femra ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe kanë 
kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë 
ciklit të ardhshëm menstrual.

◊ Nëse femra nuk ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe 
kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, ajo duhet të abstenojë ose të përdorë 
mbrojtje shtesë kontraceptive në 7 ditët në vijim. Nëse mbrojtja shtesë kontraceptive 
ofrohet përmes DIU-së të cilën e ka të vendosur femra, atëherë rekomandohet që DIU-
ja të largohet gjatë ciklit të ardhshëm menstrual.

♦ Nëse femra është amenorreike ose ka gjakderdhje të parregullt, ajo mund të fillojë 
përdorimin e injeksioneve sikurse dhe femrat tjera amenorreike.



Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se injeksioni i dhënë brenda 7 ditëve të 
para të ciklit menstrual paraqet rrezik të ulët të ovulimit dhe si pasojë edhe të 
shtatzanisë.

Nevoja e mbrojtjes shtesë kontraceptive në mesin e atyre që kalojnë nga 
metoda tjetër hormonale varet nga metoda paraprake e përdorur.

Ekziston shqetësim mbi rrezikun nga shtatzania gjatë largimit të DIU-së në 
kohën e ciklit kur dhe ka pasur marrëdhënie të kryer. Prandaj, është dhënë 
rekomandimi që DIU-ja të lihet e vendosur deri në ciklin e ardhshëm menstrual.

Përderisa përdorimi 48-orësh i TVP-ve është konsideruar i domosdoshëm për 
efektin kontraceptiv në mukusin cervikal, koha e nevojshme për arritjen e një 
efekti të tillë përmes KIP ishte e papërcaktuar. 

Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon fillimi i përdorimit të KIP në ditë të ndryshme të ciklit menstrual në efikasitetin e 
kontraceptivëve? Kategoria e fakteve: II-1, e mirë, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Petta CA et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Depo-Provera users: Part I. 
Changes in cervical mucus. Fertility and Sterility, 1998, 69:252–257.

2. Petta CA et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Depo-Provera users. II. 
Effects on ovarian function. Fertility and Sterility, 1998, 70:817–820.

3. Siriwongse T et al. Effect of depo-medroxyprogesterone acetate on serum progesterone 
levels when administered on various cycle days. Contraception, 
1982, 26:487–493.

Literaturë tjetër me rëndësi

1.  Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259–
1262.

2.  Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211–215.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë kemi vendosjen e sigurt të mbrojtjes përmes injeksioneve të 
DMPA ose NET-EN?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe 
evaluimit të mukusit cervikal në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë 
përdorimit të KIP-ve?
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6. Kur mundet femra të përsërisë përdorimin e injeksioneve  
vetëm me progesterone – depo medroxyprogesteron acetat  
ose norethisteron enantat?

Intervali i përsëritjes së injeksionit

♦ Siguroni injeksionet përsëritëse të DMPA-së çdo 3 muaj.

♦ Siguroni injeksionet përsëritëse të NET-EN çdo 2 muaj.

Injeksioni i parakohshëm

♦ Injeksioni përsëritës mund të ipet deri 2 javë më herët.

Injeksioni i vonshëm

♦ Injeksioni përsëritës DMPA dhe NET-EN mund të ipet deri 2 javë më vonë pa pasur nevojë 
për mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Nëse femrës i kanë kaluar më shumë se 2 javë nga koha e injeksionit përsëritës të DMPA 
dhe NET-EN, ajo mund të marrë injeksionin përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk është 
shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët 
në vijim. Ajo mund të dëshirojë të përdorë kontracepcionin emergjent nëse i përshtatet.

Kalimi mes injeksioneve DMPA dhe NET-EN

♦ Këmbimi i përdorimit mes injeksioneve DMPA dhe NET-EN nuk rekomandohet.

♦ Nëse është i domosdoshëm këmbimi i metodave, kjo duhet bërë në kohën kur është 
dashur të mirret injeksioni i ardhshëm.

Përdorimi i përsëritur i KIP-ve në rastet kur nuk dihet lloji dhe/ose koha e marrjes së 
injeksionit paraprak

♦ Këmbimi i përdorimit mes injeksioneve DMPA dhe NET-EN nuk rekomandohet.

♦ Nëse është i domosdoshëm këmbimi i metodave, kjo duhet bërë në kohën kur është 
dashur të mirret injeksioni i ardhshëm.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se gjatë periudhës 2-javore nga koha kur 
duhet të mirret injeksioni përsëritës, rreziku nga ovulimi është minimal (3 muaj 
për DMPA dhe 2 muaj për NET-EN).

Mekanizmi i veprimit, kriteret e pranueshme mjekësore dhe efektet anësore të 
DMPA-së dhe NET-EN janë të ngjashme. Prandaj ndërprerja e përdorimit të njërit 
lloj dhe fillimi i përdorimit të llojit tjetër është i sigurt.

Përderisa përdorimi 48-orësh i TVP-ve ësht konsideruar i domosdoshëm për 
efektin kontraceptiv në mukusin cervikal, koha e nevojshme për arritjen e një 
efekti të tillë përmes KIP ishte e papërcaktuar. 



Pyetje nga rishikimi sistematik

Sa kohë pas injeksionit të fundit të KIP-ve kthehet ovulimi dhe fertiliteti? 
Kategoria e fakteve: II-3, mesatare, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Anonymous. ICMR (Indian Council of Medical Research) Task Force on Hormonal 
Contraception. Return of fertility following discontinuation of an injectable contraceptive—
norethisterone oenanthate (NET-EN) 200 mg dose. Contraception, 1986, 34:573–582.

2. Bassol S et al. Ovarian function following a single administration of depo-medroxy 
progesterone acetate (DMPA) at different doses. Fertility and Sterility, 1984, 
42:216–222.

3. Fotherby K et al. A preliminary pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of depot-
medroxyprogesterone acetate and norethisterone oenanthate. 
Fertility and Sterility, 1980, 34:131–139.

4. Garza-Flores J et al. Return to ovulation following the use of long-acting injectable 
contraceptives: a comparative study. Contraception, 1985, 31:361–366.

5. Lan PT et al. Return of ovulation following a single injection of depo-medroxyprogesterone 
acetate: a pharmacokinetic and pharmacodynamic study. Contraception, 1984, 29:1–18.

6. Ortiz A et al. Serum medroxyprogesterone acetate (MPA) concentrations and ovarian 
function following intramuscular injection of Depo-MPA. Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism, 1977, 44:32–38.

7. Pardthaisong T. Return of fertility after the use of the injectable contraceptive Depo-
Provera: updated data analysis. Journal of Biosocial Science, 1984, 16:23–34.

8. Saxena BN et al. Return of ovulation after the cessation of depot-medroxy progesterone 
acetate treatment in Thai women. Journal of the Medical Association of Thailand, 1980, 
63:66–69.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Sa është i shpeshtë këmbimi i përdorimit të DMPA dhe NET-EN dhe pse ndodh 
kjo?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe 
evaluimit të mukusit cervikal në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë 
përdorimit të KIP-ve?

Cila është koha maksimale mes injeksioneve e ruajtjes së efikasitetit të KIP-ve?

Cilat janë strategjitë më efikase të këshillimit dhe komunikimit për arritjen e 
zbatimit adekuat të intervalit përsëritjes së injeksioneve të IVP?
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7. Kur mundet femra të fillojë përdorimin e implanteve?
 Shënim: 
 Këto rekomandime janë bazuar në informatën nga dhe lidhur me implantet e aprovuara me 

levonorgestrel (Norplant dhe Jadelle). Ende nuk dihet niveli i aplikimit të së njëjtës për implantet 
me etonorgestrel. Në produktin Implanon si implant me etonogestrel konstatohet se implanti duhet 
vendosur mes ditës 1-5 por më së voni në ditën e 5-të të ciklit natyral menstrual të femrës.

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të vendosë implantin brenda 7 ditësh pas fillimit të menstruacionit. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Femra mundet gjithashtu të vendosë implantin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt 
se nuk është shtatzënë. Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i menstruacionit, ajo 
duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë contraceptive për 7 ditët në vijim.

Tek amenorrea

♦ Femra mundet të vendosë implantin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se nuk 
është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 
ditët në vijim.

Pas lindjes (nënat që ushqejnë me gji)*

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 javë dhe më pak se 6 muaj pas lindjes dhe femra është 
amenorreike, ajo mund të vendosë implantin në çdo kohë. Nëse femra primarisht ose 
kryesisht ushqen foshnjen me gji, nuk i nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 6 javë pas lindjes dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, 
ajo mund të vendosë implantin si edhe femrat tjera me cikël menstrual. 

*  Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”botimi i 
tretë, 2004. 

 Femrave që kanë më pak se 6 javë pas lindjes dhe që ushqejnë foshnjen primarisht me gji, nuk u 
rekomandohet zakonisht përdorimi i implanteve vetëm me progesteron, përveç nëse metodat tjera më 
të përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk janë të pranueshme.

Pas lindjes (nënat që nuk ushqejnë me gji)

♦ Nëse kanë kaluar më pak se 21 ditë nga lindja, femra mund të vendosë implantin në çdo 
kohë. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.*

♦ Nëse kanë kaluar më tepër se 21 ditë nga lindja dhe cikli menstrual nuk i është kthyer, 
femra mund të vendosë implantin në çdo kohë, përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive, për 7 
ditët në vijim. 

♦ Nëse cikli menstrual është kthyer, femra mund të vendosë implantin sikurse dhe femrat 
tjera me cikël menstrual.

* Ka gjasa shumë të vogla që femra të ketë ovulim dhe si pasojë të jetë në rrezik nga shtatzania gjatë 
21 ditëve pas lindjes. Megjithate, për arsye programore, disa metoda kontraceptive mund të ofrohen 
në këtë periudhë.

*  



Pas abortit

♦ Femra mund të vendosë implantin menjëherë pas abortit. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë 
kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të vendosë implantin menjëherë nëse përdorimi i metodës paraprake 
hormonale ka qenë i drejtë dhe i vazhdueshëm ose përderisa është mjaft e sigurt se ajo 
nuk është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

♦ Nëse metoda e përdorur në të kaluarën ka qenë në formë të injeksioneve, femra duhet të 
vendosë implantin në kohën kur është dashur të merret injeksioni i ardhshëm. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

Kalimi nga një metodë tjetër johormonale (përveç DIU-së)

♦ Femra mund të vendosë implantin menjëherë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë. Nuk është e nevojshme të pritet cikli i ardhshëm menstrual.

◊ Nëse nuk kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo nuk ka nevojë 
për mbrojtje shtesë kontraceptive.

◊ Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo duhet të abstenojë 
ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Kalimi nga DIU-ja (përfshirë këtu dhe DIU levonorgestrel-lirues)

♦ Femra mund të vendosë implantin brenda 7 ditëve pas fillimit të ciklit menstrual. Nuk 
nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. DIU-ja mund të largohet në këtë kohë.

♦ Femra mund të vendosë implantin në çdo kohë përderisa është mjaft e sigurt se ajo nuk 
është shtatzënë.

◊ Nëse femra ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe kanë 
kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, rekomandohet që DIU-ja të largohet gjatë 
ciklit të ardhshëm menstrual.

◊ Nëse femra nuk ka qenë seksualisht aktive gjatë ciklit të tanishëm menstrual dhe 
kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit, ajo duhet të abstenojë ose të përdorë 
mbrojtje shtesë kontraceptive në 7 ditët në vijim. Nëse mbrojtja shtesë kontraceptive 
ofrohet përmes DIU-së të cilën e ka të vendosur femra, atëherë rekomandohet që DIU-
ja të largohet gjatë ciklit të ardhshëm menstrual.

♦ Nëse femra është amenorreike ose ka gjakderdhje të parregullt, ajo mund të vendosë 
implantin sikurse dhe femrat tjera amenorreike.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon fillimi i përdorimit të implanteve në ditë të ndryshme të ciklit menstrual në efikasitetin e 
kontraceptivëve? 
Kategoria e fakteve: II-3, e mirë, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Brache V et al. Effect of preovulatory insertion of Norplant implants over luteinizing 
hormone secretion and follicular development. Fertility and Sterility, 1996, 
65:1110–1114.

2. Brache V et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Norplant implant users. II. 
Effect on the ovarian function in the first cycle of use. Contraception, 1999, 
59:245–251.

3. Dunson TR et al. Timing of onset of contraceptive effectiveness in Norplant implant users. 
Part I. Changes in cervical mucus. Fertility and Sterility, 1998, 69:258–266.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 
2000, 321:1259–1262.

2.  Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 
2001, 63:211–215.

 

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se implanti i vendosur brenda 7 ditëve të 
para të ciklit menstrual paraqet rrezik të ulët të ovulimit dhe si pasojë edhe të 
shtatzanisë.

Nevoja e mbrojtjes shtesë kontraceptive në mesin e atyre që kalojnë nga metoda 
tjetër hormonale varet nga metoda paraprake e përdorur.

Ekziston shqetësim mbi rrezikun nga shtatzania gjatë largimit të DIU-së në kohën e 
ciklit kur dhe ka pasur marrëdhënie të kryer. Prandaj, është dhënë rekomandimi që 
DIU-ja të lihet e vendosur deri në ciklin e ardhshëm menstrual.

Përderisa përdorimi 48-orësh i TVP-ve ësht konsideruar i domosdoshëm për efektin 
kontraceptiv në mukusin cervikal, koha e nevojshme për arritjen e një efekti të tillë 
përmes implanteve me levonorgestrel ishte e papërcaktuar. 



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Sa ditë pas fillimit të menstruacionit mund të vendosen implantet me 
etonogestrel dhe të kemi efikasitet gjatë atij cikli menstrual?

Për sa kohë kemi vendosjen e sigurt të mbrojtjes përmes implanteve me 
etonogestrel?

Për sa kohë kemi kthimin e fertilitetit pasi të jenë larguar implantet me 
etonogestrel?
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8. Për sa kohë mund të lihen të vendosura implantet me 
levonorgestrel? 

 Shënim: 

 Këto rekomandime janë bazuar në informatën nga dhe lidhur me implantet e aprovuara me 
levonorgestrel (Norplant dhe Jadelle). Në produktin Implanon si implant me etonogestrel 
konstatohet se implanti mund të lihet në vend deri 3 vite pas insertimit.

Norplant

Tek femrat me peshë më të ulët se 70 kg

♦ Tek femrat me peshë më të ulët se 70 kg në kohën e vendosjes dhe që mbajnë vazhdimisht 
këtë peshë, mund të lënë të vendosur implantet deri 7 vite të plota.

♦  Femrën duhet këshilluar se rritja e peshës (> 70kg) mund të rezulton në efikasitet më të 
ulët të Norplantit pas vitit të 4-5të të përdorimit (varësisht nga pesha e fituar).

За жена со тежина од 70 до 79 kg

♦ Tek femrat me peshë 70-79 kg në kohën e vendosjes, duhet këshilluar lidhur me efikasitetin 
e zvogëluar të implanteve pas viti të 5-të të përdorimit nëse vazhdojnë të mbajnë këtë 
peshë.

♦ Ajo duhet kthyer për vizitë përcjellëse në fund të vitit të 4rt të përdorimit.

◊ Nëse femra peshon ende 70-79kg, ajo dhe ofruesi i shërbimit duhet të vendosin nëse 
duan t’i lënë të vendosura implantet deri 7 vite të plota.

◊ Nëse femra peshon 80 e më shumë kg në vizitën përcjellëse, ajo duhet të mendojë 
seriozisht për heqjen e implanteve pas 4 viteve të përdorimit për shkak të efektit të 
zvogëluar të tyre.

 Tek femrat me peshë 80 kg e më tepër

♦ Femra duhet kthyer për vizitë përcjellëse në fund të vitit të 4rt të përdorimit.  Nëse femra 
peshon 80 e më shumë kg, ajo duhet të mendojë seriozisht për heqjen e implanteve pas 4 
viteve të përdorimit për shkak të efektit të zvogëluar të tyre.

Jadelle
 Femra mund të lërë të vendosura implantet deri 5 vite të plotë përveq nëse peshon 80 kg 

e më tepër. Nëse femra peshon 80 kg e më shumë, ajo duhet të mendojë seriozisht për 
heqjen e implanteve pas 4 vite të plota të përdorimit për shkak të efektit të zvogëluar të 
tyre.



Komente

Grupi Punues i ekspertëve  shqyrtoi literaturën e botuar se shtatzania në mesin 
e grave përdoruese të Norplant është e rrallë gjatë vitit të 7-të të përdorimit  tek 
femrat me peshë më të ulët se 70 kg në kohën e vendosjes dhe gjatë vitit të 
4-rt të përdorimit tek femrat me peshë 70 kg e më tepër. Efikasiteti kontraceptiv 
zvogëlohet pas vitit të 4-rt të përdorimit tek femrat me peshë 70 kg e më tepër 
në kohën e vendosjes, dhe zvogëlohet dukshëm tek femrat me peshë 80 kg e 
më tepër në kohën e vendosjes. Grupi Punues i ekspertëve  gjithashtu shqyrtoi 
të dhëna të papublikuara  që sugjerojnë se femrat me peshë 70-79 kg kanë 
rrezik të shtuar nga shtatzania pas vitit të 5-të të përdorimit, ndërsa femrat me 
peshë aktuale 80 kg e më tepër, kanë 6% rrezik nga shtatzania në vitin e 5-të 
të përdorimit. Bazuar në këto të dhëna, femrat me peshë 70-79 kg gjatë vitit të 
5-të të përdorimit duhet të jenë të vetëdijshme lidhur me efikasitetin e zvogëluar 
të implanteve nëse zgjedhin vazhdimin e përdorimit të tyre për vitin e 6të dhe 
të 7-të. Femrat me peshë 80kg e më shumë duhet këshilluar bindshëm rreth 
largimit të implanteve pas 4 viteve të përdorimit. Përqindja e shtatzanisë në të 
dhënat më të reja të publikuara në vitin e 6-të dhe të 7-të të përdorimit nuk janë 
më të larta se vlerat për metodat tjera kontraceptive. Femrat që përdorin Norplant 
ose Jadelle kanë rrezik më të ulët nga shtatzania ektopike sesa femrat që nuk 
përdorin kontracepcion. Megjithate, rastet e shtatzanisë edhepse të rralla kanë 
mundësi më të lartë të jenë në formë të shtatzanisë ektopike.

Tek femrat me peshë 70-79 kg mund të largohet Norplanti në çdo kohë pa 
i mbushur 7 vite, nëse ajo ka shqetësime lidhur me efikasitetin e zvogëluar 
pas vitit të 5-të të përdorimit. Në këtë moment, femrës sipas dëshire mund t’i 
vendoset seti i ri i implanteve. Ajo si dhe femrat tjera përdoruese të implanteve 
mund të largojë implantin-et në çfarëdo kohe për çfarëdo arsye.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A mund të lihen të vendosura implantet me levonorgestrel për më tepër se 5 vite? 
Kategoria e fakteve: II-1, e mirë, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Gu S et al. Effectiveness of Norplant implants through seven years: a large-scale study in 
China. Contraception, 1995, 52:99–103.

2. Nour El-Dine NM et al. Extension of use of the contraceptive implants, Norplant and 
levonorgestrel rods to seven years. Egyptian Society of Obstetrics and Gynecology, 2000, 
26:377–393.

3. Sivin I et al. Prolonged effectiveness of Norplant® capsule implants: a 7-year study. 
Contraception, 2000, 61:187–194.

4. Sivin I et al. Levonorgestrel concentrations during 7 years of continuous use of Jadelle 
contraceptive implants. Contraception, 2001, 64:43–49.

5. Wan LS, Stiber A, Lam L. The levonorgestrel two-rod implant for long-acting contraception: 
10 years of clinical experience. Obstetrics and Gynecology, 2003, 
102:24–26.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë ndikimet e moshës dhe obezitetit në efikasitetin e Norplantit gjatë vitit 
të 5të, 6të dhe të 7të të përdorimit?
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9. Kur mundet femra të vendosë DIU me bakër?

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të vendosë DIU me bakër në çdo kohë brenda 12 ditëve të para të ciklit 
menstrual e sipas dëshirës së saj jo vetëm gjatë ciklit menstrual. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

♦ Femra gjithashtu mund të vendosë DIU me bakër në çdo kohë gjatë ciklit menstrual 
sipas dëshirës së saj përderisa është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

Tek amenorrea (jo pas lindjes)

♦ Femra mund të vendosë DIU me bakër në çdo kohe, nëse mund të përcaktohet se ajo nuk 
është shtatzënë. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive.

Pas lindjes dhe tek nënat që ushqejnë me gji (përfshirë dhe ato me prerje cezareane)*

♦ Nëse kanë kaluar më pak se 48 orë pas lindjes, femrës në përgjithësi mund t’i vendoset 
DIU-ja me bakër.

♦ Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femra është amenoreike, mund t’i vendoset DIU-
ja me bakër, përderisa është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

♦ Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, mund t’i 
vendoset DIU-ja me bakër sikurse vlen për femrat tjera me cikël menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”, botimi i 
tretë, 2004. 

 Femrave me sepsë puerperale nuk guxon t’u vendoset DIU-ja me bakër. Zakonisht nuk 
rekomandohet vendosja e DIU me bakër tek femrat që kanë 48 orë e deri më pak se 4 javë pas 
lindjes, përveç nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk janë të 
pranueshme.

Pas lindjes dhe tek nënat që nuk ushqejnë me gji (përfshirë dhe ato me prerje 
cezareane)*

♦ Nëse kanë kaluar më pak se 48 orë pas lindjes, femrës në përgjithësi mund t’i vendoset 
DIU-ja me bakër.

♦ Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femra është amenoreike, mund t’i vendoset DIU-
ja me bakër, nëse mund të përcaktohet se ajo nuk është shtatzënë. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

♦ Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, mund t’i 
vendoset DIU-ja me bakër sikurse vlen për femrat tjera me cikël menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”, 
botimi i tretë 2004. 

 Femrave me sepsë puerperale nuk guxon t’u vendoset DIU-ja me bakër. Zakonisht nuk 
rekomandohet vendosja e DIU me bakër tek femrat që kanë 48 orë e deri më pak se 4 javë pas 
lindjes, përveç nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk janë të 
pranueshme.

Pas abortit*

♦ Nëse femra ka abort në tre-mujorin e parë, mund të vendosë DIU me bakër menjëherë pas 
abortit.



♦  Nëse femra ka abort në tre-mujorin e dytë, në përgjithësi mund të vendosë DIU me bakër 
menjëherë pas abortit.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”, 
botimi i tretë, 2004. 

 Nuk guxon të vendoset DIU-ja me bakër, menjëherë pas abortit septik. 

Kalimi nga një metodë tjetër

♦ Femra mund të vendosë DIU me bakër menjëherë, përderisa është mjaft e sigurt se nuk 
është shtatzënë. Nuk ka nevojë të pritet cikli i ardhshëm menstrual. Nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

Kontracepcioni emergjent*

♦ Femrës mund t’i vendoset DIU me bakër si formë e kontracepcionit emergjent brenda 5 
ditëve pas marrëdhënies së pambrojtur.

♦ Nëse mund të përcaktohet koha e ovulimit, gjithashtu mund të bëhet vendosja e DIU-së me 
bakër pas 5 ditësh nga marrëdhënia e pambrojtur, përderisa vendosja nuk ndodh më tepër 
se 5 ditë pas ovulimit.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”, 
botimi i tretë, 2004. 

 Femrave mund tu vendoset DIU me bakër si kontracepcion emergjent nëse nga aspekti mjekësor nuk 
ka kufizime.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve përcaktoi ekzistimin e një rreziku të vogël të 
pranueshëm të ovulimit deri në ditën e 7-të të ciklit menstrual. Kjo bashkë 
me faktin mbi efektin kontraceptiv emergjent 5-ditor të DIU-së me bakër, bëri 
Grupin Punues ekspert të konkludojë se mundësia e shtatzanisë ekzistuese 
është e ulët para ditës së 12 të ciklit menstrual.

Rekomandimi i Grupit Punues i Ekspertëve për vendosjen e DIU-së me bakër 
nuk vlen për DIU-LNG, sepse efekti kontraceptiv emergjent i DIU-së me 
bakër nuk mund të supozohet se është adekuat. Prandaj, nuk rekomandohet 
përdorimi i DIU-LNG si kontraceptiv emergjent. Gjithashtu, ekziston mundësia 
teorike e rrezikut suplementar për fetusin në rast shtatzanie për shkak të 
ekspozimit hormonal të fetusit. Megjithate, nuk dihet nëse ekspozimi i tillë 
shton rrezikun për abnormalitete fetale.

Sikurse është cekur në “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve”, nuk indikohet përdorimi i DIU-së gjatë shtatzanisë si dhe 
nuk duhet të përdoret për shkak të rrezikut nga infeksioni serioz i pelvikut dhe 
abortit septik spontan. Grupi Punues i ekspertëve miratoi 6 kriteret në pyetjen 
33 (“Si mund të jetë punëtori shëndetësor plotësisht i sigurt se femra nuk është 
shtatzënë”), si ndihmesë për punëtorin shëndetësor drejt përcaktimit të faktit 
nëse femrat pas lindjes dhe të cilat ushqejnë me gji mund të jenë shtatzënë. 
Megjithate, këto kritere nuk janë të mjaftueshme për përcaktimin e këtij fakti tek 
femrat pas lindjes dhe të cilat nuk ushqejnë me gji ose tek femrat me amenore 
(jo amenore e paslindjes). Në këto rrethana, duhen futur në përdorim mjete 
tjera dhe kështu të përcaktohet nëse femra është shtatzënë. 



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon vendosja e DIU-së në ditë të ndryshme të ciklit menstrual, në sigurinë, efikasitetin dhe 
kompliansën e kontraceptivit. Kategoria e fakteve: II-3, mesatare, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Goldstuck ND. Pain response following insertion of a Gravigard (Copper-7) intrauterine 
contraceptive device in nulliparous women. International Journal of Fertility, 1981, 
26:53–56.

2. Goldstuck ND, Matthews ML. A comparison of the actual and expected pain response 
following insertion of an intrauterine contraceptive device. Clinical Reproduction and 
Fertility, 1985, 3:65–71.

3. White MK et al. Intrauterine device termination rates and the menstrual cycle day of 
insertion. Obstetrics and Gynecology, 1980, 55:220–224.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259–
1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211–215.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë mund të vendoset mbrojtja për mes DIU-së me bakër?
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10. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e 
vendosjes së DIU-së me bakër

Vendosja rutinore e DIU-së me bakër

♦ Në përgjithësi, nuk preferohet dhënia profilaktike e antibiotikëve kur vendoset DIU me 
bakër. Në vendet me prevalencë të lartë si dhe programe të depistimit të kufizuara 
për infeksionet cervikale me gonokok dhe klamidia si dhe infeksioneve seksualisht të 
transmetueshme (IST), një profilaksë e tillë mund të merret në konsiderim.

♦ Këshilloje përdoruesen e DIU me bakër lidhur me simptomet e sëmundjes inflamatore të 
pelvikut (SIP), posaçërisht gjatë tremujorit të parë. 

Komente

Grupi punues i ekspertëve ka përcaktuar se dhënia profilaktike e antibiotikëve për 
vendosje të DIU-së me bakër ofron pak ose aspak dobi për femrat me rrezik të 
ulët për IST.

Ky rekomandim aplikohet tek femrat e shëndosha; femrat me gjendje 
shëndetësore (p.sh.çrregullimet e valvulave të zemrës) që kërkojnë profilaksë 
me antibiotikë për procedura invazive, poashtu mund tu nevojitet profilaksa me 
antibiotikë edhe për vendosjen e DIU-së me bakër.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A e zvogëlon rrezikun dhënia profilaktike e antibiotikëve nga infeksioni gjatë vendosjes së DIU-
së?  Kategoria e fakteve: I, e mirë, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Grimes DA, Schulz KF. Prophylactic antibiotics for intrauterine device insertion: 
a meta-analysis of the randomized controlled trials. Contraception, 1999, 60:57–63.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ka dobi dhënia profilaktike e antibiotikëve gjatë vendosjes së DIU-së me bakër 
në parandalimin e SIP-së në vendet me prevalence të lartë të IST-ve? 
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11. Kur mundet femra të vendosë DIU-levonorgestrel lirues (DIU-LNG)? 

 Gjatë ciklit menstrual

♦ Femra mund të vendosë DIU levonorgestrel lirues në cdo kohë brenda 7 ditëve të para 
të ciklit menstrual e sipas dëshirës së saj jo vetëm gjatë ciklit menstrual. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦ Femra gjithashtu mund të vendosë DIU levonorgestrel lirues në çdo kohë gjatë ciklit 
menstrual sipas dëshirës së saj përderisa është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. 
Nëse kanë kaluar më tepër se 7 ditë pas fillimit të menstruacionit, ajo duhet të abstenojë 
ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Tek amenorrea (jo pas lindjes)

♦ Femra mund të vendosë DIU levonorgestrel lirues në çdo kohe, nëse mund të përcaktohet 
se ajo nuk është shtatzënë. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë 
kontraceptive për 7 ditët në vijim.

Pas lindjes, nëse mëkon (përfshirë edhe lindjen me operim cezarian)*

♦ Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femra është amenoreike, mund t’i vendoset DIU 
levonorgestrel lirues, përderisa është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Nuk nevojitet 
mbrojtje shtesë kontraceptive.

♦  Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, mund t’i 
vendoset DIU-LNG sikurse vlen për femrat tjera me cikël menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve”botimi i tretë, 2004.

  Femrave me sepsë puerperale nuk guxon t’u vendoset DIU-LNG. Zakonisht nuk rekomandohet 
vendosja e DIU-LNG tek femrat që kanë më pak se 48 orë pas lindjes si dhe 48 orë e deri më pak se 
4 javë pas lindjes, përveq nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk 
janë të pranueshme.

Pas lindjes, nëse nuk mëkon (përfshirë edhe lindjen me operim cezarian)*

♦  Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femra është amenoreike, mund t’i vendoset DIU-
LNG, nëse mund të përcaktohet se ajo nuk është shtatzënë. Nuk nevojitet mbrojtje shtesë 
kontraceptive.

♦  Nëse kanë kaluar 4 javë e më tepër dhe femrës i është kthyer cikli menstrual, mund t’i 
vendoset DIU-LNG, sikurse vlen për femrat me cikël menstrual.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve”botimi i tretë, 2004. 

 Femrave me sepsë puerperale nuk guxon t’u vendoset DIU-LNG. Zakonisht nuk rekomandohet 
vendosja e DIU-LNG tek femrat që kanë më pak se 48 orë si dhe 48 orë e deri më pak se 4 javë 
pas lindjes, përveq nëse metodat tjera më të përshtatshme nuk janë në dispozicion apo nuk janë të 
pranueshme.



Pas abortit*

♦  Nëse gruaja ka abort në tre-mujorin e parë, mund të vendosë DIU-LNG menjëherë pas 
abortit.

♦ Nëse gruaja ka abort në tre-mujorin e dytë, në përgjithësi mund të vendosë DIU-LNG 
menjëherë pas abortit.

* Të dhëna shtesë nga “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e kontraceptivëve”, botimi 
i tretë, 2004. 

 Nuk guxon të vendoset DIU-LNG menjëherë pas abortit septik. 

Kalimi nga një metodë tjetër

♦ Femra me cikël menstrual mund të vendosë DIU-LNG menjëherë, përderisa është mjaft e 
sigurt se nuk është shtatzënë. Nëse femra është amenorreike, mund të vendosë DIU-LNG 
menjëherë, nëse mund të përcaktohet se ajo nuk është shtatzënë. Nuk ka nevojë të pritet 
për ciklin e saj të ardhshëm menstrual. 

◊ Nëse femra nuk ka më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, nuk nevojitet mbrojtje 
shtesë kontraceptive.

◊ Nëse femrës i kanë kaluar më tepër se 7 ditë nga fillimi i ciklit menstrual, ajo duhet të 
abstenojë ose të përdorë mbrojtje shtesë kontraceptive për 7 ditë në vijim.

◊ Nëse metoda paraprakisht e përdorur ka qenë në formë të injeksionit, femra duhet të 
vendosë DIU-LNG në kohën kur është dashur të mirret injeksioni i ardhshëm. Në këto 
rrethana, nuk nevojitet mbrojtje shtesë kontraceptive. 

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se ekziston një rrezik i ulët i pranueshëm 
i ovulimit deri në ditën e 7-të të ciklit menstrual andaj probabiliteti i shtatzanisë 
ekzistuese ështe i ulët para ditës 8.

Rekomandimi i Grupit Punues ekspert për vendosjen e DIU me bakër nuk vlen 
edhe për DIU-LNG sepse efekti kontraceptiv emergjent të DIU-së me baker nuk 
mund të supozohet të jetë adekuat. Si pasojë, nuk rekomandohet përdorimi i 
DIU-LNG si kontraceptiv emergjent. Gjithashtu, ekziston brenga teorike që në 
rast shtatzanie të ketë rrezik të shtuar prë fetusin gjatë ekspozimit hormonal. 
Mirëpo ende nuk është e njohur nëse ekziston rrezik i shtuar për abnormailitete 
të fetusit gjatë këtij ekspozimi.

 Sikuse është cekur në “Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve”, nuk indikohet përdorimi i DIU-së gjatë shtatzanisë si dhe 
nuk duhet të përdoret për shkak të rrezikut nga infeksioni serioz i pelvikut dhe 
abortit septic spontan. Grupi Punues i ekspertëve  miratoi 6 kriteret në pyetjen 
33 (“Si mund të jetë punëtori shëndetësor plotësisht i sigurt se gruaja nuk 
është shtatzënë”), si ndihmesë për punëtorin shëndetësor drejt përcaktimit të 
faktit se gratë pas lindjes dhe të cilat ushqejnë me gji mund të jenë shtatzënë. 
Megjithate, këto kritere nuk janë të mjaftueshme për përcaktimin e këtij fakti tek 
gratë pas lindjes dhe të cilat nuk ushqejnë me gji ose tek gratë me amenore (jo 
amenore e paslindjes). Në këto rrethana, duhen futur në përdorim mjete tjera 
dhe të përcaktohet nëse gruaja është shtatzënë.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon vendosja e DIU-së në ditë të ndryshme të ciklit menstrual, në sigurinë, efikasitetin dhe 
kompliansën e kontraceptivit. 
Kategoria e fakteve: I, e mirë, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Harrison-Woolrych M, Zhou L, Coulter D. Insertion of intrauterine devices: a comparison 
of experience with Mirena and Multiload Cu 375 during post-marketing monitoring in New 
Zealand. New Zealand Medical Journal, 2003, 116: 538–544.

2. Luukkainen T et al. Effective contraception with the levonorgestrel-releasing intrauterine 
device: 12–month report of a European multicenter study. Contraception, 1987, 36:169–
179.

3. Sivin I et al. Long term contraception with the levonorgestrel 20 µg/day (LNG 20) and the 
copper T 380 Ag intrauterine devices: a five-year randomized study. Contraception, 1990, 
42:361–378.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Për sa kohë mund të vendoset mbrojtja për mes DIU-LNG-së?

Çka nëse ka efekte anësore tek të posalindurit e nënave qw ushqejnë me gji 
që fillojnë përdorimin e kontracepcionit-vetëm me progesteron para 6 jave pas 
lindjes?
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12. A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë në rastin e 
vendosjes së DIU-së levonorgestrel lirues

Vendosja rutinore e DIU-LNGsë

♦ Në përgjithësi, nuk preferohet dhënia e antibiotikëve si profilaksë kur vendoset DIU-LNG. 
Në vendet me prevalencë të lartë si dhe programe të depistimit të kufizuara për infeksionet 
cervikale me gonokok dhe klamidia si dhe infeksioneve seksualisht të transmetueshme 
(IST), një profilaksë e tillë mund të merret në konsiderim.

♦ Këshilloje përdoruesen e DIU-LNG-së lidhur me simptomet e sëmundjes inflamatore të 
pelvikut (SIP), posaçërisht gjatë muajit të parë. 

Komente

Grupi punues i ekspertëve definoi se dhënia profilaktike e antibiotikëve për 
vendosje të DIU-së levonorgestrel lirues ofron pak ose aspak dobi për femrat me 
rrezik të ulët për IST.

Ky rekomandim aplikohet tek femrat e shëndosha; femrat me gjendje shëndetësore 
(p.sh.çrregullimet e valvulave të zemrës) që kërkojnë profilaksë me antibiotikë për 
procedura invazive, poashtu mund tu nevojitet profilaksa me antibiotikë edhe për 
vendosjen e DIU-së levonorgestrel lirues.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A e zvogëlon rrezikun dhënia profilaktike e antibiotikëve nga infeksioni gjatë vendosjes së DIU-
LNG-së?

Literatura nga rishikimi sistematik

Asnjë studim i gjetur.

Literaturë tjetër me rëndësi

Shih literaturën nga Pyetja 10 (‘’ A duhet ordinuar terapia profilaktike me antibiotikë gjatë 
vendosjes së DIU-së me bakër?’’).

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ka dobi dhënia profilaktike e antibiotikëve gjatë vendosjes së DIU-LNGsë në 
parandalimin e SIP-së në vendet me prevalence të lartë të IST-ve?
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13. Si mundet femra ti përdor tabletat emergjente kontraceptive 
(TEK)?

Orari

♦ Teorikisht, ajo duhet marrë sa më shpejt të jetë e mundur TEK vetëm me levonorgestrel 
apo të kombinuar me estrogjen dhe progesteron pas marrëdhënies së pambrojtur, brenda 
72 orëve..

♦ Ajo gjithashtu mund të marrë TEK vetëm me levonorgestrel apo të kombinuar me estrogjen 
dhe progesterone mes 72-120 orë pas marrëdhënies së pambrojtur. Megjithatë, ajo duhet 
këshilluar se efikasiteti i TEK-ve redukohet me zgjatjen e intervalit mes marrëdhënies së 
pambrojtur dhe marrjes së tabletës.

Regjimi

♦ Preferohet të merren 1.50 mg levonorgestrel, në një dozë të vetme.

♦ Si alternativë tjetër është marrja e levonorgestrelit në dy doza (1 dozë 0.75 mg 
levonorgestrel, pasuar nga marrja e dozes së dytë 0.75 mg levonorgestrel 12 orë më vonë).

♦ Mundësia e tretë është marrja e TEK-ve të kombinuara me estrogjen dhe progesterone në 
dy doza (një dozë 100 μg ethinylestradiol plus 0.50 mg levonorgestrel, pasuar me marrjen e 
dozës së dytë 100 μg ethinylestradiol plus 0.50 mg levonorgestrel 12 orë më vonë).

Komente

Grupi Punues i ekpertëve shqyrtoi faktet se TEK janë më efektive nëse merren 
sa më parë pas një marrëdhënieje të pambrojtur, mundësisht brenda 72 orëve. 
Faktet indikojnë se TEK janë efikase edhe gjatë marrjes pas 72-120 orë por me 
efikasitet të redukuar, e veçanërisht pas 96 orësh. Efikasiteti pas 120 orësh nuk 
dihet.

Grupi Punues i ekspertëve shqyrtoi faktet se TEK vetem me levonorgestrel 
kanë përparësi ndaj atyre të kombinuara me estrogjen dhe progesteron sepse 
shkaktojnë më pak nauze dhe vjellje.

Grupi Punues i ekspertëve shqyrtoi faktet se 1.50mg levonorgestrel (dy tableta 
nga 0.75 mg) në një dozë të vetme është së paku efektiv sa dhe levonorgestreli 
i marrë në dy doza (një dozë 0.75mg levonorgestrel pasuar me dozën e dytë 
0.75mg levonorgestrel 12 orë më vonë). Programet mund të ofrojnë cilëndo 
mundësi, atë me një apo me dy doza, varësisht nga preparatet në dispozicion. 
Grupi Punues i ekspertëve megjithatë konsideroi të ketë përparësi opcioni 
me vetëm një dozë ndaj atij me dy doza për shkak të karakteristikave të 
kompliansës.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A mund të merren tabletat kontraceptive emergjente më vonë se 72 orë pas marrdhënies së 
pambrojtur? 
Kategoria e fakteve: II-2, mirë, direkte.

A mund të merren tabletat kontraceptive emergjente në një doze të vetme? 
Kategoria e fakteve: I, mirë, direkte.



Literatura nga rishikimi sistematik

1. Arowojolu AO, Okewole IA, Adekunle AO. Comparative evaluations of the effectiveness 
and safety of two regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigerians. 
Contraception, 2002, 66:269–273.

2. Ellertson C et al. Extending the time limit for starting the Yuzpe regimen of emergency 
contraception to 120 hours. Obstetrics and Gynecology, 2003, 101:1168–1171.

3. Johansson E et al. Pharmacokinetic study of different dosing regimens of levonorgestrel for 
emergency contraception in healthy women. Human Reproduction, 2002, 17:1472–1476.

4. Piaggio G, von Hertzen H. Effect of delay in the administration of levonorgestrel for 
emergency contraception. Presented at the XVII FIGO World Congress of Gynecology and 
Obstetrics, 2–7 November 2003, Santiago, Chile.

5. Rodrigues I, Grou F, Joly J. Effectiveness of emergency contraceptive pills between 
72 and 120 hours after unprotected sexual intercourse. American Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 2001, 184:531–537.

6. von Hertzen H et al. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for 
emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial. Lancet, 2002, 360:1803–
1810.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cila është doza minimale efektive e TEK-ve?

Cili është zvogëlimi i efikasitetit të TEK-ve për çdo ditë të vonuar pas 72 orësh 
pas marrëdhënies së pambrojtur?
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14. A mundet femra të furnizohet në avans me një sasi të tabletave 
emergjente kontraceptive (TEK)?

♦ Asaj mund ti ofrohet një sasi në avans e TEK-ve për tu siguruar se do ti ketë në dispozicion 
në rast nevoje dhe se mund ti marrë sa më shpejt të jetë e mundur pas marrëdhënies së 
pambrojtur.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve tërheq vëmendjen se furnizimi në avans nuk mund të 
bëhet në disa vende dhe në rrethana të tilla duhet dhënë reçetën paraprakisht.

Grupi Punues i ekspertëve shqyrtoi faktet se femra ka gjasa më të mëdha të 
përdorë TEK pas marrëdhënies së pambrojtur nëse është furnizuar në avans 
dhe dhënia paraprake e furnizimit nuk ndikon në shkallën e përdorimit të 
kontraceptivëve, në rritjen e  frekuencës së përdorimit të TEK-ve ose të rritjes së 
frekuencës së marrëdhënieve të pambrojtura.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A mund ti jipen femrës në avans tabletat emergjente kontraceptive për rast nevoje? Kategoria e 
fakteve: I, e mirë, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Belzer M et al. Advanced supply of emergency contraception for adolescent mothers 
increased utilization without reducing condom or primary contraception use. Journal 
of Adolescent Health, 2003, 32:122–123.

2. Ellertson C et al. Emergency contraception: randomized comparison of advance provision 
and information only. Obstetrics and Gynecology, 2001, 98:570–575.

3. Glasier A, Baird D. The effects of self-administering emergency contraception. 
New England Journal of Medicine, 1998, 339:1–4.

4. Jackson RA et al. Advance supply of emergency contraception: effect on use and usual 
contraception – a randomized trial. Obstetrics and Gynecology, 2003, 102:8–16.

5. Lovvorn A et al.  Provision of emergency contraceptive pills to spermicide users in Ghana. 
Contraception, 2000, 61:287–293.

6. Raine T et al. Emergency contraception: advance provision in a young, high-risk clinic 
population. Obstetrics and Gynecology, 2000, 96:1–7.

7. Roye CF. Routine provisions of emergency contraception to teens and subsequent condom 
use: a preliminary study. Journal of Adolescent Health, 2001, 28:165–166.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ka rezultuar me ndryshim në shkallën e shtatzanisë dhe të sëmundjeve 
seksualisht të transmetueshme dhënia në avans e TEK-ve?
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15. Kur mundet mashkulli të jetë i sigurt në vazektominë e kryer si 
metodë e kontracepcionit?

♦  Ai duhet të presë 3 muaj që të jetë i sigurt në kontracepcionin e ofruar përmes 
vazektomisë..

♦ Gjatë kësaj peiudhe, ai duhet të rifillojë aktivitetin seksual mirëpo ai ose partneri i tij duhet 
të përdorin mbrojtje shtesë contraceptive. 

♦ Spermogrami, nëse mund të kryhet, mund të konfirmojë efektin kontraceptiv pas periudhës 
së pritur tremujore.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konsideroi se vazektomia është shumë efikase 
nëse është kryer në mënyrë adekuate dhe nëse mashkulli pret afro 3 muaj 
pas vazektomisë para se të ketë marrëdhënie të pambrojtur. Grupi Punues i 
ekspertëve shqyrtoi faktet se periudha 3 mujore e pritjes pas vazektomisë do të 
ishte mjaft e gjatë  për shumicën e meshkujve që të kenë një vazektomi efikase 
mirëpo tërhiqet vëmendja se spermogrami, aty ku mund të kryhet, është dosido 
metoda më e besueshme për dokumentimin e efikasitetit të vazektomisë.

Grupi Punues i ekspertëve gjithashtu shqyrtoi faktet se 20 ejakulacione pas 
vazektomisë (në mungesë të periudhës 3 mujore të pritjes) nuk është indikator 
i besueshëm i efikasitetit të vazektomisë. Mashkulli, gjithsesi duhet të rifillojë 
aktivitetin seksual (me përdorimin e mbrojtjes kontraceptive) gjatë periudhës 
3 mujore të pritjes pas vazektomisë me qëllim të pastrimit të çdo mbetjeje të 
spermatozoidëve nga sperma e tij.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Sa muaj apo sa ejakulacione nevojiten të kryhen pas vazektomisë që të përcaktohet suksesi i 
vazektomisë? Kategoria e faketeve: I, e mirë, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Albert PS, Mininberg DT, Davis JE. The nitrofurans as sperm immobilising agents: 
their tissue toxicity and their clinical application. British Journal of Urology, 1975, 
47:459–462.

2. Albert PS, Seebode J. Nitrofurazone: vas irrigation as adjunct in vasectomy. Urology, 1977, 
10:450–451.

3. Albert PS, Seebode J. Nitrofurazone: vas irrigation as an adjunct in vasectomy. 
Fertility and Sterility, 1978, 29:442–443.

4. Albert PS et al. The nitrofurans as sperm immobilizing agents. Journal of Urology, 1975, 
113:69–70. 

5. Albert PS et al. The nitrofurans as sperm-immobilizing agents, their tissue toxicity, and their 
clinical application in vasectomy. Fertility and Sterility, 1975, 26:485–491.



6. Alderman PM. The lurking sperm. A review of failures in 8879 vasectomies performed by 
one physician. Journal of the American Medical Association, 1988, 259:3142–3144.

7. Alderman PM. General and anomalous sperm disappearance characteristics found in a 
large vasectomy series. Fertility and Sterility, 1989, 51:859–862.

8. Anonymous. One thousand vasectomies. British Medical Journal, 1973, 4(5886):216–221.

9. Arellano LS et al. No-scalpel vasectomy: review of the first 1,000 cases in a family medicine 
unit. Archives of Medical Research, 1997, 28:517–522.

10. Badrakumar C, Gogoi NK, Sundaram SK. Semen analysis after vasectomy: when and how 
many? British Journal of Urology International, 2000, 86:479–481.

11. Barone MA et al. A prospective study of time and number of ejaculations to azoospermia 
after vasectomy by ligation and excision. Journal of Urology, 2003, 
170:892–896.

12. Barros D’Sa IJ, Guy PJ. No-scalpel vasectomy: a cautionary tale of failure. 
British Journal of Urology International, 2003, 92:331–332.

13. Bedford JM, Zelikovsky G. Viability of spermatozoa in the human ejaculate after vasectomy. 
Fertility and Sterility, 1979, 32:460–463.

14. Belker AM et al. The high rate of noncompliance for post-vasectomy semen examination: 
medical and legal considerations. Journal of Urology, 1990, 144(2 Pt 1):284–286.

15. Berthelsen JG. [Irrigation of the vas deferens during vasectomy]. Ugeskrift for Laeger, 
1975, 137:1527–1529.

16. Berthelsen JG. Perioperative irrigation of the vas deferens during vasectomy. Scandinavian 
Journal of Urology and Nephrology, 1976, 10:100–102.

17. Berthelsen JG, Gandrup P. [Investigation of fertility after vasectomy by means of eosin 
differential staining (vital staining) of the spermatozoa]. Ugeskrift for Laeger, 1979, 
141:2116–2118.

18. Bradshaw HD et al. Review of current practice to establish success after vasectomy.  British 
Journal of Surgery, 2001, 88:290–293.

19. Chan J, Anderson R, Glasier A. Post-vasectomy semen analysis: unnecessary delay or belt 
and braces? British Journal of Family Planning, 1997, 23:77–79.

20. Cortes M et al. Results of a pilot study of the time to azoospermia after vasectomy in 
Mexico City. Contraception, 1997, 56:215–222.

21. Craft I. Irrigation at vasectomy and the onset of “sterility.” British Journal of Urology, 1973, 
45:441–442.

22. Craft I, McQueen J. Effect of irrigation of the vas on post-vasectomy semen-counts. Lancet, 
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Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ekziston një munër i ejakulateve pas të cilave mashkulli mund të jetë i sigurt në 
vazektominë e kryer si formë e kontracepcionit?

Sa ndryshon efikasiteti i vazektomisë sipa metodës vas occlusion, posaçërisht 
në vendet e varfëra?

A mund të zhvillohen teste të besueshme për vendet e varfëra të cilat 
përcaktojnë efikasitetin e vazektomisë (përfshirë këtu dhe spermogramin)?
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16. Çfarë mund të bëjë përdoruesja e Metodës së Ditëve Standarde 
(MDS) në qoftë se cikli menstrual i saj nuk është brenda 
intervalit 26-32 ditësh?

 Shënim: MDS është metodë e bazuar në njohuritë mbi fertilitetin në të cilin përdoruesit duhet 
të evitojnë marrëdhëniet e pambrojtura gjatë ditëve 8-19 të ciklit menstrual.

Përdoruesit e MDS të cilët kanë dy ose më shumë cikle jashtë intervalit 26-32 ditësh, 
gjatë një viti të përdorimit

♦ Këshilloje se kjo metodë nuk është e përshtatshme për të për shkak të rrezikut të lart të 
shtatzanisë. Ndihmoje që të merr parasysh ndonjë metodë tjetër.

 Fillimi i përdorimit të metodës MDS për femrat të cilat kanë ciklin menstrual brenda 
intervalit 26-32 ditësh

♦ Nëse femra dëshiron, ofro ndonjë metodë tjetër kontraceptive për mbrojtje gjatë ditëve 
8-19. Furnizoje në avans me mjete kontraceptive.

Përdorueset e MDS të cilat kanë marrëdhënie të pambrojtur gjatë ditëve 8-19

♦ Merr paraysh përdorimin e kontracepcionit emergjent në qoftë se është e përshtatshme.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka konkluduar se gjasat për një shtatzani janë më 
të mëdha kur cikli menstrual nuk i përket intervalit 26-32 ditësh, edhe atëherë 
kur marrëdhënia e pambrojtur është evituar gjatë ditëve 8-19.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Sa është efektiviteti i MDS për femrat me cikël më të shkurtë ose më të gjatë se intervali 26-32 
ditësh? 
Kategoria e fakteve: II-3, mesatare, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Arevalo M, Sinau I, Jennings V. A fixed formula to define the fertile window of the menstrual 
cycle as the basis of a simple method of natural family planning. Contraception, 2000, 
60:357–360.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259–
1262.

2. Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211–215.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë strategjitë më të rëndësishme të këshillimit dhe të komunikimit për 
rritjen e përdorimit konsistent, korrekt dhe të vazhdueshëm të metodave bazuar 
në njohuritë mbi fertilitetin?





Përdorim
i jo i drejtë

Përdorimi jo i drejtë

17. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka harruar të marrë kontraceptivin oral të kombinuar (KOK)?

18. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka harruar të marrë tabletën vetëm me progesteron (TVP)?
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17. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka harruar të marrë 
kontraceptivin oral të kombinuar (KOK)?

Për tabletat me 30–35 μg ethinylestradiol:

Ka harruar të marrë 1 ose dy tableta aktive (hormonale) apo nëse fillohet paketimi i ri me 
1-2 ditë vonesë

♦ Ajo duhet të marrë një tabletë aktive (hormonale) sa më shpejt që të jetë e mundur * dhe 
pastaj të vazhdojë të marrë nga një tabletë çdo ditë. 

♦ Ajo nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë kontraceptive.

Ka harruar të marrë 3 ose më tepër tableta aktive (hormonale) apo nëse fillohet paketimi i 
ri me 3 e më shumë ditë vonesë

♦ Ajo duhet të marrë një tabletë aktive (hormonale) sa më shpejt që të jetë e mundur * dhe 
pastaj të vazhdojë të marrë nga një tabletë çdo ditë.

♦  Ajo gjithashtu duhet të përdorë kondoma ose të abstenojë nga marrëdhënia derisa të ketë 
marrur tableta aktive (hormonale) për 7 ditë rresht.

♦ Në qoftë se ka harruar të marrë tabletën në javën e tretë, ajo duhet të përfundojë tabletat 
aktive (hormonale) të pakos në fjalë dhe të fillojë me pakon e re ditën vijuese. Ajo nuk 
duhet të marrë tabletat joaktive.

♦ Në qoftë se ka harruar tabletën në javën e parë dhe ka pasur marrëdhënie të pambrojtur, 
ajo mund të marrë parasysh përdorimin e kontracepcionit emergjent.

Për tabletat me 20 μg ose më pak ethinylestradiol:

♦ Në qoftë se femra ka harruar të marrë 1 tabletë aktive (hormonale) apo ka filluar pakon me 
një ditë vonesë, ajo duhet të ndjekë rregullat e mësipërme “Ka harruar të marrë 1 ose 2 
tableta aktive (hormonale) apo nëse fillohet paketimi i ri me 1-2 ditë vonesë”.

♦ Në qoftë se femra ka harruar të marrë 2 ose më shumë tableta aktive (hormonale) apo ka 
filluar pakon me dy apo më shumë ditë vonesë, ajo duhet të ndjekë rregullat e mësipërme 
“Ka harruar të marrë 3 ose më shumë tableta aktive (hormonale) apo nëse fillohet paketimi 
i ri me 3 ose më shumë ditë vonesë”.

Për të dy llojet e tabletave 30–35 μg dhe 20 μg ose më pak ethinylestradiol:

Ka harruar cilëndo tabletë joaktive (johormonale)

♦ Ajo duhet të hudhë tabletat e harruar joaktive (johormonale) dhe të vazhdojë të marrë nga 1 
tabletë çdo ditë.

*  Në qoftë se femra ka harruar më shumë se një tabletë hormonale, ajo mund të marrë së pari 
tabletën e harruar pastaj ose të vazhdojë marrjen e tabletave tjera të harruara ose t’i lërë ato (të 
harruarat) dhe të vazhdojë me orarin e rregullt të marrjes.

 Varësisht se kur ajo kujtohet se ka harruar tabletën, ajo mund të marrë 2 tableta në të njëjtën ditë 
(një në momentin që i kujtohet dhe tjetrën në intervalin e rregullt), apo edhe në të njëjtën kohë.



Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se përdorimi jokonsistent dhe jo i rregullt 
i tabletave është shkaktar kryesor i shtatzanive të paplanifikuara. Përdorimi i 
vazhdueshëm 7-ditor i KOK-ut është parë si e domosdoshme për parandalimin 
e sigurt të ovulacionit. Femra e cila harron shumë shpesh tabletat, duhet të 
marrë parasysh përdorimin e një metode tjetër kontraceptive.

Grupi Punues i ekspertëve tërheq vëmendjen se faktet për rekomandimet mbi 
“tabletat e harruara” në rend të parë janë marrë nga studimet mbi femrat të cilat 
përdorin tableta me 30–35 μg ethinylestradiol.

Shumë femra (përfshirë ato të cilat kanë pakot të shënuara me ditët e javës), e 
përcjellin orarin e marrjes së tabletës që nënkupton fillimin në ditë të caktuar të 
javës. Kur femra e tillë harron të marrë tabletën, është e domosdoshme t’i lërë 
tabletat e harruara në qoftë se ajo dëshiron t’i përmbahet orarit të saj. Femra të 
tjera mund të preferojnë të mos i largojnë tabletat e harruara, por ato mund të 
kenë ciklin e tyre menstrual jashtë intervalit të pritur.

 Rekomandimet e Grupit Punues të ekspertëve qëndrojnë mbi katër principet 
në vazhdim:

♦ Është më rëndësi që të merret tableta aktive (hormonale) sa më shpejt që 
është e mundur kur tabletat janë harruar.

♦ Nëse janë harruar tabletat, gjasat që të ndodh shtatzënia varen jo vetëm 
në atë se sa tableta janë harruar, por edhe në atë se kur janë harruar 
tabletat. Bazuar në të dhënat mbi ovulacionin, Grupi Punues i Ekspertëve 
përcaktoi se harrimi i 3 apo më shumë tabletave aktive (2 apo më shumë 
për tabletat me 20 μg apo më pak ethinylestradiol) në cilëndo kohë të ciklit 
kërkon masa shtesë të kujdesit. Reziku nga shtatzënia është më i larti kur 
tabletat aktive (hormonale) në fillim apo në mbarim të tabletave aktive, 
p.sh. kur zgjatet intevali i lirë nga hormonet. 

♦ Fakte të pakta mbi tabletat me 20 μg ethinylestradiol sugjerojnë se rreziku 
mund të jetë më i lartë nga shtatzënia kur harrohen tabletat me 20 μg 
ethinylestradiol sesa kur harrohen tabletat me 30–35 μg ethinylestradiol.
Prandaj, Grupi Punues i ekspertëve rekomandon qasje më të kujdesshme 
kur harrohen tabletat me 20 μg apo më pak ethinylestradiol.

♦ Eksperienca në terren që nga botimi i parë “Rekomandimet e Zgjedhura 
Praktike Për Përdorimin e Kontraceptivëve” nënvizon nevojën për 
rekomandime të thjeshta për “tabletat e harruara”.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Cili është ndikimi në efikasitetin e tabletave të kombinuara kur ato (KOK) harrohen në ditë të 
ndryshme të ciklit?
Kategoria e fakteve: I, mesatare, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Chowduhry V et al. “Escape” ovulation in women due to the missing of low-dose 
combination oral contraceptive pills. Contraception, 1980, 22:241–247.

2. Creinin MD et al. The effect of extending the pill-free interval on follicular activity: triphasic 
norgestimate/35 micro g ethinyl estradiol versus monophasic levonorgestrel/20 micro g 
ethinyl estradiol. Contraception, 2002, 66:147–152.

3. Elomaa K, Lahteenmaki P. Ovulatory potential of preovulatory sized follicles during oral 
contraceptive treatment. Contraception, 1999, 60:275–279.

4. Elomaa K et al. Omitting the first oral contraceptive pills of the cycle does not automatically 
lead to ovulation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1998, 179:41–46.

5. Hamilton CJ, Hoogland HJ. Longitudinal ultrasonographic study of the ovarian suppressive 
activity of a low-dose triphasic oral contraceptive during correct and incorrect pill intake. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1989, 161: 
1159–1162.

6. Hedon B et al. Ovarian consequences of the transient interruption of combined oral 
contraceptives. International Journal of Fertility, 1992, 37:270–276.

7. Killick SR. Ovarian follicles during oral contraceptive cycles: their potential for ovulation. 
Fertility and Sterility, 1989, 52:580–582.

8. Killick SR et al. Extending the duration of the pill-free interval during combined oral 
contraception. Advances in Contraception, 1990, 6:33–40.

9. Landgren BM, Csemiczky G. The effect of follicular growth and luteal function of “missing 
the pill.” A comparison between a monophasic and a triphasic combined oral contraceptive. 
Contraception, 1991, 43:149–159.

10. Landgren BM, Diczfalusy E. Hormonal consequences of missing the pill during the first two 
days of three consecutive artificial cycles. Contraception, 1984, 29:437–446.

11. Letterie GS. A regimen of oral contraceptives restricted to the periovulatory period may 
permit folliculogenesis but inhibit ovulation. Contraception, 1998, 57:39–44.

12. Letterie GS, Chow GE. Effect of “missed” pills on oral contraceptive effectiveness. 
Obstetrics and Gynecology, 1992, 79:979–982.

13. Molloy BG et al. “Missed pill” conception: fact or fiction? British Medical Journal (Clinical 
Research Edition), 1985, 290:1474–1475.

14. Morris SE et al. Studies on low dose oral contraceptives: plasma hormone changes in 
relation to deliberate pill (‘Microgynon 30’) omission. Contraception, 1979, 20:61–69.

15. Nuttall ID et al. The effect of ethinyl estradiol 20 µg and levonorgestrel 250 µg on the 
pituitary-ovarian function during normal tablet-taking and when tablets are missed. 
Contraception, 1982, 26:121–135.

16. Spona J et al. Shorter pill-free interval in combined oral contraceptives decreases follicular 
development. Contraception, 1996, 54:71–77.



17. Sullivan H et al. Effect of 21–day and 24–day oral contraceptive regimens containing 
gestodene (60 microg) and ethinyl estradiol (15 microg) on ovarian activity. Fertility and 
Sterility, 1999, 72:115–120.

18. Tayob Y et al. Ultrasound appearance of the ovaries during the pill-free interval. British 
Journal of Family Planning, 1990, 16:94–96.

19. van der Spuy ZM et al. Gonadotropin and estradiol secretion during the week of placebo 
therapy in oral contraceptive pill users. Contraception, 1990, 42:597–609.

20. van Heusden AM, Fauser BC. Activity of the pituitary-ovarian axis in the pill-free 
interval during use of low-dose combined oral contraceptives. Contraception, 1999, 
59:237–243.

21. Wang E et al. Hormonal consequences of “missing the pill.” Contraception, 1982, 
26:545–566.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: 
day specific estimates from a prospective study. British Medical Journal, 2000, 321:1259–
1262.

2.  Wilcox AJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing 
benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception, 2001, 
63:211–215.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Sa ndikon në rrezikun për shtatzëni numri dhe koha e tabletave KOK të harruara, 
dhe a ka dallime të rëndësishme në mes individëve dhe popujve?

Sa e kuptojnë dhe sa i përcjellin këshillat për marrjen e tabletës së harruar, 
përdoruesit e KOK-ut, përfshirë përdorimin e kontraceptivit mbështetës pas 
tabletës së harruar?

A do të zvogëlonte në mënyrë sinjifikante shkallën e shtatzënisve shkurtimi i 
intervalit të lirë nga hormonet? 

A janë të përshtatshme regjimet për tabletat e harruara KOK me 30–35 μg 
ethinylestradiol për dozat më të ulëta të estrogjenit, posaçërisht lidhur me 
nevojën e mbrojtjes mbështetëse?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe 
evaluimit të mukusit cervical në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë 
përdorimit të KOK-ut?

Cilat janë strategjitë më të rëndësishme të këshillimit dhe të komunikimit për 
rritjen e përdorimit konsistent, korrekt dhe të vazhdueshëm të KOK-ut?
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18. Çfarë mund të bëjë femra nëse harron tabletat vetëm me 
progesteron (TVP)

Ka ciklin menstrual (përfshirë ato që ushqejnë me gji) DHE ka harruar 1 apo më shumë tableta 
për më tepër se 3 orë

♦	Ajo duhet: 

◊ Të marrë 1 tabletë sa më shpejtë që të jetë e mundur;

◊ Të vazhdoj të marrë tabletat çdo ditë, 1 në ditë.

◊ Të abstenojë nga marrëdhënia seksuale ose të përdor mbrojtje kontraceptive shtesë 
në dy ditët në vijim.

♦	Nëse është e përshtatshme, ajo mund të konsiderojë përdorimin e kontracepcionit 
emergjent.

Ushqen me gji dhe amenoreike DHE ka harruar 1 apo më shumë tableta për më tepër se 3 
orë

♦	Ajo duhet:

◊ Të marrë 1 tabletë sa më shpejtë që të jetë e mundur;

◊ Të vazhdoj të marrë tabletat çdo ditë, 1 në ditë.

♦	Nëse është më pak se 6 muaj pas lindjes, nuk ka nevojë për mbrojtje kontraceptive shtesë.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka konsideruar se përdorimi jo konsistent dhe i jo i 
rregullt i tabletave është një arsye madhore e shtatzënive të paplanifikuara dhe 
nënvizoi rëndësinë e marrjes së TVP përafërsisht në të njëjtën kohë çdo ditë. 
Koha e llogaritur përafërsisht prej rreth 48 orësh të marrjes së TVP-së është e 
domosdoshme që të arrihet efekti kontraceptiv në mukusin cervical.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfarë është ndikimi në efikasitetin e tabletave vetëm me progesterone kur ato (TVP) harrohen 
në ditë të ndryshme të ciklit?

Literatura nga rishikimi sistematik

Nuk ka studime të identifikuara.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. 
Contraception, 1994, 50(6 Suppl. 1):S1–195.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Sa ndikon në rrezikun për shtatzëni numri dhe koha e TVP-ve të harruara?

Kur harrohen TVP-të, a është mbështetja 48 orëshe plotësisht e mjaftueshme për 
rivendosje të mbrojtjes kontraceptive dhe, a dallojnë kërkesat për kontracepcion 
shtesë varësisht nga numri i tabletave të harruara?

-Përdoruesit e TVP, sa mirë e kuptojnë dhe sa i përcjellin këshillat për marrjen e 
tabletës së harruar, përfshirë përdorimin e kontraceptivit mbështetës pas tabletës 
së harruar?

Sa është saktësia e rezultateve ultrasonografike, matjeve hormonale dhe 
evaluimit të mukusit cervical në parashikimin e rrezikut për shtatzëni gjatë 
përdorimit të TVP-së?

Cilat janë strategjitë më të rëndësishme të këshillimit dhe të komunikimit për 
rritjen e përdorimit konsistent, korrekt dhe të vazhdueshëm të TVP-së?





Problem
et gjatë përdorim

it

Problemet gjatë përdorimit

Vjellja dhe/ose diarrea

19. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje dhe/apo diarre të rëndë gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral 
të kombinuar (KOK) ose tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

20. Çfarë mund të bëjë femra në parandalimin e nauzesë dhe vjelljes gjatë përdorimit të tabletave 
emergjente kontraceptive (TEK)

21. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje pas përdorimit të tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?

Çrregullimet menstruale 

22. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të injeksioneve vetëm me 
progesteron (IVP) - depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?

23. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të implanteve?

24. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së me bakër?

25. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues 
(DIU-LNG)?

Sëmundja inflamatore e pelvikut

26. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër diagnostikohet me sëmundjen 
inflamatore të pelvikut (SIP)?

27. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG), 
diagnostikohet me sëmundjen inflamatore të pelvikut (SIP)?

Shtatzania

28. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me bakër mbetet shtatzënë?

29. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues mbetet shtatzënë?
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19. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje dhe/apo diarre të rëndë 
gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK) ose 
tabletave vetëm me progesteron (TVP)?

Vjellja (për çfarëdo arsye) brenda 2 orësh pas marrjes së tabletës active (hormaonale)

♦ Ajo duhet të marrë një tabletë tjetër aktive.

Vjellje e rëndë apo diarre për më shumë se 24 orë

♦ Ajo duhet të vazhdojë që ti marrë tabletat (nëse mundet) përkundër diskomfortit të saj.

♦ Nëse vjellja ose diarea vazhdojnë për më tepër se dy ditë, ajo duhet të ndjekë procedurat 
për tabletat e harruara.

Komente

Grupi Punues i Ekspertëve nuk ka gjetur evidencë të drejtpërdrejtë për ta 
adresuar këtë pyetje, por duke marrë në kosiderim efektet e vjelljes apo diaresë 
si të ngjashme me ato kur harrohet të meerren tabletat.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Si ndikon vjellja dhe diarrea gjatë përdorimit të KOK-ut dhe TVP-së në efektivitetin kontraceptiv 
të tyre? 
Kategoria e fakteve: I, mesatare, indirekte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Elomaa et al. Charcoal treatment and risk of escape ovulation in oral contraceptive users. 
Human Reproduction, 2001, 16:76–81.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A është vjellja e rëndë dhe /ose diarrea justifikim i mjaftueshëm për të përdorur 
regjimin e tabletave të harruara?
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20. Çfarë mund të bëjë femra për parandalimin e nauzesë dhe 
vjelljes gjatë përdorimit të tabletave emergjente kontraceptive 
(TEK)?

♦ TEK vetëm me Levonorgestrel janë më të preferuara se TEK të kombinuara me estrogen-
progestogen sepse shkaktojnë më pak nauze dhe vjellje.

♦ Nuk rekomandohet përdorimi në mënyrë rutinoree i anti emetikëve para marrjes së TEK. 
Paramedikimi me antiemetikë mund të konsiderohet varësisht nga disponimi i tyre dhe 
vlerësimi klinik. 

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konsideroi se shumë gra nuk do të kenë nauze apo 
vjellje gjatë përdorimit të TEKdhe se është e vështirë të parashikohet se cila 
grua do të përjetojë nauze dhe vjellje. Edhe pse Grupi Punues i ekspertëve nuk 
rekomadoi përdorimin në mënyrë rutinore të anti-emetikëve para marrjes së TEK, 
është vërejtur se anti-emetikët janë efektivë në disa raste dhe mund të ofrohen 
kur është e përshtatshme.

Kur ofruesit e shërbimeve vendosin që ti japin anti-emetikë femrës që merr TEK, 
ata duhet të kenë në konsiderim me sa vijon:

♦ Nauzea dhe vjellja ka më shumë të ngjarë që të ndodhin tek femrat që i 
marrin TEK të kombinuara me estrogen-progestogen sesa femrat që marrin 
TEK vetëm me levonorgestrel.

♦ Faktet dëshmojnë se, anti emetikët i zvogëlojnë rastet e paraqitjes së 
nauzesë dhe vjelljeve tek femrat që marrin TEK të kombinuara me estrogen-
progestogen.

♦ Femrat që përdorin anti-emetikë mund të shfaqin efekte të tjera anësore nga 
anti-emetikët.

♦ Në disa vende, prania e anti-emetikëve mund të jetë e limituar.

Nga fakte të kufizuara që Grupi Punues i Ekspertëve ka konsultuar, nuk është 
mundur që të përcaktohet nëse marrja e TEK me ushqim e nxit rrezikun për 
nauze apo vjellje.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfarë është evidenca lidhur me parandalimin e nauzesë dhe vjelljes tek gratë që përdorin TEK?
Kategoria e fakteve: I, e mirë, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Anonymous. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of 
combined oral contraceptives for emergency contraception. Task Force on Postovulatory 
Methods of Fertility Regulation. Lancet, 1998, 352:428–433.

2. Arowojolu AO, Okewole IA, Adekunle AO. Comparative evaluation of the effectiveness 
and safety of two regimens of levonorgestrel for emergency contraception in Nigerians. 
Contraception, 2002, 66:269–273.



3. Ellertson C et al. Modifying the Yuzpe regimen of emergency contraception: a multicenter 
randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecology, 2003, 101:1160-1167.

4. Ho PC, Kwan MS. A prospective randomized comparison of levonorgestrel with the Yuzpe 
regimen in post-coital contraception. Human Reproduction, 1993, 8:389–392. 

5. Ragan RE, Rock RW, Buck HW. Metoclopramide pretreatment attenuates emergency 
contraceptive-associated nausea. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2003, 
188:330–333.

6. Raymond EG et al. Meclizine for prevention of nausea associated with use of emergency 
contraceptive pills: a randomized trial. Obstetrics and Gynecology, 2000, 95:271–277.

7. Shochet T et al. Side effects of the Yuzpe regimen of emergency contraceptive pills and two 
modifications. Contraception, 2004, 69:301–307.

8. von Hertzen H et al. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for 
emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial. Lancet, 2002, 360:1803–
1810.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë regjimet më efektive për parandalimin dhe trajtimin e nauzesë dhe 
vjelljes që lidhen me përdorimin e TEK? 
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21. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka vjellje pas përdorimit të 
tabletave emergjente kontraceptive (TEK)?

Të vjellurit deri në dy orë pas marrjes së një doze të tabletës

♦ Ajo duhet të marrë një dozë tjetër te TEK sa më shpejt që është e mundur. Nëse ajo është 
duke përdorur TEK të kombinuar me estrogen-progestogen, ajo mund të dëshirojë të marr 
anti-emetikë para marrjes së dozës së dytë.

♦ Nëse vjellja vazhdon, doza e përsëritur e TEK mund të ipet me rrugë vaginale.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka vërejtur se TEK vetëm me levonorgestrel kanë 
më pak gjasa që të shkaktojnë nauze dhe vjellje se sa TEK të kombinuara me 
estrogen-progestogen.

Grupi Punues i ekspertëve ka konsideruar se 2 orë ishin të mjaftueshme për 
absorbimin e hormoneve dhe se nuk nevojitet ndonje veprim shtesë nëse femra 
vjell pas kësaj kohe. 

Pyetje nga rishikimi sistematik

Sa ndikon vjellja dhe diarrea gjatë përdorimit të TEK në efektivitetin e saj kontraceptiv?

Literatura nga rishikimi sistematik

Nuk është identifikuar ndonjë studim.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ndikon vjellja brenda dy orëve pas marrjes së TEK në ulje të theksuar të 
efektivitetit të saj? 
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përdorimit të injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) 

- depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) 
ose norethisterone enantate (NET-EN)?
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22. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë 
përdorimit të injeksioneve vetëm me progesteron (IVP) - depot 
medroxyprogesterone acetate (DMPA) ose norethisterone 
enantate (NET-EN)?

Tek amenorrea

♦ Amenorea nuk kërkon trajtim mjekësor. Mjafton këshillimi.

♦ Nëse femra edhe pas këshillimit nuk e pranon amenorenë, duhet që të ndërpritet metoda 
injektuese. Ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Njollat apo gjakderdhjet e lehta 

♦ Njollat apo gjakderdhjet e lehta janë të zakonshme tek përdorimi i IVP-së, posaçërisht gjatë 
ciklit të injeksionit të parë, dhe nuk është e dëmshme. 

♦ Tek femrat me njolla apo gjakderdhjet perzistente, apo tek femrat me gjakderdhje pas 
periudhës së amenoresë, duhet që të përjashtohen problemet gjinekologjike kur klinikisht 
është e lejueshme. Nëse është identifikuar problemi gjinekologjik trajtoje gjendjen apo 
referoje për kujdes të mëtutjeshëm.

♦ Nëse është diagnostikuar sëmundja seksualisht transmisive apo sëmundja inflamatore e 
pelvikut, ajo mund të vazhdojë me injeksionet edhe derisa është nën trajtim dhe mund të 
këshillohet për përdorim të kondomëve. 

♦ Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo nuk pajtohet me gjakderdhjet, duhet 
që të ndërpritet metoda injektuese. Ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Gjakderdhje e rëndë apo e zgjatur (më gjatë se 8 ditë apo dy herë më gjatë se cikli i saj i 
zakonshëm menstrual)

♦ Spjego se gjakderdhja e rëndë apo e zgjatur është e zakonshme gjatë ciklit të parë të 
injeksionit.

♦ Nëse gjakderdhja e rëndë apo e zgjatur vazhdonë, duhet që të përjashtohen problemet 
gjinekologjike kur klinikisht është e lejueshme. Nëse është identifikuar problemi 
gjinekologjik, trajtoje gjendjen apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm.

♦ Nëse gjakderdhja paraqet kërcënim për shëndetin e femrës apo nuk pranohet nga ana e 
saj, ndërpreje metodën injektuese.Ndihmoji asaj që të zgjedhë metodë tjetër. Në ndërkohë, 
trajtimi me ethinylestradiol mund të jetë i dobishëm.

♦ Për të parandaluar aneminë, jepi femrës suplemente hekuri dhe/ose rekomandoji ushqime 
të pasura me hekur.



Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka vërejtur se çrregullimet menstruale janë të 
zakonshme tek përdorimi i IVP-ve dhe se këshillimi lidhur me këto çrregullime 
para fillimit të metodës është thelbësorë në lehtësimin e brengave dhe 
inkurajimin për vazhdim të metodës.

Grupi Punues i ekspertëve ka reviduar të dhënat e pakta që kishte në 
dispozicion lidhur me trajtimin e gjakderdhjeve të lehta apo të rënda dhe 
përcaktuan se trajtimi me estrogjen apo barëra anti inflamatore josteroide, ka 
mundësi që të jetë me përfitim afatshkurtër apo jo e dobishme. Në ndërkohë 
për trajtim afatshkurtër, kur gjakderdhja paraqet kërcënim për jetën e femrës 
dhe ajo është duke e braktisur metodën injektuese, Grupi Punues i ekspertëve 
përcaktoi se ethinylestradioli ka efektivitet të ulët në zvogëlimin e numrit të 
ditëve të gjakderdhjes/njollave.

Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfraë është evidenca për regjimin e trajtimit efektiv të çrregullimeve të gjakderdhjes gjatë 
përdorimit të IVP-së?
Kategoria e fakteve: I, mesatare, i drejtpërdrejtë.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Goldberg AB et al. Postabortion depot medroxyprogesterone acetate continuation rates: a 
randomized trial of cyclic estradiol. Contraception, 2002, 66:215–220.

2. Harel Z et al. Supplementation with vitamin C and/or vitamin B(6) in the prevention of Depo-
Provera side effects in adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2002, 
15:153–158.

3. Jain JK et al. Mifepristone for the prevention of breakthrough bleeding in new starters of 
depo-medroxyprogesterone acetate. Steroids, 2003, 68:1115–1119.

4. Parker RA, McDaniel EB. The use of quinesterol for the control of vaginal bleeding 
irregularities caused by DMPA. Contraception, 1980, 22:1–7.

5. Said S et al. Clinical evaluation of the therapeutic effectiveness of ethinyl oestradiol and 
oestrone sulphate on prolonged bleeding in women using depot medroxyprogesterone 
acetate for contraception. World Health Organization, Special Programme of Research, 
Development and Research Training in Human Reproduction, Task Force on Long-acting 
Systemic Agents for Fertility Regulation. Human Reproduction, 1996, 
11 (Suppl. 2):1–13.

6. Sapire KE. A study of bleeding patterns with two injectable contraceptives given postpartum 
and the effect of two nonhormonal treatments. Advances in Contraception, 1991, 7:379–
387.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë mekanizmat themelor të çrregullimeve të gjakderdhjes që lidhen me 
IVP dhe si mund të trajtohen ata më së miri?

Cilat janë strategjitë më të mira të keshillimit dhe komunikimit më efektiv për të 
përkrahur femrën me çrregullime të gjakderdhjes?



23Çfarë mund të bëhet nëse femra ka çrregullime menstruale gjatë 
përdorimit të implanteve?
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23. Çfarë mund të bëhet nëse femra ka çrregullime menstruale gjatë 
përdorimit të implanteve?

 Shënim: 
 Këto rekomandime bazohen në informatat në dhe lidhur me implanetet e aprovuara me 

levonorgestrel (Norplant/Jadelle). Nuk dihet shkalla deri në të cilën rekomandimet për trajtim 
aplikohen për implantet me etonogestrel (Implanon). 

Tek amenorrea

♦ Amenorea nuk kërkon trajtim mjekësor. Mjafton këshillimi.

♦ Nëse femra edhe pas këshillimit nuk e pranon amenorenë, duhet që të hiqet implanti. 
Ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Njollat apo gjakderdhjet e lehta 

♦ Njollat apo gjakderdhjet e lehta janë të zakonshme tek përdorimi i implantit, sidomos gjatë 
vitit të pare dhe nuk është e dëmshme. 

♦ Tek femrat me njolla apo gjakderdhjet perzistente, apo tek femrat me gjakderdhje pas 
periudhës së amenoresë, duhet që të përjashtohen problemet gjinekologjike kur klinikisht 
është e lejueshme. Nëse është identifikuar problemi gjinekologjik trajtoje gjendjen apo 
referoje për kujdes të mëtutjeshëm.

♦ Nëse është diagnostifikuar sëmundje seksualisht transmisive apo sëmundja inflamatore 
e pelvikut, ajo mund të vazhdojë më implantin edhe derisa është nën trajtim dhe mund të 
këshillohet për përdorim të kondomit. 

♦ Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo dëshironë trajtim, ne dispozicion janë 
opcionet johormonale dhe hormonale:

◊ Johormonale: barërat anti-inflamatore josteriodale (BAIJS)

◊ Hormonale (nëse nga aspekti mjekësor nuk ka kufizime): KOK ose ethinylestradiol 

♦ Nëse ajo nuk dëshironë trajtim, apo trajtimi nuk është efektiv dhe gjakderdhja bëhet 
kërcënim për shëndetin e femrës apo nuk pranohet nga ana e saj, implanti duhet të hiqet. 
Ndihmoji asaj që të zghedhë metodë tjetër. 

Gjakderdhje e rëndë apo e zgjatur (më gjatë se 8 ditë apo dy herë më gjatë se cikli i saj i 
zakonshëm menstrual)

♦ Përjashto problemet gjinekologjike kur klinikisht është e lejueshme.Nëse është identifikuar 
problemi gjinekologjik trajtoje gjendjen apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm. 

♦ Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo dëshironë trajtim, ne dispozicion janë 
opcionet johormonale dhe hormonale:

◊ Johormonale: babërat anti-inflamatore josteriodale (BAIJS)

◊ Hormonale (nëse nëse nga aspekti mjekësor nuk ka kufizime): KOK ose 
ethinylestradiol 

♦ Nëse ajo nuk dëshironë trajtim, apo trajtimi nuk është efektiv dhe gjakderdhja bëhet 
kërcënim për shëndetin e femrës apo nuk pranohet nga ana e saj, implanti duhet të hiqet. 
Ndihmoji asaj që të zghedhë metodë tjetër. 



Komente

Grupi Punues i Ekspertëve ka vërejtur se çrregullimet menstruale janë 
të zakonshme tek përdorimi i implantëve dhe se këshillimi lidhur me këto 
çrregullime para fillimit të përdorimit të implantëve është thelbësorë në 
lehtësimin e brengave dhe inkurajimin për vazhdim të metodës.

Grupi Punues i Ekspertëve ka reviduar të dhënat e pakta që kishte në 
dispozicion lidhur me trajtimin e gjakderdhjeve të lehta apo të rënda dhe 
përcaktuan se trajtimi me barërat në vijim është ka një efektivitet modest:

♦ Barërat johormonale: babërat anti-inflamatore josteriodale (BAIJS)

◊ Ibuprofen

◊ Acidi mefenamic 

♦ Barërat hormonale:

◊ KOK

◊ Ethinylestradiol

Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfraë është evidenca për regjimin e trajtimit efektiv të çrregullimeve të gjakderdhjes gjatë 
përdorimit të implanteve? Kategoria e fakteve I, i mirë, direkt.

Literatura nga rishikimi sistematik

1.  Alvarez-Sanchez F et al. Hormonal treatment for bleeding irregularities in Norplant 
implant users. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1996, 174:919–922.

2.  Boonkasemsanti W et al. The effect of transdermal oestradiol on bleeding pattern, 
hormonal profiles and sex steroid receptor distribution in the endometrium of Norplant 
users. Human Reproduction, 1996, 11(Suppl 2):115–123.

3.  Cheng L et al. Once a month administration of mifepristone improves bleeding patterns 
in women using subdermal contraceptive implants releasing levonorgestrel. Human 
Reproduction, 2000, 15:1969–1972.

4.  d'Arcangues C et al.  Effectiveness and acceptability of vitamin E and low-dose aspirin, 
alone or in combination, on Norplant-induced prolonged bleeding. Contraception, 2004 
(in press).

5. Diaz S et al. Clinical assessment of treatments for prolonged bleeding in users of 
Norplant implants. Contraception, 1990, 42:97–109.

6. Glasier AF et al. Administration of an antiprogesterone up-regulates estrogen receptors 
in the endometrium of women using Norplant: a pilot study. Fertility and Sterility, 2002, 
77:366–372.

7. Kaewrudee S et al. The effect of mefenamic acid on controlling irregular uterine bleeding 
secondary to Norplant use. Contraception, 1999, 60:25–30.



8. Subakir SB et al. Benefits of vitamin E supplementation to Norplant users--in vitro and in 
vivo studies. Toxicology, 2000, 148:173–178.

9. Witjaksono J et al. Oestrogen treatment for increased bleeding in Norplant users: 
preliminary results. Human Reproduction, 1996, 11(Suppl. 2):109–114.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë mekanizmat themelor të çrregullimeve të gjakderdhjes që lidhen me 
implanetet me etonogestrel and levonorgestrel dhe si mund të trajtohen ato më 
së miri?

 Cilat janë strategjitë më të mira të keshillimit dhe komunikimit më efektiv për të 
përkrahur femrën me çrregullime të gjakdredjes?
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Çfarë mund të bëhet nëse femra ka çrregullime menstruale 
gjatë përdorimit të DIU-së me bakër?
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24. Çfarë mund të bëhet nëse femra ka çrregullime menstruale gjatë 
përdorimit të DIU-së me bakër?

Njollat apo gjakderdhjet e lehta 

♦ Njollat apo gjakderdhjet e lehta janë të zakonshme gjatë 3-6 mujorit të parë të përdorimit të 
DIU-së me bakër. Nuk është e dëmshme dhe zakonisht zvogëlohet me kohë. 

♦ Nëse ajo dëshiron trajtim, mund të jipen për kohë të shkurtër barëra anti inflamatore  
josteroide (BAIJS) gjatë ditëve të gjakderdhjes.

♦ Nëse vazhdojnë njollat dhe gjakderdhja, duhet të përjashtohen problemet gjinekologjike kur 
klinikisht është e lejueshme. Nëse është identifikuar problemi gjinekologjik, trajtoje gjendjen 
apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm. 

♦ Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo nuk pajtohet me gjakderdhjet, duhet 
që të hiqet DIU me bakër dhe ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Gjakderdhje e rëndë apo më e zgjatur se cikli i saj i zakonshëm menstrual

♦ Gjakderdhjet e rënda apo të zgjatura janë të zakonshme gjatë 3-6 mujorit të parë të 
përdorimit të DIU-së me bakër. Nuk është e dëmshme dhe zakonisht gjakderdhja 
zvogëlohet me kohë.

♦ Trajtimi në vijim mund të ofrohet gjatë ditëve të gjakderdhjes menstruale:

◊ Barërat anti-inflamatore josteriodale (BAIJS)

◊ Acidi tranexamic (agjent hemostatik)

Aspirina NUK duhet të përdoret.

♦ Përjashto problemet gjinekologjike kur klinikisht është e lejueshme. Nëse është identifikuar 
problemi gjinekologjik trajtoje gjendjen apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm. 

♦ Nëse gjakderdhja vazhdon të mbetet e shumë e rëndë dhe e zgjatur, posaçërisht nëse ka 
shenja të anemisë, apo nuk pranohet nga ana e saj, hiqe DIU-në dhe ndihmoji asaj që të 
zghedhë metodë tjetër.

♦ Për të parandaluar aneminë, jepi femrës suplemente hekuri dhe/ose rekomandoji ushqime 
të pasura me hekur.

.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka vërejtur se çrregullimet menstruale janë të 
zakonshme gjatë 3-6 muajve të parë të  përdorimit të DIU-së me bakër dhe 
konkluduan se trajtimi i gjakderdhjes gjatë këtyre ditëve ndonjëherë mund të jetë 
efikas. Grupi Punues i Ekspertëve indikoi se aspirina nuk duhet të përdoret për 
të trajtuar gjakderdhjet menstruale që lidhen me përdorimin e DIU-së me bakër 
sepse mund ta përkeqësojnë problemin.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfraë është evidenca për regjimin e trajtimit efektiv të çrregullimeve të gjakderdhjes gjatë 
përdorimit të DIU-së? 
Kategoria e fakteve: I, mesatare, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Anteby SO, Yarkoni S, Ever HP. The effect of a prostaglandin synthetase inhibitor, 
indomethacin, on excessive uterine bleeding. Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology, 1985, 12:60–63.

2. Bahari CM et al. Menorrhagia associated with the wearing of IUD–the results of treatment 
with clomiphene citrate. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive 
Biology, 1982, 14:179–185.

3. Davies AJ. Reduction of menstrual blood loss by naproxen in intrauterine contraceptive 
device users. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 1980, 17:353–354.

4. Davies AJ, Anderson AB, Turnbull AC. Reduction by naproxen of excessive menstrual 
bleeding in women using intrauterine devices. Obstetrics and Gynecology, 1981, 
57:74–78.

5. Di Lieto A et al. Action of a prostaglandin synthetase inhibitor on IUD associated uterine 
bleeding. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 1987, 
14:41-44.

6. Guillebaud J, Anderson AB, Turnbull AC. Reduction by mefenamic acid of increased 
menstrual blood loss associated with intrauterine contraception. British Journal of 
Obstetrics and Gynaecology, 1978, 85:53–62.

7. Harrison RF, Campbell S. A double-blind trial of ethamsylate in the treatment of primary and 
intrauterine-device menorrhagia. Lancet, 1976, 2:283–285.

8. Makarainen L, Ylikorkala O. Ibuprofen prevents IUCD-induced increases in menstrual blood 
loss. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1986, 93:285–288.

9. Pedron N, Lozano M, Gallegos AJ. The effect of acetylsalicylic acid on menstrual blood loss 
in women with IUDs. Contraception, 1987, 36:295–303.

10. Randic L, Haller H. Ectopic pregnancy among past IUD users. International Journal of 
Gynaecology and Obstetrics, 1992, 38:299–304.

11. Roy S, Shaw ST, Jr. Role of prostaglandins in IUD-associated uterine bleeding--effect of a 
prostaglandin synthetase inhibitor (ibuprofen). Obstetrics and Gynecology, 1981, 58:101–
106.

12. Tauber PF et al. Hemorrhage induced by intrauterine devices: control by local proteinase 
inhibition. Fertility and Sterility, 1977, 28:1375–1377.

13. Tauber PF et al. Reduced menstrual blood loss by release of an antifibrinolytic agent from 
intrauterine contraceptive devices. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1981, 
140:322–328.

14. Toppozada M et al. Management of uterine bleeding by PGs or their synthesis inhibitors. 
Advances in Prostaglandin and Thromboxane Research, 1980, 
8:1459–1463.

15. Toppozada M et al. Control of IUD-induced bleeding by three nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs. Contraceptive Delivery Systems, 1982, 3:117–125.



16. Yarkoni S, Anteby SO. Treatment of IUD related menorrhagia by indomethacin. Clinical and 
Experimental Obstetrics and Gynecology, 1984, 11:120–122.

17. Ylikorkala O, Kauppila A, Siljander M. Anti-prostaglandin therapy in prevention of 
side-effects of intrauterine contraceptive devices. Lancet, 1978, 2:393–395.

18. Ylikorkala O, Viinikka L. Comparison between antifibrinolytic and antiprostaglandin 
treatment in the reduction of increased menstrual blood loss in women with intrauterine 
contraceptive devices. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1983, 90:78–83.

19.  Wu S. Randomized multi-center study of baofuxin for treatment of bleeding side-effect 
induced by IUD. Reproduction and Contraception, 2004, 11:152–157.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë mekanizmat themelor të çrregullimeve të gjakderdhjes që lidhen me 
përdorimin e DIU-ve dhe si dallojnë ato në mes të DIU-ve hormonale dhe atyre 
me bakër?

Si mund të trajtohen më së miri çrregullimet e gjakderdhjeve nga përdorimi i DIU-
ve hormonale dhe atyre me bakër?

 Cilat janë strategjitë e këshillimit dhe komunikimit më efektiv për të përkrahur 
femrën me çrregullime të gjakdredjes?
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përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

25



25. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime menstruale gjatë 
përdorimit të DIU-së levonorgestrel-lirues (DIU-LNG)?

Tek amenorrea

♦ Amenorrhea nuk kërkon ndonjë trajtim mjekësor. Mjafton këshillimi.

♦ Nëse femra edhe pas këshillimit nuk e pranon amenorenë, duhet që të hiqet DIU LNG. 
Ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Njollat apo gjakderdhjet e lehta 

♦ Njollat apo gjakderdhjet e lehta janë të shpeshta tek përdorimi i DIU LNG. Nuk është e 
dëmshme dhe zakonisht zvogëlohet me kohë.

♦ Tek femrat me njolla apo gjakderdhje të lehta perzistente, duhet që të përjashtohen 
problemet gjinekologjike kur klinikisht është e lejueshme. Nëse është identifikuar problemi 
gjinekologjik trajtoje gjendjen apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm. 

♦ Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo nuk pajtohet me gjakderdhjet, duhet 
që të hiqet DIU me LNG dhe ndihmoji asaj që të zgjedhë ndonjë metodë tjetër.

Gjakderdhje e rëndë apo më e zgjatur se cikli i saj i zakonshëm menstrual

♦ Gjakderdhjet e rënda apo të zgjatura janë të zakonshme gjatë 3-6 mujorit të parë të 
përdorimit të DIU-së me LNG. Nuk është e dëmshme dhe zakonisht gjakderdhja zvogëlohet 
me kohë.

♦ Përjashto problemet gjinekologjike kur klinikisht është e lejueshme. Nëse është identifikuar 
problemi gjinekologjik trajtoje gjendjen apo referoje për kujdes të mëtutjeshëm. 

♦ Nëse gjakderdhja vazhdon të mbetet shumë e rëndë dhe e zgjatur, posaçërisht nëse ka 
shenja të anemisë, apo nuk pranohet nga ana e saj, hiqe DIU-në dhe ndihmoji asaj që të 
zgjedhë metodë tjetër.

♦ Për të parandaluar aneminë, jepi femrës suplemente hekuri dhe/ose rekomandoji ushqime 
të pasura me hekur.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve ka vërejtur se rreziku i gjakderdhjeve menstruale të 
rënda por   të zgjatura zakonisht ndodh gjatë 3-6 muajve të parë të përdorimit të 
DIU-së me LNG dhe se zvogëlohet me kohë. Nuk kishte në dispozicion studime 
mbi vlerësimin e alternativave të trajtimit.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Çfraë është evidenca për regjimin e trajtimit efektiv të çrregullimeve të gjakderdhjes gjatë 
përdorimit të DIU-së me LNG? 

Literatura nga rishikimi sistematik

Nuk ka studime të identifikuara.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë mekanizmat themelor të çrregullimeve të gjakderdhjes që lidhen me 
përdorimin e DIU-së me LNG?

Si mund të trajtohen më së miri çrregullimet e gjakderdhjeve nga përdorimi i DIU-
së me LNG?

Cilat janë strategjitë e këshillimit dhe komunikimit më efektiv për të përkrahur 
femrën me çrregullime të gjakderdhjes që lidhet me përdorimin e DIU-së me 
LNG?
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26.  Çfarë duhet të bëhet nëse femra gjatë përdorimit të DIU me 
bakër diagnostikohet me sëmundjen inflamatore të pelvikut 
(SIP)?

Sëmundja inflamatore e pelvikut (SIP)

♦ Trajtoje SIP duke përdorur antibiotikë përkatës. 

♦ Nuk ka nevojë për ta hequr DIU-në me bakër nëse ajo dëshiron të vazhdojë ta mbajë atë.

♦ Nëse ajo nuk dëshiron ta mbajë DIU-në, hiqe pasi të ketë filluar trajtimi me antibiotikë. 

♦ Nëse është hequr DIU-ja, ajo mund ta marrë në konsiderim përdorimin e tabletave 
emergjente kontraceptive nëse është e përshtatshme. 

♦ Nëse infeksioni nuk përmirësohet, në përgjithësi në proces duhet të jetë heqja e DIU-
së dhe përdorimi i antibiotikëve. Nëse nuk hiqet DIU-ja, antibiotikët gjithashtu duhet të 
vazhdohen. Në të dy rastet, shëndeti i saj duhet të mbikëqyret nga afër.

♦ Ofro menaxhim gjithpërfshirës për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, përfshirë 
këshillimin për përdorim të kondomëve.

Komente

Grupi Punues i Ekspertëve konkludoi se heqja e DIU-së nuk ofron ndonjë 
përfitim shtësë kur SIP është duke u trajtuar me antibiotikët përkatës. 

Pyetje nga rishikimi sistematik

A duhet të hiqet DIU-ja po të lihet në vend në rastet kur përdoruesja është diagnostifikuar me 
SIP? Kategoria e fakteve: I, mesatare, direkte. 

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Altunyurt S, Demir N, Posaci C. A randomized controlled trial of coil removal prior to 
treatment of pelvic inflammatory disease. European Journal of Obstetrics and Gynecology 
and Reproductive Biology, 2003, 107:81–84.

2. Larsson B, Wennergren M. Investigation of a copper-intrauterine device (Cu-IUD) for 
possible effect on frequency and healing of pelvic inflammatory disease. Contraception, 
1977, 15:143–149.

3. Söderberg G, Lindgren S. Influence of a intrauterine device on the course of an acute 
salpingitis. Contraception, 1981, 24:137–143.

4. Teisala K. Removal of an intrauterine device and the treatment of acute pelvic inflammatory 
disease. Annals of Medicine, 1989, 21:63–65.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ndikohet kursi klinik i SIP dhe të pasojave afatgjate të saj (infertiliteti, 
shtatzënia ektopike dhe dhembja kronike) nga vendimi për ta hequr apo jo 
DIU-në kur diagnostikohet dhe trajtohet si duhet SIP?
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27. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së 
levonorgestrel-lirues (DIU-LNG), diagnostikohet me sëmundjen 
inflamatore të pelvikut (SIP)?

Sëmundja inflamatore e pelvikut (SIP)

♦ Trajtoje SIP duke përdorur antibiotikë përkatës. 

♦ Nuk ka nevojë për ta hequr DIU-në me LNG nëse ajo dëshiron të vazhdojë ta mbajë atë.

♦ Nëse ajo nuk dëshiron ta mbajë DIU-në me LNG, hiqe pasi të ketë filluar trajtimi me 
antibiotikë.

♦ Nëse është hequr DIU-ja me LNG, ajo mund ta marrë në konsiderim përdorimin e tabletave 
emergjente kontraceptive nëse është e përshtatshme.

♦ Nëse infeksioni nuk përmirësohet, në përgjithësi në proces duhet të jetë heqja e DIU-së me 
LNG dhe përdorimi i antibiotikëve. Nëse nuk hiqet DIU-ja me LNG, antibiotikët gjithashtu 
duhet të vazhdohen. Në të dy rastet, shëndeti i saj duhet të mbikëqyret nga afër.

♦ Ofro menaxhim gjithpërfshirës për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, përfshirë 
këshillimin për përdorim të kondomëve.

Pyetje nga rishikimi sistematik

A duhet të hiqet DIU-ja me LNG apo të lihet në vend në rastet kur përdoruesja e DIU me LNG 
është diagnostikuar me SIP? 

Literatura nga rishikimi sistematik

Nuk ka studime të identifikura.

Literaturë tjetër me rëndësi

1. Altunyurt S, Demir N, Posaci C. A randomized controlled trial of coil removal prior to 
treatment of pelvic inflammatory disease. European Journal of Obstetrics and Gynecology 
and Reproductive Biology, 2003, 107:81–84.

2. Larsson B, Wennergren M. Investigation of a copper-intrauterine device (Cu-IUD) for 
possible effect on frequency and healing of pelvic inflammatory disease. Contraception, 
1977, 15:143–149.

3. Söderberg G, Lindgren S. Influence of a intrauterine device on the course of an acute 
salpingitis. Contraception, 1981, 24:137–143.

4. Teisala K. Removal of an intrauterine device and the treatment of acute pelvic inflammatory 
disease. Annals of Medicine, 1989, 21:63–65.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se heqja e DIU-së me LNG nuk ofron 
ndonjë përfitim shtesë kur SIP është duke u trajtuar me antibiotikët përkatës. 

Rekomandimi është bazuar në faktet nga përdorimi i DIU-së me bakër.



Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ndikohet kursi klinik i SIP dhe të pasojave afatgjate të saj (infertiliteti, 
shtatzënia ektopike dhe dhembja kronike) nga vendimi për ta hequr apo jo 
DIU-në me LNG kur diagnostikohet dhe trajtohet SIP si duhet?
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28. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së me 
bakër mbetet shtatzënë?

Përdoruesja e DIU-së me bakër mbetet shtatzënë

♦ Përjashto shtatzëninë ektopike

♦ Sqaroji femrës se ajo është në rrezik të dështimit spontan në tremujorin e parë dhe të 
dytë (përfshirë abortin septik qe mund të jetë kërcënues për jetën) dhe të lindjes së 
parakohshme nëse DIU-ja nuk hiqet. Heqja e DIU-së me bakër e zvogëlon rrezikun, edhe 
pse vet procedura bart një rrezik të vogël të dështimit spontan.

◊ Nëse ajo nuk dëshiron që ta vazhdojë shtatzëninë dhe nëse ndërprerja terapeutike e 
shtatzënisë është legale, informoje atë në mënyrë adekuate.

◊ Nëse ajo dëshiron që ta vazhdojë shtatzëninë, bëja të qartë rrezikun e lartë të 
dështimit spontan në tremujorin e parë dhe të dytë (përfshirë abortin septi që mund 
të jetë kërcënues pë jetën) dhe të lindjes së parakohshme nëse DIU-ja nuk hiqet. 
Këshilloje që të kërkojë menjëherë ndihmë nëse ajo ka gjakderdhje të mëdha, ngërçe, 
dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

Penjtë e DIU-së janë të dukshëm apo mund të gjenden në mënyrë të sigurtë nga kanali 
cervikal

♦ Këshilloje atë se është më së miri që të hiqet DIU-ja me bakër.

♦ Nëse do të hiqet DIU-ja me bakër, hiqe duke i tërhequr butësisht fijet e perit.

♦ Sqaroji se ajo duhet që të kthehet menjëherë për ndihmë nëse ka gjakderdhje të mëdha, 
ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

♦ Nëse ajo zgjedh që të mbajë DIU-në me bakër, sqaroji se ajo duhet që të kërkojë 
menjëherë ndihmë nëse ajo ka gjakderdhje të mëdha, ngërçe, dhembje, sekrecione 
vaginale jo të zakonshme apo ethe.

Penjtë e DIU-së nuk janë të dukshëm dhe nuk mund të gjenden në mënyrë të sigurtë 

♦ Kur ekziston ultrazëri, ai mund të jetë i dobishëm në përcaktimin e vendndodhjes së DIU-
së me bakër. Nëse DIU me bakër nuk lokalizohet, kjo mund të jetë një sugjerim se DIU me 
bakër është nxjerrur jashtë. 

♦ Nëse nuk ekziston ultrazëri apo përcaktohet se DIU me bakër është brenda në mitër, 
bëja të qartë rreziqet dhe këshilloje femrën që të kërkojë menjëherë ndihmë nëse ajo ka 
gjakderdhje të mëdha, ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se heqja e DIU-së me bakër 
përmirëson rrjedhën e shtatzënisë nëse fijet e perit të DIU-së me bakër janë 
të dukshme apo mund të gjinden në mënyrë të sigurtë nga kanali cervikal, 
dhe se ekziston rrezik i konsiderueshëm për dështim spontan dhe infeksion 
nga mos heqja e DIU-se me bakër.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Cili është rreziku i efekteve të padëshirueshme nëse DIU me bakër hiqet apo jo?
Kategoria e fakteve: II-2, mesatare, direkte.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Alvior GT, Jr. Pregnancy outcome with removal of intrauterine device. Obstetrics and 
Gynecology, 1973, 41:894–896.

2. Dreishpoon IH. Complications of pregnancy with an intrauterine contraceptive device in 
situ. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1975, 121:412–413.

3. Fulcheri E, di Capua E, Ragni N. Pregnancy despite IUD: adverse effects on pregnancy 
evolution and fetus. Contraception, 2003, 68:35–38.

4. Kirkinen PS. Ultrasound-controlled removal of a dislocated intrauterine device in the first 
trimester of pregnancy: a report of 26 cases. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 
1992, 2:345–348.

5. Koetsawang S, Rachawat D, Piya-Anant M. Outcome of pregnancy in the presence of 
intrauterine device. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 1977, 56:479–482.

6. Mermet J, et al. Devenir des grossesses sur sterilet et conduite a tenir [Management 
of pregnancies occurring with an intrauterine device in place]. Revue FranÇaise de 
Gynécologie et d’Obstetrique, 1986, 81:233–235.

7. Shalev J et al. Continuous sonographic monitoring of IUD extraction during pregnancy: 
preliminary report. American Journal of Roentgenology, 1982, 139:521–523.

8. Skjeldestad FE, Hammervold R, Peterson DR. Outcomes of pregnancy with an IUD in 
situ–a population based case-control study. Advances in Contraception, 1988, 4:265-270.

9. Steven JD, Fraser IS. The outcome of pregnancy after failure of an intrauterine 
contraceptive device. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth, 
1974, 81:282–284.

10. Tatum HJ, Schmidt FH, Jain AK. Management and outcome of pregnancies associated 
with the Copper T intrauterine contraceptive device. American Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 1976, 126:869–879.

11. Vessey MP et al. Outcome of pregnancy in women using an intrauterine device. Lancet, 
1974, 1:495–498.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Çfarë është përfundimi i shtatzënisë tek gratë të cilat mbesin shtatzënë me 
DIU-me bakër të vendosur në mitër dhe si dallojnë këto përfundime mes 
grave të cilat e kanë dhe nuk e kanë hequr DIU-në me bakër? 
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29. Çfarë duhet të bëhet kur femra gjatë përdorimit të DIU-së 
levonorgestrel-lirues mbetet shtatzënë?

Përdoruesja e LNG IUD mbetet shtatzënë

♦ Përjashto shtatzëninë ektopike

♦ Sqaroji femrës se ajo është në rrezik të dështimit spontan në tremujorin e parë dhe të 
dytë (përfshirë abortin septik qe mund të jetë kërcënues për jetën) dhe të lindjes së 
parakohshme nëse DIU-ja me LNG nuk hiqet. Heqja e DIU-së me LNG e zvogëlon rrezikun, 
edhe pse vet procedura bart një rrezik të vogël të dështimit spontan.

◊ Nëse ajo nuk dëshiron që ta vazhdojë shtatzëninë dhe nëse ndërprerja terapeutike e 
shtatzënisë është legale, informoje atë në mënyrë adekuate.

◊ Nëse ajo dëshiron që ta vazhdojë shtatzëninë, bëja të qartë rrezikun e lartë të 
dështimit spontan në tremujorin e parë dhe të dytë (përfshirë abortin septik që mund 
të jetë kërcënues për jetën) dhe të lindjes së parakohshme nëse DIU-ja me LNG nuk 
hiqet.Këshilloje që të kërkojë menjëherë ndihmë nëse ajo ka gjakderdhje të mëdha, 
ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

Penjtë e DIU-së janë të dukshëm apo mund të gjenden në mënyrë të sigurtë nga kanali 
cervikal

♦ Këshilloje atë se është më së miri që të hiqet DIU-ja me LNG

♦ Nëse do të hiqet DIU-ja me LNG, hiqe duke i tërhequr butësisht fijet e perit.

♦ Shpjego se ajo duhet që të kthehet menjëherë ndihmë nëse ajo ka gjakderdhje të mëdha, 
ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

♦ Nëse ajo zgjedh që të mbajë DIU-në me LNG, sqaroji se ajo duhet që të kërkojë menjëherë 
ndihmë nëse ka gjakderdhje të mëdha, ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të 
zakonshme apo ethe.

Penjtë e DIU-së nuk janë të dukshëm dhe nuk mund të gjenden në mënyrë të sigurtë 

♦ Kur ekziston ultrazëri, ai mund të jetë i dobishëm në përcaktimin e vendndodhjes së DIU-së 
me LNG. Nëse DIU me LNG nuk lokalizohet, kjo mund të jetë një sugjerim se DIU me LNG 
është nxjerrur jashtë. 

♦ Nëse nuk ekziston ultrazëri apo me ultrazë përcaktohet se DIU me LNG është brenda në 
mitër, bëja të qartë rreziqet dhe këshilloje femrën që të kërkojë menjëherë ndihmë nëse ajo 
ka gjakderdhje të mëdha, ngërçe, dhembje, sekrecione vaginale jo të zakonshme apo ethe.

Komente

Grupi Punues i ekspertëve konkludoi se heqja e DIU-së me LNG përmirëson 
rrjedhën e shtatzënisë nëse fijet e perit të DIU-së me LNG janë të dukshme apo 
mund të gjinden në mënyrë të sigurtë nga kanali cervikal, dhe se ekziston rrezik 
i konsiderueshëm për dështim spontan, lindje të parakohshme dhe infeksion nga 
mos heqja e DIU-se me LNG.

Këto rekomandime janë bazuar në faktet mbi DIU-në me bakër. Përveç kësaj, 
Grupi Punues i ekspertëve konsideroi se ka shqetësime teorike për ekspozimin 
hormonal të fetusit. Sidoqoftë, nuk dihet nëse ekziston rrezik i shtuar për 
abnormalitete fetale nga ky ekspozim.



Pyetje nga rishikimi sistematik

Cili është rreziku i efekteve të padëshirueshme nëse DIU me LNG hiqet apo jo?
Kategoria e fakteve: II-3, i varfër, indirekt.

Literatura nga rishikimi sistematik

1. Backman T et al. Pregnancy during the use of levonorgestrel intrauterine system. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 2004, 190:50–54.

2. Fulcheri E, di Capua E, Ragni N. Pregnancy despite IUD: adverse effects on pregnancy 
evolution and fetus. Contraception, 2003, 68:35–38.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A ka efekte të dëmshme fetale që ndërlidhen me ekspozimin ndaj 
levonorgestrelit in utero nga DIU me LNG?





Ç
ështje program

ore

Çështje programore

30. Cilat ekzaminime rutinore duhen kryer para përshkrimit të metodës kontraceptive?

31. Sa pako të tabletave (të kombinuara ose vetëm me progesteron) duhen dhënë në vizitën e parë dhe ate 
kthyese?

32. Si mund të bëhet përcjellja adekuate e klientit gjatë përdorimit të kontraceptivëve oral të kombinuar 
(KOK), tabletave vetëm me progesteron (PVP), implanteve dhe DIU-së?

33. Si mund të jetë punëtori shëndetësor mjaft i sigurt se femra nuk është shtatzënë?
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30. Çfarë ekzaminimesh rutinore duhet të bëhen para përshkrimit të 
metodës kontraceptive?

Ekzaminimet apo testet nuk duhet të behen tek personat për të cilët supozohet se janë të 
shëndoshë. 

Personat që dihet se kanë probleme mjekësore apo gjendje të tjera specifike mund të kërkojnë 
ekzaminimeapo teste shtesë para se të kualifikohen si kandidatë të përshtatshëm për një 
metodë të caktuar contraceptive. Në situate të këtilla mund të jetë i vlefshëm dokumenti i OSH-
së, Kriteret e Pranueshme Mjekësore për Përdorimin e Kontraceptivëve. 

Klasifikimi në vijim është është konsideruar si i vlefshëm në diferencimin e aplikueshmërisë së 
ekzaminimeve apo testeve të ndryshme:

 Klasa A =Thelbësore dhe e domosdoshme në të gjitha rastet për përdorim të sigurtë dhe 
efikas të metodës kontraceptive.

 Klasa B = kontribuon rrënjësisht në përdorim të sigurtë dhe efikas, por implementimi mund 
të konsiderohet në kontekst të shëndetit publik dhe/ose shërbimeve. Rreziku i mos kryerjes 
së një ekzaminimi apo testi duhet të shikohet kundrejt përfitimeve të vërjes në dispozicion 
të metodës kontraceptive.

 Klasa C = nuk kontribuon rrënjësisht për përdorim të sigurtë dhe efikas të metodës 
contraceptive.

Këto klasifikime fokusohen në raportin në mes të ekzaminimeve apo testeve dhe fillimit të 
sigurtë të metodës kontraceptive. Nuk synohet që me këto klasifikime të adresohet çështja 
e përshtatshmërisë së këtyre ekzaminimeve apo testeve në rrethana të tjera. Për shembull, 
disa nga këto ekzaminime apo teste që nuk janë paraparë si të domosdoshme për përdorim 
të sigurtë dhe efektiv të kontraceptivëve mund të jenë të përshtatshëm për kujdes të mirë 
preventivë shëndëtësor ose për diagnostikim apo vlerësim të një gjendjeje të dyshuar 
mjekësore.

Shënimet nga tabela: 

* Kriteret e Pranueshme Mjekësore për Përdorimin e Kontraceptivëve. Botimi i tretë, 2004, thuhet 
se nëse femra ka gjasa individuale shumë të larta për ekspozim ndaj gonoresë apo infeksionit me 
klamidie, përgjithësisht ajo nuk duhet të vendosë DIU përveç nëse metodat e tjera nuk janë në 
dispozicion ose nuk janë të pranueshme. Nëse femra aktualisht ka cervicit purulent të kthyeshëm, 
gonore apo infeksion me klamidie, atëherë asaj nuk duhet ti vendoset DIU derisa këto gjendje nuk 
sanohen. 

† Kriteret e Pranueshme Mjekësore për Përdorimin e Kontraceptivëve. Botimi i tretë, 2004,thuhet 
se femra me rrezik të lartë ndaj infeksionit HIV nuk duhet të përdorin spermicide që përmbajnë 
nonoxynol-9. Përdorimi i difragmave dhe kupave cervikale me nonoxynol-9 zakonisht nuk 
rekomandohet për gratë me rrezik të lartë për infeksion me HIV përveç nëse nuk nuk ka metoda të tjera 
më të përshtatshme në dispozicion apo nuk janë të pranueshme.Efikasiteti kontraceptiv i diafragmës 
dhe kupës cervikale pa nonoxynol-9 nuk është studiuar aq sa duhet dhe duhet të supozohet se është 
më i ulët se efikasiteti i difragmave dhe kupave cervikale me nonoxynol-9.

‡ Është e dëshirueshme që të bëhet matja e shtypjes së gjakut para fillimit të KOK, KIK, KVP, IVP dhe 
implanteve. Sidoqoftë, në disa mjedise, matja e shtypjes së gjakut nuk është në dispozcion. Në shumë 
nga këto mjedise, rreziku nga morbiditeti dhe mortaliteti gjatë shtatzënisë është i lartë, dhe metodat 
hormonale janë ndër të paktat që janë gjërësisht në dispozicion. Në të tilla mjedise, femrave nuk duhet 
që t’u mohohet përdorimi i metodave hormonale thjesht pse nuk mund t’u matet shtypja e gjakut. 

§ Për procedurat që kryhen nën anestezi lokale
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Sa pako të tabletave (të kombinuara ose vetëm me progesteron) 
duhen dhënë në vizitën e parë dhe atë kthyese?
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31. Sa pako të tabletave (të kombinuara ose vetëm me progesteron) 
duhen dhënë në vizitën e parë dhe atë kthyese?

Vizita e parë dhe ajo kthyese

♦ Jep deri në një vit furnizime, varësisht nga dëshira e gruas dhe përdorimi i pritur. 

♦ Programet duhet të balancojnë dëshirën për ti ofruar femrës qasjen maksimale në tableta 
me çështjen e furnizimeve dhe logjistikën e kontraceptivëve.

 ♦ Sistemi i ri-furnizimit duhet të jetë fleksibil, ashtu që femrat lehtë mund të marrin tabletat në 
sasinë dhe kohën që ato i kërkojnë.

Komente

Grupi punues i ekspertëve ka konkluduar se kufizimi i numrit të cikleve të 
tabletave mund të rezultojë në ndërprerjen e padëshiruar të metodës dhe 
rrezikun e shtuar për shtatzëni.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

Cilat janë efektet e dhënies së numrit të ndryshëm të pakove me tableta në 
vizitën e parë dhe atë kthyese në përdorimin konsistent dhe të vazhdueshëm të 
KOK dhe TVP?
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Si mund të bëhet përcjellja adekuate e klientit gjatë përdorimit 
të kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK), tabletave vetëm me 

progesteron (PVP), implanteve dhe DIU-së?
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32. Si mund të bëhet përcjellja adekuate e klientit gjatë përdorimit 
të kontraceptivëve oral të kombinuar (KOK), tabletave vetëm me 
progesteron (PVP), implanteve dhe DIU-së?

Këto rekomandime adresojnë çështjen e vizitave përcjellëse minimale për përdorim të sigurtë 
dhe efektiv të metodës. Rekomandimet u referohen situatave të përgjithshme dhe dhe mund të 
ndryshojnë për përdorues të ndryshëm dhe në kontekst të ndryshëm.Për shembull, femrat me 
gjendje specifike mjekësore mund të kenë nevojë për vizita më të shpeshta përcjellëse. 

Këto metoda nuk mbrojnë nga HIV/AIDS-i. Nëse ekziston rreziku nga IST/HIV (Përfshirë 
kohën gjatë shtatzënisë apo pas lindjes), rekomandohet përdorimi i drejtë dhe i vazhdueshëm 
i kondomëve, qoftë i vetëm apo i shoqëruar me ndonjë metodë tjetër kontraceptive. Kondomi 
mashkullor nga lateksi është provuar se mbron nga IST/HIV.

KOK

♦ Rekomandohet një vizitë përcjellëse në vit. 

♦ Ka përfitime shtesë nga takimet tre-mujore përcjellëse pas fillimit të metodës.

♦ Këshillo femrën që të kthehet në çdo kohë për të diskutuar efektet anësore apo probleme të 
tjera, apo nëse ajo dëshiron që të ndërroj metodën.

TVP (që nuk ushqejnë me gji)

♦ Nuk ka nevojë për vizitë përcjellëse vjetore, por rekomandohet vizita përcjellëse rreth tre 
muaj pas fillimit të metodës.

♦ Këshillo femrën që të kthehet në çdo kohë për të diskutuar efektet anësore apo probleme të 
tjera, apo nëse ajo dëshiron që të ndërroj metodën.

TVP (që ushqejnë me gji)

♦ Nuk ka nevojë për vizitë përcjellëse rutinore.

♦ Këshillo femrën që të kthehet në çdo kohë për të diskutuar efektet anësore apo probleme të 
tjera, apo nëse ajo dëshiron që të ndërroj metodën.

♦ Këshillo gruan që kur ajo të ndalojë apo në mënyrë të theksuar rrallon gjidhënien, ajo duhet 
të vij për këshilla të mëtutjeshme për kontraceptivët dhe për këshillim.

Implanti

♦ Nuk ka nevojë për vizitë përcjellëse rutinore.

♦ Këshillo femrën që të kthehet në çdo kohë për të diskutuar efektet anësore apo probleme të 
tjera, apo nëse ajo dëshiron që të ndërroj metodën.

♦ Këshillo femrën që të kthehet kur të jetë koha për ta hequr implantin.

DIU

♦ Rekomandohet një vizitë përcjellëse pas tre cikleve menstruale apo 3-6 javë pas vendosjes 
së DIU-së.

♦ Këshillo femrën që të kthehet në çdo kohë për të diskutuar efektet anësore apo probleme të 
tjera, apo nëse ajo dëshiron që të ndërroj metodën.



♦ Për mjetet që kanë shkallë të lartë të përjashtimit, mund të indikohen vizita përcjellëse më 
të shpeshta se ato të cekura më lart.

♦ Këshillo femrën që të vijë kur të jetë koha për ta hequr DIU-në.

Komente

Grupi punues i ekspertëve ka konkluduar se vizitat përcjellëse apo kontaktet 
duhet që të përfshijnë, në minimum, çështjet që adresojnë efektet anësore apo 
probleme të tjera, përdorimin e drejtë dhe te vazhdueshëm të metodës, si dhe 
mbrojtjen nga IST-të. Mund të jetë e përshtatshme edhe një vlerësim shtesë siç 
është ekzaminimi i pelvikut për të verifikuar nëse DIU është zhvendosur.

Çështjet e rëndësishme të pazgjidhura

A e rrisin përdorimin konsistent, të drejtë dhe të vazhdueshëm të KOK dhe TVP, 
vizitat mbikëqyrëse në baza 3-mujore pas fillimit të marrjes së tyre (ndaj një 
kthimi të hershëm të paplanifikuar)? 
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Si mund të jetë ofuesi i shërbimeve mjaft i sigurtë se femra nuk 
është shtatzënë?
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33. Si mund të jetë ofuesi i shërbimeve mjaft i sigurtë se femra nuk 
është shtatzënë?

Diagnoza e shtatzënisë është e rëndësishme. Diagnostikimi i hershëm varet varësisht nga 
resurset dhe nga institucioni. Shumë shpesh janë të përdorshme testet biokimike shumë të 
sigurta për përcaktim të shtatzënisë, por që nuk janë në dispozicion në shumë institucione. 
Ekzaminimi i pelvikut, aty ku është e mundur, është i besueshëm përafërsisht në javën e 8-10 
që nga dita e parë e menstruacionit të fundit.  

Ofruesi i shërbimeve mund të jetë në mënyrë të arsyeshme i sigurt që femra nuk është 
shtatzënë nëse ajo ka nuk simptome apo shenja të shtatzënisë dhe plotëson ndonjë nga kriteret 
e mëposhtme:

♦ nuk ka pasur marrëdhënie seksuale që nga menstruacioni normal i fundit;

♦ ka qenë duke përdorur në mënyrë korrekte dhe konsistente një metodë të sigurtë 
kontraceptive;

♦ është në 7 ditët e para pas ciklit menstrual normal;

♦ është në 4 javët e para pas lindjes, për gratë që nuk ushqejnë më gji;

♦ është në 7 ditët e para pas abortit apo miscarriage (mos zhvillimit te frytit)

♦ është duke ushqyer me gji ekskluzivisht apo gati ekskluzivisht, amenoreike, dhe më pak se 
6 muaj pas lindjes. 



Lista  e pjesëm
arrësve



Dr Yasmin H. Ahmed
Marie Stopes Clinic Society
6/2 Block F, Lalmatia
Dhaka, 1207
Bangladesh

Dr Halida Akhter
Health Promotion Limited (HPL)
H-310, Rd-3 Baitul Aman
Housing Society, Shyamoli
Dhaka, 1207
Bangladesh

Dr Marcos Arevalo*
Institute for Reproductive Health
4301 Connecticut Ave NW, Suite 310 
Washington, DC  20008 
United States of America

Dr Tsungai Chipato
Department of OB/GYN
University of Zimbabwe
P.O. Box A 178
Harare
Zimbabwe

Dr Maria del Carmen Cravioto
Department of Reproductive Biology
National Institute of Nutrition Salvador
Zubiran
Vaso de Quiroga 15
Delegacion Tlalpan
C. P. 14000 Mexico, D.F.
Mexico

Dr Soledad Diaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
José Ramon Gutierrez 295 Dto 3
Santiago
Chile

Dr John Guillebaud
White leas Mead
14 Hidscopse Road
Cumnor Hill
Oxford OX2 9JJ
United Kingdom

Dr Kerstin Hagenfeldt
Department of OB/GYN
Karolinska Institute
Box 140
S-171 76 Stockholm
Sweden

Dr Ezzeldin Othman Hassan
The National Egyptian Fertility Care Foundation
2(A) Mahrouky Street Mohandessen
POB 147 Orman
Giza
Egypt

Dr Robert Hatcher
Department of Obstetrics and Gynecology
Emory University
69 Jesse Hill Jr Drive SE
3 Suite 412
Atlanta, GA 30303
United States of America

Dr Mihai Horga
East European Institute for Reproductive
Health
1 Moldovei St.
540493 Targu-Mures
Romania

Dr Douglas Huber*
Management Sciences for Health
891 Centre Street
Boston, MA 02130-3400
United States of America

Dr  Roy Jacobstein*
EngenderHealth
440 Ninth Avenue
New York, NY 1001
United States of America

Dr Pisake Lumbiganon
Department of OB/GYN
Faculty of Medicine
Khon Kaen University
Khon Kaen 40002
Thailand

Dr Pamela Lynam*
Regional Technical Director, East and 
Southern Africa
JHPIEGO - Johns Hopkins University
P O Box 58247
Nairobi
Kenya 

Takimi i Grupit Punues të Expertëve për të përditësuar Rekomandimet e Zgjedhura Praktike për 
Përdorimin e Kontraceptivëve

 Salla C, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Gjenevë, 13–16 Prill 2004



Dr Trent MacKay*
Contraception and Reproductive Health
Branch, NICHD, NIH
6100 Executive Boulevard, Suite 8B13
Rockville, MD 20892
United States of America

Dr Polly Marchbanks*
Fertility Epidemiology Section
Division of Reproductive Health
Centers for Disease Control and Prevention
4770 Buford Highway, NE, MS K-34
Atlanta, GA 30341-3717
United States of America

Dr Olav Meirik
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
Jose Ramon Gutierres 295, Depto 3
Santiago
Chile

Dr Noel McIntosh
215 Luguain Court
Baltimore, MD 21208
United States of America

Professor Helen Rees
Reproductive Health Research Unit
University of Witwatersrand
Chris Hani Baragwanath Hospital
PO Bertsham 2013
Johannesburg
South Africa

Dr Roberto Rivera*
Family Health International
P. O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
United States of America

Dr Fred Sai
P. O. Box 9983
Kotoka Airport, 4404
Accra
Ghana

Dr Pramilla Senanayake
4/8, Hyde Park Residences
79 Hyde Park Corner
Colombo 2
Sri Lanka

Dr James Shelton*
Office of Population
Bureau of Science and Technology
USAID
1300 Pennsylvania Avenue, G/PHN
Washington, D.C. 20523
United States of America

Mr Irving Sivin*
Centre for Biomedical Research
The Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017
United States of America

Dr Connie Smith
Westside Contraceptive Services
Westminster PCT
Raymede Clinic, St Charles Hospital, Exmoor Street
London, W10 6DZ
United Kingdom

Dr Fatiha Terki*
International Planned Parenthood Federation 
Regent’s College, Inner Circle, Regent’s Park
London NW1 4NS
United Kingdom

Dr Marcel Vekemans*
IntraHealth International Inc.
6340 Quadrangle Drive, Suite 200
Chapel Hill, NC 27517
United States of America

Dr Edith Weisberg
Sydney Centre for Reproductive Health Research
328-336 Liverpool Road
Ashfield, NSW 2131
Australia

KëSHILLTARë Të PëRKOHSHëM

Dr Dawn S. Chin-Quee
Senior Research Associate
Family Health International
2224 E. NC Highway 54
Durham, NC 27713
United States of America

Dr Camaryn Chrisman
Wake Forest University School of Medicine
873 Lockland Avenue
Winston Salem, NC 27103
United States of America

Ms Anshu Mohllajee
Division of Reproductive Health
Koger Rhodes Building
CDC Mailstop K-34
4770 Buford Highway, NE
Atlanta, GA 30341-3717
United States of America

Dr Kavita Nanda
Family Health International
P. O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
United States of America



Dr Linda S. Potter
Family Health Research
56 N. Mill Road
Princeton Junction, NJ 08550
United States of America

Ms Ruwaida M. Salem
John Hopkins University
Center for Communication Programs
111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21202
United States of America

WHO SECRETARIAT

Ms Kathryn Church
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr MaryLyn Gaffield
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr Carlos Huezo
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Ms Sarah Johnson
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Mrs Gloria Lamptey
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr Herbert Peterson
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr Paul Van Look
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr Helena von Hertzen
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

Dr Erica Marsh, Intern
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
1211 Geneva 27
Switzerland

*Përfaqësues të agjencionit




